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لورد حب�ش، مديرة معهد تقول 

اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات 

الدولية، اإن اأهمية درا�سة �سيرة حنا 

ميخائيل )اأبو عمر(، ال تنبع فقط من الدور

ال�سخ�سي، ومن م�سيرته في الثورة 

الفل�سطينية، واختفائه ورفاقه في ظروف 

غام�سة في �سنة 1976، بل اأي�سًا الأن ال�ساحة 

الفل�سطينية، بعد اأكثر من اأربعة عقود باتت في 

حاجة اإلى تعزيز قيم المبادرة واالإقدام 

والثورة التي ج�سدها اأبو عمر ورفاقه.

الن�ش�أة

ن�ساأ حنا ميخائيل )1935 - 1976( في 

رام اللــه، كما تقول زوجته جيهان الحلو، 

وحيداً بين اأربع بنات، ويرجع اإلى والديه كثير 

ا ورثه عنهما من اإن�سانية مرهفة وانتماء 
ّ
مم

اإلى الوطن.

اأنهى درا�سته في مدر�سة الفرندز في رام 

اللــه، في �سنة 1952، واتجه اإلى الواليات 

المتحدة االأميركية حيث در�ش الكيمياء، في 

كلية هافرفورد، لكنه قرر تغيير تخ�س�سه 

العلمي اإلى مجال االإن�سانيات، وح�سل على 

الدكتوراه من جامعة هارفرد عن اأطروحته 

''ال�سيا�سة والوحي: الماوردي1 وما بعده''، 

ليعمل بعدها اأ�ستاذاً للعلوم ال�سيا�سية في 

جامعة برن�ستون، ثم انتقل اإلى جامعة 

وا�سنطن.

اختي�ر احلل الوطني

انتقل حنا ميخائيل من الواليات المتحدة 

اإلى االأردن، وان�سم اإلى الثورة الفل�سطينية في 

�سنة 1969، وينقل اأبو نائل القلقيلي، عنه 

قوله: ''�سعرت بعدم الجدوى هناك، واإن 

الجدوى في العمل لتغيير الواقع هنا.''

انتمى حّنا اإلى حركة ''فتح''، على الرغم 

اإعداد: اأحمد جميل عزم*

املثقف والثورة:

حّن� ميخ�ئيل )اأبو عمر( ورف�قه**

* رئي�ش برنامج الدرا�سات العربية والفل�سطينية في 
جامعة بير زيت.

** هذا التقرير مبني على مداخالت لنبيل �سعث 
وجيهان الحلو زوجة حنا ميخائيل، وعبد الفتاح 

القلقيلي )اأبو نائل(، واأحمد جميل عزم، ويو�سف عراقي، 
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ومعهد اإبراهيم اأبو لغد في جامعة بير زيت في 22 

ت�سرين الثاني/نوفمبر 2016، لمنا�سبة الذكرى 

 االأربعين الختطاف حنا ميخائيل )اأبو عمر( ورفاقه

في لبنان في �سنة 1976.
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بعد 'اأيلول االأ�سود'، وكان دائمًا متوا�سعًا 

وملت�سقًا بالجماهير.'' وي�سيف تلحمي قائاًل: 

ان واالأردن 
ّ
''كنت ت�ساهده في مخيمات عم

وقواعد الفدائيين هناك، وبعد ذلك في اأزقة 

بيروت ومخيمات لبنان، فتخاله، اإذا ما 

حكمت على مظهره الخارجي، واحداً من اأبناء 

المخيمات واالأحياء الفقيرة المنت�سرة في 

اأقطار اللجوء. كان حري�سًا كل الحر�ش على 

اأاّل يعي�ش حياة تختلف عن حياة غيره من 

المنا�سلين العاديين االآخرين الذين انخرطوا 

في حركة المقاومة الفل�سطينية، واأاّل يبدو اآتيًا 

من محيط اجتماعي اأكثر رفاهية.''

ا عالقته بجيهان الحلو التي كانت قد 
ّ
اأم

�سبقته اإلى ع�سوية حركة ''فتح''، وكانت ع�سواً 

في االتحاد العام للمراأة الفل�سطينية، وداعية 

متحم�سة لق�سية المراأة، فبداأت عندما التقاها 

في �سنة 1969، ووجدا �سيئًا كثيراً م�ستركًا 

بينهما، ''وخ�سو�سًا فل�سطين''، وتزوجا في 

�سنة 1972 في حفل اقت�سر على العائلة 

المبا�سرة.

وتو�سح جيهان: ''امتلك اأبو عمر عمقًا 

اإن�سانيًا كبيراً، ولهذا كان كثيرون من الكوادر 

من الجن�سين ي�ست�سيرونه في ق�ساياهم 

االجتماعية ال�سخ�سية الأنه كان يحاول اأن 

يفهم �سعوبة ت�سابك العالقات وتعقيدها بين 

تداخل قيم المجتمع التقليدي الع�سائري، 

والقيم البورجوازية والقيم الثورية.''

في �سنة 1971، كما يو�سح اأبو نائل، 

تجمعت قوات الثورة الفل�سطينية عامة، وقوات 

''فتح''، وخ�سو�سًا في االأحرا�ش في �سمال 

رف بقيادة االأحرا�ش 
ُ
االأردن، وت�سكل ما ع

برئا�سة خليل الوزير اأبو جهاد ونائبه اأبو علي 

اإياد، وكان في ع�سويتها اأحمد عفانة )اأبو 

المعت�سم( وكمال عدوان و�سخر حب�ش واإ�سحق 

من اأنه كان يعي�ش مرحلة اال�ستقطاب العالمية 

بين اليمين والي�سار، وكان مت�سامنًا مع 

الثورتين الفييتنامية والجزائرية. وبح�سب ما 

اأو�سح هو الأ�سدقائه ومعارفه، فاإن خياره 

هذا جاء الأن ''فتح''، مثلما قال الإدوارد �سعيد، 

''وا�سعة بما فيه الكفاية لت�سم جميع النا�ش 

غير الرا�سين عن االتجاهات ال�سيا�سية للقوى 

الحاكمة.'' وفي ال�سياق ذاته، ينقل نبيل �سعث، 

عن اأبو عمر قوله: ''ا�ستمعت اإلى الجميع، لكني 

اخترت 'فتح' ''، الأن النا�ش يفهمون ''ر�سالتهم 

ب�سهولة، من دون عبارات مطاطة واألفاظ 

اأيديولوجية �سعبة.''

وعلى الرغم من توجهاته الي�سارية، فاإن 

جيهان الحلو تو�سح اأنه ''كان يوؤمن باأن 

الح�سارة االإ�سالمية ح�سارة عظيمة، وعلينا 

اأن نفهمها ونعتز بها، واإاّل ا�ستاأثرت بها القوى 

الرجعية''، ومن هنا حدد مو�سوع اأطروحته 

للدكتوراه عن ''العالقة بين ال�سيا�سة والوحي 

في االإ�سالم''. وبالمثل فاإن الفكرة االأ�سلية 

لحركة ''فتح'' هي البحث عن القوا�سم 

الم�ستركة في مواجهة التناق�ش الرئي�سي مع 

االحتالل، وتهمي�ش التباينات االأيديولوجية 

واالجتماعية اإلى حد كبير.

امل�شلكية الثورية واحلي�ة 

االجتم�عية

اختار حنا ميخائيل، كما يقول داود 

تلحمي، ''التخلي عن الخيارات المريحة التي 

كانت متاحة له في مكان اإقامته البعيد، 

الواليات المتحدة، وقرر بعد النكبة الثانية، 

نكبة 1967، االنتقال الى �ساحات العمل 

الوطني الفل�سطيني المبا�سر، في االأردن اأواًل، 

حيث كانت قوى المقاومة الفل�سطينية 

الناه�سة تتجمع بعد الحرب، ثم في لبنان، 
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والكتابة.

ويقول تلحمي: ''كان اأبو عمر لطيف المع�سر 

خفيف الظل، في مناخ قا�ٍش ومنطقة �سعبة 

وظروف اإقليمية ودولية لم تنفك تتدهور في 

المح�سلة العامة، منذ النكبة الثانية في �سنة 

1967. وكان كثيراً ما يلجاأ الى روح الدعابة 

ر عن �سيقه من بع�ش ما يدور 
ّ
رة كي يعب

ُ
الم

حوله، وما يراه من ممار�سات ال ت�ستقيم مع 

ما كان يعتبره ال�سلوك الثوري المفتر�ش. كان 

ر عنها في 
ّ
لديه قناعات فكرية و�سيا�سية يعب

حلقات �سيقة من معارفه، وفي لقاءات مع 

ال�سبان الذين كان يتولى مهمة تثقيفهم 

وتاأهيلهم ال�سيا�سي والفكري، في االأردن ثم 

في لبنان، وفي زيارات متقطعة كان يقوم بها 

لبالد اأجنبية، �سمن المهمات المناطة به.'' 

ويروي �سعث اأنه ال يتذكر اأن حنا كان مقاتاًل 

بالفعل، لكنه عا�ش مع المقاتلين دائمًا، وكان 

معهم في الميدان يخاطبهم بلغتهم اليومية، 

ويعي�ش حياتهم.

ومن اأولويات اأبو عمر، تقول جيهان الحلو، 

كانت ق�سية التنظيم، اإذ ''ال يمكن اأن ننت�سر 

برّدات الفعل من دون تنظيم وتخطيط وروؤية 

ا�ستراتيجية. واالإن�سان في ن�سالنا الثوري هو 

ثروتنا االأ�سا�سية. لذا ترك العمل في االإعالم 

والتوجيه ال�سيا�سي والعالقات الخارجية.'' 

 العمل في الوطن المحتل كفاحًا 
َ
وهو لم ير

م�سلحًا فقط، بل راأى اأن الن�سال المدني 

والن�سال الجماهيري هما االأ�سا�ش، واأن 

الكفاح الم�سلح يكون داعمًا، والبندقية يحركها 

البرنامج ال�سيا�سي. ومن هنا كانت المبادرة 

بتاأمين التدريب لفريق من فرقة ''باللين'' من 

الوطن المحتل. وكما قال عنه اإميل ع�سراوي: 

''كان مهتمًا بالفن كفن وكاأدب وو�سيلة 

ن للفريق التدريب والتعرف على 
ّ
ن�سال، وقد اأم

الدق�ش وحنا ميخائيل )اأبو عمر( وعثمان اأبو 

غربية. وفي ذلك الموقع تر�سخت عالقة اأبو 

عمر بالكاتب الفرن�سي الكبير جان جينيه 

)Jean Genet(، الذي زار االأحرا�ش في حينه، 
وكتب كثيراً عن اأبو عمر.

كما توطدت في االأحرا�ش عالقة حنا بكل 

من كمال عدوان و�سخر حب�ش، االأمر الذي 

جعلهما بعد الخروج من االأحرا�ش يختارانه 

في نهاية �سنة 1971 ليكون ع�سواً في 

قيادة القطاع الغربي الم�سوؤول عن العمل 

داخل فل�سطين المحتلة، تلك القيادة التي 

ميت في حينها ''بورد'' )Board(، والتي 
ُ

�س

كان يرئ�سها كمال عدوان ونائبه �سخر 

حب�ش. ومثلما يو�سح اأبو نائل الذي �سار 

ع�سواً في هذا ''البورد'' في �سنة 1972، 

م�سوؤواًل عن التعبئة بما في ذلك التدريب، 

فاإن اأبو عمر كان م�سوؤول التنظيم في 

االأر�ش المحتلة.

في �سيف �سنة 1972 تقرر في القطاع 

الغربي عقد دورة �سيفية تدريبية وتثقيفية 

للكوادر، وخ�سو�سًا طلبة الجامعات العربية 

والعالمية، وكان اأبو عمر اأحد اأفراد الطاقم 

الم�سرف على هذه الدورة. يقول اأبو نائل اإن 

ان�سغال اأبو عمر بالتدريب، وتحديداً التثقيف 

ال�سيا�سي، و�سعه اأمام تحديات تب�سيط 

االأفكار، فقد كان حري�سًا، وهو االأكاديمي 

االآتي من مجال الفل�سفة في اأرقى الجامعات 

العالمية، على اأن ي�سوغ االأفكار بما يالئم 

اأب�سط المنا�سلين. ولعل ق�سته مع المنا�سل 

''نعيم اأبو محمود''، وا�سمه الحقيقي عبد 

يًا، اأف�سل 
ّ
الحميد محمود و�ساحي الذي كان اأم

مثال لذلك، فنعيم كان من اأف�سل كوادر حركة 

''فتح'' واأنقاهم، وقد توثقت العالقة بينهما، 

وقام اأبو عمر بم�ساعدته على تعّلم القراءة 
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ان�سمامه اإلى المقاومة الفل�سطينية، واأن 

المهمات �ساقة والوقت متاأخر والتحديات 

كبيرة. وكما تو�سح الحلو فاإنه كتب ق�سائد 

باللغة االإنجليزية تغّنى فيها بال�سعب 

الفييتنامي ون�ساليته العالية، وكتب ق�سيدة 

طويلة عن العادات والتقاليد في مدينة رام 

اللــه.

بعد عودته من الدورة التي ا�ستمرت ثالثة 

عّد مواد تثقيفية، وال �سيما عن 
ُ
اأ�سهر، بداأ ي

التنظيم وعن المراأة. وتقول الم�ست�سرقة 

االإيطالية، بيانكا ماريا �سكار�سيا، اأنها واأبو 

عمر توافقا على نظرية  هو�سي منه، وفحواها 

روى.
ُ
�سنع ال اأن ي

ُ
اأن التاريخ يجب اأن ي

وتقول الحلو عن المراحل االأخيرة، قبل 

فقدان اأبو عمر، اإنه كان في تلك المرحلة يكتب 

ما اعتبره حلمه وواجبه؛ تاريخ العرب 

الحديث. كان ي�سعر باأهمية معرفة التاريخ من 

منظور عربي تقدمي ولي�ش كما يكتبه 

الم�ست�سرقون، وكان دائمًا يقول: ''ال يمكن فهم 

ن ال يعرف 
ّ
ال�سيا�سة وا�ست�سراف الم�ستقبل مم

تاريخه.'' عكف عدة اأ�سابيع على الكتابة، 

وكان غريبًا اأن يقول لي: ''ال اأريد اأن اأموت 

االآن. اأريد ا�ستكمال كتابة تاريخنا الحديث.'' 

كان اأبو عمر يرى اأن الحرب االأهلية في لبنان 

لها اأهداف/اأ�سباب مركبة: ال�سراع االجتماعي 

ذو المظهر الطائفي، ورغبة القوى الفا�سية في 

ت�سفية الثورة الفل�سطينية بالتعاون مع العدو 

ال�سهيوني، الأنها راأت اأن الثورة، بتحالفها مع 

الحركة الوطنية اللبنانية، ت�سكل خطراً على 

هيمنتها.

املوقف من احلل ال�شي��شي

يقول اأبو نائل القلقيلي: ''كان اأبو عمر 

يعتقد اأن البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير 

الحركة الم�سرحية في لبنان و�سورية.''

هذا لم يمنع اأبو عمر من اأن يتولى مهمات 

نخبوية جداً اأي�سًا في االإعالم والفكر، فعلى 

�سبيل المثال، يو�سح اأبو نائل اأنه في 

حزيران/يونيو 1970، ا�سترك اأبو عمر في 

 The البرنامج التلفزيوني االأميركي ال�سهير

Advocates الذي ''�ساركت فيه �سخ�سيات 
كبيرة بما فيها الرئي�ش الم�سري جمال عبد 

النا�سر، والعاهل االأردني الملك ح�سين، 

واالأمين العام للجبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطين جورج حب�ش. ومن الطرف االآخر )من 

دون الوجود في المكان نف�سه( قيادات 

اإ�سرائيلية، منها يهو�سفاط هركابي الذي كان 

قد ترك موقعه كرئي�ش �سعبة اال�ستخبارات 

الع�سكرية في الجي�ش االإ�سرائيلي.'' وكما 

يو�سح �سعث، فاإن اأبو عمر كان يوؤدي دوراً 

اأ�سا�سيًا، في�سوغ التقارير ال�سيا�سية التي 

ت�سدر عن مركز التخطيط في بيروت.

املدر�شة االأيديولوجية

عندما ت�ستمع اإلى المحا�سرات التي كان 

يقدمها اأبو عمر في لبنان، والتي يوجد 

بع�سها في موقع االإنترنت، يت�سح كيف كان 

يتحدث كثيراً عن ا�ستغالل الراأ�سماليين 

للعمال. وتالحظ جيهان الحلو اأن اأبو عمر قّدم 

''تحلياًل رائعًا'' لل�سراع ال�سيا�سي ــ االجتماعي 

في لبنان، فالحرب االأهلية كانت قد اندلعت 

في لبنان، ولذا كان من ال�سروري معرفة 

جذورها وطبيعتها.

تاأثر اأبو عمر بالتجربة الفييتنامية، وذهب 

قبل عام من اختطافه ورفاقه اإلى دورة كوادر 

في فييتنام، وكتب بع�ش ال�سعر باالإنجليزية، 

ومنه ق�سيدة بعنوان ''عندما بلغت االأربعين''، 

وفيها يعتبر اأن عطاءه الحقيقي ابتداأ مع 
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)كان من المفرو�ش اأن يذهبوا في زورقين(، 

وتولت القيادة وغرفة العمليات ترتيب الرحلة 

واالإ�سراف على تف�سيالتها.

اأثر الفرا�شة

بث راديو اأجيال الفل�سطيني من رام اللــه، 

في 2016/11/10، تقريراً التقت فيه مذيعة 

القناة في ال�سارع عدداً من االأطفال، و�ساألتهم: 

ن هو يا�سر عرفات؟''، ولم يعرفوا، في 
َ
''م

ن هو فعاًل، مع اأنه لم يكن قد 
َ
اأغلبيتهم، م

م�سى على رحيله اإاّل 11 عامًا فقط، وعلى 

الرغم من االحتفاء الكبير به اأي�سًا.

و�سلُت )الكالم لكاتب هذه المقالة( اإلى 

الجامعة، وكان قد تبّقى دقيقتين على موعد 

محا�سرتي لطالب ال�سنة الثالثة في العلوم 

ال�سيا�سية. دخلت ال�سف، وفيه 19 طالبًا، 

ف�ساألتهم، �سوؤاال محدداً، طالبًا منهم ال�سراحة 

وعدم الخجل، والتاأكيد اأني اأتفهم اأي نتيجة؛ 

ن يعرف نايف حواتمة، االأمين 
َ
�ساألت اأواًل: م

العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين؟ 

ن 
َ
فعرفه واحد من الطلبة الــ 19، ثم �ساألت: م

يعرف جورج حب�ش، االأمين العام ال�سابق 

للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين؟ فاأجاب 11 

اأنهم يعرفونه، ثم �ساألت عن اأحد اأهم موؤ�س�سي 

وقادة حركة ''فتح''، ال�سهيد خليل الوزير )لم 

اأقل اأبو جهاد(، فقال 11 اأي�سًا فقط اأنهم 

يعرفونه.

بعد اأيام قليلة، بثت محطة تلفزيون 

فل�سطينية )''القد�ش التعليمية''(، التابعة 

لجامعة القد�ش المفتوحة، تقريراً حملت 

المذيعة في اأثنائه �سورة خليل الوزير )اأبو 

جهاد(، و�ساألت النا�ش في ال�سارع: هل تعرف 

ن �ساحب ال�سورة؟ وكانت النتيجة اأنه بين 
َ
م

34 �سخ�سًا �ساألتهم المذيعة، 9 اأ�سخا�ش فقط 

ال يقود الى 'التحرير على مراحل' ''، بح�سب ما 

يوحي الن�ش، واإنما الى ''اال�ست�سالم على 

مراحل.''

املهمة االأخرية 

قّدمت جيهان الحلو ت�سوراً مف�ساًل 

''لق�سية اختفاء/اختطاف اأبو عمر ورفاقه في 

20 تموز/يوليو 1976 في اأوج الحرب 

نفوا 
ُ

االأهلية اللبنانية''، وقالت اإنهم �س

''مفقودين''، وبعد اأعوام جرى التعامل مع 

المو�سوع كاأن ا�ست�سهاد ال�سباب م�سّلم به، لكن 

من دون اإعالن ر�سمي!

وتتابع اأنه في ذروة ال�سمود البطولي 

واالأ�سطوري في مخيم تل الزعتر المحا�سر في 

مواجهة الت�سعيد الجنوني للقوات اللبنانية 

الفا�سية، ومجازرها الرهيبة �سد المدنيين، 

ُكلف المنا�سل الكبير نعيم، ع�سو المجل�ش 

الثوري وقائد ''ن�سور العرقوب''، بالذهاب اإلى 

طرابل�ش مع ثمانية من الكوادر المتقدمة كي 

يقود منطقة ال�سمال ويعزز موقعها، مكان 

غازي عطاللــه )اأبو هاجم( بعد كثرة ال�سكاوى 

من مواقفه و�سيا�ساته. وُطلب من اأبو عمر 

االن�سمام اليهم كي يتولى لفترة ق�سيرة 

ي البارد 
َ
تنظيم اأمور �سعبنا في مخيم

والبداوي والتن�سيق مع الحركة الوطنية 

اللبنانية. هنا، ول�سوء الحظ، تغيرت اأولويات 

اأبو عمر االآنية! لم يتحمل اأاّل ي�سارك بمهمة قد 

تخفف من معاناة �سعبنا! كانت طرابل�ش 

ومنطقة ال�سمال محا�سرَتين اآنذاك من القوات 

اللبنانية الفا�سية والقوات ال�سورية وقوات 

المردة، والطريق البرية ت�سيطر عليها القوات 

اللبنانية. واإذ اأ�سبحت الطريق البحرية هي 

خيار الفل�سطينيين واللبنانيين من المناطق 

ه ال�سباب بحراً في زورق �سغير 
ّ

االأُخرى، توج
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الق�سية العامة الوطنية. وبالتالي، على ال�سوؤال 

اأن يتحول اإلى اأثر هوؤالء القادة والمنا�سلين، 

حتى لو لم يكونوا هم اأنف�سهم في �سلب 

الم�سهد.

ويثير هذا الواقع الت�ساوؤل عن االأثر الذي 

يتركه منا�سل مثل حنا ميخائيل لم يق�ِش 

ن�سبيًا، اأعوامًا طويلة في الثورة، وكان يوؤثر 

العمل ب�سمت. 

عرفوا ال�سهيد اأبو جهاد.

هذا الواقع يجب اأن يدفع اإلى الحيرة 

والت�ساوؤل، في ظاهرة انقطاع االأجيال، اأكثر 

ا يوؤدي اإلى االألم اأو االنزعاج، فربما هناك 
ّ
مم

تف�سيرات مو�سوعية لهذا االأمر؛ لكن االأهم من 

هذا اأن هوؤالء المنا�سلين لم ينطلقوا في 

ثوراتهم كي يتذكرهم النا�ش، واإنما اأنكروا 

اأنف�سهم في حياتهم، و�سحوا بحياتهم 

ال�سخ�سية في كثير من االأحيان في �سبيل 

املصادر

اأبو الح�شن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الب�شري البغدادي، ال�شهير ب�لم�وردي )364 - 450هـ/   1
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