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يف الذاكرة

حم�سن �إبراهيم :بالغة ال�صمت

في

الأعوام التي تلت تر�سيخ الهيمنة
ال�سورية على لبنان ،دخل مح�سن
�إبراهيم في �صمت طويل ،وغاب على الرغم
من ح�ضوره.
في �أعوام ال�صمت تلك ،كان �أبو خالد
تحول
حا�ضراً ،لكن كالمه �صار ي�شبه الهم�سّ .
من �أحد قادة الحركة الوطنية اللبنانية �إلى
القائد ال�سري للعمل الفل�سطيني في لبنان،
و�إلى مرجع لمئات المنا�ضالت والمنا�ضلين
الذين قاوموا اال�ستبداد وبقوا �أمناء لتراث
المقاومة.
كان مح�سن �إبراهيم،
فعل الما�ضي الناق�ص الذي ال ي�صح على
الرجل ب�سبب وفاته في الثالث من حزيران/
يونيو  ،2020بل لأنه اختار ال�صمت الطوعي،
وغادر الفعل ال�سيا�سي المبا�شر.
وكنا نت�ساءل عن �سر هذا الخيار .كيف
ا�ستطاع رجل عا�ش حقبة الحركة القومية،
وكان �أحد قادة انعطافها الي�ساري في �أواخر
ال�ستينيات� ،أن يخرج من الم�سرح ال�صاخب
بهدوء وتوا�ضع؟
�صديق جمال عبد النا�صر ويا�سر عرفات،
رفيق كمال جنبالط وجورج حاوي ،الزعيم
الثاني للحركة الوطنية اللبنانية ،و�أحد
ؤ�س�سي جبهة المقاومة الوطنية ،يطوي
م� َ
�أوراقه ويخرج بال �صخب �أو �ضجيج ،مخلي ًا
المكان الذي ملأه بذكاء وبديهة متوقدة
وقدرة على المناورة.
في بدايات �أيام ال�صمت تلك ،كنا نلتقي به

حم�سن �إبراهيم.

في مكتبه في وطى الم�صيطبة ،وكنا نرى فيه
بع�ض ًا من ذواتنا التي هددها انقالب الزمن،
وكان ين�صح ويقود ،لكنه كان يعلم �أنه خرج
من ال�ضوء �إلى الظل .ففي ذلك الزمن الدموي
الذي تراكمت فيه االغتياالت فوق االغتياالت،
من ح�سين مروة ومهدي عامل �إلى كوادر
حركة ''فتح'' ،دخل مح�سن �إبراهيم في ظله،
مخبئ ًا فيه �أ�سراره كافة.
وكان �صمته و�سيلته ال�شجاعة في مواجهة
زمن الجبناء الذي احتل لبنان.
تقدم م�سيرة هذا الرجل �سج ًال لمرحلة
البدايات الجديدة التي لم ت�ستطع �أن تبد�أ ،من
عبدالنا�صر �إلى يا�سر عرفات ،ومن كمال
جنبالط �إلى الحرب الأهلية اللبنانية ،ومن
الخروج الفل�سطيني من لبنان �إلى �أو�سلو.
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حاولنا �أكثر من مرة في ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' �أن نجري معه حواراً طوي ًال ،قلت
له �إننا نريد هذا الحوار ك�شكل من �أ�شكال
ال�سيرة �أو المذكرات ،لكنه كان يتهرب بلباقة،
قائ ًال لنا �أنه يكتب مذكراته.
مات مح�سن �إبراهيم قبل �أن ين�شر مذكراته،
�أو ربما قبل �أن يكتبها ،ال �أدري ،لكن ما �أعرفه
هو �أن الرجل كان يعرف كثيراً ،وربما كان
يعرف �أكثر من طاقة �أي فرد على االحتمال،
�أو ربما كان يجد نف�سه في نفو�س كثيرة ،ف�آثر
�أن يترك ما يعرفه لنف�سه ،وو�ضعنا �أمام
تحدي �أن نكت�شف في م�سيرته حكاية زمن
مليء بالوعود واالنك�سارات ،والمرايا
المحطمة ،والذاكرة الم�شروخة ،وتاريخ ًا لم
ي�ستطع �أن يفي بوعده ب�أن يكون تاريخ ًا
جديداً للبنان والم�شرق العربي.
لم يكن مح�سن �إبراهيم بط ًال �أ�سطوري ًا،
لكنه اختار �أن يكون رفيق ًا للأبطال� ،أي �أن
�سري ًا .من عالقته بجمال عبد
يكون بط ًال ّ
النا�صر ومكتب الرئي�س حيث كان �صاحب
الكلمة الم�سموعة� ،إلى رفقة الدرب الطويلة
التي جمعته بثالثة من كبار ال�شهداء :كمال
جنبالط ويا�سر عرفات وجورج حاوي.
�صحيح �أن �أبا خالد لم يتجرع ك�أ�س
ال�شهادة الدموي كرفاقه الثالثة الكبار ،لكنه
اختار �أن ي�ست�شهد على طريقته ،فكان ال�شاهد
الأخير ال�صامت.
جمعت م�سيرة هذا الرجل حكاياتنا كلها،

فكانت تحوالته من النا�صرية �إلى المارك�سية،
ومن حركة القوميين العرب �إلى منظم َتي
اال�شتراكيين اللبنانيين والعمل ال�شيوعي،
م�ؤ�شراً �إلى الزالزل التي كانت تحا�صر
المنطقة ،من ف�شل الوحدة ال�سورية  -الم�صرية
�إلى حرب اليمن ،و�صو ًال �إلى هزيمة الخام�س
من حزيران/يونيو ،ومن هزيمة �أيلول الأ�سود
�إلى الحرب الأهلية اللبنانية وكوارثها ،ومن
الخروج من بيروت �إلى االنتفا�ضتين
الفل�سطينيتين.
في قراءة هذه المنعطفات التي كان
مح�سن �إبراهيم �أحد �أهم رموزها ،يكمن
تاريخنا المعا�صر الذي يخبىء الأ�سئلة التي
جرى تجاهل كثير منها ،والتي تنفجر اليوم
في وجوهنا.
خرج �أبو خالد من �صمته مرات نادرة
كانت �إحداها في ذكرى رفيقه جورج حاوي،
وقدم نقداً ذاتي ًا لم�سيرة الي�سار في
حين تجر�أ ّ
الحرب الأهلية ،وعالقة الحرب بالمقاومة
الفل�سطينية.
اليوم ،مع وفاته ،يخرج مح�سن �إبراهيم
نهائي ًا من �صمته ،ليترك لنا تراث ًا ناطق ًا
بال�شجاعة والوفاء ،و�سيرة تختزل في
انعطافاتها ال�سيا�سية والفكرية وطن ًا �صغيراً
ا�سمه لبنان ،كبر بكبار �صنعوا معناه ،ويجد
نف�سه اليوم خارج المعنى في زمن ال�صغار
الذين ي�سرقون الحلم من العيون.
ا.خ.

