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- ولد في مدينة اللد الفلسطينية يوم 1926/8/2 لعائلة مسيحية أرثوذكسية ميسورة.

- انهــي دراســته للمرحلتيــن االبتدائيــة والثانويــة فــي يافــا والقــدس، ثــم التحــق ســنة 1944 
بكليــة الطــب فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، تخــرج فيهــا طبيبــًا ســنة 1951، وفــي أثنــاء 
ــروة  ــة "الع ــن خــال جمعي ــوا م ــن عمل ــال السياســي الذي ــن فــي المج ــن البارزي دراســته كان م

الوثقــى" فــي الجامعــة، ومــن خــال "هيئــة مقاومــة الصلــح مــع إســرائيل".

- مــن ناشــطي "جمعيــة العــروة الوثقــى" فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيروت التــي كان الدكتور 
قســطنطين زريــق محركهــا األساســي، ثــم شــارك فــي تأســيس "منظمــة الشــباب العربــي" التــي 
نشــأت ســنة 1951 ثــم أصــدرت نشــرة "الثــأر" ، وعقــدت هــذه المنظمــة اول مؤتمــر لهــا ســنة 
1954 برئاســة جــورج حبــش وانبثــق عنهــا "حركــة القومييــن العــرب"، وكان ابــرز أعضــاء الحركــة 

وديــع حــداد وهانــي الهنــدي واحمــد اليمانــي واحمــد الخطيــب وصالــح شــبل وحمــد الفرحــان 
وحامــد الجبــوري.

- ترشح لانتخابات النيابية في األردن في آب 1956.

- منعــت حركــة القومييــن العــرب فــي األردن ســنة 1957 فاضطــر إلــى التخفــي والعيــش فــي 
الســر، وفــي ســنة 1958 ذهــب إلــى دمشــق.

- تــزوج فــي دمشــق فــي أوائــل ســنة 1961، وبقــي فيهــا طــوال فتــرة الوحــدة، وكانــت حركــة 
القومييــن العــرب فــي هــذه األثنــاء قــد أيــدت بقــوة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، وتولــى احــد 

مؤسســيها )هانــي الهنــدي( إحــدى الــوزارات فــي عهــد الوحــدة.

- علــى اثــر هزيمــة حزيــران 1967، قــام مــع مجموعــة مــن رفاقــه فــي حركــة القومييــن العــرب 
بتأســيس "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" التــي تــم اإلعــان عــن تأسيســها رســميًا يــوم 
1967/12/11، ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم تنقطــع الجبهــة عــن منطلقاتهــا القومية برؤية ماركســية، 

حــرص الحكيــم علــى صيرورتهــا وتطورهــا كتوجــه ومنهــج عمــل رئيســي للجبهــة الشــعبية.

- أعلــن انتمــاءه وانتمــاء الجبهــة الشــعبية إلــى الفكــر الماركســي – اللينينــي وذلــك بعــد هزيمــة 
حزيــران 1967 .

ــور فــي تمــوز  ــدأت بالفت ــد الناصــر وثيقــة جــدًا لكنهــا ب ــه بالرئيــس جمــال عب - اســتمرت عاقت
ــرز. ــى مشــروع روج ــد الناصــر عل ــس عب ــا وافــق الرئي 1970 عندم

 من هو جورج حبش
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- عــام 1971 اندلعــت مواجهــات عرفــت بـــ "أيلــول األســود" بيــن الثــورة والمقاومــة مــن جهــة 
والنظــام األردنــي مــن جهــة ثانيــة أســفرت عــن إخــراج قــوات الفدائييــن مــن عمــان واألحــراش 

فيمــا بعــد.

- جــاء إلــى لبنــان ســنة 1971 بعــد انتقــال قــوات الثــورة الفلســطينية إلــى الجنــوب ومخيمــات 
بيــروت.

- أعلن في 1972/3/14 التوقف عن إستراتيجية خطف الطائرات.

ــر الفلســطينية فــي  ــة التنفيذيــة لمنظمــة التحري ــن انســحاب الجبهــة الشــعبية مــن اللجن - أعل
أيلــول 1974 احتجاجــًا علــى االتجــاه السياســي الجديــد للمنظمــة والــذي عــرف ببرنامــج النقــاط 

العشــر الــذي أقــره المجلــس الوطنــي الفلســطيني العاشــر.

- كان لــه إســهام بــارز فــي تأســيس "حــزب العمــل االشــتراكي العربــي" فــي لبنــان وبلــدان عربيــة 
أخرى.

- حاولــت إســرائيل اعتقالــه وقتلــه أكثــر مــن مــرة وكان أبرزهــا محاولــة اختطــاف إحــدى الطائــرات 
ــركاب وجــرت  ــن ال ــه كان بي ــى بغــداد العتقادهــا ان ــروت متجهــة إل فــور إقاعهــا مــن مطــار بي

الحادثــة فــي 1973/8/10.

- غادر بيروت في آب 1982 مع القوات الفلسطينية وأقام منذ ذلك الحين في دمشق.

ــي الفلســطيني المؤلفــة مــن المنظمــات  ــه شــأن فــي تأســيس جبهــة اإلنقــاذ الوطن - كان ل
ــي اتخــذت دمشــق مقــرًا لهــا. ــادة م.ت.ف والت المعارضــة لقي

- عارض اتفاق عمان بين م .ت.ف واألردن الذي وقع في شباط 1986 ودعا إلى إلغائه.

- أصيــب بجلطــة دماغيــة فــي تونــس فــي 1992/1/17 نقــل علــى أثرهــا إلــى أحــد مستشــفيات 
باريــس، وأثــار نقلــه أزمــة سياســية داخليــة فــي فرنســا اســتقال فــي أعقابهــا ثاثــة مســئولين.

- اســتقال مــن األمانــة العامــة للجبهــة الشــعبية فــي أيلــول عــام 2000 أثنــاء عقــد المؤتمــر العــام 
الســادس للجبهة.

- أسس "مركز الغد العربي" في دمشق سنة 2002.

- عاش المرحلة األخيرة متنقًا بين دمشق وعمان.

- أدخــل إلــى إحــدى مستشــفيات عمــان فــي 2008/1/17 إلصابتــه بجلطــة قلبيــة وتوفــى يــوم 
.2008/1/26
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مــات الحكيــم .... عاشــت مبادئــه الثوريــة واألمميــة...
عاشــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين

يــا جماهيــر شــعبنا وأمتنــا العربيــة، رحــل  حكيــم الثــورة، القائــد ، المفكــر، الثائــر، لكــن الثورييــن 
ال يموتــون أبــدا، فهــو القائــد الــذي ســتتذكره األجيــال القادمــة بأنــه عــاش ومــات مناضــًا مــن 
ــل بالممارســة فكــرا وطنيــا وقوميــا وأمميــًا  أجــل فلســطين والوحــدة العربيــة ، الثــوري الــذي مثَّ
ثائــرا، وســطر علــى صفحــات تاريــخ فلســطين واألمــة العربيــة مجــدًا ثوريــًا عبــر مســيرة ونضــال 
وتضحيــات أبنــاء شــعبه وأمتــه ورفاقــه فــي الجبهــة الشــعبية التــي أسســها مــع رفاقــه فــي 
1967/12/11 حيــث كتــب بيانهــا األول مخاطبــا أبنــاء شــعبه" أيهــا المناضلــون فــي كل مــكان 

علــى األرض الفلســطينية ، أيهــا العمــال والفاحــون ، يــا فقــراء شــعبنا ونازحيــه ،أيهــا الطــاب 
والمثقفــون ، أيهــا الموظفــون والتجــار: هــذه هــي البدايــة ترفــع فيهــا جبهتكــم رايــات الفــداء 
والصمــود والتحــدي، ونحــن مــن علــى أرض الكفــاح المســلح ال نعدكــم باألحــام الورديــة ولكــن 
بمزيــد مــن القتــال، مــن الصمــود، مــن التعبئــة السياســية، ومــن الدفــاع عــن الجماهيــر العــزالء 
ضــد االنتقــام"،  ســتظل هــذه الكلمــات نبراســًا ووصيــة مــن وصايــا حكيمنــا الغائــب الحاضــر فــي 

عقولنــا وقلوبنــا.

ــل مدرســة فكريــة وثوريــة ، ورســم تاريــخ مشــرق مــع قــادة تعملقــوا نجومــًا  - جــورج حبــش، مثَّ

فــي ســماء الوطــن ، عشــقوا فلســطين الوطــن واالنتمــاء، بمثــل عشــقهم ألمتهــم ووحدتهــا 
فــي مجتمــع عربــي ديمقراطــي تقدمــي،  ترفعــوا عــن ثقافــة التعصــب والحقــد، وزرعــوا أشــجار 
ــًا لانتصــار  ــًا غالي ــة قوافــل الشــهداء ثمن ــت فــي صحــاري قاحل التحــرر الوطنــي والقومــي لتنب

الحتمــي القــادم.

- حكيــم الثــورة القائــد والمعلــم جــورج حبــش ، هــو ليــس آخــر عمالقــة النضــال الوطنــي 
الفلســطيني، لكنــه كان عماقــًا قوميــًا وأمميــًا مــن طــراز خــاص، كان وســيظل لــه حضــوره البــارز 
والمؤثــر ليــس علــى المســتوى الفلســطيني، بــل والعربــي والعالمــي، وشــكل قــدوة ومثــااًل 
ونبراســًا لرفاقــه فــي الجبهــة كمــا لــكل المناضليــن التقدمييــن والقومييــن الديمقراطييــن فــي 

أرجــاء الوطــن العربــي.

- لــم يكــن نبيــًا لكنــه كان قائــدًا ثوريــًا، وطنيــًا وقوميــًا وأمميــًا، عــاش ومات عماقًا وفيــًا لمبادئه 
فــي التحــرر الوطنــي والقومــي واالشــتراكية والوحــدة، وكمــا أن الناصرية ارتبط اســمها بالزعيم 
الراحــل والخالــد جمــال عبــد الناصــر، فكذلــك حركــة القومييــن العــرب والجبهــة الشــعبية، ارتبطتــا 

بالرفيــق القائــد والمؤســس جــورج حبش.

- وإذا كان لنــا فــي الجبهــة الشــعبية أن نتحــدث بفخــر واعتــزاز عــن حكيمنــا الرائــد الشــهيد، وكل 
أولئــك الــرواد الشــهداء مــن أبنــاء شــعبنا وأمتنــا العربيــة، فإننــا نكتفــي بالقــول أن جــورج حبــش 
ــا  تواجــد فــي خضــم المحطــات التحرريــة الثوريــة الصاخبــة لشــعبنا الفلســطيني وشــعوب امتن
العربيــة فــي مجابهــة االســتعمار والحركــة الصهيونيــة والنهــوض القومــي الناصــري وتصاعــد 
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أفــكار التحــرر والتقــدم والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة واالشــتراكية والوحــدة العربيــة ومــا 
رافقهــا مــن متغيــرات وممارســات ثوريــة فــي معظــم أرجــاء الوطــن العربــي، لكــن هزيمــة حزيران 
67 وغيــاب عبــد الناصــر ومــا تــا ذلــك مــن متغيــرات وانهيــارات فــي كامــب ديفيــد وأوســلو ووادي 
ــار  ــار االتحــاد الســوفياتي، وتفــكك المشــروع القومــي العربــي، وتراجــع وانهي ــة بعــد انهي عرب
اليســار العربــي، وصعــود التحالــف االمبريالــي الصهيونــي عبــر نظــام العولمــة الرأســمالية، الــذي 
كــرس أنظمــة التخلــف والتجزئــة والتبعيــة واالســتبداد فــي بادنــا التــي باتــت فــي مثــل هــذه 
ــًا النتشــار وتعاظــم أشــكال الهبــوط السياســي واالستســام  األوضــاع المهزومــة مرتعــًا خصب
للمشــروع األمريكــي الصهيونــي، حيــث تتابعــت التراجعــات ومظاهــر التخلــف واإلحبــاط وخيبــات 
األمــل فــي أوســاط شــعوبنا العربيــة كلهــا، لكــن الحكيــم القائــد ظــل بالنســبة لشــعبنا وجبهتنــا 
اســما متوهجــًا الهبــًا، وشــعلة متواصلــة التألــق يــكاد اســمه أن يكــون مرادفــًا للثــورة والتحــرر 
الوطنــي والنهــوض القومــي الديمقراطــي والعدالــة االجتماعية واالشــتراكية والوحدة العربية، 

كمــا هــو اســم للمســتقبل مــن أجــل فلســطين العربيــة الديمقراطيــة لــكل ســكانها.

م فقــط بمــا  - إن األثــر العظيــم لرفيقنــا القائــد والمفكــر القومــي األممــي الثــوري، ال ُيقــوَّ
ــات الجبهــة الشــعبية  ــه وثائــق وأدبي ــاج فكــري سياســي تشــهد ل ــذات مــن إنت قدمــه هــو بال
م باألخــص – وبالقــدر نفســه – بمــا أحدثــه  منــذ تأسيســها حتــى آخــر لحظــة مــن حياتــه، بــل ُيقــوَّ
مــن أثــر نوعــي فــي عقــول وقلــوب رفاقــه عبــر مســيرة الجبهــة الشــعبية ســواء فــي ســلوكه 
الرفاقــي وتواضعــه الثــوري ورؤيتــه الثاقبــة ومصداقيتــه وإخاصــه المطلــق للمبــادئ والقيــم 
ــر اندماجــه الواعــي بحاضــر ومســتقبل أمتــه الــذي اســتطاع  التــي عــاش ومــات مــن أجلهــا، عب
أن ينســج مــن خالهــا مــع كل رفيقــة ورفيــق فــي الجبهــة عاقــة تجلــت فيهــا أجمــل وأصــدق 

القيــم الثوريــة واإلنســانية التــي اختلطــت علــى المســتوى الذاتــي بــأروع وأســمى معانــي 
األب القائــد الحانــي المســئول والحامــل لــكل المشــاعر الدافئــة التــي لــم يجــد معهــا كل مــن 
التقــى بــه مــن رفيقاتنــا ورفاقنــا عنــد مخاطبتهــم لــه ســوى الوالــد الرفيــق الحكيــم، وقــد كان 
وســيظل بالفعــل أبــًا ورفيقــًا وحكيمــًا ملهمــًا ليــس لرفاقــه الذيــن عرفــوه فحســب، بــل لرفاقــه 
ــاء الحركــة  ــد وبن ــن سيســهمون فــي تجدي ــا الذي ــن مــن شــابات وشــباب شــعبنا وأمتن الكادحي
ــا،  ــًا بينن الشــعبية الثوريــة العربيــة مــن أجــل تحقيــق أفــكار ومبــادئ الحكيــم الــذي ســيظل حي
بريادتــه ونضالــه وفكــره، فهــو فكــر يجســد االنتمــاء للجماهيــر الشــعبية الكادحــة مــن العمــال 
والفاحيــن وكل الفقــراء والمســتغلين .. هــذه الجماهيــر التــي عــاش ومــات الحكيــم مناضــًا مــن 
أجلهــا وملتحمــًا فــي مســاماتها، فهــي عنــده صاحبــة، المصلحــة األولــى فــي التحــرر والتقــدم، 
وهــي أيضــًا روح المشــروع القومــي الديمقراطــي العربــي وأداتــه الثوريــة الوحيــدة، لذلــك 
كلــه، ســيظل الحكيــم ســاكنًا فــي قلوبنــا وعقولنــا ألن أفــكاره وممارســاته طــوال حياتــه حملــت 

الكثيــر الكثيــر مــن المصداقيــة وااللتــزام لزماننــا ولمســتقبلنا.

وفــي هــذا الســياق نســتذكر موقــف القائــد الراحــل أثنــاء انعقــاد المجلــس الوطنــي عــام 1988 
الجزائــر، فبالرغــم مــن موافقتــه علــى قــرار المجلــس آنــذاك بالنســبة إلعــان اســتقال الدولــة 
الفلســطينية، إال انــه أكــد رفضــه بــأن ذلــك يعنــي التخلــي عــن الهــدف االســتراتيجي، ذلــك إن 
إعــان الدولــة كمــا قــال: "جــاء يشــكل اســتجابة لشــعار انتفاضــة شــعبنا فــي الضفــة والقطــاع 
وجوابــًا علــى ســؤال: لمــن هــذه األرض؟ فهــو يوقــف الهجمــة الصهيونيــة االســتيطانية ويحــد 
منهــا ويقيــم لشــعب فلســطين دولــة هدفهــا حشــد كافــة اإلمكانيات لمواصلــة النضال كخطوة 
تكتيكيــة هدفهــا الوصــول فــي نهايــة األمــر إلــى أهدافنــا اإلســتراتيجية، موضحــًا انــه يمكــن 
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توظيــف الشــرعية الدوليــة لخدمــة الشــرعية التاريخيــة ويقــول فــي ذلــك "انــه في الوقــت الحاضر 
هنــاك شــبه إجمــاع دولــي علــى ضــرورة أخــذ الحــق الفلســطيني بعيــن االعتبــار مــع إدراكنــا بــان 
ــا التاريخــي والطبيعــي فــي  ــق مــع حقن الحــق الفلســطيني وفــق الشــرعية الدوليــة ال يتطاب
أرضنــا، لكنــه يشــكل خطــوة فــي مصلحتنــا ومــن الضــروري أن نســتثمرها ونســتفيد منهــا، 
بعــد ذلــك ســيتضح أمــام العالــم وأمــام الــرأي العــام الدولــي بشــقيه الرســمي والشــعبي ان 
العــدو الصهيونــي ال يمكــن أن يعطينــا حقنــا الــذي اعترفــت بــه الشــرعية الدوليــة، وهــذا 
ــي  ــرأي العــام الدول ــة وال ــى الشــرعية الدولي ــا مســتندين ال مــا ســيمكننا مــن متابعــة معركتن

الرســمي والشــعبي.

- وهــا هــي الجبهــة التــي أسســها وبناهــا الحكيــم، تســير علــى نفــس مبادئــه تتحــدى هــذا 
الواقــع العربــي المهــزوم والمــأزوم وتشــتق الطريــق صــوب المســتقبل، رافعــة لشــعار الحكيــم 
القائــد "ال يمكــن ان يكــون هنــاك ثــورة دون نظريــة ثوريــة، تركــز علــى الفكــر السياســي والرؤيــة 
الواضحــة للعــدو ولقــوى الثــورة وللواقع االجتماعي بكل تفاصيلــه، انطاقًا من الوعي وااللتزام 
بضــرورة الربــط المتبــادل بيــن النضــال الوطنــي الفلســطيني والنضــال القومــي العربــي، كوحــدة 
وعاقــة جدليــة واحــدة، وقــد تواصلــت الجبهــة الشــعبية مــع هــذه الرؤيــة الموضوعيــة التــي 
صاغهــا حكيمهــا، وهــي اليــوم – رغــم كل مــا يتبــدى مــن أزمــات أو تراجعــات مؤقتــة - ، فإنهــا 
ســتظل رافــدًا نوعيــًا متميــزًا فــي مســيرة التحــرر القومــي الديمقراطــي العربــي وفــي مســيرة 
الكفــاح الوطنــي الفلســطيني، بــل ال نبالــغ فــي القــول إنهــا تمثــل حتــى اليــوم أحــد مكونــات 
الذهنيــة الشــعبية والوعــي السياســي واالجتماعــي للجماهيــر الشــعبية الفقيــرة، فــي وطننــا 
العربــي عمومــًا وفــي فلســطين خصوصــًا، وهــو مــا نعتبــره فــي الجبهــة، وفــاءًا مــن جماهيــر 

شــعبنا وأمتنــا لــكل شــهدائنا ومناضلينــا عمومــًا وللحكيــم القائــد المؤســس بشــكل خــاص، بمــا 
ــى الوحــدة  ــي وقومــي، فقــد كان فكــره السياســي مرتكــزًا عل ــوري وطن ــا مــن إرث ث تركــه لن
ــة واالشــتراكية  ــن الوطني ــط م ــد انتشــر هــذا الخلي ــة، وق ــة الجدلي ــة العلمي ــة والمنهجي العربي
فــي كل أرجــاء الوطــن العربــي عبــر دور وتأثيــر الحــركات الثوريــة القوميــة المرتبطــة بحركــة 
ــد  ــر العربيــة تســتذكر العدي ــت الجماهي ــه، فمــا زال القومييــن العــرب والجبهــة الشــعبية بقيادت
مــن اإلســهامات واالنجــازات الثوريــة التــي تبلــورت وتجلــت عبــر المحطــات أو العمليــات الثوريــة 
للجبهــة الشــعبية ضــد المصالــح األمريكيــة، كتفجيــر أنابيــب النفــط، وزرع األلغــام البحريــة لشــل 
خطــوط الماحــة البحريــة، واختطــاف العديــد مــن الطائــرات الغربيــة واإلســرائيلية، كل ذلــك إلــى 
جانــب دور الجبهــة الشــعبية فــي تأســيس العديــد مــن العاقــات مــع الكثيــر من الحــركات الثورية 
فــي العالــم فــي أمريــكا الجنوبيــة وأوروبــا وفيتنــام واليابــان عــاوة علــى العاقــة الرفاقيــة مــع 

االتحــاد الســوفياتي والصيــن الشــعبية وكل القــوى الثوريــة اليســارية فــي أرجــاء العالــم.

- إن الجبهــة الشــعبية وهــي تــودع جســد مؤسســها وقائدهــا ومفكرهــا المناضــل جــورج حبــش، 
ــه  ــل وفات ــاء شــعبنا الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات قب ــى أبن ــرة إل ــه األخي تســتذكر كلمت
بأســابيع قليلــة، حيــث قــال: "كلمتــي إلــى الشــعب الفلســطيني فــي هــذه المرحلــة ، أذكرهــم 
بــان االســتعمار بكافــة أشــكاله ســيرحل عــن أرضنــا ولنــا بالتاريــخ عبــرة لكــن األمــر يحتــاج أواًل إلــى 
الوحــدة، ثــم الوحــدة، ثــم الوحــدة، وان فلســطين هي الهدف، والهدف الراهن واالســتراتيجي، 
فــا نجعــل مــن خافاتنــا وصراعاتنــا الداخليــة علــى الســلطة الوهميــة والتــي هــي تحــت االحتال 
مجــااًل النتصــار اآلخــر علينــا، وأدعــو الشــعب الفلســطيني إلــى تنظيــم صفوفــه، عبــر الحــوار 
الوطنــي الشــامل والبّنــاء ألخــذ زمــام المبــادرة مــن العــدو، والعمــل علــى وضــع الخيــار الكفاحــي 
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أمــام الجميــع، رســالتي إلــى الشــعب الفلســطيني أن الــدم الفلســطيني حــرام حــرام، وال 
يجــب أن يــراق إال فــي مواجهــة العــدو األكبــر".

- أخيــرًا، لقــد ظــل حكيمنــا ، قائدنــا وفيــًا طــوال حياتــه لحبــه األول فلســطين ومدينــة 
اللــد مســقط رأســه التــي ولــد فيهــا عــام 1925 وأكمــل المرحلــة االبتدائيــة فــي مدارســها 
ثــم انتقــل لمتابعــة دراســته الثانويــة فــي كل مــن مدينتــي يافــا والقــدس، ثــم تخــرج مــن 
مدرســة تراســنطة فــي القــدس، وانتقــل إلــى بيــروت عــام 1944 لالتحــاق بكليــة الطــب فــي 
ــًا عــام 1951. . وقــد كانــت ســنواته الدراســية فــي الجامعــة  الجامعــة األمريكيــة، تخــرج طبيب
األمريكيــة أساســًا لتبلــور فكــره الوطنــي وانتمــاؤه القومــي متأثــرًا بأســتاذه المفكــر 
القومــي الراحــل قســطنطين زريــق، وجــاءت نكبــة 1948 لتشــكل بالنســبة للحكيــم منعطفــًا 
ثوريــًا ونقطــة تحــول رئيســية ظلــت هاجســًا طــوال حياتــه، حيــث بــدأ مــع رفــاق لــه تأســيس 
حركــة القومييــن العــرب عــام 1951، وجــاءت ثــورة يوليــو 1952 لتشــكل مرحلــة هامــة جــدًا فــي 
حيــاة الحكيــم السياســية كمــا فــي حيــاة ومســيرة حركــة القومييــن العــرب، حيــث بــدأ المــد 
القومــي بالتنامــي بدعــم مــن القائــد الخالــد عبــد الناصــر وصــواًل إلعــان الوحــدة بيــن مصــر 
ــط  ــر الرواب ــرًا لحركــة القومييــن العــرب، عب ــذي أعطــى زخمــًا كبي وســوريا عــام 1958، األمــر ال
المتينــة والعاقــة المتميــزة بيــن عبــد الناصــر والحكيــم. .. وفــي العــام 1973 تعــرض القائــد 
الراحــل لمحاولــة اختطــاف حيــث قامــت إســرائيل بخطــف طائــرة ميــدل ايســت اللبنانيــة كان 
يفتــرض وجــود الحكيــم علــى متنهــا، لكنــه نجــى منهــا بأعجوبــة نتيجــة إلجــراء امنــي احتــرازي 

اتخــذ باللحظــات األخيــرة قبــل اقــاع الطائــرة.

- وفــي عــام 1986 تعــرض لمحاولــة اختطــاف ثانيــة عندمــا أقدمــت إســرائيل علــى خطــف الطائــرة 
الليبيــة الخاصــة التــي كان علــى متنهــا مــن دمشــق إلــى ليبيــا.

- وعشــية انعقــاد المؤتمــر الســادس للجبهــة عــام 2000 ، قــرر الحكيــم إعفــاء نفســه – رغــم رفــض 
معظــم رفاقــه – مــن منصــب األميــن العــام للجبهــة ومــن ضغــوط العمــل اليومــي كمســئول أول 
للجبهــة الشــعبية، حيــث حــدد القائــد المؤســس لنفســه بعــد ذلــك ثــاث مهــام فكريــة أساســية:

* المهمة األولى: كتابة تاريخ حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية وتجربته النضالية.

ــي، وفــي  ــا النضــال العرب ــى بقضاي ــزًا للدراســات يعن ــل لتأســيس مرك ــة: العم ــة الثاني * المهم
مقدمتهــا الصــراع العربــي الصهيونــي، ومحرضــًا علــى ضــرورة تعمــق العقــل الفلســطيني 
والعربــي فــي محاولــة اإلجابــة عــن أســباب الهزيمــة أمــام المشــروع الصهيونــي، رغم مــا تمتلكه 

األمــة العربيــة مــن طاقــات بشــرية وإمكانيــات ماديــة هائلــة.

* والمهمــة الثالثــة: العمــل مــن أجــل إقامــة نــواة جبهــة قوميــة هدفهــا حشــد القــوى القوميــة 
العربيــة مــن أجــل التصــدي لمســؤولياتها وتوحيــد جهودهــا فــي هــذه الظــروف، وفــي مقدمــة 

مهامهــا فــي هــذه المرحلــة مواجهــة عمليــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.

- إن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين إذ تــودع جســد ملهمهــا ومؤسســها المفكــر القائــد 
المناضــل جــورج حبــش، فهــي تعلــن لــكل جماهيــر شــعبنا وأمتنــا بأنهــا ســتظل وفيــة مخلصــة 
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لمبادئــه وأفــكاره الثوريــة التــي اكتســبت لــدى الحكيــم مضاميــن أبعــد مــن معانيهــا ومظاهرهــا 
المتعــارف عليهــا، ألنهــا مبــادئ وأفــكار ارتبطــت باأليدلوجيــة الثوريــة ومنهجهــا العلمــي 
ــرر القومــي الديمقراطــي والتقــدم االجتماعــي  ــة التح ــرورة حرك ــل ارتباطهــا بصي ــي بمث الجدل
واالشــتراكية، وهــو ترابــط جّســد التــزام الحكيــم الدائــم بالجماهيــر الشــعبية الفقيــرة فــي 
فلســطين وكل أرجــاء الوطــن العربــي باعتبارهــا صاحبــة المصلحــة الوحيــدة فــي هــذا الصــراع ضد 
التحالــف االمبريالــي األمريكــي الصهيونــي وفــي الدفــاع الحقيقــي عــن أهــداف التحــرر الوطنــي 
ــد الراحــل لنفســه ولرفاقــه فــي الجبهــة  ــذي حــدده القائ ــك هــو المســار ال والديمقراطــي. ذل
مجســدًا بذلــك دور المثقــف الثــوري الــذي اســتطاع أن يضــرب لنــا مثــًا رائعــًا فــي إقامــة العاقــة 
الجدليــة الصحيحــة بيــن المعرفــة أو النظريــة وبيــن الفعــل والنضــال الكفاحــي والسياســي، إنهــا 
الوحــدة بيــن النظريــة والممارســة طريقــًا وضمانــة وحيــدة صــوب تحقيــق المســتقبل المنشــود.

نعاهــدك أيهــا الرفيــق القائــد أن نســير علــى 
هــدى مبادئــك وخطــاك رافعيــن شــعارك الخالــد 

" ال عــذر لمــن أدرك الفكــرة وتخلــى عنهــا"

قوة اإلرادة:
ــل األطفــال والشــيوخ والنســاء  ــا وتقت ــا ومخيماتن ــرات العــدو أن تقصــف مدنن - "تســتطيع طائ

ــا". ــال فين ــل إرادة القت ولكــن ال تســتطيع قت
- " ال تستوحشوا طريق الحق لقلة السائرين فيه ".

- " ال عذر لمن أدرك الفكرة وتخلى عنها ".

حديث عن الذات:
ــى العــودة  ــي أمــل وإصــرار عل ــروت ألجــل االرتقــاء، وكّل - لقــد غــادرت الوطــن للدراســة فــي بي
إليــه حامــًا معــي آمالــي وأحامــي وعزمــي ألكمــل مشــواري بيــن أحضــان وطنــي .. وفــي لحظــة 
تاريخيــة فارقــة ال يمكــن أن تمحــى مــن ذاكرتــي.. افتقــدت هــذا الوطــن..!! افتقــدت كيانــي.. وغــار 

ماذا قال حكيم الثورة
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الجــرح عميقــًا فــي كل جســدي.. إنهــا اللحظــة األصعــب فــي حياتــي التــي حولتنــي مــن إنســان 
ــذي  ــك هــو الســر ال ــاة أفضــل، ذل ــى سياســي يبحــث عــن وطــن.. وحي ــاة إل عاشــق لوطــٍن وحي
دفعنــي إلــى أن أوظــف كل ســنوات عمــري ألجــل اســتعادة هــذا الوطــن. وأســتعيد معــه كل 

أحامــي وآمالــي

حديثه إلى الشباب:
- إن أهــم مــا يمكــن أن أنقلــه لألجيــال الصاعــدة هــو خاصــة تجربتــي، ومــا احتوتــه مــن دروس، 
ســواء كانــت دروس اإلخفــاق أو دروس النجــاح، عليهــم أن ينطلقــوا مــن حيــث وصلنــا، ال لتكــرار 
تجربتنــا وإنمــا باالســتناد إلــى دروســها الثمينــة كونهــا دروســًا ُدفعــت أثمانهــا تضحيــات ودمــاء 
غاليــة وعزيــزة، وان يجتهــدوا ويجاهــدوا لتخطــي إخفاقاتنــا وأســبابها، وهــذا مشــروط بامتــاك 
ــذات،  ــم والمعرفــة كأدوات مــن دونهــا يســتحيل التقــدم، وان يملكــوا الثقــة بال الوعــي والعل
وبالمســتقبل وبــأن الهزائــم ال تعنــي المســاس بأهدافنــا، فهــي صحيحــة وعلميــة وعادلــة 

وإنســانية إلــى أبعــد حــد.

- إن المهمــات كبــرى والتحديــات جســيمة، وعلــى شــبابنا أن يشــحذ عقلــه ويشــمر عــن ســاعده 
ــي روح  ــراب، وان ينّم ــش واالســتاب واالغت ــه أن يتخطــى أخطــار التهمي ــع للعمــل، علي ويندف
التمــرد االيجابــي وتخطــي نفســية الخضــوع، وان يجاهــد لتحريــر المــرأة مــن كل مــا يعــوق 
تقدمهــا ويحــد مــن مبادرتهــا وإبداعهــا، وان يربــط دائمــًا بيــن أصالتــه وضــرورة امتــاك الحداثــة 
وعــدم وضعهــا فــي مواجهــة مميتــة، وان يجيــد اإلنتــاج ليصبــح جديــرًا باالســتهاك، إنتــاج 

الفكــر والمعرفــة والحضــارة، واإلنتــاج المــادي بمختلــف ميادينــه، وآمــل ضمــن هــذا الســياق، أال 
يشــكل فشــل األحــزاب وقســاوة الهزائــم قــوة تدميــر لــروح االنتظــام واالنتمــاء لــدى شــبابنا، فا 
مجــال للتقــدم ومضاعفــة الفعــل مــن دون االنتظــام الواســع ضمــن أحــزاب ومؤسســات ونقابــات 
وجمعيــات ونــواد، لارتقــاء باالنتظــام االجتماعــي إلــى مســتوى التوحيــد الشــامل للطاقــات، 

وتقليــص هدرهــا وتوجيههــا ضمــن رؤيــة إســتراتيجية شــاملة.

- إننــي علــى ثقــة بــأن أجيــال شــبابنا الصاعــدة والمتتاليــة لــن تحتــاج إلــى مــن يلّقنهــا مــا يجــب أن 
تفعلــه، فليــس مــن حــق أحــد، فــردًا أو حزبــًا، أن يصــادر حقهــا فــي تحديــد طموحاتهــا وأهدافهــا 
مســبقًا، هــذه حقيقــة، لكــن تقــف إلــى جانبهــا حقيقــة ال تقــل أهميــة، وهــي أن حيــاة األمــم 
والشــعوب وتاريخهــا ومســتقبلها ليســت سلســلة مفككــة ال يربطهــا رابــط، إنمــا هــي عمليــة 
تراكميــة متواصلــة، ومــن ال يــدرك تاريخــه ويعيــه لــن يســتطيع إدراك حاضره، وبالتالي مســتقبله.

الصراع مع العدو الصهيوني:
ــة فــي مواجهــة المعتــدي..  ــرورة تاريخي ــوح، ونضــال مســتمر، وصي ــة صــراع مفت ــا فــي حال - إنن
وليــس مســتغربًا أن يظهــر علــى هامــش هــذه الصيــرورة النضالية من يعبث بالحق الفلســطيني 
بصــرف النظــر عــن األســماء والمســميات، وكل محاولــة للعبــث بهــذه الحقــوق الوطنيــة عــن وعــي 
أو بــدون وعــي هــي بمثابــة كوابــح سياســية وعمليــة لمســيرة النضــال الوطنــي الفلســطيني، 
وعليــه فــإن كل المؤتمــرات والــاءات والوثائــق التــي تنتقــص مــن الحــق الفلســطيني لــن يكتــب 
لهــا النجــاح بفعــل تمســك الشــعب الفلســطيني بكافــة حقوقــه وثوابتــه. هــل اســتطاعت أوســلو 
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ووثائقهــا أن تنهــي الحــق الفلســطيني، أو تعيــد جــزءًا مــن الحــق الفلســطيني؟ إن »إســرائيل« 
تســتطيع أن تقــول الءاتهــا. ولكــن كل واحــدة مــن هــذه الــاءات ســيواجهها شــعبنا بضــراوة 
كفاحيــًا وسياســيًا واســتراتيجيًا.. ويجــب أن يــدرك الجميــع أن القضيــة الفلســطينية ال تنحصــر فــي 

عناويــن هــذه الــاءات األربــع.. إنمــا هــي األرض والشــعب معــًا، أي فلســطين التاريخيــة .

- أن الصــراع مــع عــدو، كالصهيونيــة – وإســرائيل – واالمبرياليــة، هــو صــراع تاريخــي مفتــوح لــن 
ــة  ــو ضــرورة إدارة الصــراع بطريق ــًا نح ــع عملي ــرة، هــذا الفهــم يدف ــاء عاب ــه لحظــات انكف تختزل
شــمولية، وبصــورة يتســاند ويتشــابك فيهــا النضــال التحــرري القومــي مــع النضــال االجتماعــي 
والفكــر  للســلوك  وقيــم  للنهــوض  كأداة  الديمقراطيــة  وعــي  يعنــي  وهــذا  الديمقراطــي، 
ــر المجتمــع، فالديمقراطيــة، هــي فــي حــد ذاتهــا، ليســت هــي الحــل وإنمــا  والممارســة لتحري
بوابــة للحــل، أمــا الحــل فهــو قــوى المجتمــع وحريتــه القــادرة علــى تحديــد األهــداف والطموحــات 

والنضــال مــن أجــل تحقيقهــا

الحكيم والمسألة التنظيمية )الحزب(:
ــذي يقــوم علــى أســاس ماركســي، أي بمعنــى االسترشــاد بالفكــر المنهجــي  ــم ال - إن التنظي
الجدلي، ويلتزم مصلحة األغلبية المستَغلة والمضطهدة التي تكمن في التحرر والديمقراطية 
والعدالــة االجتماعيــة، ســينتصر بينمــا التنظيــم الذي يقوم على أســاس برجوازي صغير سيفشــل.

- إال أن الحاجــة إلــى بنــاء العامــل الذاتــي / الحــزب، تشــكل حتــى اللحظــة القضيــة المركزيــة التــي 

تحتــل موقعــًا هامــًا أساســيًا فــي ســلم األولويــات الضروريــة مــن أجــل تفعيــل العاقــة الجدليــة 
بيــن الظــرف الموضوعــي والعامــل الذاتــي كشــرط ال بــد مــن توفــره لتجــاوز الواقــع الراهــن.

- إن وقفــة التأمــل االيجابــي التــي نريدهــا، - مــن وجهــة نظــري – دعــوة إلــى التعمــق فــي رؤيــة 
مــا نحــن عليــه بصــورة نقديــة وتشــخيص واقعنــا بــا أيــة رتــوش أو زيــف، بعيــدًا كل البعــد عــن 
االســتخفاف أو المكابــرة، تأمــل ال يدعــو إلــى الســكون، بــل ينطلــق مــن نبضــات قلــب جبهتنــا 
وحركتهــا الصاعــدة فــي إطــار الحــراك السياســي االجتماعــي العــام، الوطنــي والديمقراطــي 
علــى الصعيــد الفلســطيني بارتباطــه العضــوي الوثيــق بالمشــروع التقدمــي القومــي العربــي، 
ــي الفلســطيني  ــن تطــور وتقــدم المشــروع الوطن ــث ع ــة للحدي ــة إمكاني ــاك أي ــم يعــد هن إذ ل
بانفصالــه عــن الحامــل القومــي العربــي، أقــول ذلــك، رغــم شــدة التباعــد أو االنفصــام الراهــن 

بيــن الوطنــي والقومــي.

- أن أهــم اســتحقاق نظــام علــى الصعيــد التنظيمــي يتمثــل فــي قدرتنــا فــي الجبهــة الشــعبية 
ــدور التاريخــي الــذي يجــب  ــر بناهــا ومؤسســاتها وأدائهــا بمــا يلبــي الوظيفــة وال علــى تطوي
ــة وسياســية  ــة أيدلوجي ــن رؤي ــًا م ــه راهن ــا تطرح ــًا وم ــه تاريخي ــا تمثل ــه ارتباطــا بم ــوم ب أن تق

ــة. ــة وكفاحي واجتماعي

واإلعاميــة  والكفاحيــة  واالقتصاديــة  السياســية  المختلفــة  النضــال  أشــكال  تكامــل  إن   -
والجماهيريــة كلهــا معــاول يجــب أن تســتخدم بطريقــة واعيــة وعلميــة واســتثمارها بأعلــى 

طاقــة ممكنــة مــن الكفــاءة ووضــوح الرؤيــة.
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الحكيم وحق العودة:
- حــق العــودة هــو حــق طبيعــي، وقانونــي، وجمعــي وفــردي، ليــس ألحــد فــي العالــم أن يعبــث 
بــه، فالمســألة واضحــة كالشــمس، هنــاك الجئــون أرغمــوا علــى تــرك أرضهــم وديارهــم.. لهــم 
الحــق فــي العــودة كحــق طبيعــي، ولهــم الحــق فــي العــودة وفــق قــرار األمــم المتحــدة 194، 
وهــو قــرار يجيــز لهــم العــودة . والمنطــق الطبيعــي أن يعــودوا ال أن يحــل مكانهــم مســتوطنون 
ــى حــق العــودة كأســاس وجوهــر للمســألة  ــه فنحــن ننظــر إل قادمــون مــن آفــاق األرض، وعلي
الفلســطينية، وال حــّل سياســيًا بــدون ربــط حــق العــودة بــاألرض والوطــن والكيــان السياســي 

للشــعب الفلســطيني

جورج حبش ومسألة النضال القومي ضد االمبريالية:
- ترتبــط عمليــة التحــرر القومــي وعمليــة التحــرر االجتماعــي إحداهمــا باألخــرى، وهــذا ينقلنــا 
ــة التــي يجــب  ــث عــن جبهــات المواجهــة المســتقبلية، وهــي أواًل: الجبهــة الثقافي ــى الحدي إل
أن تتنــاول أســباب هــذا الواقــع وتحليلــه والتفكيــر فــي الحلــول والبدائــل، إنهــا الجبهــة التــي 
تؤمــن األســاس الفكــري المنهجــي لوعــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل، ومــن دونهــا ســيبقى 
التخلــف واالنفعــال، وهنــاك ثانيــًا الجبهــة السياســية، إذ يجــب أن تقــوم أحــزاب وجبهــات حكمــًا 
بالجبهــة الثقافيــة، وتشــاركها فــي بلــورة الرؤيــة والتحليــل والعــاج، وتنقــل الوعــي إلــى قــوة 
ــًا الجبهــة االجتماعيــة، فــا يجــوز، مهمــا نركــز  ــاك ثالث فعــل سياســي – اجتماعــي منظــم، وهن
علــى الجهــة الصهيونيــة، أن نهمــل الموضــوع االجتماعــي الــذي يتصــدى لمعالجــة همــوم الناس 

ــى تشــخيص  ــا أوافــق عل ــّرًا وأن المعيشــية، وفــي هــذا اإلطــار، أيضــًا، ومهمــا يكــن الواقــع م
هــذا الواقــع، فإننــي أتطلــع إلــى تحقيــق نهضــة عربيــة كبيــرة تتــاءم مــع حجــم طاقــات األمــة 

العربيــة وإمكاناتهــا وتراثهــا وحضارتهــا.

- إن االندفــاع الــذي يســوقنا إليــه أعــداء هــذه األمــة، االمبرياليــة األمريكيــة وإســرائيل، تحــت 
ســتار العولمــة، وعبــر أدوات تحكــم هــذا الوطــن أو تتحكــم فيــه، هــذا االندفــاع أو الدفــع ال بــد 
لــه أن يتوقــف، ألنــه يســوقنا إلــى مخاطــر وكــوارث ســتهون أمامهــا كل المخاطــر أو الهزائــم 
أو النكبــات علــى امتــداد تاريخنــا الحديــث والمعاصــر، لكننــا جميعــا نــدرك أن هــذا الواقــع المــأزوم 
والمهــزوم الــذي نعيشــه اليــوم يعــود فــي أحــد أهــم أســبابه المباشــرة، إلــى تراكــم أزمــة 
حركــة التحــرر العربيــة منــذ عقــود طويلــة، وهــو تراكــم تتجــدد فيــه عوامــل الهبــوط السياســي 
ــكل أشــكالها، ولكــن اإلشــكالية  ــة ب ــد التبعي ــع تزاي ــام، م ــف الع والتشــوه المجتمعــي والتخل
الكبــرى ان تضخــم هــذه األزمــة لــم يكــن ممكنــًا لــوال ذلــك القصــور السياســي ألطــراف حركــة 
التحــرر العربيــة، وقصــور أحزابهــا وفصائلهــا عــن قيــادة عمليــة التغييــر مــن أجــل تجــاوز الواقــع 

الراهــن.

- إن أول أســباب انتصــار المشــروع الصهيونــي يكمــن فــي أن قياداتــه أدارت الصــراع بصــورة 
شــمولية، وعلى أســاس إســتراتيجية صراعية متقدمة، ويخطئ من يظن أن الحركة الصهيونية 
مجــرد عصابــات منفلتــة، يمكــن وصفهــا خلقيــًا مــن جانبنــا بالعصابــات، لكنهــا فــي الواقــع قامــت 
بدورهــا ووظيفتهــا ارتباطــًا بأهدافهــا مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا أوروبا والــدول الصناعية 
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علــى صعيــد التطــور. هــذا عنــوان أول، العنــوان الثانــي هــو تركيــم مكونــات القــوة. الموضــوع 
اآلخــر، فــي هــذا الســياق، يتمثــل فــي صــوغ معاييــر تتــاءم مــع مصلحــة المشــروع العليــا، وهــي 
معاييــر كانــت تتخطــى األفــراد واألحــزاب، وفــي ضــرورة االرتقــاء باألفــراد إلــى مســتوى حاجــة 

الوظيفــة والــدور المطلــوب تأديتهــا، وليــس العكــس.

- مــع تعميــق إيمانــي بضــرورة وحــدة األمــة العربيــة ككل، وأهميــة ذلــك لتحقيــق شــروط تحريــر 
فلســطين، ال أنظــر إلــى الوحــدة اليــوم كمجــرد شــعار، وال كمــا تمــت بيــن ســورية ومصــر، وإنمــا 
ــر: وحــدة مصــر والســودان،  ــة التراكــم والتكامــل، ومــن خــال الوحــدات األصغ مــن خــال عملي
وحــدة المغــرب، وحــدة دول الهــال الخصيــب، وحــدة دول الخليــج، لكــن مــن الضــروري التركيــز 
علــى أهميــة دور ســورية فيمــا يتعلــق بالقســم اآلســيوي، وعلــى أهميــة دور مصــر بالنســبة 
إلــى القســم اإلفريقــي. جوهــر االشــتراكية أاًل يقــوم مجتمــع علــى أســاس االســتغال، وفشــل 
ــة االشــتراكية ويجــب أن يكــون كل االشــتراكيين  األنظمــة االشــتراكية ال يعنــي فشــًا للنظري

فــي العالــم معنييــن بدراســة أســباب فشــل التجربــة االشــتراكية األولــى.

الحكيم والموقف من أوسلو والوحدة الوطنية:
- مأســاة أوســلو ال تعــود إلــى حــدث بعينــه، إنهــا فــي الواقــع حصيلــة تاريخيــة لمــا ســبقها مــن 
مراحــل، بــل يمكــن القــول إنهــا حصيلة الهزائــم المتراكمة عربيًا وفلســطينيًا، وال أقصد بالهزائم 
ــة،  ــل أيضــًا – وهــذا هــو األهــم – عناصرهــا الذاتي فقــط االنهــزام العســكري أمــام إســرائيل، ب
ــات االنتصــار السياســية واالقتصاديــة  أي الداخليــة، بمعنــى عجزنــا عــن تركيــم وتأميــن مقدم

والعلميــة والثقافيــة، وعجزنــا عــن انطــاق فاعليــة المجتمــع العربــي فــي كل الــدول، وإبقــاؤه 
تحــت رحمــة االســتاب والخضــوع وقمــع األنظمــة البوليســية، فكيــف يمكــن تصــور أن ينجــح 
شــعب فــي االنتصــار علــى عــدو متقــدم يملــك أســباب القــوة كالعــدو الصهيونــي، مــا دام 
ذلــك الشــعب ال يعــرف معنــى حريتــه الداخليــة، وتســود فيــه الغيبيــة والجهــل واالنغــاق علــى 

الــذات، هنــا تكمــن مرجعيــة هزيمــة أوســلو وغيرهــا مــن الهزائــم العربيــة – الفلســطينية.

- الوحــدة الوطنيــة ضــرورة ملحــة لمواجهــة الســرطان الصهيونــي، شــرط أن تقــوم علــى أســاس 
سياســي واضــح، وعلــى أســاس ديمقراطــي، وأاّل تكــون تحــت رحمــة قيــادة فرديــة.

- إن المرحلــة السياســية الراهنــة ليســت ذاتهــا التــي انطلقــت منهــا الثــورة الفلســطينية 
المعاصــرة.. وبالتالــي الشــيء الطبيعــي أن تختلــف وســائل وأشــكال النضــال، وأولويــات النضــال 
ــة  ــة أن تقــرأ اللوحــة الدولي ــادات الفلســطينية المناضل ــى القي وفقــًا للظــروف المناســبة، وعل
ــم..  ــى مســتوى العال ــر عل ــن موقعهــا فــي هــذا الصــراع الدائ ــكل تضاريســها كــي تعــرف أي ب
وابتــداع األشــكال النضاليــة المناســبة، كمــا عليهــا أن تــدرك أن هــذا التــوازن اآلن، بــل االختــال 
بتــوازن القــوى الدوليــة ليــس إال مرحلــة سياســية قــد تقصــر أو تطــول. فــا يجــب علــى هــذه 
القيــادات أن تقــدم علــى تنــازالت تحــت وطــأة هــذا العالــم األحــادي القطبيــة.. فهــو عالــم ليــس 
ســرمديًا وأبديــًا .. إنمــا عليهــا أن تؤســس لحركــة وعــي وطنيــة وقوميــة جديــدة لــدى اإلنســان 
الفلســطيني والعربــي، مضمونهــا بعــث الهويــة الوطنيــة والقوميــة لجهــة عــدم االندمــاج فــي 
مــا يســمى الهويــة العالميــة.. هــذا تضليــل مــن قبــل اآلخــر لتســهيل مهمتــه فــي احتــال األرض 

والعقــل والثقافــة
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- فــي النهايــة أقــول إن جيلنــا حــاول ان يقــوم بواجبــه بصــورة جيــدة، أو أقــل، أو 
ــه أن يعمــل أفضــل، وأن يعطــي أفضــل، وكان فــي  ــد كان فــي إمكان ســيئة، وبالتأكي
قدرتــه أن يتخطــى بعــض األخطــاء الكبيــرة، لكــن هــذا مــا حــدث، ونحــن مســتعدون 
لتحمــل مســؤوليتنا وتحمــل محاكمــة الشــعب والتاريــخ مهمــا تكــن قاســية، فالهــدف 
فــي النهايــة ليــس حمايــة الــرأس، وإنمــا عــدم تبديــد خبــرة أعــوام وعقــود وتضحيــات 

ال يمكــن تعويضهــا.

- كلمــة أخيــرة إلــى أبنــاء شــعبنا الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات والغــرب؟ كلمتــي 
إلــى الشــعب الفلســطيني فــي هــذه المرحلــة.. أذّكرهــم بأن االســتعمار بكافة أشــكاله 
ســيرحل عــن أرضنــا ولنــا بالتاريــخ عبــرة.. لكــن األمــر يحتــاج أواًل إلــى الوحدة، ثــم الوحدة، 
ثــم الوحــدة.. وإن فلســطين هــي الهــدف، والهــدف الراهــن واالســتراتيجي، فــا نجعل 
مــن خافاتنــا وصراعاتنــا الداخليــة علــى الســلطة الوهميــة والتــي هــي تحــت االحتــال 

مجــااًل النتصــار اآلخــر علينــا .
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