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  يف الذاكرة

  يف وداع جورج حبش

  
هوى علم كبير من أعالم النضال العربي املعاصر؛ أراح جورج حبش ركابه  26/1/2008يف 

من وعثاء العمر، ومات يف عمّان بنبل وإباء بعدما ظل حتى آخر شهقة يف صدره يقارع احتالل 
رة احلركة الوطنية وبموته سقط آخر املداميك الكبيرة يف عما. بلده والظلم الذي حاق بشعبه

  .الفلسطينية املعاصرة
كان جورج حبش إنساناً فلسطينياً عادياً، لكنه أخلص لوطنه بطريقة غير عادية، فمنحه 
الفلسطينيون حباً ال مثيل له، وودّعوه بعاطفة ال يستحقها إالّ أمثاله من الربانية والقادة 

  .التاريخيين
أشرعتهم وبين األمواج العاتية، ويف غمرة مات جورج حبش كما يموت أبطال البحر؛ خلف 

تمددت تلك القامة الشاخمة أمام املوت أخيراً، وغاب ذلك الفلسطيني الذي خرج من . اللجج السحيقة
  .اللد يوماً ينشد العِلم، فإذا به يجاهد يف سبيل الرجوع إىل مدينته

ثم بيروت، وبعد سنة  بدأت رحلته الشائكة نحو العودة يف عمّان، وقادته خطواته إىل دمشق
وعلى الطريق املتعرج إىل اللد مات جورج حبش شاخماً، . خرج من بيروت إىل دمشق فعمّان 1982

  .فلم يطوِ بندقيته، ومل يكسر قلمه، ومل ينثنِ إىل الصمت
*  *  *  

وقد طلبنا من ثالثة ممن عرفوا حبش معرفة مباشرة أن . السم جورج حبش نخصص هذا الباب
هاين الهندي رفيق جورج حبش منذ الدراسة اجلامعية، وأحد أعضاء : هذا الشأنيكتبوا يف 

اجملموعة التأسيسية حلركة القوميين العرب؛ أنيس صايغ املؤرخ الفلسطيني الذي، وإن مل ينتسب 
إىل حركة القوميين العرب، إالّ إنه انغمس مع حبش أيضاً، يف تيار الفكر القومي العربي؛ فضل 

. العلوم السياسية الذي تفتح وعيه السياسي يف دمشق على يدي جورج حبش نفسه النقيب أستاذ
  .وال ريب يف أن الكلمات، مهما تكن ثاقبة، عاجزة عن إيفاء هذا الرجل الكبير بعض ما يستحق

  صقر أبو فخر
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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