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قراءات

كتب بالعربية
رحلة مل تكتمل :حمطات على طريق املقاومة
�أبو عالء من�صور (محمد يو�سف)

الدوحة :المركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات� 358 .2018 ،صفحة.

ال

يكتفي �أبو عالء من�صور
(محمد يو�سف) ب�سرد
ذكرياته وتجربته الممتدة
�إلى �أكثر من ن�صف قرن في
هذا الكتاب ،وال يمار�س دور
الراوي العليم الذي ُيفرغ
القراء ،وي�ؤدي
ذاكرته على ّ
واجبه في التبليغ عن
الما�ضي والك�شف عن جانب
م�ستور في التاريخ .الأدق ،هو
�أن الكاتب يمار�س البحث عن
�أجوبة لأ�سئلة ناقدة طرحها
في م�ستهل كتابه ،تتناول
مجمل نتائج الم�سيرة
الن�ضالية لل�شعب الفل�سطيني:
''لماذا جاءت ِغالل بيدرهم
�شحيحة على هذا النحو حتى
الآن؟ ما ال�سبب؟ �أين
الم�شكلة؟'' وهو بحث تن�شط
فيه الذاكرة حين ًا وت�ضمر
حين ًا �آخر ،لتحل مكانها
ا�ستطالعات ر�أي واقتبا�سات

وخال�صات نقا�شات وندوات.
وبالتالي ،ف�إن الذاكرة في
هذا الكتاب �أقرب �إلى �أن
تكون مدخ ًال للت�سا�ؤل عن
نظم العمل والمناخات
والم�آالت لمحطات في تاريخ
الثورة .ولهذا� ،سعى الكاتب
لإ�شراكنا في قراءة مذكرات
�أو مالحظات �أنا�س �آخرين
�شاركوه مهمة الت�أريخ �أو
النقد والتقييم التي ال يخلو
الكتاب منها ،على الرغم من
اعتذار الكاتب ،في الختام،
ممن ''ي�شعر ب�أن جر�أة الكتابة
ّ
م�ست كبريائه الثورية''.
ّ
تنقلنا المحطة الأولى من
الكتاب �إلى زمن الدوريات
الع�سكرية المنطلقة �إلى
الداخل الفل�سطيني ،وما
تعانيه وتعنيه من نق�ص في
الإمكانات ،ومجازفة في
الحركة ،ومطاردة تنتهي

غالب ًا با�ست�شهاد المقاتلين.
الو�صف الدقيق لحركة هذه
الدوريات ،واالعتماد على
�إ�ضافات �شهود �آخرين ،هما
ما يم ّكنا القارىء من
م�شاهدة الوقائع ك�أنها
تحدث الآن .لقد كانت الغاية
اال�ستراتيجية من �إدخال
دوريات ع�سكرية �إلى الداخل
الفل�سطيني ،هي ت�أهيل
منا�ضلي الداخل وتدريبهم
ع�سكري ًا من �أجل اال�ستعداد
لمواجهة االحتالل بكفاءة
وحرفية ،لكنها غاية لم
تتحقق في ظل التحديات
القا�سية التي واجهتها ''لجنة
التنظيم  ،''77وهي اللجنة
التي كان للكاتب ن�شاط
قيادي فيها �إلى جانب �أبو
ح�سن قا�سم (محمد بحي�ص)
وحمدي (محمد با�سم �سلطان
التميمي) .وهذه التحديات،
مثلما يك�شف الكاتب ،لم تكن
ناجمة عن �صعوبة المهمة
بقدر ما هي ناجمة عن �سوء
التنظيم الذي �أدى �إلى انق�سام
لجنة التنظيم �إلى لجنتين
على خلفية انتماءات ووالءات
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فكرية و�سيا�سية متعددة،
وب�سبب الخلل في التن�سيق مع
قائد القطاع الغربي� ،أبو
جهاد الوزير ،الذي لم يكن
مطلع ًا بما فيه الكفاية على
ّ
عمل ''لجنة التنظيم  ''77وهي
تحت �إمرته ،بل �إنه كان
يفاج�أ بعملياتها �أحيان ًا.
وهذا الو�ضع يو�ضح �صورة
الت�شتت الذي �أ�صاب حركة
''فتح'' في تلك الفترة ،ب�سبب
العمل وفق ا�ستراتيجيات
وخطط متنوعة تزيد في
معاناة المقاتلين و�إح�سا�سهم
بالغبن .لكن ،على الرغم من
ذلك ،ف�إن الكاتب ال يتوانى
عن و�ضعنا وجه ًا لوجه مع
البطولة والعزيمة والتوا�ضع
التي تح ّلى بها قادة لجنة
التنظيم ومقاتلوه ،والعقبات
التي واجهتهم لإتمام
مهماتهم� ،أو لمجرد الحياة
والتنقل بين البالد وتكوين
عائلة ،الأمر الذي �سمح لنا
بالدخول �إلى ''العالم اليومي''
للمنا�ضل ،واالنتقال من
التاريخ العام للثورة �إلى
التاريخ الخا�ص للثائر.
في �إبان االنتفا�ضة
الأولى ،وبعد انتقال حركة
''فتح'' �إلى القيادة عن بعد

لمجريات االنتفا�ضة ،ت�س ّلم
�أبو عالء من�صور مهمة �إدارة
مكتب عبا�س زكي ،ثم �صار
م�س�ؤو ًال عن لجنة الو�سط
(القد�س؛ رام اللـه؛ �أريحا) في
قيادة القطاع الغربي التي
تر�أ�سها �أبو الهول .ومنذ ذلك
الحين توطدت عالقته بمروان
البرغوثي ،الرجل الذي
�سي�ستفي�ض الكاتب الحق ًا في
تو�صيف جهوده في �إدارة
انتفا�ضة الأق�صى وتقديرها.
لكن ،ما كانت م�ساهمة ''فتح''
في االنتفا�ضة الأولى؟
ي�ستطيع القارىء �أن ي�ستنتج
من مالحظات الكاتب ونقده
لمنطق القيادة عن ُبعد �أو
''من وراء البحار''،
والنق�سامات الحركة و�سوء
معرفتها بتف�صيالت ميدان
االنتفا�ضة� ،أن الحركة
ا�ستفادت من االنتفا�ضة
مما
ال�شعبية الأولى �أكثر ّ
�أفادتهاّ � .أما انتفا�ضة
الأق�صى التي ُيفرد لها
الكاتب ف�ص ًال كام ًال ،فيبدو
�أن نتائجها جاءت خا�سرة
لم�صلحة حركة ''فتح'' ،ويظهر
�أن �أبو عمار كان يخو�ضها
كمناورة خطرة خرجت من
يده ،ولم يعد في �إمكانه

ال�سيطرة عليها ،مع �أن وقائع
�أُخرى ينقلها الكاتب ت�ؤكد �أن
�أبو عمار كان يقودها من
الخلف .فعلى �سبيل المثال،
ُيعلن �أبو عمار ا�ستنكاره
العمليات اال�ست�شهادية التي
نفذتها ''كتائب �شهداء
الأق�صى'' ،والع�سكرة غير
المح�سوبة لالنتفا�ضة ،في
الوقت الذي يكتم ت�أييده
لم�شروع مروان البرغوثي
وخياره الت�سلحي ،فيهم�س
في �أذن الأخير قائ ًال'' :توكل
ترد�ش
على اللـه يا خوياّ ،
عليهم ،اللي ما �أقدر�ش عليه
�أنا ت�ساويه �إنت''.
بعد �سرد الكاتب مجريات
مطاردته و�صديقيه مروان
البرغوثي وزياد �أبو عين،
والقلق الذي كان ي�سيطر
عليهم في �أثناء تن ّقلهم من
مخب�أ �إلى �آخر ،ومجريات
اعتقال مروان البرغوثي
وبقاءه مطارداً حتى ان�سحاب
الإ�سرائيليين من غزة ومن
�أربع م�ستعمرات في جنين،
وتعيينه ع�ضواً في لجنة
الإ�شراف على الفاعليات
ال�شعبية المواكبة لعملية
االن�سحاب ،يبا�شر الكاتب
مهمة من نوع �آخر؛ مهمة
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الهبة
التق�صي عن مجريات ّ
الفل�سطينية في �سنة .2015
وهذه مهمة ال ُت�سعفه فيها
الذاكرة وحدها ،ولهذا يطلعنا
الكاتب على عدة وجهات
نظر ،وعلى تحليالت ال تخلو
من التناق�ض ،وتعليقات ال
ينق�صها النقد ال�صريح لف�شل
ال�سلطة .وقد جمعها �أبو عالء
من رفاق و�أ�صدقاء �صادفهم
في مجال�س التعزية ب�شهداء
الهبة� ،أو من ك ّتاب �صحافيين
ّ
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و�أكاديميين� ،أو من �سجاالت
الهبة
�شبابية في �أ�سباب ّ
ومجرياتها ،بل حتى من
�أطفال مجهولين ،ك�أنه �أراد
لهذا الف�صل �أن يكون �صوت ًا
لفل�سطينيي الداخل ،ولهذا
جاء الف�صل على غير ات�ساق
�أو ترتيب� ،إذ يختلط فيه
التقرير للأحداث بالم�شاعر،
والتحليل والتف�سير بالر�ؤية.
ال �شك في �أن الكاتب ال
يريد لكتابه ال�ساد�س هذا� ،أن

يكون ختام ًا لبحثه في
ن�ضاالت �شعبه وتوثيقها،
فهو ،مثلما كتب'' :يريد �أن
يمنح الكتاب فر�صة للتنف�س،
فلي�س كل ما ُيعرف ُيقال''.
وهذا بالتحديد ما يجعلنا
نت�أمل ب�أن نقر�أ في كتابه
المقبل ف�صو ًال من تجربته
التي لم تنفد الحاجة �إلى
روايتها بعد.

محمد مهدي عي�سى
كاتب من لبنان
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