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في مكتبه في وطى الم�صيطبة، وكنا نرى فيه 

بع�صًا من ذواتنا التي هددها انقالب الزمن، 

وكان ين�صح ويقود، لكنه كان يعلم اأنه خرج 

من ال�صوء اإلى الظل. ففي ذلك الزمن الدموي 

الذي تراكمت فيه االغتياالت فوق االغتياالت، 

من ح�صين مروة ومهدي عامل اإلى كوادر 

حركة ''فتح''، دخل مح�صن اإبراهيم في ظله، 

مخبئًا فيه اأ�صراره كافة.

وكان �صمته و�صيلته ال�صجاعة في مواجهة 

زمن الجبناء الذي احتل لبنان.

تقدم م�صيرة هذا الرجل �صجاًل لمرحلة 

البدايات الجديدة التي لم ت�صتطع اأن تبداأ، من 

عبدالنا�صر اإلى يا�صر عرفات، ومن كمال 

جنبالط اإلى الحرب االأهلية اللبنانية، ومن 

الخروج الفل�صطيني من لبنان اإلى اأو�صلو.

حم�صن اإبراهيم: بالغة ال�صمت

االأعوام التي تلت تر�صيخ الهيمنة في 

ال�صورية على لبنان، دخل مح�صن 

اإبراهيم في �صمت طويل، وغاب على الرغم 

من ح�صوره.

في اأعوام ال�صمت تلك، كان اأبو خالد 

ل 
ّ
حا�صراً، لكن كالمه �صار ي�صبه الهم�س. تحو

من اأحد قادة الحركة الوطنية اللبنانية اإلى 

القائد ال�صري للعمل الفل�صطيني في لبنان، 

واإلى مرجع لمئات المنا�صالت والمنا�صلين 

الذين قاوموا اال�صتبداد وبقوا اأمناء لتراث 

المقاومة.

كان مح�صن اإبراهيم،

فعل الما�صي الناق�س الذي ال ي�صح على 

الرجل ب�صبب وفاته في الثالث من حزيران/

يونيو 2020، بل الأنه اختار ال�صمت الطوعي، 

وغادر الفعل ال�صيا�صي المبا�صر.

وكنا نت�صاءل عن �صر هذا الخيار. كيف 

ا�صتطاع رجل عا�س حقبة الحركة القومية، 

وكان اأحد قادة انعطافها الي�صاري في اأواخر 

ال�صتينيات، اأن يخرج من الم�صرح ال�صاخب 

بهدوء وتوا�صع؟

�صديق جمال عبد النا�صر ويا�صر عرفات، 

رفيق كمال جنبالط وجورج حاوي، الزعيم 

الثاني للحركة الوطنية اللبنانية، واأحد 

ي جبهة المقاومة الوطنية، يطوي 
َ
موؤ�ص�ص

اأوراقه ويخرج بال �صخب اأو �صجيج، مخليًا 

المكان الذي مالأه بذكاء وبديهة متوقدة 

وقدرة على المناورة.

في بدايات اأيام ال�صمت تلك، كنا نلتقي به 

حم�صن اإبراهيم.
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حاولنا اأكثر من مرة في ''مجلة الدرا�صات 

الفل�صطينية'' اأن نجري معه حواراً طوياًل، قلت 

له اإننا نريد هذا الحوار ك�صكل من اأ�صكال 

ال�صيرة اأو المذكرات، لكنه كان يتهرب بلباقة، 

قائاًل لنا اأنه يكتب مذكراته.

مات مح�صن اإبراهيم قبل اأن ين�صر مذكراته، 

اأو ربما قبل اأن يكتبها، ال اأدري، لكن ما اأعرفه 

هو اأن الرجل كان يعرف كثيراً، وربما كان 

يعرف اأكثر من طاقة اأي فرد على االحتمال، 

اأو ربما كان يجد نف�صه في نفو�س كثيرة، فاآثر 

اأن يترك ما يعرفه لنف�صه، وو�صعنا اأمام 

تحدي اأن نكت�صف في م�صيرته حكاية زمن 

مليء بالوعود واالنك�صارات، والمرايا 

المحطمة، والذاكرة الم�صروخة، وتاريخًا لم 

ي�صتطع اأن يفي بوعده باأن يكون تاريخًا 

جديداً للبنان والم�صرق العربي.

لم يكن مح�صن اإبراهيم بطاًل اأ�صطوريًا، 

لكنه اختار اأن يكون رفيقًا لالأبطال، اأي اأن 

يًا. من عالقته بجمال عبد 
ّ
يكون بطاًل �صر

النا�صر ومكتب الرئي�س حيث كان �صاحب 

الكلمة الم�صموعة، اإلى رفقة الدرب الطويلة 

التي جمعته بثالثة من كبار ال�صهداء: كمال 

جنبالط ويا�صر عرفات وجورج حاوي.

�صحيح اأن اأبا خالد لم يتجرع كاأ�س 

ال�صهادة الدموي كرفاقه الثالثة الكبار، لكنه 

اختار اأن ي�صت�صهد على طريقته، فكان ال�صاهد 

االأخير ال�صامت.

جمعت م�صيرة هذا الرجل حكاياتنا كلها، 

فكانت تحوالته من النا�صرية اإلى المارك�صية، 

ومن حركة القوميين العرب اإلى منظمَتي 

اال�صتراكيين اللبنانيين والعمل ال�صيوعي، 

موؤ�صراً اإلى الزالزل التي كانت تحا�صر 

المنطقة، من ف�صل الوحدة ال�صورية - الم�صرية 

اإلى حرب اليمن، و�صواًل اإلى هزيمة الخام�س 

من حزيران/يونيو، ومن هزيمة اأيلول االأ�صود 

اإلى الحرب االأهلية اللبنانية وكوارثها، ومن 

الخروج من بيروت اإلى االنتفا�صتين 

الفل�صطينيتين.

في قراءة هذه المنعطفات التي كان 

مح�صن اإبراهيم اأحد اأهم رموزها، يكمن 

تاريخنا المعا�صر الذي يخبىء االأ�صئلة التي 

جرى تجاهل كثير منها، والتي تنفجر اليوم 

في وجوهنا.

خرج اأبو خالد من �صمته مرات نادرة 

كانت اإحداها في ذكرى رفيقه جورج حاوي، 

حين تجراأ وقّدم نقداً ذاتيًا لم�صيرة الي�صار في 

الحرب االأهلية، وعالقة الحرب بالمقاومة 

الفل�صطينية.

اليوم، مع وفاته، يخرج مح�صن اإبراهيم 

نهائيًا من �صمته، ليترك لنا تراثًا ناطقًا 

بال�صجاعة والوفاء، و�صيرة تختزل في 

انعطافاتها ال�صيا�صية والفكرية وطنًا �صغيراً 

ا�صمه لبنان، كبر بكبار �صنعوا معناه، ويجد 

نف�صه اليوم خارج المعنى في زمن ال�صغار 

الذين ي�صرقون الحلم من العيون. 

ا.خ.


