
bO:« b³Ž bLŠ«

عمان 

سلحة ضد االحتالل االسرائيلي ا
اال ان تـلك الـعالقـة لم تـتـشكـل على
الصـورة ذاتها مع الـرئيس احلالي
محـمود عـباس (ابـو مازن). ورأيت
ـقاطعة تيسير شخصياً اال معنى 
ومحاوالت عزله ومقابلته بنوع من
الـصـدود والـهـجـوم من قـبل بـعض
اركان السـلطة. وحـزنت وانا اتابع
قـراءة موقف الـقيـادة الـفلـسطـينـية
مـن وفـــاته وعـــدم ارســـال بـــرقـــيـــة
ــثل حلــضــور تــعــزيــة او ايــفــاد 
جنازته ومجلس العزاء على روحه
في عـــمــان. وتـــســاءلت ألم يـــشــفع
ــيـداني ــنـاضـل مـارس الــكــفــاح ا
والـعـمل الفـكـري والتـنـظيـمي نـحو
50 عــامـاً ان يـذكـر بـكـلـمـة رثـاء من
ابــو مـازن وان يــتــســامى الــرفـاق
الـسـابـقـون علـى اخلالف ان وجد
ويــعــطي الــرجل حـق الــتــضــحــيـة
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ولـد تيـسيـر قـبعـة في قلـقيـليـة عام
ـعـمـعـة الـسـيـاسـية 1938 في ظل ا
الـيـومـيـة وفي فـضـاء ثـورة عـنـيـفة
ــــتـــدة وتــــصـــادفـت والدته مع و
مـولــد صـديــقه ورفـيق دربـه الحـقـاً
ابــو عـــلي مــصـــطــفـى (مــصـــطــفى
الــزبـري) في بــلــدة عـرابــة (قــضـاء
) عــام 1938 ايــــضـــا. وكـــان جــنــ
السـتشـهاد هـذا الـصديق بـاغتـيال
اسـرائــيـلـي غـاشم اثــر عــمـيق في
نــفس تـيــسـيــر. فـقــد حـضــر مـوقع
االغتيـال وشاهد بركـة الدم النازف
من جـسـد ابـو عـلي وتـرك احلادث
آالمـــاً مـــبــرحـــة في عـــمق اعـــمــاقه
تــمــثــلت في مــا بــعــد بــقــلق دائم
ومــشـاكل االرق وعـدم الــقـدرة عـلى
النوم واحلـذر من حصول مـفاجأة.
وتعـزو الدكـتورة وفاء عـبد الـصمد
ـــتــخـــصــصـــة بـــالــطب ســرحـــال ا
البـايـلوجي  –الـنفـسي ذلك ايـضا
الى (حـكـايات عـمـره وجتربـته مـنذ
الــطـــفــولـــة والــشـــبــاب والـــســجن
ـطـاردات ومـشـاهـد ـغـامـرات وا وا

القتل ومناظر االغتيال).
ولم يـكن تـيـسـيـر قـبـعـة شـخـصـيـة
فـلــسـطـيـنــيـة ذات هـويــة عـروبـيـة
تركت بصماتها في اكثر من صعيد
سـياسي حـسب بل كـان شـخصـية
ــيــة مـؤثــرة ســاعــدت مـنــظــمـة عــا
التحـرير الذي كـان نائبا جملـلسها
الــــوطـــني عـــلـى احلـــصـــول عـــلى
مـكـاسب ومـواقـع وتـأيـيـدات كـبرى
ابــــان الــــصــــراع ضــــد اســــرائــــيل
بالـطرق السلـمية والـعسكـرية معا.
وعـرف بـتـغـليـبه الـقـضايـا الـكـبرى
عـــلـى الـــصـــغـــرى في عـالقـــاته مع
احلـــلــفــاء واالصــدقـــاء كــمــا غــلب
اجلـانب الــوطـني عـلى احلـزبي في
مـــســـيـــرته وســـاهم فـي صـــنـــاعــة
ـــشـــرف لالنـــتـــفـــاضــة الـــتـــاريخ ا
الفلسطينية عام 1987 وما اعقبها
مع اجلـمـاهـير. وتـقـول الـوثائق ان
(كـلــمـات خــطـاب تـيــسـيــر تـلـخص
الفضاء العام الذي ولدته انتفاضة
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كان ايضاً قد اتـفق معه على تقد
مـسـاعدة سـنويـة لـلحـزب لـكنـها لم
تنفذ. وفي تصـوري ان هناك كثيراً
مـن وعــود الــقــذافـي الى زائــريه لم
تـنفـذ او يطـويهـا النـسيان بـحسب
ما قرأناه او سمعناه من بعضهم.
حفلت حياة تيسير قبعة باالحداث
والوقائع اجلسـام وظل متنقال ب
ــدن والـعـواصم حــتى حتـول الى ا
سفـير متـجول لـفلسـط في قارات
ـوسـاد الــعـالم وظـل مـطـاردا مـن ا
االسـرائـيـلي مـحـرومـاً من الـعـيش
في حياة عـائليـة واجتماعـية آمنة
حـــــتى انــــــتـــــقـــــاله الـى االردن من
بيـروت حيث كان الـرئيس الراحل
ياسر عرفـات قد سوّا ازمة لـتيسير
مع االردن عــــنــــدمــــا جنـح في حل
مـوضــوع احـكــام قـضــائـيــة ضـده.
ـلك وصـدر قـرار عـفـو عـنه وقـابل ا
احلـسـ وتـصـاحلـا. فعـاد تـيـسـير
الـى عـمــان وســكن الى جــوار بـيت
شـــقــيــقه عـــلي. ومــنـــذ ذلك الــوقت
بـدأت عـالقـة تــيــسـيــر تــتـرسخ مع
. فقد سـؤول االردنيـ كثـير من ا
جـمـعـتـه بـهم عالقـة احــتـرام وثـقـة
مـــتـــبـــادلـــة وكـــذلـك مع اجملـــتـــمع
واحملـــيـط االردني وكـــان يـــشـــعـــر
بــارتـيــاح كــبــيـر خـالل وجـوده في
ــســته حــقــا في عــمــان وهــو مــا 
زيارتنا الى عائلـته ولقائنا ببعض
اصــدقــائـهــا الــذين ذكــرت اســمـاء
اثـنـ منـهم. لـكن حـلم الـعودة الى
قـلـقـيـلـيـة ظل مـرجـأ مـثـلـمـا حتول
حلم اقامـة الدولة الـفلسطـينية الى
مـــوعــــد تـــتالعـب عـــلى حتــــقـــيـــقه
االرادات الـدولـيـة والـتـآمـر الـعربي
ـسـتـجـدة الـتي تـركـها والـظـروف ا

تيسير مغادراً الى االبدية.
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كـان تيـسيـر قـبعـة منـاضال صامـتاً
ولكن صمته كـان مدوياً وهادراً في
الـدفاع عن احلق الـفلـسطـيني. لـقد
شارك في نقل القضية الفلسطينية
من مــرحــلـة ضــيــاع الـهــويــة الـتي
اعقـبت نكـبة عام 1948 الى مرحلة
االنـــطالق نـــحـــو افق جـــديـــد بــدأ
بــاالنــتــمــاء الى حـركــة الــقــومــيـ
الـعـرب عام 1956 واطالق اجلـبـهة
الشـعبيـة لتحـرير فلـسط بـزعامة
احلــكـــيم جـــورج حــبش وانـــتــهى
واراته الثرى في مقبرة الشهداء
(مـقبـرة سحـاب) بـتوسط اصـدقائه
االردنـــيــــ واعـــتــــذار الـــســــفـــارة
الفلسطينـية عن تأم فرقة مرافقة
لنعشه من جيش الـتحرير. ويشرح
جنله فارس الـلحظـات التي اعقبت
ذلك بـــالـــقــول (كـــان الـــبـــيت يـــعج
بالناس. قمنا بـكل الترتيبات. قمنا
بــتــغــســيـل الـوالــد بــالــتــعــاون مع
. كــانت حـاله ــرافـقــ الــشـبــاب وا
ـة ومـطـمـئـنة. أحـسـسـنـا انه مـسـا

عاد شاباً).
اذن يدخل ابن قـلقيـلية الـبار جنان
اخلــلـد شــابـا كــأي شـهــيـد بــأبـهى

صورة. ذلك هو حسن اخلاتمة. 

بــوصـلـته قــلـقـيــلـيـة وحــ يـتـذكـر
قـلـقـيـلـيـة تـكـبـر ابـتسـامـتـه وتزداد

اشراقا).
وعـاش تـيسـيـر وعقـيـلته نـحـو عام
في بـغـداد وسط تـداعـيـات عـاصـفة
شـهـدتـهـا الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـية.
وعــلى مـائــدة الــعــشــاء حتـدثت أم
فــارس عن بـعض ذكـريـاتـهـا فـيـهـا
وتـمـنت ان يـجـتـاز الـعـراق مـحـنته
ـشـهـد الـراهـنـة ويـعـود مـتـصـدراً ا
الـعــربي مـبـدعــاً بـتـجــارب الـبـنـاء
والـتـعـلـيم ومــقـارعـة الـظـلم لـكـني
ازاء بــعض لـفــتـاتـهــا في احلـديث
شـعرت كمـا لو انـها تـنأى بـنفـسها
عن وصـف االوضــــاع الــــتي مــــرت
بـــزوجـــهـــا وبـــقــضـــيـــة الـــنـــضــال
الـفــلـســطـيـني الــتي عـصــفت بـهـا
االنـقـسـامات وتـسـللـت اليـهـا ايدي
مـطـلـقي رصـاص االغـتـيـاالت التي
ــــقــــاومــــة طــــالـت بــــعض رمــــوز ا
الــفـلــسـطــيـنــيـة. واكــد شـعــبـان ان
واقف تيسيراً ظل يحتفظ بالوفاء 
الــعــراقـيــ ازاء قــيــام الـســلــطـات
االسرائـيلـية بـاعتـقاله خـريف سنة
1967 وقــــادت مـــجـــلــــة (احلـــريـــة)

االسـبوعـية الـلبـنانـية لـسان حـركة
الـقــومـيــ الـعـرب حــمـلــة واسـعـة
الطالق سـراحه إثر عـمـليـة جريـئة
لـــلـــعـــبـــور الى االراضي احملـــتـــلــة
بـجواز سـفر يـحمل اسـماً مـختـلفاً
وكــيف اســهـمـت بـيــانــات احلــركـة
ــقـراطـيـة الــعـربـيـة الـطالبــيـة الـد
التي قادها احتاد الـطلبة العام في
الــعـــراق في الــتــعــريف بــقــضــيــة
تيسير وحمل اسرائيل على اطالق
سـراحه بــعــد اشـهــر من الـتــعـذيب
واالعـتقـال. واشـار الى ان تيـسـيراً
ظل يــــقـــول (لن انــــسى انـــكم وراء
انـــقـــاذ رقـــبــتـي من االعـــدام). كــان
تـيـسـيــر في مـواقـفه تــلك حـريـصـاً
على ارضـاء ضميـره وليس ارضاء
غـيـره. وكـان صـادقـا وصـريـحـا في
رواية احلوادث وكان ينـتقد نفسه
قبل ان يـطلق احـكامه عـلى الناس.
كــان لـــيـــنـــاً بـــحـــسب مـــا ورد في
الــكـــتــاب (في تــعــامـــله االنــســاني
ــواقف والـــشــخـــصي لـــكــنه فـي ا
الـسـيـاسـية كـان صـلـبـا عـلى عكس

تعامله اليومي) ص 419.
وعلى صـعيد الـنضال الـفلسـطيني
كــــان لـه (اجالل وتــــقـــــديــــر من كل
رجاالت العمل والفصائل. فقد دأب
على نـقد بـعض االشخاص دون ان
يـتـشـكل لـديـه الـكـره او احلـقـد هو
شــــخص مــــتــــصــــالح مع نــــفــــسه
ـعـتـاد وصــادق مـعـهـا). وكـان من ا
ان يــدخل في مــأزق هـذا الــسـلـوك.
وبـرغم عالقـتـه الـوطـيدة بـالـرئـيس
الـفـلسـطيـني الـراحل يـاسر عـرفات
بغدادالـذي عرفه مـنذ بـواكـير انـتفـاضته
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لـم اتـفـاجـأ وانــا اسـتـمع الـى مـضـمـون الــتـقـريــر احلـكـومي الــذي تـنـاول احـداث
ـتظـاهرون الـشبـاب من قتل.نـعم لم اتـفاجـأ فانا تظاهـرات تشـرينـوما تـعرض له ا
اعرف ما تـعنية كلمـة جلانواعرف ما تعنـيه ايضا كلمة حتـقيق. اشار التقرير الى
اعــفـاء بـعـض الـقـادة واحــالـتــهم الى الـتــحـقـيــقـوتــطـرق الى عــدد اجلـرحى وعـدد
تظاهرين الشهداء الذي بلغ 149 شهـيدا.االهم هو وجود قاتل اطلق النار على ا
بدليـل وجود ظروف فارغة لرصاصاتهوكان هذا الـقناص يتخذ مكانا له في بناية
مارسـة هوايته التي تدرب علـيها. بعد تداول الـتقرير ضجت وسائل غير مـأهولة 
ــكــلــفـة ــعــلــومـات الــتي جــمــعــتـهــا الــلــجــنـة ا الـتــواصل بــالــســخــريـة من هــذه ا
تواضعة الـتي توصلت اليهـا اللجنة وكانت بالتـحقيق.التعلـيقات رفضت النـتائج ا
دونـ على وسائـل التواصل ثـقفـ وا برئـاسة وزيـر التخـطيط. مـا اثار غـضب ا
ئة من الضـحايا وكانت في رؤسهم هـو دقة االصابة التـي خلفت اكثر من 70 بـا
وصـــدورهم .هل هـــذه احلــقـــيــقـــة هي احلــقـــيــقـــة ام ان الــعـــدد اكــثـــر من الــرقم
ذكـور?.ولكي ال اشك فـسنـتفق مع الـتقـرير وعـدد ضحـايا الـراس والصـدر.لكن ا
هذا يـعني ان االمـر كـان مجـرد تسـلـية في يـوم ظن فـيه الشـبـاب انهم يـريدون ان
ـقـراطي يقـدر معـنى االحـتجـاج. ومع كل ما يحـصلـوا على حـقـوقهم من نـظام د
ــارس الـكـتـابـة جــاء في الـتـقـريــر فـانـا ارى فـيه فــائـدة فـنـيـة ضــروريـة لـكل من 
الـروائـية.هـذا التـقريـر يصـلح ان يكـون مـوضوعـا روائيـا شيـقا.وغـير هـذا ال اظنه

هم ان نـشـير الى ان الـتـقريـر ترك ا مـن ا ينـفع لـشيء.ور
جـانـبـا من احلـقـيـقـة مشـوهـا وهـو عـدم الـعـثور عـلى من
تظاهرين.اذن هناك طرف خفي اطلـق الرصاص على ا
لم تـمسك به احلـكومـة ولن تمـسك به.وهذا مـا سيـجعل
من هــذا الـتــقـريــر رائــعـا لــو انه كـتـب روايـة.فــالـروائي
سيـطرح تفاصيل القصة وسـيبحث عن القاتل احلقيقي

الذي لم تعثر عليه السلطة.

وكـأنـهـا ادركت نـيـتي فـأسـعـفـتـني
بـكل مـا كـنت انـا بـصدد طـرحه في
احلـوار. وهـذا مـا اكـتـشـفـته فـورا
بــعــد تــصــفـحـي مــقــدمــة الــكــتـاب
وبـــعـض فـــصـــوله والســـيـــمـــا ان
مـؤلـفه هـو الـصـحـفي الالمـع ولـيد
نـويهض الـقريب لـلسـيدة ابـتسام
نـــويـــهض. وهـــكـــذا مــضـت دعــوة
العشاء كثيـرة التميز دون اقتطاع
وقت اجلـــــالـــــســـــ او اشـــــغــــال
صـاحـبـة الـدعـوة بـواجـبـاتـهـا ازاء
الــضـــيــوف بــرغم وجـــود الــنــجل
ـالي في االكـبــر فــارس اخلـبــيــر ا
ـصــرف الـعــربي وابـنــتـهــا اخـر ا
ـــا الــتي الــعـــنــقـــود الــســـيــدة د
حـرصت على تـعريـفنـا بإبـنهـا بدر
ذي الــعــشـــرة اعــوام. وال يــصــعب
على ضيف ان يـكتشف طبـيعة جو
االسـرة الـتي حـرص الـراحل قـبـعة
عـــلى تـــنـــشـــئــتـــهـــا بـــكل اخالص
واحــتــرام. وقــد خلــصـت أم فـارس
انـــطــبــاعــهــا عـن زوجــهــا في هــذا
الــشـأن بــالــقـول (ان تــيــسـيــر كـان
ــرأة ويــقــدس جـو يــحــتـرم جــداً ا
االسرة ويسـاعد على حل كـثير من

ـشــاكل االجــتـمــاعـيــة الى كل من ا
يــقــصــده بــذلك. كــمــا كــان يــشــعـر
بـالـغـضب الـكـبـير مـن اي ظلـم يقع
عـــلى اي انـــســــان. فـــهـــو يـــنـــادي
ــبــاد الـتي تــدافع عن حــقـوق بـا
ــراة والـطـفل. االنــسـان وحــقـوق ا
وهكذا كان تـعامله معـنا في البيت
مـجسـدا للـمـباد الـتي يؤمن بـها.
فــهـــو يــتـــعــامـل مــعي ومع االوالد
بـرقي وحـضـارة. يـحـاول اال يـحرم
االوالد من شـيء ويــــــحــــــاول ان ال
نــعـيش فـي خـوف. مــجـرد وجـوده
يــــشـــعـــرنـي بـــاالمـــان واالخالص.
يــحـرم نــفـسه حــتى يــؤمن لـنــا مـا
نـحـتاجه. انـه هنـاك من اجـلـنا الى
درجة لم افكر يوما اننا سنفقده).
ورأيت ان وفــاء ام فـارس لـزوجـهـا
وراء صـدور الـكـتـاب الذي يـقع في
نحو 445 صفحة. وهو جهد مثابر
ـؤلف والسـيـمـا اشـتـركـت به مع ا
ان الـراحل لم يـكن من الـنـوع الذي
يحـتفظ بوثـائق او يكتب يـوميات
فــقــد عـــرف بــالــكــتـــمــان الــشــديــد
واالبـتعـاد عن اخلـوض في قضـايا
النـضال الـيومي امـام االسرة. وقد
ــؤلف الـى ذلك بــالــقـول ان اشــار ا
(سـيـرة تـيـسـيـر لـيـست شـخـصـيـة
بـقـدر مــا هي سـيـاســيـة ونـشـاطه
لـيس مــلـكه اخلــاص بـقــدر مـا هـو
مـرتــبط عـضــويـا بــقـضـيــة كـبـرى
نطقة ساهمت في ترسـيم صورة ا

اضية). خالل العقود السبع ا
ؤلف في مـغامرته فانه واذ شرع ا
وجـد نفـسه يـكتب او يـسـرد تاريخ
نـطـقـة العـربـيـة قـبل النـكـبـة عام ا

1948 الى حلــظــة رحــيل تــيــســيـر
قـــبــــعــــة في االردن في  16تــــمـــوز
2016. ويــقــول صــديــقه امــديــرس
فـايـز الــقـادري (ان سـيـرة تــيـسـيـر
لـيـست شخـصـيـة وهو ال يـتـحدث
عن نـــشـــاطه الـــســـيــاسـي ويـــلــوذ
بـــالــصـــمت اذا مـــا حـــاول احــدهم
تـوجيه سـؤال في شـأن تعـامله مع
الــتـنــظـيــمـات الــطالبـيــة الـتــابـعـة
لـلـجبـهة الـشـعبـيـة في اوربا) وان
(صـــمت تـــيـــســيـــر واحــجـــامه عن
الـــــكالم لـه ســــره النـه يـــــقع حتت
ــشــتــركـة مع ــســؤولـيــة ا ســقف ا
اصـحــابه ورفـاقه). وكـان الـدكـتـور
عـبـد احلسـ شـعبـان الـذي ارتبط
بـتـيـسـيـر بعالقـة تـمـتـد الى عـقود
مـــنـــذ الـــعــمـل الـــطالبي فـي عـــقــد
ـاضي الـســبـعــيـنــات من الـقــرن ا
امـــتـــدادا الى الـــعـــمل في مـــجـــلــة
اجلـبــهـة الــشـعــبـيـة (الــهـدف) في
لـبـنان في الـثـمانـيـنات قـد عـرفني
على قبـعة ذكريات سـريعة سردها
في الطـريق الى منـزل عائـلته لعل
ابرزها صلة الراحل الوطيدة بعدد
من رمـــــوز احلـــــزب الـــــشــــيـــــوعي

ـنـفى كـعـامـر عـبـد الله الـعـراقي بـا
ونـوري عـبـد الـرزاق حـسـ وهذا
االخـير قـال عن تيـسـير (لـقد فـقدت
في حـــيــاتـي ذاك الــشـــخص الــذي
حــ كـان بـعـيـدا عـني كـنت اشـعـر
بوجـوده). كما حـدثني شـعبان عن
مـواقف انـسـانـية شـجـاعـة لـلراحل
مع رمــوز اخــرى لــلــحــزب بــيـنــهم
مـاجـد عـبـد الـرضـا الذي عـانى في
بــيـروت من حـصــار الـغـربـة وعبء
شظف العـيش وكيف بادر تـيسير
الى تـخـصـيص راتب له فـي مـجـلة
(الــهـــدف) لم يــكن يـــتــوقــعه احــد.
ويـقــول ولـيـد نــويـهض فـي كـتـابه
(هـنـاك مـا يـشـبه االجـمـاع عـلـى ما
تـقـولـه اسـرة تيـسـيـر وعـائـلـته عن
اخالصـه ومــــــــحـــــــبــــــــته وحــــــــبه
للـمسـاعدة. فـالشـهادات التي ادلى
بـهـا مـرافقـوه واصـحـابه وجـيرانه
جــاءت تـؤكــد مــا تــوارد من افــكـار
وخــــــواطــــــر من زوجــــــتـه وابــــــنه

وبناته). ص 427.
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في حــ قــال عــنه شــعــبـان (عــلى
ـــرارات الــــرغم من كل االحـــزان وا
واخليبات واالنكسارات في الوطن
والــشـــتــات فــان فــلـــســطــيـــنــيــته
ـتــخـيــلــة قـلب بالد الــواقـعــيــة وا
الـشام وامـة الـعرب ظـلت حـاضرة
في عقله يراها كلما فتح عينيه او
اغــمــضــهـمــا فــصـاحـب الـعــيــنـ
ــتــمــيـز الــواســعــتــ والــصــوت ا
والـــرأي الــشـــجــاع ظـــلت قــبـــلــته
قــلـــقــيــلــيــة وكـل شيء يــدله عــلى
قــلــقــيـــلــيه وايــنـــمــا اجته تــكــون

االرض احملـتــلـة وتـعـطي فـكـرة عن
تـصوراته بـشـأن الوحـدة الـوطنـية
وإلــتـزامه احلـزبي فــهـو من جـانب
اقـرب الى الـعـمل الـوطـني الـشامل
ـوازين الـقـوى واقل بـحـكم ادراكه 
تـشـنـجا فـي تعـامـله االيـديـولوجي
مع بــــرنــــامج اجملــــلس الــــوطــــني
الــفـلـســطـيـني) ص 275. ويـتــمـتع
تـيسـيـر باسـلوب تـعـامل مركب مع
اآلخــــر ســــواء عـــــلى مــــســــتــــوى
الـتنـظـيم أم عـلى مسـتـوى عالقاته
مع شـبـكـة اخلـارج اسـتـخـدمه في
اطـار مـحاوالتـه ترمـيم مـا خـسرته
القـضية الـفلـسطيـنية من حـمايات
ية وعـربية بعـد خروج احللفاء ا
واالصـــدقــاء مـن قــواعـــد الــلـــعــبــة
ومعادلة الـقوة لذلك رسخ عالقاته
مع الص وكـوريا الشـمالية خالل
رئــاســة مــؤسـس الــدولــة كــيم ايل
ســـونغ (1994 – 1948) ورئــــاســـة
جنـــــله كـــــيم جـــــونغ ايل (– 1994
2011). وكـان يلـتقي بـهـما عـند كل
زيـارة ويـبـحث مـعـهـمـا الـتـطورات
ويــنـــظم الــصـــداقــة فـي مــخـــتــلف
ـسـاعـدة. وكانت مـجـاالت الدعم وا
الــقــيـــادة الــكــوريــة تـــلــبي دائــمــا
حاجات مـنظمـة التحريـر لالسلحة
والذخائر من دون تردد او سؤال
وذات مـرة تـوجه الى لـقـاء الـزعـيم
الـــكــوري الـــســابـق في مــنـــتــصف
الــتـسـعـيـنـات كـان كـيم جـونغ ايل
ـرافـقـون عـشر مـشـغـوال فـاعـطـاه ا
ـوعـد الـلـقـاء. دخل تـيـسـير دقـائق 
ووضـع ســاعـــتـه عـــلى الـــطـــاولــة.
اذا خلعت فسأله الرئيس الكوري 
ســاعــتك? اجــابه: اعــطــونـي عــشـر
دقـائـق فـقط لــلــمـحــادثــات. ضـحك
الــرئـيس وقــال له الـوقت مــفـتـوح
لـك. اجـتـمع به وطـلـب مـنه شـحـنـة
ـصـانع سالح.اجـابه الـرئـيس ان ا
مـشــغــولــة وال تــسـتــطــيع تــلــبــيـة
طلـوب. قال له تيسـير اذا طلبت ا
ـصـانع ان يـرفعـوا مدة من عـمال ا
التشغيل ساعة اضافية واحدة من
اجـل رفـــــــاقــــــــهـم من الــــــــشــــــــعب
الــفــلــسـطــيــني فــسـوف يــوافــقـون
بــالــتـأكــيـد وتــســتـطــيع ان تــلـبي
حــاجــاتـــنــا. نـــظــر الــيـه الــرئــيس
وضحك واسـتجـاب لطـلبه. وارسل
شـحـنـة السالح عـن طريق تـيـسـير

ومسؤوليته.
ـــــؤلف ســــلــــســــلــــة من ويــــذكــــر ا
احلــوادث الـتي وقــعت في زيـارات
تــيــســيــر اخلــارجـــيــة الى الــهــنــد
واالحتـاد الــسـوفــيـاتي ورومــانـيـا
وكـوبـا والـفلـبـ وجـنوب أفـريـقـيا
واحـتــفظ بـالــود والـوفــاء لـلــرفـاق
الذين ساعدوا منـظمة التحرير في
كـفـاحـهـا. وقـابلـهم بـالـوفـاء الـنادر
ـنظومـة االشتـراكية. بعـد انهـيار ا
وكــان يـــنـــاقـش مــاذا ســـيـــحـــصل
لـلـشـيـوعـي بـعـد االنـهـيـار وبادر
الى مـقابـلة الـزعيم الـليـبي الراحل
مـعــمـر الـقـذافـي لـتـقــد مـسـاعـدة
مـاليـة قـيمـتهـا مـليـوني دوالر لهم.
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كــانت االحـتـجـاجـات وسـتـظل مـولـودا طـبـيــعـيـا ولـيس قـيـصـريـا الوجـاع عـراقـيـة
تراكـمية ال عـفويـة وال آنيـة . وهي ليـست صرخة بـنت اللـحظـة وليـست الم لصيق
سبـب يتمثل بفرد واحد او عهد حكومة واحـدة انها ازمة نظام هج واشكالية

نهج معوج .
ـا يحـصل فــأن االحـتـجـاجـات وسـيلـة تـعـبـيـر عن يـأس مـتراكم وفي الـتـوصـيف 
(حقيـقة ) قاد الى غـضب ( نتيـجة طـبيعـية حلقـيقة) اشـتركت فيـها كثـرة متفـاعلة
مع حــقـوق شـعب بــكـامـلـه ولم يـكن مـســتـغـربــا ان تـتـطــلع الى االنـدســاس فـيـهـا
وحتـريفـهـا وتـوظيـفـها سـلـبا شـلـة تشـتـغل لصـالح اعـداء الـعراق من داخل الـبـلد
ولي ومنفذي وخارجه الن الـعراق له مواقف متميزة ال تروق خملططي وصناع و
نـطـقة وعـلى رأسـهم الـواليات مـشـاريع الفـوضى والـتـدميـر لـلـدول الوطـنـية فـي ا
تـحدة االمريـكيـة واسرائـيل ومافـيات الـفسـاد التـي تتطـير مـن جناحـات العراق ا

وتتشفى بفشله وتدميره .
 فالـعراق لن يقبـل بصفقـة القرن ولن يـطبع مع اسرائـيل ولن يتوقف عن مـكافحة
االرهاب ولن يـخاصم جيرانه ولن يتخلى عن حشده الشعبي وبناء قدرات جيشه
وليـفهـم من يريـد ان يتـعـامل مع احملـتجـ ان دوافع االحـتجـاجات فـي انطالقـها
مـطلـبيـة خدمـية بـيد انـها فـي جوهـرها و  مـآالتهـا   سيـاسيـة بامـتيـاز وليـفهـموا
بـأنهـا وان كـانت عفـويـة فأنـهـا عفـوية واعـيـة وليـست عـفويـة عـشوائـيـة جاهـلة ..
وليفـهمو ايضا انها وان كانت شـبابية فهي وطنية عراقـية شاملة وصادقة عابرة

للمذاهب والطوائف والقوميات وكل التنوعات التي يحتضنها العراق . 
فقد نظر كل متظاهر الى مذهبه او قوميته او دينه من بوابة العراق ولم ينظر الى
الـعـراق من ثـقب مـذهـبه او قـومـيـته او ديـنه . كـمـا ان كل مـحتـج تفـاعل بـحق مع
حـقـوقه وهـو يـعـي جـيـدا ان لـلـعـراق اعـداء كـان هـو اول من واجـهـهم رغم جـوعه
وهمـومه واوجـاعه وسـيـظل كـذلك لكـن من حقـه ان يواجه اعـداء الـعـراق كـعراقي

كر بال جوع وبال ضياع وبال هموم وبال اوجاع .
ـوجوع الـغاضـبة دون الـزيادة نعم بـعد تـراكم الوجـع البد من سـماع صـرخات ا
في اغـضـابه بـالعـنف الن الـتـعـامل الغـاضب مع الـغـاضـب ال يـنـهي الـغضب بل

يزيده . 
ونعم ان االحـتجاجـات صنـاعة عـراقية لم تـصنـعهـا سفارات اجـنبـية وال شـبكات
لصـوصية وال احزاب شموليـة رغم ان تلك اجلهات تعمل ويـروق لها ان يستخدم
ـكلـفـة بـحـمـايتـهم وتـسـفك الـدمـاء وتعم الـعنـف ضد احملـتـجـ والـقوى االمـنـيـة ا

الفوضى ويسود القتل وتزهق االرواح العراقية .
ان ادارة الــوجع حتـتــاج الى بـنــاة يـحـســنـون الــتـشـخــيص والـعالج ويــتـمــتـعـون

قبوليت االنتخابية واالجنازية معا .  با
ولـيـعلم من خـرج من الـصنـدوق االنـتخـابي ان الـصنـدوق جـعله مـقـبول انـتـخابـيا
وهذا ال يكـفي لوحـده فقط وينـبغي ان تسـتكمل مـقبولـيته وتسـتمر بـاالجناز حيث
ـراهنة على شرعيتهم ـا ينجزوه وعليهم عدم ا ان استمـرار شرعيتهم مشروطة 
االنـتـخـابـية فـقط وان ال يـنـسـوا او يـتـنـاسوا ضـرورة الـشـرعـيـة االجنـازية وان ال
ـكن ان يـتم من خـارج يــتـجـاهـلـوا حـقـيـقـة ان الـتـغـيـيـر ومـشــتـقـاته االصالحـيـة 
ـعـنى ادق ان الـتـغـيـير ـطـالـيب احملـتـجـ .  الـصـندوق عـنـد عـدم اسـتـجـابـتـهم 
ومــشــتــقــاتـه اجنــاز ولــيس اعــجــاز وفـــعل ولــيس كالم وتـــعــهــدات ولــيس وعــود
ـة ومــسـؤولـيــات ولـيس امــتـيـازات واجــراءات ايـقـاف تــدهـور ولــيس امـنـيــات حـا

بالتطور .
سـؤول ان عـمـله تـكلـيف ولـيس تـشـريف وان الـتظـاهـرات هي الـضـمانه ولـيـعـلم ا

للمسؤول الذي لم يتنصل عن مسؤوليته في ان يتخذ قرارات شجاعة . 
وان كل قرار شـجاع يحتاج الى متكاءات شجاعة ايضا وليس اشجع من متكىء
سؤول رجعـية يتم زق ا تـظاهرين ومن ا رجـعية فمن ا الشـعب احملتج ومتكىء ا
الـشجـاع بـشـجـاعـة اضـافـيـة كـيمـا يـخـطـو خـطـواته االصالحـيـة الـتي تـسـتـجيب
للمـطالب على ان تكون خـطواته واقعية قـابلة للتـنفيذ حسب االولـويات ينفذها بال
ـكافـحة ـاطلـة وعـلى ان تبـدأ اخلطـوة االولى  تردد وال تـباطـؤ وال تـسويف وال 
الـفـسـاد ومحـاسـبـة الـفاسـدين النـهـا اخلـطـوة احلصـان الـتي جتـر كل مـعـاجلات

اوجاع العراق . 
ودون الـبـدء باحلـرب عـلى الـفسـاد والـفاسـدين سـتـكون كل االجـراءات تـسـكيـنـية
جتميـلية كتـسك حبـة االسبرو وكتـجميل محالت الـكوزمتكس . كـما ان من غير
هذه اخلـطوة ال فـائدة من الـتحـجج بعـدم وجـود قيـادة للـمتـظاهـرين احملتـج وال

تآمرين . ؤامرة وا التحجج بحجة مع من نتحاور او نتشاور وال التحجج با
ــطـالب واالسـتـجــابـة  حـذار من ان تـكــون الـقـوى الـســيـاسـيـة من وفي مـعـادلـة ا
ـعنى ادق فأن ـطالبـة بل واجبـها االسـتجـابة .و طـالب فـما عـاد من واجبـها ا ا
ـؤسسات احلـكم وادارة الدولة شـاركة جـميعـها  القوى الـسيـاسية الـشريـكة وا
ـطاليب موزعة بالتوالي على تنفيذ اصبح واجبـها بعد االحتجاج فقط االستجابة 
وتوقـيت وضـمان اجنـاز مـقدمـات االصالح من اجل الـتغـيـير الزالـة وجع الـعراق

ومسبباته . 
وكل اجراءاتـها ينبـغي ان تكون مـشروطة بـشرط التنـفيذ وشـرط اجلدولة الـزمنية
لـلتـنـفـيـذ وشـرط ضمـان الـتـنـفيـذ . ولـعل افـضل الـضـمـانات واولـهـا هي ضـمـانة
تكىء لـلمسـتجـيب في تنفـيذ استـجابته استمـرار التظـاهرات بوصـفهـا السنـد وا
من جهـة وبوصفها ضمـانة تمثل رقابـة شعبية هي افـضل واشجع الرقابات على
طالب منفـذي االستجابات وبـوصفها ضمـانة يتم االستعـانة بها لتجـنب تسيس ا
ومـنع توظـيفـها تـوظيفـا جهـويا ضـيقـا لصـالح هذه القـوى السـياسـية او تـلك كما
تـنفذة قريبة من تمثـلة باالحزاب ا وانها ضـمانة كفيلـة بإبقاء الطـبقة السيـاسية ا

طالب . االستجابة للمطالب فقط وبعيدة تماما عن االدعاء بطرح هذه ا
ان تــنـفـيـذ مـطـالب احملـتــجـ و اولـهـا  كـمـا نـقـتــرح  الـضـرب بـسالح الـقـانـون
والـقـضـاء الـعـادل عـلى الـفــسـاد والـفـاسـدين بـالـتــوازي مع تـوفـيـر فـرص الـعـمل
للعـاطل والسكن الـالئق للمحرومـ والرعاية االجتـماعية والـصحية للـمحتاج
جـمـيـعا هـي استـجـابـات ال تـتـعـدى الـوقوف عـنـد عـتـبـة االصالح امـا دخـول باب
االصالح فأنه يـحتـاج الى تقـو النـهج عبـر وضع جدوله زمـنيـة لسـن تشـريعات
ـقراطيـة جيشـها الوطني تأسيـسية لـدولة سالحهـا القانـون وحامي جتربتـها الد

وقواتها االمنية وصوتها صوت الشعب .
ـناصب ال شخـصنـتها ؤسـسات ال االشـخاص ومأسـسة ا قادرة عـلى تنصـيب ا
وابـرز تـلك التـشـريـعات هي قـانـون انـتخـابـات عـامة ومـحـلـية حـرة وعـادلـة بإدارة
انـتخـابـيـة نزيـهـة وقانـون مـحكـمـة احتـادية وقـانـون النـفط والـغـاز وقانـون مـجلس

اخلدمة العامة وقانون اجمللس االحتادي .
واالهم من كل ذلك فـأن اي اجراء او قرار او بـرنامج او تشـريع يوحي او يكرس
حملاصـصة ضيقـة (طائفيـة دينية –عـنصريـة قومية – جـهوية عـشائرية ) بل وكل
ـغبونـية الـكوردية ظـلومـية الشـــــــــيعـية وا خـطاب يـروج للـمنـــــبـوذية الـسنيـة وا

يـــنـــبـــغي ان يـــجـــرم قـــانـــونـــيـــا ويـــحـــرم ديـــنـــيـــا ويــــــــــؤثم
شعـبيا.واخيـراً العراق للـجميع .. خـلونا نعـيش .. خلونا
بــكــرامـتــنــا مـواطــنــ عـراقــيــ بال مــظـلــومــــــــيـة وال
مـــنـــبــــــــوذيــة وال مـــغـــبـــونـــيـــة حتـــت رايـــة الـــــــوطن

ـــواطنة . وا
{ عـمـيــــــد كــلـيـة الــعـلـــــوم الـســيـاسـيـة بــجــــــامـعـة

النهرين
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نويت اجراء حـوار صحفي مع السيدة ابتسام نهويض عقيـلة القيادي في اجلبهة الشعبية
لتحـرير فلـسط تـيسيـر قبعـة. وفي منزل الـعائلة فـي ضواحي عمان الـذي عاش فيه ابن
قلقـيليـة الفلـسطيـنية اواخـر اعوام حيـاته استقـبلنـا بترحـاب استثـنائي. كانت الـسيدة ام
نا بحضور شخصيت فارس التي تـنحدر من عائلة لبنانية عريقة قد هيأت مـنسفاً لتكر
اردنيـت رفـيعتـ االولى وزير الـعدل واخلـارجيـة االسبق اخلـبيـر القانـوني صالح الدين
ـلـكة جنل وزيـر الـصحـة االسـبق مـحـمد الـبـشـيـر الذي قـضي في حـادث سـقـوط طائـرة ا
ـقرب الى ـاني الـسـابق جـمـال الـضـمـور الـصـديق ا عـلـيـاء عام 1976 والـثـانـيـة هـو البـر
تيسـير قـبعة. وكـنت اعتـزم االستئـذان من احلضـور لالنفراد بـأم فارس عـلى طاولة قـريبة
ناضل الجراء احلـوار لوال انـها فاجـأتنـا بطـلب ثالث نسخ من كـتاب صـدر عن زوجهـا ا

الفلسطيني البارز بعنوان (تيسير قبعة  –االنسان والقضية).
غالف الكتاب

بيكي مع رئيسة الفليب كورازون أكينو مع رئيس جنوب افريقيا تابو إ
مع ملك االردن احلس بن طالل والرئيس الفلسطيني

مع الرئيس األسبق صدام حس
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تيسير قبعة مع محمود درويش وفيديل كاسترو وياسر عرفات


