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قراءات

كتب بالعربية
حياة غير آمنة :جيل األحالم واإلخفاقات
شفيق الغبرا
بيروت :دار الساقي 414 .2012 ،صفحة.

يلتقي الدكتور
شفيق الغبرا
"جهاد" بصفته "ظ ّله احلقيقي"
كي تتم نهاية القصة
التراجيدية ويرحل الفدائي قبل
أوان الرحيل وقدوم البواخر.
كأن املقاتل السابق ،الناجي
من حملة التطويق واإلبادة،
خطط حلياته ما بعد الفدائية أن
تؤهله ليكون الرئيس املؤسس
للجامعة األميركية يف الكويت
( ،)2006 - 2003بعدما
أخذ جانب الكويت التي يحمل
جنسيتها يف حرب اخلليج
الثانية وتوىل إدارة املكتب
اإلعالمي الكويتي يف واشنطن
الذي كان عصب "املقاومة
الكويتية" ضد عراق ص ّدام
حسين.
من هذا الباب ،يعود الدكتور
شفيق الغبرا إىل "احلياة اآلمنة"
يف الكويت التي حاول أميرها

أخيراً

إقناعه يف سنة  1975بتجنّب
االنضمام إىل العمل الفدائي
ال له" :يا شفيق
الفلسطيني قائ ً
هذا الدرب لن يؤدي إىل الهدف
الذي تريد ،بإمكانك أن تخدم
قضيتك من موقع آخر .وألنك
تهمني ال أريدك أن تغامر
بحياتك" (ص .)99
لكن َمن يقرأ السيرة الذاتية
للدكتور شفيق الغبرا يالحظ
فور ًا أن الذي أتاح له بعض
احلضور يف احلياة اإلعالمية
العربية خالل املرحلة احلاسمة
التي سبقت الغزو األميركي
للعراق وتفكيك دولته ،ليس
دخول الوسط األكاديمي
والصحايف من البوابة
األميركية فحسب ،بل أيضا
توظيف الرصيد املتأتي من
انخراطه يف الكفاح املسلح
الفلسطيني ،ودوره البطويل
يف السرية الطالبية  /كتيبة

اجلرمق ،يف معارك اجلنوب
اللبناين وصنين وبحمدون،
سعي ًا إلنهاء التورط يف احلرب
األهلية اللبنانية وإعادة
تصويب البوصلة نحو فلسطين.
فالذي صنع هذه الشخصية
املتقلبة املثيرة للجدل ،هو أو ًال
وأخير ًا التجربة العظيمة جليل
من الشباب الفلسطيني والعربي
مع الثورة واملقاومة من أجل
القضية الفلسطينية خالل
الفترة .1982-1967
وبهذا املعنى يقول
شفيق الغبرا إن قصة "جهاد"
تختصر قصص آالف الشبان
الفلسطينيين واللبنانيين
والسوريين والعراقيين
واليمنيين والعرب وغير العرب
ممن عاشوا جتربته ،أو سبقوه
ّ
إىل جتربة شبيهة.
* * *
يروي الكاتب عبر فصول
قصيرة نسبي ًا ،وبأسلوب
سردي رشيق يكشف العفوية
اجلياشة والتكرار أحيان ًا،
والتركيب املنطقي املدروس
إجما ًال ،األعوام األوىل لطفولته،
منذ والدته يف الكويت يف
سنة  1953يف كنف عائلة
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فلسطينية من أصول حيفاوية،
حتى انخراطه يف العمل الثوري
من سنة  1975إىل سنة
 ،1981وانسحابه من العمل
الفدائي والكفاح الفلسطيني
املسلح.
ويمكن القول إن القيمة
األساسية لهذه السيرة الذاتية
ال ،تنبع
التي تقع يف  17فص ً
من تداخل مسارين أساسيين:
األول ينطوي على "وقائع
وأفكار وسلوكيات" (ص )382
تعرض لها
إزاء "النكبة" التي ّ
الفلسطينيون يف سنة ،1948
وكانت عائلة الغبرا يف عداد
وش ّردوا
الذين فقدوا كل شيء ُ
يف الديار العربية ،ثم حرب
 1967التي غ ّيرت حياة شفيق
الغبرا وحياة كثيرين من أبناء
جيله العرب ،إىل معركة الكرامة
يف خريف سنة  1968وصعود
حركة الفدائيين واالتصال
األول بحركة "فتح" ،وبالتايل
االلتحاق بالتنظيم الطالبي
للحركة يف مطلع سبعينيات
القرن املاضي تمهيد ًا
لالنضمام إىل العمل الفدائي
يف اجلنوب اللبناين يف سنة
.1975
أما املسار الثاين ،فإنه
ّ
حماولة للكاتب قل نظيرها
لتوثيق جتربة رائدة يف العمل
الثوري العربي ،وهي جتربة
السرية الطالبية  /كتيبة

اجلرمق التي صنع لها "جهاد"
ورفاقه من قادة السرايا
واملقاتلين صفحات جميدة
كانت طي الذاكرة حبيسة
التنظير "االستراتيجي" الذي
ال يعير البعد اإلنساين لعمل
اجملموعة واألفراد اهتمام ًا .ثم
أخذ على عاتقه تسجيل وقائع
مسيرتها وكشف احملجوب
من أفكار وأفعال املؤسسين
والقادة والناشطين ،وكذلك
األجواء الفكرية والسياسية
والصراعات التي أثّرت يف
سلوكهم أو تأثروا بها يف
احمليط الواسع واملتالطم
حلركة "فتح" وتنظيمها
الطالبي والكفاح املسلح
الفلسطيني.

املشاكس وإشكالية

الهوية

ُت ّ
ذكر قراءة الفصول األوىل
من الكتاب واملتعلقة بذكريات
طفولة شفيق ،باملروية
الفلسطينية الكبرى وتفرعاتها
العربية والدولية .فقد تعرضت
العائلة ملعاناة شديدة حتت
وطأة حرب  1948إذ فقد ج ّده
لوالده جتارته ومنزله يف
حيفا ،وجلأ أفراد العائلة إىل
أما ج ّده لوالدته ،وهو
مصرّ ،
من عائلة الطبري من طبرية،
وهي إحدى أغنى العائالت يف

فلسطين يف ذلك الوقت ،فلجأ
إىل دمشق وتشتتت عائلته
بين لبنان واألردن .ويروي
شفيق الغبرا أنه عاش طفولته
يف خمسينيات القرن املاضي
يف الكويت ،وسافر مع والده
الطبيب إىل لندن حيث تع ّلم
اإلجنليزية واكتشف عروبته
باكر ًا .ويخبرنا أنه يف سن
السابعة ولدى عودته من
بريطانيا عبر القاهرة ،أدرك أنه
عربي يف الغرب وأنه قد يبدو
غير عربي يف الشرق" :صدمت
يف احلالتين ،ولكن مع الزمن
سأجد أنني االثنان معا وأن
جانب ًا من الغرب قد صاغني
وأثّر يف عقليتي" (ص .)31
كان الشيخ الصباح السامل
الصباح أمير الكويت السابق
صديق والده الذي كان الطبيب
ويبرز
اخلاص لألمير وأسرتهُ .
الكاتب أن منح والده اجلنسية
الكويتية يف سنة  1961س ّبب
له ارتباك ًا إذ كان يف الثامنة
وراح يتساءلَ :من أنا؟ وكيف
أكون فلسطيني ًا وكويتي ًا يف
الوقت نفسه؟
يف "برمانا هاي سكول"،
يف مطلع الستينيات (-1962
 ،)1965تع ّلم االستقاللية،
والدرس األول الذي سيالزمه
طوال حياته يف ضوء النزاعات
بين "أبناء الذوات" والقرويين
اجملتهدين ،هو عالقات
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القوة بين الناس .لكنه أصبح
"املشاكس األول" (ص )36
يف تلك املدرسة التي كانت
ومثيالتها من املدارس
الداخلية يف لبنان تستقبل
األوالد والفتيان العرب باعتبار
أن التحصيل فيها ُيع ّد امتياز ًا،
األمر الذي حدا بوالده على
إعادته إىل الكويت حيث أثبت
أنه "صلب العود" (ص  )37يف
االشتباك باأليدي مع كثير من
األوالد.
وجاءت حرب حزيران /
يونيو  1967لتغير مسار حياته
وحياة العديد من أبناء جيله
العرب .ويف هذا السياق ،شهد
خريف سنة  1968حدث ًا
كبير ًا تمثّل يف معركة الكرامة
وصعود حركة الفدائيين
يف األردن ،فكان االتصال
األول للكاتب بحركة "فتح"
واالنقطاع عن حياة اللهو
وسباق السيارات بعد اللقاء يف
سنة  1969مع مسؤول بارز
يف "فتح" هو "أبو إياد".
ويتحدث الكاتب عن لبنان
حتول إىل مركز للقضية
وكيف ّ
الفلسطينية ،وللحداثة العربية
يعرفها بأنها اإليمان
التي ّ
باحلرية والسعي للمساواة
والعدالة والتع ّلم من الشرق
ومن الغرب .ويمر على أحداث
أيلول  /سبتمبر  1970ووفاة
الرئيس جمال عبد الناصر
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واحلرب على الفدائيين يف
األردن وحت ّول لبنان إىل املركز
الوحيد للعمل الفدائي ضد
إسرائيل .ويويل الكاتب الفترة
املمتدة من خريف سنة 1969
حتى صيف سنة  1971حين
تخرج من الثانوية يف لبنان،
ال" :عشت
أهمية خاصة قائ ً
جتربة لبنان وتداخالته مع كل
العوامل .فما رأيته وعاصرته
يف لبنان يمثل كون ًا يف ذاته.
فقد عايشت القوميين العرب
والفلسطينيين ،وشاهدت عمل
اجلناحين اليميني واليساري،
احلكومة واملعارضة ،املثالية
والثورة .إن أولئك الذين عرفوا
لبنان أواخر الستينات وأوائل
السبعينات يلتقون ضمن رابط
وجتربة مشتركين .فلبنان
حينذاك واقع وسراب يف الوقت
نفسه .فهو بلد حر ويف الوقت
نفسه مركز لكل صراعات العامل
العربي وقضاياه" (ص .)59
يف سنة  1971يذهب
شفيق الغبرا إىل الواليات
املتحدة كي يبدأ الدراسة
اجلامعية هناك ،ويكتشف "كم
يختزن اجملتمع األميركي من
قوة أساسها بناء شخصية
الفرد وتمكينه وعدم قمعه
وجعله مستعد ًا ألن يكون
جنم ًا يف اجملال الذي يختاره"
(ص  .)65وال يلبث أن ينضم
إىل تنظيم "فتح" يف الواليات

املتحدة بتوجيه من الدكتور
نبيل شعث.
يعود إىل لبنان غداة اغتيال
القادة الفلسطينيين الثالثة
فيما ُسمي "عملية فردان" يف
سنة  ،1973وحماولة النظام
اللبناين تطويق املقاومة،
ويتابع عن كثب يف منطقة
اجلامعة العربية والطريق
اجلديدة غربي بيروت،
االنتفاضة الطالبية بقيادة أبو
حسن قاسم (حممد بحيص)
دفاع ًا عن املقاومة.
يف سنة  1975ينهي شفيق
متطلبات التخرج من اجلامعة
ويقرر التفرغ للعمل الثوري
"ألن أفكاري حتتاج إىل جتربة
تقرر مدى صحتها وتصوب
فرضياتها ".ومرة ُأخرى يفاحت
والده باألمر ،فيسارع األخير
إىل أخذه إىل صديقه أمير
الكويت الذي سيحاول ثنيه عن
قراره من دون جدوى.

عندما أصبح شفيق
الغبرا "جهاد"

تروي الفصول 16-6
املسار املتعرج لتجربة الكاتب،
من التيار الطالبي إىل جبهات
احلرب األهلية يف لبنان
ومقاومة التدخل العسكري
السوري ،مرور ًا بالسرية
الطالبية  /كتيبة اجلرمق
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والصعود والهبوط يف مهمات
العمل يف اجلنوب اللبناين،
وصو ًال إىل اجتياح سنة 1978
والقتال وراء خطوط العدو
اإلسرائيلي وانهيار "القاعدة
اآلمنة" .ويسجل أن التيار
الطالبي استند إىل قاعدة
واسعة يف اجلامعات يف لبنان
ويف جامعات إقليمية ،وأن
هذا التيار ّ
ركز على التحالف
مع جميع األطراف بما يف
ذلك األنظمة املسماة رجعية
أو عسكرية انقالبية ،من زاوية
تكتيكية على األقل ،من أجل
حتقيق تغيير يف املعادلة
العربية ـ اإلسرائيلية ملصلحة
العرب ،مشير ًا إىل أن هذا
التيار حافظ على كثير من
االستقاللية والقدرة الذاتية
ضمن حركة "فتح" ،منطلق ًا
من أن األولوية ليست الصراع
مع األنظمة العربية ،وإنما مع
إسرائيل.
ويتحدث عن بداية
السرية الطالبية ()1975
ومؤسسيها ،ويف مقدمهم
اثنان من القياديين قي
"القطاع الغربي" املسؤول عن
املقاومة يف الداخل وهما
أبو حسن وحمدي .ويعرض
ال وبعمق لصفاتهما
مطو ً
القيادية الف ّذة وقدراتهما
اخلالقة والعملية ،وخصوص ًا
يف تنظيم املقاومة يف

األرض احملتلة ،مشدد ًا على
ال عن عملهما يف
أنهما ،فض ً
األراضي احملتلة الذي جعلهما
مالحقين من اإلسرائيليين يف
كل مكان ،كانا من العاملين
األساسيين يف التشكيل اجلديد
ذي املنحى القتايل واليساري
ضمن حركة "فتح" ،إىل جانب
سعد (عبد القادر جرادات) ،أول
قائد للسرية الطالبية ،وعلي
أبو طوق الذي قاد مع مروان
كيايل التنظيم الطالبي يف
املدارس الثانوية.
وعلى غرار اللجان الوطنية
يف اجلبل وبيروت ،والشبيبة
الوطنية يف الشمال ،فإن عدة
جمموعات طالبية يسارية
لبنانية ستنضم إىل اجلهد
التأسيسي للسرية الطالبية
التي س ُتعرف يف مرحلة الحقة
باسم "كتيبة اجلرمق" ،وذلك
عندما سترابط على التالل
املطلة على فلسطين احملتلة
وتخوض معارك بطولية ألعوام
امتدت طوال النصف الثاين من
سبعينيات القرن العشرين إىل
أوائل ثمانينياته.
ثم يتناول وقائع احلرب
األهلية اللبنانية ()1975
والتدخل العسكري السوري
(حزيران  /يونيو ،)1976
شارح ًا كيف أن السياسة
الدفاعية للسرية الطالبية،
سواء يف معركة البرجاوي ـ

قراءات
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الطبية يف بيروت ،أو يف معركة
بحمدون ضد التدخل العسكري
السوري (تشرين األول /
أكتوبر  )1976أو يف ملحمة
صنين صيف سنة ،1976
كانت جتري وسط هاجس
وقف احلرب األهلية وإرادة
العودة إىل اجلنوب الستعادة
أسس النضال من أجل القضية
الفلسطينية.
وهكذا انتهت املرحلة
األوىل من احلرب األهلية
اللبنانية ،أو ما ُعرف بحرب
السنتين ،بتسوية مع النظام
السوري انسحبت املقاومة
بموجبها من اجلبل ومن
مناطق يف بيروت إىل
اجلنوب ملواجهة إسرائيل،
وبقيت مناطق اخمليمات
واجلامعة العربية  /الطريق
اجلديدة ،عالوة على اجلنوب،
"مراكز حمصنة للمقاومة
الفلسطينية ".وانتظمت وحدات
السرية الطالبية يف 20
تشرين األول  /أكتوبر 1976
يف قافلة كبيرة توجهت نحو
منطقة احلدود يف اجلنوب
اللبناين ،وذلك بعدما توسعت
السرية وباتت تضم مئات
الطلبة واملتطوعين العرب
والفلسطينيين من الشتات،
ال عسكري ًا
وصارت تشكي ً
متقدم ًا يشمل جمموعة من
الوحدات والسرايا.
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"جهاد" على احلدود
ها هو املقاتل "جهاد" يف
ساحة الوغى جمدد ًا ،بعدما
تمركزت السرية يف اجلنوب
اللبناين يف منطقة بنت جبيل،
ومهمتها األساسية منع
توسيع الشريط احلدودي التابع
إلسرائيل ،بل العمل لتقليصه.
وبات "جهاد" قائد ًا ملدينة
بنت جبيل ويتحدث بإعجاب
عن املهارات السياسية ملروان
كيايل الذي رافقه أحيان ًا يف
جوالته ومهماته يف اجلنوب
اللبناين ،ويعرض لوقائع
تؤكد أن حماية حقوق جميع
الناس من جتاوزات املنظمات
الفلسطينية واللبنانية ،مثّلت
أحد مبادئ السرية الطالبية
التي أصبح سالحها "سالح ًا
للمجتمع وحلماية حقوقه
يف وقت بدأت تبرز مظاهر
االستعالء على الناس من
قبل الوطنيين أنفسهم".
ويذهب إىل القول إن السرية /
الكتيبة صارت أكثر الفصائل
الفلسطينية املسلحة قدرة على
التعامل مع األبعاد والتوازنات
السياسية واالجتماعية
والدينية لسكان املنطقة" ،إذ
اكتشفنا أن القوى الوطنية
والفلسطينية منذ احلرب
األهلية قد عزلت عائالت بتهمة
الرجعية أو بتهمة االنحياز إىل
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الدولة اللبنانية وما كان ُيطلق
عليه اإلقطاع السياسي الذي
مثلته عائلة األسعد وعائلة
اخلليل يف اجلنوب .هذا التفكير
رفضناه" (ص .)229
ويلفت الراوي إىل أنه
حاول أ ّ
ال يغيب أكثر من 6
أشهر عن الكويت ،وأنه يف كل
زيارة يجد أسرته مقتنعة بأن
هذه الزيارة قد تكون مقدمة
لبقائه الدائم ،ويترك لوالده
أن "يأخذه" إىل زيارة ديوانية
رئيس احلكومة الشيخ سعد
الذي يحاول إقناعه بالبقاء،
من دون جدوى .كما يحرص
يف اليوم التايل على زيارة
الشيخ صباح السامل الذي
سيرحل يف كانون األول /
ّ
ويذكرنا أن
ديسمبر ،1977
يف الكويت تساحم ًا سياسي ًا
ال
واحترام ًا لالختالف ،فض ً
عن دعم تاريخي للقضية
الفلسطينية ،و"هذا حتديد ًا
سيجعلني فـي يوم من األيام
عندمـا تقع أزمة كبيرة مثل
احتالل صدام  1990وطوال
عقد التسعينـات احلساس من
أشد املدافعيـن عن الكويت"
(ص .) 261
وينتقد املؤلف النموذج
السائد يف العمل الفدائي الذي
يقاتل فيه الفدائي يف اجلبال
والتالل من دون التعامل مع
البيئة السياسية واالجتماعية

واإلنسانية احمليطة ،ومن
دون االهتمام بمطالب
الناس ،ومنها السيطرة على
السلوكيات االستفزازية لبعض
املنظمات .ولذلك يسجل أنه ما
إن انتقلت السرية إىل مواقع
ُأخرى يف اجلنوب اللبناين حتى
عادت السرقات والعصابات
التي طردتها من بنت جبيل،
"وبدأ الوضع يتغير مع حدوث
هجرة معاكسة لسكان املدينة
بعد خروجنا بأسابيع وسط
سقوط صدقية 'فتح' يف
املدينة" (ص .)264
يف أي حال ،يقر "جهاد"
بأنه مل يكن من السهل إقناع
اجلنوبيين "بأننا مناضلون
من أجل احلرية" (ص ،)265
وخصوص ًا منذ أواسط
سبعينيات القرن املاضي،
ويالحظ أن "هناك شك ًا تبلور
من جراء السلبيات التي أحاطت
العمل الفدائي منذ أن بدأت
احلرب األهلية .سلوكيات كثيرة
عكست تلك الروحية العسكرية
غير املدنية السائدة يف وسط
العمل الفدائي .وكان لزام ًا
علينا أن نبني نموذج ًا مغاير ًا
يف بعده السياسي واالجتماعي
واإلنساين وهذا ما فعلناه
يف بنت جبيل ومنطقة قانا
وحميطها".
وتكشف فصول الكتاب
األخيرة أن احلدث األكبر
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الذي مل يكن يتوقعه "جهاد"
وأبناء جيله من الناشطين
الفلسطينيين والعرب هو زيارة
الرئيس املصري أنور السادات
إلسرائيل يف سنة 1977
حتول "مل نكن
بما مثلته من ّ
قادرين على استيعابه ،وإذا
باألفكار التي نشأنا عليها
تواجه صدمة".
لكن اجلانب املؤمل واألكثر
خطورة يف املسار الدراماتيكي
الذي أخذ يرتسم يف األفق أنه
يف ظل اتفاقية السالم مع مصر
"ستتفرغ إسرائيل ملقاتلتنا
وستقرر بالطبع تصعيد
غاراتها وهجماتها علينا
دون أن نملك العمق العربي
واملصري والتوازنات العربية
التي توفر لنا احلد األدنى من
احلماية" (ص  .)277ويرى
"جهـاد" فـي هذا السياق أن
"قصة املوت ستكـون أليمة
بعد حرب ( "1978ص )317
التي خاضت وحدات السرية
غمارها وراء خطوط اجليش
اإلسرائيلي الزاحف على أرض
اجلنوب اللبناين ،مشير ًا إىل
أن عدد الشهداء فاق املتوقع،
وإىل أنه مل يتقبل خسارة هذا
العدد الكبير من الشباب يف
السرية التي حت ّمل مسؤوليتها:
"لقد عرفت الكثير منهم
عن قرب وأعرف عائالتهم
وأصدقاءهم والكثير عنهم.

شعرت باملسؤولية جتاه ذلك.
أبلغت عدد ًا من العائالت ثم
عدت إىل معين الطاهر وطلبت
مساعدته يف إبالغ بقية األسر،
فقد استنزفني األمر أكثر من
احلرب نفسها".

اإلسالم ونهاية مرحلة
انتصار الثورة اإليرانية
يف سنة  ،1979واإلعجاب
التي أثارته التجربة اإلسالمية
لدى كثيرين يف الوسط
الفلسطيني واللبناين ،يف
ظل تصاعد السخط الشعبي
اجلنوبي على الوجود املسلح
الفلسطيني ،عوامل كلها قلبت
املعادلة مرة ُأخرى بحيث
"صرنا نقول لألهايل نحن
يف جبهة تمتد من اجلنوب
اللبناين إىل طهران ".غير أن
الوجه اآلخر للمعادلة كان
يفيد أنه بسبب تأثير الثورة
اإلسالمية "تغيرت جمموعتنا
وتغير تيارنا من بيروت إىل
اجلنوب .فمنير شفيق الذي كان
يرمز دائم ًا إىل عمقنا الفكري
وهو مسيحي املولد يساري
الفكر ،أعلن إسالمه ،بينما
حمدي وأبو حسن ومروان
ساروا على الدرب اإلسالمي
يف إطار 'فتح' ،لكن إسالمهم
ظل يحمل عمق ًا فتحاوي ًا هدفه
إبقاء اجلهد مركز ًا على حترير

قراءات

169

األرض احملتلة .بقي معين يف
الوسط براغماتي ًا ،بينما آخرون
مثل علي أبو طوق مل يتغيروا
وظ ّلوا على ما هم عليه يف
براغماتيتهم .لكن بصورة عامة
وجد الكثير من شباب الكتيبة
واخلط املناصر لها يف 'فتح'
يف اإلسالم معارضة الضطهاد
إسرائيل وملوقف الغرب من
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي"
(ص .)348
ويستعيد "جهاد" يف هذا
اإلطار أجواء املناقشات التي
أحاطت بسعي البعض لتبنّي
موضوعات الثورة اإليرانية
واإلسالم السياسي ،فيرى فيها
حماولة من قطاع من الشباب
إلدامة احللم والهدف ،بينما
بدا هذا السعي آلخرين بمثابة
تمديد موقت حلالة غير واقعية،
وال ينفع يف إحياء عامل ينهار
بسبب فقدان الزخم الكفاحي
والشعبي وشروع عدد من
الشباب والكادرات يف ترك
اجلنوب اللبناين والبحث عن
آفاق حياة خمتلفة.
ويف معرض التشديد على
تقربنا السيرة
"نهاية مرحلة"ّ ،
من تبلور املشهد السلبي
للعالقة مع أهايل اجلنوب ،إذ
وقعت منذ أواسط سنة 1979
اشتباكات مسلحة تعكس بداية
اهتزاز األرض حتت أقدام
الفدائيين واملقاومة ومنظمة
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التحرير يف قاعدتها األساسية
يف لبنان ،األمر الذي جعل أهم
وحدات كتيبة اجلرمق تتحول
إىل قوة فصل بين حركة
أمل وأطراف احلركة الوطنية
واملقاومة الفلسطينية منذ سنة
 1981حتى وقوع االجتياح
اإلسرائيلي يف حزيران  /يونيو
 .1982ومثل هذا التطور يشير
يف نظر "جهاد" ورفاقه إىل
أن القاعدة اجلنوبية تزعزعت
ومل يعد أحد يف اجلنوب سعيد ًا
بما آلت إليه األوضاع بسبب
عنف الضربات اإلسرائيلية
وما تخ ّلفه من دمار وقتلى
وجرحى ،واألخطاء الكثيرة
للمقاومة الفلسطينية.
لذلك حتولت حركة أمل إىل
ظاهرة احتجاج على الوجود
الفلسطيني املسلح يف جنوب
لبنان.
وينهي "جهاد" سيرته
النضالية بقرار االنكفاء للتأمل
واملراجعة يف إثر انسحاب
بعض كوادر السرية  /الكتيبة
الرئيسيين ومنهم أدهم وربحي
ثم رياض وشريف وخالد
وحسام ،ويعيد قراره ترك
"فتح" وجناحها العسكري إىل
أنه "بحلول عام  1981انتابني
شعور ضبابي بشأن الطريق
الذي غادرت كل شيء من أجله.
بدا يل أن جنوب لبنان مل يعد
يمثل قاعدة النطالق احلركة

خريف 2012

الوطنية لتحرير فلسطين أو
التوصل إىل إقامة الدولة
الفلسطينية .لقد بدأ عاملنا
باالنهيار وقاعدتنا األمنية
باالنكسار" (ص .)359

مفهوم "األقلية املدافعة"
يقترب شفيق الغبرا من
"ظ ّله احلقيقي وصديقه مدى
الدهر" الفدائي "جهاد"،
ليروي سيرته النضالية
املتداخلة مع سير الكثير
من أصدقائه ورفاقه يف
العمل الفدائي ،متوقف ًا عند
جتارب أساسية حلركة
"فتح" وال سيما منها جتربة
القوة املقاتلة يف صفوفها:
السرية الطالبية  /كتيبة
اجلرمق .فقد جنح الكاتب
يف رسم صورة جليل من
الفدائيين الشباب كانت تبدو
عصية على التركيب واإلحاطة
املستقلة العتبارات شتى
أبرزها :تشعب روافد التجربة
وتمايز مشروعها يف بنية
ناظمة هي منظمة التحرير
الفلسطينية؛ تموضعها على
تمايزها يف حاضنة دينامية
هي حركة "فتح" وجناحها
العسكري "قوات العاصفة"؛
ابتعاد قيادتها اجلماعية من
باب الزهد والتفاين والتزام خط
الشعب عن النزعة النجومية

والظهور اإلعالمي؛ ربما أيضا
إحاطة املشروع بنوع من
ع أمنية
"الغموض البنّاء" لدوا ٍ
تتصل بمخاطر مقاتلة عدو
شرس مثل إسرائيل.
يبقى الوجه األكثر تأثير ًا
يف نفس القارئ هو االنكسار
التراجيدي للمقاتل "جهاد"
املفجوع بموت الرفاق واألحبة
الذين سيقررون القتال حتى
النهاية واملوت بشرف وكرامة:
ملحمة راسم يف قلعة الشقيف
مع شباب الكتيبة أمام اجتياح
سنة 1982؛ استشهاد علي
أبو طوق يف حرب اخمليمات؛
اغتيال سمير الشيخ وعصمت
مراد على يد االستخبارات
السورية ،بينما ستتمكن
االستخبارات اإلسرائيلية
من التعاون مع استخبارات
عربية لإليقاع بأبي حسن
وحمدي ومروان يف قبرص.
وبعد اغتيال هؤالء القادة
الثالثة الذين ركزوا على
الداخل ومساعدة االنتفاضة
الفلسطينية األوىل ،سيكون
الهدف التايل إلسرائيل بعد
شهرين يف تونس القائد الكبير
أبو جهاد  /خليل الوزير.
وتبدو هذه السيرة الذاتية
التي استلزم العمل فيها أعوام ًا
طويلة بتشجيع ودفع مستمرين
من معين الطاهر القائد األخير
للسرية  /الكتيبة ،بمثابة
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التفاتة وفاء إىل صانعي
التجربة وأبطالها وشهدائها.
وقد جنح هذا الكتاب إىل حد
كبير يف تقديم صورة إنسانية
مشرقة لشخصيات فلسطينية
وعربية بعيدة عن األضواء
تركت أثر ًا يف احلياة السياسية
العربية واإلسرائيلية.
لقد ركزت سيرة شفيق
الغبرا على عدم الفصل بين
اجلوانب الشخصية واخلاصة
وتضحيات ومآثر اجليل

الذي صنع أسطورة السرية /
الكتيبة ،لكن من الصعب أ ّ
ال
ينتبه القارئ إىل أن شفيق
الغبرا الذي يشعر باحلنين إىل
رفاق السالح والشهداء الذين
سقطوا من دون أن يحقق
رغبتهم وأمنيتهم ،يحتاج إىل
أن يعيد االعتبار إىل نفسه
من خالل تأريخ جتارب جيل
من الفدائيين التزم "قتال
األقلية املدافعة" (ص ،)363
طوره أبو حسن
وهو مفهوم ّ

يافا تع ّد قهوة الصباح (رواية)
أنور حامد
بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر 205 .2012 ،صفحات.
قرأت عنوان
هذه الرواية
قلت يف نفسي إن يافا عثرت
أخير ًا على روايتها .القدس
تمتلك جبرا إبرهيم جبرا،
وحيفا كانت موضوع رواية
لغسان كنفاين ،ومدن اجلليل
وقراها وجدت رواتها يف
شماس
إميل حبيبي وأنطون ّ
أما يافا فال أدري
وآخرينّ ،
ملاذا بقيت من دون رواية

عندما

حتكي قصتها .لعل كتاب
"يافا عطر مدينة" جملموعة
من املؤلفين ،وبالنص
الرائع الذي كتبه شفيق
احلوت ،هو املرجع "األدبي"
الوحيد عن تلك املدينة
الساحلية الفلسطينية التي
كانت العاصمة االقتصادية
والسياسية والثقافية لفلسطين
قبل النكبة .ال أدري ملاذا مل
حتتل يافا موقعها يف خريطة
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قاسم إزاء حالة تشتت العرب
وضعف قدراتهم وتف ّوق اآللة
والعدد يف اجلانب اإلسرائيلي،
األمر الذي يحيل على تقويم
الدكتور يزيد صايغ يف
أطروحته "احلركة الوطنية
الفلسطينية :1993-1943
الكفاح املسلح والبحث عن
الدولة".
ميشال نوفل

كاتب لبناين

السرد األدبي الفلسطيني،
وهي املدينة الفلسطينية
الكبرى التي اندثرت وحتولت
إىل ضاحية لتل أبيب.
فيلمي إسكندر قبطي
ولوال
َ
"عجمي" ،وإميلي جاسر "ملح
هذا البحر" ،لقلنا إن الثقافة
الفلسطينية ،لسبب ما ،نسيت
مدينة العطر التي حتتل
بياراتها الذاكرة الفلسطينية.
ّ
وعلى الرغم من أن أنور
حامد ليس يافاوي ًا ،فإنه كتب
الرواية الفلسطينية األوىل
التي حتتل يافا عنوانهاُ .ولد
املؤلف يف عنبتا بالقرب من
طولكرم ،ويعمل يف "البي.
بي .سي ،".وسبق أن نشر
ثالث روايات" :حجارة األمل"
( )2004صدرت باجملرية؛

