ندوة م�ؤ�س�سة الأ�سوار  -عكا
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يقول يعقوب حجازي مدير عام م�ؤ�س�سة الأ�سوار في عكا
ب�أن هذه الندوة قد �أقيمت ا�ستكماال ً لندوتي القاهرة وعمان
اللتين �أقيمتا �إح�ي��اء ل��ذك��رى ال�شقيري ف��ي ع��ام ( ) 2005
وكانت الم�ؤ�س�سة تزمع �إقامة ندوة �أخرى في رام اهلل للغر�ض
نف�سه  ،ولكن يبدو �أن ظروفا ً ما لم تمكنها من ذلك .
وقد رافق الندوة معر�ض للكتاب �ضم �أعمال ال�شقيري
المن�شورة  ،وا�شتملت على كلمتين رئي�ستين  ،ف�ضال ً عن
حفل غنائي وطني وق�صيدة �شعرية .
تحدث في الندوة الدكتور بطر�س دلة الذي عر�ض
لحياة ال�شقيري و�أثرها في �سيرته  ،وبالتالي في م�سيرة
الق�ضية الفل�سطينية  ،م�ضيئا ً على عالقاته مع رجاالت
�سورية ولبنان حين كانوا الجئين في فل�سطين وبعد �أن
�أ�صبحوا ق��ادة بعد اال�ستقالل ما �ساعد ال�شقيري حين
عمل في الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية بعد ذلك  ،كما
توقف عند دوره ف��ي ث��ورة  1936ودف��اع��ه ع��ن معتقليها
وك��ذل��ك دوره ف��ي ت�أ�سي�س الجامعة العربية  ،ث��م وهو
الأبرز دوره في ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية .
ور�أى �أن هزيمة حزيران كان �سببها الحكام ال ال�شعوب
وه��ذه كانت نقطة فارقة في عالقاته بها ( بالأنظمة )
ثم في تنحيته عن المنظمة  .و�أ�شار في الختام �إلى �إيمان
ال�شقيري بالكفاح الم�سلح والوحدة العربية كمتالزمتين
لحل الق�ضية الفل�سطينية .
ث��م تحدث ال �م ��ؤرخ الفل�سطيني ال�م�ع��روف الدكتور
م�صطفى كبها الذي كانت كلمته تحليالً معمقا ً ل�سيرة
ال�شقيري ركز فيها على �أن ال�شقيري ظاهره في التاريخ
الفل�سطيني لم ي�أخذ حقه الكامل  ،و�أنه كان في م�سيرته
جلها ( �ضد التيار ) وق��ال �إن��ه ك��ان �ضمن مرحلة قيادة
�سماها قيادة ( الأفندية ) التي خلفت الأعيان  ،ونقلت
ال �ب�ل�اد ال�ع��رب�ي��ة م��ن م��رح�ل��ة اال��س�ت�ع�م��ار �إل ��ى مرحلة
اال� �س �ت �ق�لال  ،وت ��وق ��ف ع �ن��د ت�م�ث�ي�ل��ه ل �ك��ل م ��ن �سورية
وال�سعودية في الجامعة العربية والأمم المتحدة  ،وكيف
�أن ذلك لم يكن قيدا ً عليه ليكون �إقليميا ً في مواقفه  ،بل
ظل �أمينا ً على الق�ضية القومية بمجموعها  .ولأهمية
هذه الكلمة نورد فيما ي�أتي ن�صها :
�أح�م��د ال�شقيري ظ��اه��رة مهمة م��ن مظاهر الكفاح
الوطني الفل�سطيني  ،ل��م يعط الفر�صة كاملة كقائد
لل�شعب الفل�سطيني لمرحلة انتقالية ما بين الحاج �أمين
الح�سيني وبين يا�سر عرفات  .وكانت الحركة الوطنية
الفل�سطينية في هذه الفترة في مرحلة مف�صلية  ،ترك
فيها الكثير م��ن الب�صمات ف��ي حياته كنا�شط �سيا�سي
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ح��اف�ل��ة ب��ال�م�ن�ج��زات  ،ح��اف�ل��ة ب��ال�ك�ف��اح  ،وك ��ان ك�ث�ي��را ً ما
ي�سير �ضد ال�ت�ي��ار �إن ك��ان على الم�ستوى العائلي � ،أو
الم�ستوى الوطني � ،أو النزاع الطبقي الذي كان موجودا
في فل�سطين االن�ت��داب َ ،ر�أْ ُي�ن��ا �أن��ه ت��رك من�صبه انتقادا
للزعامة العربية � ،إذ كانت لديه ال�شجاعة لأن يقول كفى ،
ال �أ�ستطيع �أن �أفعل �أكثر مما فعلت .
ينتمي �أحمد ال�شقيري �إلى جيل عرفه ال�شرق العربي
بـ « جيل الأفندية »  .ولد في �أواخ��ر الفترة العثمانية ،
وتعلم في �أجهزة التعليم التي �أقامتها حكومة االنتداب
البريطاني  ،وبد�أ الت�أثير على مجرى الأحداث في نهاية
الع�شرينيات وبداية الثالثينيات من القرن الما�ضي ،
وك��ان��ت ل�ل�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��م ت�ج��رب��ة ال��درا� �س��ة ف��ي الجامعة
الأم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ق��اه��رة �أو ف��ي ب�ي��روت  ،والكثير منهم
كانت لهم عالقات مع المجال العربي الوا�سع والحركة
القومية  ،بمعنى �أن لهم ن�شاطات وطنية فل�سطينية .
ر�أوا �أنها جزء من الن�شاط القومي العربي .
وق��ف ه��ذا الجيل �أم��ام دوام��ة جدية � ،إذ ك��ان هناك
كثير م��ن االح�ت�ك��اك م��ع ال�ج�ي��ل ال���س��اب��ق  ،و يعني هذا
االحتكاك في الدرجة الأولى احتكاكا مع  :الآباء � .أبناء
العائلة � ،أبناء الطبقة االجتماعية  .جاءوا ليرثوا جيل
الأعيان الذين ق��ادوا الحركة الوطنية الفل�سطينية في
العقدين الأول والثاني من القرن الما�ضي  ،وم��ا كان
يخلي ) الحلبة ال�سيا�سية ب�سهولة ،
هذا الجيل ليترك ( ُ
ولذا كان على جيل الأفندية الكفاح ب�شدة وقوة ليجد له
مكانا في الن�شاط الوطني  .وت�ضم المجموعة �إ�ضافة
الى ال�شقيري �أكرم زعيتر � ،إميل الغوري  ،يو�سف هيكل ،
عبد القادر الح�سيني  ،وجميعهم �أبناء عائالت مدنية
بالأ�سا�س  ،عندما و�صلوا �إلى قمة ت�أثيرهم  ،قادوا طبقة
و�سطى جديدة  ،طبقة من المثقفين المتعلمين الجدد ،
عليهم المكافحة في بع�ض الحاالت �ضد الطبقة التي
خرجوا منها كي ي�ستطيعوا الو�صول �إلى قدر من الت�أثير ،
وكان لهم الكثير من النجاحات لي�س في فل�سطين فقط ؛
بل في �سورية والعراق وم�صر  .جيل الأفندية هو الجيل
الذي قاد كافة البالد العربية من اال�ستعمار  -االنتداب
�إلى اال�ستقالل في البالد العربية  .والحالة الفل�سطينية
هي حالة خا�صة  ،وك��ان لهذا الجيل ب�صمات مهمة في
الق�ضية الفل�سطينية .
�أحمد ال�شقيري على �سبيل المثال �أبوه هو ال�شيخ �أ�سعد
ال�شقيري  ،وع��رف ف��ي العهد العثماني ب�ـ « �أ�سعد �شقير »
ك��ان رم��زا م��ن رم��وز الفترة العثمانية  ،ك��ان ع�ضوا فاعال

في « تركيا الفتاة »  ،و في « جمعية االتحاد والترقي » .
وزاول ه��ذا الن�شاط ف��ي فترة ال�سلطان عبد الحميد ،
ف�أُبعد �إلى تبنين في لبنان  ،وفيها ُولد �أحمد  .وبعد ذلك
كان ع�ضوا في « مجل�س المبعوثان » �إثر �إعالن الد�ستور
في عام  . 1908وكان في الع�شرينيات والثالثينيات من
القرن الما�ضي ع�ضوا في المعار�ضة الفل�سطينية  ،كان
معار�ضا لأمين الح�سيني و�ضد المجل�س ّيين وك��ان مع
المعار�ضة الن�شا�شيبية .
�أح�م��د ل��م يكن ف��ي مع�سكر وال ��ده  ،و ��ش��اب عالقته
به بع�ض التوتر في جميع مراحل الحياة  ،وك��ان بنا�ؤه
الأيديولوجي هو الم�ؤ�شر والبو�صلة  ،وال يعني هذا انه
كان م�ؤيدا للمجل�س ّيين  .كان مع اتفاق الحركة الوطنية
الفل�سطينية  ،و�شارك في ت�أ�سي�س « حزب اال�ستقالل »
للتغلب على الحالة العائلية والحمائلية  ،وتكوين حركة
وطنية حديثة مبنية على ال�ك�ف��اءات  ،ورغ��م منجزات
الحزب  ،لم يكتب للحزب النجاح في ذلك رغم الجهود
المبذولة .
�� ُ�س�ج��ن �أح �م��د خ�ل�ال ال �ث��ورة م��ع م��ن �سجنوا و�أُبعد
و ُف��ر��ض��ت عليه الإق��ام��ة الجبرية  .وف��ي نهاية الثورة
حدثت حادثة م�ؤ�سفة �إذ قُتل �أخوه الدكتور �أنور وا ُتهمت
بع�ض الف�صائل بقتله  ،مع �أن الدكتور �أنور كان ي�ساعد
الثوار كثيرا  ،ك��ان يخرج �إل��ى الجبال ويعالجهم  ،ومع
ذلك لم ُيفقد الحادث الأليم �أحمد « البو�صلة » .
مار�س ن�شاطا مهنيا عندما ترافع كمحام ٍ  ،وهنا لمع
نجمه كمحامٍ في ق�ضية « وادي الحوارث »  ،والمحامي
عوني عبد الهادي كان ال�شخ�ص الذي اهتم بالمعالجة
الق�ضائية ل�ه��ذه الق�ضية  .وع�ن��دم��ا ط��رح ع�ل��ى �أحمد
ال�شقيري مكتبان للعمل وال �ت��درب؛ مكتب م�ستقر ذو
�إمكانيات للمحامي مغنم المغنم  ،ومكتب عوني عبد
ال �ه��ادي  ،اخ �ت��ار مكتب مغنم المغنم وع�م��ل ف�ي��ه فترة
ق�صيرة ثم انتقل �إلى مكتب عوني عبد الهادي ( �سكرتير
ح��زب اال��س�ت�ق�لال )  ،لأن مكتب عبد ال �ه��ادي عمل في
ق�ضية الأرا� �ض��ي وم��ن ث��م ه��ي فر�صة لأح�م��د لممار�سة
ن�شاطه الوطني .
ك��ان ل�ه��ذا ال�ج�ي��ل ب�صمات  .بع�ض ال��رف��اق الذين
ذكرتهم � :أك��رم زعيتر � ،إم�ي��ل ال�غ��وري  ،يو�سف هيكل ،
مار�سوا ن�شاطهم في بالد عربية �أخرى و�أ�صبحوا وزراء
في الأردن  ،وفعل ذلك �أحمد ال�شقيري ب�شكل �أو ب�آخر
وكُتب له في فترة توليه من�صب رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية �أن يكونوا خ�صوما له  ،مع �أنهم �أبناء جيله
م�م��ن ت��رب�ط��ه ب�ه��م ع�لاق��ات �شخ�صية ج �ي��دة  ،وانتماء
�أيديولوجي وفكري م�شترك � ،إال �أنه في مرحلة توليه
رئا�سة منظمة التحرير الفل�سطينية �أ�صبح بينه وبينهم
خ�صومة �شديدة كون ه�ؤالء كلهم يعملون في المنظمة

ال�سيا�سية الأردنية  ،المختلفة مع المنظمة �أحيانا .
كان ال�شقيري ناقدا ً للحاج �أمين في الع�شرينيات ،
وبعد تولي �أحمد ال�شقيري منظمة التحرير في 1964
�أ�صبح خ�صما للحاج �أم�ي��ن ال��ذي ك��ان ي�ح��اول �أن يبقى
الزعيم الأوحد للحركة الوطنية الفل�سطينية  .حدث في
هذه الفترة �أن ذهب الحاج �أمين �إل��ى الأردن  ،وا�شترك
الطرفان في خ�صومة �أحمد ال�شقيري كرئي�س لمنظمة
التحرير .
�إذا �أردن � ��ا �أن ن�ن�ظ��ر �إل ��ى ال �ح �ي��اة ال�ح��اف�ل��ة لأحمد
ال�شقيري ونق�سمها �إلى مراحل  ،ن�ستطيع �أن نق�سمها �إلى
�أربع مراحل :
المرحلة الأولى  :نهاية الفترة العثمانية  ،وفترة
االنتداب .
المرحلة الثانية  :من النكبة �سنة� 1948إلى ت�شكيل
منظمة التحرير الفل�سطينية .
المرحلة الثالثة  :وه��ي الأه ��م ف��ي حياته  ،رئا�سته
لمنظمة التحرير من �أيار  1964وحتى كانون الأول . 1967
المرحلة الرابعة  :اال��س�ت�ق��ال��ة واالع �ت �ك��اف حتى
الوفاة � .ألف في الفترة الرابعة الكثير من الكتب .
المرحلة الأولى  :تحدثت عنها وال �أريد �أن �أ�سهب ،
ولكن من المهم ذكر بع�ض العالمات المميزة فيها .
لم تكن طفولته طفولة هانئة � ،إذ ح�صل طالق بين
والديه وا�ضطر للعي�ش مع والدته في بيت عمه الذي
كان يعمل في طولكرم  ،طفولته كانت �صعبة  ،وكان لها
ت�أثير في كتاباته  ،ذلك لعب دوراً في حياته .
عندما ذهب �إلى عكا  ،تعلم في المدر�سة الأميرية ،
و�شاهد العمليات ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ج��ري ف��ي حينه  ،تغيير
الهوية الفل�سطينية من القومية العثمانية العامة �إلى
هوية وطنية فل�سطينية وقومية عربية  ،كانت بداية
التبلور وال�صراع على الأر���ض بين الحركة ال�صهيونية
والحركة الوطنية الفل�سطينية .
يقر�أ ال�صحف ويرى عن كثب اهتمام النا�س بت�صريح
بلفور  ،وتراجع في مكانة عكا  ،ور�أى كيف كانت تفقد
دوره��ا كعا�صمة �سيا�سية للمنطقة فترة طويلة  ،وتك ّون
مثلث م��دن  :القد�س  ،حيفا  ،يافا  ،وت�سليط الأ�ضواء
على حيفا  .وانتقاله للقد�س �أ��ض��اف له ال�شيء الكثير
مما تعلمه ف��ي م��در��س��ة �صهيون  ،ومعرفته للعهدين
القديم والجديد �أفاده في جداله مع ال�صهيونيين فيما
بعد  ،كما �شكلت ه��ذه ال�ف�ت��رة ل��دي��ه الكثير م��ن الوعي
ال�سيا�سي  ،وعندما انتقل �إل��ى ب�ي��روت ودر���س �سنة في
الجامعة الأميركية التي كانت مركز القوميين العرب :
ق�سطنطين زريق  ،والطالب الفل�سطينيون كانوا كثيري
الفعالية � .إبراهيم ال�شنطي و�أكرم زعيتر � .أ�سهمت هذه
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الفترة كثيراً في بلورة وعيه ال�سيا�سي  ،وظهر لي�س فقط
ككاتب منا�شير ن�شيط و�إنما �أي�ضا خطيبا مفوها  ،هذه
ال�م��وه�ب��ة كلفته ال �ط��رد م��ن ال�ج��ام�ع��ة الأم�ي��رك�ي��ة على
خلفية ن�شاطه ال�سيا�سي  ،و�أبعدته ال�سلطات الفرن�سية
عن لبنان  ،فعاد �إلى فل�سطين  .در�س في مدر�سة الحقوق
بالقد�س  ،وهناك زام��ل �أك��رم زعيتر في تحرير جريدة
مر�آة ال�شرق  ،وحتى مجيء �أكرم زعيتر و�أحمد ال�شقيري
ك��ان��ت ذات م�ي��ول معار�ضة قريبة م��ن الن�شا�شيبيين ،
م�ع��ار��ض��ة ل�ل�ح��اج �أم �ي��ن والمجل�س الإ� �س�لام��ي � .أحمد
ال�شقيري و�أك��رم زعيتر جعال منها منبرا قوميا ورفعا
م��ن مكانتها لت�ضاهي غيرها  ،وم��ع �أن��ه ك� ّر���س ن�شاطه
في حزب اال�ستقالل  ،وعمله ال��دءوب في هذا الحزب ،
و�صياغة د�ستور الحزب ومحاولة �إقامة الفروع؛ ولكن
هذا لم ينجح لعوامل كثيرة لوجود زعامات عائلية من
كبار ال�سن في الحزب .
المرحلة الثانية  :ن�شاطه العربي  ،فقد بد�أ خارج
فل�سطين عندما ُع ّين م�ساعدا لعبد الرحمن عزام ( �أمين
عام الجامعة العربية ) عام  ، 1951وكان قد واكب ورافق
مو�سى العلمي الذي كان مندوبا لفل�سطين في الجامعة
العربية  ،وبعثه م��دي��را لمكتب ال��دع��اي��ة ف��ي وا�شنطن
وناطقا مهما للق�ضية الفل�سطينية والبالد العربية في
الأمم المتحدة  .وا�ستعانت به دول عربية ليكون ناطقا
في الأمم المتحدة  ،كان نائبا لرئي�س الوفد ال�سوري  ،ثم
رئي�سا للوفد ال�سوري  ،ثم رئي�سا للوفد ال�سعودي  .وكان
نا�شطا في الدفاع عن الق�ضايا العربية  ،ولم َي َر في ذلك
تناق�ضا مع الق�ضية الفل�سطينية .
المه البع�ض من �أجل ذلك  ،ولكن ال غبار عليه �إذ لم
يمنعه ن�شاطه في الوفدين ال�سوري وال�سعودي �أن يبقى
ناطقا با�سم الق�ضية الفل�سطينية  ،وكان دائما في غياب
ممثل فل�سطين ي�صوغ ال�ق��رارات وم�شروعات القرارات
المقدمة للأمم المتحدة با�سم الوفود العربية � ،ساعده
في ذلك كثيرا معرفته بالق�ضية الفل�سطينية والق�ضايا
العربية  ،و�إجادة اللغة الإنجليزية .
المرحلة الثالثة  :رئ��ا� �س �ت��ه م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية � ،إذ حدث كثير من اللّب�س وع��دم الو�ضوح
في هذه الفترة � ،إذ �إن هناك من اعتقد وهو مخطئ من
�أنه كان يعمل كما يريد جمال عبد النا�صر  ،وهذا غير
�صحيح  ،فوثائق الحكومة الم�صرية والجامعة العربية
وبع�ض وثائق منظمة التحرير تثبت �أن الأم��ر لم يكن
كذلك .
ا�ستطاع ال�شقيري �أن يجد ل��ه م�ك��ان�ا ً ف��ي ال�سيا�سة
القومية العامة التي �أوجدها جمال عبد النا�صر  ،وكثيرا ً
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ما اختلف الرجالن � ،إذا كان المفتي دعا للحفاظ على
ا�ستقالل ال�ق��رار الفل�سطيني  ،فلم يكن ال�شقيري �أقل
منه في ذلك .
ولهذا ال�سبب ك��ان المعار�ضون في ال�ضفة الغربية
والأردن يعار�ضون ما كان يقوم به جمال عبد النا�صر من
تطوير �آليات لقطاع غزة  ،وكان يطالب �أن تكون �أ�سا�سا
للكيان الفل�سطيني الم�ستقل  .و�أثناء رئا�سة ال�شقيري
لمنظمة التحرير  ،ورغ��م ق�ساوة ال�ظ��روف ال�سيا�سية
العالمية والعربية؛ كان عليه �أن يناور بين الدول العربية ،
بين مع�سكر جمال عبد النا�صر ومع�سكر ال�سعودية  ،وكان
بحاجة لهما معا  ،جمال عبد النا�صر لل�شرعية القومية ،
وال�سعودية ل�ل�أم��وال  ،وم��ن ه��ذا المنطلق ك��ان عليه �أن
يناور كثيرا  ،ونجح في ذلك �إلى حد بعيد .
ولكن الظروف العربية كانت �شبه م�ستحيلة  ،وكانت
رئا�سته لمنظمة التحرير عا�صفة .
وك��ان ل��ه الكثير م��ن المنجزات � :إق��ام��ة المنظمة ،
عقد الم�ؤتمر الوطني الفل�سطيني في القد�س � ،صياغة
الميثاق القومي الفل�سطيني ف��ي الأردن التي ل��م تكن
في حينه مهتمة بالهوية الفل�سطينية  ،ت�شكيل جي�ش
التحرير الفل�سطيني  ،تهيئة الجو للكفاح الفل�سطيني ،
�إع��ادة �صورة الفل�سطيني � ،إق��ام��ة مركز الأب�ح��اث  .من
هذا المنطلق رغم ق�صر المدة ( ثالث �سنوات و�أ�شهر ) ،
كانت فترة حافلة ترك ال�شقيري فيها ميراثا نجده في
م�ؤ�س�سة المنظمة  ،وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية  .والكثير
من �ضباط جي�ش التحرير م��وج��ودون الآن في مواقع
مهمة في ال�سلطة الوطنية  ،وال�شعارات المفردات كلها
تمت في فترة ال�شقيري  .الهوية الجديدة التي قامت
عليها منظمة التحرير  ،وف��ر���ض الأ��س����س التي اعتمد
عليها فيما بعد يا�سر عرفات  ،وطبعا ً يحيى حمودة في
الفترة الق�صيرة لرئا�سته لمنظمة التحرير  .كان حمودة
منا�ضال  ،داف��ع عن الثوار كثيرا ً  ،له �إ�سهامات  ،وو�ضع
حال و�سطا ريثما ا�ستطاعت منظمة فتح ويا�سر عرفات
من بلوغ ال�سيطرة على منظمة التحرير بعد ترك �أحمد
ال�شقيري موقعه  ،ه�ن��اك تغير ت��اري�خ��ي �إذ ك��ان ق��د تم
�إق�صاء الحاج �أمين من ال��ذاك��رة ال�شعبية الفل�سطينية
ب�شكل وا�ضح  ،فال ميدان وال �شارع وال مدر�سة وال كلية
وال وحدة با�سم الحاج �أمين  ،وكذلك �أحمد ال�شقيري لم
ينل من ذلك الكثير .
اليوم ن�ؤكد بهذا المنحى �أنه في ال�شهر القادم �سيتم
تكريم �أحمد ال�شقيري في رام اهلل  ،ون�أمل �أن ينال حظه
وحقه من التكريم واالحترام .

