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هـذا الكـتـاب
ُ�ش ّكل ��ت لجن ��ة تخلي ��د ذك ��رى المجاهد �أحمد ال�شقيري �إث ��ر وفاته في � 26شباط  /فبراي ��ر  ، 1980بمبادرة
م ��ن �أح ��د رفاق رحلته ف ��ي الإعداد لت�أ�سي� ��س منظمة التحري ��ر الفل�سطينية عام  1964الأ�ست ��اذ خيري الدين
�أب ��و الجبي ��ن  ،و�ضمت عددا ً من �أ�صدقاء ال�شقيري وزمالئ ��ه وتالميذه وعارفي قدره  ،وقد ر�أ�س �أبو الجبين
اللجن ��ة من ��ذ ت�شكيله ��ا � ،أعط ��ى من وقت ��ه وجهده وكبي ��ر اهتمامه لعملها عط ��اء غير محدود ه ��و وزمال�ؤه ،
وربما لم ي ُدر في خلده وخلدهم في حينه ّ � ،أن الراحل العظيم لن يحظى باالهتمام الذي يليق به وبعطاءاته
التنحي  ،وخا�صة
لق�ضيته و�شعبه و�أمته  ،ال �سيما من المنظمة التي كان هو �أباها و�أمها  ،و�سادنها حتى بعد ّ
بع ��د رحيل ��ه � .إال � ّأن الأي ��ام والعقود خيبت ظن الكثيرين  ،حي ��ن ُغ ّيب ال�شقيري عن دائرة ال�ضوء واالهتمام ،
وبعي ��دا ً ع ��ن الخو� ��ض في �أ�سباب ذلك  ،فق ��د ح ّمل هذا التغييب اللجنة عبئا ً م�ضاف� �ا ً  ،لقد كان دافع ت�شكيلها
من لدن �أبي الجبين و�صحبه في الكويت هو في المقام الأول « الوفاء » لل�شقيري والق�ضية  ،وجرى التعبير
عن ��ه ف ��ي �أربعي ��ن الرجل بمهرجان ت�أبيني �أقيم في مكتب منظمة التحري ��ر الفل�سطينية في الكويت(((  ،لكن
اللجنة وجدت �أمامها م�س�ؤوليات تتعدى ذلك  ،جرى التعبير عنها على مدار ثالثة عقود بعدة فعاليات لعل
�أبرزها :
 عق ��د ع ��دة ن ��دوات ف ��ي الكوي ��ت ودم�شق وبيروت وعم ��ان  ،كانت مب ��ا ِدرة �أو م�شارك ��ة في الدع ��وة �إليها �أو�إعدادها  ،وهي �ضمن ف�صل م�ستقل في الكتاب .
 �إ�صدار كتابين من مخطوطاته �أحدهما خرافات يهودية والآخر فل�سطين �سنة  ( 2000عنيت بن�شرهما�أ�سرة الفقيد التي يمثلها في اللجنة نجله المهند�س �إياد ال�شقيري ) .
 �إعداد درا�سة مرجعية �شاملة كلفت بها ع�ضو اللجنة الأ�ستاذة الدكتورة خيرية قا�سمية �أ�ستاذ التاريخ المعروفةو�إ�صدار كتاب �أحمد ال�شقيري زعيما ً فل�سطينيا ً ورائدا ً عربيا ً . 1987
 �إ�صدار ما �أمكن ح�صره من كلمات الرثاء والوفاء  ،التي كتبها في ال�صحافة العربية عدد من �أ�صدقائهوزمالئ ��ه والمفكري ��ن والكت ��اب وال�صحفيي ��ن  ،على مدار عقدي ��ن من وفاته جرى جمعه ��ا ون�شرها في
كتاب حمل عنوان ( كلمات وفاء ) .
 ا�ستحداث موقع �إلكتروني �ضم �سيرة حياته وعددا ً من كتبه ومحا�ضراته المكتوبة والم�سموعة  ،ومئاتمن �صور المنا�سبات والأحداث المهمة التي �شارك فيها((( .
وف ��ي ج � ِ�ل ه ��ذه الأعمال كان رئي�س اللجنة و�أع�ضاء اللجنة  ،حا�ضري ��ن على م�ستوى التخطيط والتنفيذ
والمتابعة .
وتعد الذكرى الخام�سة والع�شرون لرحيل ال�شقيري (  ) 2005مرحلة حراك جديد  ،يمكن و�صفه بيقظة
�أو �صحوة على ال�شقيري  ،كقيمة وطنية وقومية ن�ضالية  ،وبخا�صة بعد انهيار جميع الرهانات التي طوحت
بكثي ��ر م ��ن منج ��زات منظمة التحري ��ر الفل�سطينية ل�صالح �أوه ��ام الت�سوية  .في هذه المرحل ��ة  ،ومن خارج
�إط ��ار لجن ��ة التخلي ��د  ،ولك ��ن من �صمي ��م الإيمان ب�أهدافه ��ا  ،وبالقدر ذاته م ��ن ال�شعور بالعرف ��ان والتقدير
لل�شقيري  ،ظهر دور مع ّد هذا الكتاب  -مع اللجنة  -في �إحياء هذه الذكرى من خالل :
� - 1إقام ��ة ن ��دوة عل ��ى م�ست ��وى عرب ��ي ف ��ي القاه ��رة  ،حمل ��ت عن ��وان  ( :القاهرة تحي ��ي الذك ��رى الخام�سة
((( انظر ق�سم الندوات .
((( املوقع هو . www.ahmad-alshukairy.org :
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والع�شرين لل�شقيري )  .عقدت في نقابة ال�صحفيين .
� - 2إقام ��ة ن ��دوة �أخ ��رى ف ��ي عم ��ان  ،حملت عن ��وان  ( :عمان تحي ��ي الذك ��رى الخام�س ��ة والع�شرين لرحيل
ال�شقيري ) � .أقيمت في المنتدى العربي .
 - 3جرى تحديث الموقع الإلكتروني ب�إ�ضافة المزيد من كتب ال�شقيري .
� - 4سمي �أحد �أكبر �شوارع عدن با�سمه في �شهر �آذار  /مار�س من عام . 2006
 -5عق ��د ن ��دوة فكري ��ة في القاهرة ب�إ�ش ��راف مركز درا�سات الوح ��دة العربية � .أ�صدر المرك ��ز وقائعها �ضمن
�إ�صداراته العامة(((  ،ثم عهد للمركز نف�سه بن�شر الأعمال الكاملة لل�شقيري ن�شرا ً م�شتركا ً بين المركز
ولجنة التخليد .
� - 6أع ��دت قن ��اة الجزي ��رة برنامجا ً وثائقيا ً عن ال�شقيري بثته على قناتها الوثائقية  ،ثم على قناتها العامة
في العام � 2009أعد البرنامج و�أخرجه محمد بلحاج و�شارك فيه معظم �أع�ضاء لجنة التخليد .
 - 7قدم الم�ؤتمر العام للأحزاب العربية درع الن�ضال العربي لل�شقيري في م�ؤتمره العام الخام�س عام . 2009
 - 8كما �أقامة جهات مختلفة عددا ً من الفعاليات من بينها م�ؤ�س�سة الأ�سوار في عكا  -مدينة الراحل  -التي
عقدت ندوة تكريمية في الذكرى ال�سابعة والع�شرين لرحيله .
وكان مق ��ررا ً �إقام ��ة ن ��دوات �أخرى في بي ��روت ودم�شق ب�إ�شراف الأ�ستاذ الدكت ��ور �أني�س �صايغ  ،الذي
حم ��ل ال�شقي ��ري كق�ضية وطنية وقومية فكرية على نحو يرقى �إلى كونه ر�سالته  ،و�أخرى في الإمارات
العربي ��ة المتح ��دة ب�إ�ش ��راف الأ�ستاذ خيري الدين �أبو الجبي ��ن � ،إال �أن الظروف التي ع�صفت بالمنطقة
في ال�سنوات الأخيرة حالت دون ذلك .
ف ��ي الذك ��رى المئوي ��ة لميالد ال�شقي ��ري (  ، ) 2008اقترح رئي� ��س لجنة التخليد �أن ي�ص ��در كتاب توثيقي
مرجعي �شامل عن �سيرة ال�شقيري يكون  -بعد �صدور �أعماله الكاملة  -ا�ستكماال ً لمو�سوعة �أحمد ال�شقيري
 .يرك ��ز عل ��ى ت�أ�سي�س ��ه لمنظمة التحري ��ر الفل�سطينية  ،التي تع ��د �أهم �إنجاز تحقق لل�شع ��ب الفل�سطيني بعد
نكب ��ة ع ��ام  ، 1948وت�شتت ��ه خ ��ارج وطنه  .وقد عهد �إلى عبد العزيز ال�سيد به ��ذه المهمة  ،وخالل �سير العمل
نم ��ت الفك ��رة �إ�ضاف� �ةً وتطويرا ً به ��دف التجويد وال�شمول حتى غدت على النحو ال ��ذي هو بين يدي القارئ ،
وهو ما اقت�ضى تجاوز الذكرى المئوية لميالد ال�شقيري  ،لي�صدر في المنا�سبة الراهنة  ،وهي ال�سنة الثانية
والثالثون لرحيله ( . ) 2012
وعليه ف�إن هذا الكتاب ال يمكن و�صفه بدرا�سة �سيا�سية �أو ثقافية �أو تاريخية �أو �سيرة ذاتية  ،بل �إنه �شيء
م ��ن كل ه ��ذا ف ��ي �إطار توثيقي تحليلي عن الق�ضي ��ة ودور الرجل في م�سيرتها  ،على نحو يدنو به �إلى العمل
المو�سوع ��ي  ،وه ��ذا ما عك�س نف�سه على المنهج العلمي للكتاب فق ��د تداخل فيه المنهج الو�صفي بالتاريخي
بالتحليلي في مزيج �سعينا لكي تتكامل معا ً حتى تحقق الر�ؤية المن�شودة .
وكلي �أمل في �أن يحقق الكتاب الغاية من �إ�صداره  ،خدمة لفل�سطين وق�ضيتها و�أمتها  ،على نحو ت�ستحقه
الق�ضية ورجلها العمالق �أحمد ال�شقيري .
و�أخيرا ً يظل الف�ضل في �إ�صدار الكتاب للجنة تخليد ذكرى ال�شقيري  ،ولل�سيد خيري الدين �أبو الجبين
 ،على كل �صعيد من متابعة ومراجعة .
واهلل من وراء الق�صد
ع ّمان 2012/7/1
((( انظر ق�سم الندوات يف الكتاب .
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كلمة لجنة تخليد ذكرى المجاهد �أحمد ال�شقيري
خيري الدين �أبو الجبين
رئي�س اللجنة

تخلد الأمم الحية ذكرى زعمائها ورجالها الكبار  .ونحن الفل�سطينيين ال بد �أن نذكر بالفخر واالعتزاز
زعماءنا الذين خدموا ق�ضيتنا المقد�سة  ،و�ضحوا في �سبيلها  ،وعلى ر�أ�سهم �أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�س منظمة
التحري ��ر الفل�سطيني ��ة  ،ال ��ذي ولد عام  1908وتوفي عام  . 1980ولذل ��ك �أ�صدرنا هذا المجلد عن حياته في
الذك ��رى الثاني ��ة والثالثي ��ن لرحيل ��ه  ، 2012ليجد فيه الجيل ال�صاع ��د من �أبناء �شعبن ��ا الفل�سطيني و�أمتنا
العربي ��ة عر�ض� �ا ً لحي ��اة ه ��ذا الزعيم الكبي ��ر و�إنجازاته و�أف ��كاره  ،ي�ستفيد من ��ه في �سعيه لتحقي ��ق ما �آمن به
ال�شقيري ودعا �إليه  ..الوحدة العربية وتحرير فل�سطين  ،هذان الهدفان اللذان لم يتحققا  -وللأ�سف  -في
حياته ...
ال�شقي ��ري عل ��م م ��ن �أعالم �أمتن ��ا العربية الخالدة  ،و�إنجازات ��ه لقيت كل تقدير على ال ��دوام  .ففي مطلع
�شباب ��ه كان زعيمن ��ا ن�صيرا ً للمجاهدين  ،يتولى الدفاع عنهم في فل�سطين �أمام الق�ضاء البريطاني الغا�شم ،
الذي كان يحكم بالإعدام على كل عربي يحمل ر�صا�صة ناهيك عن حمل ال�سالح  .كانت له �إ�سهامات وا�ضحة
ف ��ي توعي ��ة الجماهي ��ر  ،وفي �إع ��داد المذكرات القانوني ��ة وال�سيا�سية  ،الت ��ي كانت تقدم �إلى لج ��ان التحقيق
الدولية التي كانت تنظر في الق�ضية الفل�سطينية .
في الأربعينيات من القرن الما�ضي تولى ال�شقيري  ،الذي كان يمتلك قدرات ومواهب باهرة في الخطابة
واللغ ��ة والقان ��ون والفق ��ه والحدي ��ث والدبلوما�سية  ...تولى الدف ��اع عن الق�ضية الفل�سطيني ��ة في المكاتب
العربية التي �أن�شئت �آنذاك في الواليات المتحدة الأميركية وبع�ض الدول الغربية .
وبعدها �أبدع ال�شقيري في الأمم المتحدة وهو يدافع عن ق�ضايا ا�ستقالل دول المغرب العربي  ...تون�س
والجزائر والمغرب وليبيا .
وال يمكن �أن نن�سى جهود ال�شقيري وقدراته بعد ذلك لإن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية  ،فقد ا�ستطاع
�أن ينت ��زع موافق ��ات ر�ؤ�س ��اء ال ��دول العربي ��ة الذين كانوا مت�ضارب ��ي الأه ��واء والنوايا  ،كما ا�ستط ��اع �أن يبلور
تطلعات الفل�سطينيين في مختلف �أماكن وجودهم في �إبراز كيان لهم يجمعهم بعد �أن فرقتهم النكبة .
بع ��د �إع�ل�ان قي ��ام منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطينية في القد� ��س في  2حزي ��ران  /يونيو ع ��ام  1964ان�صرف
ال�شقي ��ري �إل ��ى تثبي ��ت دعائ ��م المنظمة وقيادته ��ا و�سط �أجواء �صعبة  .ث ��م �أن�ش�أ جي�ش التحري ��ر الفل�سطيني
ومركز الأبحاث وال�صندوق القومي الفل�سطيني .
وبعد ا�ستقالته من رئا�سة المنظمة بعد نك�سة  1967تفرغ رحمه اهلل لكتابة مذكراته  ،ف�أغنى المكتبة العربية
ف�سجل  -في نحو
بع ��دة كت ��ب ومذك ��رات �سيا�سية و�أحاديث �صحفية عن الق�ضية الفل�سطينية والوحدة العربية ّ ،
ع�شرين كتابا ً � -أفكاره ون�شاطاته ولقاءاته مع القادة العرب  ،مما يجعلها مرجعا ً �سيا�سيا ً وتاريخيا ً مهما ً .
وعلى �إثر وفاة ال�شقيري في �شباط  /فبراير عام  1980قبــيل يوم تقديم ال�سفير ال�صهيوني �أوراق اعتماده
�إلى الرئي�س الم�صري �أنور ال�سادات  ...في ذلك اليوم الأ�سود من تاريخ �أمتنا العربية  ،تداعت ثلّة من مح ّبي
ال�شقيري و�أ�صدقائه وعارفي ف�ضله ومقدري جهاده الطويل  ،والم�ؤمنين بطروحاته في الوحدة والتحرر ..
و�ألّفوا هذه اللجنة العتيدة التي ي�ش ّرفها �أن ت�صدر هذا المجلد في ال�سنة الثانية والثالثين لرحيله .
و�إننا لنعاهد اهلل على �أن ن�سير على خطى ال�شقيري في طريق الوحدة العربية وتحرير فل�سطين .
الكويت في �أيار  /مايو 2012
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•ال�شقيري �شخ�صية مر ّكبة � ..شخ�صية غير مع ّقدة
•ال�شقيري واحد من ثالثة  ..ولكن ! ..
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•فل�سطين وع�صارة التجربة
•منظمة التحرير الفل�سطينية  ...الإنجاز الأكبر والر�ؤية الثاقبة
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الف�صل الأول

رائد اليقظة الفل�سطينية المعا�صرة
ال�شقيري �شخ�صية مر ّكبة � ..شخ�صية غير مع ّقدة
كان ال�شقي ��ري �شخ�صي ��ة مركّبة  ،لكنه ��ا غير مع ّقدة ،
ب ��ل هي وا�ضحة في كل مك ّون م ��ن مكوناتها  ،وجانب من
جوانبه ��ا  ،خالف� �ا ً لم ��ا تت�س ��م ب ��ه ال�شخ�صي ��ات المر ّكب ��ة ،
وبتفكيك الجوانب الرئي�سة لهذه ال�شخ�صية نجد :
 ال�شقيري ال�سيا�سي والدبلوما�سي الثائر . ال�شقيري الزعيم ال�شعبي والخطيب الجماهيري المف ّوه . ال�شقيري المحامي والحقوقي والفقيه البارع . ال�شقيري المثقف والمتنوع المناهل . ال�شقيري الأديب �صاحب البيان الرفيع .وتتداخ ��ل ه ��ذه الجوانب مع� �ا ً لت�شكّل التم ّي ��ز في بناء
�شخ�صيت ��ه  ،ويمك ��ن الق ��ول � ّإن ُج ّماع ه ��ذه ال�شخ�صية قد
�أ�سهم في تكوينه :
 - 1عوام ��ل الن�ش� ��أة  :فق ��د ر�ضع لبن اال�ضطه ��اد واليتم ،
الذي �أورثه ع�صامية القبول بالتحدي طوال عمره .
كما �أنه التقط في ديوان العائلة م�شاعر القلق من
الم�ستقب ��ل ال ��ذي ينتظر فل�سطين عل ��ى يد االحتالل
البريطان ��ي  ،وم ��ا كان ين ��ذر به من هج ��رة ال�صهاينة
�إليه ��ا  ،و�أح� � ّ�س ب ��دوره ورفاقه الفتيان ف ��ي مواجهتها
حت ��ى تفتق ذهنه ع ��ن مواجهة �أطف ��ال المهاجريـن
بـ « الكرابيج » �إن هم دخلوا المدينة (. )1
 - 2موهب ��ة الخطاب ��ة الت ��ي كان ��ت حين ��ذاك �أداة مهم ��ة
للتعبئة والتوجي ��ه  .فهو الخطيب المت�ألق والمتوقد
ذو البديه ��ة الحا�ض ��رة وال�سريعة والج ��ر�أة الفريدة ،

الت ��ي جعل ��ت من ��ه  -بح ��ق  -نج ��م كل محف ��ل ي�ش ��ارك
في ��ه  ،وبط ��ل كل ق�ضي ��ة يناف ��ح عنها  .ال ف ��ي الق�ضية
الفل�سطيني ��ة والق�ضاي ��ا العربي ��ة وح�س ��ب  ،ب ��ل ف ��ي
الق�ضايا الدولية بعامة .
ويمك ��ن الق ��ول �إن الب ��اب المبا�شر ال ��ذي دلف منه
ال�شقيري �إلى الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية والعربية ،
هو طرده من الجامعة الأميركية  ،و�إبعاده عن بيروت
�إثر خطبته في ذكرى �شهداء � 6أيار  /مايو .
 - 3الثقاف ��ة المو�سوعية وتع ��دد مناهلها وتكاملها  :وهي
الت ��ي �أم� � ّدت موهبت ��ه بق ��وة البي ��ان بعي ��دا ً ع ��ن �سج ��ع
الك ّهان  ،الأمر الذي �أعانه على ت�أدية دوره ال�سيا�سي ،
�س ��واء بالخطاب ��ة الجماهيري ��ة وال�شعبي ��ة �أو الكتاب ��ة
ال�صحفي ��ة �أو مرافعات ��ه ال�سيا�سي ��ة  .فه ��و المثق ��ف
الوا�س ��ع االط�ل�اع  ،وال �سيم ��ا ف ��ي العقائ ��د والتاري ��خ
�ا ع ��ن امتالك ��ه زمام اللغتي ��ن العربية
والأدب  ،ف�ض�ل ً
والإنجليزية .
 - 4درا�س ��ة المحام ��اة وتع ّمقه فيه ��ا حتى غدا متبحرا ً في
القان ��ون بعم ��ق  ،وق ��د زودته ثقافت ��ه الغزي ��رة الثرية
الحج ��ة ف ��ي مرافعات ��ه الق�ضائي ��ة
المتنوع ��ة بق ��وة ُ
وال�سيا�سي ��ة ودفاعاته  ،بل وهجمات ��ه من �أجل ق�ضايا
التح ��رر واال�ستق�ل�ال للأقط ��ار العربي ��ة ف ��ي �أروق ��ة
ودهالي ��ز الجامع ��ة العربي ��ة والأمم المتح ��دة  ،وعلى
منابرها  ،وفي مجال�سها بين �سنتي . 1963 - 1927

ال�شقيري واحد من ثالثة  ..ولكن ! ..
ال�شقي ��ري واح ��د م ��ن ثالث ��ة ه ��م عناوي ��ن المراح ��ل
الث�ل�اث ف ��ي تاري ��خ الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة ف ��ي الق ��رن
الع�شري ��ن  :الح ��اج �أمي ��ن الح�سيني ( مرحل ��ة االنتداب )
و�أحم ��د ال�شقي ��ري ( مرحل ��ة النكب ��ة وال�شت ��ات ) ويا�س ��ر
عرف ��ات ( مرحلة الثورة من ��ذ الر�صا�صة الأولى حتى عام
الرحيل . ) 2004
وال م ��راء ف ��ي �أن كال منه ��م كان يمتل ��ك « الكاريزم ��ا »
الجماهيرية وال�سيا�سية  ،وكان يمتلك من مقومات القيادة
ما و�صل به �إلى حد الوقوف زعيما ً على قمة الهرم  ،حتى
وك�أنه �أ�صبح ( القيادة ) و�أ�صبحت القيادة ( هو ) .

الأول ه ��و الح ��اج �أمي ��ن الح�سين ��ي  ..كان عل ��ى ث ��رى
�أر�ض ��ه  ..مع ��ه ع�شيرت ��ه وحزب ��ه  ،والحج ��ر ف ��ي مكان ��ه
قنط ��ار  ..حت ��ى و�إن �أم�ضى �سنوات ف ��ي المنفى فقد ظل
يدير الكفاح ب�أدواته وم�ؤ�س�ساته على �أر�ض الوطن .
والثالث هو يا�سر عرفات  ..كان على �أر�ض هي الثورة
و « فت ��ح » تنظي ��م ممت ��د ف ��ي كل ف� � ّج عمي ��ق  ،والبندقي ��ة
يحملها �أنّى ُر ِّحل �أو َر َحل .
وبينهم ��ا بع ��د النكب ��ة � ،أحم ��د ال�شقي ��ري كان وح ��ده
ك�شعب ��ه الم�ش ��رد الأع ��زل م�ش ��ردا ً �أع ��زل  ،لمل ��م �شعبه من
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المخيم ��ات والكه ��وف  ،والق ��رى والم ��دن  ..يحا�صره في
ِ
والمحا�صرون �أي�ض� �ا ً  ،من ذوي
المحا�صرون ب ��ل
حركت ��ه
َ
القرب ��ى والأبعدي ��ن  ..ول�ش� � َّد م ��ا �أح�ص ��وا علي ��ه �أنفا�سه .
انطلق يحمل ه ّم �شعبه وق�ضيته على كتفين عاريتين ...
ال ح ��زب ينج ��ده  ،وال تنظي ��م ي�سن ��ده  ...علي ��ه �أن يتكل ��م
ب�أربعة ع�شرة ل�سانا ً( ، )1ينطلق هنا ويتلعثم هناك  ،يجهر
هن ��ا ويهم�س هناك  ..يقابلونه بابت�سامة �صفراء �أو عب�سة
قمطريرة  ،وعليه �أن يكون من الكاظمين العافين  ،حتى
�أق ��ام البنيان  -منظمة التحري ��ر الفل�سطينية  -على غير
ما كانوا ي�أملون  ،فا�ستوى على ُ�سوقه ُيعجب المواطنين
ليغيظ بهم الأعداء  ..هذا هو �إنجاز ال�شقيري الخالد ...
وه ��ذا تميزه الفريد  ..وهذه عظمت ��ه النادرة  ...هذه هي
ح�صيلة جهده وجهاده  ،ال ننتق�ص مما �سواها وال ُنخف�ض
�ش�أوا ً  ،لذلك :
�إل� �ي ��ه ُت� �ج� � ّرر �أذيالها
�أتت ُه ( الزعامة ) ُمنقادة
ولم يكُ ي�صلح �إ ّال لها
فلم تكُ ت�صلح �إ ّال لـــــــــــه
وكان ذل ��ك من ��ذ  1964وحت ��ى نك�س ��ة  ، 1967وبعده ��ا
ُغ ّي ��ب ال�شقي ��ري � -أو ُعمل على تغييبه  -ل�صالح المرحلة
الثالثة التي يمثلها يا�سر عرفات .
و�إذا كان ��ت �إقام ��ة منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطينية هي
عن ��وان مرحلت ��ه � ،إال �أن تل ��ك المرحلة لم تب ��د�أ منذ ذلك
العام  ،فهي بد�أت منذ �سنة . 1927
وم ��ا �أح�س ��ب �أن زعيم� �ا ً �أو قائ ��دا ً فل�سطيني� �ا ً � -س ��وى
�أحم ��د ال�شقي ��ري  -عا� ��ش الق�ضي ��ة من ��ذ طفولت ��ه
وطفولتها  ،وواكب تطوراتها و�أحداثها الج�سام بقدراته
وطاقات ��ه و�إمكاناته ال�شخ�صية في معظم الأوقات  ،دون
�إط ��ار ي�ستن ��د �إلي ��ه ويتح�صن ب ��ه � ،أكان �سيا�سي� �ا ً �أم دينيا ً
�أم ع�شائري� �ا ً �أم �إقطاعي� �ا ً  ،وبال م � ٍ
�ال �أو ع�سكر  ،وظل كما
�ا  ،يخو� ��ض غمراته ��ا
�أ�سلفن ��ا فت � ً�ى و�شاب� �ا ً و�شيخ� �ا ً وكه�ل ً

مدافع� �ا ً منافح� �ا ً عنها بالكلم ��ة خطيبا ً  ،وبالقل ��م كاتبا ً ،
وبالقانون مرافعا ً  ،وبجر�أة الموقف منافحا ً  ،وبالحجاج
الر�صين م�ساجال ً  ،وبال�صدق منا�صحا ً ،وبالأمل والعمل
مب�ش ��را ً  ،وم ��ن مخاط ��ر الم�ستقب ��ل من ��ذرا ً  ،وللكف ��اح
وال�سالح داعيا ًوعامال ً  ،ومن �أجل وحدة الن�ضال �ساعيا ً،
وبوحدة الأمة �صادحا ً بل �صارخا ً  ،وفي كل هذا كان �شابا ً
ي�شي ��خ وال ت�شيخ معه مواقف ��ه  ،وبعد ا�ستقالته لم يركن
الرج ��ل �إلى الراح ��ة  ،فلم يتقاعد ولم يقع ��د �أو ي�ست�سلم
�إلى الك�سل العقلي  .ان�صرف لكتابة مذكراته وذكرياته ،
وجمع �شتات نتاجاته و�آثاره الفكرية وال�سيا�سية وخطبه
ومرافعات ��ه  ،حتى �إذا واجهه الأج ��ل المحتوم خلّف ر�ؤاه
و�صي ��ة نا�ضج ��ة ن�ضي ��رة كيومه ��ا � ،إرث� �ا ً عظيم� �ا ً لأجيال
الأمة  ،وقد د ّونها ون�شرها على الملأ في ن ّيف وع�شرين
كتابا ً  ،يقول عنها :
« حر�ص ��ت كل �أي ��ام حيات ��ي � ،أن �أت ��رك لأمت ��ي ميراث� �ا ً
م ��ن الر�أي والجهد في �سبيل ق�ضايان ��ا القوم ّية و�ش�ؤوننا
العام ��ة  .وق ��د ه ّي� ��أ اهلل لي ف ��ي �سبيل ه ��ذا الق�صد مجاال ً
رحبا ً من الت�أليف والترجمة والخطب والمقاالت » .
وي�صفه ��ا �أي�ض� �ا ً ب�أنه ��ا « لي�س ��ت مرجع� �ا ً تاريخي� �ا ً  ،وال
درا�سة �سيا�سية  ،وال خطة قومية  ،وال كتابا ً �أدبيا ً �إن�سانيا ً ،
ولكنها مزيج من كل ذلك » .
وف ��ي لحظة الرجوع والخلود كان ��ت عيناه ت�ش ّع برغم
الذب ��ول  ،ك�أنم ��ا تن ��وب ع ��ن ل�سانه بكل بي ��ان قائلة  :هاكم
اق ��ر�أوا وق ّيموا ون ّقح ��وا وط ّوروا ولكن اعملوا  ..ال تي�أ�سوا
فلنا الغد �آت  .ثم م�ضى .
لم يكن رجل مرحلة من ق�ضية  ،بل كان رجل المراحل
جميع� �ا ً  ،ول ��م تكن �ساحته مح�صورة في قطر وال بلد  ،بل
كان �صق ��را ً ون�س ��را ً محلقا ً في كل قطر وبل ��د فيه لق�ضية
�شعب ��ه وق�ضاي ��ا �أمت ��ه �ش� ��أن  ،فحق لن ��ا �أن نق ��ول �إن حياته
كانت  :م�سيرة ق�ضية في حياة زعيم .

ال�شقيري وفل�سطين في جامعة الدول العربية
طويلة مديدة هي تجربة ال�شقيري في جامعة الدول
العربي ��ة من ��ذ مخا� ��ض ميالده ��ا ال ��ى �إع�ل�ان ت�أ�سي�سه ��ا,
م�ست�ش ��ارا ً للوف ��د ال�سوري فيه ��ا  ,ثم �أمينا ً عام� �ا ً م�ساعدا ً
فيها  ,فممثال ً لفل�سطين و�أخيرا ً رئي�سا ً لمنظمة التحرير
الفل�سطيني ��ة حت ��ى ا�ستقالت ��ه ف ��ي �أواخ ��ر كان ��ون الأول /
دي�سمب ��ر ع ��ام  , 1967رحلة بل ��غ عمرها زه ��اء عقدين من
الزم ��ان  .فكي ��ف يق ّي ��م ال�شقي ��ري الجامع ��ة م ��ن خ�ل�ال
معاي�شة م�سيرتها هذه  ..؟
يمكنن ��ا �أن نجي ��ب ع ��ن ه ��ذا ال�س� ��ؤال م ��ن واق ��ع �أداء
الجامع ��ة و�أدائ ��ه في الجامعة  ،لكن ه ��ذه الإجابة �ستكون
( )1عدد الدول العربية �آنذاك .
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مقت�ص ��رة عل ��ى ال�ش ��كل دون الجوه ��ر  ،والأ�سل ��وب دون
الم�ضم ��ون  .وهذه �إجابة ال تالم�س المو�ضوعية �أو ت�صل
�إلى العمق ما لم نتناول عنوانين رئي�سين هما :
 ماه ّية الجامعة  ,هدفا ً وغاي ًة -والق�ضايا التي ت�صدت لها الجامعة في تلك المرحلة

فف ��ي البداي ��ة ال ب ��د �أن ن�ستذك ��ر ونذ ّك ��ر ب� ��أن الفكرة هي
ف ��ي الأ�سا� ��س فك ��رة بريطاني ��ة �أي ا�ستعماري ��ة  ,و�أن مباحثات
الت�أ�سي� ��س ظل ��ت بريطاني ��ة م ��ن خ�ل�ال متابع ��ة كاليت ��ون
المبا�ش ��رة للأنظم ��ة العربي ��ة المرتبط ��ة باالنتداب ��ات �أو
المعاه ��دات  ,و�أقله التفاهمات م ��ع معظم الدول العربية

ال�سب ��ع القائمة فيها وه ��ي الم�ؤ�س�سة لها  .وكان الم�شرف
عل ��ى ذل ��ك �ضاب ��ط اال�ستخب ��ارات البريطاني ��ة كاليت ��ون ,
الذي ظل حا�ضرا ًمتابعا ً في الغرفة المجاورة لأي اجتماع
م ��ن اجتماع ��ات الم�ش ��اورات  ,وما بعدها عل ��ى الأقل حتى
وقع ��ت الجامع ��ة بقراراتها التي قادت �إل ��ى نكبة فل�سطين
عام  ، 1948وال مجال لتف�صيل ذلك  ،ففي كتب ال�شقيري
ومذكراته من التفا�صيل ما يغني .
�إال �أن م ��ا ينبغ ��ي �أن نو�ضحه هنا ,وه ��و العن�صر الأهم
ال ��ذي يف�س ��ر الدور العاجز  ,ب ��ل الذي ال يمك ��ن �أن يتغير
م ��ن دور عاج ��ز �إلى دور فاعل ما لم يتبدل جوهريا ً ؛ لأنه
م�س�أل ��ة بنيوي ��ة  .وه ��و يتجل ��ى من خ�ل�ال ا�س ��م الجامعة
ال ��ذي ا�ستق ��ر علي ��ه ر�أي الم�ؤ�س�سي ��ن ( جامع ��ة ال ��دول
العربي ��ة ) فهي جامعة للدول ,وحين العودة �إلى تفا�صيل
المباحث ��ات  ,نج ��د �أن ه ��ذا اال�س ��م ه ��و �صيغ ��ة هالمي ��ة
ال تحمل �أية داللة وحدوية  -ب�أي �صيغة من �صيغ الوحدة
�أو التوحي ��د للأم ��ة العربية �أو ال�شعب العرب ��ي �أو الوطن
العرب ��ي ,ب ��ل �إن �أول و�أهم م ��ا ينطلق من ��ه وي�ؤ�س�س له هو
تكري� ��س مخرج ��ات اتفاقي ��ة �سايك�س  -بيكو الت ��ي �صنّعت
ه ��ذه ال ��دول  ,والتي ه ��ي � -أي �سايك�س بيك ��و  -كانت ولما
ت ��زل �أ�سا�س كل الم�شكالت التي تعان ��ي منها الأمة  ,و�أهم
عناوينه ��ا هو التجزئ ��ة  ,وفي تفا�صيل مباحث ��ات ت�أ�سي�س
الجامعة  ،ما يبدو منها مبا�شرا ً�أو م�ضمرا ً ،الحر�ص على
�أن تنطلق الجامعة من هذا الواقع المر  ,و�أن ال تتجاوزه
بالع ��ودة �إل ��ى الواق ��ع الوح ��دوي ال�ساب ��ق عل ��ى �سايك� ��س
 بيك ��و  ,و�أن تمظه ��ر �ش ��كل الإطار ب� ��أن الجامعة هي بيتالع ��رب الجام ��ع على نح ��و يوحي بهدف الوح ��دة  ,وغذّي
�إعالمي ��ا ولما ي ��زل ,بجميع و�سائل الإع�ل�ام المتاحة من
خ�ل�ال �سحب كلمة الدول من الت ��داول في ا�سم الجامعة
فا�ستق ��ر  -ف ��ي غي ��ر �أوراقه ��ا الر�سمي ��ة ووثائقه ��ا  -ا�س ��م
الجامع ��ة العربي ��ة فقط  ,وترك لعق ��ل المواطن العربي,
وم�ؤ�س�سات ��ه ال�سيا�سي ��ة ال�شعبي ��ة  ,على امت ��داد العقود �أن
يتعاطى مع الجامعة �إطارا ً للحلم العربي بالوحدة  ,ومن
كان ي ��درك ه ��ذا الواق ��ع  -وال�شقي ��ري واحد م ��ن ه�ؤالء -
فقد تعاطى مع الجامعة على �أنها الإطار الوحيد القائم ,
وال بد من ال�سعي الد�ؤوب لتح�سين واقعه  ,وملء جنباته
وردهاته بما ي�ؤهله ليكون بنيانا ً وحدويا ً  ,ب�شكل �أو ب�آخر ,
�أي �أن يجعله البداية والمنطلق .
الأمر الآخر الذي تجدر الإ�شارة �إليه هو التزامن في
فك ��رة الن�ش�أة مع قرار الحركة ال�صهيونية ب�إقامة الدولة
اليهودي ��ة في م�ؤتمر بلتيمور  .وال نرغب في اللجوء هنا
�إل ��ى نظري ��ة الم�ؤام ��رة ( و�إن كان الم�ش ��روع ال�صهيون ��ي
برمت ��ه  ,من ��ذ تبني فكرت ��ه حتى الآن ه ��و م�ؤامرة لم يعد
�سطر �أو ف�صل منها خافيا ) .
لكن حتى و�إن كان التزامن هو مح�ض م�صادفة زمنية ,

فقد غدا حقيقة تاريخية  ,اال�ستنتاج المركزي منها هو �أ ّن
عل ��ى الجامعة العربية مواجه ��ة قيام الدولة اليهودية � .أي
�أن تتعام ��ل ال ��دول العربية مجتمعة مع قي ��ام الدولة  ,بعد
�أن كانت تتعامل معها قبل ذلك فرادى � ,أو بتوا�صل ظرفي
بتعليم ��ات �أو �إم�ل�اءات بريطاني ��ا ,ون ��داء المل ��وك والأمراء
الع ��رب للفل�سطينيين ب�إنهاء �إ�ضرابهم التاريخي عام 1936
�أبرز مثال على ذلك .
وبانته ��اء الحرب العالمية الثانية عام  1945ان�صرفت
بريطانيا والواليات المتحدة �إلى الإعداد لإعالن الدولة
اليهودية  ,وفي ال�سنة نف�سها ولدت جامعة الدول العربية
وحمل ��ت �أم ��ام الجماهي ��ر العربي ��ة راي ��ة ط ��رد اليهود من
فل�سطي ��ن  ,وفي �سن ��ة  1948انتهى الأم ��ر بنكبة فل�سطين
وموافق ��ة الجامعة على الهدنة مع الدولة اليهودية التي
وقع ��ت من قبل دول الطوق �سن ��ة  ( 1949اتفاقيات رود�س
مع كل من م�صر والأردن ولبنان و�سورية ) .
وق ��د اخت�ص ��ر ال�شاعر العربي الفل�سطين ��ي الكبير �أبو
�سلمى دور الجامعة في هذه المرحلة بقوله :
دول تح�سـبـهــــا �شـرقـيـــة
يوم هزّت للوغى راياتها

و�إذا �أمعنت فالحاكم غربي
حكمت فيها على ت�شريد �شعبي

و�أ�صبح ��ت م�س�ؤولي ��ة الجامع ��ة من ��ذ ذل ��ك الحين هي
تحري ��ر فل�سطي ��ن  .و�إن كانت �أنظم ��ة الجامعة �أخفقت في
من ��ع �إقام ��ة الدولة اليهودية في فل�سطي ��ن  ،ف�إن فل�سطين
قد نجحت في �أن ت�شكل رافعة لتحرير الجامعة ولو جزئيا ً
من حكم اال�ستعمار لها  ,وذلك حين كانت نكبتها �سببا ً في
�إ�سقاط تلك الأنظمة  ،وذلك من خالل الأنظمة الجديدة
الت ��ي حمل ��ت ب ��ذور النهو� ��ض القومي وال �سيم ��ا من خالل
دور م�ص ��ر في الجامعة ومعه ��ا �سورية والعراق  ,والجزائر
الحق� �ا ً � .إال �أن اال�ستعم ��ار ظ ��ل م ��ن الخ ��ارج وف ��ي الخ ��ارج
ي�سعى للت�سلل �إلى داخلها  ,عبر بع�ض �أع�ضائها .
هذه الم�سيرة في مراحل ما قبل النكبة ومرحلة ما بعد
قيام الثورات ومرحل ��ة التيه البرزخية كان فيها ال�شقيري
حا�ض ��را ً � ,سم ��ع ور�أى وعا� ��ش و�أدل ��ى بدل ��وه بي ��ن ال ��دالء ,
حت ��ى كان قي ��ام منظم ��ة التحرير الفل�سطيني ��ة عام , 1964
ف�أ�صب ��ح واح ��دا ً م ��ن رج ��ال ال�ص ��ف الأول ( الق ��ادة )  ,لكنه
 وفل�سطي ��ن في �شخ�صه بموقعه  -كان الكب�ش الأ�سود فيالقطي ��ع الذي خل�ص م ��ن تجربته �إل ��ى �أن الجامعة لي�ست
جامعة  ...ولي�ست عربية الوجه واليد والل�سان � ,إال �أنه لم
يغادره ��ا م�ست�سلم ��ا  ,و�إنم ��ا كر�س �إيمانه ب�أنه ��ا �إطار ينبغي
تغيي ��ر م�ضمونه؛ ف�ص ��اغ ر�ؤيته في كتابه المهم  :الجامعة
العربية  :كيف تكون جامعة  ..وكيف ت�صبح عربية .
�أم ��ا ع ��ن م�سيرت ��ه فيه ��ا فه ��ي مبثوث ��ة ف ��ي تفا�صيلها
الجارح ��ة في ق�س ��م المذكرات من �أعمال ��ه الكاملة  ,ومن
�أه ��م ف�ص ��ول تجربته فيها مرحل ��ة قي ��ام المنظمة وحتى
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ا�ستقالته ( . ) 1967 - 1964
وفي تجربته هذه تعر�ض ال�شقيري للكثير من حمالت
الأذى  ،ومحاوالت الخال�ص من وجوده فيها  ،لكنه تحدى
و�صم ��د  .وكان م ��ن �أبرز منجزاته ف ��ي الجامعة ا�ستحداث
دائ ��رة فل�سطي ��ن التي عهد به ��ا �إلى �أربعة م ��ن �أبناء الأردن
وفل�سطي ��ن هم � :أمين عقل  ،ذو الكفل عبداللطيف  ،رفيق
اللبابيدي  ،نا�صر الدين الأ�سد .
وكذل ��ك المحا�ض ��رات الت ��ي �ألقاه ��ا على طلب ��ة معهد
البح ��وث والدرا�سات عن فل�سطي ��ن  :تاريخها وح�ضارتها
من ��ذ فج ��ر التاريخ حتى االنتداب  ،وقد ن�شرت كتابا ً حمل
ا�س ��م (محا�ضرات عن ق�ضي ��ة فل�سطين منذ فجر التاريخ
حتى الحرب العالمية الأولى ) .
�إال �أن التاري ��خ  -تاري ��خ الجامع ��ة  ،وتاري ��خ الأمة  -لم
ين� ��س ل ��ه دوره ف ��ي الدف ��اع المخل� ��ص ع ��ن �سائ ��ر ق�ضاي ��ا
الأقط ��ار العربي ��ة وا�ستقالله ��ا  ،وه ��و م ��ا �شكل ل ��ه الحقا ً
ر�صي ��دا ً قوي� �ا ً خالدا ً حفظته له هذه الأقطار بعد �أن نالت
ا�ستقاللها و�أ�صبحت �أع�ضاء في جامعة الدول العربية .
ويمكنن ��ا �أن ن�شي ��ر �إل ��ى بع�ض ما حظي ب ��ه من تقدير
ودع ��م حي ��ن كانت ق�سوة الحم�ل�ات الظالم ��ة ت�شتد  ،فقد
قال محمود ريا�ض وزير خارجية م�صر :
�إنن ��ا نج ��ل رئي� ��س المنظم ��ة ونع ��رف ق ��دره ,ونع ��رف
مواقفه الوطنية ,في كافة الميادين والمنظمات الدولية
الت ��ي دافع فيه ��ا لي�س عن ق�ضية فل�سطي ��ن فقط ,بل عن
جمي ��ع الق�ضايا العربي ��ة ,فمنذ �أن �أن�شئت الأمم المتحدة
كان يداف ��ع دف ��اع الم�ستمي ��ت ,وك�س ��ب الأع ��داء م ��ن كافة
ال ��دول اال�ستعماري ��ة الذين كانوا على ال ��دوام يناه�ضونه
ويقاومون ��ه ,وهم يعلمون مدى �صالبته في ّ
الحق ومدى
قدرت ��ه وكفاءت ��ه ف ��ي ال�صم ��ود �أم ��ام اال�ستعم ��ار وعم�ل�اء
اال�ستعم ��ار و�أالعي ��ب اال�ستعم ��ار ,ف ��كان دائم� �ا ً �شوك ��ة في
حل ��ق اال�ستعم ��ار وفي حل ��ق مندوبي ال ��دول اال�ستعمارية
ف ��ي الأمم المتحدة ,وكلنا ا�ستمعنا �إليه بتقدير و�إعجاب,
ونعل ��م الجه ��د الذي يقوم به وال ��ذي نقدر �أ ّن ��ه �سيقوم به
عل ��ى ال ��دوام في الم�ستقبل ,لي�س فق ��ط من �أجل الق�ضية
الفل�سطينية ,بل من �أجل كافية ق�ضايا الحرية(. )1
فيما قال عبدالعزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر
( رئي�سها الحالي ) :
�أرى م ��ن الواج ��ب المقد�س على وف ��دي �أن ن�شكر الأخ
�أحم ��د ال�شقي ��ري عل ��ى ما قام ب ��ه �شخ�صيا ً م ��ن ت�ضحيات
ومجه ��ودات ال تع ��رف التوان ��ي ,وال تع ��رف �أي ت ��ردّد ف ��ي
( )1الأعمال الكاملة  ،مجلد (� ، )2ص . 1474
( )2الم�صدر نف�سه � ،ص . 1475
( )3الم�صدر نف�سه � ،ص . 1476
( )4الم�صدر نف�سه � ،ص . 1477

6

خدم ��ة الق�ضي ��ة الجزائري ��ة عل ��ى الخ�صو� ��ص والق�ضي ��ة
العربي ��ة عل ��ى العموم ,و�إننا نعتبره ف ��ي الجزائر ال رئي�سا ً
لمنظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة فح�سب ولك ��ن مجاهدا ً
مك ّرم� �ا ً كريم� �ا ً ف ��ي �سبي ��ل الق�ضي ��ة العربي ��ة ,ومجاه ��دا ً
ك�سائ ��ر المجاهدي ��ن الذي ��ن نا�ضل ��وا ف ��ي �صف ��وف جي�ش
التحري ��ر �أو ف ��ي ال�سج ��ون �أو ف ��ي المنظم ��ات الت ��ي كانت
تق ��اوم اال�ستعم ��ار حين ��ذاك �أي ��ام االحت�ل�ال الفرن�سي في
الجزائ ��ر .ف� ��إن الأ�ست ��اذ ال�شقي ��ري �أدّى واجب ��ه المقد� ��س
ف ��ي ميادي ��ن الكفاح وخ ��دم الق�ضية الجزائري ��ة ,وقام في
وج ��ه اال�ستعمار الأجنبي �أينم ��ا كان ,وعلى �أي �شبر وعلى
�أي رقع ��ة م ��ن الب�ل�اد العربي ��ة� .إن ت�ضامننا م ��ع الق�ضية
الفل�سطيني ��ة يع� � ّد ق�سط� �ا ً �ضئيالً للدين ال ��ذي علينا من
الكثيري ��ن من �أبناء فل�سطين وعلى ر�أ�سهم رئي�س منظمة
التحري ��ر الفل�سطينية .ف�إن عهدنا ف ��ي ال�شقيري الوفاء,
وعهدنا فيه الت�شبث بالق�ضية العربية (. )2
�أم ��ا وزي ��ر خارجية ال�س ��ودان حمد عو� ��ض الهب ،
فقد قال :
لق ��د وه ��ب ال�سي ��د ال�شقي ��ري نف�س ��ه للق�ضي ��ة
الفل�سطيني ��ة ,وه ��و يعتبر ّ
بحق �أبا الق�ضي ��ة الفل�سطينية,
لق ��د التقيت بال�سيد ال�شقيري منذ �أكثر من ع�شر �سنوات
في ني�سان� /أبريل  1955في م�ؤتمر باندونغ في �إندوني�سيا
حيث ل ��م يكن رئي�س ��ا للمنظمة ,وا�ستطاع بقوت ��ه و�إيمانه
بالق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة �أن ي�ش � ّ�ق طريق تل ��ك الق�ضية في
ذل ��ك الم�ؤتم ��ر الكبي ��ر ,وا�ستط ��اع �أن يك�س ��ب ت�أيي ��د ذل ��ك
الم�ؤتم ��ر للق�ضي ��ة ,وما زلت �أذكر ذل ��ك الحديث الوطني
الرائ ��ع ال ��ذي تحدث به  ،والذي ما زالت �أ�صدا�ؤه ّ
ترن في
�أذن ��ي حت ��ى هذه اللحظة .ون�أتي بعد �أكثر من ع�شر �سنين
لنلتق ��ي بال�سيد ال�شقي ��ري في هذه القاعة ,ف� ��إذا بالرجل
ه ��و نف� ��س الرجل ,و�إذا به بنف�س الإيم ��ان  ,و�إذا بالثقة في
ال�شع ��ب الفل�سطيني وف ��ي الق�ضية الفل�سطينية لم تتغير
ول ��م تتب ��دل ,فهنيئ ��ا لل�شع ��ب الفل�سطين ��ي المنا�ض ��ل �أن
يوجد فيه هذا الرجل(. )3
ويعل ��ق محم ��د عبدالعزي ��ز �س�ل�ام وزي ��ر خارجي ��ة
اليمن قائال ً :
لقد ا�ستمعنا بكل اعتزاز و �إكبار لل�سيد �أحمد ال�شقيري
ال ��ذي كاف ��ح م ��ن �أج ��ل الق�ضي ��ة الفل�سطينية ,وم ��ن �أجل
اليم ��ن ,وم ��ن �أج ��ل الجن ��وب اليمن ��ي المحتل ,وم ��ن �أجل
الجزائ ��ر ,وم ��ن �أجل المغرب ,ومن �أج ��ل ليبيا ,ومن �أجل
العالم العربي ب�أكمله من المحيط �إلى الخليج(. )4

فل�سطين وع�صارة التجربة
�أربع ��ون عام� �ا ً م ��ن التجرب ��ة انته ��ت بقي ��ام منظم ��ة
التحري ��ر الفل�سطيني ��ة الت ��ي كان ( الميث ��اق القوم ��ي )
ه ��و بيانه ��ا ( المانف�ستو ) الذي ق ّدم ��ه ال�شقيري للتاريخ
والأجيال  ،وذلك ه ��و خال�صة وع�صارة التجربة الفكرية
وال�سيا�سي ��ة النظري ��ة والعملي ��ة  -الميداني ��ة  -وه ��و كما
نك ��رر دائم� �ا ً عن ��وان المواجه ��ة الت ��ي �ص ّوب ��ت ولم ��ا ت ��زل
و�ستظ ��ل ت�ص ّوب عليه � -أي الميث ��اق � -سهام الأعداء حتى
الن�ص ��ر والتحري ��ر  ،لأن ��ه عن ��وان الم�ش ��روع العرب ��ي ف ��ي
مواجهة الم�شروع ال�صهيوني .
لق ��د انبث ��ق الميث ��اق القوم ��ي م ��ن عناوي ��ن �أدركه ��ا
ال�شقيري في م�سيرته نذكر من �أهمها :
( )1فه ��م �أه ��داف الم�ش ��روع ال�صهيون ��ي اال�ستعماري في
ج�سد الأمة انطالقا ً من فل�سطين  ،ما يفر�ض حكما ً
�ا وجهدا ً قومي� �ا ً  ،وبالتالي
�أن تك ��ون مقاومت ��ه  ،عم�ل ً
تحرير فل�سطين.
�ا عاجزا ً يح ��ول دون
( )2وذل ��ك م ��ا يجع ��ل الت�سوي ��ة عم�ل ً
نهو�ض الأمة وتقدمها وا�ستقرارها وا�ستقاللها .
( )3و�إن ال�سيا�سة على �أهميتها  ،غير قادرة على التحرير
فميادينه ��ا �أ ّن ��ى اتجه ��ت م�آله ��ا �إل ��ى الأم ��م المتحدة
�صانعة الكيان ال�صهيوني  ،ويرى من ح�صيلة تجربته
الناجح ��ة ب ��كل المعايير عل ��ى منابرها وف ��ي ردهاتها
�أنه ��ا غير م�ؤهلة وال قادرة على ر ّد الحق الفل�سطيني
والعرب ��ي لأ�صحاب ��ه  ،وق ��د اغت�صب ��ت فل�سطي ��ن على
فل�سطين ولن تح ّرر �إال على �أر�ضها .
( )4و�إذا كان ��ت ح�صيل ��ة االحتالل هي بط ��رد الفل�سطيني
وت�شري ��ده في الآفاق  ،فل ��ن يكون هناك تحرير ناجز
دون العودة � ،إذ ال وطن بدون مواطنيه  ،كل مواطنيه .
ويالح ��ظ الق ��ارئ �أن القد� ��س تحظى باهتم ��ام خا�ص
نو�ض ��ح �أن القد� ��س ف ��ي م�سيرت ��ه
م ��ن ال�شقي ��ري  ،وهن ��ا ّ
وحيات ��ه ومعاركه هي الأ�سا� ��س  ،ولئن لم يفرد لها الكثير
م ��ن الحدي ��ث الم�ستقل فلأنها كانت دائم� �ا ً بدهية يرتفع
الوط ��ن كل ��ه �إل ��ى �سنامه ��ا  ،وه ��و م ��ا ي ��رد ف ��ي الكثير من
خطب ��ه ومقاالت ��ه  ،وقد تجلّى في عق ��د الم�ؤتمر الوطني
الفل�سطين ��ي ال ��ذي �أعلن قيام المنظمة عل ��ى ذراها وفوق
رباها  ،وما �أكده الميثاق من �أنها عا�صمة فل�سطين  ،واتخذ
منها مقرا ًرئي�سا ً للمنظمة و�سائر �أجهزتها  ،و�سنورد فيما
ي�أت ��ي ر�ؤاه ال�سابقة ف ��ي �شذرات غنية من �أقواله  ،نختمها
بالتو�صي ��ف اال�ستراتيج ��ي للكي ��ان الفل�سطيني  -منظمة

التحري ��ر الفل�سطيني ��ة  ،نخرج منه �إل ��ى �صفحات الكتاب
ونح ��ن على يقين ب�أن الرج ��ل كان بحق و�سيبقى ما بقيت
فل�سطين رائد اليقظة الفل�سطينية المعا�صرة .
فل�سطين في قلب الأمة
فل�سطي ��ن ال�صغي ��رة التي ال تتجاوز ع�ش ��رة �آالف ميل
مربع  ،لم تقرر م�صير فل�سطين وحدها  ،وال م�صير الأمة
العربي ��ة وحدها  ،ولكنها قررت م�صي ��ر العالم الإ�سالمي
كله  .قررت م�صير وجوده  ،وح�ضارته عدة مرات .
كان ��ت �أول وقع ��ة فا�صل ��ة حا�سم ��ة ف ��ي تاري ��خ العروب ��ة
والإ�س�ل�ام ف ��ي عام  636ميالدي ��ة  ،موقع ��ة اليرموك التي
فتح الم�سلمون فيها فل�سطين  ،ولم يفتحوا فيها فل�سطين
وح�س ��ب ولكنه ��ا فتح ��ت م�ص ��ر  ،معرك ��ة اليرم ��وك فتحت
�شم ��ال �أفريقيا  ،معركة اليرم ��وك فتحت العراق  ،معركة
اليرم ��وك فتحت الأقطار البعيدة النائية �إلى ال�سند � ،إلى
الهند � ،إلى ال�صين (. )1
احتالل فل�سطين  ..عار الأمة
�إن احتالل فل�سطين على �أيدي « �إ�سرائيل » ومن ورائها
اال�ستعمار  ،ف�ضالً عما فيه من �أخطار م�صيرية على الأمة
العربية ب�أ�سرها  ،هو �أكبر عار لحق الأمة العربية كلها منذ
ب ��د�أ الإن�سان الأول ي�ست�شعر معن ��ى العار  ،لهذا ف�إن تحرير
فل�سطي ��ن تبعة قومية كب ��رى تقع على عاتق الأمة العربية
ٍ
ب�أ�سرها
حكومات و�شعوبا ً(. )2
الت�سوية
ينطل ��ق ال�شقي ��ري ف ��ي رف�ض ��ه للت�سوي ��ة م ��ن �إيمان ��ه
العمي ��ق ب� ��أن �أي ح� � ّل للق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة يتوقف عليه
م�صير الأمة ووجودها  ،وبالتالي ف�إن الت�سويات لن تعيد
كام ��ل فل�سطي ��ن  ،و�ستبق ��ي الكي ��ان ال�صهيون ��ي �سرطان� �ا ً
ف ��ي قلب الوط ��ن العربي الأم ��ر الذي �سي�ؤث ��ر حكما ً على
م�ستقبل الأمة كلها  ،وال يمكن �أن يتعافى الوطن العربي
�إال بتعاف ��ي فل�سطين  ،ولن يكون ذلك �إال بحرب التحرير
لذلك يقول �أمام الطالب  -في ت�أكيد على الثقة بال�شباب
والطالب  -كونهم الأمل المرتجى عزيمة و�إرادة :
�إن ق�ضي ��ة فل�سطي ��ن ال ت�ستن ��د �إلى العواط ��ف القومية
وح�س ��ب  ،ولك ��ن وراءه ��ا في�ض� �ا ً زاخ ��را ً م ��ن واق ��ع التاريخ ،
والحق الطبيعي  ،ومبادئ القانون الدولي  ،و�شرعة العدل

( )1من خطاب ال�شقيري في وفود (  ) 74دولة �إ�سالمية في م�ؤتمر �أبي بكر ال�صديق في الإ�سكندرية � 25 ،آب � /أغ�سط�س . 1966
( )2من كلمة ال�شقيري في قمة الإ�سكندرية � ،أيلول � /سبتمبر . 1964
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والإن�صاف � .أقول هذا �أمامكم  ،وعلى �أمواج الأثير  ،ليكون
وا�ضحا ً وقاطعا ً �أن تحرير فل�سطين هو �أكبر �أهداف الأمة
العربية  ،عليه يتوقف م�صيرها ووجودها  ،ومن �أجل ذلك
ف�إن ��ه ال يمثل �أن�صاف الحل ��ول  ،وال يخ�ضع لت�سويات تقوم
على �أ�سا�س الم�ساومة �أو �سيا�سة الأخذ والعطاء .
ويتك ��رر ذلك ف ��ي قول ��ه � :إن فل�سطين ج ��زء ال يتجز�أ
م ��ن الوط ��ن العرب ��ي الكبي ��ر  ،و�إن الفل�سطينيي ��ن جزء ال
يتجز�أ من الأمة العربية  ،و�إن ق�ضية فل�سطين ال حل لها
بالطرق ال�سيا�سية وال�سلمية  ،و�إنما بحرب التحرير (. )1
العودة مفتاح الحل
يحت ��ل حق العودة في مواق ��ف ال�شقيري مكانة بارزة ،
فهو ( المفتاح ) الذي حمله الالجئ حين �ش ّرد من وطنه
وورث ��ه الأب ع ��ن الج ��د و�أورثه للحفي ��د ( مفتاح الحل ) ،
�أي هو حق فردي وحق وطني عام .
يق ��ول � :إن مفت ��اح الح ��ل يق ��وم ف ��ي مو�ض ��وع العودة :
�أج ��ل يج ��ب �أن يع ��ود الالجئ ��ون �إل ��ى وطنه ��م  ،وه ��ذا ه ��و
الحق الفطري الذي ال يتطرق �إليه �شك  ،والذي اعترفت
ب ��ه الجمعي ��ة العام ��ة للأمم المتح ��دة و�أكدته ف ��ي جميع
قراراتها التي اتخذتها في كل دورة من دوراته .
ول ��ن يك ��ون ف ��ي ُم ْك َنة �أي �إن�س ��ان  ،يتمت ��ع ب�ضمير حي ،
وبالح ��د الأدنى من م�شاعر الأخوة الب�شرية � ،أن ينكر على
�شعب فل�سطين حقه في العودة  ،العودة �إلى بيوته  ،ليعي�ش
فيها فوق �أديم وطنه (. )2
فل�سطين والأمم المتحدة
�أم�ض ��ى ال�شقيري �ستة ع�شر عام� �ا ً يدافع عن الق�ضية
الفل�سطينية في الأمم المتحدة � ،أدلى بكل الحجج وقدم
كل البراهي ��ن الم�ؤ ِّك ��دة للحق العربي  ،وع ّبر عن خال�صة
تجربته منها بمرارة و�ألم في العديد من كتاباته  ،وخل�ص
�إلى � ّأن التحرير لن يكون �إ ّال على �أر�ض فل�سطين وبالثورة
فيقول  :تحرير فل�سطين ال يتم في الأمم المتحدة .
�إن ق�ضي ��ة فل�سطي ��ن ال ت�صل ��ح فيها الأم ��م المتحدة ،
فلقد �أفنيت حياتي وزهرة عمري في الأمم المتحدة وما
ر�أي ��ت فيها خيرا ً �ستة ع�ش ��ر عاما ً � .إن تحرير فل�سطين ال
يتم �إال بالكفاح وعلى �أر�ض فل�سطين (. )3

طريق تحرير فل�سطين لي�س طريق نيويورك
وحي ��ن ك ّل ��ف برئا�سة وفد فل�سطين �إل ��ى الأمم المتحدة
بع ��د انتهاء عمل ��ه ممثالً للمملكة العربي ��ة ال�سعودية فيها ،
رف� ��ض التوج ��ه �إل ��ى نيوي ��ورك و�آث ��ر التوج ��ه �إل ��ى مدين ��ة
بور�سعي ��د مدين ��ة المقاوم ��ة العريقة والمجي ��دة للم�شاركة
ف ��ي احتفاله ��ا باالنت�ص ��ار الكبي ��ر عل ��ى الع ��دوان الثالث ��ي
البريطان ��ي الفرن�س ��ي ال�صهيون ��ي ع ��ام  1956ويق ��ول  :لقد
�آث ��رت الح�ضور �إل ��ى بور�سعيد على الذه ��اب لح�ضور جل�سة
الأم ��م المتح ��دة ف ��ي نيوي ��ورك  ،و�أق ��ول لإخوان ��ي هن ��اك :
« اح�ض ��روا جل�سة الأمم المتح ��دة  ،وتحدثوا للمرة الثامنة
ع�شرة ثم للمرة التا�سعة ع�شرة � ،أ�ضيفوا �إلى �سجالت الأمم
المتح ��دة خطب� �ا ً �أخ ��رى  ،ولك ��ن ثق ��وا �أن تحري ��ر فل�سطين
لي� ��س ل ��ه �إال طري ��ق واح ��د  ،لي� ��س طري ��ق نيوي ��ورك  ،لي� ��س
طري ��ق الأم ��م المتحدة  ،لكن ��ه طريق بور�سعي ��د � ،إنه �أق�صر
�إلى فل�سطين » (. )4
المنظمة  ..تو�صيف ا�ستراتيجي
�إن الكي ��ان و�سيل ��ة ال غاي ��ة � ،إن ��ه تنظيم وجه ��از  ،يعيد
لل�شعب �شخ�صيته وقدرته على العمل  ،على الكفاح  ،على
التحرير .
�إن الكي ��ان قي ��ادة وطني ��ة جماعي ��ة منا�ضل ��ة قاعدت ��ه
الكبرى هي ال�شعب ب�أ�سره .
�إن الكيان كفاح في كل ميدان .
�إن الكيان لي�س مجرد �شعارات وعبارات  ،ولكنه �أجهزة
وطنية نامية حية عاملة .
الكي ��ان الفل�سطين ��ي مع�سك ��رات تدري ��ب للط�ل�اب
وال�شباب  ،للرجال والن�ساء  ،ولجميع القادرين على حمل
ال�سالح .
الكي ��ان الفل�سطين ��ي ق ��وات فل�سطيني ��ة تن�ش� ��أ وت ��درب
لت�ؤدي دورها الكبير في معركة التحرير .
الكي ��ان الفل�سطين ��ي تنظي ��م في ��ه اتح ��ادات الن�س ��اء
والعم ��ال والطالب ونقابات العمال والمحامين والأطباء
والمهند�سين .
الكيان الفل�سطيني تلتقي فيه تنظيمات ال�شباب وفرق
()5
الك�شافة والنوادي الريا�ضية .
�إن منظم ��ة التحرير هي ال�شعب كل ��ه � ،أبناء فل�سطين
جميع� �ا ً  ،المقيم ��ون والالجئ ��ون  ،العم ��ال والفالح ��ون ،
الط�ل�اب وال�شب ��اب  ،الرج ��ال والن�س ��اء  ،و�سيكافح ال�شعب
لبقاء المنظمة ونموها كما كافح لقيامها .

( )1من كلمة ال�شقيري في افتتاح الندوة العالمية لالتحاد العام لطالب فل�سطين في القاهرة � 31 ،آذار  /مار�س . 1965
( )2من الخطاب الرئي�سي في الجمعية العامة �ألقاه ال�شقيري في � 30أيلول � /سبتمبر . 1960
( )3من خطاب ال�شقيري في ذكرى النكبة في � 15أيار  /مايو  1965في جامعة القاهرة .
( )4من خطاب ال�شقيري في الم�ؤتمر ال�شعبي الذي �أقيم في بور�سعيد  17 ،ت�شرين الأول � /أكتوبر . 1965
( )5من �أحاديث ال�شقيري لأبناء فل�سطين �إثر م�ؤتمر القمة العربي الأول  ،كانون الثاني  /يناير . 1964
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منظمة التحرير الفل�سطينية
الإنجاز الأكبر والر�ؤية الثاقبة
�إن قي ��ام منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة كان بمثاب ��ة
التج�سيد الفعلي والعملي للكيان الفل�سطيني  ،الذي يعد
�أه ��م م ��ا تحقق لل�شع ��ب الفل�سطين ��ي بعد نكبة ع ��ام 1948
وت�شتت ��ه ف ��ي الآف ��اق  .لقد عمل ه ��ذا الكيان عل ��ى توحيد
ال�ص ��ف الفل�سطين ��ي  ،وجم ��ع كلمت ��ه  ،وبل ��ورة �أهداف ��ه ،
واختي ��ار الو�سائ ��ل الت ��ي به ��ا يمك ��ن تحقيقه ��ا  ،والت ��ي
تتلخ� ��ص ف ��ي حقوقه الدائم ��ة في وطنه  ،وه ��ي حقوق ال
ت�سقط بالتقادم  ،وال يمكن التفريط بها �أو التنازل عنها ،
وال يحق لأي جهة تجاوزها �أو تخطيها .
ال �ش ��ك ف ��ي �أن من �أه ��م �إنجازات ال�شع ��ب الفل�سطيني
ه ��و بع ��ث الكي ��ان الفل�سطين ��ي و�إن�ش ��اء منظم ��ة التحرير
�سج ��ل التاريخ العربي الفل�سطيني �أن
الفل�سطيني ��ة  ،وقد ّ
ه ��ذا الإنج ��از كان �أهم ال�صفح ��ات الم�شرقة ف ��ي �إنجازات
ال�شقي ��ري  ،و�أه ��م ما في هذا المنج ��ز التاريخي �أنه و�ضع
الأ�س� ��س ال�سليم ��ة والمرتكزات القوي ��ة والقواعد المتينة

لهذا الكيان  ،و�شكّل الهيكل التنظيمي والأطر ال�صحيحة
لمنظم ��ة التحرير الفل�سطينية  ،ف�ص ��اغ الميثاق القومي
الفل�سطين ��ي والنظام الأ�سا�س للمنظمة من واقع خلفيته
القانوني ��ة وخبرت ��ه الن�ضالي ��ة وم�شاركت ��ه ف ��ي م�سي ��رة
الق�ضية الفل�سطينية .
وكان م ��ن �أب ��رز المقوم ��ات له ��ذا الهي ��كل التنظيم ��ي
و�أ�س�س ��ه  ،قي ��ام ال�شقي ��ري ب�إن�ش ��اء الم�ؤ�س�س ��ات الرئي�سي ��ة
لمنظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة وه ��ي  :جي� ��ش التحرير
الفل�سطين ��ي  ،وال�صن ��دوق القومي الفل�سطين ��ي  ،ومركز
الأبح ��اث  .وف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه �أدرك �أهمي ��ة الإع�ل�ام
ودوره الفاع ��ل ف ��ي الكف ��اح والن�ض ��ال  ،ف�أ�س� ��س الإذاع ��ة
الفل�سطيني ��ة � ..صوت فل�سطين  ،و�أن�ش�أ مكاتب للمنظمة
ف ��ي الأقطار العربية وال ��دول ال�صديقة لتق ��وم بالتوعية
بالق�ضي ��ة  ،وبخدم ��ة ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي ف ��ي ال�شت ��ات ،
وبتقوي ��ة الرواب ��ط وال�ص�ل�ات بالم�س�ؤولي ��ن والر�سميين
في الأقطار المختلفة بما يخدم الق�ضية الفل�سطينية .

ال�شقيري ي�ستدعي كلينتون �إلى غزة
�إن �أن�ص ��ع دلي ��ل عل ��ى مق ��دار عظم ��ة ه ��ذا المنج ��ز
( منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة ) و�أق ��واه ه ��و � ّأن نح ��و
ن�ص ��ف ق ��رن م ��ن الزم ��ان ق ��د انق�ض ��ى من ��ذ قي ��ام الكيان
الفل�سطيني  ،بت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية �أنها
لما تزل عنوان الكيان الفل�سطيني  ،التي ال يختلف ال�شعب
الفل�سطين ��ي �إال عل ��ى �سبل تطويره ��ا  ،و�أن ميثاق منظمة
التحري ��ر الفل�سطيني ��ة ه ��و العن ��وان الجام ��ع ال�ستهداف
قوى ال�شد العك�سي والم�شروع ال�صهيوني الأميركي � ،إلى
حد �أن ميثاقها  ،حتى بعد تعديله الكبير من ( القومي )
�إل ��ى ( الوطن ��ي )  ،وحت ��ى بع ��د �أن انتهكته التج ��اوزات في
الممار�س ��ة  ،قد ا�ستجل ��ب الرئي�س الأميركي بيل كلينتون
�إل ��ى قطاع غزة ع ��ام  ، 1998ليح�ضر دورة بائ�سة للمجل�س
الوطن ��ي الفل�سطيني يرى فيها بعيني ��ه وي�سمع ب�أذنيه �أن
المجل�س �سيجري تعديالت تكر�س تلك االنتهاكات و ُتف ّرغ

الميث ��اق م ��ن م�ضمون ��ه  ..كان المجل�س في تل ��ك الدورة
�أبعد ما يكون عن �أن يدعى مجل�سا ً بما �شابه من �إجراءات
طالت العدد و�آلية الجل�سات وال �سيما فو�ضى الت�صويت ،
حت ��ى �أن كثري ��ن م ��ن المراقبي ��ن والح�ض ��ور و�صف ��وه
بـ ( المجل�س الدمية ) ومع هذا فقد خرج بقرار هالمي
ن� ��ص على تفوي�ض اللجنة التنفيذي ��ة ب�إجراء التعديالت
الالزم ��ة لإخ�ضاعه لم ��ا ن�صت عليه اتفاقات �أو�سلو  ،وهنا
ن�ستذك ��ر كم كانت �صوابية ال�شقيري ونفاذ ب�صيرته حين
ي�صف لنا الر�ؤية اال�ستراتيجية الثاقبة التي حكمته وهو
ي�صوغ الميثاق القومي حيث يقول :
كتبت وع ّدلت وحذفت وق ّدمت و� ّأخرت  ،وكنت �أبيت
« ُ
غي ��ر م ��رة على كلم ��ة �أو عبارة ليلتين �أو ثالث� �ا ً  ،ف�أنا �أمام
�أجيال فل�سطينية تقر�أ ما بين ال�سطور �أكثر مما تقر�أ في
ال�سطور » .

الءات الخرطوم ثالث  ..الءات ال�شقيري �أربع

حينم ��ا ق ��رر العرب عق ��د القم ��ة العربي ��ة الرابعة في
الخرطوم في  ، 1967/8/29كانت �إزالة �آثار عدوان حزيران
 1967ه ��ي عن ��وان الم�ؤتم ��ر  ،فيم ��ا كان موق ��ف ال�شع ��ب
الفل�سطين ��ي  ،ممثالً بمنظمة التحرير الفل�سطينية عبر
خطب وت�صريحات رئي�سها �أحمد ال�شقيري  ،والمنظمات
الفدائي ��ة  ،ي�ؤك ��د �أن غايته ��ا انتقل ��ت �إل ��ى تحري ��ر كام ��ل

الت ��راب الفل�سطيني بالمقاوم ��ة  ،دون ف�صل بين ما اح ُتل
في عامي  1948و . 1967
لق ��د كان ه ��ذا التباي ��ن ال ��ذي يدن ��و �إل ��ى التناق� ��ض
اال�ستراتيج ��ي  ،وراء ع ��دم دع ��وة المنظم ��ة ورئي�سه ��ا
ال�شقي ��ري �إل ��ى تل ��ك القم ��ة  ،ب ��دءا ً م ��ن م�ؤتم ��ر وزراء
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الخارجية الذي ُيع ّد لها  ،لكن ال�شقيري بادر �إلى ال�ضغط
عل ��ى الدول ��ة الم�ضيفة للقمة  -ال�س ��ودان  -ف�أوفد �شفيق
الح ��وت مدير مكتب المنظمة في بيروت �إلى الخرطوم ،
لاللتق ��اء برئي� ��س وزرائها محمد �أحمد محجوب  ،للعمل
على توجيه الدعوة للمنظمة  ،مل ّوحا ً في حالة الف�شل في
تحقيق ذلك  ،ب�أنه �سيح�ضر �إلى الخرطوم ليعقد ( قمة
�شعبي ��ة ) ف ��ي �أح ��د م�ساجده ��ا بم ��وازاة القم ��ة الر�سمية ،
يعلن فيها �أن فل�سطين لم ُتدع لح�ضور قمة فل�سطين .
و ُدع ��ي ال�شقي ��ري للقم ��ة  ،كان كعادت ��ه يحم ��ل �آراءه
ومواقف ��ه وقد �أعدها �إعدادا ً علميا ً  ،وخال�صتها ح�شد كل
طاق ��ات الأم ��ة لمعرك ��ة التحري ��ر  .كما اخت�ص ��ر الموقف
ال�سيا�سي فيما عرف الحقا ًبـ ( الءات الخرطوم الثالث ) :
ال تفاو� ��ض  ،وال �صل ��ح  ،وال اعت ��راف  ،و�أخفق في �أن تقبل
ال�ل�اء الرابع ��ة ال ح ��ل منف ��ردا ً  .و�إزاء الأج ��واء ال�سائ ��دة
ف ��ي القم ��ة �أنهى ح�ض ��وره فيها بعبارته الم�شه ��ورة � « :أنا

ل�س ��ت ملكاً لأحر�ص على البقاء في ال ُملك  ،ول�ست رئي�سا ً
لأحر�ص على البقاء رئي�س جمهورية � ،أنا واحد من �شعب
فق ��د كل �ش ��يء  ،ولم يعد لنا م ��ا نخ�سره  ،لأننا خ�سرنا كل
�ش ��يء  ،ولكن بقي لنا عقلنا وكرامتنا و�آمالنا � ،إن االتجاه
الع ��ام في ه ��ذا الم�ؤتمر ال ي�شجعني عل ��ى الم�شاركة فيه ،
وال �أ�ستطي ��ع �أن �أ�سه ��م ف ��ي ه ��ذه الق ��رارات  ،ولذلك ف�إني
�أعلن ان�سحابي من الم�ؤتمر » .
لق ��د كان م�ؤتم ��ر القمة في الخرط ��وم محطة فا�صلة
ف ��ي تاري ��خ الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة  ،وف ��ي تاري ��خ منظم ��ة
التحرير الفل�سطينية � ،إيذانا ًبانتهاء المرحلة ال�شقيرية ،
وح�سبن ��ا من ��ذ ذل ��ك الحي ��ن وحت ��ى الآن � ،أن رف�ض الالء
الرابع ��ة  ،والقب ��ول بالحلول المنفردة  ،ه ��و �أ�سا�س جميع
خط ��وات اال�ست�س�ل�ام والتنازل عن الحق ��وق  ،الذي تردت
فيه الق�ضية ولما تزل .

منظمة التحرير الفل�سطينية � ،أرادها ال�شقيري �إطارا ً
جبهويا ًتت�آلف فيه الأجيال الفل�سطينية  ،وما يتقاطع في
قل ��ب كل جي ��ل بمختلف �أطيافه  ،بمعنى �أن تكون �صانعة ،
�أو حا�ضنة على الأقل  ،للوحدة الوطنية في مجتمع يمتد
�شتات ��ه بات�س ��اع الك ��ون  ،و� ّإن على ال�شقي ��ري �أن يمثّل هذه
الأجي ��ال والتيارات والأطياف  .وق ��د كان هذا حا�ضرا ً في
ذهن ��ه وهو ي�ش ��كل الأ�سا�س القاعدي للمنظم ��ة  ،الم�ؤتمر
الفل�سطيني  ،وقد عانى في الو�صول �إليه معاناة هائلة بكل
م ��ا تعني ��ه كلمة المعاناة الهائلة من مع � ٍ
�ان  .وقد �أوج�ست
ج ّل القوى الفل�سطينية خيفة  ،من �أنه جاء ليجه�ضها �أو
ُيجه ��ز عليه ��ا  ( ،الهيئة العربية العليا  -حركة القوميين
الع ��رب  -البعثي ��ون  -حرك ��ة فت ��ح  -المنظم ��ات الفدائية
النا�شئ ��ة � ..إل ��خ )  .وهذا كله يمكن فهمه  ،وكان هو نف�سه
يدركه ويفهمه ويعيه ..
لكن العامل الأ�شد ُع�سرا ً  ،هو المناخ العربي الر�سمي
العام الذي كانت ت�سوده ثالثة تيارات رئي�سة :
	التي ��ار القومي النا�صري ( م�صر  -الجزائر  -العراقبخا�صة )  ،وهو الذي يتبنى �إن�شاء الكيان .
	التي ��ار القوم ��ي البعث ��ي وتمثل ��ه �سوري ��ة  ،وه ��و تي ��ارعري� ��ض ف ��ي الأقط ��ار العربي ��ة وبي ��ن الفل�سطينيين ،
ويقف على ي�سار التيار الأول .
	التي ��ار المحافظ وتمثله بو�ض ��وح ال�سعودية والأردن ،برمت ��ه لأ�سباب قديمة
ويتوج� ��س خيفة من الم�شروع ّ
ومعروفة منذ وحدة ال�ضفتين .
هن ��ا كانت المع�ضل ��ة الأ�سا�س التي واجهه ��ا ال�شقيري
في تحركاته .

ويمك ��ن و�صف المناخ العام للم�ؤتمر الفل�سطيني ب�أنه
من ��اخ ا�ستقط ��اب بامتي ��از  ،مع نقي�ض �إيجاب ��ي هو حر�ص
معظ ��م الأع�ضاء على نجاح الم�ؤتم ��ر  ،ولكن ب�أق�صى قدر
من القيود التي تك ّبل ال�شقيري على نحو يبدد المخاوف
وال�شكوك لكل فريق � ،أو يقللها  .وفي الآن ذاته كان عليه
�أن يك ��ون حري�ص� �ا ً على ع ��دم الخروج عن قاط ��رة الميثاق
القومي الفل�سطيني .
فالمنظم ��ة لم تكن تعي�ش عل ��ى �أر�ض وبين �شعب  ،بل
عل ��ى �أكث ��ر من �أر� ��ض  ،وتجمعاتها و�سط �أكث ��ر من قطر ،
وه ��ي تجمع ��ات تخ�ض ��ع ل�ش ��روط � ،أو ف ��ي الح ��د الأدن ��ى
لظ ��روف اجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة متباين ��ة ...
�إل ��خ  .وال ��دول تتباين مواقفها من الق�ضي ��ة وفقا ً لتباين
مواقفها واختالفها ال ��ذي يت�أثر بدوره بعوامل و�ضغوط
خارجية � ...إلخ .
لق ��د كان « َح ْم ��ل » المنظم ��ة « وميالده ��ا » وطفولتها
قي�صري� �ا ً ب ��كل م ��ا تحم ��ل الكلمة م ��ن معنى  ،ب ��ل و�إذا كان
�ا بالزواب ��ع
المن ��اخ ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ُول ��دت في ��ه ُمثق�ل ً
والعوا�ص ��ف  ،كم ��ا �أوجزن ��ا  ،فق ��د ازدادت ه ��ذه العوا�ص ��ف
ب ��ل وبلغ ��ت ح� � َّد الإع�صار  ،فم ��ا �أتيحت له ��ا ال�سكينة حتى
ت�ض ��رب ف ��ي الأر� ��ض جذورها وي�شت ��د عوده ��ا وتقف على
�سوقها  .وفي ظل هذا المناخ المتقلب كان �أع�ضاء اللجنة
التنفيذي ��ة � -أي ��ة لجنة  -يحر�ص ��ون عليها  ،كل بطريقته
وبم ��ا امتل ��ك م ��ن خب ��رة ن�ضالي ��ة �أو مرجعي ��ة �سيا�سي ��ة .
كان ��ت الخب ��رات الن�ضالي ��ة متباين ��ة ومختلف ��ة �أحيان� �ا ً ،
لي�صب
والمرجعي ��ات ال�سيا�سي ��ة كذلك  ،وكل ه ��ذا ما كان
ّ
ف ��ي م�صلح ��ة المنظمة �أب ��دا ً  ،وال�ص ��ورة العام ��ة لما يراد
بالمنظم ��ة  -ال له ��ا  -وما يحاك �ضده ��ا من هنا وهناك ،

منظمة الجئة  ..في مناخات عا�صفة
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لم تكن وا�ضحة بمجملها �أمام الجميع  .وحده ال�شقيري
ال ��ذي كان ق ��د خب ��ر الأنظم ��ة و�سيا�ساته ��ا وع ��رف قادتها
 ج ّل قادتها  -قبل �أن ت�ؤول �إليهم المقاليد  ،وكان الأقدرعلى �أمرين مهمين �أعاناه على التعامل معهم  ،ثم خذاله
الحقا ً :
الأول  :هو طرح �آرائه ومواقفه بقوة المنطق والحجة
وتفني ��د دع ��اوى المهادن ��ة  ،بج ��ر�أة ال تنق�صه ��ا الكيا�سة ،
م�ستعينا ً بحجم ق�ضيته .
والثان ��ي  :الق ��درة عل ��ى امت�صا�ص ما ُيد َّب ��ر للمنظمة -
�ا ع ��ن نه ��ار � ،ضمن الخ ��ط الأحمر
الق�ضي ��ة ِبلي ��ل  ،ف�ض�ل ً
الذي ر�سمه لنف�سه  ،وهو الم�س�ؤولية التاريخية �أمام �شعبه
و�أمته و�أجيالهما  .ويمكن �إيجاز هذين العاملين بالقدرة
عل ��ى تكام ��ل اال�ستراتيجي ��ة والتكتي ��ك  ،وع ��دم الخل ��ط
بينهم ��ا  ،وب�ش ��كل �أدق ع ��دم ال�سم ��اح للتكتي ��ك بالتج ��اوز
عل ��ى اال�ستراتيجي ��ة  ،وا�ستم ��رار اال�ستعان ��ة بالقدرة على
المناورة هنا وهناك  ،وعلى نحو كان لديه مح�سوبا ً  ،و�إن
لم يكن مدرو�سا ً بعناية فيما �أزعم .
لق ��د ظل ه ��ذا الوع ��ي معين� �ا ً لل�شقي ��ري حت ��ى �أو�شكت
الواقعة على الوقوع �سنة  ، 1967فاختل التوازن وا�ضطربت
الر�ؤية �أمام عوا�صفها الهوج  ،وفي هذه المرحلة ال ُمكفهرة
وم ��ا تاله ��ا  ،تكالبت عوام ��ل عديدة ه َّبت عل ��ى المنظمة ،
عنوانه ��ا الوحيد  :الخال�ص من مرحل ��ة ال�شقيري  ،ومع
�أنها لم تكن متفاهمة بال�ضرورة .
فالم�صالح الذاتية للأطراف بد�أت ناظما ًلمواقعهم :
الفل�سطيني ��ون له ��م ر�ؤى متباين ��ة  ،المع�سك ��رات العربية
حكم ��ت ر�ؤاه ��ا ال�سابقة من المنظم ��ة مواقـ َفها  ،ومع�سكر
الأ�صدقاء كذلك .
�أم ��ا �أع�ض ��اء اللجن ��ة التنفيذي ��ة وبينهم م ��ن �أ�ضافهم
�إليه ��ا قبي ��ل الع ��دوان ( �أب ��و غربي ��ة  ،يغمور  ،وحم ��ودة ) ،
بل وه�ؤالء في مقدمهم وهم بالت�أكيد من �أعالم الن�ضال
الفل�سطين ��ي  ،ف�أظ ��ن �أنه ��م ل ��م ي�شكلوا في تل ��ك الأ�سابيع
القليل ��ة مناع ��ة �إ�ضافي ��ة لج�سد المنظمة  ،وه ��و ما نقر�أه
ف ��ي مذكرات بهجت �أبوغربية  ،الوحيد بينهم الذي دافع
وراف ��ع عن موقف اللجن ��ة التنفيذية في ه ��ذه المرحلة ،
كم ��ا ع ��ن مواقف ��ه الناق ��دة بق�س ��وة لل�شقي ��ري من ��ذ �إن�شاء
المنظمة .
نخل�ص من هذا �إلى ما ي�أتي :
� - 1إن اللجن ��ة التنفيذي ��ة كان ��ت بع ��د ح ��رب حزي ��ران
العدواني ��ة « تائه ��ة » تتلم� ��س دروبها  ،ول ��م تقدم ر�ؤية
ا�ستراتيجي ��ة �شاملة للمرحلة الجدي ��دة  ،و�إن حاولت
تقديم عناوين ع�سكرية لم تتوافق عليها .
 - 2كان ��ت الح�ساب ��ات الذاتية تطغى �أحيان� �ا ً على ح�سابات
الق�ضي ��ة والكرام ��ة ال�شخ�صي ��ة  ،كرام ��ة اللجن ��ة

التنفيذي ��ة على ح�س ��اب مقت�ضيات المرحل ��ة  ،فتغرق
في المناكفات .
 - 3ل ��م تتوق ��ف اللجنة التنفيذية عن ��د �أخطر قرار اتخذ
بح ��ق المنظم ��ة  ،وربم ��ا ل ��و نف ��ذ ل ��كان الأخط ��ر بحق
الق�ضي ��ة  ،وه ��و ا�ستبعاد المنظمة م ��ن قمة الخرطوم
الت ��ي كان مق ��ررا ً لها �أن تنحو باتج ��اه مغاير لما نجم
عنها ( الالءات الثالث )  ،وهو قرار �أح�سب �أنه ما كان
للجنة التنفيذي ��ة مجتمعة �أن ت�ستطيع تجاوزه  ،لكن
ال�شقي ��ري تج ��اوزه  ،وفر� ��ض با�سم المنظم ��ة الالءات
ال�شهيرة التي هي بحق الءات ال�شقيري .
�أح�س ��ب �أنهم ل ��و انطلقوا من الحقيق ��ة المدوية التي
ج�سدته ��ا هزيم ��ة حزي ��ران  /يوني ��و بالن�سب ��ة للمنظم ��ة ،
وه ��ي �أنه ��ا بعد �أن كانت قبل حزي ��ران ن�صف الجئة تعي�ش
و�سط رياح عاتية  ،غدت بعد زلزال حزيران منظمة الجئة
ته ��ب عليه ��ا �أعا�صير مدمرة  ،لعله ��م بفعل حجم الكارثة
�ضلوا �سواء الطريق  ،بل وربما ب�سبب حجم الكارثة �أ�ضاع
الزل ��زال الطري ��ق نف�سه ف�ضلوا وكاد يك ��ون �سيرهم خبط
ع�ش ��واء  ،وهم يح�سبون �أن الطريق ل ّما يزل هو الطريق ،
ف ��ي حين �أكدت الكارثة �سالمة الهدف بينما ازدادت �شقة
ال ّدرب وم�شقتها .
كان يمك ��ن لل�شقي ��ري �أن يح�سم الأمر بقرار  ،لكنه لم
يفع ��ل  ،و�إذا كان ال�سبع ��ة قد انكبوا ف ��ي اللجنة التنفيذية
عل ��ى تدب ��ر �أمره ��م � -أم ��ر ال�شقي ��ري  -بعي ��دا ً عم ��ا يدور
حولهم  ،ف� ��إن ال�شقيري قد انكب خارج اللجنة التنفيذية
عل ��ى ما ي ��دور ح ��ول المنظمة ب�أكث ��ر مما يدور ف ��ي �إطار
اللجنة التنفيذية نف�سها .
وف ��ي المح�صلة فال�شقي ��ري و�صلته ر�سائ ��ل الجميع ،
ف�إذا بها ُتختزل في كلمة واحدة ( االنقالب ) .
وبحكم ��ة الم�س� ��ؤول تج�سد موقفه ف ��ي كلمة واحدة
( اال�ستقالة ) .
و�أخي ��را ً ال ب ��د �أن ن�شي ��ر �إل ��ى توجيه ��ه اال�ستقال ��ة �إلى
ال�شعب الفل�سطيني  ،ال �إلى اللجنة التنفيذية �أو المجل�س
الوطن ��ي � .إن �أحدا ً ل ��م يتوقف حتى تاريخه  -فيما �أعلم -
عند هذه الكلمة بما ت�ستحقه  ،بل �إن الكثيرين ح�سبوا �أنها
نوع من « المكابرة »  ،حتى ال يظهر الرجل بمظهر المهزوم
والم�ست�سلم �أمام من ع ّينهم في اللجنة التنفيذية  ،فالمهم
بالن�سب ��ة لهم في حينه �أن ي�ستقي ��ل ال�شقيري وال�سالم ...
لكن القراءة الب�صيرة لهذا التوجيه  ،كانت و�ستظل تعني
�أن م ��ن بن ��ى الكي ��ان لن ي�سهم ف ��ي هدم البني ��ان  ،ويا �أيها
الح َك ُم
« الآخرون »  ،الزمالء و�سواهم � :إن « ال�شعب » هو َ
بيني وبينكم  ،وهو والتاريخ �صاحبا الكلمة الف�صل ...
وها هو ال�شعب  -بجيله الجديد  ،يعيد قراءة ا�ستقالة
ال�شقي ��ري يوم� �ا ً بع ��د �آخر  ،ق ��راءة ل ��م ُتقر�أ ف ��ي حينها ..
ف ّ�أمتنا و�شعبنا  -كما هو التاريخ  -حي ال يموت .
11

الدبلومــا�سي الثائــر
يمك ��ن �أن نخت�ص ��ر دور الأم ��م المتح ��دة وم�ؤ�س�ساته ��ا
المختلف ��ة  ،كم ��ا �أعل ��ن عن ��ه غ ��داة ت�أ�سي�سها بع ��د الحرب
العالمي ��ة الثاني ��ة  ،ب�أنه ��ا « ق�صر الع ��دل » �أو « دار الق�ضاء
العال ��ي » �أو « الأعل ��ى الدولي » ال ��ذي �ستجد فيه ال�شعوب
المظلوم ��ة �ساح ��ة لإنقاذه ��ا م ��ن ظل ��م واق ��ع عليه ��ا � ،أو
للح�صول على حقوقها الم�سلوبة .
و�أح�س ��ب �أن ه ��ذا التب�سيط ال يجافي حقيقة الأهداف
المعلن ��ة للأم ��م المتح ��دة الت ��ي �أوج ��زت ف ��ي المحافظة
عل ��ى ال�سلم العالم ��ي  ،وحمايته مما يته ��دده و�إنقاذه من
االعتداءات عليه .
وق ��د كان ��ت الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة من �أه ��م الق�ضايا
الت ��ي ورثته ��ا هيئة الأم ��م المتح ��دة عن �سالفته ��ا ع�صبة
الأمم  ،التي �أ�س�ست بعد الحرب العالمية الأولى  ،ولفظت
�أنفا�سه ��ا ك�ضحي ��ة  -غي ��ر م�أ�س ��وف عليه ��ا  -م ��ن �ضحاي ��ا
الحرب العالمية الثانية .
وق ��د تزام ��ن م ��ع ت�أ�سي�س هيئ ��ة الأمم ( دولي� �ا ً ) قيام
جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ( عربي� �ا ً )  .وكان ��ت الق�ضي ��ة
الفل�سطيني ��ة البن ��د الأول عل ��ى جدول �أعم ��ال الجامعة ،
كم ��ا كان ��ت مقيمة  ،حا�ض ��رة �أو مغ ّيبة  ،ف ��ي ردهات الأمم
المتح ��دة  .و�إذ فل�سطين لي�س ��ت دولة ع�ضوا ً في الجامعة
عن ��د ت�أ�سي�سه ��ا  ،ف ��كان عل ��ى الجامع ��ة �أن تخت ��ار �أف�ض ��ل
م ��ن ت�أن� ��س في ��ه الق ��درة عل ��ى المنافح ��ة ع ��ن الق�ضي ��ة
الفل�سطيني ��ة  ،وعر� ��ض الموقف العربي منه ��ا في الأمم
المتح ��دة  ،فوق ��ع االختي ��ار عل ��ى �أحمد ال�شقي ��ري  .ومن
خالل تمثيل ��ه الجامعة و�سوري ��ة وال�سعودية وفل�سطين ،
ظ ��ل زه ��اء �سبع ��ة ع�شر عام� �ا ً وحتى �إنه ��اء عمل ��ه في وفد
ال�سعودية  ،يكاد ال يغيب عن دورة للجمعية العامة ف�ضالً
ع ��ن جل�س ��ات مجل� ��س الأم ��ن ووكاالت الأم ��م المتح ��دة
ولجانه ��ا المعنية  .وق ��د حقق من النجاح ما جعله ُيعرف
ب� �ـ « خطي ��ب الع ��رب » في الأمم المتح ��دة � ،أو « في�شن�سكي
الع ��رب » فيه ��ا  ،ب ��ل �إن في�شن�سك ��ي  ،وه ��و ممث ��ل االتح ��اد
ال�سوفييت ��ي الأ�شهر في الأم ��م المتحدة  ،ف ََّ�ضل ال�شقيري
عليه  ،فو�صف نف�سه ب�أنه « �شقيري االتحاد ال�سوفييتي » .
فلماذا ب ّز ال�شقيري ه�ؤالء جميعا ً  ،حتى �أننا لم نعرف
م�ضي نحو ن�صف قرن على
�أو ن�سمع �إلى يومنا هذا  ،بعد ّ
مغ ��ادرة ال�شقيري للأمم المتحدة � ّأن مندوبا ً ما قد انتزع
منه هذا اللقب ؟ .
�إن معظ ��م الذي ��ن �أ�ش ��اروا �إل ��ى ذل ��ك ف ��ي كتاباته ��م ع ��ن
ال�شقي ��ري  ،وقف ��وا عن ��د ذك ��ر قدرت ��ه القانوني ��ة الخطابي ��ة ،
ومعرفته بق�ضيته ومتانة لغته الإنجليزية ونحو ذلك  .وهذا
�صحي ��ح �إال �أن كل ه ��ذا ال يعط ��ي ال�ص ��ورة الكامل ��ة لل�شقيري
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ك�أكف� ��أ من ��دوب عرفت ��ه الأم ��م المتحدة ف ��ي تاريخه ��ا  ،ما لم
نذهب عميقا ً لن�سبر �أغوار قدراته الذاتية في هذه ال�ساحة .
وهنا ن�سجل ما ي�أتي :
 - 1ال�شقي ��ري اب ��ن الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة من ��ذ بداياته ��ا ،
أح�س بها في طفولته  ،نظريا ً في مجال�س والده ،
وقد � ّ
وعملي� �ا ً حين جرى الحديث  -وهو بعد فتى  -عن �أول
مهاجرين يهود قادمين �إلى مدينة عكا  ،وتعامل معها
وطني� �ا ً وقانوني� �ا ً من ��ذ �سنة � ، 1928أي عل ��ى �أعتاب ثورة
البراق . 1929
 - 2تم ّر� ��س ف ��ي كتاب ��ة المذك ��رات القانوني ��ة للوف ��ود
الفل�سطيني ��ة  ،وم ُثل مرافعا ً عن الق�ضية �أمام العديد
م ��ن اللج ��ان البريطاني ��ة والدولي ��ة  ،فاطل ��ع عل ��ى
�أ�سالي ��ب الع ��دو و�أع�ض ��اء اللج ��ان  ،وه�ضمه ��ا فك� � ّون
�أ�سلوبه المتميز .
 - 3ال�شقيري لم يكن محامي ق�ضية  ،والمحامي ق�ضيته
�ا فل�سطيني� �ا ً وعربي� �ا ً ف ��ي
وح�س ��ب  ،ب ��ل كان منا�ض�ل ً
الجبه ��ة القانوني ��ة للق�ضي ��ة  ،وه ��ذا ما يمنح ��ه جر�أة
وحما�سة ا�ستثنائية .
 - 4المنا�ض ��ل يعمل دائما ً على تطوير �أ�ساليبه وو�سائله ،
وهي هنا ت�شمل ف�ضالً عن الثقافة القانونية والثقافة
ال�سيا�سية وعلومهما  ،العلوم التاريخية ل�شعبه و�أمته
كم ��ا للع ��دو و�أن�ص ��اره  ،بحث� �ا ً ع ��ن َمواط ��ن وبواط ��ن
الزي ��ف وال�ضع ��ف والكي ��ل بمكايي ��ل مختلف ��ة  ،حت ��ى
يدي ��ن �أو يدح� ��ض حجة العدو من فمه هو  ..وهذا ما
ب ��رع فيه ال�شقيري  .ويج ��د القارئ في النتاج الفكري
وال�سيا�س ��ي لل�شقيري  ،م ��ن الوقائع ما يدل على غنى
وتن� � ّوع باه ��ر � ،أذه ��ل قاع ��ات الأم ��م المتح ��دة و�أفح ��م
�أعداءه فيها وخارجها .
 - 5ف ��ن الخطاب ��ة لدي ��ه كان مختلف� �ا ً تمام� �ا ً ع ��ن �س ��واه ،
مو�شى ببيان �إنجليزي
ف�أ�سا�س ��ه الفقه القانوني ّ ،
مر�ص ��ع باقتبا�س ��ات ومقارب ��ات م ��ن حقائ ��ق
رفي ��ع ّ ،
التاري ��خ ذات العالق ��ة  ،بعي ��دا ً ع ��ن الح�ش ��و واللغ ��و ،
جلي النبرات ،
يقدمها ب�صوت جهوري قوي الج َر ْ�س ّ ،
»
متنوع الإيقاعات  ،ال يقع في دائرة « التهريج �أبدا ً ،
وي�صل �إلى المخاطب مبا�شرة .
 - 6كان ال�شقي ��ري ُم�سهب� �ا ً لكن ��ه �إ�سه ��اب ث ��ري محبب  ،ال
�ا وال يدفعه ��م لمغ ��ادرة
يبع ��ث ف ��ي المخاطبي ��ن مل�ل ً
القاعة .
� - 7إن معظ ��م الخطباء الذين ُ�شهروا في الأمم المتحدة
ل ��م ي�شه ��روا لق ��وة حجته ��م �أو قدرتهم عل ��ى الإقناع ،

ب ��ل لحج ��م دولهم وت�أثيرها  -بمختل ��ف ال�سبل  -على
ق ��رارات الأع�ض ��اء  ،وما يمار�سونه في نيويورك �أو في
عوا�صمه ��م من �ضغ ��وط لكي ينتزع ��وا �أ�صواتهم � .أما
ال�شقي ��ري ف ��كان ه ��و ف ��ي معظم الح ��االت ف ��ي الميدان
وحده  ،كان هو « الوفد الكامل » � ،أو على الأقل « الفريق
الفاعل » في الوفد الذي يمثله على م�ستوى :
� - 1إع ��داد المعلوم ��ات والوثائ ��ق والبيان ��ات وتجهي ��ز
الخطاب ��ات  .حي ��ث ال مرك ��ز درا�س ��ات لدي ��ه وال
حوا�سيب و�إنترنت وفي�س بوك .
 - 2التج ��وال الذي ال يتوق ��ف على الوفود ال�صديقة ،
و�أحيان� �ا ً غي ��ر ال�صديق ��ة  ،ف ��ي محاول ��ة لك�س ��ب
ت�أييده ��م �أو تحييده ��م ،ال �سيم ��ا و�أن ��ه افتق ��ر ف ��ي
ح ��االت عدي ��دة لدع ��م بع� ��ض الوف ��ود ال�شقيق ��ة ..
( �إذهب �أنت وربك فقاتال �إنا هاهنا قاعدون ) .
لق ��د كان ف ��ي واقع الحال وكما �أ�سلفنا « وفدا ً في فرد » ،
وغالبا ً ما كان في الجبهة وحيدا ً فريدا ً  ،وفي « غابة الأمم
المتحدة » المكتظة ب�أ�شر�س الأعداء الذين كانوا يترب�صون
ب ��ه �إم ��ا ذئابا ً زرق الأنياب �أو ثعالب ماكرة � ،أثبت بجدارة �أنه
كان « �أ�سدا ً كا�سرا ً » .
و�إذا كان ��ت الأمم المتح ��دة �ساحة لل�سيا�س ��ة الدبلوما�سية ،
ف�إن الميزة الأهم لل�شقيري �أنه اقتحمها وجمع فيها بين
النقي�ضي ��ن « الدبلوما�سي ��ة والثوري ��ة »  ،ف ��ي حي ��ن كانت
الثوري ��ة بتجلياته ��ا ( تاب ��و ) ف ��ي رده ��ات المنظم ��ة  ،لكن
ال�شقي ��ري كان �أول م ��ن �أدخلها وفر�ض نف�س ��ه دبلوما�سيا ً
ثائ ��را ً  ،ولع ��ل هذا الو�صف �أهم بكثير من و�صفه بخطيب
العرب � ،أو في�شن�سكي العرب  ،ذلك �أن في�شن�سكي المندوب
ال�سوفييت ��ي الأ�شهر بين المندوبين ف ��ي الأمم المتحدة،

م ��ع كل قدرات ��ه  ،كان يق ��ف وراءه االتح ��اد ال�سوفييت ��ي
والكتل ��ة ال�شرقي ��ة ( اال�شتراكي ��ة ) � ،أم ��ا ال�شقي ��ري فق ��د
كان مث ��ل ال�سي ��ف ف ��ردا ً � ..س ��وى الروم خلف ظه ��ره روم ،
والأكثر م�أ�ساوية � ّأن ال�شقيري « الالجئ الفل�سطيني » لم
يك ��ن �صاح ��ب مقع ��د �أ�صيل في الأم ��م المتح ��دة  ،بل كان
« الجئ� �ا ً ف ��ي الأم ��م المتحدة »  ،مقيما ً ف ��ي مقعد غيره ..
و�إن كان المقع ��د عربي� �ا ً  .وم ��ع هذا فقد مار� ��س دوره بكل
م ��ا يخت ��زن م ��ن كبري ��اء االنتماء للأم ��ة  ،حت ��ى �إنه ح َّمل
المقعد و�أ�صحابه �أحيانا ً فوق ما يحتملون ..
لق ��د مور�س ��ت « الدبلوما�سية الثائ ��رة » بعد ال�شقيري
ف ��ي قاع ��ة الجمعية العام ��ة  ،ولكن في منا�سب ��ات محددة
م ��ن �أهمها دورة عام  1960ال�شهيرة  ،حين دق خروت�شوف
حذاءه على طاولتها � ،أو خالل خطب كا�سترو وعدد قليل
م ��ن ر�ؤ�س ��اء الدول  ،لكنهم كانوا يقول ��ون كلمتهم ويغادرون ،
�أم ��ا ال�شقي ��ري فكانت هذه �سمت ��ه الأ�سا�س  ،ب ��ل �إذا ُدر�ست
�سيرت ��ه ف ��ي الأم ��م المتحدة عل ��ى م�ست ��وى الدبلوما�سية
الدولي ��ة  ،ف�إنه ��ا مدر�سة كاملة  ،و�سيحم ��ل �أحد ف�صولها
عن ��وان  :ال�شقي ��ري ف ��ي الأم ��م المتح ��دة  ..الدبلوما�سي
الثائر .
لكن ال�شقيري  -برغم كل هذا الإبداع  -عاد من الأمم
المتح ��دة بع ��د �ست ��ة ع�ش ��ر عاما ً ليق ��ول  :قادتن ��ي خبرتي
الطويل ��ة ف ��ي الأم ��م المتحدة � ،إل ��ى اليقين ب� ��أن الق�ضية
الفل�سطيني ��ة بال ��ذات لي�س لها حل دبلوما�س ��ي �أو �سيا�سي
ف ��ي داخل الأم ��م المتحدة �أو خارجه ��ا  ،و�أن الحل هو هنا
ف ��ي وطننا العرب ��ي بوح ��دة الموقف ومقاوم ��ة االحتالل
بالقتال وبالكفاح وبال�سالح .
وتلك هي العبرة لمن �شاء �أن يعتبر .

هو الكبير بين الكبار  ..كبير بحجته و�شجاعته
�ش ��ارك ال�شقي ��ري ف ��ي مراح ��ل حيات ��ه ال�سيا�سي ��ة
المختلف ��ة (  ) 1967 - 1927ف ��ي ع�ش ��رات الم�ؤتم ��رات
العربي ��ة والدولية( )1ع ��رف خاللها وعاي� ��ش نحو �سبعين
مل ��كا ً ورئي�س� �ا ً  ،ونائ ��ب مل ��ك �أو رئي� ��س  ،ورئي� ��س وزراء
�ا ع ��ن المئ ��ات م ��ن
م ��ن مختل ��ف ال ��دول العربي ��ة  ،ف�ض�ل ً
ال�شخ�صي ��ات الرفيع ��ة ك�أمن ��اء عام ��ي الجامع ��ة العربي ��ة ،
وق ��ادة الجيو� ��ش العربي ��ة وق ��ادة �أركانه ��ا وال ��وزراء  ،وال
�سيم ��ا وزراء الخارجي ��ة والدفاع( ، )2تعامل معهم من �أجل
الق�ضية الفل�سطينية ب�شكل خا�ص  ،فاتفق مع جلّهم حينا ً
حت ��ى ال�صداق ��ة  ،واختل ��ف مع بع�ضه ��م حينا ً حت ��ى الخ�صومة ،
وتقلب ��ت العالق ��ة م ��ع بع�ضه ��م من خ�ص ��ام �إل ��ى �صداقة ،

وف ��ي كل ذلك كان معياره م�صلح ��ة الق�ضية الفل�سطينية
كم ��ا يراه ��ا  ،وبالقدر الذي يبدو في مواقف ��ه حازما ً قويا ً
�إل ��ى تخ ��وم العناد  ،كان يعود عن ر�أيه وموقفه �إن ا�ستطاع
�أح ٌد �أن يقنعه ب�أف�ضلية ر�أيه  ،و�إن ر�أت الم�صلحة الوطنية
والقومية ما يقت�ضي عدم الأخذ به دونما قناعة  ،حفزته
نزعة ديموقراطية ُتغلّب العام على الخا�ص .
ولأن ��ه قد نذر نف�سه لق�ضية فل�سطي ��ن وق�ضايا الأمة
وكل ق�ضية دافع عنها  ،وكان منطلقا ً في ذلك من �إيمانه
بعدال ��ة ه ��ذه الق�ضاي ��ا �إيمان� �ا ً ال ت�شوبه �أدنى ريب ��ة  ،فقد
كان ��ت عالقته مع هذا الطيف الوا�س ��ع من قيادات العالم

( )1انظر  :مالحق الكتاب م�ؤتمرات �شارك ال�شقيري فيها وفي لجانها .
( )2انظر  :مالحق الكتاب  :قادة في م�سيرة ال�شقيري .
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عالقات ن ّدية لم ي�سجل عليه  -من واقع الدرا�سة الدقيقة
المف�صل ��ة ل�سيرت ��ه الن�ضالية في مختل ��ف المحافل � -أنه
كان فيه ��ا ال�ضعيف الذي يقب ��ل �أذ ًى �أو ير�ضى عن �ضيم ،
ب ��ل كان دائم� �ا ً الفار� ��س المج ّل ��ي  ،حت ��ى و�إن �أخف ��ق ف ��ي
منا�سب ��ة �أو �أخ ��رى  ،فذل ��ك عائ ��د �إل ��ى �أن ��ه كان يخو� ��ض
معارك ��ه  ،م�ستن ��دا ً �إلى عدالة ق�ضاياه  ،مجردا ً  -في كثير
من الحاالت  -من قوة الحق ال�ضائع في مواجهة عدو ال
يبالي بذلك  ،بل ي�ستند �إلى قوة الباطل والبغي العالمية
الت ��ي تقف معه ووراءه و�أمام ��ه �أحيانا ً  ،وكان ي�ضعهم في
الموق ��ف المح ��رج ال ��ذي ي�ص ��ل �إل ��ى و�ضعهم ف ��ي ال�شعور
بالخج ��ل ب ��ل وازدراء الآخري ��ن �أحيان� �ا ً ال �سيم ��ا كباره ��م
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حي ��ن يجرده ��م من حاالته ��م الطاوو�سي ��ة � ،إال �أن ما كان
يورثه مرارة ً حينما تنتهي �ساعاته و�أيامه بتقديم الحجج
و�إفح ��ام الخ�ص ��وم و ُيحتكم �إلى ع ّد الأ�ص ��وات  .ومن �أكثر
عباراته التي تن�ضح بالمرارة وعميق الأ�سى  ،يوم تقاطرت
عليه وفود الأمم المتحدة تحييه في جل�سة في الجمعية
العام ��ة  ،كان ق ��د �أبلى فيه ��ا بالءً رائعا ً ف ��ي وجه مندوبي
ال ��دول الكب ��رى والكي ��ان ال�صهيون ��ي  ،و�آخره ��م وزي ��ر
خارجي ��ة م�صر الدكتور محمد �ص�ل�اح الدين  ،الذي قال
لل�شقيري  :لقد كنت نجم هذا اليوم  ،فرد عليه ال�شقيري :
نجم في ال�سماء  ...ولكن ال وطن على الأر�ض .

الف�صل الثاني
ْـــــل الــ�شـــــقـــيـــــــري
ُنــق ُ
•كرابيج عكا
•هكذا يت�صرف المجانين وال�صهاينة !
•الجامعة العربية  ..ال�سخرية ال ُم ّرة
•الدفاع عن مراك�ش
•رجال عرفتهم
•ال�شعب الفل�سطيني �صنعته �أر�ضه
•الوحدة العربية وفل�سطين
•في�شن�سكي العرب � ..شقيري الرو�س
•قولوا لها  :عودي �إلى �أميركا �أو بولونيا ..
•�صدى ر�صا�صة في الأمم المتحدة
•حين �أُم ِّثل هذا ال�شعب
•الدفاع عن محمود بكر حجازي
•الآن تقدمت فل�سطين خطوة للأمام!
•االعتراف الثوري
•�أنا زميل لعبد النا�صر
•�أنا ل�ست ملكا ً
•فل�سطين لم ُتد َع �إلى قمة فل�سطين
•الر�ؤ�ساء والوزراء � ..أف�سدوا لغتي
•فل�سطين ملك الأمة
•لقد قال وقوله الحق
•الوحدة �أو انهيار الأنظمة القطرية
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الف�صل الثاني

ْ�����ل ال�������ش���ق���ي���ري*
ُن�����ق ُ

ُن ْق ُل ال�شقيري هو العنوان الذي ندرج تحته �أقواال ً ومواقف ذات دالالت و�إن كانت �أهمها �سيا�سية  ،تعك�س النمو الفكري ،
وبناء �شخ�صية ال�شقيري منذ طفولته وحتى �أواخر �أيامه  .وهي نماذج ت�ستحق  -فيما نرى  -الت�أمل واالعتبار .
ومع �أن القارىء �سوف يجدها ويجد �سواها الكثير في الق�سم الخا�ص بالأعمال الكاملة لل�شقيري � ،إال �أننا اقتطفناها
لأنها  -بالت�سل�سل الذي نورده  -ت�شكل بانوراما تغطي المراحل المختلفة من حياة ال�شقيري وم�سيرته .

كرابيج عكا
« بل ��غ م�سامعن ��ا ذات م ��رة �أن ب�ض ��ع عائ�ل�ات يهودي ��ة
مهاج ��رة �ست�ص ��ل �إل ��ى ع ��كا للإقام ��ة فيه ��ا  ،وكن ��ا يومه ��ا
نتذاك ��ر ه ��ذا الأمر ف ��ي حلقة من الفتي ��ان التالميذ  ،في
ال�ساح ��ة المج ��اورة لبيتنا  ،و�أخذنا ن�ستعر� ��ض فيما بيننا ،
م ��ا ع�س ��ى �أن نفع ��ل  .وقف ��زت ف ��ي خاط ��ري فك ��رة ب ��ادرت
بعر�ضه ��ا عل ��ى رفاقي  :قلت له ��م � « :إذا دخل المهاجرون
اليه ��ود �إل ��ى بلدن ��ا ف�سنعم ��ل عل ��ى �إخراجه ��م بالق ��وة » ،
فت�س ��اءل رفاق ��ي  « :وكيف ذلك ؟ » فقل ��ت لهم  « :ي�شتري
كل واح ��د منا « كرباج� �ا ً » ونتر�صد لأوالد اليهود وبناتهم
بع ��د ان�صرافنا من المدر�سة  ،ونهجم عليهم ون�ضربهم بـ
« الكرابي ��ج »  ،ونك ��رر ه ��ذه « العملي ��ة » كل يوم حتى ي�ضج
�آبا�ؤه ��م ويي�أ�س ��وا من الإقامة عندن ��ا  ،فيعودون من حيث
�أتوا  ،ومعهم �أوالدهم ! ! » .
ولق ��د واف ��ق رفاقي عل ��ى ذل ��ك  ،وعقدنا الع ��زم لتنفيذه ،
وا�شت ��رى كل واح ��د من ��ا « كرباج� �ا ً » م ��ن الجل ��د ال�سمي ��ك ،
()1
و�أخذنا ننتظر قدوم اليهود ب�أوالدهم �إلى عكا .

هكذا يت�صرف المجانين وال�صهاينة !.
دخ ��ل �أحم ��د ال�شقي ��ري ف ��ي الثالثيني ��ات �إل ��ى قاع ��ة
المحكم ��ة ف ��ي القد� ��س لك ��ي يترافع ف ��ي �إح ��دى الق�ضايا
الجنائي ��ة  ،وكان جابوتن�سك ��ي ( الزعي ��م ال�صهيون ��ي
المع ��روف ب�ش ��دة تطرف ��ه ) حا�ض ��را ً للتراف ��ع ف ��ي ق�ضي ��ة
�أخ ��رى  .و�شاه ��د جابوتن�سك ��ي وج ��ه �أحم ��د ال�شقي ��ري ،
وه ��و يطل من الباب  .ف�صرخ كالمجن ��ون مخاطبا ً رئي�س
المحكمة :
 �إنن ��ي �أكاد �أختنق ! يا �سعادة رئي�س المحكمة لقد دخل« �أحدهم » من « العرب » القاعة و�سرق منا الأك�سجين
النقي و�أعطانا ال�سموم القاتلة ! .

و�أجابه ال�شقيري على طريقته  ،مخاطبا ً رئي�س المحكمة :
 -هكذا يت�صرف المجانين والحمقى وال�صهاينة ! .

الم ّرة
الجامعة العربية  ..ال�سخرية ُ
حي ��ن ي�ستعر� ��ض ال�شقي ��ري م�ش ��اورات �إن�ش ��اء الجامع ��ة
العربي ��ة  -ي ��روي ع ��ددا ً م ��ن التعليق ��ات ال�ساخ ��رة  ،ومم ��ا
قال ��ه  « :ول ��دت الجامع ��ة العربي ��ة بع ��د حم ��ل دام ثماني ��ة
ع�ش ��ر �شه ��را ً  ،وتكفي ه ��ذه المدة �أن تلد ول َد ْي ��ن  ،وقد ِ�س ْر ُت
ف ��ي ه ��ذا الموك ��ب من بدايت ��ه �إلى نهايت ��ه  ،و�أن ��ا �أ�ستمع �إلى
متع�سرة حين� �ا ً ،متعثرة حينا ً �آخ ��ر  ،تماما ً
مخا� ��ض ال ��والدة ّ
كم ��ا كن ��ت ف ��ي �صب ��اي �أ�ستم ��ع �إلى الحوام ��ل ف ��ي ( حارتنا )
�صارخات م�ستنجدات  ..وال مغيث وال مجير � ،إ ّال ما تجري
ب ��ه المقادي ��ر »( . )2وقال  « :لقد كان ر�ؤ�س ��اء الوفود العربية
ف ��ي تل ��ك الأي ��ام � ،ش� ��أن خلفائهم في ه ��ذه الأي ��ام  ،يتكلمون
بل�ساني ��ن ولغتين ولهجتين  .كانوا يتحدثون �إلى ال�صحافة
م�ؤكدي ��ن �أن الوح ��دة العربي ��ة يج ��ب قيامها م ��ن اليوم قبل
الغ ��د  ،و�أن  ..و�أن � ..أم ��ا ف ��ي االجتماع ��ات الر�سم ّي ��ة فكانوا
يغمغم ��ون ويتلعثمون  ..كانوا يخ�شون �أن ي�سجل عليهم في
المحا�ض ��ر الر�سم ّية �أنهم ال يرغبون في الوحدة العربية ..
�أو �أنهم ال يقدرون عليها » .
وذك ��ر ال�شقيري كيف فاز الملك ف ��اروق بن�صيب الأ�سد
م ��ن المديح والثناء في بي ��ان م�ؤتمر �أن�شا�ص  ،فقد و�صفه
البي ��ان ب�أن ��ه « �صاح ��ب ب�ل�اد النوب ��ة وال�س ��ودان وكردف ��ان
ودارفور »  ،ويقول  « :وقد و ّقع الملوك والر�ؤ�ساء على هذا
البي ��ان  ،وال يدري بع�ضه ��م �أين تقع كردفان ودارفور  ..بل
لم ي�س�أل �أين تقع . » ..
ه ��و يلج�أ ف ��ي �أ�سلوبه �إل ��ى التعبير عن �ش� � ّر البلية بما
ي�ضحك فيثير ال�سخرية في النفو�س  .يعلق على قرارات
م�ؤتم ��ر بل ��ودان ال�سر ّي ��ة م�ستخدم� �ا ً ال�سج ��ع  « :كان ياما
كان  ..و�سخري ��ة الزم ��ان وتفكه ��ة الع�ص ��ر والأوان  ..بين

* اخترنا هذا العنوان اقتداء ب ُنق ِْل الأديب  ،العنوان الذي حملته مختارات �أديب العربية �إ�سعاف الن�شا�شيبي التي ن�شرها في مجلة الر�سالة
الم�صري ��ة ف ��ي الثالثين ��ات و�أوائ ��ل الأربعينات من الق ��رن الع�شرين  ،وهي تت�ضم ��ن مواق ��ف ذات دالالت �أخــالقية وتــربــويــ ��ة ونــفـ�سية
واجـتـماعـية ونحوها.
( )1الأعمال الكاملة  ،مج� ، 2ص . 159
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المثقفي ��ن والرعيان  ..وتل ��ك كانت الم�سيرة من �أن�شا�ص
�إلى بلودان » (. )1

الدفاع عن مراك�ش
ف ��ي  ، 1951/12/13افتتح ��ت الجمعي ��ة العام ��ة للأمم
المتح ��دة المناق�ش ��ة  :هل تدرج الق�ضي ��ة المراك�شية على
علي للكالم فقلت
ج ��دول الأعم ��ال �أم ال تدرج ؟  ..ون ��ودي ّ
موجه� �ا ً كالمي �إلى الوفد الأميركي  ،وكان يتولى الدفاع
عن وجهة النظر الإفرن�سية نيابة عن فرن�سا :
�أري ��د �أن �أذك ��ر �أمي ��ركا بتاري ��خ �أمي ��ركا  ..ي ��وم �أعلن ��ت
الوالي ��ات المتحدة ا�ستقاللها كانت مراك�ش �أول دولة في
العالم اعترفت بذلك اال�ستقالل  ،وقر�أت البيان المغربي
باالعتراف الأميركي .
ث ��م ق ��ر�أت كتاب� �ا ً م ��ن رئي� ��س الوالي ��ات المتح ��دة
الأول ( ي�شك ��ر للمغ ��رب ه ��ذا االعت ��راف )  ..وق ��ر�أت
بع ��د ذل ��ك كتاب� �ا ً �آخر م ��ن الرئي� ��س الأميرك ��ي ينا�شد
في ��ه مل ��ك المغ ��رب ( �أن تعم ��ل �أ�ساطيله عل ��ى حماية
البواخر الأميركية من القرا�صنة في البحر الأبي�ض
المتو�س ��ط )  ..وذ ّك ��رت الوف ��د الأميركي ف ��ي النهاية
�أن الأر� ��ض الت ��ي تقوم عليه ��ا ال�سف ��ارة الأميركية في
مراك�ش كانت هدية من �سلطان مراك�ش .
وت�ساءلت �ساخرا ً هازئا ً  « :هل يعار�ض الوفد الأميركي
ف ��ي مج ��رد �إدراج الق�ضي ��ة المراك�شي ��ة على ج ��دول �أعمال
الأم ��م المتح ��دة  ،ومراك�ش هي التي اعترف ��ت بك �أول من
اعترف  ..وهل  ..وهل ؟ »  ,ونزلت عن المن�صة �أ�شقّ طريقي
�إل ��ى مقعدي و�سط الوفود وقد وقفت تقديرا ً و�إعجابا ً � ،إال
الوف َد ْي ��ن الأميرك ��ي والإفرن�س ��ي وم ��ن معهما م ��ن الدول
الخائفة على م�ستعمراتها  ..خ�شية �أن ي�صلها الدور .

رجال عرفتهم
ب ��د�أت �صلت ��ي بعدد م ��ن رج ��االت العروب ��ة  ،ومن هنا
ب ��د�أت �أرى فيه ��م رجال الوح ��دة  ،وحدة الن�ض ��ال و�صوال ً
�إل ��ى �إقام ��ة دول ��ة واح ��دة  .لقد عرف ��ت �أول م ��ن عرفت :
�شك��ري القوتلي رئي� ��س الجمهورية ال�سوري ��ة الجئا ً في
حيفا  ،يجل�س عند التجار « ال�شوام » في مدخل المدينة
لي�ستمع �إلى �أخبار الوافدين من دم�شق  ،ويح�ض التجار
عل ��ى التب ��رع للحرك ��ة الوطني ��ة ف ��ي فل�سطي ��ن  ،ويت�صل
بالقي ��ادات الفل�سطيني ��ة ليق ��ول  :قوم ��وا ب�إ�ض ��راب ..
اعمل ��وا مظاهرات  ..تدرب ��وا على حمل ال�سالح  .وعرفت
ريا�ض ال�صلح « رئي�س وزراء لبنان » الجئا ً في كل مدينة
بفل�سطين  ،ينتقل من ندوة �إلى ندوة  ،بطربو�شه المائل
و�ش ّرابته الراق�صة  ،وحديثه عن فل�سطين �أكثر من حديثه
(� )1أربعون عاما ً في الحياة العربية والدولية � ،ص . 272

18

ع ��ن بي ��روت  .وعرف ��ت
يا�سي��ن الها�شمي « رئي�س
وزراء الع ��راق » ال يفت ��ر
عن زي ��ارة فل�سطين  ،من
حين �إلى حين  ،وكل همه
�أن يتح ��رر الع ��راق ليعمل
عل ��ى تحري ��ر فل�سطي ��ن .
وعرف ��ت نبي��ه العظم��ة
( دم�ش ��ق ) مقيم� �ا ً ف ��ي
القد� ��س ي ��وكل �إلي ��ه
الإ�ش ��راف عل ��ى المعر�ض
الوطن ��ي  ،وه ��و يزمج ��ر
عل ��ى معاوني ��ه  .وع�ص ��ا
المار�شالي ��ة ال تفارق يده
ّ
يه�ش به ��ا على البائعين .
وعرف ��ت الأمي��ر ع��ادل
�أر�س�لان من ق ��ادة الثورة
ال�سوري ��ة مقيم� �ا ً ف ��ي
رام اهلل  ،تتنازع ��ه البيوت
الم�ضيافة  ،وفادة وكرما ً،
وه ��و يح� � ّ�ض عل ��ى الثورة
الم�سلحة �ضد بريطانيا .
وعرف ��ت �سلط��ان با�ش��ا
الأطر���ش  -قائ ��د الثورة
ال�سوري ��ة  -ي ��وم زرته في
الك ��رك ف ��ي الأردن م ��ع
ع ��دد من رجاالت البالد ،
و�أح�س�سن ��ا بي ��ن يدي ��ه �أنه
قائ ��د ثورتن ��ا  ،و�أن جب ��ل
الدروز هو جبلنا وحدنا .
عرف ��ت ه� ��ؤالء وغي ��ر
ه� ��ؤالء م ��ن رج ��ال العرب
و�شبابه ��ا  ..م ��ن الذي ��ن
كانوا ي�أتون �إلى فل�سطين
زائري ��ن �أو الجئي ��ن �أو
عابري ��ن  ،وكانت الرابطة
التي تجمعه ��م وتجمعنا ،
ه ��ي الوح ��دة العربي ��ة ،
ن�سع ��ى لتحقيقها بتحرير
�أوطانن ��ا �أوال ً  ،ث ��م نعلن
الوح ��دة ف ��ي الي ��وم
الثاني » .

�شكري القوتلي

ريا�ض ال�صلح

يا�سين الها�شمي

الأمير عادل �أر�سالن

�سلطان با�شا الأطر�ش

ال�شعب الفل�سطيني �صنعته �أر�ضه

قولوا لها  :عودي �إلى �أميركا �أو بولونيا ..

ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي �صنعت ��ه �أر�ض ��ه  ..ال�شع ��ب
الفل�سطين ��ي �صنع ��ه تاري ��خ � .إن ��ه لي�س �شعباً م ��ن ال�شعوب
الت ��ي تعي� ��ش عل ��ى �أط ��راف الدني ��ا وعل ��ى هام� ��ش التاريخ
 ،ال  ،نح ��ن ع�شن ��ا ف ��ي �صمي ��م التاري ��خ  ..ع�شن ��ا ف ��ي قل ��ب
التاري ��خ � ..أر�ضن ��ا واقع ��ة عل ��ى ملتق ��ى الق ��ارات الكبي ��رة
 ..ملتق ��ى الح�ض ��ارات الكبي ��رة « كل واح ��د يحت ��اج
فالف ��ل �أو تواب ��ل م ��ن الهن ��د يدخ ��ل �إل ��ى فل�سطي ��ن » ..
طامع �أمامه دائماً فل�سطين ..
كل عابر كل معتدٍ كل غا ٍز كل ٍ
ال ي�ستطي ��ع الو�صول �إل ��ى �آ�سيا �إال عن طريق فل�سطين ال
ت�ستطي ��ع م ��ن �آ�سيا �أن ت�صل �إل ��ى �أفريقيا و�إل ��ى �أوروبا �إال
ع ��ن طريق فل�سطين  ،ففل�سطين �صنعها التاريخ و�شعبها
�صنعه التاريخ � ..شعب قتال � ..شعب ن�ضال .

حين وقف ��ت غولدا مائير
وزي ��رة خارجي ��ة الكي ��ان
ال�صهيوني في �إحدى جل�سات
الجمعي ��ة العام ��ة للأم ��م
المتح ��دة تنفي وجود ال�شعب
الفل�سطيني وامتالك ال�صهاينة
فل�سطين  ،رد عليها ال�شقيري
�ا  :ه ��ذه ال�سي ��دة المحترم ��ة التي ولدت ف ��ي رو�سيا
قائ�ل ً
وتزوج ��ت في �أميركا وعا�شت ف ��ي بولونيا ثم ا�ستقرت في
بل ��دي  ،قد جاءت �إليكم من ت ��ل �أبيب لكي تف�سر لكم الآن
لماذا وكيف وب�أي حق يحتل الغريب �أر�ض �صاحب الحق ،
وكي ��ف وب�أي حق يطرد اليهود العرب من بالدهم  .قولوا
له ��ذه ال�سيدة المحترم ��ة �أن تعود �إلى �أمي ��ركا �أو بولونيا
�أو رو�سيا حيث يعي�ش �أهلها  ،و�أن تترك �أهلها يعودون �إلى
بلدهم �أحرارا .

الوحدة العربية وفل�سطين
وي�ش ��رح ال�شقي ��ري العالق ��ة بي ��ن الوح ��دة العربي ��ة
والق�ضية الفل�سطينية ويقول  « :لم تكن الوحدة عاطفة
عاب ��رة  ،ولكنه ��ا كانت تتج�سد في وح ��دة الن�ضال  ،وكانت
فل�سطي ��ن ه ��ي ال�ساحة الت ��ي تتج�سد فيها ه ��ذه الوحدة ،
في ��وم كن ��ا ن�سي ��ر ف ��ي مظاهرة وطني ��ة نجد التج ��اوب في
الم�شرق العربي  ،فت�سير المظاهرات في عمان  ،ودم�شق ،
وبغداد وبيروت  ،وحين كنا ندعو �إلى �إ�ضراب كان ي�ضرب
معنا العراق ولبنان و�سورية و�شرقي الأردن  ،وحينما بد�أ
اال�ستعم ��ار الإيطالي والبريطان ��ي والإفرن�سي ينزاح عن
ال�شم ��ال الأفريق ��ي  ،راح ��ت طالئ ��ع التج ��اوب تنبث ��ق من
م�ص ��ر وليبي ��ا وتون� ��س والجزائ ��ر والمغ ��رب  ،بالإ�ضراب ،
وبالمظاه ��رات »  .وج ��اءت �أح ��داث االعت ��داءات اليهودي ��ة
عل ��ى حائ ��ط الب ��راق ال�شري ��ف في بي ��ت المقد� ��س في عام
 1929لتعطي الوحدة العربية مزيدا ً من الوقود .

ِ
في�ش ْن�سكي العرب � ..شقيري الرو�س
كان ال�شقي ��ري خطيبا ً مف َّوها ً بليغا ً م�ؤثرا ً في �سامعيه ،
وحتى الخم�سينات من القرن الع�شرين كان خطيبا ً �سيا�سيا ً
بارع� �ا ً في الأمم المتحدة ندر �أن �شه � ْ
�دت قاعاتها له نظيرا ً
�س ��وى الخطيب ال�سوفييتي في�شن�سك ��ي ،وقد التفّ مندوبو
الأم ��م المتح ��دة حول ��ه بع ��د �إلقاء �إح ��دى خطب ��ه الم�ؤثرة
يح ُّيون ��ه ويهنِّئون ��ه عل ��ى بالغت ��ه وق ��وة حجت ��ه وم ��ا تركت
فيه ��م من ت�أثير ق ��وي .وكان بين الوفود التي التفت حوله
في�شن�سكي ،وهو الم�شهور كما �أ�سلفنا ب�سحر بيانه وبالغته
وقدرت ��ه الخطابي ��ة  ،فيخاط ��ب �أح ��د المندوبي ��ن الع ��رب
في�شن�سكي وهو ي�شير �إلى ال�شقيري قائالً � :أحمد ال�شقيري
يا �سيدي هو في�شن�سكي العرب  ،ف�أجابه في�شن�سكي �ضاحكا ً ،
ولماذا ال تقولون  :في�شن�سكي هو �شقيري الرو�س !

�صدى ر�صا�صة في الأمم المتحدة
�إن ر�صا�ص ��ة تطلق عل ��ى �أر�ض فل�سطين يتردد �صداها
ف ��ي �أروق ��ة الأم ��م المتحدة �أكث ��ر من مئة خط ��اب  ،و�أكثر
من �ألف م�شروع قرار .

حين �أمثل هذا ال�شعب
حين �أمثل هذا ال�شعب في م�ؤتمر الملوك والر�ؤ�ساء  ،لن
�أكون خانعا ًوال خا�ضعا ً ،و�إنما �س�أجل�س كعربي بكل عزة ال�شعب
الفل�سطين ��ي كتف� �ا ً �إلى كت ��ف  ،وكممث ��ل لل�شع ��ب الفل�سطيني
ّ
�س�أحك كتفي �إلى جانب �أكتاف الملوك والر�ؤ�ساء .

الدفاع عن محمود بكر حجازي
ف ��ي الأر� ��ض المحتل ��ة  ..منا�ض ��ل فل�سطين ��ي  ..وق ��ع
�أ�سي ��را ف ��ي �أي ��دي الع�صاب ��ة الإ�سرائيلي ��ة  ..ه ��و المنا�ضل
الفل�سطين ��ي محمود بكر حجازي لي� ��س جنديا في جي�ش
التحري ��ر  ..لي� ��س ع�ض ��وا ف ��ي المجل� ��س الوطن ��ي  ..وال
ع�ض ��وا منت�سب ��ا في منظمة التحري ��ر  ..منظمة التحرير
ال تقف �ساكنة �أمام هذا المنا�ضل  ..بين يدي هذا البطل
تترك ��ه �أ�سيرا تحت رحمة الع�صابة الإ�سرائيلية  ..تتن�صل
من المنا�ضل و�إن لم يكن مربوطاً بجي�ش التحرير  ..وال
بمنظم ��ة التحرير الفل�سطينية  ..هذا منا�ضل فل�سطيني
وق ��ع ف ��ي الأر� ��ض المحتل ��ة �أ�سي ��راً ف ��ي ي ��دي الع�صاب ��ة
ور�أت منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة �أن تج�س ��د ق�ضي ��ة
فل�سطي ��ن في �إن�سان فل�سطيني  ،ون�صبت ثالثة محامين
ب ��كل ما يري ��دون من الم ��ال ليدافعوا عن �ش ��رف الن�ضال
الفل�سطين ��ي وع ��ن المنا�ض ��ل الفل�سطيني �أم ��ام المحاكم
الإ�سرائيلية .
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الآن تقدمت فل�سطين خطوة للأمام !

�أنا زميل لعبد النا�صر

�ا
عن ��د ح�ض ��ور ال�شقي ��ري �أول اجتم ��اع قم ��ة ممث�ل ً
لفل�سطين في الجامع ��ة  1964/1/13ان�شغل البروتوكول
ف ��ي الجامع ��ة للإجابة عن �س�ؤال � :أي ��ن يجل�س ال�شقيري
( والبروتوك ��ول من �أن�شط دوائر الجامعة )  .فال�شقيري
لي� ��س رئي� ��س دول ��ة  ,وال�شقي ��ري لي� ��س ع�ض ��و وف ��د ف ��ي
الجامع ��ة  .ويتفق الإبداع البروتوكولي للجامعة العربية
بع ��د طوي ��ل عن ��اء و�أخ ��ذ ورد عن و�ض ��ع كر�س ��ي لل�شقيري
بغي ��ر موا�صف ��ات مقاعد الر�ؤ�س ��اء دون �أن يو�ضع بمحاذاة
مقاعده ��م� ,أو بمح ��اذاة مقاع ��د �أع�ض ��اء الوف ��ود ! ! وه ��و
�إج ��راء م ��ن ال�سخ ��ف بم ��كان فه ��م يعلم ��ون �أن وزي ��را ً �أو
�سفي ��را ً يح ��ق ل ��ه الجلو� ��س حذاءه ��م م ��ا دام مفو�ض� �ا ً من
رئي� ��س  ,لكنه ��م م ��ا �أدرك ��وا �أن ال�شقي ��ري يح�ض ��ر مفو�ضا ً
م ��ن فل�سطي ��ن  ,وبالح ��د الأدنى م ��ن الجامع ��ة نف�سها ...
وه ��ذا الهزال ف ��ي التفكي ��ر  ,نابع من ثقاف ��ة البروتوكول
�أو المرا�س ��م الت ��ي ا�ستق ��رت ف ��ي العق ��ل الإداري للجامعة
كم ��ا ا�ستق ��رت في جمي ��ع م�ؤ�س�سات ال ��دول العربية  ,وهي
االحتف ��اء بالمظاه ��ر  ,وال�ص ��ور التذكاري ��ة والإعالمي ��ة ,
بعيدا ً عن جوهر ال�ش�ؤون والق�ضايا .
وعل ��ى �أي ح ��ال فق ��د قب ��ل ال�شقيري بالح ��ل المقترح,
فق ��د كان يتطل ��ع �إل ��ى م ��كان الق�ضي ��ة ف ��ي القم ��ة ال �إل ��ى
مكان ��ه بي ��ن قادته ��ا  ,وحينم ��ا دخل الق ��ادة القاع ��ة �سحب
ال�شقي ��ري كر�سي ��ه �إلى الأمام بمح ��اذاة الملوك والر�ؤ�ساء
وقال �ساخرا ً :
الآن تقدمت فل�سطين خطوة للأمام ! !
ويق ��ول محم ��ود ريا� ��ض ف ��ي مذكرات ��ه � :إن ح� � ّل هذه
الم�شكلة كان قد تطلب تدخله ال�شخ�صي .

�أعلن من هذا المنبر على
م�سم ��ع م ��ن الرئي� ��س عب ��د
النا�ص ��ر �أن منظمة التحرير
لي�ست عميلة لأحد وال تابعة
لأح ��د � ..إنه ��ا مل ��ك ال�شع ��ب
الفل�سطيني وح ��ده � ..أما �أنا
ف�إني �أرف� ��ض �أن �أكون عميال ً
لأح ��د  .م ��ا �أن ��ا بعمي ��ل � .أن ��ا
زمي ��ل لعب ��د النا�ص ��ر  .نحن و�إياه رفاق طريق على درب
الكف ��اح  .و�إن �شعبن ��ا يلتق ��ي مع عب ��د النا�صر لق ��اء الثوار
()1
بالثوار والأحرار بالأحرار .

االعتراف الثوري
ف ��ي  1965/3/22ت ��م توقي ��ع البي ��ان الم�شت ��رك بي ��ن
منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة وجمهوري ��ة ال�صي ��ن
ال�شعبي ��ة  ،وق ��ال ال�شقي ��ري في بداي ��ة الم�ؤتمر ال�صحفي
ال ��ذي عقد في ه ��ذه المنا�سبة � « :إن هذا البيان هو نف�سه
ح ��دث ثوري في عال ��م القانون الدول ��ي � ..إن القانون قد
ن� ��ص على اعت ��راف ر�سم ��ي  ،واعتراف واقع ��ي  ،وال يعرف
نوع� �ا ً ثالث� �ا ً  ،ولك ��ن ال�صي ��ن الث ��ورة قد �أدخلت ه ��ذا النوع
الثالث  ،وهو ما �أ�سميه  :االعتراف الثوري � ...إنه اعتراف
الثوار بالثوار » .
( )1في اجتماع المجل�س الوطني الفل�سطيني الثاني .
( )2في الجل�سة الأخيرة لقمة الخرطوم .
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�أنـا لـ�ســت مـلـكــا ً
« �أنا ل�ست ملكا ً لأحر�ص على البقاء في الملك  ،ول�ست
رئي�س� �ا ً لأحر� ��ص على البق ��اء رئي�س جمهوري ��ة � .أنا واحد
م ��ن �شع ��ب فق ��د كل �ش ��يء ولم يعد لن ��ا ما نخ�س ��ره  ،لأننا
خ�سرنا كل �شيء  .ولكن بقي لنا عقلنا وكرامتنا و�آمالنا .
و�إن االتج ��اه الع ��ام ف ��ي ه ��ذا الم�ؤتمر ( قم ��ة الخرطوم )
ال ي�شجعن ��ي عل ��ى الم�شارك ��ة  ،وال �أ�ستطي ��ع �أن �أ�ساه ��م ف ��ي
ه ��ذه الق ��رارات  .لذلك �أعلن ان�سحابي م ��ن الم�ؤتمر » ...
()2
وخرج .

فل�سطين لم ُتد َع �إلى قمة فل�سطين
كان ��ت الني ��ة �أن ال تدع ��ى
المنظم ��ة للم�شاركة في قمة
الخرط ��وم  ,وهو ما ر�أى فيه
ال�شقي ��ري �إع�ل�ان وف ��اة
للمنظمة  ,وقد ر�أى في ذلك
�أن المنظم ��ة �ستك ��ون �ضحية
ع ��دوان  1967ال ��ذي �أودى بباقي فل�سطي ��ن  ,وبالتالي
تعود �إلى واقعها الم ّر بعد نكبة . 1948
حينه ��ا �أوف ��د ال�شقي ��ري �شفي ��ق الح ��وت مدي ��ر مكتب
المنظم ��ة في بيروت �إلى الخرطوم مهددا ً ب�أنه �إن لم تدع
المنظم ��ة للم�ؤتمر  ,ف�سي ��زور الخرطوم ويعلن لجماهير
الأم ��ة من �أكب ��ر م�ساجدها موقف� �ا ً �شع ��اره ( �إن فل�سطين
ل ��م ت ��دع �إلى قم ��ة فل�سطين ) فج ��اءت الدع ��وة  ,والحقته
المه ��ازل البروتوكولي ��ة ف ��ي تحدي ��د مكان �إقامت ��ه  ,لكن
الأه ��م والأخط ��ر �أن لجن ��ة ال�صياغ ��ة قد ن�أت ع ��ن ردهات
الم�ؤتم ��ر واجتمع ��ت ف ��ي من ��زل محم ��د �أحم ��د محج ��وب

رئي� ��س وزراء ال�سودان  ,وحين علم ال�شقيري بذلك توجه
�إل ��ى المنزل  ,واقتح ��م على اللجنة اجتماعها  ,و�أدخل في
م�ش ��روع بيانه ��ا الءات ��ه الأرب ��ع الت ��ي �أ�سقطت منه ��ا الالء
الرابع ��ة ( ال للح ��ل المنف ��رد )  ,وب�إ�سق ��اط ه ��ذه ال�ل�اء
الرابع ��ة الت ��ي ت�شب ��ث بها ال�شقي ��ري  ,ب ��د�أت رحلة �سقوط
المرحل ��ة ال�شقيري ��ة  ,مرحل ��ة الميث ��اق القوم ��ي  ,الت ��ي
انتهت باالعتراف العربي بقرار ... 242

الر�ؤ�ساء والوزراء � ..أف�سدوا لغتي
ظ� � ّل ولعي باللغة يرافقني ف ��ي جميع مراحل التعليم
حت ��ى تمكنت م ��ن قواعده ��ا و�شواردها  ،و�أ�صب ��ح الإعراب
�سليقت ��ي  ،فم ��ا ف�س ��دت مو�سيقا الإعراب ف ��ي �أذني � اّإل بعد
�أن عمل ��ت ف ��ي الجامع ��ة العربي ��ة ثالثين عام� �ا ً  ،ويومها
�أ�صب ��ح اللحن يملأ �أذني بما �أ�سمعه من �أحاديث الر�ؤ�ساء
()3
والوزراء وال�سفراء .

فل�سطين ملك الأمة
�إن فل�سطين بمقد�ساتها هي ملك للأمة العربية بكل
�أجياله ��ا ال�سالف ��ة وال�صاعدة  ،هي مل ��ك التاريخ العربي ،
وال يمل ��ك �أي عربي �أو فل�سطيني �أ ّنى كانت م�س�ؤوليته �أن
يتنازل عن �شبر واحد من ترابها المقدّ�س .

لقد قال وقوله الحق
�إن للأم ��ة العربي ��ة ف ��ي �أقطاره ��ا المختلف ��ة �ش ��كاوى
كبرى  ..ومن هذه ال�شكاوى :
فـــــــالح بــال �أر�ض  ..و�أر�ض بـــال فــــــــالح ..
ب�ضاعة بال �أ�سواق  ..و�أ�سواق بال ب�ضاعة ..
زراعة بــــال �صناعة  ..و�صناعة بال زراعة ..
بترول  ،بال قطن  ،وال قمح  ..وقطن بال بترول  ،وال
قمح ..
�شع ��ب يغ ��رق بالفي�ضان الم ��درار  ..و�شعب ي�شرب من

تحلية البحار .
ما�شي ��ة ترعى في الحظائ ��ر  ..وما�شية تملأ الفيافي
والقفار ..
عمل بال عمال  ..وعمال بال عمل ..
ومنه ��ا و�إنه للأهم  :المواد الذرية  ..هنا  ..والعقول
الذرية هناك  ..والأموال هنالك ! !
كل ه ��ذه وغيره ��ا من الم�شكالت ال حل لها �إال باتحاد
الأقط ��ار العربي ��ة  ...حت ��ى الم�ؤ�س�سات القطري ��ة �ستكون
�أكث ��ر ازده ��ارا ً ونموا ً في عهد الوح ��دة  ،مما عليه الآن في
عه ��د الح ��دود والقيود  ،ف ��ي عهد المخاف ��ر والحواجز ..
في عهد الر�ؤ�ساء والريا�سات .

الوحدة �أو انهيار الأنظمة القطرية
ال خي ��ر لن ��ا يرتج ��ى �إن ظللنا ع�شرين علم� �ا ً  ،كل علم
بنجم� � ٍة واح ��د ٍة �أو دون نجمة  ،والقول ما قال ال�شقيري :
علم واحد وبه ع�شرون نجمة .
�إذا ما بقيت هذه التجزئة في الوطن العربي ف�ستنهار هذه
اال�ستق�ل�االت الإقليمية التي يحر�ص عليه ��ا الر�ؤ�ساء العرب ،
و�ستنهار معها الثروات الإقليمية  ،وخا�صة البترولية منها فال
تنف ��ع « الإقلي ��م » �صاحبها  ،وال الأم ��ة العربية في مجموعها .
و�إن « �إ�سرائي ��ل » طامع ��ة ف ��ي ثرواتن ��ا  ،و�أنهارن ��ا  ،ومناجمن ��ا ،
وبترولن ��ا  ،وكل خاماتن ��ا  .و�إذا كان ��ت �أي ��ة دول ��ة عربية تح�سب
�أنه ��ا ق ��ادرة �أن « تقعد » على ثرواتها وت�صونه ��ا لنف�سها  ،ف�إنها
تخط ��ئ الح�س ��اب  ..وه ��ذا كالم موج ��ه �إل ��ى ال ��دول البترولية
خا�ص ��ة  .ولي� ��س الحدي ��ث ع ��ن �أطم ��اع « �إ�سرائي ��ل » بالبت ��رول
العرب ��ي لغ ��وا ً ف ��ي ال ��كالم �أو غل ّوا ً ف ��ي التهويل  ،وه ��ذا الزعيم
ال�صهيون ��ي مناح ��م بيغن يق ��ول  « :عندما ن�س ��رح بب�صرنا �إلى
ال�شم ��ال ن ��رى �سه ��ول �سوري ��ة ولبن ��ان الخ�صبة  ،وف ��ي ال�شرق
تمت ��د وهاد الف ��رات ودجلة الغنية وبترول العراق  ،وفي الغرب
بالد الم�صريين ..

(� )1أربعون عاما ً في الحياة العربية والدولية � ،ص . 270
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الق�سم الثاني
حياة ال�شقيري وم�سيرته الن�ضالية
1963 - 1908

الف�صل الثالث

في فل�سطين  ..من الميالد  1908حتى النكبة 1928

الف�صل الرابع
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الف�صل الثالث

في فل�سطين  ..من الميالد  1908حتى النكبة 1948
ن�ش�أته وتعليمه 1928 - 1908
نـ�ســبه :
ينحدر ال�شقيري من �أ�سرة عربية  ،نزحت من الحجاز ،
والده �أ�سعد ال�شقيري ,كان ع�ضوا ً في البرلمان العثماني ،
ومن الأع�ضاء البارزين في جمعية االتحاد والترقي  ،وهو
من �أبرز الأع�ضاء الداعين �إلى الوحدة الإ�سالمية  ،ومن
المعار�ضين للتعامل مع الحلفاء .
ميـالده وطفولتـه :
ولد ال�شقيري في قلعة تبنين في جنوب لبنان عام
 ، 1908على ما قدّر هو عمره فيما بعد  ،والدته تركية ،
طلقها �أب��وه ف�سافرت مع طفلها �إل��ى طولكرم  ،وهناك
ت��زوج��ت ل�ك��ن زوج �ه��ا ت��وف��ي ب�ع��د �أع� ��وام قليلة  .وكانت
طفولته �سنوات م��ن معاناة اليتم وال�ح��رم��ان والفقر ،
وكان يحب �أمه حبا ً كبيرا ً  ،وقد كانت تقتر على نف�سها ،
حتى ت�سعده ي��وم عيد �أو في �أي منا�سبة تمر به كبقية
الأط�ف��ال  ،وق��د �أخ��ذ عنها اللغة التركية  .ويتذكر �أنه
كان في المدر�سة الواقعة و�سط مدينة طولكرم  ،يتعلم
القراءة والكتابة .
تفتحت عيناه على �أخبار الحرب العالمية الأولى التي
بد�أت عام 1914م  ،وكان ديوان العائلة الو�سيلة الوحيدة
لتداول الأخبار  ،واالطالع على �ش�ؤون الدنيا و�أحوالها .
في ال�سنة الثانية للحرب مر�ضت �أمه مر�ضا ً �شديدا ً
وم��ات��ت وه��و ف��ي ال�سابعة م��ن ع�م��ره  ،وب��وف��ات�ه��ا �أ�صبح
وقع الحياة عليه �صعبا ً وقا�سيا ً وثقيال ً  ،فقد حنان الأم
وعطفها و�شعر ب �م��رارة اليتم  ،لكن ذل��ك ل��م ي�ف� ّ�ت في
ع�ضده  ،فقد جعله تفوقه في المدر�سة حديث �أهل عكا ،
ودفع زوجة �أبيه �إلى تقبل وجوده في الأ�سرة  ،مما خفّف
عنه ومكّنه من التمتع بالعي�ش في بيت �أبيه � ،إلى �أن ُهزم
العثمانيون الذين ع� ّد البريطانيون ال�شقيري الكبير
واح��دا ً منهم  ،فطردوا �أ�سرته من بيتها خ��ارج �سور عكا
واتخذوه مقرا ً لهم  ،فانتقلت الأ�سرة �إلى بيتها القديم
داخ��ل ال�سور ف��ي غياب الأب ال��ذي و�صل فيما بعد �إلى
حيفا  ،فاعتقلته �سلطات االحتالل البريطاني  ،ونقلته
مع الأ�سرى العرب �إلى م�صر  ،ثم عاد �إلى عكا .
فتى �صغيرا ً عام  1919بعد �أن
عركت ال�سيا�سة �أحمد ً
خمدت ن��ار الحرب العالمية الأول��ى  ،منذ اعتاد ارتيا َد
الديوان  ،حيث يجل�س الكبار يتناقلون �أخبار ال�صحف ،

ويتبادلون الآراء ووجهات النظر  ،وي�شهدون طالئع ِفتي ٍة
يعملون من �أجل فل�سطين  ،يجمعون تواقيع النا�س على
عرائ�ض احتجاج  ،وي�ستفتونهم ف��ي �أ�سماء �شخ�صيات
المدينة الذين �سوف ي�شاركون في « الم�ؤتمر ال�سوري »
الذي عقد الحقا ًفي دم�شق ا�ستنكارا ًللحركة ال�صهيونية ،
وعا�ش الفتى �أحمد الم�شهد ذاته في مدار�س عكا .
درا�سته االبتدائية والثانوية :
ك��ان ف��ي مدينة عكا ع��دة م��دار���س اب�ت��دائ�ي��ة � ،ألحق
ال�شقيري ب�أكثرها �ضبطا ً ومراقبة  ،ولعل ذلك �ساعده في
تكوين �شخ�صية من�ضبطة  ،وفي الوقت نف�سه �شخ�صية
تتوق �إلى الحرية ,وقد كان مواظبا ً على درو�سه  ،مجدا ً
مجتهدا ً � ،أول ��ع باللغة العربية  ،واب�ت�ع��د ع��ن اللحن ،
وبالن�سبة للهوايات فقد ك��ره المو�سيقى وال��ري��ا��ض��ة ،
و�أحب الك�شافة  ،وانتمى �إليها  ،ومن خاللها ومع �إتقانه
اللغة العربية برزت لديه روح الخطابة والقيادة  ،ونفّ�س
فيها عن الروح الوطنية التي كانت تملأ جنبات �صدره
وق�ل�ب��ه  .وك ��ان �إل ��ى ج��ان��ب ال��درو���س من�شغال ً بالجامع
ودرو��س��ه  ،وحين �أنهى ال�صف الثاني الثانوي رغ��ب في
التعلم ف��ي الأزه ��ر  ،لكن �أه�ل��ه ل��م ي��واف�ق��وه على ذل��ك ،
و�أجبروه على �إع��ادة ال�سنة ليلحق به �أخوه �أنور ويذهبا
معا ً �إلى مدر�سة �صهيون في القد�س  ،حيث �أنهى �سنوات
درا�سته فيها بنجاح وتفوق  ،وتخرج عام . 1926
درا�ستــه الجامعية :
من القد�س التحق ال�شقيري بالجامعة الأميركية في
بيروت  ،وقد ملأت حياة الجامعة نف�سه و�شعر بالحرية ،
وان�ضم �إل��ى ن��ادي ال�ع��روة الوثقى ف��ي الجامعة  ،وكان
هذا النادي مجتمع الطالب العرب من جميع الأقطار ،
ف�أح�س بروح الأمة والقومية العربية ووحدتها  ،وهناك
ب��د�أ مخا�ض ال�شعور ال��وط�ن��ي  ،فا�شترك ف��ي مظاهرة
في ذك��رى ال�ساد�س من �أي��ار  ،وارت�ج��ل خطبة حما�سية
في �ساحة ال�شهداء في بيروت  ،ن��دد فيها باال�ستعمار ،
واال� �س �ت �ب��داد ال�ع�ث�م��ان��ي  ،الأم� ��ر ال ��ذي �أث� ��ار ال�سلطات
الفرن�سية الم�ستعمرة �آن��ذاك  ،فقررت �إبعاده عن لبنان
عام  ، 1927ونقل �إلى الناقورة على الحدود الفل�سطينية -
اللبنانية  ،ومنها عاد �إلى عكا  .وكان هذا الإبعاد نقطة
تحول ف��ي حياة ال�شقيري � ،أل�ق��ت ب��ه ف��ي م�ي��دان العمل
الوطني  ،ف�أعطى ن�صيبا ً من الوقت لل�سيا�سة ون�صيبا ً
�آخر للدرا�سة  ،وكان يحب �أن يوفق بين حوافز الأولى ،
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ال�شقيري �صحفيا ً :
بعد �أن و��ص��ل عكا ق��ادم �ا ً م��ن ب�ي��روت  ،غ��ادره��ا �إلى
القد�س  ،ليدر�س في معهد الحقوق بالنظام الم�سائي عام
 ، 1928ووجد عمالً في النهار في جريدة ( مر�آة ال�شرق )
مقابل ال�سكن والطعام  ،ومن هنا قلب �صفحة جديدة
في حياته � ،صحفيا ً �سيا�سيا ً في النهار  ،وطالب حقوق
في الم�ساء .

الأمور في الحركة الوطنية  ،فقرروا توزيع �أنف�سهم على
مناطق البالد المختلفة  ،لبث الوعي والدعوة لذلك ،
وكان ن�صيب ال�شقيري عكا ولواء الجليل  ،ف�صار يتنقل
ليخطب هنا  ،ويدعو لمقاومة اال�ستعمار وال�صهيونية
هناك .
اعتقل رج��ال ال�شرطة ال�شقيري ونقلوه �إل��ى قرية
الزيب قرب عكا  ،في �إقامة جبرية في بيت �آل ال�سعدي ،
و�شاءت الأق��دار بعد �سنوات �أن �صاهرهم وت��زوج الآن�سة
ن�سيبة( )1بنت عبد الفتاح ال�سعدي رئي�س بلدية عكا  ،التي
�أنجبت له �أوالده ال�ستة .

و�ضرورات الثانية .

�أط ��ل ال���ش�ق�ي��ري م��ن خ�ل�ال ع�م�ل��ه ال���ص�ح��اف��ي على
الو�ضع ال�سيا�سي  ،وطبيعة الحركة الوطنية الفل�سطينية
العفوية الب�سيطة  ،ف��ي مواجهة الحركة ال�صهيونية
الواعية المنظمة  ،وغ��دا مكتبه م��زارا ً ل�شباب القد�س
وفل�سطين  ،ون��دوة �سيا�سية لهم  ،يتداولون فيها �أمر
تفاقم الخطر ال�صهيوني  ،وتردي الحركة الفل�سطينية
وانق�سامها  .كما �أن االت�صال المبا�شر مع اليهود �سواء في
�إدارة المعهد �أو طلبته  ،مكّنه من التعرف على اليهود عن
قرب  ،وتفهم �أ�ساليب تفكيرهم  ،وتخطيطهم وعدائهم
للعرب  ،وزاد م��ن �إح�سا�سه بالخطر ال�صهيوني على
فل�سطين  ،ما كان عونا ً له في محاربة اليهود في هيئة
الأمم المتحدة فيما بعد  .وقد برزت مواهب ال�شقيري
الخطابية في عدة منا�سبات وطنية وقومية منها حفل
ت�أبين « �سعد زغلول » حين �ألقى خطابا ً في الحفل بعد
وال��ده  ،ا�ست�شهد بما حفظه من الأناجيل �أثناء درا�سته
في « �صهيون »  ،وتكلم عن البر والإح�سان  ،فكان « خطابا ً
قوميا ً في �إطار �إنجيلي » .
�شارك ال�شقيري في الن�شاط الوطني الفل�سطيني عام
 ، 1928وكان همه �أن يزول االنق�سام في �صفوف الحركة
ال��وط�ن�ي��ة  ،وك ��ان ي�ح��ث ال �ق��ادة الفل�سطينيين وزعماء
الأح� ��زاب الفل�سطينية ع�ل��ى ت��وح�ي��د ال���ص��ف  ،وتكاتف
ال�ج�ه��ود وت�ح��دي��د الأه� ��داف  ،وك ��ان ي�ق��ول ب� ��أن ال�شعب
الفل�سطيني ي�سبق قيادته  ،وه��ذا ما �أخ��ذه على القيادة
الفل�سطينية �آنذاك بزعامة الحاج �أمين الح�سيني .
زاد التحامه بالأحداث الوطنية بت�أثير عمله ودرا�سته ،
وازداد ن�شاطه م��ع غيره م��ن �شباب فل�سطين  ،وقويت
الدعوة �إلى بعث الحياة في الحركة الوطنية بعد حادثة
البراق (  ، ) 1929التي ك�شفت للعرب الخطر ال�صهيوني
الداهم  ،وزادت الرغبة في نف�س ال�شقيري ونفو�س ال�شباب
في قيام قيادة وطنية جديدة  ،تتولى الإم�ساك بزمام

المحاماة و�أثرها على ال�شقيري :
في عام  ، 1930بعد انق�ضاء مدة الإقامة الجبرية عاد
ال�شقيري �إلى القد�س واعتزل العمل فـي ( مر�آة ال�شرق ) ،
ليف�سح ال��وق��ت للدرا�سة  ،وك�ـ��ان فـي ال�سنة الثـالثة في
معهد الحقوق  ،والتحق بمكتب المحامي مغنم مغنم
الذي كان من رموز الحركة الوطنية الفل�سطينية  ،وقد
ا�ستفاد ال�شقيري كثيرا ً من العمل معه في التعرف على
�أ�سرار المهنة  ،وان�شغل فترة عن ال�سيا�سة  ،ما لبث �أن
عاد �إليها عن طريق المحاماة ,عندما و�صلت لجنة �شو
�إلى فل�سطين للتحقيق في ثورة البراق  ،فقد �أتيح له �أن
ي�سهم في �إعداد ملف الق�ضية ف�أدى به ذلك �إلى االرتقاء
في مجال العمل ال�سيا�سي  ،و�أ�سهم في انت�شار �سمعته ،
ك�سيا�سي �أوال ً وكمحا ٍم ثانيا ً � ،إذ قام بدور ال ب�أ�س به في
تو�ضيح تاريخ الق�ضية الفل�سطينية  ،و�شرح وثائقها .
انتقل ال�شقيري �إلى العمل في مكتب المحامي عوني
عبد ال �ه��ادي( ، )2ال��ذي ك��ان يتولى ال��دف��اع ع��ن الق�ضية
الفل�سطينية �أم��ام اللجنة الدولية  ،وتم ّر�س ال�شقيري
ف��ي ال�م�ح��ام��اة ف��ي م �ي��دان ال�ق���ض��اي��ا ال��وط�ن�ي��ة  ،و�شهد
محاكمات �أبطال ث��ورة البراق الثالثة في �سجن عكا :
ف�ؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم  ،ثم ان�صرف
بعدها ال�ستكمال الدرا�سة في معهد الحقوق  ،وا�شترك
في معظم اجتماعات حزب اال�ستقالل الذي ت�أ�س�س عام
 1932دون �أن ين�ضم �إليه � ،إذ كان ينفر من الحزبية .
في الم�ؤتمر القومي ال��ذي عقد في يافا ع��ام 1933
ح� ّدث ال�شقيري الح�ضور بق�ضية عرب وادي الحوارث
الواقع بين قي�سار ّية ونهر الفالق  ،الذين بيعت �أرا�ضيهم
وم�ساكنهم في المزاد العلني وفاء ل َد ِ
ين يهو ٍد فرن�سيين
على �أ��س��رة ال�ت� ّي��ان اللبنانية مالكة الأرا� �ض��ي  ،وو�صف
ال�شقيري للح�ضور حال العائالت العربية وهم يطردون
عن �أر�ضهم  ،وحذر من م�صير م�شابه للفل�سطينيين  ،ما

الن�ضال في فـل�سطيـن 1948 - 1928

( )1توفيت في القاهرة ع�شية يوم عرفة الموافق . 2008 /12/8
( )2من رموز الحركة الوطنية في فل�سطين  ،ومن م�ؤ�س�سي حزب اال�ستقالل  ،وقد عمل قبل ذلك �سكرتيرا ً للملك في�صل الأول ثم للأمير
عبداهلل بن الح�سين ( الملك عبداهلل الأول الحقا ً ) .
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لم يجتمع الزعماء الفل�سطينيون تحت لواء جبهة وطنية
موحدة  ،وظل ال�شقيري يراوح بين ال�سيا�سة والدرا�سة
حتى �أنهى درا�سة المحاماة في معهد الحقوق عام ، 1933
ول��م يبرح �ساحة الن�ضال  ،وا��ش�ت��رك ف��ي المظاهرات ،
وتطوع للدفاع عن المعتقلين الفل�سطينيين  ،ونا�صر
الأحزاب و�ساندها في ن�شاطها  ،كما �أعجب ال�شقيري بثورة
الق�سام  ،ب�شجاعة رجالها و�إيمانهم وهدوئهم  ،وحين
ا�ست�شهد الق�سام عام  1935ا�شترك في ت�شييع جنازته في
حيفا  ،ثم في الدفاع عن الأ�سرى من رجاله .
ثورة 1939 - 1936
ا�شترك ال�شقيري في ت�أ�سي�س لجنة قومية في عكا
على غ��رار بقية المدن الفل�سطينية  ،ت�ضامنا ً مع يافا
ف��ي �إ�ضرابها ع��ام  1936وا�ستنكـارا ً ل�ل�أح��داث الداميـة
�آنذاك  ،واعترا�ضا ً على بط�ش القوات الحكومية بالعرب
فيها وفي بقية مدن فل�سطين  ،و�ألفت اللجنة العربية
العليا في فل�سطين في تلك ال�سنة  ،وتط ّور الإ�ضراب من
ال�سلم �إلى المظاهرات  ،ثم �إلى ن�ضال الع�صابات
حالة ّ
الم�سلح  ،ما دفع الإنجليز �إل��ى �إع�لان حالة الطوارئ ،
وفر�ض الإقامة الجبرية  ،وتنفيذ االعتقاالت التي �شملت
ال�شقيري � ،إذ اعتقل و ُنقل �إلى �سمخ ثم �إلى الح ّمة قرب
الحدود ال�سورية .
لم يكبح المعتقل جما َح ال�شقيري  ،ولم ُيخ�ضع روحه
ال�ح� ّرة الثائرة  ،فغدا محط َة ن�شاط  ،و ُمنطلق ِحراكٍ
قومي لل�شقيري ورفاقه الذين ع ّمموا من�شورات الثورة
في مناطق ال�شمال قاطبة  ،وكانوا على �صلة بالمجاهدين
في طريق عبورهم بالأ�سلحة من �سورية  ،وراح ورفاقه
ي��وج�ه��ون ال��ر��س��ائ��ل �إل ��ى اللجنة ال�ع��رب�ي��ة العليا  ،و�إلى
رئي�سها الحاج �أمين الح�سيني  ،ينا�شدونهم فيها رف�ض
الو�ساطة العربية لوقف الثورة دون �ضمانات  ،ويحذرونهم
لكن �صرختهم
من الوقوع في حبائل الغدر البريطاني ّ ،
هذه لم تل َق �صداها  ،فعاد ورفاقه ال ُمعتقلون �إلى مدنهم
وقراهم  ،لي�ست�أنف العمل في المحاماة  ،وموا�صلة الدفاع
عن فل�سطين وق�ضيتها .
ف��ي ع ��ام � � 1937ش��ارك ال���ش�ق�ي��ري ع �� �ض��وا ً ف��ي لجنة
الإعالم والتوعية في م�ؤتمر بلودان  ،الذي عقده العرب
بعد تقرير اللجنة الملكية البريطانية  ،برئا�سة اللورد
بيل  ،التي اقترحت تق�سيم فل�سطين ف�أ�شعل ثورة العرب
رف�ضا ًواحتجاجا ً ،وتوالت الأحداث �إلى �أن قُتل حاكم لواء
وحلّت اللجنة العربية العليا ،
الجليل البريطاني �أندروز ُ ،
و ُنفي معظم �أع�ضائها  ،ولج�أ الحاج �أمين الح�سيني �إلى
لبنان  ،وا�ضطر ال�شقيري �إل��ى االختباء عند �أ�صدقائه
في القد�س  ،حتى قُب�ض عليه في دير البلح �أثناء تخفيه
ومحاولته اللجوء �إل��ى م�صر  ،ف�أعيد �إل��ى غ��زة مقيدا ً
و�سجن فيها قبل �أن ينقل �إلى �سجن عكا  ،ثم �إلى معتقل

المزرعة � ،إلى �أن �أفرج عنه مع �سائر المعتقلين .
ف��ي مدينة النا�صرة التقى ال�شقيري �ضمن رجال
الحركة الوطنية في �شمال فل�سطين بحاكم لواء الجليل
ال�ب��ري�ط��ان��ي ك�ي��رك�ب��راي��د  ،ف�ت�ج��اه��ل ت �ه��دي��دات الحاكم
للمجتمعين بالعقاب وف��ر���ض ال�غ��رام��ات م��ا ل��م تتوقف
ال �ث��ورة  ،وراح ال���ش�ق�ي��ري ي�ت�ح��دث ع��ن ت��اري��خ الن�ضال
الوطني الفل�سطيني  ،ويعلن �إ�صرار ال�شعب علـى موا�صلة
الكفاح  ،ف ُنمي �إليه �أن �أمرا ً قد �صدر باعتقاله  ،فلم يعد
�إلى عكا  ،بل �ساعده �صديقه روحي الخطيب على عبور
الحدود بالقطار �إلى دم�شق .
�شكّل انتقال ال�شقيري �إلى �سورية ثم لبنان �صفحة
ج��دي��دة ف��ي �� ِ�س�ف� ِر ال�ن���ض��ال ل��دي��ه  ،و�أ� �س �ه��م ف��ي خدمة
ال�ث��ورة الفل�سطينية  ،وك��ان في بيروت على مقربة من
الحاج �أمين الح�سيني زعيم الحركة الوطنية  ،ون�شط
في االجتماع بال�صحفيين الأجانب �شارحا ً �أبعاد ق�ضية
فل�سطين  ،وكاتبا ً �صحفيا ً متخ�ص�صا ً و َق� َ�ف َقلَ َم ُه على
خدمة الق�ضية  ،وقد عا�ش �أحداث عام  1938حين كانت
ثورة فل�سطين في عام  1936تقترب من نهايتها  ،وع ّدها
�أجمل �أي��ام عمره � ،إذ ك��ان ال�ث��وار فيها ي�ح��رزون الن�صر
تلو الن�صر  ،وك��ان هو يمار�س الإع�لام وال�سيا�سة به ّم ٍة
ٍ
ون�شاط كبيرين  ،ويتعرف �إل��ى ق��ادة الثورة �أمثال عبد
الرحيم الحاج محمد و�أبي �إبراهيم الكبير .
تعاظَ َم �ش�أن الثورة الفل�سطينية  ،وتوالت انت�صاراتها
�إل��ى ح� ّد دف��ع بريطانيا �إل��ى التوقف عن تنفيذ خطتها
بتق�سيم فل�سطين  ،وال��دع��وة �إل��ى م�ؤتمر لندن  ،الذي
عقد ع��ام  1939ف��ي ل�ن��دن بح�ضور ممثلين ع��ن الدول
العربية المجاورة وممثلين عن عرب فل�سطين من جهة ،
وممثلين ع��ن الوكالة اليهودية م��ن جهة �أخ��رى  ،ولم
يتو�صل الم�ؤتمر �إل��ى نتيجة تذكر  ،وعاثت االغتياالت
والت�صفيات ف�سادا ً في الثورة ورجاالتها � ،إال �أن ال�شقيري
تابع ن�شاطه وتحركاته و�سافر �إلى تركيا موفدا ً من قيادة
الثورة لطلب العون والت�أييد  ،لكنه �سرعان ما عاد �إلى
بيروت  ،وان�ضم �إلى الوفد الفل�سطيني �إلى م�ؤتمر لندن
برئا�سة الحاج �أمين الح�سيني  ،و�أع� ّد لذلك المذكرات
والدرا�سات  ،ومنها درا�سة عن الكتاب الأبي�ض الذي ذهب
طي الن�سيان بمجيء الحرب العالمية الثانية  ،وكانت
بريطانيا قد �أ�صدرته في �17أيار  /مايو  1939بعد ف�شل
م�ؤتمر لندن  ،وين�ص على �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
خ�ل�ال ف�ت��رة ان�ت�ق��ال م� ّدت�ه��ا ع�شر ��س�ن��وات  ،م��ع تحديد
الهجرة  ،وتقييد انتقال الأرا�ضي  ،وم��ا َل ال�شقيري في
درا�سته �إلى ترجيح قبوله  ،بينما اختلف حوله الزعماء
الفل�سطينيون ولكن العرب في النهاية رف�ضوه  .وب�ضغط
من ال�صهيونية العالمية قامت الحكومة البريطانية
ب�سحب الكتاب الأبي�ض .
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غادر ال�شقيري لبنان �إلى القاهرة  ،بعد �أن طلبت ال�سلطات
الفرن�سية من الفل�سطينيين مغادرة لبنان مع ن�شوب الحرب
العالمية الثانية  ،وبد�أ يمـار�س ن�شاطه  ،ويتع ّرف �إلى رجاالت
م�صر و�سورية ولبنان  ،الذين كان منهم عبد الرحمن عزام
با�شا( ، )1حتى توقفت ال�ث��ورة في فل�سطين  ،وتوفي والده
ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري ع ��ام ، 1940و�سمحت ل��ه ال�سلطات
البريطانية بالعودة فعاد يمار�س المحاماة في مكتبه في
عكا .
بد�أ ال�صهاينة يخططون لتجميع �شتاتهم من مختلف
بقاع الأر�ض والهجرة �إلى فل�سطين  ،وقد تنبه ال�شقيري
�إل ��ى ه��ذا ال�خ�ط��ر ال��داه��م وح� �ذّر م�ن��ه ف��ي وق � ٍ�ت ُم�ب�ك��ر ،
توحد جهود ال�شعب
وط��رح فكرة قيام قيادة فل�سطينية ّ
الفل�سطيني  ،وجرى االتفاق على �إن�شاء هيئة تتولى قيادة
الحركة الوطنية  ،في الوقت الذي اتفق فيه الزعماء العرب
على عقد اجتماع تح�ضيري في الإ�سكندرية لدرا�سة �إن�شاء
جامعة الدول العربية  ،و�أجمع الفل�سطينيون على اختيار
مو�سى العلمي مندوبا ً عن الأحزاب الفل�سطينية في هذا
االجتماع  ،فز ّوده ال�شقيري بمذكرة تو�ضح تطور ق�ضية
فل�سطين  ،والأخ�ط��ار ال�صهيونية ال ُمحدقة بفل�سطين
�أر�ضا ً و�شعبا ً .
ت�أ�سي�س الجامعة العربية
حين �أن�شئت الجامعة العربية في �آذار  /مار�س  1945وعلى
مقربة من اجتماعاتها  ،ح�ضر ال�شقيري ممثالً �شخ�صيا ً
للرئي�س ال�سوري �شكري القوتلي  ،وك��ان مجل�س الجامعة
قد �أو�صى بت�أ�سي�س مكتب �إعالمي لها في وا�شنطن  ،ف�أقنع
مو�سى العلمي ال�شقيري بتنفيذ المهمة  ،ف�غ��ادر القاهرة
�إلى عكا ثم غادر �إلى نيويورك ب�صحبة زمالئه في العمل :
خلو�صي الخيري  ،وعوني الدجاني  ،وعمر �أبو خ�ضرا  ،وكان
ال�شقيري ال يترك فر�صة �إال وي�شرح فيها حقائق الق�ضية
الفل�سطينية للمثقفين العرب والمهتمين  ،وتب ّينت له هناك
�سطوة القوى ال�صهيونية و�سيطرتها على الأميركيين .
ف��ي نهاية �أي�ل��ول � /سبتمبر  1945بو�شر العمل في
المكتب العربي في وا�شنطن  ،وفي حفل افتتاحه عقد
ال�شقيري م�ؤتمرا ً �صحفيا ً �ألقى فيه بيانا ً  ،و�أج��اب على
�أ�سئلة ال�صحفيين و�أغلبهم من ال�صهاينة  ،الذين كتموا
�أخبار الم�ؤتمر  ،وتجاهلت ُه و�سائل �إعالمهم  ،كما تجاهلت
�أن�شطة المكتب ون�شراته فيما بعد  ،لكن ال�شقيري وا�صل
ن�شاطه الإعالمي .

عاد ال�شقيري �إلى عكا في ت�شرين الثاني  /نوفمبر ، 1945
فاطم�أن على �أ�سرته( )2ثم غ��ادر �إل��ى القد�س عام ، 1946
واجتمع بزمالئه في المكتب العربي للم�شاورة ومراجعة
التقارير و�إعداد ملف �ضخم للق�ضية الفل�سطينية باللغة
الإنجليزية ُ ،ق� ّدم �إلى اللجنة الأنجلو � -أميركية  ،التي
�أ�صدرت تقريرها المجحف بالحقوق العربية في القاهرة
ف��ي ني�سان � /أب��ري��ل � ، 1946إذ �أو��ص��ت ب��إدخ��ال مئة �ألف
ي�ه��ودي مهاجر �إل��ى فل�سطين ف��ورا ً  ،وب��إط�لاق الهجرة
اليهودية  ،و�إل�غ��اء القيود على ملكية الأرا��ض��ي  ،وو�ضع
فل�سطين تحت الو�صاية �إلى �أن يكثر عدد اليهود فيها ،
ون�سفت اللجنة بذلك الكتاب الأبي�ض .
�أ�صبح ال�شقيري مديرا ً للمكتب المركزي واجتمع
في القد�س �أوائل �أيار  /مايو � 1946إلى �أع�ضاء المكتب
العربي  ،وقرروا �ضرورة �إطالق الكفاح الم�سلح بدعم من
الدول العربية  ،ردا ً على الأعمال الإرهابية ال�صهيونية ،
ودعا مرا�سلي ال�صحف �إلى �إطالق حملة �صحفية للدعوة
�إل��ى الكفاح الم�سلح  ،كما دعا �إل��ى �إن�شاء لجان طوارئ
في فل�سطين  ،وقد تنادى الملوك والر�ؤ�ساء العرب �إلى
عقد م�ؤتمر في �أن�شا�ص قرب القاهرة نهاية �أيار  /مايو
 ، 1946فطلب الرئي�س ال���س��وري �شكري القوتلي من
ال�شقيري �أن يلتحق به م�ست�شارا ً له في الم�ؤتمر  ،وفي
حزيران من ال�سنة ذاتها انعقد مجل�س جامعة الدول
العربية في بلودان  ،وح�ضره الوفد الفل�سطيني برئا�سة
جمال الح�سيني وع�ضوية ال�شقيري  ،الذي اعتذر عن
اال�شتراك في ع�ضوية الهيئة العربية العليا التي �شكّلها
الم�ؤتمر من ال�شخ�صيات الفل�سطينية البارزة .
ازداد الإره� ��اب ال�صهيوني و�شملت دائ��رت��ه جميع
�أرجاء فل�سطين  ،ووقعت حادثة تفجير فندق الملك داود
القريب من المكتب العربي في القد�س في حزيران /
يونيو  ، 1946فقرر ال�شقيري وجمال الح�سيني ومو�سى
ال�ع�ل�م��ي زي ��ارة الأق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة ط�ل�ب�ا ً ل�ل�ع��ون  ،وفي
الريا�ض التقوا الملك عبد العزيز �آل �سعود  ،ثم غادروا
�إل��ى بغداد  ،ومنها ذهب ال�شقيري �إل��ى دم�شق لت�أمين
ع�ب��ور الأ��س�ل�ح��ة م��ن ال �ع��راق  ،وغ ��ادر �إل��ى م�صر حيث
كان الملك فاروق قد ا�ست�ضاف الحاج �أمين الح�سيني
العائد من �ألمانيا  ،فزا َر ُه ال�شقيري و�أطلعه على الجهد
المبذول لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني وت�سليحه  ،و�أبلغه
�أن ال�شعب ُمجم ٌع على زعامته  ،وب � ّدد �شكوكه تجاه
مو�سى العلمي .
اجتمع مجل�س الجامعة العربية ف��ي ال�ق��اه��رة في
ت�شرين الأول � /أكتوبر  ، 1946وتوا�صل ال�شقيري مع

(� )1أحد �أبرز رجال حزب الوفد في م�صر  ،و�أول �أمين عام لجامعة الدول العربية منذ قيامها في عام . 1945
( )2انظر تفا�صيل رحلة وا�شنطن وت�أ�سي�س المكتب في كتاب ال�شقيري « من القد�س �إلى وا�شنطن » في ق�سم �آثار ال�شقيري الفكرية
وال�سيا�سية في هذا الكتاب .
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ال��وف��ود العربية � ،إل��ى �أن ن��ا��ش��ده �إخ��وان��ه �أن ي�ع��ود �إلى
فل�سطين ل�س ّد الفراغ الوطني في القيادة الفل�سطينية ،
فعاد �إلى فل�سطين حتى �أوائ��ل �آذار  /مار�س  1947حين
اج�ت�م��ع مجل�س ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة وح���ض��ر ال�شقيري
جل�ساته م�ست�شارا ًللوفد ال�سوري  ،وق ّدم مذكرات قانونية
للوفد ال�سوري حول حق تقرير الم�صير .
النـكـبـــة
ف��ي نهاية ني�سان � /أب��ري��ل  1947انعقدت الجمعية
العامة ل�ل�أم��م المتحدة بطلب م��ن بريطانيا ف��ي دورة
غير عادية للنظر في الق�ضية الفل�سطينية  ،و�صدر قرار
بت�شكيل لجنة تحقيق دولية و�صلت �إلى فل�سطين يوم 17
حزيران  /يونيو  ، 1947فع ّم الإ�ضراب �أرجاء فل�سطين ،
واجتمعت اللجنة �إلى ممثلي ال�صهاينة  ،ثم اجتمعت في
لبنان �إلى ممثلي الحكومات العربية  ،وقد تابع ال�شقيري
خيوط الم�ؤامرة  ،قبل �أن ين�ض ّم �إلى الوفد ال�سوري في
اج�ت�م��اع��ات مجل�س الجامعة العربية  ،ال��ذي عقد في
لبنان في ت�شرين الأول � /أكتوبر  ، 1947وانبثقت عنه
عدة قرارات  ،وت�ألفت لجنة ع�سكرية  ،ومن هناك انتقل
ال�شقيري �إلى دم�شق  ،وقابل الحاج �أمين الح�سيني في
محاولة لإقناعه بالتعاون مع اللجنة الع�سكرية  ،وظ ّل
في مكتب ُخ ّ�ص�ص له في وزارة الخارجية ال�سورية  ،حتى
�صدر ق��رار التق�سيم الم�ش�ؤوم رق��م  181في  29ت�شرين
ال�ث��ان��ي  /نوفمبر  ، 1947ال��ذي ك��ان ي��وم ح��داد ع��ام في
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي  ،وتتابعت الأح� ��داث ب�ع��ده  ،وافتتحت
مكاتب التطوع للقتال  ،وجمعت الأموال  ،وعقد مجل�س
الجامعة العربية اجتماعاته في تلك الأج��واء  ،و�شارك
ال�شقيري م��ع ال��وف��د ال���س��وري ف��ي االج�ت�م��اع��ات  ،التي
�أظهرت له �سيا�سة المزايدات  ،والت�صريحات الجوفاء ،
والجدل العقيم  ،والخالفات واالنق�سامات  ،وا�شترك في
�صياغة مذكرة الجامعة العربية �إل��ى الأم��م المتحدة ،
ال �ت��ي ت �� �ش��رح �أ� �س �ب��اب ال �ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري ال �ع��رب��ي في
فل�سطين  .وتنقل ال�شقيري بعدها بين دم�شق وعمان
والقاهرة  ،وهو ي�شهد تطورات الأحداث  ،ففي منت�صف
ليلة �15 - 14أي��ار  /م��اي��و 1948غ ��ادر المندوب ال�سامي
البريطاني �ألن كنجحام ميناء حيفا معلنا ً نهاية االنتداب
البريطاني على فل�سطين  ،و�أعلن ال�صهاينة قيام دولة
« �إ�سرائيل »  ،وزحفت الجيو�ش العربية �إلى فل�سطين ،
واحتلت معظم الأرا�ضي الفل�سطينية التي كانت ال تزال
بيد الفل�سطينيين  ،وا�شتبكت مع القوات اليهودية  ،لكن
��س��رع��ان م��ا �أ� �ص��در مجل�س الأم ��ن ق ��رارا ً ب��وق��ف �إطالق

النار وقبل العرب به  ،ووقعوا الهدنة الأول��ى  ،التي بد�أ
�سريانها �صباح  11حزيران  /يونيو  1948ولمدة �أربعة
�أ�سابيع  ،لتمكين الو�سيط الدولي من تقديم اقتراحاته
لحل الم�شكلة..
ك��ان وق��ف القتال وفقا ً للهدنة كارثة على العرب � ،إذ
�أت ��اح ان�سحاب البريطانيين م��ن ميناء حيفا  ،و�سيطرة
ال�صهيونيين عليه وا�ستخدامه للأغرا�ض الع�سكرية  ،وجلب
كميات كبيرة من ال�سالح ب�أنواعه المختلفة  ،وتمكنوا من
تموين الم�ستعمرات المعزولة وتعزيزها  ،وقاموا بت�صفية
المقاومة العربية �ضمن مناطقهم  ،والأه��م من ذل��ك �أن
الهدنة مكنت اليهود من التزود بالأ�سلحة وا�ستقدام �آالف
المتطوعين اليهود المدربين على القتال..
وا��س�ت��ؤن��ف ال�ق�ت��ال ف��ي  ، 1948/7/9وك ��ان ل�صالح
ال �ق��وات ال�صهيونية  ،و�أدى ان�سحاب ال �ق��وات الأردنية
من اللد والرملة �إلى احتالل القوات ال�صهيونية لهما
�إ�ضافة �إلى مناطق �أخرى  ،و�أتاح الفر�صة للتركيز على
قتال ال�ق��وات الم�صرية وال�ق��وات ال�سورية واللبنانية ،
و�صدر قرار الهدنة الثانية رقم  54تاريخ ، 1948/7/15
ومع ذلك ا�ستمر ال�صهيونيون بخرق الهدنة حتى توقف
القتال على الجبهة الم�صرية في . 1949/1/18
��ش��ارك ال�شقيري ناطقا ً با�سم وف��د الجامعة ل�شرح
وجهة النظر العربية للو�سيط الدولي الكونت برنادوت
في رود���س  ،ف ََ�سر َد المطالب الوطنية ورف�ض االجتماع
باليهود  ،كما ��ش��ارك ف��ي دورة الجمعية العامة للأمم
المتحدة  ،التي انعقدت في باري�س خريف ع��ام ، 1948
بعد اغتيال الو�سيط الدولي برنادوت على يد الع�صابات
ال�صهيونية في  ، 1948/9/17وت�أكد له �أن البقاء للأقوى ،
وقد بذل ال�شقيري جهدا ً في �إعداد البيانات والخطب ،
وات�ه�م��ه ممثل ال�صهاينة ب��ال�ن��ازي��ة  ،وك � ّل��ف ال�شقيري
بعر�ض تقرير الو�سيط ال��دول��ي ب��رن��ادوت على مجل�س
جامعة الدول العربية  ،الذي قرر رف�ضه ورف�ض م�شروع
التق�سيم  ،والتم�سك بعروبة فل�سطين  ،وعاد ال�شقيري
�إل��ى باري�س يحمل ق��رار الجامعة العربية  ،ف��ي الوقت
الذي هاجمت فيه القوات ال�صهيونية المواقع الم�صرية
في النقب في تح ّد للأمم المتحدة  ،وق��رارات مجل�س
الأمن بوقف القتال .
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الف�صل الرابع

من النكبة  ..حتى �إرها�صات الكيان الفل�سطيني
1963 - 1948

في كانون الأول  /دي�سمبر � 1948صدر ق��رار الأمم
المتحدة بتعيين لجنة التوفيق للقيام بالأعمال التي
�أنيطت بالو�سيط ال��دول��ي  ،وتنمية ال�صالت الح�سنة
بين « �إ�سرائيل » والفل�سطينيين ف��ي ال��دول العربية ،
وق��د ح�ضر ال�شقيري اجتماعها م��ع ال��وف��ود ال�ع��رب�ي��ة في
ب�ي��روت م�ست�شارا ً للوفد ال���س��وري  ،و�أل �ق��ى ب�ي��ان�ا ً ر ّك��ز فيه
على حق ال�ع��ودة  ،ثم ع��اودت اللجنة اجتماعها في ل��وزان ،
وو�ضعت �صيغة نهائية تمثّلت في ( بروتوكول ل��وزان ) في
� 12أي��ار  /مايو  1949الذي قُبلت « �إ�سرائيل » على �أث��ره في
الأمم المتحدة  ،وكانت تنازالت العرب المتتالية ومواقفهم
ال�ضعيفة مثا َر ُح ِ
زن ال�شقيري ومبعث �ألمه  ،الأمر الذي
تكرر بعدها في دورة الأم��م المتحدة ع��ام  ، 1949حين
بد�أ يدرك جوهر الأمم المتحدة وقد غدت لعبةً في يد
الدول الكبرى  ،وغادر �أميركا �إلى دم�شق عام  ، 1949ثم
�سافر �إلى �سوي�سرا عام  1950ممثالً ل�سورية �أم��ام لجنة
التوفيق الدولية  ،وامت ّدت االجتماعات �شهورا ً  ،وانتهت
بو�ضع د�ستور منطقة القد�س .

�أمينا ً عاما ً م�ساعدا ً في جامعة الدول العربية :
في الثاني من �شباط  /فبراير  1951ع ّين ال�شقيري
�أم �ي �ن �ا ً ع��ام �ا ً م���س��اع��دا ً لجامعة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة  ،وظل
مندوبا ً للعمل في الوفد ال�سوري في الأم��م المتحدة ،
ف�سافر ن��ائ�ب�ا ً لرئي�س ال��وف��د ال���س��وري �إل��ى دورة الأمم
المتحدة المنعقدة في باري�س خريف  ، 1951و�أج��اد في
�شرح الق�ضية الفل�سطينية �أمام اللجنة ال�سيا�سية  ،وحلّل
تقرير لجنة التوفيق  ،كما ف�ضح ادع��اءات ال�صهاينة ،
فانتهت الدورة بقرار يلزم « �إ�سرائيل » لأول مرة بتنفيذ
قرارات الأمم المتحدة  ،وكانت دورة حافلة بالمعارك التي
تولى ال�شقيري �أمرها  ،فمن ق�ضية ال�سودان �إلى الق�ضية
الجزائرية  ،والتون�سية  ،والليبية �إلى المراك�شية  ،وكان
الحجة  ،حتى ع ّده رئي�س الوفد
فيها جميعها جريئا ً ّ
قوي ّ
ال�سوري فار�س الخوري نجم الدورة .
واكب ال�شقيري الأح��داث العربية والدولية عام 1952
بحكم عمله �أمينا ً عاما ً م�ساعدا ً للجامعة  ،ورئي�سا ً للوفد
ال�سوري ف��ي الأم��م المتحدة  ،والح��ظ ال�م� ّد ال�ث��وري في
�سورية وم�صر الذي تغذيه ق�ضية فل�سطين وتح ّركه  ،وبعد
قيام الثورة الم�صرية في  23تموز  /يوليو  ، 1952طلبت
م�صر �إل��ى ال�شقيري معاونة عبد الخالق ح�سونة الذي
اختير �أمينا ً عاما ً لجامعة ال��دول العربية  ،بعد ا�ستقالة
عبد الرحمن عزام  ،وتكررت لقاءات ال�شقيري بقادة الحكم
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الجديد في م�صر  ،وكان يحثّهم على ِ
نقل روح الثورة �إلى
داخل الجامعة العربية �سعيا ً لتطويرها  ،وكلّفه الرئي�س
محمد نجيب ب�إعداد مذكرة وافية عن الجامعة العربية
واقتراحاته لإ�صالح ميثاقها و�أجهزتها .
ف��ي دورة الأم ��م ال�م�ت�ح��دة ع��ام  ، 1952ر�أت �أميركا
و « �إ�سرائيل » �أن ال�ضعف العربي  ،وان�شغال العرب في
�ش�ؤونهم الداخلية  ،يعطي الفر�صة لفر�ض �سيا�سة الأمر
ال��واق��ع  ،فافتتح وزي��ر الخارجية « الإ��س��رائ�ي�ل��ي » « �أبا
�إيبان »  ،المناق�شة في الأمم المتحدة  ،وعر�ض الخطوط
ال�ع��ري���ض��ة ل�م���ش��روع � �س�لام ت��ول��ى ال���ش�ق�ي��ري  -باتفاق
ال��وف��ود ال�ع��رب�ي��ة  -ال ��رد عليه  ،ب�م��ا يحمل م��ن ملفات
ٍ
ن�ضال طويلة  ،ف�شرح �أ�ساليب
جاهزة وخال�صة �سنوات
الت�ضليل في الدعاية ال�صهيونية  ،والم�ؤامرة منذ وعد
بلفور  ،و�سنوات االنتداب  ،وثورات ال�شعب الفل�سطيني ،
والتق�سيم ال��ذي �أدى �إل��ى االح �ت�لال وت�شريد ال�شعب
الفل�سطيني  ،و�أخيرا ً قام ال�شقيري بتفنيد م�شروع « �أبا
�إيبان » معتمدا ً في ذلك على م�صادر ومراجع بريطانية
ويهودية �ألجمت وزير الخارجية « الإ�سرائيلي »  ،و�سرعان
م��ا و��ض��ع الأم �ي��رك��ان م���ش��روع ال�ث�م��ان�ي��ة  ،ال ��ذي يقترح
منا�شدة الفريقين ال��دخ��ول ف��ي م�ف��او��ض��ات مبا�شرة ،
ف�أقنع ال�شقيري في�شن�سكي رئي�س ال��وف��د ال�سوفييتي
الذي �ص ّوت هو وجميع الدول اال�شتراكية �ضد القرار ،
فوقف ال�شقيري على منبر الأمم المتحدة ي�شكر االتحاد
ال�سوفييتي ويدين ال��دول الغربية على م�سمع �أع�ضاء
الوفود العربية وو�سط تخ ّوفهم .
في خريف  1953تر�أ�س ال�شقيري الوفد ال�سوري �إلى
الأمم المتحدة  ،و�ض ّم �إلى الوفد الباهي الأدغم من تون�س
و�أحمد بالفريج من المغرب ب�صفة ا�ست�شارية  ،فاحت ّج
ال�م�ن��دوب الفرن�سي وان �ب��رى ل��ه ال�شقيري ُي�ف� ّن��د حجج
الفرن�سيين  ،ويهاجم ا�ستعمارهم لل�شمال الأفريقي الذي
فجر الثورة �أوائل الخم�سينيات  .وفي هذه الدورة التقى
ّ
ال�شقيري بوزير خارجية االتحاد ال�سوفييتي  ،وطلب منه
تزويد �سورية بالأ�سلحة .
واك� ��ب ال���ش�ق�ي��ري ق���ض�ي��ة ل�ي�ب�ي��ا ح ��ول الممتلكات
الإيطالية الموجودة فيها بعد اال�ستقالل  ،فا�ستدعته
الحكومة الليبية عام  1954للإفادة من ر�أي��ه القانوني
في الق�ضية  ،والتقى الملك �إدري�س ال�سنو�سي  ،ثم �أنجز
مهمته وعاد �إلى القاهرة  ،و�سافر بعدها �إلى مدريد حامال ً
ر�سالة من الرئي�س الم�صري محمد نجيب �إلى الرئي�س

الإ�سباني فرانكو لك�سب دعم �إ�سبانيا ل�شعب مراك�ش �ضد
لكن الحكومة الفرن�سية �أف�شلت
ال ُم�ستعمر الفرن�سي ّ ،
مهمته  ،وا�ستدعي بعدها �إل��ى دم�شق للإعداد لم�ؤتمر
باندونج المنعقد في ني�سان � /أبريل  ، 1955الذي ات�ضح
ف�ي��ه ان�ق���س��ام ال�ع��ال��م �إل ��ى كتلتيه ال�شرقية وال�غ��رب�ي��ة ،
وفيه حاولت « �إ�سرائيل » الحيلولة دون عر�ض ق�ضية
فل�سطين  ،لوال �إ�صرار ال�شقيري الذي �أ�سفر عن قرار
للم�ؤتمر ق��ري� ٍ�ب م��ن ق ��رارات الأم��م المتحدة  ،وك�سب
ت�أييد رئي�س وزراء ال�صين للق�ضايا العربية .

مندوبا ً لل�سعودية في الأمم المتحدة :
ت��راج��ع اه�ت�م��ام الأم ��م ال�م�ت�ح��دة بق�ضية فل�سطين ،
و�أوك �ل��ت �أم��ره��ا �إل��ى اللجنة ال�سيا�سية الخا�صة  ،التي
ع ّدتها ق�ضية الجئين راحت ت�ستجدي لهم الدواء والك�ساء
والغذاء  ،وتراجع كذلك اهتمام العرب بالق�ضية  ،فلم يعد
وزراء الخارجية العرب يحر�صون على ح�ضور دورات الأمم
المتحدة  ،بينما ظل ال�شقيري فيها حا�ضر العقل والج�سم
والوجدان ُمنا ِفحا ً عن ق�ضايا الأمة  ،فقد ا�ستعاره الملك
��س�ع��ود م��ن ��س��وري��ة ل�ي�ك��ون م�م�ث�لاً لل�سعودية ف��ي الأمم
المتحدة عام 1957بعد العدوان الثالثي على م�صر عام
 ، 1956ال��ذي مكّن « �إ�سرائيل » من فتح طريق المالحة
عبر م�ضائق تيران �إلى ميناء �إيالت  ،فت�صدى ال�شقيري
ل��وزراء خارجية �أميركا و�إنجلترا وفرن�سا لموقفهم من
الق�ضايا العربية .
عام  1958ت�شكّلت الجمهورية العربية المتحدة من
الوحدة بين م�صر و�سورية  ،ودخلت اليمن معهما في
ات�ح��اد ف�ي��درال��ي  ،و�سقط ال�ن�ظ��ام الملكي ف��ي ال �ع��راق ،
و�أنزلت �أميركا قواتها في لبنان  ،بينما �أنزلت بريطانيا
قواتها في الأردن  ،وانعقدت ال��دورة الطارئة للجمعية
العامة للأمم المتحدة في �آب � /أغ�سط�س  ، 1958وفيها
ر ّد ال�شقيري على خطاب الرئي�س الأميركي �أيزنهاور ،
ٍ
بخطاب ُمط ّول �أثار
ومبد�أ ملء الفراغ الذي حمل ا�س َم ُه
�ضجةً �صحفية عالمية  ،وخلق �أزمةً �سعودية �أميركية .
ّ
بعد �أن �شارك ال�شقيري في اجتماعات الدورة الثانية
والثالثين لمجل�س جامعة ال��دول العربية المنعقد في
الدار البي�ضاء في �أيلول � /سبتمبر � ، 1959شارك في دورة
الأم��م المتحدة للعام نف�سه  ،فدعا العالم �إل��ى االهتمام
بالقد�س المجز�أة  ،كما يهتم ببرلين المجز�أة  ،حين قال :
( بينما يتركز اهتمام العالم وقلقه على برلين المجز�أة ،
كم�ستودع البارود  ،الذي قد يفجر الحرب  ،ف�إن �شررها قد
يندلع من القد�س المجز�أة ) .
وكانت دورة الأمم المتحدة عام  ، 1960عالية الم�ستوى
ت��ر�أ���س فيها ر�ؤ� �س��اء ال��دول والحكومات وف��ود بالدهم ،
وت �ح��دث ال��رئ�ي����س الأم �ي��رك��ي �أي��زن �ه��اور وال�سوفييتي

خرو�شوف ال��ذي لوح فيها بحذائه ودقّ به �أمامه ,وعبد
النا�صر وكا�سترو والملك ح�سين  ،و�ألقى ال�شقيري كلمة
فل�سطين ,فق�سم الق�ضية �إل��ى ثالث م�سائل  :الجئين ،
وح��دود  ،والقد�س  ،وذك��ر �أن الحل يتلخ�ص في �أن على
الأمم المتحدة �إعادة فل�سطين �إلى وحدتها  ،وعودة اليهود
المهاجرين  ،و�إن�شاء دولة فل�سطين الديمقراطية  ،ثم رد
فيها على كلمات الر�ؤ�ساء الغربيين  ،ما دع��ا ال�صحافة
الغربية �إلى مهاجمته هجوما ً عنيفا ً .
على الرغم من ال�صداقة التي كانت تربط ال�شقيري
ب��الأم�ي��ر في�صل ال��ذي ك��ان وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�سعودية
�آنذاك  ،فقد و�صل الخالف بينهما �أوجه عام1962ب�سبب
�أزم��ة اليمن بين م�صر وال�سعودية � ،إذ طلبت ال�سعودية
من ال�شقيري � ،أن يبلغ مجل�س الأمن ب�صفته ممثالً لها
في الأمم المتحدة  ،عن اعتداءات م�صر على حدودها ،
لكنه كان يرى من الخير �أن تعر�ض هذه الخالفات على
الجامعة العربية  ،في نطاق الأ�سرة الواحدة  ،وقد ظل
على ر�أي��ه على ال��رغ��م م��ن طلب الأم�ي��ر في�صل منه �أن
يلتزم بتنفيذ التعليمات ال �أن يقوم بتف�سيرها  ،وقبل
انعقاد ال��دورة التالية بلغه قرار الأمير في�صل في �آب /
�أغ�سط�س  1963ب�إنهاء عمله رئي�سا ً للوفد ال�سعودي في
الأم��م المتحدة  ،وك��ان ال�شقيري حينها ُيم�ضي �إجازته
في لبنان  ،وقد �آثر
ال�صمت ولم ُيعلّق على القرار حر�صا ً
َ
على الم�صلحة العربية  ،بينما �شكّل هذا القرار نقطة
تح ّول كبرى في حياة ال�شقيري .

�إن�شاء الكيان الفل�سطيني :
�صار منزل ال�شقيري في لبنان ملتقى وفود و�شخ�صيات
فل�سطينية  ،زادت من خاللها معرف ُت ُه بالن�شاط الوطني
الفل�سطيني  ،وفي �أيلول � /سبتمبر  1963تلقى برقية من
الجامعة العربية  ،ور�سالة �شفوية من الرئي�س جمال عبد
النا�صر تُر�شّ حه لمن�صب ممثل فل�سطين في الجامعة
العربية �إثر وفاة �أحمد حلمي با�شا  ،فوافق بعد تردد ،
وغ ��ادر �إل��ى ال�ق��اه��رة  ،وان�ع�ق��د مجل�س الجامعة لبحث
ون�ص
مو�ضوع تمثيل فل�سطين في مجل�س الجامعة ّ ،
قرار المجل�س على �أن يكون اختيار ال�شقيري للمن�صب
يتي�سر لل�شعب الفل�سطيني اختيار ممثله
نافذا ً �إل��ى �أن ّ
لدى الجامعة  ،وقد �ألقى ال�شقيري في المجل�س خطابا ً
قويا ً مفاجئا ً �أكّد فيه �أن ال ح ّل للق�ضية الفل�سطينية في
الأم��م المتحدة  ،بل في الوطن العربي  ،وف��ي الوحدة
العربية  ،والالفت في الخطاب �أن ال�شقيري تحدث فيه
مطوال ً وبقوة عن ( الكيان الفل�سطيني ) حديث المطمئن
�إلى �أن �إقرار الكيان من قبل الجامعة العربية قد �أ�صبح
م�سلما ً به � ،أو �أنه غدا �أمرا ً �شبه واقع بعد �أن كان ل�سنوات
عديدة خلت مو�ضع تجاذب دائم في الجامعة  ،يحول دون
تبنيه  ،وذلك نظرا ً لحالة اال�ستقطاب التي كانت �سائدة
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وبقوة في الواقع العربي .
ويبدو الآن �أن عاملين �أ�سا�سيين دفعا بهذا االتجاه
ه�م��ا ان�ت���ص��ار ال �ث��ورة ال �ج��زائ��ري��ة  ،ال �ت��ي �أث� ��ارت حراكا ً
فل�سطينيا ً �سريا ً وعلنيا ً بقيام مجموعات فدائية �سيكون
لها � -إن تركت لت�أخذ مداها  -انعكا�سات غير مح�سوبة
على واق��ع النظام العربي برمته  ،والآخ ��ر ه��و تحويل
مجرى نهر الأردن  ،ال��ذي و�ضع ه��ذا النظام �أم��ام تحد
خطير ودقيق .
وذلك ما هي�أ ب�شكل خا�ص فر�صة �أمام الرئي�س عبد
النا�صر لإحياء م�شروع الكيان الفل�سطيني بقوة  ،ووجد
في �أحمد ال�شقيري ال�شخ�ص الم�ؤهل لحمله  ،من بوابة
�شغور موقع ممثل فل�سطين في الجامعة العربية  ،بوفاة
�أحمد حلمي عبد الباقي  ،وق��د ك��ان �أحمد حلمي يمثل
حالة �شيخوخة �سيا�سية ال ت�ستطيع وال ترغب  -بحكم ما
�سبق � -أن تطرح فكرة الكيان � ،إذ هي ال ت�ستند �إلى ثقة
�شعبية على الم�ستوى الفل�سطيني  ،فهو يمثل الحالة
الفل�سطينية التي ُح ِّملت  -على نحو ما  -م�س�ؤولية حلول
النكبة في جانبها الفل�سطيني  ،وعدم مواجهتها الحقا ً ،
فيما ال�شقيري على النقي�ض من كل ذلك .

ال�شقيري ممثالً لفل�سطين في الجامعة العربية
وي�ب��دو �أن االع �ت �ب��ارات ال�ت��ي دف�ع��ت م�صر �إل��ى تر�شيح
ال�شقيري  ،وجد فيها ال�شقيري فر�صة تاريخية لإعادة بعث
كيان ال�شعب الفل�سطيني بر�ؤية كان قد ر�سمها في خياله .
وقد كانت الحاجة �إلى من يمثل فل�سطين في الجمعية
العامة للأمم المتحدة  ،تدعو �إلى اال�ستعجال في اختيار
ممثل فل�سطين في الجامعة العربية لير�أ�س وفدها �إلى
الأم��م المتحدة  .ويبدو �أن ال�شقيري قد اتفق مع عبد
النا�صر على قبول تمثيل فل�سطين في الجامعة  ،و�أن
تكون مهمته هي العمل على خلق الكيان  ،ولهذا نجد في
ن�ص كلمته بعيد اختياره مندوبا ً لفل�سطين في مجل�س
ّ
جامعة ال��دول العربية في �شهر �أيلول � /سبتمبر 1963
الآتي ن�صها � ،إ�صرارا ً على الكيان  ،بل وحديثا ً في عمق
الغايات الموجبة  ،و�أهدافه المرتجاة  ،طرحها على �شكل
ر�سائل طم�أنة وجهها �إلى الفريق العربي الذي يوج�س
خيفة من قيام الكيان وم�آالته - :
ال�سيد رئي�س المجل�س  ،ال�سيد الأمين العام
�سادتي ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الوفود العربية في هذا
المجل�س الموقر
�أ� �ش �ك��ر لمجل�سكم ال �م��وق��ر ث�ق�ت�ك��م ال �غ��ال �ي��ة  ،التي
�أول�ي�ت�م��ون��ي �إي��اه��ا ب��اخ�ت�ي��اري م�ن��دوب�ا ً لفل�سطين لدى
مجل�س الجامعة  ،و�إني لأرجو مخل�صا ً �أن �أكون عند هذه
الثقة الغالية  ،و�أن �أ�ؤدي لهذه الأمانة الثقيلة حقها  ،ما
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ا�ستطعت �إلى ذلك �سبيال .
وك��م كنت �أتمنى م��ن ك��ل ج��وارح��ي �أن يتم اختياري
ب�صورة �إجماعية ال بالن�سبة ل�شخ�صي  ،ولكن بالن�سبة
للق�ضية المقد�سة التي هي ق�ضية العرب جميعا ً  ،غير
�أن �ن��ي � �س��وف �أب� ��ذل م��ن ج��ان�ب��ي ق �� �ص��ارى ج �ه��دي  -بعد
انف�ضا�ض المجل�س  -لأنتزع الثقة التي انحجبت عني
�أثناء انعقاد المجل�س  ،و�سوف �أنتهز �أول فر�صة لأت�صل
بالريا�ض وعمان لتحقيق هذه الغاية  .وعلى كل ف�سوف
�أم�ضي في المهمة التي �ألقيت على عاتقي  ،والمهمة
العاجلة ال�ت��ي �أم��ام��ي ه��ي ت��أل�ي��ف ال��وف��د الفل�سطيني ،
و�سفره �إلى الأمم المتحدة للدفاع عن ق�ضية فل�سطين ،
و�إنني �أطمع في ت�أييدكم جميعا ً لي في مهمتي ال�شاقة
في ه��ذه الق�ضية الغالية  ،في ال�ظ��روف الدقيقة التي
تجتازها ق�ضية فل�سطين في الأمم المتحدة .
و�إني حري�ص كل الحر�ص � ،أال ندع �أمام « �إ�سرائيل »
مجاال ً تدعي فيه �أن الوفد الفل�سطيني ال يمثل وجهات
النظر العربية بكاملها  ،وك��ل م��ا �أط�م��ع فيه مخل�صا ً
و�صادقا ً و�أرج��وه من �أعماق نف�سي � ،أال نجد �أنف�سنا في
الأمم المتحدة نواجه مثل هذا الموقف  .وال بد لي و�أنا
ماثل �أمام مجل�سكم الموقر لأول م ّرة �أن �أعر�ض لطائفة
م��ن الأم��ور �� ،س��واء منها م��ا يت�صل بمن�صبي �أو ببع�ض
ج��وان��ب الق�ضية الفل�سطينية التي تثير االه�ت�م��ام في
الوقت الحا�ضر .
ويهمني قبل ك��ل �شيء �أن �أ�ؤك��د لمجل�سكم الموقر ،
�أنني ال �أرى في من�صبي هذا عمالً روتينيا ً يقت�صر على
الم�شاركة في �أعمال المجل�س مرتين كل عام  ،ف�إن الق�ضية
الفل�سطينية تمثل فيها نكبة مروعة �أ�صابت �شعبا ً بر ّمته
في �أقد�س ما يملك  ،وهي لذلك ت�أبى بطبيعتها وجوهرها
�أن تحتمل الروتين من قريب �أو من بعيد .
ول�ست �أرى كذلك في من�صبي عمالً دبلوما�سيا ً ،ففل�سطين
لي�ست دولة م�ستقلة ت�أخذ بالأعراف الدبلوما�سية  ،هذا ف�ضالً
عن �أن الدول الم�ستقلة نف�سها قد عزفت �أخيرا ً عن كثير من
الأ�ساليب التقليدية  ،و�أخذت ب�أ�ساليب التفكير الثوري .
وف��وق ذلك  ،ف�إني ال �أرى هذا المن�صب وظيفة ذات
رات��ب �أو مكاف�أة  ،فهي عندي واج��ب قومي لي�س لي �أن
�أتقا�ضى عليه �أجرا ً �أو �شكرا ً  ،و�إنني �أقبله من غير راتب ،
وكل ما ي�ستحق له من مكاف�آت ف�إنني �أحيله من الآن �إلى
�صندوق فل�سطين من �أجل تحرير فل�سطين .
إلي من�صب
وعلى هذا �أعتبر �أن المن�صب الذي عهد � ّ
ن�ضالي  ،تملكه �أم��ة تريد �أن تنا�ضل م��ن �أج��ل تحرير
الوطن .
ويعلم مجل�سكم الموقر � ،أني قد تهيبت هذا المن�صب
منذ �سمعت الهم�سات الأول��ى ح��ول اختياري للقيام به ،

ولقد �أ�شفقت على نف�سي �أن �أحمل هذه الأمانة الج�سيمة ،
ووراءها تلك التركة الثقيلة الدامية  ،ولكن لم يكن �أمامي
خيار  ،فنحن الذين نريد �أن نت�صدى للعمل الوطني ال
ي�صح �أن نهرب من العمل خ�شية الف�شل  ،وقد �أقدمت و�أنا
�أعرف ال�صعوبات التي هي في طريقي .
في الواقع � ،أيها ال�سادة � ،أح�س�ست منذ �أن توليت العمل
�أنني ب��د�أت �أواج��ه ال�صعوبات وهي تتراكم �أمامي  .ولم
يكن هذا مفاج�أة لي  ،فقد ع�شنا جميعا ً هذه ال�صعوبات ،
وتمر�سنا بها  ،منذ �أن نزلت بنا هذه النكبة .
ولي�ست �أولى هذه ال�صعوبات � ،أيها الإخوان  ،تحالف
اال�ستعمار وال�صهيونية  ،ف ��إن �أ��ص�ع��ب ال�صعوبات في
تقديري  ،هو ح��ال الق�ضية الفل�سطينية على ال�صعيد
العربي  ،وحال الق�ضية الفل�سطينية في الوطن العربي
نف�سه  ،تلك هي ال�صعوبة الأولى في نظري .
�إن ق�ضية فل�سطين محاطة الآن بج ّو ثقيل م�شحون
بالأحداث العربية الم�ؤلمة  ،و�إذا ا�ستمر مثل هذا الجو
ف�سوف تظل فل�سطين متردية في الهاوية التي انتهت
�إليها  .و�إن على الجامعة العربية م�س�ؤولية كبيرة في
�أن تجعل من ق�ضية فل�سطين عامل وح��دة تح ّل محل
الخالف وال ُفرقة  ،على �أن��ه �إذا وج��دت ه��ذه الخالفات
طريقها �إل��ى الجامعة  ،فما دم��ت في من�صبي ه��ذا ف�إن
موقفي منها وا��ض��ح و�صريح وق��اط��ع  :ل��ن �أك��ون طرفا ً
ف��ي ه��ذا ال�ن��زاع  ،ول��ن �أك ��ون م��ع دول��ة عربية �ضد دولة
عربية �أخرى � .إن والئي من �أعماق �ضميري �سوف يكون
لفل�سطين ولق�ضيتها  ،وف��ي �إط��ار من الوحدة العربية
الكبرى  ،وعلى هذا العهد والميثاق �أتطلع �إلى ت�أييدكم
و�إلى ثقتكم .
وال�صعوبة الثانية التي �أجدها في طريقي الآن  ،هي
م��ا ث��ار م��ن �شكوك وم�خ��اوف ب�صدد الكيان الفل�سطيني ،
فلقد قيل مثالً �إن الكيان الفل�سطيني يهدف �إلى غر�ضين :
�أولهما � ،سلخ ال�ضفة الغربية عن المملكة الأردنية الها�شمية
و�إقامة حكومة فل�سطينية فيها  ،وثانيهما �أن تتخلى الدول
العربية عن ق�ضية فل�سطين  ،و�أن تلقي �أعباءها كلها على
�أهل فل�سطين وحدهم  .وكال الأمرين � ،أيها ال�سادة  ،باطل
ال �أ�سا�س له من ال�صحة  ،و�أري��د �أن �أنتهز ه��ذه المنا�سبة
لأقولها كلمة وا�ضحة و�صريحة وقاطعة :
�أوالً � :إن الكيان الفل�سطيني ال يق�صد منه �أن تتخلى
ال��دول العربية عن واجبها القومي في العمل من �أجل
ت�ح��ري��ر فل�سطين � .إن ت�ح��ري��ر فل�سطين تبعة قومية
كبرى تقع على كاهل الأمة العربية ب�أ�سرها  :حكومات
و�شعوبا ً  ،ومن جملتها ال�شعب الفل�سطيني  ،فلي�س الهدف
من الكيان الفل�سطيني �إلقاء العبء على �أهل فل�سطين
وحدهم  ،وال تركهم في الميدان وحدهم  ،ولكن الق�صد
من الكيان الفل�سطيني هو تعبئة الطاقات الفل�سطينية

لتمكين ال�شعب العربي الفل�سطيني من القيام بدوره في
تحرير وطنه � .إن تحرير فل�سطين ال يمكن �أن يتم في
معزل عن �أهل فل�سطين ودون �أهل فل�سطين  .وال يعرف
تاريخ الن�ضال �سابقة واحدة تم فيها تحرير �أي وطن بغير
كفاح �أهله وت�ضحية �أبنائه � .إن �أهل فل�سطين قد �أ�صبحوا
قوة غير عاملة في الحقل العربي منذ �ستة ع�شر عاما ً ،
والكيان الفل�سطيني يهدف �إلى �أن ي�صبح �أهل فل�سطين
قوة وطنية عاملة  ،ت�سهم في تحرير فل�سطين .
�إن ال�ك�ي��ان الفل�سطيني ي��ري��د �أن ُي�م� ّك��ن للكفاءات
ال�سيا�سية الفل�سطينية �أن تعمل في الميدان ال�سيا�سي
من �أجل فل�سطين  .و�أن ُيمكّن للكفاءات التنظيمية من
العمل في ميدان التنظيم من �أجل فل�سطين  ،وخا�صة
م��ن �أج��ل �إن���ش��اء �صندوق قومي لفل�سطين  ،يحقق كل
برنامج يهدف �إلى تحرير فل�سطين .
وك��ذل��ك ف� ��إن ال�ك�ي��ان الفل�سطيني ي��ري��د �أن ُيمكّن
ل�ل�ق��ادري��ن ع�ل��ى ح�م��ل ال���س�لاح م��ن �أب �ن��اء فل�سطين �أن
يحملوا ال�سالح لتحرير فل�سطين  .ولي�س لنا �أن نن�سى
بهذه المنا�سبة �أن للجندي الفل�سطيني تفوقا ً على غيره
في ميدان البطولة والب�سالة ب�سبب معرفته بوطنه ،
مداخله ومخارجه  ،جباله وودي��ان��ه  ،وب�سبب العاطفة
الجارفة التي تجي�ش في �صدره .
وعلى الجملة � ،أيها ال�سادة  ،ف�إن الكيان الفل�سطيني
يهيئ الأ�سباب لال�ستفادة من الطاقات الفل�سطينية بين
جماهير ال�شباب وال�ط�لاب وال�ع�م��ال والفالحين وكل
الفئات الفل�سطينية  ،ليكونوا قوة ن�ضالية في الميادين
ال�سيا�سية والتنظيمية والع�سكرية  .ه��ذا ه��و المفهوم
الأ�سا�سي لكيان فل�سطين .
ثانيا ً � :إن الكيان الفل�سطيني ال يهدف �إل��ى �سلخ
ال�ضفة الغربية  ،ولي�س م��ن �ش�أنه �أن يتعر�ض للكيان
الأردني من قريب �أو من بعيد  .و�إن �سلخ ال�ضفة الغربية
و�إقامة حكومة فل�سطين فيها لي�س من �أه��داف الكيان
الفل�سطيني  ،ف�ضالً عن �أن��ه ال يجول في خاطر �أحد .
لي�س هدفنا ال�ضفة الغربية  ،ول�ك��ن هدفنا ه��و غرب
ال�ضفة الغربية  .الهدف هو « �إ�سرائيل »  ،الهدف هو
تحرير فل�سطين من « �إ�سرائيل »  ،وحين يتم تحرير
فل�سطين �سيقرر �أه��ل فل�سطين م�صيرهم وم�ستقبلهم
ال�سيا�سي وفق م�شيئتهم  ،فلهم �أن ين�شئوا دولة م�ستقلة ،
ولهم �إذا �شاءوا �أن يدخلوا في اتحاد �أو وحدة مع �أية دولة
عربية �أخ��رى  ،ك��أي �شعب في هذه الدنيا  ،من حقه �أن
يقرر م�صيره في كل زمان وفي كل مكان .
�أما ال�صعوبة الثالثة  ،ف�إنها تكمن ف��ي الظروف
التي تحيط بق�ضية فل�سطين في جامعة الدول العربية ..
و�أنا هنا �أتكلم عن معرفة وممار�سة ب�ش�ؤون الجامعة  ،لأنني
عملت ف��ي الجامعة العربية �سبع �سنوات  ،كنت م�س�ؤوال ً
خاللها عن ق�ضية فل�سطين .
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لقد �أ�صدر مجل�سكم الموقر في هذه ال��دورة ثالثة
علي
ق��رارات  ،و�إن لي ب�صدد هذه القرارات مهمة يجب ّ
القيام بها � .إن مهمتي لي�ست ح�ضور ه��ذه المناق�شات
وانتهى  ،وال اال�شتراك في ال�ق��رارات وكفى  ،وال ب�إلقاء
علي واجبا ً �آخر متالحقا ً متواليا ً
هذه الكلمة وانتهى � ،إن ّ
متتابعا ً � ،إن واجبي �أن �أحمل هذه القرارات �إلى وزارات
الخارجية لأط��ال��ب و�أل � ّح في تنفيذها  ،وق��د يكون هذا
العمل م��ن جانبي خ��ارج �ا ً ع��ن الأع� ��راف الدبلوما�سية
الم�ألوفة  .ل�ست هنا في من�صب دبلوما�سي و�إن ق�ضيتنا
لي�ست ق�ضية دبلوما�سية بل ق�ضية ن�ضالية  .و�إن �أبواب
وزارة الخارجية في كل بلد عربي يجب �أن تكون مفتوحة
لخدمة هذه الق�ضية .
�أق��ول ه��ذا  ،وق��د �س�ألت بالأم�س الأم��ان��ة العامة عن
عدد القرارات التي �أ�صدرتها الجامعة العربية عن ق�ضية
فل�سطين منذ ت�أ�سي�سها  .وقد علمت من الأمانة العامة �أن
هذه القرارات قد بلغت حتى هذه الدورة  589قرارا ً .وهذا
العدد الكبير � ،أيها ال�سادة  ،لي�س دليل ال�صحة والعافية ،
ولكنه ي��دل على خلل كبير يجب �أن ن�ضع �أناملنا عليه
جميعا ً  ،و�أن نجد له العالج ال�شافي  ،وذل��ك في نظري
ال يت�صل بق�ضية فل�سطين وح�سب  ،ولكنه يت�صل بكرامة
الجامعة العربية  ،وثقة ال�شعوب العربية بها .
لقد ُج��رح��ت الجامعة العربية ف��ي �سمعتها جرحا ً
عميقا ًب�سبب ق�ضية فل�سطين  ،وما زال هذا الجرح داميا ً .
وعلى الجامعة العربية �أن تبذل ق�صارى جهدها لتدعيم
مكانتها  ،وت�أكيد ثقة ال�شعب العربي بها  ،بو�صفها �أكبر
منظمة عربية تملكها الأمة العربية في الوقت الحا�ضر .
�أق��ول هذا و�أن��ا على علم تام بالجهود الم�شكورة الغالية
التي يقوم بها ال�سيد الأمين العام في كل منا�سبة  ،وفي
كل ظرف لتدعيم الثقة بالجامعة العربية  ،وجعلها �أداة
فاعلة في خدمة الق�ضايا العربية  ،وفي خدمة ق�ضية
خا�صة .
فل�سطين ب�صورة ّ
و�إنني � ،أيها الإخوان  ،كما �أ�شرتم في قراركم الأخير
��س��وف �أ��س��اف��ر �إل ��ى الأم ��م ال�م�ت�ح��دة  ،ل�ب��ذل ج�ه��دي مع
�إخ��وان��ي ال��ذي��ن ي�ق��ع عليهم االخ�ت�ي��ار ل�ل��دف��اع ع��ن هذه
الق�ضية المقد�سة  ،و�أن��ا �أعلم �أن الأم��م المتحدة لي�ست
خاتمة المطاف في ه��ذه الق�ضية الوطنية � .أق��ول هذا
ول��ي الخبرة المتوا�ضعة ف��ي ه��ذه الق�ضية  ،وتعلمون
 ك �م��ا �أع �ل��م � -أن� ��ه ال ح� � ّل ل �ه��ذه ال�ق���ض�ي��ة ف��ي الأم ��مالمتحدة  ،و�أن الحل يجب �أن نلتم�سه في الوطن العربي
وفي الوحدة العربية  ،ولكن للأمم المتحدة دورا ً وهو
ما ال ي�صح �أن نتركه ونتخلى عنه  ،لذلك �سوف �أ�ؤدي
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واجبي في الأمم المتحدة  ،على �أال ُين�سينا هذا الواجب
�أداء الواجب الأقد�س .
وعندما �أفرغ من الأمم المتحدة � ،سوف �أزور البالد
العربية  ،ب�ل��دا ً ب�ل��دا ً ل�ن��رى ال�ط��ري��ق الأم �ث��ل لنقل هذه
الق�ضية م��ن الجمود ال��ذي تعانيه �إل��ى الن�شاط الذي
نريده ون�صبو �إليه .
ه��ذا م��ا �أط�م��ع فيه  ،و��س��وف �أ�سير ف��ي ه��ذا الطريق
�إل��ى نهايته بكل �صبر وبكل عزيمة  ،ف��إذا �أفلحت فذلك
م��ا �أرج ��وه  ،وذل��ك م��ا �أدع��و اهلل لتحقيقه  ،و�إال ف�سوف
�أعيد هذه الأمانة �إليكم  ،و�سوف �أظل من جانبي �أعمل
لفل�سطين ما حييت  ،منتهجا ً كل طريق �أج��ده �أمامي
مفتوحا ً .
لقد طال الزمن على هذه الق�ضية  ،ولم يعد الزمن
في �صالحنا  ،ولي�س علينا �أيها ال�سادة �إال �أن نحزم �أمرنا
ونوحد كلمتنا حتى نبلغ الن�صر  ،ف�إن كل �أ�سباب الن�صر
متوافرة لنا  ،وحين تتجمع ه��ذه الأ�سباب في �أيدينا ،
فهناك موارد البالد العربية المادية والروحية  ،ودونكم
ال�شعب الفل�سطيني في عزمه وت�صميمه على ا�سترداد
وطنه  ،وال يبقى �إال �أن نوجه هذه الطاقات ال�ضخمة �إلى
طريق واحد وهدف واحد .
ويقيني �أن النهاية �سوف تكون الن�صر .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
٭٭٭
�أ ّل��ف ال�شقيري الوفد الفل�سطيني ال��ذي �سافر �إلى
الأمم المتحدة  ،وعر�ض الق�ضية الفل�سطينية  ،فح ّقق
ب��ذل��ك �أول ان�ت���ص��ار �سيا�سي  ،و�أ ّك� ��د وج ��ود ال�شخ�صية
الفل�سطينية بعد �أن كانت الق�ضية تعالج كق�ضية �إن�سانية
فقط .
وفي رحلة العودة �أواخ��ر � 1963سافر ال�شقيري �إلى
تون�س ب��دع��وة م��ن الحبيب بورقيبة  ،وب�صفته ممثل
فل�سطين في الجامعة  ،ثم ا�س ُتقبل في الجزائر ا�ستقباال ً
ر�سميا ً و�شعبيا ً حافالً  ،وحظي بت�أييد الرئي�س �أحمد بن
بي ّ
ال لق�ضية فل�سطين  ،ثم انتقل �إلى المغرب و�سعى في
�إ�صالح عالقة الملك الح�سن الثاني بالرئي�س جمال عبد
النا�صر  .و�شارك الليبيين بعد ذلك احتفاالتهم بذكرى
اال�ستقالل .

الق�سم الثالث
منظمة التحرير الفل�سطينية
1967 - 1964

الف�صل الخام�س

من قرار التكليف �إلى �إعالن قيام المنظمة

الف�صل ال�ساد�س

منظمة التحرير الفل�سطينية في مرحلة ال�شقيري 1967 - 1964

الف�صل ال�سابع

المنظمة وم�ؤتمر قمة الخرطوم

الف�صل الثامن

اللجنة التنفيذية ورياح الفتنة
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الف�صل الخام�س
من قرار التكليف �إلى �إعالن قيام المنظمة
 - 1قرار التكليف و �إعالن قيام منظمة التحرير الفل�سطينية
 - 2نتائج ات�صاالت ال�شقيري العربية والمحلية
 - 3الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول في القد�س : 1964/6/2 - 5/28
• �أع�ضاء الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول في القد�س
• خطاب الملك ح�سين في الم�ؤتمر
• كلمة الأ�ستاذ عبد الخالق ح�سونة
• خطاب ال�شقيري في افتتاح الم�ؤتمر
• تقرير عن الم�ؤتمر  :قدمه عبد الرحمن ال�سك�سك

• كلمة ال�شقيري في ختام الم�ؤتمر

 - 4قيام منظمة التحرير الفل�سطينية  -رواية محمود ريا�ض
 - 5مخا�ض الميالد في قمة الإ�سكندرية ( رواية محمود ريا�ض )
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قرار التكليف ال�صادر عن قمة القاهرة
1964 / 1 / 13

« ي�ستمر ال�سيد �أحمد ال�شقيري  ،ممثل فل�سطين لدى جامعة الدول العربية
في ات�صاالته بالدول الأع�ضاء وال�شعب الفل�سطيني  ،بغية الو�صول �إلى �إقامة
القواعد ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،وتمكينه من القيام ب��دوره في
تحرير وطنه وتقرير م�صيره » .

�إعالن قيام منظمة التحرير الفل�سطينية
1964 / 6 / 2
�إيمانا ً بحق ال�شعب العربي الفل�سطيني في وطنه المقد�س فل�سطين  ،وت�أكيدا ً
لحتمية معركة الجزء المغت�صب منه  ،وعزمه و�إ�صراره على �إبراز كيانه الثوري
الفعال  ،وتعبئة طاقاته و�إمكانياته وقواه المادية والع�سكرية والروحية .
وتحقيقا ً لإرادة �شعبنا وت�صميمه على خ��و���ض معركة تحرير وط�ن��ه بقوة
و�صالبة  ،طليعة مقاتلة فعالة للزحف المقد�س .
�أُع�ل��ن  -بعد االت�ك��ال على اهلل  -با�سم الم�ؤتمر العربي الفل�سطيني الأول ،
المنعقد في مدينة القد�س في هذا اليوم ال�ساد�س ع�شر من محرم عام ، 1384
الموافق الثامن والع�شرين من �أي��ار  /مايو ع��ام  ، 1964قيام منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،قيادة معبئة لقوى ال�شعب العربي الفل�سطيني لخو�ض معركة
التحرير  ،ودرعا ً لحقوق �شعب فل�سطين و�أمانيه  ،وطريقا ً للن�صر .
رئي�س الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول
�أحمد ال�شقيري
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نتائج ات�صاالت ال�شقيري العربية والمحلية
وبموجب التكليف ال�سابق ذكره قام ال�شقيري بهذه
المهمة فجال في الأقطار العربية وات�صل بالم�س�ؤولين
فيها  ،وعقد لقاءات مع الفل�سطينيين المقيمين فيها
�شارحا ً لهم مهمته مبينا �أهمية قيام كيان فل�سطيني
يجمع �شملهم ويوحد كلمتهم ويبلور �أهدافهم ويبين
و�سائل تحقيقها  .وقد عر�ض نتائج لقاءاته وات�صاالته
على �شكل مذكرة �ألقاها �أم��ام لجنة المتابعة الم�ؤلفة
بموجب ق��رار م�ؤتمر القمة العربي الأول في ني�سان /
�أبريل  ، 1964فيما ي�أتي ن�صها :
« �إن ق���ض�ي��ة ف�ل���س�ط�ي��ن ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن العربي
والدولي كانت تلح ب�إبراز ال�شخ�صية الفل�سطينية و�إقامة
كيان ل�شعب فل�سطين  ،يمكّنه من العمل لخدمة بالده
في جميع ال�ح��االت الع�سكرية وال�سيا�سية والإعالمية
والتنظيمية .
وف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي /ي�ن��اي��ر  1964ان�ع�ق��د االجتماع
التاريخي لمجل�س ملوك العرب ور�ؤ�سائهم  ،وك��ان في
جملة ما ق��رره ال�سعي لإن�شاء الكيان الفل�سطيني على
خير القواعد ال�سليمة .
وبعد �صدور هذا القرار و�ضعت الخطوط الرئي�سة
للكيان الفل�سطيني في وثيقـتين رئي�ستين :
 م���ش��روع ال�م�ي�ث��اق ال�ق��وم��ي الفل�سطيني  ،ويت�ضمنالأهداف الأ�سا�سية والمبادئ العامة لق�ضية فل�سطين
بالن�سبة ل�شعب فل�سطين .
 م�شروع النظام الأ�سا�س لمنظمة التحرير الفل�سطينية .وبعد �إعداد هذين الم�شروعين ر�أيت �أن ات�صل بالدول
ال�ع��رب�ي��ة وال���ش�ع��ب الفل�سطيني ت�ن�ف�ي��ذا ً ل �ق��رار مجل�س
الملوك وال��ر�ؤ��س��اء  ،وك��ان �أول ات�صاالتي بالجمهورية
ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة  ،فا�ستقبلني ال��رئ�ي����س ج�م��ال عبد
النا�صر وعر�ضت على �سيادته م�شروع الكيان الفل�سطيني
ومراحل الخطة العملية لإن�شائه  ،وقد �أعرب عن ت�أييده
وت�شجيعه لجميع الخطوات التي ت ��ؤدي �إل��ى قيام كيان
فل�سطيني .
وف��ي القاهرة قابلت ع��ددا ً م��ن وف��ود الفل�سطينيين
المقيمين في م�صر  ،ووف��ودا ً �أخ��رى قدمت من البالد
العربية  ،وكان الإجماع تاما ً على �ضرورة قيام هذا الكيان
المقترح وت�أييده تماما ً .
و�شرعت �أك�م��ل جولتي ف��ي ال��دول العربية  ،فبد�أت
ب��زي��ارت��ي �إل��ى المملكة الأردن �ي��ة الها�شمية  ،واجتمعت
بالملك ح�سين ووزرائ� ��ه ع��دة اج�ت�م��اع��ات  ،وق��د �أ�صدر
مجل�س ال ��وزراء الأردن ��ي برئا�سة الملك ح�سين قرارا ً

بالت�أييد الكامل  ،كما وافق على افتتاح الم�ؤتمر .
و�سافرت بعد ذلك �إلى �سورية  ،وبد�أت ات�صاالتي على
الم�ستوى الر�سمي والفل�سطيني  ،وقد �أبدى الم�س�ؤولون
ف��ي الجمهورية العربية ال�سورية الت�أييد لقيام كيان
فل�سطيني قادر على تحمل الم�س�ؤوليات القومية .
بالن�سبة لل��إخ��وان الفل�سطينيين ف�ق��د ا�ستقبلت
ع���ش��رات ال��وف��ود ال��ذي��ن يمثلون الالجئين �� ،س��واء من
هم منهم في المخيمات �أو من �سكان المدن والقرى ،
وق��د �أع��رب��وا عن ت�أييدهم الكامل للكيان الفل�سطيني ،
والمبادرة �إلى �إن�شائه  ،وا�ستعدادهم لت�أييد الم�ؤتمر بكل
�إمكاناتهم .
وم��ن دم�شق �سافرت �إل��ى ب�غ��داد  ،واجتمعت برئي�س
الجمهورية الم�شير عبد ال�سالم عارف وعدد كبير من
الم�س�ؤولين العراقيين  ،وفي الكويت زرت �صاحب ال�سمو
�أمير دول��ة الكويت  ،و�شرحت له مراحل العمل لإن�شاء
الكيان الفل�سطيني  ،ولقيت ا�ستجابة تامة .
و�سافرت �إلى البحرين وقطر وفيهما لقيت ترحيبا ً
م��ن �صاحبي العظمة حاكميهما  ،وع�ق��دت اجتماعات
�شعبية مع الفل�سطينيين �أعلنوا فيها وقوفهم �إلى جانب
الكيان وعزمهم على ت�أييده .
وف ��ي ل�ب�ن��ان اج�ت�م�ع��ت ب�ف�خ��ام��ة رئ�ي����س الجمهورية
ورئي�س الوزراء  ،ف�أعربوا عن ت�شجيعهم وا�ستعداد لبنان
لت�أييد الكيان الفل�سطيني  ،وقد �أعربت جماهير ال�شعب
الفل�سطيني عن الت�أييد للكيان والخطوات المقترحة
لإن�شائه .
ومن بيروت �سافرت �إلى جمهورية ال�سودان  ،وغداة
و�صولي �إلى الخرطوم اجتمعت بمعالي الفريق الرئي�س
عبود ووزير خارجيته وعدد كبير من الم�س�ؤولين  ،وقد
لقيت في ال�سودان كل ت�أييد وت�شجيع وترحيب  .وقد
ا�ستقبلت وفدا ً من الفل�سطينيين فكان جوابهم ال يختلف
عن جواب �إخوانهم في باقي الدول العربية .
وقد قمت بزيارة قطاع غزة في �شهر �أيلول� /سبتمبر
 1963وع�ق��دت م��ؤت�م��رات �شعبية كبرى �ضمن جماهير
ال�شعب الفل�سطيني �شرحت فيها المعالم الرئي�سة للكيان
الفل�سطيني  ،وكان التجاوب والت�أييد على �أ�شده .
وق ��د ج ��اءت ال �ج��ول��ة ح�م�ل��ة ت��وع�ي��ة ك �ب��رى لق�ضية
فل�سطين ب���ص��ورة ع��ام��ة وللكيان الفل�سطيني ب�صورة
خا�صة  ،وقد �أعلن عدد كبير من �شباب البالد العربية
عن رغبتهم في التطوع لتحرير فل�سطين والم�ساهمة
في جمع الجهود الرامية لخدمة الق�ضية .
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�أما بالن�سبة لل�شعب الفل�سطيني بكل فئاته فقد كان
ال�ح�م��ا���س منقطع النظير للكيان الفل�سطيني  ،ومن
ال�ه�ت��اف��ات ال�ت��ي �أطلقتها �أل���س�ن��ة ال�شعب ف��ي ك��ل مكان
بعفوية « يا�شقيري بدنا �سالح » « يا�شقيري هات �سالح
وخذ رجال » .
وي���س��رن��ي �أن �أع�ل�م�ك��م �أن �ن��ي ق��د وج�ه��ت ال��دع��وة �إلى
�أ��ص�ح��اب ال�ج�لال��ة ال�م�ل��وك وال��ر�ؤ� �س��اء ليح�ضروا حفل
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افتتاح الم�ؤتمر �شخ�صيا ً � ،أو من ينوب عنهم » .
ك��ان��ت �أول خ�ط��وة عملية ق��ام ب�ه��ا ال���ش�ق�ي��ري  ،على
ط��ري��ق بعث ال�ك�ي��ان الفل�سطيني و�إع�ل�ان ق�ي��ام منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،عقد الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول
في القد�س في الثامن والع�شرين من �شهر �أيار  /مايو
وحتى الثاني من �شهر حزيران  /يونيو . 1964

الم�ؤتمـر الفل�سـطيني الأول في القـد�س 1964/6/2 - 5/28
�أعـ�ضـــاء المـ�ؤتـمـــر *
الأردن :
الأعيـان والنـواب
 حكمت الم�صري ( نابل�س ) ال�شيخ محمد علي الجعبري ( الخليل ) ها�شم الجيو�سي ( جيو�س/طولكرم ) ر�شاد الخطيب ( الخليل ) الحاج ف�ؤاد عبد الهادي ( نابل�س ) عبدالرحيم ار�شيد ( جنين ) محمد �سعيد يون�س ( قلقيلية ) ميتا مروم ( القد�س ) را�شد النمر ( نابل�س ) �إميل حنا �صافية داوود ال�شخ�شير ( نابل�س ) �أحمد محمود حجة ( دورا  /الخليل ) �صدقي الجعبري ( الخليل ) الدكتور قا�سم الريماوي ( بيت ريما  /رام اهلل ) �أيوب م�سلم ( رام اهلل ) عي�سى عقل ( رام اهلل ) عفيف بطار�سة معروف رباع ( جنين ) محمد ار�شيد ( جنين ) �أنور ن�سيبة ( القد�س ) ح�سن الكاتب ( القد�س ) رفيق الح�سيني ( القد�س ) حافظ الحمد اهلل ( عنبتا  /طولكرم ) وديع دعم�س ( بيت جاال ) عبد الرحيم ال�شريف ( الخليل ) عبد اهلل جودة ( البيرة ) كامل عريقات ( القد�س ) عبد الر�ؤوف الفار�س ( طلوزة  /نابل�س ) عبد اهلل الخطيب ( نابل�س ) يو�سف عبد الحميد التكروري ( الخليل ) �إ�سماعيل حجازي ( الخليل ) �إ�سماعيل �أبو عالن ( الظاهرية  /الخليل ) محمد �أحمد البرغوثي ( دير غ�سانة  /رام اهلل ) ح�سن عبد الفتاح دروي�ش ( العبا�سية  /يافا ) -مو�سى عي�سى عابدة

 فوزي جرار ( جنين ) عبد اهلل الفيا�ض ( طولكرم ) الحاج علي الدجاني ( القد�س )عمــان
 �أحمد الخليل ( حيفا ) الحاج �أحمد �سعد �إ�سحق الن�شا�شيبي ( القد�س ) �إ�سماعيل النحا�س ( الرملة ) جري�س نجمة الدكتور ب�شير الب�سطامي ( نابل�س ) ح�سن ح ّوا ( عكا ) خليل عي�سى ( �صفد ) خلو�صي الخيري ( الرملة ) �سالمة توفيق الكيالي ( الرملة ) الحاج عبد اهلل محمد خليفة الدكتور �سيف الدين الكيالني ( نابل�س ) علي الزعبي مالك الم�صري ( نابل�س ) محمد �سعيد الهنيدي ( اللد ) مي�شيل العي�سى ( يافا ) �أحمد �سليم الدجاني ( يافا ) �أ�سعد الدرهلي ( يافا ) �إميل كردي �أمين �شاهين ( نابل�س ) جميل بركات ( القد�س ) جورج ذيب ( القد�س ) حليم �سابا ( يافا ) رم�ضان حماد �سامي حبيبي ( حيفا ) �سليم عرفة ( يافا ) ال�شيخ عبد اهلل القلقيلي ( قلقيلية ) عبد المجيد �شومان ( بيت حنينا  /القد�س ) فريد ال�سعد ( جنين ) محمد �أديب العامري ( يافا ) محمد برادعي العبا�سي ( حيفا ) -ممدوح ال�سخن ( نابل�س )

(*) لالطالع على �أع�ضاء الم�ؤتمر هجائيا ً انظر مالحق الكتاب .
الم�صدر � :شريف الجعبري  ،من دروب العمر  ،ع ّمان  :الم�ؤ�س�سة العربية الدولية للن�شر والتوزيع  ،ط� ، 2008 ، 2ص �ص ، 210 - 200
مع التنقيح .
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الزرقـاء
 �إ�سماعيل بدران ( اللد ) ح�سن ر�شيد ( لفتا  /القد�س ) ح�سن داوود خالد ( العبا�سية  /يافا ) يا�سين ح�سونة ( اللد ) الدكتور مي�شيل ليو�س ( تر�شيحا ) تح�سين الكريدلي ( يافا ) ح�سن زهران ( القد�س ) عبد الكريم الكيالي ( الرملة ) محمد عبد الغني يو�سف ( جنين ) ال�شيخ مو�سى �أبو غيث ( بئر ال�سبع )�إربــد
 �أحمد �أبو غيدا ( بئر ال�سبع ) عثمان ف�ؤاد فتح اهلل ( طيرة  /حيفا ) عادل الدباح محمد الطيطي ( عراق المن�شية ) محمد عبد العزيز الفاهوم ( النا�صرة ) ال�شيخ �سليمان قادر �أبو علي عفيف �صالح العفيفي ( عراق المن�شية ) عي�سى �أبو زيدم�أدبــا
 ال�شيخ حماد بن �سعيد ( بئر ال�سبع ) ال�شيخ فرحان �أبو الخليل ال�شيخ محمد �أبو �شنار ( بئر ال�سبع )العقبـة
 عامر �صادق عالء الدين ( الرملة ) ن�صرت ح�سين البيطار ( غزة )مخيم الكرامة
 م�صطفى مرعي الجنديالأغـوار
 ال�شيخ �سلمان �أبو جريبات ( بئر ال�سبع ) ال�شيخ خليل الم�شارقةالقــد�س
 �أحمد علي العي�ساوي ( القد�س ) الدكتور جورج فرح ( القد�س ) جورج خ�ضر ( القد�س )(*) وردت لدى خيرى الدين �أبو الجبين ( اللد ) .
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 جبرا خمي�س ( بيت لحم ) ب�شارة القنواتي ( بيت لحم ) الدكتور عطا اهلل الر�شماوي ( بيت �ساحور ) عطا اهلل م�صلح ( بيت �ساحور ) اليا�س البندك ( بيت لحم ) محمد يون�س العزة ( بيت جبرين  /الخليل ) ال�شيخ محمد �سالم الذويب ( التعامرة/بيت �ساحور )رام اللـه
 جليل حرب ( رام اهلل ) �سمعان داوود ( القد�س ) زكي بركات ( يافا ) فائق الريماوي ( رام اهلل ) الدكتور مو�سى �أبو غو�ش ( �أبو غو�ش  /القد�س ) الدكتور محمد زهدي الدجاني ( القد�س )( )
 وديع محي�سن ( رام اهلل ) * -يو�سف غنام

 عارف العارف ( القد�س ) ح�سن العاروري ( رام اهلل ) عبد الكريم العلمي ( القد�س ) فايق تماري ( يافا ) ف�ؤاد كرزون ( اللد ) الدكتور مو�سى نا�صر ( بير زيت ) نديم الزرو ( رام اهلل ) يو�سف عز الدين حمدي التاجي الفاروقي ( الرملة ) عبد الرزاق عودة ( �سلمة  /يافا )الخليـل
 الدكتور حافظ عبد النبي ( الخليل ) ال�شيخ �سرحان بن عيا�ض ( بئر ال�سبع ) ال�شيخ �سلمان العطاونة ( بئر ال�سبع ) ر�شاد م�سودة ( الخليل ) ال�شيخ �سليمان الفراجين ( بئر ال�سبع ) عبد الخالق يغمور ( الخليل ) عبد القادر عبد الرحمن ( الفالوجة ) عيد حجازي ( الخليل ) عبد الكريم الطل ( الظاهرية  /الخليل ) محمد عبد ال�ه��ادي العملة ( بيت �أوال  /الخليل ) ال�شيخ نمر مهنا ( الم�سمية  /غزة ) الدكتور �صبحي عمرو ( الخليل ) يو�سف �أبو عو�ض ( الفالوجة ) كمال طهبوب ( الخليل ) الحاج محمد خليل العزة ( بيت جبرين /الخليل ) الدكتور محمد نا�صر الدين ( الخليل ) ال�شيخ علي �أبو ربيعة ( بئر ال�سبع ) عيد ال�شريف ( الخليل )نــابل�س
 �إبراهيم الخطيب ( نابل�س ) �أيوب طه ( بديا  /نابل�س ) الدكتور �أحمد �سروري ( نابل�س ) ح�سن حمد من�صور �سعيد جابر عبد الرزاق (نابل�س ) �سامي كنج الظاهر الدكتور �صالح العنبتاوي ( نابل�س ) الدكتور فار�س الم�سعود علي ح�سن جبر (يافا ) م�صطفى البنا ( يافا ) فدوى طوقان ( نابل�س ) �إبراهيم �صنوبر ( نابل�س ) -تح�سين كمال ( نابل�س )

 جمال القا�سم ( نابل�س ) حمدي كنعان ( نابل�س ) الدكتور �شوكت الكيالني ( نابل�س ) �صدقي الديب عبد اللطيف القدومي (نابل�س ) محمد توفيق اليحيى ( حيفا ) الدكتور محمود م�صطفى عبد الجواد ( يافا ) الحاج معزوز الم�صري ( نابل�س ) وليد ال�شكعة ( نابل�س ) محمد �أبو العافية ( يافا )جنيــن
 ح�سني ال�سوقي ( جنين ) جمال قا�سم عبد الهادي ( جنين ) فايق عبد العزيز فهمي العبو�شي ( جنين ) نجيب الأحمد ( رمانة /جنين ) محمد نجيب زيد ( جنين ) عبد الرحيم جراد ( جنين ) عبد الغني �سنان ( جنين ) فايق مرعي ( جنين ) �أحمد �أمين ال�سعد ( يعبد /جنين ) فتحي القمحاوي ( نابل�س )طولكـرم
 �إبراهيم الدروي�ش ( المالحة  /القد�س ) ح�سن علي ال�صباريني ( حيفا ) ح�سين عبد اهلل �صبري ( قلقيلية ) ح�سني الحاج علي �شديد ( عالّر /طولكرم ) حلمي حنون ( طولكرم ) رفيق الحمد اهلل ( عنبتا  /طولكرم ) �صقر المهنا �شكيب الجيو�سي ( طولكرم ) �صالح �أمين �صالح ( طولكرم ) علي ال�سفاريني ( طولكرم )عن المغتربين
 الدكتور جمال نا�صر ( بير زيت ) �إ�سماعيل ب�شير �سعادات ح�سنالهيئات الن�سائية
 �أمينة الح�سيني ( القد�س ) ع�صام عبد الهادي ( نابل�س ) �سميحة ثابت الخالدي ( القد�س )79

 لمياء �صالح ( نابل�س ) ي�سرى �شاور ( الخليل ) ب�سمة فار�س الحاجة عندليب العمد ( نابل�س ) فايزة عبد المجيد ( نابل�س ) ليديا الأعرج ( بيت لحم ) هدى عثمان الخمرا ( حيفا )النقابات والعمال
 الدكتور �ألفريد طوبا�سي ( يافا ) عادل المنير ( الرملة ) زكي ال�شيخ يا�سين ( يافا ) ف�ؤاد ال�سراج (غزة ) محمود ال�شربيني محمد راتب غنيم ( القد�س ) بدر الزعبي عبد القادر الزنانيري محمد جوهر وليد �صالح ( نابل�س ) الدكتور وليد قمحاوي ( نابل�س ) محمد ال�شربجياللجنة التح�ضيرية
 �أحمد ال�شقيري ( عكا ) روحي الخطيب ( القد�س ) عبد الرحمن ال�سك�سك ( يافا ) �سعيد عالء الدين ( الرملة ) يو�سف عبده ( �أريحا ) زليخا ال�شهابي ( القد�س ) فالح الما�ضي ( حيفا ) قدري طوقان ( نابل�س )ال�صحافـة
 جمعة حماد ( بئر ال�سبع ) نديم علم الدين ( يافا ) محمود �أبو الزلف ( يافا ) رجا العي�سى ( يافا ) عرفات حجازي ( الخليل )قطاع غزة
 �إبراهيم ال�سقا ( غزة ) وديع ترزي ( غزة ) �أحمد محمد عبد العزيز �أبو �شرخ ( المجدل ) ال�شيخ ح�سن �أبو جابر حمدي حرز اهلل80

 حميد ال�صوفي داوود ال�صايغ ( غزة ) زهدي �أبو �شعبان ( غزة ) زهير الر ّي�س ( غزة ) �شوقي الف ّرا ( خانيون�س ) عبد اهلل �أبو �ستة ( بئر ال�سبع ) عبد الباري اله�سي �أحمد محمد علي جمال ال�صوراني ( غزة ) جميل عبد اهلل �أبو معيلق ( غزة ) ال�شيخ حمدان الم�صري الدكتور حيدر عبد ال�شافي ( غزة ) حبيب جرادة ( غزة ) رامز فاخره ( غزة ) �سيد بكر ( غزة ) �شعبان عيد طاهر الآغا ( خانيون�س ) عبد الفتاح قفة ( �أ�سدود ) عبد اهلل الغرابلي ( غزة ) عبد اهلل مهنا علي ها�شم ر�شيد ( غزة ) مجدي �أبو رم�ضان ( غزة ) فريح فرحان الم�صدر ( بئر ال�سبع ) محمد علي ب�شير عطية �شرار محمود نجم ( المجدل ) �شفيق الترزي ( غزة ) يون�س كالب ( غزة ) ي�سرى البربري ( غزة ) ال�شيخ عبد اهلل العلمي ( غزة ) عبد الر�ؤوف المجدالني فايز �أبو رحمة ( غزة ) علي �أبو م ّدين ( بئر ال�سبع ) محمد حمدان الدغمة محمود محمد ال�شاعر محمود ر�شدي الخطيب نوح قاعود ( غزة ) يون�س الكفري ( غزة ) محمد م�صطفى �أبو مو�سى �سامي الح�سيني ( غزة ) الحاج كامل م�شتهى ( بئر ال�سبع )فل�سطين ال�شتات
�سوريـة
 -عزة دروزة ( نابل�س )

 �سليم قدورة ( عكا ) �سمير عبد الرحيم ( �صفد ) محمد الخ�ضرا ( �صفد ) عادل عبد اهلل عمر حمادة ( نابل�س ) ر�شيد جربوع ( حيفا ) ح�سن ال�شامي نمر الم�صري ( الرملة ) �صدقي الطبري ( طبريا ) الدكتور مو�سى خوري ( القد�س ) عبد الرحمن مراد ( حيفا ) يو�سف عبد الرحيم ( �صفد ) محمود الخالدي ( �صفد ) فر�سان الما�ضي ( حيفا ) خالد الجراح ( عكا ) خالد الفاهوم ( النا�صرة ) عبد الكريم الكرمي � -أبو �سلمى ( طولكرم ) عبد الفتاح يون�س ( عارة  /حيفا ) نافذ الحوراني �سعيد الحاج عزيز ( �صفد )لبنــان
 �سعيد الحتحوت محمد خليل عزت طنو�س ( القد�س ) نقوال الدر ( �شفا عمرو ) ح�سن الأيوبي محمد بركات ( يافا ) �ألك�سندرا ظريفة ( غزة ) �صبا الفاهوم ( النا�صرة ) �إ�سماعيل ال�شيخ ح�سن ح�سن �شبالق منذر �أيوب محمود الحاج طاهر عبد الوهاب يان�س ( اللد ) �سعيد �إبراهيم الموعد ( �صفورية ) �شفيق الحوت ( يافا ) الدكتور محمود زايد ( طولكرم ) الدكتور زهير العلمي ( غزة ) راجي �صهيون ( حيفا ) وديعة خرطبيل ( طبرية ) �سميرة عزام ( النا�صرة ) �سلوى �شكري نجية ( عكا )� -شفيق عبد الرزاق

 ال�شيخ نمر الخطيب ( حيفا ) جري�س قي�صر �سمعان محمد علي دلول ( حيفا ) الدكتور �صالح الدباغ ( يافا ) يون�س محمد يون�س ( عرعرة  /حيفا ) محمد ح�سن ال�شهابي ( القد�س ) عوني عزيز الدجاني ( القد�س )الكـويت
 هاني القدومي ( يافا ) ن�صوح ال�سعدي ( عكا ) يا�سر عرفات ( خانيون�س ) الدكتور زكي �أبو عيد ( ال�شيخ مونّ�س  /يافا ) يحيى غنام ( كفر زيباد  /طولكرم ) زينب �ساق اهلل ( يافا ) �سعيد بريك ( طولكرم ) ع�صام عا�شور ( يافا ) الدكتور محمود ال�سمرة ( الطنطورة  /حيفا ) الدكتور �إبراهيم زقوت ( المجدل ) خالد الح�سن ( حيفا ) فائز ف�ضة ( عكا ) خيري الدين �أبو الجبين ( يافا ) محمود عبد الفتاح الح�سن ( قلقيلية ) عبد المح�سن القطان ( يافا ) عبد الكريم ال�شوا ( غزة ) عثمان �أبو حا�شية ( �سلمة  /يافا ) �إبراهيم حماد ( طولكرم ) عبد الفتاح جبريل ( يازور  /يافا ) خليل ال�شاعر ( يافا ) علي �صالح ال�سيدالعــراق
 داوود عودة ( القد�س ) محمد ح�سين مطيع ال�شيخ طهمـ�صــر
 جميل التاجي ( الرملة ) فا�ضل زيدان ( حيفا ) �إبراهيم عي�سى تي�سير قبعة ( قلقيلية ) حامد �أبو �ستة ( بئر ال�سبع ) محمد عكيلة ( يافا ) عايدة بامية ( يافا ) �أحمد خليفة ( �صفد )81

الجزائـر *

 �أحمد عقل ( القد�س ) عبد الفتاح ال�شريف ( الخليل ) جعفر الم�صدر ( دير البلح /غزة ) �شريف الح�سيني ( القد�س ) علي �سالمة ( قولية  /اللد ) �إياد ال�سراج ( غزة ) -جهاد ح�سن �سالمة ( قولية  /اللد )

( )

 �سميرة يو�سف ال�سقا ( غزة ) خليل الوزير ( الرملة )ملحــق *

( )

 نواف �أبوك�شك ( عرب �أبو ك�شك  /يافا ) ال�شيخ نايف الطبري ( طبرية ) رفعت عبد الرحيم النابل�سي ( نابل�س ) فائق بركات ( القد�س ) محمد �أحمد علي محمد ح�سن الحاج علي يو�سف عبد الفتاح ( الفالوجة ) محمود طه ال�شربي ال�شيخ م�شهور ال�ضامن ( عرب ال�ضامن /نابل�س ) محمد �أبو غربية ( القد�س ) �سعيد �أبو الهيجا �سمير الأ�سدي ( �صفد ) خالد عبد اهلل الدكتور عبد اهلل الما ( بيت جاال ) -خليل محمد �سليم

قـطــر
 رفيق النت�شة ( الخليل ) عبد ال�سالم �أبو عي�سى �صالح البرغوثي ( دير غ�سانة  /رام اهلل ) �أحمد كمال عدوان ( حتا  /الفالوجة ) �شريف الجعبري ( الخليل ) قا�سم حمد ( �صفد ) مي�شيل فرح ( غزة )ليـبـيـا
 نايف فار�س الدكتور محمود �أبو الفخر ( يافا ) كمال الدين ال�سراج(*) ( غزة ) �أحمد العبد اهلل(*) ( يعبد  /جنين ) �سلمى الدجاني ( القد�س ) الدكتور �أني�س القا�سم ( جنين ) نعيم �أبو �ضبة (*) ( يافا ) الدكتور �أحمد �صدقي الدجاني (*) ( يافا )� -أحمد اليو�سف (*) ( طولكرم )

�أع�ضاء �شرف *

( )

 تمام الأكحل �شموط ( يافا )� -إ�سماعيل �شموط ( اللد )

كلمات الم�ؤتمر
خطاب الملك ح�سين في الم�ؤتمر
�أيها الإخوة المواطنون
يا �أبناء فل�سطين الأباة

ي�سرني �أن �أرح��ب بكم في العا�صمة الروحية لبلدنا
العربي المنا�ضل  ،ويطيب لي �أن �أ�ؤك��د للوافدين منكم
م��ن الأق �ط��ار العربية ال�شقيقة �أن�ه��م �إن�م��ا ي�ف��دون �إلى
�أهلهم وذويهم  ،ويحلون بين �أ�سرتهم وع�شيرتهم  ،فما
ك��ان الأردن �إال �أ�سرة عربية واح��دة تعي�ش ج��راح النكبة
و�آالمها مثلما تعي�ش �آمال الأمة و�أمانيها الكبار .
هناك حقائق ث�لاث � ،أراه��ا تنت�صب �أم��ام عيني  ،من

خالل هذا الم�ؤتمر التاريخي واالجتماع الخير المبارك .
�أولها �أن لقاءكم هذا هو امتداد لذلك اللقاء الميمون
ال��ذي ك��ان لأمتكم كلها ف��ي اجتماع قادتها ال�ب��ررة قبل
خم�سة �شهور  ،وهو بع�ض الح�صاد اليانع لمرحلة هامة
بد�أتها الأم��ة العربية في ذلك االجتماع  ،لتكر�س فيها
الأخ ��وة الأزل �ي��ة ال�ت��ي ت��رب��ط �أب�ن��اءه��ا بع�ضهم ببع�ض ،
والإي�م��ان العميق ال��ذي ي�شد قلوبهم �إل��ى ر�سالة قومية
مقد�سة واحدة  ،والت�صميم ال�صادق الذي يلهم �ضمائرهم
ويلهب عزائمهم على تحقيقها .
وثانية تلك الحقائق �أن م�ؤتمركم العتيد هذا ي�شكل
في ذاته حادثة تاريخية فريدة في �سجل النكبة ب�أ�سره ..

(*) ذكر كتاب الم�ؤتمر الوطني الفل�سطيني  1964ال�صادر عن منظمة التحرير الفل�سطينية في الملحق � 12ص �ص � 73 - 64أن �أع�ضاء
الم�ؤتمر  396فقط  ،فقد �أ�سقط الأ�سماء الم�ؤ�شر عليها بنجمة* من م�شاركي ليبيا وم�شاركي الجزائر  ،والملحق و�أع�ضاء ال�شرف .
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ففيه يلتئم لأول مرة ويجتمع عقد ال�شعب الفل�سطيني
المكافح البطل  ،منذ �أن �أريد له �أن يتفرق في الأر�ض غربا ً
و�شرقا ً  ،ويتوزع في المعمورة ذات اليمين وذات ال�شمال .
ف�إذا كنتم في ذلك اليوم البعيد قد تناءيتم وملء عيونكم
الدمع وذوب قلوبكم الأل��م فها �أنتم اليوم وقد تناديتم
من �أجل �أرفع غاية و�أنبل هدف  ،تلتقون وملء �أحداقكم
العزم وال�صالبة وفي�ض نفو�سكم و�أفئدتكم الثقة والب�أ�س
والأمل .
والحقيقة الثالثة التي تطل علينا ف��ي ه��ذا اللقاء
الكبير � ،أنه وهو ي�شكل نهاية لمرحلة كان فيها الجهد
والعمل بالن�سبة لأب�ن��اء فل�سطين م�شتتا ً م��وزع�ا ً  ،فهو
ي�شكل في الوقت ذاته بداية لمرحلة جديدة يدخل فيها
ذلك الجهد والعمل طور التجمع والتخطيط والتنظيم .
�إن�ن��ي �أراه ��ا حجة قومية ت�ن��ذر فيها النف�س ف��ي �سبيل
الوطن  ،وزورة وطنية للثرى المخ�ضب بالدم  ،المعطر
بالفداء  ،يعاهد المرء ربه فيها �أن يعي�ش في �سبيل طهره
ويموت من �أج��ل ا�سترداد ما غاب منه وراء ح��دود ال�شر
والظلم والباطل .
�إن عيون الماليين م��ن بني الإن���س��ان تتطلع �إليكم
اليوم  ،وهي تراكم تر�سمون �أولى خطواتكم على طريق
الكفاح الجديد والن�ضال البا�سل .
وقلوب الماليين من �أبناء �أمتكم هي اليوم م�شدودة
�إليكم تفي�ض بحبكم وتزخر بالعزم على العمل الموحد
ال�سترداد الوطن ال�سليب والجهد ال�صادق ل�صنع الم�صير
الم�شترك .
لقد نذر هذا البلد نف�سه منذ البداية في �سبيل �أمته
العربية وتحقيق ر�سالتها  ،ومنذ �أن �صهرت قلوب �أبنائه
على �ضفتي النهر المقد�س في تلك ال��وح��دة المباركة
ال�خ�ي��رة  ،ل��م ت�ع��د ق�ضية فل�سطين بالن�سبة لأ�سرته
الواحدة ق�ضية العرب المقد�سة الأول��ى فح�سب  ،و�إنما
هي ق�ضية الحياة ب�شرف وكرامة � ،أو ق�ضية الموت ب�إباء
و�شمم .
�أما الأردن فهو في هذه اللحظات يعي�ش في قلب كل
واحد منكم مثلما عا�شت فل�سطين وتعي�ش في قلب كل
واحد من �أبنائه  .عزمكم بع�ض من عزمه  ،وقوته بع�ض
من قوتكم  ،ور�سالته �أن ال حياة وال حرية وال وحدة وال
�ش�أن �أو قيمة للعرب �إال بفل�سطين .
و�أم ��ا الح�سين �أي�ه��ا الإخ ��وة فبمثل م��ا ع��ا���ش عمره
جنديا ً فل�سطينيا ً وخادم الأمة  ،ف�سي�شرفه �أن يهب حياته
ويبذل دمه في �أية لحظة من �أجل �أن تعود فل�سطين كما
كانت وكما ينبغي �أن تكون عربية  ،حرة  ،عزيزة .
ومرحبا ً بكم مرة �أخرى في اجتماع حجيجكم حول
ال�صخرة الم�شرفة وبجوار مهد الم�سيح  ،وتحية لكم من
بلد الإ��س��راء والمعراج  ،وف��ي ح��رم من �أق��دا���س العروبة

والإ�سالم .
وليوفقكم اهلل للقيام بواجبكم القومي المقد�س ،
ول�ي��أخ��ذ ب�ي��دك��م ف��ي م�سيرتكم ال�م�ب��ارك��ة  ،ع�ل��ى طريق
الت�ضحية والعزم والإيمان .
وبا�سم اهلل وعلى بركته � ،أفتتح م�ؤتمركم � ،إن��ه نعم
المولى ونعم الن�صير .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

كلمة الأ�ستاذ عبد الخالق ح�سونة
�سيدي �صاحب الجاللة
�سادتي ممثلو الملوك والر�ؤ�ساء العرب
�سادتي � ،إخواني �أبناء ال�شعب العربي الفل�سطيني

�إن ��ه ل �ي��وم ت��اري �خ��ي  ،ف��ي م���س�ي��رة ال�ن���ض��ال القومي
لتحرير فل�سطين العربية �أن يلتقي �صفوة م��ن �أبناء
ال�شعب العربي الفل�سطيني  ،لتبادل الر�أي في ق�ضيتهم ،
ق�ضية ال �ع��رب الأول� ��ى  ،وال �ت��دار���س ف��ي خ�ي��ر الو�سائل
لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني و�إع�لاء كلمته في المجال
القومي وال�صعيد الدولي .
ل �ق��د ع �م �ل��ت ال �� �ص �ه �ي��ون �ي��ة ج ��اه ��دة ل�ت���س�ت��ر عملها
اال�ستعماري الب�شع � ،إذ احتلت فل�سطين و�أخرجت �شعبها
العربي من وطنه المقد�س واغت�صبت دياره وممتلكاته ،
ثم حاولت ب�شتى الو�سائل ومن ورائها �أعوانها �أن تخفي
ال�شخ�صية الفل�سطينية  ،و�أن ت�صور الم�أ�ساة اال�ستعمارية
التي لم ي�شهد تاريخ الب�شرية مثيالً لها ق�ضية الجئين؛
طمعا ً في �أن ت�سلك في عداد ق�ضايا الالجئين الكثيرة .
لكن فل�سطين العربية حقيقة �شامخة منذ وجدت
حقائق البالد العربية كلها  .ولقد اعترف بذلك االنتداب
على فل�سطين كما �أكده عهد ع�صبة الأمم ومعاهدة لوزان
ثم ميثاق جامعة الدول العربية .
بل �إن الأمم المتحدة قد �أكدت ذلك في قرار التق�سيم
الجائر ذات��ه  ،وف��ي ق��رارات�ه��ا المف�صلة لهذه ال�سنوات
ال�ست ع�شرة بت�أكيد حق ال�شعب الفل�سطيني في العودة
�إلى وطنه ال�سليب .
ومع هذا تخال ال�صهيونية اال�ستعمارية �أن الت�ضليل
ي�ستطيع ال�ن�ي��ل م��ن ال�ح�ق��ائ��ق ال��را��س�خ��ة  ،ول �ه��ذا تجزع
من ت�سمية م�ؤتمركم ( الم�ؤتمر القومي الفل�سطيني )
وت�سمية م�ؤتمر الالجئين هلعا ًمن داللته الكبرى ونتائجه
المترتبة .
لقد عملت جامعة ال��دول العربية في هذه ال�سنوات
لإبراز الكيان الفل�سطيني  ،ثم حالت الظروف الع�صيبة
التي مرت بها دون تحقيق �آمالها .
وتنادى الفل�سطينيون والعرب �أجمعون  ،ب�أن الخدمة
الحقة لق�ضية فل�سطين ت�ستوجب التقاء الدول العربية
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على و�سائل الن�ضال الفعالة  ،واالرتفاع بها فوق م�ستوى
الخالفات الطارئة  ،بل وت�صفية الجو العربي �سبيالً
ال�ستعادة الحقوق ال�سليبة ودرء المطامع العدوانية
الجديدة .
وكانت الأمنية  ..والتقى في الجامعة بمطلع هذا العام
الملوك والر�ؤ�ساء العرب  ،وو�ضعوا خطط العمل القومي
العربي � -سيا�سيا ً  ،ودفاعيا ً  ،وفنيا ً  ،واقت�صاديا ً  ،والتزموا
بت�سوية م��ا بينهم م��ن خ�لاف��ات �أ��س��ا��س�ا ً للعمل القومي
الم�شترك .
و�أج�م�ع��وا على ال�ت�ع��اون م��ع الفل�سطينيين لتنظيم
�صفوفهم وف��ق م�شيئتهم  ،حتى تتقدم ح��رك��ة تحرير
فل�سطين  ،وتعمل معها الدول العربية كافة في الن�ضال
القومي �ضد اال�ستعمار ال�صهيوني الجائر لفل�سطين ،
مثلما �أجمع العرب كلمتهم قبالً وانت�صروا في الن�ضال
القومي �ضد اال�ستعمار البريطاني والفرن�سي في الم�شرق
والمغرب العربيين  ،ومثلما يجمعون الآن على الن�ضال
الوطني �ضد اال�ستعمار في الجنوب اليمني المحتل وفي
ُعمان والبريمي وفي كل مكان من العالم �أجمع .
�إخواني �أبناء ال�شعب العربي الفل�سطيني

�إن ج��و ال��وف��اق ون �ك��ران ال ��ذات وج�م��ع الكلمة الذي
�ساد مجل�س الملوك والر�ؤ�ساء العرب من �أجل فل�سطين
ال�ع��رب�ي��ة  ،يجعل الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ج�م�ع��اء ع�ل��ى ث�ق��ة ب�أن
م�ؤتمركم مرتفع �إل��ى م�ستوى الم�س�ؤولية الوطنية ،
معت�صم ب��روح العمل البناء المثمر  ،و�إنكم �ستتبادلون
الآراء ب� ��روح الإخ�ل�ا� ��ص والأخ� � ��وة  ،و�إن� �ك ��م �ستبد�أون
م�سيرتكم بداية موفقة  ..فال�ضمانة الأول��ى لكل نجاح
هي �أن تتحدوا و�أن تعملوا  ،و�أن ت�ستفيدوا من تجارب
ال�م��ا��ض��ي وم�م��ار��س��ة ال�ح��ا��ض��ر والم�ستقبل ف��ي ت�سديد
خطاكم نحو الغاية ال�سامية  ،و�إن التقاءكم على مر�أى
من م�سرح النكبة ومن خلف الأ�سوار لأعظم عبرة و�أروع
تذكرة .
�إخواني �أبناء فل�سطين الأمجاد

�إن ال�صهيونية واال�ستعمار ليفزعهما �أ�شد الفزع نجاح
التقائكم القومي التاريخي .
�إن �أمتكم العربية الخالدة لتعلق �أعظم الآم��ال على
نجاح م�ؤتمركم  ،و�إن العالم كله ليرقب نتائج �أعمالكم .
وفقكم اهلل ورعى جهودكم .

خطاب ال�شقيري في �إفتتاح الم�ؤتمر
في هذا اليوم التاريخي  ،وفي مدينة القد�س الخالدة ،
يجتمع �شعب فل�سطين لأول مرة بعد كارثة فل�سطين  ،فما
�أعظم هذا اللقاء وما �أكرم معناه و�أبعد مداه ! .
ولقد �شهدت هذه المدينة البا�سلة منذ �أن دخلها �سيدنا
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عمر ب��ن ال�خ�ط��اب وه��و ي�سوق جمله وعليه م��واله �أياما ً
فا�صلة جليلة  ،اقتحمت على التاريخ العربي طريقه  ,غ ّيرت
مجراه  ،و�صعدت به �إلى ذروة الأمجاد الإن�سانية  ،وما �أيام
�صالح الدين الأيوبي �إال واحدة منها  .واليوم ت�شهد هذه
المدينة حدثا ً تاريخيا ً� ,سوف يقتحم على الحياة العربية
طريقها ليغير مجراه فيعيد �إلى الديار المقد�سة عروبتها
وحريتها و�أمنها وقد�سيتها .
ونحن � -إذ نعقد هذا الم�ؤتمر الوطني  -تطالعنا هذه
المعاني ب��ارزة وا�ضحة  ،و�أكبر هذه المعاني �أننا نجتمع
لأول م��رة بعد �ستة ع�شر عاما ً من عمر الكارثة  ،وهذه
�أكبر المعاني حقا ً  ،فقد ت�ألبت على هذا ال�شعب البا�سل
قوى ال�صهيونية واال�ستعمار مجتمعة مت�ساندة  ،ف�أقامت
« �إ��س��رائ�ي��ل » على �أر��ض�ن��ا  ،وتحالفت على �إخ��راج�ن��ا من
وطننا  ,وت�شريدنا تحت كل �سماء وكوكب  ،ثم راحت ترهق
الالجئين منا عاما ً بعد ع��ام بالب�ؤ�س والحرمان  ،وهي
تح�سب �أن هذا ال�شعب لن يجتمع �أبدا ً .
ول�ك��ن م��ؤت�م��رن��ا ه��ذا ف��ي ي��وم�ن��ا ه��ذا ليعلن للدنيا
ب�أ�سرها � ،أننا نحن �أه��ل فل�سطين �أ�صحابها ال�شرعيين
قد التقينا  ..قد اجتمعنا  ..قد التقينا  ..واجتمعنا على
تحرير فل�سطين .
ونحن هنا وفود فل�سطين  ،قد تنا َدينا �إلى هذا الم�ؤتمر
العتيد على �أر�ض فل�سطين  ،على الخطوط الأمامية من
فل�سطين  ،ن�شهد �أر�ضنا وديارنا  ،معابدنا ومرابعنا  ،مدننا
وقرانا في الوطن ال�سليب  ،ونحن هنا ال نمثل الفل�سطينيين
في �سورية ولبنان والعراق وقطاع غزة  ،ولكننا هنا �شعب
واحد  ،ووطن واحد وكفاح واحد .
بل �إن معنا في هذا الم�ؤتمر �إخوانا ً لنا نحن نمثلهم ،
لأنهم ال ي�ستطيعون الو�صول �إلينا � ،إخوانا ً لنا ي�صابرون
جهد الطاقة الإن�سانية في �سبيل حماية عروبتهم و�صون
لغتهم � ،أولئك هم �إخواننا الفل�سطينيون في المنطقة
المحتلة � ،إنهم معنا ونحن معهم � ،إنهم الآن يح�ضنون
�أجهزة الراديو  ،وي�ستمعون �إلينا بقلوبهم وجوارحهم ،
�إليهم تحياتنا و�إعجابنا  ،رجاال ً ون�ساءً � ،شبابا ً و�أطفاال ً ،
ونحن معهم على عهد وموعد  ،وكل �آت ٍ قريب .
و�إن م�ؤتمرنا هذا لي�ضم �أجيال الكفاح  ،وي�ضم �أجيال
النكبة منذ وقعت النكبة  ،فبيننا الجيل الذي �أطل من
الحرب العالمية الأولى  ,لي�ستمع �إلى وعد بلفور  ،الذي
�أ�صدرته الحكومة البريطانية ظلما ً وعدوانا ً  ،فثار على
هذه ال�سيا�سة الظالمة باال�ستنكار واالحتجاج والإ�ضراب
وال �� �س�لاح  ،وب�ي�ن�ن��ا ال�ج�ي��ل ال ��ذي ��ش�ه��د ع�ه��د االنتداب
البريطاني بكل مظالمه وم�غ��ارم��ه ف�ن��ازل اال�ستعمار
بال�سالح عام  1921و  1929و  1936و  ، 1939وكان من �آيات
الكفاح ذلك الإ�ضراب الذي امتد �ستة �أ�شهر كاملة  ,لم
يعرف له تاريخ الحركات التحررية مثيالً  .وبيننا الجيل
غ�صت بهم ال�سجون والمعتقالت  ،ون�سفت منازلهم
الذي ّ

وهدمت قراهم و ُعلّق �أبنا�ؤهم على �أعواد الم�شانق  ،وبيننا
�أخيرا ً الجيل ال�صاعد الذي له من ذكريات الوطن ظالل
خفية يعي�ش دوما ً في النكبة  ،وتعي�ش النكبة فيه .
كل ه��ذه الأج�ي��ال بكل ذكرياتها القريبة والبعيدة ,
�إنما تمثل الكفاح الدائم لل�شعب  ،و�سوف تظل �أجيالنا
الحا�ضرة والمقبلة تتعاقب عليها �أعباء الكفاح  ،حتى
نحرر الوطن ال�سليب  ،ون��دقّ �أعالمنا على عكا وحيفا
ويافا و�سائر ال�شاطئ الخ�صيب .
وهذا المعنى الكبير الذي يتجلى في تجمع ال�شعب
الفل�سطيني  ،ي �ج��اوره معنى كبير ي��وازي��ه ف��ي جالله
وخ�ط��ره  ،ذل��ك ه��و اجتماع الأم��ة العربية ممثال ً بيننا
ف��ي ج�لال��ة ال�م�ل��ك الح�سين  ،م�ل��ك المملكة الأردنية
الها�شمية  ،و�إخواننا الأج�لاء ممثلي الملوك والر�ؤ�ساء
للدول العربية .
�إنهم اليوم معنا ووراءهم الأمة العربية بكل طاقاتها
الروحية والمادية  ،وكما كان م�ؤتمر الذروة العربي �أول
اجتماع ع� ٍ
�ال يلتقي فيه ال�شرق العربي والغرب العربي
على ق�ضية فل�سطين  ،فمن حقنا �أن ن�سجل باغتباط �أننا
ن�شهد اليوم � ،أول م�ؤتمر فل�سطيني ينعقد على مقربة
م��ن خ�ط��وط ال�ه��دن��ة  ،لنعلن ع�ل��ى ال �م�ل�أ � ,أن ال�شعب
العربي الفل�سطيني م�صمم ت�صميما ًال يلين  ،وعازم عزما ً
ال ينثني  ،على تحرير وطنه مهما عظمت الت�ضحيات ،
ومهما طال الزمان .
ولي�س ما �أق��ول��ه م�ج��ازا ً وال حما�سا ً  ،ف�إنه الحقيقة
الرا�سخة التي تعي�شها الأم��ة العربية  ،ال بملوكها وال
بر�ؤ�سائها فح�سب  ،ولكن ف��ي �صميم جماهيرها  ،في
بواديها وحوا�ضرها .
وفي جولتي الأخيرة في الوطن العربي من المحيط
�إل��ى الخليج � ،شهدت بنف�سي  ،لهفة الأم��ة العربية على
فل�سطين  ،ولوعتها على �ضياعها  ،وتح ّرقها على الكفاح
لتحريرها .
لقد �شهدت احتفاالت تون�س لتحرير بنزرت  ،فكان
ال�شعب ف��ي تون�س يهتف لفل�سطين �إل��ى ج��ان��ب هتافه
لبنزرت .
و�شهدت ذك��رى ا�ستقالل ليبيا في طرابل�س  ،فكان
ال���ش�ع��ب ال�ل�ي�ب��ي ي�ه�ت��ف لفل�سطين �إل� ��ى ج��ان��ب هتافه
ال�ستقالل ليبيا .
و�شهدت م�ؤتمرا ً كبيرا ً في الجزائر  ،ف�أعلن �شعب
الجزائر �أن �سيادة الجزائر ال تتم �إال بتحرير فل�سطين .
و�شهدت اجتماعات وطنية في المغرب  ،فكان المغرب
ي�ه�ت��ف ل�ت�ح��ري��ر فل�سطين �إل ��ى ج��ان��ب ه�ت��اف��ه لحريته
وا�ستقالله .
وخطبت في م�ساجد الخرطوم ونواديها  ،فكان ال�شعب
في ال�سودان يهتف لفل�سطين ولتحرير فل�سطين .

وف��ي قاعة الخلد في بغداد  ،ك��ان �شعب العراق ير ّد
على خطابي مطالبا ً بالتطوع وال�سالح .
والتقيت ال�شعب في �صيدا  -لبنان في م�ؤتمر كبير ،
وكانت الجماهير ت�صيح  :من هنا الطريق �إلى فل�سطين .
وفي �سورية وقفت مع الإخ��وان في القرى الأمامية
المطلّة على الجليل  ،وك��ان ال�س�ؤال ال�صارخ على �أفواه
الجميع  ،متى ن�ح� ّرر ه��ذه ال��رب��وع الغالية م��ن الوطن
الغالي ؟ !
إلي �أ�ش ّد حما�سة من
وفي الكويت كان حديث ال�شعب � ّ
حديثي �إليهم  :الأموال والرجال فداء فل�سطين  .وكذلك
كان هذا ال�شعور الفيا�ض في قطر والبحرين .
وفي الجمهورية العربية المتحدة � ,شهدت احتفاالت
�أ�سوان  ،فكان ُبناة ال�س ّد العالي يهتفون في �أذن الرئي�س
خ��رو��ش��وف لتحرير فل�سطين ول�م��ا ي�ج� ّ�ف ال � َع � َرق على
جباههم .
�أم ��ا ف��ي الأردن  -وق��د ك��ان��ت ل��ي اج�ت�م��اع��ات كبرى
في �ضفّتيه  -فقد �شهدت الفل�سطيني �أردن�ي�ا ً والأردني
فل�سطينيا ً ،الك ّل �سواء في الكفاح  ,تجمعهم �أخوة الم�صير
وال�سالح  ،وا�ستقر في �ضميري �أن �أهل عكا وحيفا ويافا
ال جنبا ً �إلى جنب  ،بل قلبا ً �إلى قلب .
ولو �أتيح لي �أن �أزور الجزيرة العربية  ،لر�أيت فيها
الم�شاعر العربية نف�سها ��س��واء ب���س��واء  ،وكلها تتطلع
بالت�أييد لفل�سطين وكيان فل�سطين .
و�إن��ي �إذ �أت�ح��دث ع��ن ك�ي��ان فل�سطين � ،أج��دن��ي �أمام
حقيقة مفجعة  ،ل�ق��د ت��داول �ن��ا ه��ذا التعبير « الكيان
الفل�سطيني » ��س�ن��وات ع��دي��دة � ،إن��ه تعبير غ��ري��ب على
الحياة العربية والدولية � ،إنه تعبير جديد ال �سابقة له
في تاريخ الأمم  ،وكل ال�شعوب التي كافحت لنيل حريتها
ال تعرف ه��ذا التعبير  ،لم يعرف تاريخ الكفاح العربي
�شيئا ً ا�سمه الكيان ال�سوري والم�صري والعراقي � ،أو
الجزائري  ،ول��م تعرف �آ�سيا الكيان الإندوني�سي  ،وال
�أفريقيا الكيان النيجيري ,وال عرفت �أميركا الالتينية
الكيان الكوبي  ،ولكن فل�سطين فريدة الكارثة  ،وحيدة
الفاجعة  ،فكان ال بد من و�ضع غريب ووحيد .
ووا��ض��ح �أن ال�سبب ف��ي ذل��ك � ,أن ك��ل ال�شعوب التي
ابتليت باال�ستعمار  ،بقيت م�ستقرة ف��ي وطنها � ,آمنة
في ديارها  ،تكافح في �أر�ضها  ،في جبالها ووهادها  ،في
�شواطئها و�سهولها  ،وفي غاباتها و�أحرا�شها  .ولكن �شعب
فل�سطين قد اقتلع من وطنه  ،و�أخرج من دياره  ،وهدم
كيانه ف�أ�صبح ال بد له �أن يبني لنف�سه كيانا ً  ،لي�ست�أنف
حياته القومية  ,وينه�ض بدوره الكامل في تحرير وطنه
وتقرير م�صيره .
ه��ذا ه��و ال�سبب وراء ه��ذا التعبير الفريد  ،الكيان
الفل�سطيني � ،إن ��ه تعبير ُم�ف�ج��ع ينطلق م��ن الفاجعة
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التي حلّت بفل�سطين  ،ولكن يجب �أن يكون وا�ضحا ً �أن
هذا الكيان لي�س كيانا ً انف�صاليا ً  ،فنحن دعاة وحدة  ،وال
كيانا ً انعزاليا ً  ،فنحن ر�سل ت�ضامن و�إخ��اء  ،و�إن��ه لمن
ُيمن الطالع لم�ؤتمرنا � ،أننا نعقده في �أيام نتبادل فيها
التهاني التفاق الوحدة  ،الذي تم �أخيرا ً بين الجمهورية
العربية المتحدة والجمهورية العراقية  ،ف��إن الوحدة
هي �أع ّز �آمال �شعب فل�سطين � ،إننا لندعو اهلل � ,أن يكون
ات�ف��اق ال�ق��اه��رة  -ب�غ��داد ل��ه م��ا ب�ع��ده  ،و�أن ت ��زداد رقعة
الوحدة العربية �سعة وعمقا ً  ،ف�إن الوحدة هي الطريق
�إلى فل�سطين .
ومن معاني هذه الوحدة �أن انبثاق الكيان الفل�سطيني
في مدينة القد�س  ,ال يهدف �إل��ى �سلخ ال�ضفة الغربية
عن المملكة الأردنية الها�شمية  ،ولكنّا نهدف �إلى تحرير
وطننا المغت�صب غرب ال�ضفة الغربية  .ونحن ال نتعر�ض
للكيان الأردني من قريب �أو بعيد  ،فقد كانت هذه الديار
على م ّر التاريخ وطنا ً واح��دا ً و�شعبا ً واح��دا ً  ،وما و�ضعه
اال�ستعمار من حواجز على مدى ثالثين عاما ً � ,أعجز
من �أن يف�صم روابط ال�سنين والأجيال  ،و�إننا لن نن�سى
�أبدا ً �أن القرون الو�سطى قد �شهدت معارك فل�سطين ،
ال على �أ�سوار عكا والقد�س  ،ولكن على �أ�سوار الكرك ،
ونحن في عهد ال�صواريخ � ،أج��در ب��أن نرف�ض التفريق
والتجزئة  ،ويجب �أن يكون �شعارنا ال��وح��دة الآن وفي
كل � ٍآن وزم��ان  ،ومن �أج��ل ذلك ف��إن �أي عون ع�سكري �أو
�سيا�سي �أو اقت�صادي للمملكة الأردن �ي��ة � ,إن�م��ا ه��و عون
ع�سكري لفل�سطين  ،و�إننا لندعو الأمة العربية ب�أ�سرها
ٍ
حكومات و�شعوبا ً � ,أن تعتبر �أن الأردن هو المنطلق الكبير
لتحرير فل�سطين فهنا اله�ضاب الم�شرفة  ،وهنا الجبال
المطلة  ،وفوق هذا وذاك هنا ال�شعب المتعط�ش للث�أر ،
المتلهف �إلى الجهاد واال�ست�شهاد .
و�إننا �إذ نجتمع اليوم لبناء الكيان الفل�سطيني �إنما
نهدف �أن ن�ضيف قوة جديدة في ال�ساحة العربية عامة
والكيان الأردني خا�صة  ،ونحن �شعب كان لنا كيان يوم كنا
في وطننا  ،وقد تمثل هذا الكيان في �أحزابنا ومنظماتنا
ولجاننا القومية  ،تمثل في الفالحين الذين ا�ست�شهدوا ،
وف��ي العمال ال��ذي��ن ُع� ّل�ق��وا على �أع ��واد الم�شانق  ،وفي
الطالب وال�شباب  ،وفي الرجال والن�ساء الذين ح�صدوا
قتال ً  ،وا�ضطهدوا �سجنا ً واعتقاال ً وتعذيبا ً  ،تمثل في
كفاح مرير  ,نه�ض به ال�شعب بكل فئاته قرابة ثالثين
عاما ً  ،وبذل في �سبيله المهج والأرواح .
ت �ل��ك ك��ان��ت ��س�ي��رت�ن��ا � ,أي � ��ام ك �ن��ا ف ��ي وط �ن �ن��ا نكافح
ال�صهيونية واال�ستعمار معا ً � ،إلى �أن خرجنا من ديارنا  ،ال
ٍ
يومئذ
ُح ّبا ً وال ا�ستكانة  ،ولكن لأن القوة العربية لم تكن
على م�ستوى المعركة  ،و�إذا كان الركب العربي قد خطا
خطوات وا�سعة في ميدان القوة الع�سكرية واالقت�صادية ،
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فقد بقي علينا  -نحن ال�شعب الفل�سطيني � -أن ن�سير
في م��وازاة ه��ذا الزحف العربي  ،فنبني كياننا  ،ونجمع
�صفوفنا  ،ونعبئ كل طاقاتنا وكفاءاتنا  ،فتعود الق�ضية
ل�شعبها ويعود ال�شعب لق�ضيته .
�أق ��ول ه��ذا لأن ال�شعب الفل�سطيني م�ن��ذ �أن حلّت
الكارثة بوطنه  ,قد �أفلت الزمام من يده  ،ولم يعد يمار�س
م�س�ؤولياته القومية ب�ش�أن ق�ضيته  ،على حين كنا نرى
في هذه الحقبة الأخيرة  ,جميع الق�ضايا التحررية في
العالم تقوم عليها �شعوبها  ،منظمة في ميدان التحرير ،
على خير ما تكون التعبئة والتنظيم .
ولقد ك��ان ل��ي �شرف ال��دف��اع ع��ن كثير م��ن الق�ضايا
التحررية العربية والدولية �إلى جانب الوفود العربية ،
�سواء حين كنت رئي�سا ً للوفد ال�سوري �أو رئي�سا ً للوفد
ال�سعودي  ،وكانت كل هذه الق�ضايا تتج�سد �أمام الأ�سرة
ال��دول�ي��ة ب�شخ�صية �شعوبها  ،ع�ق�لاً و�ضميرا ً  ،ولحما ً
ودم �ا ً � ،إال ق�ضية فل�سطين  ,فلم يكن �شعبها متج�سدا ً
فيها  ،وكان ال�س�ؤال الرهيب الخطير الذي يدوي خالل
�ستة ع�شر عاما ً في �أروقة الأمم المتحدة وخارجها � :أين
هذا ال�شعب الفل�سطيني الذي تتحدث المحافل الدولية
عن ق�ضيته ؟
ل��ذل��ك ك��ان��ت ال �ح��اج��ة م�ل�ح��ة ف��ي �أن ي �ق��وم الكيان
الفل�سطيني  ،و�أن ت�ه�ي��أ ال�ف��ر��ص��ة ك��ام�ل��ة �أم ��ام ال�شعب
الفل�سطيني  ,لينه�ض بتبعاته الوطنية في تحرير وطنه ،
ولقد جرت محاوالت متعددة في الما�ضي  ,داخل الجامعة
العربية وخارجها لإن�شاء الكيان الفل�سطيني فلم تفلح
تلك المجهودات لأ�سباب متعددة � ،إلى �أن انعقد م�ؤتمر
الملوك والر�ؤ�ساء في القاهرة  ،ف�أقر بالإجماع العمل
على �إن�شاء الكيان الفل�سطيني .
ومنذ �أن �صدر ذلك القرار ب�إن�شاء الكيان � ،أخذ اال�ستعمار
وال�صهيونية و�أع��وان�ه��م  ،يطلقون الأراج �ي��ف م��ن حوله ،
وي�شنون عليه الد�سائ�س  ،ولكن الأمة العربية  -ومنها �شعب
فل�سطين  -ال تجوز عليها هذه المكائد  ،وكان طبيعيا ً �أن
يقف اال�ستعمار هذا الموقف  ،فهو يريد �أن ي�صفي ق�ضية
فل�سطين ويعفّي عليها  .والكيان الفل�سطيني  -ومعه الأمة
العربية � -إنما يهدف �إل��ى ت�صفية « �إ�سرائيل » و�أن يعفّي
عليها .
و�إن �ك ��م ل �ت �ج��دون �أي �ه��ا الإخ � ��وة ال�ه�ي�ك��ل ال �ع��ام للكيان
الفل�سطيني ف��ي م���ش��روع�ي��ن  :الأول ال�م�ي�ث��اق ال�ق��وم��ي ،
والثاني النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير  ،وقد و�ضعت
في هاتين الوثيقتين خال�صة تجاربي المتوا�ضعة ب�ش�أن
ق�ضية فل�سطين بالن�سبة ل�شعب فل�سطين وبالن�سبة
ل�ل�أم��ة ال�ع��رب�ي��ة ح�ك��وم� ٍ
�ات و��ش�ع��وب�ا ً  ،وبالن�سبة للعالم
الدولي  ،وه��ذان الم�شروعان مطروحان �أم��ام الم�ؤتمر
الوطني للدر�س والمناق�شة  ،والتعديل والتبديل � ،إنهما
مطروحان للقبول �أو الرف�ض  ،فاقبلوا ما �شئتم وارف�ضوا

ما �شئتم  ،ف�إن ق�ضية فل�سطين هي ملك �شعب فل�سطين ،
و�إن �شعب فل�سطين هو �صاحب الكلمة الأولى والأخيرة
ب�ش�أن ق�ضية فل�سطين .
ولهذا ف�إنني �أتقدم �إليكم بهذا الهيكل العام للكيان ،
�أعر�ضه وال �أفر�ضه  ،ومن كان لديه م�شروع �آخر يمكن
تحقيقه  ,وي�ستطيع �أن ي�ضع ي��ده على الو�سائل التي
تي�سر الإنجاز والتنفيذ  ،ف�إني م�ستعد �أن �أ�سير وراءه  ،ب�أن
�أعمل في خدمته  ،و�أن �أ�ضع نف�سي تحت ت�صرفه  ،ف�إن
ق�ضية فل�سطين تتطلب منا جميعا ً التجرد والإخال�ص ،
والتفاني و�إنكار الذات .
ول�ست �أ ّدعي �أن هيكل الكيان كما و�ضعته �أمامكم هو
الكمال والمثال  ،ولكني �أ ّدعي مخل�صا ً و�صادقا ً �أنه بداية
ن�ستطيع �أن ننهجها على ��ض��وء ال �ظ��روف ال�ت��ي تحيط
بق�ضية فل�سطين � ،سواء من ناحية فل�سطينية �أو عربية
�أو دولية .
ولكن كائنة ما كانت البداية  ،ف�إن هنالك �أمرا ً ثابتا ً
ال يرقى �إليه ال�شك  ،ذلك �أن الكيان الفل�سطيني يجب �أن
يبنيه �شعب فل�سطين  ،يبنيه بعقله و�إرادت��ه وعزيمته .
�إن �شعب فل�سطين غني بالكفاءات والطاقات  ،و�إخواننا
المهاجرون هنا ي�سهمون في بناء وطنهم العربي الكبير
ب�إخال�صهم وقدراتهم الخالقة  ،وهم ق��ادرون على بناء
كيانهم ب�أنف�سهم  ,ومن حق �شعب فل�سطين �أن يبني كيان
فل�سطين � .إن كيان فل�سطين ال تبنيه الدول العربية ال
مجتمعة وال منفردة  ،ولي�س دور ال��دول العربية �إال �أن
تي�سر قيامه وت��دع��م كفاحه  ،ذل��ك ه��و حقنا وذل��ك هو
ّ
واجب الدول العربية .
غير �أن الحقيقة ال�صارخة التي يجب �أال تغيب عن
بالنا � ,أن الكيان الفل�سطيني ال يكون قويا ً وثوريا ً بقوة
التعابير التي نكتبها  ،وال بثورية ال�شعارات التي نطلقها ،
ولكنه يكون قويا ًوثوريا ًبالإمكانات الثورية  ,التي ت�ضعها
الدول العربية تحت ت�صرف ال�شعب الفل�سطيني .
وهنا يبرز ج�سد الكيان وروحه  ،يبرز عقله و�ضميره ،
ف��إن الكيان الفل�سطيني  ،فل�سطيني وعربي  ،فل�سطيني
البناء  ،ولكنه عربي الو�سائل والإمكانات  ،تقدمها الدول
العربية  ،ف��إذا كانت الو�سائل هزيلة كان الكيان هزيالً ،
و�إذا كانت الو�سائل قوية كان الكيان قويا ً ثوريا ً  ،و�إن �شعب
فل�سطين �سوف يبذل لوطنه الأرواح والأم ��وال  ،ولكن
م�صير الكيان مرهون في النهاية بالدول العربية  ،والدول
وي�سرت ودعمت نه�ض الكيان
العربية جميعها  ،ف�إن بذلت ّ
بكل �أعباء التحرير  ،وهنا ال بد لي �أن �أعلن ب�صراحة �أننا
نحن �أهل فل�سطين �سوف نرف�ض ال�سير في �أي طريق �إال
طريق الكفاح وال�سالح  ،فقد �سئم �شعب فل�سطين  -ومعه
الأم��ة العربية  -ال�ق��رارات التي ال تنفذ  ،والت�صريحات
التي ال تطبق .
و�إن �ن��ي ك��واح��د م��ن ه��ذا ال�شعب البا�سل � ،أع�ل��ن في
م�ؤتمرنا هذا �أنه يجب �أن يجند القادرون منا على حمل

ال�سالح رجاال ً ون�ساء  ،وهذا في نظري هو جوهر الكيان
الفل�سطيني  ،و�إذا خال الكيان من الناحية الع�سكرية كان
كالما ً في كالم  ،وكيانا ً من غير كيان .
و�إن ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ي��ري��د منظمة التحرير
الفل�سطينية �أن تكون ثورية ن�ضالية  ،ف�إن �شعب فل�سطين
هو �شعب من الثوار والأح��رار  ،قد نختلف في قدراتنا
وطاقاتنا ��ش��أن جميع ال�شعوب  ،ولكننا ف��ي مجموعنا
�شعب ثائر  ،وكل فل�سطيني منا هو �إن�سان ثائر  ،فمن لم
يكن ثائرا ً بفطرته ون�ش�أته  ،فهو ثائر بكارثته ونكبته ،
وهو ثائر بخبرته وتجربته .
�أق��ول بتجربته وخبرته لأن ال�شعب الفل�سطيني قد
ر�أى في ال�ستة ع�شر عاما ً الما�ضية �أن ق�ضية فل�سطين
لي�س لها ح ّل �سيا�سي �أو دبلوما�سي  ،ولي�س لها ح ّل في
الأمم المتحدة  ،وال في المحافل الدولية الأخرى � ،إن
ق�ضية فل�سطين  ،ال تح ّل �إال في فل�سطين وال تحل في
فل�سطين �إال بال�سالح والكفاح  ،وال تح ّل في فل�سطين �إال
ٍ
حكومات و�شعوبا ً وف��ي مقدمتها
بتعبئة الأم��ة العربية
�شعب فل�سطين .
وعلى هذا �أ�صبح واجبا ً لزاما ً �أن ُيهي�أ ابن فل�سطين
لتحرير فل�سطين  ،و�أن ُيهي�أ جنديا ً وفدائيا ً  ،فحرام �أن
تظل طاقات هذا ال�شعب مهدرة  ،حرام �أن يموت الالجئون
في الخيام  ,بدال ً من �أن ي�ست�شهدوا في ميدان ال�شرف ،
وحرام �أن تم�ضي ال�سنون  ,وكل الذي نفعله في �أيار من
كل عام �أن نبكي وطننا ال�ضائع ونندب حظنا العاثر .
و�إن ��ا لنعلم �أن ق�ضية فل�سطين ب��اع�ت�ب��اره��ا ق�ضية
تحريرية  ,ال تح ّل �إال كما حلّت جميع الق�ضايا التحريرية
ف��ي العالم  ،ول��ذل��ك نعلن م��ن ه��ذا الم�ؤتمر �أن�ن��ا ن�أبى
�أن�صاف الحلول  ،نحن نرف�ض التق�سيم  ،نحن نرف�ض
التدويل  ،نحن نرف�ض التوطين  ،وعهدنا وميثاقنا �أن
نم�ضي في الكفاح �إلى �أن تعود فل�سطين لنا و�أن نعود �إلى
فل�سطين .
وتحقيقا ً لهذه الغاية المقد�سة  ،وجب علينا  -نحن
ال�شعب الفل�سطيني � -أن نعبئ كل طاقاتنا ومواردنا �إلى
ج��ان��ب ط��اق��ات الأم ��ة العربية وم��وارده��ا  ،ففي معركة
تحرير فل�سطين ال غنى عن �أهل فل�سطين وال غنى لأهل
فل�سطين عن الأم��ة العربية  ،فنحن في ه��ذه المعركة
�سواء ب�سواء .
�أما بالن�سبة ل�شعب فل�سطين  ،فال بد لكياننا �أن تكون
له بداية  ،بداية ن�ستطيع �أن ن�سير بها من غير انتظار
طويل  ،لهذا ف�إن �صورة الكيان الفل�سطيني كما �أ�ضعها
�أمامكم تر�سم البداية  ،البداية التي يمكن ال�سير بها في
عامنا ه��ذا  ،فنحن ال نحتمل �ستة ع�شر عاما ً �أ ُ َخ��ر � .إن
�أمامنا فر�صة العمر  ،فيجب �أال ت�ضيع في الجدل  ،بل
يجب �أن نبنيها بالعمل وبال�صبر على العمل .
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و�صورة الكيان تتمثل ح ّية في حقائق ح ّية  ،وهذا هو
الميثاق �أمامكم  ،والنظام �أمامكم  ،الكيان الفل�سطيني
ك�ت��ائ��ب فل�سطينية م�سلحة ت�شكلها ال �ق �ي��ادة العربية
الموحدة بالتعاون مع الدول العربية .
الكيان الفل�سطيني �صندوق فل�سطيني  ،يجبي الأموال
ب�أمانة وينفقها ب�أمانة  ،وح�ساباته مفتوحة لل�شعب .
الكيان الفل�سطيني مكاتب �سيا�سية في جميع �أرجاء
العالم  ،لك�سب الأ�صدقاء  ،والتما�س العون والمدد �أينما
وجدناه .
الكيان الفل�سطيني تنظيم فل�سطيني لجميع فئات
ال�شعب الالجئ والمقيم  ،الطالب وال�شباب  ،الرجال
والن�ساء  ،فالكيان لل�شعب وف��ي خدمة ال�شعب ومفتوح
لكل �أفراد ال�شعب  .ومن �شاء �أن يعمل  ،ومن �شاء �أن يبني
فليتف�ضل � .إن ميدان العمل رحب ف�سيح للذين يعملون ،
للذين يعزمون على البناء .
و�إنني على يقين  -ونحن اليوم على بداية الطريق -
�أننا لن نقف وحدنا ومعنا �أوال ً الأمة العربية ونحن معها ،
ومعنا ثانيا ً ال��دول المتحررة في �أوروب��ا و�آ�سيا و�أفريقيا
و�أميركا الالتينية  ،وخا�صة ال��دول اال�شتراكية  ،ومعنا
ثالثا ً �أحرار العقل وال�ضمير في كل �أرجاء العالم  ،ومعنا
�أخيرا ً قوى الحرية وال�سالم والعدل في جميع ال�شعوب
التي تنا�صر الحرية وال�سالم والعدل .
و�إنكم لترون �أنني لم �أُ�شر �إلى الدول الغربية  ،فال�سيا�سة
ال�غ��رب�ي��ة ه��ي �سبب ه��ذه ال �ك��ارث��ة ال��ره�ي�ب��ة وه ��ذا الظلم
ال�صارخ  ،ال�سيا�سة الغربية هي التي �أوج��دت « �إ�سرائيل »
وما تزال تم ّدها بالمال وال�سالح  ،فال�سيا�سة الغربية هي
التي ما فتئت تعلن �أن « �إ�سرائيل » وجدت لتبقى .

ه��ذه ه��ي معالم ال�ط��ري��ق �أي�ه��ا الإخ ��وان ن�سير فيها
جميعا ً  ،ي�سير فيها ال�شعب الفل�سطيني ب�أ�سره � ،إن الكيان
الفل�سطيني مفتوح �أمامنا جميعا ً  ،لكل فل�سطيني مكان
في هذا الكيان � ،إن �شرف الكفاح حق لنا جميعا ً وواجب
علينا جميعا ً  ،ال ا�ستئثار وال احتكار  ،ال�شعب كله في
المعركة  ،لأن ال��وط��ن لل�شعب وال�شعب للوطن �إن
العالم يتطلع �إلينا  ،الأعداء والأ�صدقاء  ،فلنحقق رجاء
الأ�صدقاء ولنخيب �أمل الأعداء � ،إن التاريخ يط ّل علينا ،
فلنكتب �أم�ج��د �صفحاته  ،ولنكتب ال�ي��وم ف��ي �أول هذه
ال�صفحات �أن �شعب الكفاح يعود اليوم �إلى طريق الكفاح
وهذا هو الكيان .
وخير ما �أختتم به كلمتي � ،أن �أق��دم �أ�صدق عبارات
الإج�ل�ال ل�صاحب الجاللة الملك الح�سين المعظم
لتف�ضله بافتتاح الم�ؤتمر  ،وتي�سير كل الأ�سباب النعقاده ،
وهذا هو العهد بجاللته  ،ف�إن دورا ًتاريخيا ًينتظر الأ�سرة
الأردنية تحت قيادته البا�سلة لتحرير فل�سطين .
و�إن��ي �أوج��ه كذلك ال�شكر واالم�ت�ن��ان لأ��ص�ح��اب ال�سيادة ،
ممثلي �أ�صحاب الجاللة والفخامة ملوك العرب ور�ؤ�سائهم ،
ول�سيادة الأمين العام للجامعة العربية  ،لتف�ضلهم ب�شهود افتتاح
الم�ؤتمر  ،ف�إنهم يحملون عزيمة الأمة العربية وت�صميمها على
تحرير فل�سطين .
عا�شت فل�سطين عربية ح ّرة  ،وعا�شت الأمة العربية .

تقرير عن الم�ؤتمر

قدمه عبد الرحمن ال�سك�سك الأمين العام للم�ؤتمر الفل�سطيني الأول
الأعمال التح�ضيرية :
ب �ن ��اء ع �ل��ى ال � �ق ��رار ال� ��� �ص ��ادر ع ��ن اج �ت �م��اع م�ؤتمر
الملوك والر�ؤ�ساء  ،المنعقد في مدينة القاهرة بتاريخ
 ، 1964/1/13بتكليف ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري ممثل
فل�سطين لدى جامعة الدول العربية باالت�صال بال�شعب
الفل�سطيني وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ُ ،ب�غ�ي��ة �إق��ام��ة القواعد
ال�سليمة لإن���ش��اء ال�ك�ي��ان الفل�سطيني  ،وذل��ك لتمكين
ال�شعب الفل�سطيني من تحرير وطنه وتقرير م�صيره ،
قام ال�سيد ال�شقيري بجولة زار خاللها الدول العربية ،
وات�صل بال�شعب الفل�سطيني  ،وو�ضع م�شروعي الميثاق
88

والنظام الأ�سا�سي لمنظمة تحرير فل�سطين .
وبتاريخ  ، 1964/3/21وعمالً بالمادة ال�ساد�سة من
م�شروع النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،
اختار ال�سيد �أحمد ال�شقيري  ،ممثل فل�سطين لدى جامعة
الدول العربية � ،أع�ضاء اللجنة التح�ضيرية في المملكة
الأردنية الها�شمية  ،وهم ال�سادة  :روحي الخطيب � ،أنور
ن�سيبه  ،ق��دري ط��وق��ان  ،ف�لاح ال�م��ا��ض��ي � ،سعيد عالء
ال��دي��ن  ،يو�سف عبده  ،الآن���س��ة زليخا ال�شهابي  ،عبد
الرحمن ال�سك�سك .
وقد عقدت اللجنة التح�ضيرية �أول اجتماع لها في

م��دي�ن��ة ال�ق��د���س ف��ي  ، 1964/3/25وا��س�ت�م��رت ف��ي عقد
جل�ساتها �إلى �أن انتهت من المهمة الموكلة �إليها  ،و�أعدت
قائمة ب�أ�سماء المر�شحين لع�ضوية الم�ؤتمر .
وف ��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ق ��ام ال���س�ي��د ال���ش�ق�ي��ري باختيار
لجان تح�ضيرية ف��ي جميع ال�ب�لاد العربية الم�ضيفة
للفل�سطينيين  ،وقامت تلك اللجان ب�إعداد قوائم ب�أ�سماء
المر�شحين لع�ضوية الم�ؤتمر من تلك البالد .
وعلى �أثر انتهاء اللجان التح�ضيرية من �إعداد قوائم
المر�شحين لع�ضوية الم�ؤتمر  ،اختار ال�سيد ال�شقيري
�أع���ض��اء لجنة التن�سيق المن�صو�ص عليها ف��ي م�شروع
النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،ونظرا ً
لتعدد اخت�صا�صات لجنة التن�سيق  ،فقد تم ت�أليفها من
�ست ٍ
لجان فرعية .
ّ
وق��د ق��ام��ت ال�ل�ج�ن��ة الإداري � ��ة ال�م�ت�ف��رع��ة ع��ن لجنة
التن�سيق بتن�سيق �أ�سماء المر�شحين لع�ضوية الم�ؤتمر ،
و�أع� ��دت ق��ائ�م��ة ن�ه��ائ�ي��ة ب��أ��س�م��ائ�ه��م � ،شملت  :الأعيان
والنواب  ،والوزراء والنواب والأعيان ال�سابقين  ،ور�ؤ�ساء
ال�ب�ل��دي��ات وال�م�ج��ال����س ال�ق��روي��ة ف��ي المملكة الأردنية
الها�شمية  ،ورج ��ال ال��دي��ن  ،والمحامين  ،والأط �ب��اء ،
وال�صيادلة  ،والمهند�سين  ،و�أ�ساتذة الجامعات  ،وممثلي
اتحاد الطلبة  ،و�أع�ضاء المجل�س الت�شريعي في قطاع
غزة  ،ور�ؤ�ساء الغرف التجارية  ،والتجار  ،والمغتربين ،
وممثلي الهيئات الن�سائية  ،والعائدين المقيمين في
المخيمات  ،و�شيوخ عرب بئر ال�سبع  ،والنقباء  ،وممثلي
اتحادات ونقابات العمال والمزارعين  ،ور�ؤ�ساء مجال�س
ال�شركات  ،ومدراء وموظفي الم�صارف وخالفهم .
كما اختير ممثلون لمعظم المنظمات ال�سيا�سية
والفدائية  ،واختير جميع المنتخبين في قطر ون�صف
المنتخبين في الكويت وكل المنتخبين لالتحاد القومي
في قطاع غزة  ،وبع�ض المثقفين والن�شطاء الفل�سطينيين
( )
في �سورية ولبنان والعراق وم�صر وليبيا والخارج * .
ولم�ساعدة لجنة التن�سيق للقيام بالمهام ال ُملقاة على
عاتقها  ،اختار ال�سيد ال�شقيري الدكتور ع��زت طنو�س
مديرا ً عاما ً لمكتب الم�ؤتمر  ،و�أوكل �إليه مهمة ت�أ�سي�س
المكتب  ،وقد تط ّوع لمعاونته عدد من �أبناء فل�سطين ،
وت��ول��ى م��دي��ر المكتب ال�ع��ام �إر� �س��ال ال��دع��وات لح�ضور
الم�ؤتمر .
وكان ال�سيد �أحمد ال�شقيري � -أثناء طوافه في البالد
العربية  -قد وجه الدعوة لح�ضور الم�ؤتمر لأ�صحاب
الجاللة والفخامة  ،م�ل��وك ور�ؤ� �س��اء ال ��دول العربية ،
ول�سيادة الأمين العام لجامعة الدول العربية  ،كما وجه

الدعوة لأ�صحاب ال�سيادة والدولة والمعالي والعطوفة ،
رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الوزراء  ،ورئي�س مجل�س الأعيان
ورئي�س الديوان الملكي  ،ورئي�س مجل�س النواب  ،ووزير
البالط ور�ؤ�ساء ال��وزراء ال�سابقين  ،ومحافظ القد�س ،
والقائد العام للقوات الم�سلحة  ،ومدير الأمن العام في
المملكة الأردنية الها�شمية .

الجل�سة الأولى للم�ؤتمر ( االفتتاح ) :

وفي �صباح يوم الخمي�س الواقع في  1964/5/28الت�أم
عقد الم�ؤتمر ف��ي فندق �إنتركونتيننتال ف��ي القد�س ،
وق��د �شهد الم�ؤتمر �صاحب الجاللة الملك الح�سين
المعظم  ،ملك المملكة الأردنية الها�شمية  ،والمدعوون
الر�سميون من المملكة الأردن�ي��ة الها�شمية  ،و�أ�صحاب
المعالي وال�سعادة الآتية �أ�سما�ؤهم :
 . 1ال�سيد عبد الخالق ح�سونة  ،الأمين العام لجامعة
الدول العربية  ،ممثال ً لجامعة الدول العربية .
 . 2ال�سيد المنجي �سليم وزي��ر الخارجية للجمهورية
التون�سية  ،وال�سيد ال�سفير محمد ب��دره  ،وال�سيد
ال�سفير �أحمد بن عرفه  ،ويمثل هذا الوفد فخامة
الرئي�س الحبيب بورقيبة رئي�س جمهورية تون�س .
 . 3ال�سيد عبد العزيز بوتفليقه وزير الخارجية  ،وال�سيد
�إبراهيم كبويه  ،ويمثل ه��ذا الوفد الرئي�س �أحمد
بن بيال رئي�س الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
ال�شعبية .
 . 4ال�سيد ال�سفير �أحمد مختار  ،وال�سيد ال�سفير خليفة
عبا�س  ،ويمثل ه��ذا ال��وف��د معالي الرئي�س الفريق
�إبراهيم عبود رئي�س الجمهورية ال�سودانية .
 . 5ال�سيد من�صور الأط��ر���ش ع�ضو مجل�س الرئا�سة ،
وال��دك�ت��ور ح�سان م��ري��ود وزي��ر الخارجية  ،وال�سيد
زه �ي��ر ال ��داالت ��ي ال���س�ف�ي��ر ل ��دى ال�م�م�ل�ك��ة الأردن �ي ��ة
الها�شمية  ،وال�سيد �شاكر م�صطفى المدير العام
للدائرة ال�سيا�سية في وزارة الخارجية  ،ويمثل هذا
ال��وف��د �سيادة الفريق محمد �أم�ي��ن الحافظ رئي�س
المجل�س ال��وط�ن��ي ل�ق�ي��ادة ال �ث��ورة ف��ي الجمهورية
العربية ال�سورية .
 . 6ال��دك�ت��ور ع�ب��د ال� ��رازق محيي ال��دي��ن وزي ��ر الدولة
ل�ش�ؤون الوحدة  ،وال�سيد علي كا�شف الغطاء مدير
المكتب ال�سيا�سي في وزارة الخارجية  ،ويمثل هذا
ال��وف��د الرئي�س الم�شير عبد ال�سالم ع��ارف رئي�س
الجمهورية العراقية .
 . 7الدكتور ح�سين خالف وزير �ش�ؤون الثقافة الخارجية ،
وال�سيد ح�سن �صبري الخولي الممثل ال�شخ�صي ل�سيادة

( ) كما ورد في كتاب خيري الدين �أبو الجبين ( ق�صة حياتي )  ،وكتاب �شريف الجعبري ( من دروب العمر ) .

*
انظر  :الف�صل ال�ساد�س من الكتاب (  - 2الم�ؤ�س�سات الرئي�سة لمنظمة التحرير الفل�سطينية )
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الرئي�س جمال عبد النا�صر في لجنة المتابعة  ،وال�سيد
كمال خليل ال�سفير لدى المملكة الأردنية الها�شمية ،
وال�سيد �صالح زعزوع  .ويمثل هذا الوفد الرئي�س جمال
عبد النا�صر رئي�س الجمهورية العربية المتحدة .
 . 8ال�سيد ال�سفير خ��ال��د العد�ساني  ،ممثال ً ل�صاحب
ال�سمو �أمير دولة الكويت .
 . 9ال�سيد ال�سفير جوزيف �أبو خاطر ممثالً لفخامة الرئي�س
اللواء ف�ؤاد �شهاب رئي�س الجمهورية اللبنانية .
 . 10ال�سيد الوزير الدكتور �أحمد الب�شتي وزير ال�صحة  ،ممثالً
لجاللة الملك �إدري�س ال�سنو�سي ملك المملكة الليبية .
 . 11ال�سيد ال�سفير محمد العربي العلمي  ،وال�سيد ال�سفير
عبد الرحمن الفا�سي  ،ويمثل هذا الوفد جاللة الملك
الح�سن الثاني ملك المملكة المغربية .
 . 12ال�سيد ع�ب��د ال �ق��وي حميم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال� ��وزراء ،
وال�سيد �إ�سماعيل الأك ��وع وزي��ر الخارجية  ،ويمثل
هذا الوفد الرئي�س الم�شير عبد اهلل ال�سالل رئي�س
الجمهورية اليمنية .
وفي تمام ال�ساعة العا�شرة بدئ الم�ؤتمر بتالوة من
�آي الذكر الحكيم  ،و�أعقبها �أمين القد�س ال�سيد روحي
الخطيب بالترحيب بالم�ؤتمر با�سم مدينة القد�س  ،ثم
تف�ضل �صاحب الجاللة الملك ح�سين المعظم وافتتح
الم�ؤتمر بكلمة �سامية  .ث��م �أل�ق��ى ال�سيد عبد الخالق
ح�سونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة با�سم
جامعة الدول العربية  ،ثم تكلم ال�سيد �أحمد ال�شقيري
ممثل فل�سطين لدى جامعة الدول العربية و�ألقى بيانا ً
عن الكيان الفل�سطيني  ،وبذلك انتهت جل�سة االفتتاح .

الجل�سة الثانية للم�ؤتمر :

في تمام ال�ساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخمي�س
الواقع في  1964/5/28عقدت الجل�سة الثانية للم�ؤتمر ،
واقت�صر العمل فيها على انتخاب رئي�س للم�ؤتمر  ،ومكتب
رئا�سة م�ؤلف من ثالثة نواب للرئي�س  ،و�أمين عام  ،وقد
انتخب الم�ؤتمر ال�سيد �أحمد ال�شقيري رئي�سا ً للم�ؤتمر ،
كما انتخب ال�سادة الآتية �أ�سما�ؤهم  :حكمت الم�صري ،
الدكتور حيدر عبد ال�شافي  ،الدكتور نقوال الد ّر ( نواب
رئي�س )  ،عبد الرحمن ال�سك�سك ( �أمينا ً عاما ً ) .
وعلى الأث��ر �أعلن رئي�س الم�ؤتمر �أن عمل الم�ؤتمر
�سوف يبد�أ بت�أليف اللجان  ،و�أن العمل فيها �سوف يكون
على �أ��س��ا���س ال�ت�ط��وع  ،وذل��ك ب ��أن ي ��د ّون ك��ل ع�ضو على
ن�م��وذج خ��ا���ص وزّع على الأع���ض��اء � ،أ��س�م��اء ث�لاث لجان
بالت�سل�سل الذي يف�ضله  ،ويترك لمكتب الرئا�سة تن�سيق
ع�ضوية اللجان  .وقد قام مكتب الرئا�سة بتن�سيق ع�ضوية
اللجان  ،و�أع ّد جدوال ً خا�صا ً باللجان و�أ�سماء �أع�ضائها ،
واختارت كل لجنة منها رئي�سا ً ومقررا ً و�أمين �سر .
اجتمعت اللجان يومي ال�سبت والأحد و�صباح الإثنين
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في  30و� 31أيار و 1حزيران وانتهت من �إعداد تقاريرها
في المو�ضوعات التي تقع �ضمن اخت�صا�ص كل منها .

الجل�سة الثالثة للم�ؤتمر :
وفي تمام ال�ساعة الخام�سة من بعد ظهر يوم الإثنين
في  1964/6/1عقدت الجل�سة الثالثة للم�ؤتمر وكانت
جل�سة تنظيمية  ،قرر الم�ؤتمر فيها �أ�سلوب العمل فيما
يتعلق بتقارير اللجان التي رفعت �إلى الم�ؤتمر .

الجل�سة الرابعة للم�ؤتمر :
وفي �صباح يوم الثالثاء الواقع في  1964/6/2عقدت
الجل�سة ال��راب�ع��ة والأخ �ي��رة للم�ؤتمر  ،ون�ظ��ر الم�ؤتمر
في تقارير اللجان  ،وبعد مناق�شتها اتخذت القرارات
ال �م��د ّون��ة ف��ي مح�ضر ال�ج�ل���س��ة  ،ك�م��ا ات �خ��ذ الم�ؤتمر
القرارات الخا�صة الآتية :
 .1انتخاب ال�سيد �أحمد ال�شقيري رئي�سا ً للجنة التنفيذية .
 .2انتخاب ال�سيد عبد المجيد �شومان رئي�سا ً لمجل�س
�إدارة ال�صندوق القومي .
 .3ي�صبح الم�ؤتمر بكامل �أع�ضائه المجل�س الوطني
الأول لمنظمة التحرير الفل�سطينية .
وفي ختام الم�ؤتمر �ألقى ال�سيد �أحمد ال�شقيري كلمة
ب�صفته رئي�سا ً للجنة التنفيـذية .
وبذلك اختتم الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول �أعماله في ج ّو
مفعم بالعزم والت�صميم على ا�سترداد الوطن ال�سليب … ،
« واهلل �أكبر  ،و�إننا لعائدون » .

قرارات الم�ؤتمر :
اتخذ الم�ؤتمر القرارات الآتية :
 .1انتخاب ال�سيد �أحمد ال�شقيري رئي�سا ً للم�ؤتمر .
 .2انتخاب مكتب رئا�سة الم�ؤتمر من ال�سادة  :حكمت
الم�صري  ،والدكتور حيدر عبد ال�شافي  ،والدكتور
نقوال ال��د ّر نوابا ً للرئي�س  ،وعبد الرحمن ال�سك�سك
�أمينا ً عاما ً .
� .3إعالن قيام منظمة التحرير الفل�سطينية .
 .4ت�شكيل ت�سع لجان للم�ؤتمر .
 .5الم�صادقة على الميثاق .
 .6الم�صادقة على النظام الأ�سا�سي .
 .7الم�صادقة على الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني .
 .8اعتبار م��ا ج��اء ف��ي بيان ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري في
جل�سة افتتاح الم�ؤتمر تف�سيرا ً للكيان الفل�سطيني ،
وت��و��ض�ي�ح�ا ً ل�ل�أ��س����س ال�ت��ي ق��ام��ت عليها المنظمة ،
و�أ�س�سا ً للعمل الثوري الن�ضالي الذي يتوجب على كل
عربي فل�سطيني اتباعه .

 .9انتخاب ال�سيد �أحمد ال�شقيري رئي�سا ً للجنة التنفيذية .
 .10انتخاب ال�سيد عبد المجيد �شومان رئي�سا ً لمجل�س
�إدارة ال�صندوق القومي .

القرارات الع�سكرية :

قرر الم�ؤتمر من الناحية الع�سكرية ما يلي :
 .1ال�م�ب��ا��ش��رة ف� ��ورا ً ب�ف�ت��ح م�ع���س�ك��رات ل �ت��دري��ب جميع
القادرين على حمل ال�سالح من ال�شعب الفل�سطيني
رجاال ً ون�ساء  ،وب�صورة �إلزامية تهييء �إعداد كل فرد
منهم ليكون على م�ستوى معركة التحرير .
 .2ت�شكيل كتائب فل�سطينية ع�سكرية نظامية  ،وكتائب
فدائية قادرة وفاعلة .
 .3ات �خ��اذ ك��اف��ة الإج � ��راءات ال�سريعة ل�ت��زوي��د الكتائب
الفل�سطينية بمختلف �أن � ��واع الأ� �س �ل �ح��ة الحديثة
والتجهيزات الالزمة .
 .4اتخاذ الإجراءات الالزمة لإلحاق ال�شباب الفل�سطيني ،
وزي��ادة �أع��داده في الكليات الع�سكرية ب�أنواعها لدى
الدول العربية وال�صديقة .
 .5تطبيق نظام المقاومة ال�شعبية والدفاع المدني في
�صفوف ال�شعب الفل�سطيني .
� .6إن�شاء جهاز ع�سكري متخ�ص�ص في القيادة العربية
ال �م��وح��دة  ،لي�سهم ف�ي��ه الفل�سطينيون  ،لتنظيم
اال�ستفادة من طاقات ال�شعب الفل�سطيني في الميدان
الع�سكري على النطاق الوا�سع .
 .7منا�شدة القيادة الع�سكرية العربية الموحدة بالمبادرة
لال�ضطالع بم�س�ؤولياتها كاملة .
 .8اتخاذ الإجراءات الالزمة الفاعلة الكفيلة برعاية �أ�سر
ال�شهداء وحمايتهم .
 .9تن�شئة الجيل ال�صاعد ب�إعدادهم ريا�ضيا ً وع�سكريا ً ك ّل
ح�سب مقدرته .

القرارات ال�سيا�سية :

قرر الم�ؤتمر من الناحية ال�سيا�سية ما يلي :
� .1إن ق�ي��ام « �إ��س��رائ�ي��ل » ف��ي فل�سطين  ،وه��ي ج��زء من
الوطن العربي  ،رغم �إرادة �أ�صحابها ال�شرعيين  ،يع ّد
عدوانا ً ا�ستعماريا ً �صهيونيا ً م�ستمرا ً  ،ويخالف مبد�أ
حق تقرير الم�صير  ،وبقاء « �إ�سرائيل » في هذا الجزء
من الوطن العربي ي�شكل خطرا ً م�ستمرا ً على كيانه ،
وعلى ال�سالم العالمي .
 .2لل�شعب العربي الفل�سطيني الحق  ،بموجب الأعراف
ال��دول�ي��ة وال�م�ب��ادئ ال�م�ق��ررة � ،أن ينا�ضل ف��ي �سبيل
تحرير وط�ن��ه بكافة ال��و��س��ائ��ل  ،م��دع��وم�ا ً بم�ساندة
الدول العربية ال�شقيقة والدول ال ُمحبة لل�سالم .
 .3العمل بالتعاون مع ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة على

طرد « �إ�سرائيل » من الأمم المتحدة وجميع المحافل
ال��دول �ي��ة ؛ لممار�ستها ��س�ي��ا��س��ة ع��دوان �ي��ة تو�سعية
عن�صرية  ،وخرقها جميع المبادئ الدولية وقرارات
الأمم المتحدة .
 .4الطلب من جامعة الدول العربية اتخاذ موقف حا�سم
تجاه دول ال�سوق الأوروب�ي��ة الم�شتركة  ،لموافقتها
على منح « �إ�سرائيل » امتيازات اقت�صادية .
 .5تقوم منظمة التحرير بتمثيل فل�سطين لدى جامعة
الدول العربية ومكاتب المقاطعة  ،والأمم المتحدة
وم�ن�ظ�م��ات�ه��ا ووك��االت �ه��ا ال�م�خ�ت�ل�ف��ة  ،والم�ؤتمرات
الر�سمية وال�شعبية  ،وهي تملك وحدها حق تمثيل
الفل�سطينيين وتنظيمهم والنطق با�سمهم .
 .6تبليغ جميع ال��دول والمنظمات الدولية وال�شعبية
وال �ح��رك��ات ال �ت �ح��رري��ة ف��ي ال �ع��ال��م ب �ق �ي��ام منظمة
التحرير الفل�سطينية و�أهدافها  ،وطلب الم�ساندة
والتعاون والت�أييد .

القرارات المالية :

قرر الم�ؤتمر من الناحية المالية ما يلي :
 .1الم�صادقة على النظام الأ�سا�سي لل�صندوق القومي .
 .2المبا�شرة بجمع ال�ت�ب��رع��ات لل�صندوق ال�ق��وم��ي في
جميع البالد العربية والمهجر .
 .3تخ�صي�ص �أ�سبوع ي�سمى « �أ�سبوع فل�سطين »  ،تقوم
خالله ال��دول العربية وال�صديقة بجمع التبرعات
ب�شتى الو�سائل ل�صالح ال�صندوق القومي  ،على �أن
يبد�أ هذا الأ�سبوع في � 28أي��ار  /مايو من كل �سنة ،
وبالن�سبة لهذا العام يقام �أ�سبوع فل�سطين في الوقت
الذي تحدده اللجنة التنفيذية .
ُ .4يجبى لل�صندوق القومي ر�سم قدره خم�سة فل�سات عن
كل برميل من المواد البترولية ال ُم�ص ّدر من البالد
العربية ال ُمنتجة للنفط .
 .5تقوم اللجنة التنفيذية باالت�صال ب��ال��دول العربية
لإع �ف��اء ال�ت�ب��رع��ات لل�صندوق ال�ق��وم��ي م��ن �ضريبة
الدخل .
 .6تقوم اللجنة التنفيذية باالت�صال ب��ال��دول العربية
لفر�ض ر�سوم �إ�ضافية ل�صالح ال�صندوق القومي على
ما يلي :
(�أ) ر�سم تحدده كل دولة عربية على جميع الب�ضائع
ال�م���س�ت��وردة وال�م���ص��درة  ،على �أن ي�ضاعف هذا
ال��ر� �س��م ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ب���ض��ائ��ع ال�ك�م��ال�ي��ة �أو �شبه
الكمالية ك ��أدوات الزينة والعطور والم�شروبات
الروحية وال�سجائر وما �شابه ذلك .
(ب) ر�سم تحدده كل دولة عربية على تذاكر الطائرات .
(ج) ر��س��م ت�ح��دده ك��ل دول��ة عربية م��ن قيمة ر�سوم
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الموانئ والمطارات .
(د) �إ�صدار يان�صيب خا�ص تخ�ص�ص ح�صيلته لل�صندوق .

قرارات التوعية والإعالم :
قرر الم�ؤتمر من ناحية التوعية والإعالم ما يلي :
 .1ا�ستبدال كلمة الالجئين بـ « العائدين » .
ُ .2تد ّر�س ق�ضية فل�سطين في جميع المراحل التعليمية
للطالب العرب  ،وي�ؤكد الم�ؤتمر وجوب جعل ق�ضية
فل�سطين م ��ادة درا� �س �ي��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ات والمعاهد
العالية ف��ي ال�ب�لاد العربية  ،و�أن ت��درج �ضمن مواد
التخ�ص�ص .
� .3إن�شاء محطة �إذاعة خا�صة تنطق با�سم فل�سطين في
مكان تقرره اللجنة التنفيذية .
 .4تنظيم و�سائل الدعاية لق�ضية فل�سطين في جميع
�أنحاء العالم  ،وي�شمل ذل��ك �شراء �أو ا�ستئجار خط
تلفزيوني في الواليات المتحدة الأميركية و�إ�صدار
جريدة �أو مجلة باللغات الأجنبية  ،و�إخ��راج الأفالم
ال�سينمائية  ،وغير ذلك من و�سائل الإعالم الحديثة ،
واال�ستعانة بالطالب العرب الموجودين في البالد
الأجنبية .
� .5إعداد الكتب الدرا�سية الالزمة لتوعية الطالب العرب .
 .6توجيه الن�شء الجديد �إلى �أن الجهاد واجب مقد�س
على كل فل�سطيني وفل�سطينية .
� .7إحياء المنا�سبات الفل�سطينية والقومية العربية .
� .8إق��ام��ة �أ��س�ب��وع توعية ف��ي جميع ال�م��دار���س ي�ب��د�أ في
التا�سع والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاني من كل
�سنة  ،على �أن تقام فيه معار�ض فنية .
 .9تخ�صي�ص ركن �إذاعي وتلفزيوني في محطات الإذاعة
والتلفزيون العربية  ،يتولى التوعية ب�ش�ؤون الق�ضية
الفل�سطينية .
 .10ت�أ�سي�س مكاتب فل�سطينية ل�ل�إ��ش��راف على عملية
التوعية والإع�لام في الأمكنة التي تختارها اللجنة
التنفيذية  ،على �أن تكون منها مكاتب في  :الأمم
المتحدة  ،ومو�سكو  ،وبكين  ،وبلغراد  ،ونيودلهي ،
وعا�صمة �أفريقية جنوبي ال�صحراء .
 .11ال�ط�ل��ب م��ن ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال���ش�ق�ي�ق��ة �أن تلحق
ب�سفاراتها �أحد �أبناء فل�سطين كملحق �صحفي  ،وذلك
في الأمكنة التي يتعذر على المنظمة افتـتاح مكاتب
لها فيها .
� .12إر�سال وفود ت�ضم �شخ�صيات دينية للمحافل الدينية .
 .13ت�شجيع زي� ��ارات ق ��ادة ال�ف�ك��ر الأج �ن �ب��ي �إل ��ى الدول
العربية  ،وخا�صة �إلى فل�سطين .
� .14إيجاد تعاون �إعالمي بين منظمة التحرير والبلدان
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التي تحارب اال�ستعمار .
 .15ت��و��ص�ي��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب� ��إم ��داد ال� ��دول النامية
بالفنيين وال�خ�ب��راء ال�ع��رب ع��ام��ة والفل�سطينيين
خ��ا��ص��ة  ،لتتمكن ت�ل��ك ال� ��دول م��ن اال��س�ت�غ�ن��اء عن
الفنيين الإ�سرائيليين .
 .16ت��زوي��د مكاتب ال�سياحة وال�سفر ف��ي ال�ب�لاد العربية
والأجنبية بالمعلومات الأ�سا�سية عن ق�ضية فل�سطين .
� .17إع ��داد الأد ّالء ال�سياحيين ف��ي ال�ب�لاد العربية �إع ��دادا ً
يمكّنهم من �شرح الق�ضية الفل�سطينية بطريق �صحيح .
 .18تعيين ملحقين عماليين في مكاتب المنظمة في
ال �خ��ارج  ،ل�لات���ص��ال بالتنظيمات ال�ع�م��ال�ي��ة ل�شرح
الق�ضية الفل�سطينية  ،وذلك لما لهذه المنظمات من
�أثر فاعل على �سيا�سة الحكومات المعنية .
 .19االت�صال بكبار الكتاب  ،والم�ؤلفين  ،ودور الطباعة
والن�شر  ،لت�صحيح ما كُتب خط�أ عن ق�ضية فل�سطين .
� .20إن�شاء جهاز خا�ص في منظمة التحرير ُيعنى بجميع
�ش�ؤون العائدين في البلدان ال ُم�ضيفة و�سواها  ،و�أن
يمثل ه��ذا ال�ج�ه��از ف��ي اج�ت�م��اع��ات الم�شرفين على
�ش�ؤون العائدين في البالد العربية .
 .21ك�شف ومحاربة الجمعيات ال�صهيونية ال ُم�ستترة
تحت �أ�سماء �إن�سانية ب ّراقة .
� .22إع �ط��اء ال�ن��اح�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة والأخ�ل�اق �ي��ة ح�ق�ه��ا من
االهتمام ببرامج التوعية .
 .23العمل على محو الأم �ي��ة  ،ورف��ع م�ستوى الأ�سرة
الفل�سطينية .
 .24ت�شجيع القيام بالرحالت اال�ستطالعية للأق�سام
الباقية من فل�سطين  ،وخ�صو�صا ً الخطوط الأمامية
ومخيمات العائدين .

القرارات العامة :
قرر الم�ؤتمر من الناحية العامة ما يلي :
 .1اعتبار ي��وم � 28أي��ار من كل �سنة يوما ً قوميا ً لجميع
ال�شعوب العربية .
 .2مطالبة الدول العربية بالمزيد من مراقبة الت�صرفات
الم�شبوهة التي يقوم بها اليهود في البالد العربية ،
والح ّد من ن�شاطهم ال�سيا�سي واالقت�صادي  ،الذي
ي�ستهدف خدمة ال�صهيونية واال�ستعمار .
� .3إ�شراك المر�أة الفل�سطينية العربية في جميع مجاالت
العمل التنظيمي والن�ضالي  ،وم�ساواتها بالرجل في
جميع الحقوق والواجبات من �أجل تحرير الوطن .
 .4ت�شكيل اتحادات نقابية للعمال الفل�سطينيين و�أ�صحاب
المهن والخريجين  ،و�ض ّمها ل�لات�ح��ادات العربية
العامة .

 .5مطالبة الدول العربية بمنح الفل�سطينيين حق التنقل
والعمل في البالد العربية  ،و�إعطائهم الأف�ضلية في
العمل .
ُ .6يح ّيي الم�ؤتمر اتفاق الوحدة الذي تم بين الجمهورية
العربية المتحدة والجمهورية العراقية  ،ويطالب
ال�شعوب العربية وحكوماتها ال�سير قدما ً لتحقيق
خطوات وحدوية �أخرى .
ُ .7يح ّيي الم�ؤتمر وي�ؤيد ن�ضال ال�شعب العربي في جنوب
ال�ج��زي��رة العربية  ،وال�ح��رك��ات ال�ت�ح��رري��ة العربية
الأخ� ��رى  ،وي�ستنكر ال�م�ع��اه��دات غ�ي��ر المتكافئة ،
ويطالب ب�إزالة القواعد اال�ستعمارية في كافة �أنحاء
الوطن العربي .
 .8مطالبة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب��ات�خ��اذ ال�خ�ط��وات العملية
الالزمة للت�شديد في تنفيذ المقاطعة االقت�صادية على
« �إ�سرائيل »  ،وو�ضع ح ّد لت�سللها �إلى الدول النامية .
 .9منا�شدة الدول العربية باتخاذ موقف اقت�صادي و�سيا�سي
موحد من الدول التي ُت�ساند « �إ�سرائيل »  ،بما يتالءم
وم�صلحة العرب بوجه عام وفل�سطين بوجه خا�ص .
 .10ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ق��وي��ة رواب� ��ط الأخ � ��وة م��ع ال�شعوب
وال��دول الإ�سالمية في العالم  ،وتوعيتها بالق�ضية
الفل�سطينية  ،وال�سعي لحملها على ات�خ��اذ موقف
م��وح��د م��ن « �إ��س��رائ�ي��ل »  ،وذل��ك ا�ستجابة لدواعي
الأخوة الإ�سالمية .
 .11ي�ستنكر الم�ؤتمر موقف ال��دول اال�ستعمارية  ،وفي
مقدمتها ال��والي��ات المتحدة الأميركية وبريطانيا
م��ن ق�ضايا ال�ع��رب ب�صورة عامة وق�ضية فل�سطين
ب���ص��ورة خا�صة  .وي�سجل بالتقدير م��وق��ف الدول
اال� �ش �ت��راك �ي��ة  ،وب���ش�ك��ل خ��ا���ص ج�م�ه��وري��ات االتحاد
ال�سوفييتي  ،وجمهورية ال�صين ال�شعبية من هذه
الق�ضايا .
 .12انتهاز جميع المنا�سبات الدولية وغيرها للك�شف عن
�سيا�سة التمييز العن�صري واال�ضطهاد  ،التي تمار�سها
« �إ��س��رائ�ي��ل » ت�ج��اه ال�ع��رب ف��ي الق�سم ال ُمحتل من
فل�سطين  ،خالفا ً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها .
 .13مطالبة الدول العربية منح الح�صانة والت�سهيالت
للفل�سطينيين الذين يعملون في منظمة التحرير
الفل�سطينية و�أجهزتها المختلفة .
� .14إ�صدار بطاقة هوية �شخ�صية من منظمة التحرير
الفل�سطينية لجميع �أبناء فل�سطين .
 .15طلب تعيين حار�س دول��ي على الأم�ل�اك والأموال
العربية ف��ي الق�سم المحتل م��ن فل�سطين  ،ليعود
ريعها على �أ�صحابها ال�شرعيين ريثما ي�سترد العرب

وطنهم ال�سليب .

�إعالن قيام منظمة التحرير الفل�سطينية
ال �شك ف��ي �أن �أه��م م��ا �أ�سفر عنه الم�ؤتمر الوطني
الأول ب�ع��ث ال�ك�ي��ان الفل�سطيني و�إع �ل�ان ق�ي��ام منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وهو الحدث التاريخي الإيجابي
الأبرز في حياة ال�شعب الفل�سطيني المعا�صرة(*) .
وفي ختام الم�ؤتمر �ألقى ال�شقيري الكلمة التالية :
ح�ضرات الإخوان

هنالك طريقة واح ��دة لأ�شكركم على ه��ذه الثقة ،
ال بالكالم ال ُمنمق وال بالعبارات المو�شاة  ،و �إنما بعهد
�إليكم وميثاق بين �أيديكم � ،أن �أ�سير معكم �إلى النهاية في
منظمة التحرير �إلى �آخر نف�س من حياتي .
وحين �أقول �أ�سير معكم �إلى النهاية  ،ال �أعني �أن �أكون
رئي�س اللجنة التنفيذية �إلى النهاية  ،و�إنما �أعني �أن �أظل
في منظمة التحرير رئي�سا ً وع�ضوا ً �إلى النهاية  ،و�سوف
�أعمل كل جهدي ما بقي من عمري لأن �أعمل ب�إر�شاداتكم
وتوجيهكم لتحقيق كل مطالب ال�شعب العربي الفل�سطيني
في الكفاح  ،ومن �أجل تحرير وطننا .
�أيها الإخوان :

الذي يعرف تاريخ الكيان لل�سنين الما�ضية  ،وينظر
�إل��ى ما ح ّققناه �إل��ى دقيقتنا هذه  ،من حقه �أن يعجب ،
ومن حقه �أن يعتز  ،ومن حقه �أن يفخر  ،لقد كانت هناك
�صعوبات �ضخمة في الطريق � ،صعوبات �أكثرها �صادرة
عن الجهات الأجنبية وعن الجهات الدولية التي ال تريد
لهذا الكيان �أن يولد وال تريد له �إذا ول��د �أن يكبر و�أن
ينمو  ،لأنها تعلم �أن هذا الكيان �إذا ولد و�إذا كبر و �إذا َن َما
معناه تحرير فل�سطين و زوال « �إ�سرائيل » .
�أيها الإخوان :

علي �أم��ان��ة �أرج��و �أن �أ�ستطيع حملها ولكني
�أرى �أن ّ
�أريد معاونتكم لحملها � ،أريد معاونتكم جميعا ً  :الم�ؤتمر
كلّه  ،وال�شعب العربي الفل�سطيني كله  ،و�أع�ضاء اللجنة
التنفيذية الذين �سوف يقع االختيار عليهم في النهاية ،
ومن غير هذه المعاونة  ،ومن غير هذه الوحدة الوطنية
التي ت�شمل ال�شعب الفل�سطيني كله يكون الطريق طويالً
ويكون الطريق �صعبا ً  ،ولكن بتعاوننا وت�ضامننا ووحدتنا
الوطنية  ،وحدة الكفاح  ،ووحدة ثورية ن�ضالية  ،ن�ستطيع
نق�صر الدرب �إلى فل�سطين و�أن نبلغ �أر�ضنا المغت�صبة ،
�أن ّ
ونعود �إليها  ،وتعود فل�سطين �إلينا .
�إن �أول واج �ب��ات��ي �أي �ه��ا الإخ � ��وان  -ب�ع��د ان�ت�ه��اء هذا
الم�ؤتمر � -أن �أق��وم باالت�صاالت بالدول العربية كلها ،

(*) انظر الن�ص في بداية هذا الف�صل .
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وبطبيعة الحال ب�إخواني ال�شعب الفل�سطيني  ،ولن �أفتر
عن االت�صال ب�إخواني ال�شعب الفل�سطيني حيثما كانوا ،
لأن هذه الق�ضية لي�ست لرئي�س اللجنة التنفيذية  ،وال
للجنة التنفيذية وال للم�ؤتمر ال��وط�ن��ي ه��ذا  ،ولكنها
لل�شعب العربي الفل�سطيني كله مقيمه و مهاجره .
�إن هذه الق�ضية يجب �أن تظل بين يدي ال�شعب  ،لقد
كان من �أ�سباب كارثتنا  -الأ�سباب الما�ضية � -أن ال�شعب كان
بعيدا ً عن الق�ضية  ،والق�ضية كانت بعيدة عن ال�شعب .
هذه الق�ضية ال تفلح �إال �إذا انبثق الدفع الثوري فيها
م��ن �صفوف ال�شعب  ،م��ن �صفوف العمال  ،وال�شباب ،
والطالب  ،والمقيمين  ،والعائدين والأ�ساتذة  ،وال�شيوخ ،
والعلماء  ،وال�شعراء  ،وال��وزراء  ،وكل طبقات الأم��ة  ،ال
تفرق بين مقيم وعائد  ،وال فرق بين من هم في الأردن
وم��ن ه��م ف��ي ال�ك��وي��ت � ،أو ف��ي ال �ع��راق � ،أو ف��ي العربية
ال�سعودية  ،كلنا �شعب واحد ولنا هدف واحد هو تحرير
فل�سطين .
و�إن واج�ب��ي ال�ث��ان��ي بعد االت���ص��ال ب��ال��دول العربية
ه��و �أن �أع� ّب��ر ع��ن رغ�ب��ات ال�شعب الفل�سطيني  ،ورغبات
م�ؤتمركم � ،إل��ى م�ؤتمر الملوك وال��ر�ؤ��س��اء  .لقد كنت
في اجتماع الدورة الأول الذي انعقد في القاهرة  ،وقد
ٍ
يومئذ في ذلك الم�ؤتمر وجود واحد منكم
كان وجودي
اختارته جامعة الدول العربية ليمثل ال�شعب الفل�سطيني
لدى م�ؤتمر الملوك والر�ؤ�ساء .
ولكنني اليوم �سوف �أذهب �إلى الإ�سكندرية ال مندوبا ً
من جامعة الدول العربية  ،ولكن ممثالً ل�شعب فل�سطين ،
وثقوا �أيها الإخوان �أني حين �أمثّل ال�شعب الفل�سطيني في
م�ؤتمر الملوك والر�ؤ�ساء في الإ�سكندرية  ،ذلك االجتماع
المقبل ل��ن �أك��ون فيه خانعا ً وال خا�ضعا ً  ،و�إن�م��ا �أجل�س
كعربي بكل عزة ال�شعب الفل�سطيني كتفا ً �إلى كتف .
ّ
لي�س لل�شعب الفل�سطيني الآن دولة  ،ولي�س لل�شعب
الفل�سطيني ملك وال رئي�س  ،ولكني م��ع ه��ذا كممثل
لل�شعب الفل�سطيني �سوف �أحكّ كتفي �إلى جانب �أكتاف
الملوك والر�ؤ�ساء .
�أيها الإخوان :

�إن لغتي هناك �سوف تكون لغتكم  ،و�إن لهجتي هناك

�سوف تكون لهجتكم بكل مرارتها وبكل ق�سوتها  ،بكل
�شدتها وبكل عمقها  ،لن �أك��ون دبلوما�سيا ً وال �سيا�سيا ً ،
ذلك �أنني �أمثل ن�ضال �شعب بكامله  ،له �إرادة ثورية � ،إرادة
ح ّرة ال �إرادة دبلوما�سية �أو �سيا�سية .
�أيها الإخوان :

�أنا ال �أتكلم الآن بالحما�سة وقد تجاوزت الخم�سين وما
هي بعمر الحما�سة  ،ولكني �أتكلم ب�شعوركم وعاطفتكم
و�إيماننا بق�ضيتنا  ،وكونوا على ثقة �أيها الإخوان حينما
�أتحدث في م�ؤتمر الملوك و الر�ؤ�ساء في الإ�سكندرية
�سيكون في طليعة حديثي الجانب الع�سكري للكيان .
ل �ق��د ب�ن�ي�ن��ا ح �ت��ى الآن ال �� �ش��يء ال�ك�ث�ي��ر م��ن كياننا
الفل�سطيني  ،تذكروا �أيها الإخوان �أن الكيان كان محاال ً ،
�أن الكيان �أم��ام��ه الم�صاعب  ،الكيان ال�سيا�سي لم تكن
�أم��ام��ه ظ ��روف ت�سمح ب��ان�ب�ث��اق��ه وق�ي��ام��ه  ،ال�شخ�صية
الفل�سطينية لم يكن �أمامها ظروف ت�أذن بقيامها  ،العمل
الع�سكري لم يكن هناك �أي مجال للتفكير فيه .
�أنتم الآن قد قررتم  -في جملة ما قررتموه  -الكيان
ال�سيا�سي وال�شخ�صية الفل�سطينية  ،وقررتم كذلك التجنيد
ل�ك��ل الفل�سطينيين  ،وال �ت��دري��ب ل�ك��ل الفل�سطينيين ،
والكتائب الفل�سطينية الم�سلحة ت�شكلها القيادة العربية
الموحدة  ،و�أنا �أعلم �أنكم تريدون المزيد � ،أنا �أعلم �أنكم
تريدون �أكثر من هذا  .لقد و�صلنا �إلى هذا ولكن ما يزال
على �أوراقنا حتى هذا الذي و�صلنا �إليه  ،ونحتاج �إلى جهد
ُم ٍ
�ضن  ،و�إلى َع َرق و�إلى �سهر لننقل قراراتنا و�أوراقنا �إلى
الأر���ض  ،حتى نرى الجندي الفل�سطيني والبندقية على
كتفه في معركة التحرير .
�أيها الإخوان :

�إن عهدي �إليكم معكم  ،ونحن كلنا ال�شعب الفل�سطيني
بجهدي المتوا�ضع  ،ولكنه الكبير بكم والمعتز بكم � ،إن
هذا الذي قررناه و�أنتم تريدون المزيد منه � ،أن �أعمل له
كل جهدي وكل طاقتي لأنقله من الورق �إلى الحقيقة ،
ولن نقف عند هذا الحد  ،فال بد لنا من مرحلة �أخرى
تحقق المزيد من �آمالكم  ،وهي في عيونكم وقلوبكم ،
وهي م�ستقرة في �ضميري  ،وال�سالم عليكم .

قيام منظمة التحرير الفل�سطينية
رواية محمود ريا�ض

اتخذت القمة العربية الأولى (  13كانون الثاني  /يناير
 ) 1964قرارا ًمهما ً متعلقا ً بمو�ضوع الكيان الفل�سطيني � ,إذ

( *)

قرر الر�ؤ�ساء تكليف ال�سيد �أحمد ال�شقيري ممثل فل�سطين
لدى الجامعة ب�إجراء ات�صاالته بالدول الأع�ضاء وال�شعب

( ) وزير خارجية م�صر في حينه .
* الم�صدر  :محمود ريا�ض  ،مذكرات محمود ريا�ض  :الأمن القومي العربي  ..بين الإنجاز والف�شل  ،ج ، 2القاهرة  :دار
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الفل�سطيني  ،بغية �إقامة القواعد ال�سليمة لتنظيم ال�شعب
الفل�سطيني  ،وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه
وتقرير م�صيره .
وك��ان��ت ال�ج��ام�ع��ة ق��د ت��دخ�ل��ت ف��ي م��و� �ض��وع تنظيم
ال�شعب الفل�سطيني منذ حزيران  /يونيو  1946عندما
�أقرت �إن�شاء الهيئة العربية العليا  ,وحدد اخت�صا�صاتها
وق ��ررت ال�م�ب��ال��غ ال�ل�ازم��ة لقيامها بمهامها  .وعينت
رئي�سها ممثالً لفل�سطين في الجامعة  .وفي عام 1950
قرر مجل�س الجامعة دعوة حكومة عموم فل�سطين بعد
قيامها لتمثيل ال�شعب الفل�سطيني .
�أما من ناحية الإ�شراف ال�سيا�سي ,فقد �شكل مجل�س
الجامعة في عام  , 1949لجنة دائمة ت�سمى لجنة فل�سطين
لمتابعة ت�ط��ور الق�ضية الفل�سطينية  .وف��ي �صيف عام
� , 1949أر�سلت ال��دول العربية المحيطة بـ « �إ�سرائيل »
مندوبين عنها للتفاو�ض مع وفد « �إ�سرائيل » تحت �إ�شراف
لجنة التوفيق ال�ت��ي �شكلتها الأم��م المتحدة للتفاو�ض
ح ��ول م���ص�ي��ر ال�ق���ض�ي��ة  ,وان �ت �ه��ت ال �م �ف��او� �ض��ات بتوقيع
بروتوكول لوزان  .ولم يكن هناك وفد ر�سمي يمثل �شعب
فل�سطين ليبدي ر�أيه في ق�ضيته ,و�إنما كانت هناك بع�ض
ال�شخ�صيات الفل�سطينية بالقرب من الوفود العربية .
وق��د حاولت ط��وال الخم�سينات الم�ساعدة في قيام
تنظيم فل�سطيني منبثق ع��ن ال�شعب الفل�سطيني عن
طريق االنتخاب � ,إذ كنت �أرى دوم�ا ً �أنه دون وجود مثل
هذا الكيان �أو التنظيم فلن تكون هناك ق�ضية .
وفي �آذار  /مار�س � , 1959أثرت المو�ضوع في مجل�س
الجامعة  ,ف�صدر قرار من المجل�س يو�صي فيه الدول
العربية ب�إعادة تنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،و�إبراز كيانه
�شعبا ً موحدا ً ي�سمع العالم �صوته في المجال القومي
وعلى ال�صعيد الدولي بوا�سطة ممثلين يختارهم ال�شعب
الفل�سطيني .
وعندما طرح المو�ضوع في القمة العربية � ,أثار جدال ً
بين الدول العربية .
ك��ان��ت الأردن تخ�شى �أن ي � ��ؤدي ال �ق��رار �إل ��ى ف�صل
ال�ضفتين الغربية وال�شرقية  ,مما ي ��ؤدي �إل��ى اجتياح
ال�ضفة الغربية ل�صالح « �إ�سرائيل » .
�إال �أن ال�شقيري �أو�ضح في كلمته �أن الكيان الفل�سطيني
ال ي�ه��دف �إل��ى ف�صل ال�ضفة الغربية ع��ن الأردن  ,و�أن
ال�غ��ر���ض م�ن��ه ه��و تنظيم ال�شعب الفل�سطيني وتعبئة
طاقاته مع كافة الدول العربية وفي مقدمتها الأردن .
و�أظهر الملك ح�سين ر�ضاه عن هذا التو�ضيح  ,وقبل

ببحث �أ�سلوب التنفيذ مع ال�شقيري في عمان .
وفوجئ الم�ؤتمر باقتراح من الرئي�س �أمين الحافظ
يتلخ�ص في �ضرورة قيام الكيان الفل�سطيني فوق �أر�ض
فل�سطينية  ,وهي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  ،وبعبارة
�أخ��رى ف�صل ال�ضفة الغربية عن ال�ضفة ال�شرقية � ،أما
بالن�سبة لغزة فلم تكن هناك م�شكلة د�ستورية تواجه
ال �ق �ط��اع؛ ف�ق��د اع �ت �ب��رت م���ص��ر ق �ط��اع غ ��زة م�ن��ذ توقيع
اتفاقية الهدنة على �أنه �أر�ض فل�سطينية تحت الإ�شراف
الإداري لم�صر .
وكان االقتراح من الناحية النظرية �سليما ً للغاية � ,إال
�أنه كانت هناك �صعوبات عديدة من الناحية العملية يجب
تذليلها قبل تنفيذه  .فلم يكن هناك تنظيم فل�سطيني
م��وج��ود ليتولى حكم ه��ذه الأرا� �ض��ي  ,كما ك��ان مثل هذا
التنظيم في حالة قيامه يحتاج �إلى قدرات ع�سكرية ومالية
كبيرة لمواجهة التهديد والمطامع « الإ�سرائيلية »  .كان
تنفيذ االق�ت��راح يحتاج باخت�صار �إل��ى تعاون عربي �صادق
لتوفير الحد الأدنى لمقومات الحكم الفل�سطيني والدفاع
عن الأرا�ضي الفل�سطينية .
و�أت� ��� �ص ��ور الآن �أن � ��ه ل ��و ك� ��ان االق � �ت� ��راح ق ��د نوق�ش
مناق�شة منا�سبة في ذلك الوقت  ,وخا�صة مع الأطراف
المعنية وهي م�صر والأردن والفل�سطينيين في الإطار
العربي العام  ،لكان من �ش�أنه �أن ي��ؤدي �إلى قيام الكيان
الفل�سطيني في ظل وحدة فل�سطينية �أردنية عن طريق
ا�ستفتاء �شعبي  ,وهو ما يجري بحثه حاليا ً (*) ولكن بعد
احتالل « �إ�سرائيل » لل�ضفة الغربية وقطاع غزة .
ورغ ��م ه ��ذه ال �خ�لاف��ات  ,ف�ق��د �أ� �ص��در ال��ر�ؤ� �س��اء في
النهاية ق��رارا ً بتكليف ال�سيد �أحمد ال�شقيري بالإعداد
لقيام الكيان الفل�سطيني .
وبعد جولة وا�سعة ق��ام بها ال�شقيري في العوا�صم
العربية لبحث م��و��ض��وع ال�ك�ي��ان الفل�سطيني  ,وزارني
بمكتبي  ,و�أبلغني �أنه لقي ترحابا ً �أكبر في الكويت من
�أميرها ال�شيخ عبداهلل ال�سالم ال�صباح وحكومته  .و�أنه
لقي ت�أييدا ً مماثالً عندما زار البحرين من ال�شيخ عي�سى
�آل خليفة  ,وعندما زار قطر من ال�شيخ �أحمد علي �آل
ثاني  .و�أع�ل��ن الرئي�س عبد ال�سالم ع��ارف �أي�ضا ً ت�أييد
العراق ت�أييدا ً كامالً لقيام الكيان الفل�سطيني .
و�أبلغني ال�شقيري �أن��ه ا�ستطاع �إقناع الملك ح�سين
والحكومة الأردنية بالم�شروع الذي و�ضعه لقيام الكيان
الفل�سطيني .
و�أخبرني �أنه ف�شل في �إقناع �أمين الحافظ والحكومة
ال�سورية  .وك��ان مقتنعا ً ب��أن �سوء العالقات بين دم�شق

(*) �إ�شارة �إلى م�شروع الكونفدرالية الفل�سطينية الأردنية الذي كان مطروحا ً في ال�سبعينات .
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وال�ق��اه��رة ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ك��ان��ت وراء ه��ذه المعار�ضة
ال�سورية  .فقد اتهموا ال�شقيري ب�أنه ي�أتمر ب�أمر م�صر ,
وبقوا على �إ�صرارهم على �إقامة حكومة فل�سطينية في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  ،وهو �أمر لم يكن ال�شقيري
يعتر�ض عليه ولكنه ال يملك و�سائل تنفيذه .
وعندما �أخبرني ال�شقيري بهذه المعار�ضة التي لقيها
في �سورية قلت له �إنه و�ضع م�ؤقت  ,و�إن �سورية ال بد و�أن
ت�ؤيد في النهاية قيام الكيان الفل�سطيني .
كما واجهت ال�شقيري ,م�شكلة �أثارها بع�ض الفل�سطينيين
عندما زار بيروت ,فقد كان الحاج �أمين الح�سيني  ,ي�صر
على الإبقاء على الهيئة العربية العليا بزعامته باعتبارها
الهيئة التي تمثل ال�شعب الفل�سطيني  ،م�ستندا ً في ذلك
�إلى قرارات �سابقة �صادرة عن الجامعة العربية .
ك �م��ا ق��ام��ت م �ع��ار� �ض��ة م ��ن ال �م �ن �ظ �م��ات الفل�سطينية
الموجودة في لبنان � ,إذ ك��ان كل تنظيم يريد �أن يحتفظ
بكيانه  ,لذا عار�ضوا قيام التنظيم الفل�سطيني الجديد  ،و�إن
كان بع�ض هذه التنظيمات التي قامت دون ت�أثرها بتيارات
�سيا�سية معينة كمنظمة فتح  ,وقفت حياديا ً في البداية .
وف��ي �ضوء ه��ذه المعار�ضة  ,ك��ان ال�شقيري ي��رى �أن
الت�شتت الفل�سطيني �أ�شد خطرا ً على الكيان الفل�سطيني
من المعار�ضة التي تبديها بع�ض الدول .
وذكر لي ال�شقيري � ,أنه يود زيارة قطاع غزة  ,فتحدثت
مع حاكم القطاع الفريق يو�سف العجرودي  ,و�شرحت له
�أهمية نجاح ال�شقيري في �إقامة الكيان الفل�سطيني وفي
قطاع غزة بالذات  .وعندما و�صل ال�شقيري �إلى القطاع
ا�ستقبل �أح�سن ا�ستقبال  ,وا�ستطاع الفريق العجرودي
�إعداد مع�سكر لتدريب ال�شباب الفل�سطيني .
وك��ان��ت ه��ذه �أول خ�ط��وة عملية نحو �إن���ش��اء ن��واة الجي�ش
الفل�سطيني  ,وقد تمت قبل قيام التنظيم الفل�سطيني نف�سه .
وف��ي � 28أي ��ار  /م��اي��و  , 1964ع�ق��د اج�ت�م��اع المجل�س
الفل�سطيني لأول م ��رة ف��ي ال �ق��د���س  ,و� �ض��م �شخ�صيات
فل�سطينية من كافة �أنحاء الوطن العربي  ،وبح�ضور الملك
ح�سين ووفود عن الدول العربية  .وفي ختام �أعماله � ,أعلن
ال�م��ؤت�م��ر ق�ي��ام منظمة التحرير الفل�سطينية  .وانتخب
المجل�س �أحمد ال�شقيري رئي�سا ًللمنظمة  ,لي�صبح �أول ممثل
لفل�سطين ال ي�صدر قرار بتعيينه من مجل�س الجامعة .

مخا�ض الميالد في قمة الإ�سكندرية
ي ��روي م�ح�م��ود ري��ا���ض وزي ��ر خ��ارج �ي��ة م���ص��ر م�شهد
ال�م�خ��ا���ض ال ��ذي ��ش�ه��دت��ه ق�م��ة الإ��س�ك�ن��دري��ة ف��ي �أي �ل��ول /

�سبتمبر  1964و�آل �أخيرا ً �إلى �إعالن ميالد منظمة التحرير
الفل�سطينية(*) فيقول � :شهد الم�ؤتمر مناق�شات �ساخنة
حول مو�ضوع الكيان الفل�سطيني بعد �أن انتخب ال�شقيري
رئي�سا ً لمنظمة التحرير .
وعندما بد�أت المناق�شة في مو�ضوع الكيان الفل�سطيني ,
كان من الوا�ضح �أن الأمير في�صل قد ت�أثر بالر�سائل العديدة
التي و�صلته من الحاج �أمين الح�سيني  ،والتي تحمل توقيعات
العديد من الفل�سطينيين من �أعوانه الذين يرف�ضون ب�شدة
قيام منظمة التحرير الفل�سطينية برئا�سة ال�شقيري  ،باعتبار
�أن الهيئة العربية العليا هي التي تمثل ال�شعب الفل�سطيني .
و�أ�شار الأمير في�صل �إلى �أن قرار القمة الأول قد عهد
�إلى ال�شقيري بدرا�سة الو�سائل لإن�شاء الكيان الفل�سطيني
ولم يعهد �إليه �أن ين�شئ هذا الكيان بالفعل .
وكان الأمير في�صل على حق بالن�سبة لتف�سيره لقرار
القمة .
ور ّد ال�شقيري ف�صا َل وج��ا َل وتحدث حديثا ً عاطفيا ً
ح��ول �شعب فل�سطين  ،وذك ��ر �أن ��ه ال ي�ج��وز �أن تفر�ض
الو�صاية على ال�شعب الفل�سطيني لكونه �أ�صبح الجئا ً
لدى الدول العربية  .و�أ�شار �إلى �أن م�ؤتمر القد�س جاء
معبرا ً عن م�شاعر ال�شعب الفل�سطيني تعبيرا ً �صادقا ً .
وك��ان ح��دي��ث ال�شقيري ذك�ي�ا ً وه��و ي�ح��اول �أن ي�ستميل
الأمير في�صل ال �أن ينفره .
وتدخل الرئي�س بن بيال مذكرا ً �أن منظمة التحرير
ق��د قامت بالفعل ول��م يعد هناك مجال لمناق�شة هذا
االم� ��ر ,و�أن ان �ت �خ��اب ال���ش�ق�ي��ري رئ�ي���س�ا ً للمنظمة كان
بالإجماع  ,واقترح �أن يبحث الم�ؤتمر مطالب منظمة
التحرير .
وفي هذه المناق�شة لم يتعر�ض الفريق �أمين الحافظ
لمو�ضوع الكيان الفل�سطيني  ،فقد �شعر �أن جميع الر�ؤ�ساء
ي�ؤيدونه ,بل �إن الأمير في�صل كان ذكيا ً عندما �أثار فقط
وجود اعترا�ض من بع�ض الزعماء الفل�سطينيين  .ولم
يعتر�ض هو �شخ�صيا ً على الكيان الفل�سطيني  ,بل كان
من الم�ؤيدين له .
وكان �أول مطلب لل�شقيري هو �إن�شاء قوات فل�سطينية
م�سلحة .
و�أعلن عبد النا�صر �أن م�صر ت�ضع �سيناء وقطاع غزة
تحت ت�صرف المنظمة لإقامة مع�سكرات التدريب لإن�شاء
الجي�ش الفل�سطيني .
و�أع�ل��ن الرئي�س ال�سوري �أم�ي��ن الحافظ �أن �سورية
ت��واف��ق على �إن���ش��اء الجي�ش الفل�سطيني على الأرا�ضي

(*) الم�صدر  :محمود ريا�ض  ،مذكرات محمود ريا�ض  :الأمن القومي العربي  ..بين الإنجاز والف�شل ج , 2القاهرة  :دار الم�ستقبل
العربي � ، 1986ص �ص ( . ) 297 - 295
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ال���س��وري��ة  .وك��ذل��ك ف�ع��ل ع�ب��د ال���س�لام ع ��ارف الرئي�س
العراقي � .أم��ا الملك ح�سين فقد �أ�شار �إل��ى �أن الجي�ش
االردن ��ي م�شكل فعال ً م��ن �أردن�ي�ي��ن وفل�سطينيين  ,و�أن
�إن���ش��اء جي�ش فل�سطيني ب�ج��وار الجي�ش الأردن ��ي يخلق
ح�سا�سيات ال داعي لها .
و�أب��دى الفريق علي عامر ر�أي��ه في � ّأن �إن�شاء جي�ش
فل�سطيني �أمر يتعلق بالدول العربية  ،لأنه �سيتم �إن�شا�ؤه
فوق �أرا�ضي هذه الدول  .ثم �أو�ضح �أنه ال يمكن �أن يكون
م�س�ؤوال ً عن جي�ش التحرير الفل�سطيني الذي قد يقوم
ب�أعمال ال تتفق مع خطط القيادة العامة .
وكان من الطبيعي �أن القوات الفل�سطينية في النهاية
�سوف تخ�ضع في تحركاتها و�أعمالها للدول الم�ضيفة ,
وك ��ان ذل��ك وا��ض�ح�ا ً لل�شقيري ب��ال��رغ��م م��ن محاوالته
للح�صول على �أكبر قدر من اال�ستقالل لهذه القوات .
ولذلك  ,فقد وافق الر�ؤ�ساء على �إن�شاء جي�ش التحرير
الفل�سطيني ب�شرط �أن يخ�ضع ف��ي العمليات الحربية
للقيادة الموحدة �أو للقيادة المحلية .
وتبرعت كل من العراق وال�سعودية والكويت بمبلغ
مليون دينار �أردني  ،وليبيا بن�صف مليون دينار كم�ساهمة
�أول�ي��ة من �أج��ل ت�شكيل الجي�ش الفل�سطيني  .ثم �أعلن
عبد ال�سالم عارف عن تقديمه دفعة ثانية قدرها مليون
دينار  ،وتقدم �أمير الكويت بمبلغ مماثل .
ول��ذل��ك ك��ان��ت ال�ب��داي��ة طيبة م��ن �أج��ل �إن���ش��اء جي�ش
ال�ت�ح��ري��ر  ,ف�ق��د ت�ج�م��ع ل ��دى ال���ش�ق�ي��ري م�ب�ل��غ خم�سة
ماليين ون�صف مليون دينار �أردني .
�أما بالن�سبة لم�صر و�سورية فكان عليهما �أن يقدما
الأ�سلحة والمدربين للوحدات الفل�سطينية التي تقام
فوق �أرا�ضيهما .
وكانت البداية ب�إن�شاء قوات القاد�سية في بغداد وقوات
عين جالوت في غزة وقوات حطين في �سورية  ,كما قامت
الكويت ب�إن�شاء مع�سكر للقوات الفل�سطينية تحت �إ�شراف
وزير الدفاع ال�شيخ �سعد العبد اهلل .
وك��ان ال�شقيري ق��د زارن ��ي قبل ل�ق��اء القمة الثاني
متعجال ً بحث الق�ضية الفل�سطينية  ،وعدم �إ�ضاعة الوقت
في الفرعيات كبحث مو�ضوع مياه نهر الأردن  ,فذكرت
له �أن الم�شكلة لي�ست في غياب الأبحاث العربية حول
الق�ضية �أو ت�أييدها  ,و�إنما هي في غياب الأ�سلوب الأمثل
لمعالجة الق�ضية  ,و�أننا و�ضعنا �أخيرا ً الأ�س�س ال�سليمة
عندما قررنا قيام قيادة عربية موحدة  ،و�إن�شاء تنظيم

فل�سطيني يقود حركة الن�ضال .
وكان الحمل ثقيالً للغاية على ال�شقيري  ,فكان عليه
�أن يبد�أ من ال�صفر �أو ما دون ال�صفر في �إقامة منظمة
التحرير  ،وكانت هناك اختالفات في وجهات نظر الدول
العربية بالن�سبة �إلى مهمته ودور المنظمة  ،فالدول التي
ال يوجد لها ح��دود مع « �إ�سرائيل »  ,كالكويت والعراق
ودول المغرب العربي ت�ؤيد قرارات قيام المنظمة ومهمة
ال�شقيري دون تحفظ .
�أما دول المواجهة فاختلفت �أو�ضاعها  ,م�صر لم تفكر
ف��ي �أي وق��ت ف��ي �ضم غ��زة �إل��ى �أرا�ضيها  ،ول��ذل��ك كانت
ت�ؤيد قيام التنظيم الفل�سطيني دون تحفظ  .ولم تحاول
التدخل في �أعمال المنظمة كما لم ت�سمح لأن يكون لها
تنظيم خا�ص بها داخل المنظمة .
وك��ان الأردن ي��رى ب��أن �أكثر من خم�سين في المائة
من �سكانه من �أ�صل فل�سطيني  ,ول��م تكن هناك حدود
بين الأردن وفل�سطين قبل عام  ، 1922ولذلك كانت هناك
لدي ب�أن الم�صلحة تقت�ضي با�ستمرار هذه الوحدة
قناعة ّ
الطبيعية  ,وبالتالي ال يوجد م��ا يدعو لقيام منظمة
فل�سطينية فوق الأرا�ضي الأردنية .
وكانت الم�شكلة التي تواجه ال�شقيري �إيجاد �صيغة
توفيقية بين هذه الحقائق التاريخية  ,وبين قيام منظمة
تقود الن�ضال الفل�سطيني من �أجل التحرر  ,ي�ساهم فيها
الفل�سطينيون الموجودون في الأردن .
�أم��ا ف��ي �سورية فلم يكن هناك �أي �شك ف��ي الت�أييد
ال�سوري للق�ضية �أو لقيام تنظيم فل�سطيني � ,إال � ّأن تعدد
االنقالبات في �سورية كان ي�ؤثر على عالقاتها مع م�صر
والأردن ح�سب االتجاهات ال�سائدة  ,وك��ان ذلك ينعك�س
ع�ل��ى ع�لاق��ات�ه��ا بالمنظمة وبال�شقيري ب��ال��ذات  ,فقد
اعتبرته الحكومة ال�سورية في هذا الوقت خا�ضعا ً للنفوذ
الم�صري  ،فكان ت�أييدها ي�شوبه بع�ض التحفظات .
�أم��ا ال�سعودية  ,والتي كانت على ال��دوام في مقدمة
الدول الم�ؤيدة للق�ضية ف�إنها كانت تدعم الهيئة العربية
العليا بقيادة الحاج �أمين الح�سيني  ,عندما لم يكن هناك
غيره على ال�ساحة لقيادة الن�ضال الفل�سطيني  ,ولذلك
ل��م يكن م��ن الأم��ور الي�سيرة �أن تبدل موقفها ب�سرعة
وتمتنع عن دعم الحاج �أمين الح�سيني الذي كان يعار�ض
في قيادة ال�شقيري لمنظمة التحرير الفل�سطينية .
وكنت �أرى من �أحاديث ال�شقيري �أن معاناته الكبرى
هي في �إقناع الكتل والجماعات الفل�سطينية في توحيد
�صفوفهم في منظمة التحرير .
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 -1الوثائق الأ�سا�سية للمنظمة
الميثاق القومي الفل�سطيني
مقـدمــة
نحن ال�شعب العربي الفل�سطيني  ،الذي خا�ض معارك
�ضارية مت�صلة من �أجل الحفاظ على وطنه والدفاع عن
�شرفه وكرامته  ،والذي قدم عبر ال�سنين قوافل متتابعة
م��ن ال�شهداء الخالدين  ،و�سطر �أروع �صفحات البذل
والت�ضحية والفداء .
نحن ال�شعب العربي الفل�سطيني  ،الذي ت�آلبت عليه
ع��وام��ل الظلم وال���ش��ر وال �ع��دوان  ،وت ��آم��رت عليه قوى
ال�صهيونية العالمية واال�ستعمار  ،وعملت على ت�شريده
واغت�صاب دي��اره و�أرا�ضيه وا�ستباحة حرماته وانتهاك
مقد�ساته  ،فما ا�ستكان �أو النت له قناة .
نحن ال�شعب العربي الفل�سطيني  ،الذي �آمن بعروبته
وبحقه في ا�ستخال�ص وطنه وتحقيق حريته وكرامته ،
و�صمم على ح�شد قواه  ،وتعبئة كل جهوده وطاقاته من
�أج��ل متابعة ن�ضاله وال�سير ق��دم�ا ً على طريق الجهاد
المقد�س حتى يتحقق له الن�صر النهائي الكامل .
نحن ال�شعب العربي الفل�سطيني  ،ا�ستنادا ً �إل��ى حقنا
في الدفاع عن النف�س  ،وا�سترداد الوطن ال�سليب بكامله ،
وهو الحق ال��ذي �أقرته الأع��راف والمواثيق الدولية  ،وفي
مقدمتها ميثاق الأم��م المتحدة  ،وتطبـيقا ً لمبادئ حقوق
الإن�سان  ،و�إدراكا ً منا لطبيعة العالقات ال�سيا�سية الدولية ،
بمختلف �أبعادها  ،ومراميها  ،واعتبارا ًللتجارب التي خلت في
كل ما يتعلق ب�أ�سباب النكبة و�أ�ساليب مجابهتها  ،وانطالقا ً
م��ن ال��واق��ع العربي الفل�سطيني  ،وم��ن �أج��ل ع��زة الإن�سان
الفل�سطيني وحقه في الحياة الحرة الكريمة  ،و�شعورا ً منا
بالم�س�ؤولية القومية الخطيرة ال ُملقاة على عاتقنا .
ومن �أجل هذا كله  ،نحن ال�شعب العربي الفل�سطيني ،
نملي هذا الميثاق القومي الفل�سطيني ونعلنه  ،ونق�سم على
تحقيقه :
مادة  - 1فل�سطين وطن عربي تجمعه روابط القومية
العربية ب�سائر الأقطار العربية  ،التي ت�ؤلف معها الوطن
العربي الكبير .
مادة  - 2فل�سطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد
االنتداب البريطاني  ،وحدة �إقليمية ال تتجز�أ .
مادة  - 3ال�شعب العربي الفل�سطيني هو �صاحب الحق
ال�شرعي في وطنه  ،وهو جزء ال يتجز�أ من الأمة العربية
ي�شترك معها في �آمالها و�آالمها  ،وفي كفاحها من �أجل
الحرية وال�سيادة والتقدم والوحدة .
م��ادة � - 4شعب فل�سطين ي�ق��رر م�صيره  ،بعد �أن يتم
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تحرير وطنه  ،وفق م�شيئته وبمح�ض �إرادته واختياره .
مادة  - 5ال�شخ�صية الفل�سطينية �صفة �أ�صيلة الزمة ال
تزول  ،وهي تنتقل من الآباء �إلى الأبناء .
مادة  - 6الفل�سطينيون هم المواطنون العرب الذين
كانوا يقيمون �إقامة عادية في فل�سطين حتى عام ، 1947
�سواء من �أخرج منها �أو بقي فيها  ،وكل من ولد لأب عربي
فل�سطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�سطين �أو خارجها هو
فل�سطيني .
مادة  - 7اليهود الذين هم من �أ�صل فل�سطيني يعتبرون
فل�سطينيين �إذا كانوا راغبين ب�أن يلتزموا العي�ش بوالء
و�سالم في فل�سطين .
مادة � - 8إن تن�شئة الجيل الفل�سطيني تن�شئة عربية
قومية واجب قومي رئي�سي  ،ويجب اتخاذ جميع و�سائل
التوعية والتثقيف لتعريفه بوطنه تعريفا ً روحيا ً عميقا ً
ي�شده على الدوام �إلى وطنه �شدا ً وثيقا ً را�سخا ً .
مادة  - 9المذاهب العقائدية �سيا�سية كانت �أو اجتماعية
�أو اقت�صادية ال ت�شغل �أهل فل�سطين عن واجبهم الأول
ف��ي ت�ح��ري��ر وط�ن�ه��م  ،وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ج�م�ي�ع�ا ً جبهة
وطنية واحدة  ،يعملون لتحرير وطنهم بكل م�شاعرهم
وطاقاتهم الروحية والمادية .
مادة  - 10يكون للفل�سطينيين ثالثة �شعارات  :الوحدة
الوطنية  ،والتعبئة القومية  ،والتحرير  ،وبعد �أن يتم
تحرير الوطن يختار ال�شعب الفل�سطيني لحياته العامة
ما ي�شاء من النظم ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .
مادة  - 11ال�شعب الفل�سطيني ي�ؤمن بالوحدة العربية  ،ولكي
ي ��ؤدي دوره ف��ي تحقيقها  ،يجب عليه ف��ي ه��ذه المرحلة من
كفاحه �أن يحافظ على �شخ�صيته الفل�سطينية ومقوماتها  ،و�أن
ينمي الوعي بوجودها  ،و�أن يناه�ض �أيا ً من الم�شروعات التي
من �ش�أنها �إذابتها �أو �إ�ضعافها .
م��ادة  - 12ال��وح��دة ال�ع��رب�ي��ة وت�ح��ري��ر فل�سطين هدفان
متكامالن يهيئ ال��واح��د منهما تحقيق الآخ��ر  ،فالوحدة
العربية ت�ؤدي �إلى تحرير فل�سطين  ،وتحرير فل�سطين ي�ؤدي
�إلى الوحدة العربية  ،والعمل لهما ي�سير جنبا ً �إلى جنب .
مادة � - 13إن م�صير الأمة العربية  ،بل الوجود العربي
بذاته  ،ره��ن بم�صير الق�ضية الفل�سطينية  ،وم��ن هذا
الترابط ينطلق �سعي الأم��ة العربية وجهدها لتحرير
فل�سطين  ،ويقوم �شعب فل�سطين بدوره الطليعي لتحقيق
هذا الهدف القومي المقد�س .
مادة � - 14إن تحرير فل�سطين  ،من ناحية عربية  ،هو

واجب قومي تقع م�س�ؤولياته كاملة على الأمة العربية
ب�أ�سرها حكومات و�شعوبا ً وفي طليعتها ال�شعب العربي
الفل�سطيني  ،ومن �أجل ذلك ف�إن على الأمة العربية �أن
تعبئ جميع طاقاتها الع�سكرية والمادية والروحية في
�سبيل تحرير فل�سطين  ،وعليها ب�صورة خا�صة �أن تبذل
لل�شعب ال�ع��رب��ي الفل�سطيني ال�ع��ون وال�ت��أي�ي��د  ،وتوفر
الو�سائل والفر�ص الكفيلة لتمكينه من القيام بدوره في
تحرير وطنه .
مادة � - 15إن تحرير فل�سطين  ،من ناحية روحية  ،يهيئ
للبالد المقد�سة جوا ً من الطم�أنينة وال�سكينة  ،ت�صان
ف��ي ظ�لال��ه جميع المقد�سات الدينية  ،وتكفل حرية
ال�ع�ب��ادة وال��زي��ارة للجميع م��ن غير تفريق وال تمييز ،
�سواء على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون �أو اللغة �أو الدين .
ومن �أج��ل ذلك ف��إن �أه��ل فل�سطين يتطلعون �إل��ى ن�صرة
جميع القوى الروحية في العالم .
مادة � - 16إن تحرير فل�سطين  ،من ناحية دولية  ،هو
عمل دفاعي تقت�ضيه ��ض��رورات ال��دف��اع عن النف�س كما
ين�ص عليه ميثاق الأم��م المتحدة  .من �أج��ل ذل��ك ف�إن
ال�شعب الفل�سطيني الراغب في م�صادقة جميع ال�شعوب ،
يتطلع �إلى ت�أييد الدول المحبة للحرية والعدل وال�سالم
لإع��ادة الأو��ض��اع ال�شرعية �إل��ى فل�سطين و�إق ��رار الأمن
وال�سالم في ربوعها  ،وتمكين �أهلها من ممار�سة ال�سيادة
الوطنية والحرية القومية .
مادة � - 17إن تق�سيم فل�سطين ال��ذي ج��رى ع��ام ، 1947
وقيام « �إ�سرائيل » باطل من �أ�سا�سه مهما طال عليه الزمن ؛
ل ُمغايرته لإرادة ال�شعب الفل�سطيني وحقه الطبيعي في
وطنه  ،ومناق�ضته للمبادئ العامة التي ن�ص عليها ميثاق
الأمم المتحدة  ،وفي مقدمتها حق تقرير الم�صير .
م��ادة 8ا  -يعتبر ب��اط�لا ً ك��لٌّ م��ن  :وع��د بلفور  ،و�صك
االن �ت��داب  ،وم��ا ت��رت��ب عليهما  ،و�أن دع ��وى الروابط
التاريخية �أو الروحية بين اليهود وفل�سطين ال تتفق
مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة في مفهومها
ال�صحيح  .و�أن اليهودية بو�صفها دي�ن�ا ً �سماويا ً لي�ست
قومية ذات وج��ود م�ستقل  ،وكذلك ف ��إن اليهود لي�سوا
�شعبا ً واحدا ً له �شخ�صيته الم�ستقلة  ،و�إنما هم مواطنون
في الدول التي ينتمون �إليها .
مادة  - 19ال�صهيونية حركة ا�ستعمارية في ن�شوئها ،
عدوانية وتو�سعية في �أهدافها  ،عن�صرية تع�صبية في
تكوينها  ،وفا�ش�ستية بمراميها وو�سائلها  .و�إن « �إ�سرائيل »
بو�صفها طليعة هذه الحركة اله ّدامة وركيزة لال�ستعمار ،
م�صدر دائم للقلق واال�ضطراب في ال�شرق الأو�سط خا�صة ،
وللأ�سرة الدولية ب�صورة عامة  .ومن �أجل ذلك ف�إن �أهل

فل�سطين جديرون بعون الأ�سرة الدولية وت�أييدها .
مادة� - 20إن دواع��ي الأم��ن وال�سلم  ،ومقت�ضيات الحق
وال�ع��دل  ،تتطلب م��ن ال��دول جميعها حفظا ً للعالقات
ال���ص��ادق��ة بين ال�شعوب  ،وا�ستبقاء ل��والء المواطنين
لأوطانهم � ،أن تعتبر ال�صهيونية حركة غير م�شروعة
وتحرم وجودها ون�شاطها .
مادة  - 21ي�ؤمن ال�شعب الفل�سطيني بمبادئ  :العدل ،
وال �ح��ري��ة  ،وال �� �س �ي��ادة  ،وت �ق��ري��ر ال�م���ص�ي��ر  ،والكرامة
الإن�سانية  ،وح��ق ال�شعوب في ممار�ستها  ،وي��ؤي��د جميع
الم�ساعي الدولية التي تهدف �إلى �إقرار ال�سلم على �أ�سا�س
الحق والتعاون الدولي الح ّر .
مادة  - 22ي�ؤمن ال�شعب الفل�سطيني بالتعاي�ش ال�سلمي
على �أ�سا�س الوجود ال�شرعي � ،إذ ال تعاي�ش مع العدوان ،
وال �سلم مع االحتالل واال�ستعمار .
مادة  - 23تحقيقا ً لأهداف هذا الميثاق ومبادئه  ،تقوم
منظمة التحرير الفل�سطينية بدورها الكامل في تحرير
فل�سطين  ،وفق النظام الأ�سا�سي لهذه المنظمة .
مادة  - 24ال تمار�س هذه المنظمة �أية �سيادة �إقليمية
على ال�ضفة الغربية في المملكة الأردنية الها�شمية وال
ق�ط��اع غ��زة وال منطقة الح ّمة  ،و��س��وف ي�ك��ون ن�شاطها
على الم�ستوى القومي ال�شعبي في الميادين التحريرية
والتنظيمية وال�سيا�سية والمالية .
م��ادة  - 25ت�ك��ون ه��ذا المنظمة م���س��ؤول��ة ع��ن حركة
ال�شعب الفل�سطيني في ن�ضاله من �أجل تحرير وطنه في
جميع الميادين  :التحريرية  ،والتنظيمية  ،وال�سيا�سية ،
وال�م��ال�ي��ة  ،و��س��ائ��ر م��ا تتطلبه ق�ضية فل�سطين على
ال�صعيدين  :العربي والدولي .
مادة  - 26تتعاون منظمة التحرير م��ع جميع الدول
العربية كل ح�سب �إمكانياتها  ،وال تتدخل في ال�ش�ؤون
الداخلية لأية دولة عربية .
م��ادة  - 27يكون لهذه المنظمة َع�لَ��م و َق��� َ�س��م ون�شيد ،
ويقرر ذلك كله بموجب نظام خا�ص .
م��ادة  - 28يلحق ب�ه��ذا الميثاق ن�ظ��ام ي�ع��رف بالنظام
الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،تحدد فيه
كيفية ت�شكيل ال�م�ن�ظ�م��ة  ،وه�ي�ئ��ات�ه��ا  ،وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا ،
واخت�صا�صات كل منها  ،وجميع ما تقت�ضيه الواجبات
ال ُملقاة عليها بموجب هذا الميثاق .
مادة  - 29ال يعدل هذا الميثاق �إال ب�أكثرية ثلثي مجموع
�أع�ضاء المجل�س الوطني لمنظمة التحرير الفل�سطينية
في جل�سة خا�صة يدعى �إليها من �أجل هذا الغر�ض .
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النظام الأ�سـا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية
البـاب الأول

مبـادئ عـامة

مادة  - 1ي�شكل الفل�سطينيون فيما بينهم وفقا ً لأحكام
ه ��ذا ال �ن �ظ��ام م�ن�ظ�م��ة ت �ع��رف ب��ا� �س��م م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية .
م���ادة  - 2ت �ب��ا� �ش��ر م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر الفل�سطينية
م�س�ؤولياتها وف��ق مبادئ الميثاق القومي و�أح�ك��ام هذا
النظام الأ�سا�سي  ،وما ي�صدر ا�ستنادا ً �إليهما من لوائح
و�أحكام وقرارات .
م��ادة  - 3ت�ق��وم ال�ع�لاق��ات داخ��ل المنظمة على �أ�سا�س
االلتزام بالن�ضال والعمل الوطني في ترابط وثيق بين
الم�ستويات المختلفة من قاعدة المنظمة �إلى قيادتها
الجماعية  ،وعلى �أ�سا�س احترام الأقلية لإرادة الأغلبية ،
وك�سب ثقة ال�شعب عن طريق الإقناع ومتابعة الحركة
الن�ضالية  ،والعمل على ا�ستمرار الدفع التحريري لدى
الجماهير  .وتطبيقا ً وتنفيذا ً لهذا المبد�أ  ،على اللجنة
التنفيذية �أن ت�ضع نظاما ً خا�صا ً بت�شكيالت المنظمة
مراعية في ذلك ظروف الفل�سطينيين في مختلف �أمكنة
تجمعهم  ،وتحقيق �أهداف الميثاق والنظام .
م��ادة  - 4الفل�سطينيون جميعا ً �أع�ضاء طبيعيون في
منظمة التحرير الفل�سطينية  ،ي�ؤدون واجبهم في تحرير
وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم  ،وال�شعب الفل�سطيني
هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة .
الباب الثاني

المجل�س الوطني

مادة ُ - 5ينتخب �أع�ضاء المجل�س الوطني عن طريق
االقتراع المبا�شر من قبل ال�شعب الفل�سطيني  ،بموجب
نظام ت�ضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية .
مادة � - 6إذا تعذر �إجراء االنتخابات الخا�صة بالمجل�س
الوطني  ،ا�ستمر المجل�س الوطني قائما ً �إل��ى �أن تتهي�أ
ظروف االنتخابات .
مادة  - 7المجل�س الوطني هو ال�سلطة العليا لمنظمة
التحرير  ،وهو الذي ي�ضع �سيا�سة المنظمة ومخططاتها
وبرامجها .
مادة  - 8مدة المجل�س الوطني ثالث �سنوات  ،وينعقد
دوريا ً بدعوة من رئي�سه مرة كل �سنة في �شهر �أيار /مايو
من كل �سنة � ،أو في دورات غير عادية بدعوة من رئي�سه ،
بناء على طلب م��ن اللجنة التنفيذية �أو م��ن رب��ع عدد
�أع�ضاء المجل�س  ،ويكون مكان انعقاده في القد�س �أو غزة
�أو �أي مكان �آخ��ر  ،ح�سب الظروف  .ف��إذا لم ي��د ُع رئي�س
المجل�س �إلى مثل هذا االجتماع  ،يعتبر االجتماع منعقدا ً
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ُحكما ً في المكان والزمان المحددين في طلب �أع�ضائه
�أو طلب اللجنة التنفيذية .
مادة  - 9يكون للمجل�س الوطني مكتب رئا�سة م�ؤلف
م��ن  :الرئي�س ونائبين للرئي�س و�أم�ي��ن ع��ام ينتخبهم
المجل�س الوطني في بدء انعقاده .
م��ادة  - 10ينظر المجل�س ال��وط�ن��ي ف��ي دور انعقاده
العادي في :
�أ  -التقرير ال�سنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن
�إنجازات المنظمة و�أجهزتها .
ب  -ال �ت �ق��ري��ر ال �� �س �ن��وي ل�ل���ص�ن��دوق ال �ق��وم��ي واعتماد
الميزانية .
ج  -االقتراحات التي تقدم �إليه من لجان المنظمة .
د � -أي م�سائل �أخرى تعر�ض عليه .
مادة  - 11ي�ؤلف المجل�س الوطني  -تي�سيرا ً لأعماله -
اللجان التي يرى �ضرورة لت�شكيلها  .وتقدم هذه اللجان
تقاريرها وتو�صياتها �إلى المجل�س الوطني الذي يقوم
بدوره بمناق�شتها وي�صدر قراراته ب�ش�أنها .
مادة  - 12يتكون الن�صاب القانوني للمجل�س بح�ضور
ث�ل�ث��ي �أع �� �ض��ائ��ه  ،وت �ت �خ��ذ ال� �ق ��رارات ب��أغ�ل�ب�ي��ة �أ�صوات
الحا�ضرين .
الباب الثالث

اللجنة التنفيذية

مادة  - 13ينتخب المجل�س الوطني من بين �أع�ضائه
رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة  ،وي�ت��ول��ى ال��رئ�ي����س اختيار
�أع�ضائها .
م��ادة - 14ت��ؤل��ف اللجنة التنفيذية م��ن خم�سة ع�شر
ع�ضوا ً بمن فيهم الرئي�س  ،وينتخب ه ��ؤالء من بينهم
نائبا ً للرئي�س .
مادة  - 15اللجنة التنفيذية هي �أعلى �سلطة تنفيذية
للمنظمة  ،وتكون دائمة االنعقاد و�أع�ضا�ؤها متفرغون
للعمل  ،وتتولى تنفيذ ال�سيا�سة والبرامج والمخططات
التي يقررها المجل�س الوطني  ،وتكون م�س�ؤولة �أمامه
م�س�ؤولية ت�ضامنية وفردية .
مادة  - 16تتولى اللجنة التنفيذية :
�أ  -تمثيل ال�شعب الفل�سطيني .
ب  -الإ�شراف على ت�شكيالت المنظمة .
ج � -إ�صدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخا�صة
بتنظيم �أعمال المنظمة  ،على �أال تتعار�ض مع الميثاق
�أو النظام الأ�سا�سي .
د  -تنفيذ ال�سيا�سة المالية للمنظمة و�إعداد ميزانيتها .

وعلى وجه العموم  ،تبا�شر اللجنة التنفيذية جميع
م �� �س ��ؤول �ي��ات م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر وف ��ق ال�خ�ط��ط العامة
والقرارات التي ي�صدرها المجل�س الوطني .
م��ادة  - 17ي�ك��ون المقر ال��دائ��م للجنة التنفيذية في
مدينة القد�س  ،ولها �أن تعقد اجتماعاتها في �أي مكان
�آخر تراه منا�سبا ً .
مادة  - 18تن�شئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية :
�أ  -الدائرة التحريرية .
ب  -دائرة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والإعالمية .
ج  -دائرة ال�صندوق القومي الفل�سطيني .
د  -دائرة ال�ش�ؤون العامة والتوجيه القومي .
هـ � -أي دائرة �أخرى ترى اللجنة �ضرورة �إن�شائها .
وي�ك��ون لكل دائ��رة مدير ع��ام وال�ع��دد ال�ل�ازم من
الموظفين  .ويحدد اخت�صا�ص كل دائرة بنظام خا�ص
ت�ضعه اللجنة التنفيذية .
م��ادة  - 19تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العالقات
وتن�سيق العمل بين المنظمة وب�ي��ن جميع المنظمات
واالت� �ح ��ادات وال �م ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة  ،التي
تتفق معها في الأه��داف �أو تعينها على تحقيق �أغرا�ض
المنظمة .
م��ادة  - 20ت�ستمر ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ممار�سة
��ص�لاح�ي��ات�ه��ا واخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��ا م��ا دام ��ت متمتعة بثقة
المجل�س الوطني  ،وع�ل��ى اللجنة التنفيذية �أن تقدم
ا�ستقالتها �إلى المجل�س الوطني الجديد في �أول اجتماع
يعقده  ،ويجوز �إعادة انتخاب رئي�س اللجنة الم�ستقيل .
مادة  - 21يتكون الن�صاب القانوني للجنة التنفيذية من
ثلثي �أع�ضائها  ،وتتخذ قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
الحا�ضرين .
الباب الرابع

�أحكام عامة

مادة  - 22ت�شكل وحدات فل�سطينية خا�صة وفق الحاجات
الع�سكرية والخطة التي تقررها القيادة العربية الموحدة ،
باالتفاق وبالتعاون مع الدول العربية المعنية .
م���ادة  - 23ت �ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ع �ل��ى �إلحاق
الفل�سطينيين بالكليات وال�م�ع��اه��د ال�ح��رب�ي��ة العربية
للتدريب الع�سكري وتعبئة جميع طاقات الفل�سطينيين

و�إمكاناتهم  ،و�إعدادهم لمعركة التحرير .
م��ادة  - 24ين�ش�أ ��ص�ن��دوق ي�ع��رف بال�صندوق القومي
الفل�سطيني لتمويل �أع �م��ال المنظمة  ،ي�ق��وم ب�إدارته
مجل�س �إدارة خا�ص ي�ؤلف بموجب نظام خا�ص بال�صندوق
ي�صدره المجل�س الوطني .
مادة  - 25موارد ال�صندوق القومي تت�ألف من :
�أ � -ضريبة ثابتة على الفل�سطينيين تفر�ض و ُتجبى
بنظام خا�ص .
ب  -الم�ساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمه
العربية .
ج  -طابع التحرير الذي تن�شئه الدول العربية ال�ستعماله
في المعامالت البريدية وغيرها .
د  -التبرعات والهبات .
ه�ـ  -ال�ق��رو���ض وال�م���س��اع��دات العربية �أو ال�ت��ي تقدمها
ال�شعوب ال�صديقة .
و � -أية موارد �أخرى يقرها المجل�س الوطني .
مادة  - 26ت�شكل في البالد العربية وال�صديقة لجان
تعرف بلجان ن�صرة فل�سطين  ،لجمع التبرعات وم�ساندة
المنظمة في م�ساعيها القومية .
مادة  - 27يكون تمثيل ال�شعب الفل�سطيني في الم�ؤ�س�سات
والم�ؤتمرات العربية على الم�ستوى الذي تقرره اللجنة
التنفيذية  ،و ُت�سمي اللجنة التنفيذية ممثالً لفل�سطين
لدى جامعة الدول العربية .
مادة  - 28يحق للجنة التنفيذية �أن ت�صدر من اللوائح
ما يلزم لتنفيذ �أحكام هذا النظام .
مادة  - 29تعديل ه��ذا النظام الأ�سا�سي �أو تغييره �أو
الإ��ض��اف��ة �إل�ي��ه م��ن �سلطة المجل�س الوطني للمنظمة
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه .
الباب الخام�س

�أحكام انتقالية

م��ادة  - 30ي�صبح ال�م��ؤت�م��ر ال��وط �ن��ي الأول مجل�سا ً
وطنيا ً انتقاليا ً تنتهي مدته بانتخاب �أول مجل�س وطني
وفقا ً لأحكام هذا النظام  ،ويمار�س كافة االخت�صا�صات
وال�صالحيات المقررة للمجل�س الوطني .
مادة  - 31تكون مدة المجل�س الوطني الحالي �سنتين
ابتداء من . 1964 /5 /28
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 -2الم�ؤ�س�سات الرئي�سة لمنظمة التحرير الفل�سطينية
ك ��ان ق �ي��ام م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية بمثابة
التج�سيد الفعلي والعملي للكيان الفل�سطيني  ،الذي يعد
�أه��م ما تحقق لل�شعب الفل�سطيني بعد نكبة ع��ام 1948
وت�شتته في الآف��اق  .لقد عمل ه��ذا الكيان على توحيد
ال�صف الفل�سطيني  ،وج�م��ع كلمته  ،وب�ل��ورة �أهدافه ،
واخ �ت �ي��ار ال��و��س��ائ��ل ال �ت��ي ب�ه��ا ي�م�ك��ن تحقيقها  ،والتي
تتلخ�ص في حقوقه الدائمة في وطنه  ،وهي حقوق ال
ت�سقط بالتقادم  ،وال يمكن التفريط فيها �أو التنازل
عنها  ،وال يحق لأي جهة تجاوزها �أو تخطيها .
ال �شك في �أن من �أهم �إنجازات ال�شقيري بعث الكيان
الفل�سطيني و�إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية  ،كما
قلنا �سابقا ً  ،والأه��م من هذا �أنه و�ضع الأ�س�س ال�سليمة
والمرتكزات القوية والقواعد المتينة لهذا الكيان  ،و�شكّل
الهيكل التنظيمي والأطر ال�صحيحة لمنظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ف�صاغ الميثاق القومي الفل�سطيني والنظام
الأ�سا�س للمنظمة  ،من واقع خلفيته القانونية وخبرته
الن�ضالية وم�شاركته في م�سيرة الق�ضية الفل�سطينية .
وك��ان م��ن �أب ��رز ال�م�ق��وم��ات ل�ه��ذا الهيكل التنظيمي
و�أ�س�سه  ،قيام ال�شقيري ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سات الرئي�سية
لمنظمة التحرير الفل�سطينية وه��ي  :جي�ش التحرير
الفل�سطيني  ،وال�صندوق القومي الفل�سطيني  ،ومركز
الأب� �ح ��اث  .وف ��ي ال��وق��ت ن�ف���س��ه �أدرك �أه �م �ي��ة الإع�ل�ام
ودوره ال�ف�ع��ال ف��ي ال�ك�ف��اح وال�ن���ض��ال  ،ف��أ��س����س الإذاع ��ة
الفل�سطينية � ..صوت فل�سطين  ،و�أن�ش�أ مكاتب للمنظمة
في الأق�ط��ار العربية وال��دول ال�صديقة لتقوم بواجبها
ف��ي التوعية بالق�ضية  ،وبخدمة ال�شعب الفل�سطيني
في ال�شتات  ،وبتقوية الروابط وال�صالت بالم�س�ؤولين
والر�سميين والبارزين في الأقطار المختلفة بما يخدم
الق�ضية الفل�سطينية .
ونعر�ض تاليا ً للم�ؤ�س�سات التي �أن�ش�أها ال�شقيري :

جي�ش التحرير الفل�سطيني

(*)

�آم� ��ن ال���ش�ق�ي��ري ب ��أن��ه م��ا دام� ��ت م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية تعمل على تحرير فل�سطين  ،و�أن هدفها
الأ�سا�س هو ا�ستعادة الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة  ،فال
بد من وجود جي�ش ك�أداة لتحقيق هذا الهدف  ،الذي كان
ن�صت القرارات
محل �إجماع �أع�ضاء المجل�س  .ولذلك ّ
الع�سكرية للمجل�س على :
	)1البدء فورا ً بفتح المع�سكرات لتدريب جميع القادرين

على حمل ال�سالح من ال�شعب الفل�سطيني  ،رجاال ً
ون�ساء وب�صورة �إلزامية ودائمة  .و�إعداد كل فرد منهم
ليكون على م�ستوى معركة التحرير .
 )2ت�شكيل كتائب فل�سطينية ع�سكرية نظامية  ،وكتائب
فدائية قادرة وف ّعالة .
 )3تزويد هذه الكتائب بمختلف �أنواع الأ�سلحة الحديثة
والتجهيزات الالزمة .
	)4ال �� �س �ع��ي لإل� �ح ��اق ال �� �ش �ب��اب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي بالكليات
وال �م��دار���س الع�سكرية ف��ي ال ��دول العربية والدول
ال�صديقة .
 )5تطبيق نظام المقاومة ال�شعبية والدفاع المدني في
�صفوف ال�شعب الفل�سطيني .
وبغية البدء بتنفيذ بع�ض هذه القرارات ب�سرعة  ،ت ّم
افتتاح �أول مع�سكر في قطاع غزة في �شهر �أي��ار  /مايو
 . 1964وافتتحت الحكومة الجزائرية مع�سكرا ً تدريبيا ً
خا�صا بالفل�سطينيين  ،وطلبت من مكتب فل�سطين في
الجزائر تزويدها ب�أ�سماء الفل�سطينيين الذين يرغبون
في االلتحاق بهذا المع�سكر .
ظهر �أول وجود علني للجي�ش الفل�سطيني النظامي
ف��ي احتفاالت الجمهورية العربية ف��ي ( م�صر ) بعيد
الثورة يوم � ، 1964/7/23إذ ا�شتركت وح��دات رمزية في
العر�ض الع�سكري با�سم « جي�ش فل�سطين » .
�أ ّيد م�ؤتمر القمة الثاني الذي انعقد في الإ�سكندرية
يوم  1964/9/5قرار منظمة التحرير الفل�سطينية ب�إن�شاء
جي�ش التحرير الفل�سطيني التابع للمنظمة  ،وباختيار
��ض�ب��اط��ه وج �ن��وده م��ن �أب �ن��اء فل�سطين �أي�ن�م��ا وج ��دوا ،
ور�صدت المنظمة المبالغ الالزمة له  .ون�ص في بيانه
الختامي على �أن الم�ؤتمر « اعتمد قرار المنظمة ب�إن�شاء
جي�ش التحرير الفل�سطيني » .
و�إثر ذلك  ،عينت رئا�سة المنظمة �ضابطا ً فل�سطينيا ً
قائدا ً لجي�ش التحرير الفل�سطيني  ،وه��و اللواء وجيه
المدني م��ن الكويت  ،و َد َع �ت��ه �إل��ى العمل لإن���ش��اء قوات
نظامية وق��وات فدائية  ،وطلبت منه �أن يتعاون تعاونا ً
الموحدة في جامعة الدول
كامال ً مع القيادة العربية
َّ
العربية .
ُ�شكلت ن��واة لهذا الجي�ش ف��ي ك � ّل م��ن �سورية وم�صر
والعراق  ،و�أُطلق على قوات الجي�ش في �سورية التي بلغت
ثالث كتائب ا�سم ( قوات حطين )  ،وفي العراق ُ�شكّل من
كتيبتين َح َملتا ا�سم ( قوات القاد�سية )  ،وفي قطاع غزة

(*) الم�صدر  :المو�سوعة الفل�سطينية  ،ق ، 1984 ، 1ج� : 2ص �ص . 118 - 116و د  .محمد ا�شتية ( تحرير )  ،مو�سوعة الم�صطلحات
والمفاهيم الفل�سطينية  ،البيرة  -فل�سطين  :المركز الفل�سطيني للدرا�سات العالمية � ، 2008 ،ص . 198
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�أُعلن التجنيد الإجباري  ،و�شكلت القوات في القطاع من
ث�لاث كتائب حملت ا�سم ق��وات ( عين جالوت )  ،وقامت
على ر�أ�س القوات الثالث القيادة العامة لجي�ش التحرير
الفل�سطيني ومق ّرها القاهرة  ،وتتكون من القائد العام
للجي�ش ورئي�س الأركان ور�ؤ�ساء �أجهزة القيادة المختلفة .
قدمت �سورية وال�ع��راق وم�صر ت�سهيالت ج ّمة من
�أج��ل تي�سير تط ّوع الفل�سطينيين في جي�ش التحرير ،
وفتحت �أب��واب كلياتها ومدار�سها الع�سكرية للتدريب
القيادي واالخت�صا�صي والمهني  ،وللتمر�س بمختلف
ف �ن��ون ال �ق �ت��ال وا��س�ت�ع�م��ال الأ� �س �ل �ح��ة  .و��س�ل�ك��ت معظم
الدول العربية الأخ��رى هذا ال�سبيل � ،إذ �سمحت بتطوع
الفل�سطينيين لاللتحاق بالوحدات التي تم ت�شكيلها ،
رحبت
�أو بالكليات والمدار�س الع�سكرية العربية التي ّ
بتدريب الفل�سطينيين .
عقد المجل�س الوطني الفل�سطيني دورته الثانية في
القاهرة في  1965/5/31و�أ�صدر قرارات ع�سكرية  ،تعك�س
حجم اهتمام المنظمة بالجي�ش من جهة وعدم مقابلة
هذا االهتمام بما يوازيه من قبل الدول العربية  ،وهي :
	)1الإ�سراع في تنفيذ التدريب ال�شعبي .
� )2إن�شاء �إدارة للتعبئة العامة في المنظمة .
 )3ت���س�ه�ي��ل م�ه�م��ة ق �ي��ادة ج�ي����ش ال�ت�ح��ري��ر ف��ي اختيار
ال�ضباط والعنا�صر الع�سكرية الأخ��رى  ،وانتقالهم
�ضمن وح ��دات جي�ش ال�ت�ح��ري��ر وف �ق �ا ً للمقت�ضيات
الع�سكرية  ،وتمكين القيادة من تدريب الفل�سطينيين
في �أرا�ضي الدول العربية المقيمين فيها .
 )4فر�ض التجنيد الإلزامي على جميع الفل�سطينيين
القادرين على حمل ال�سالح �أينما كانوا .
 )5م�ضاعفة االه�ت�م��ام بت�شكيالت ال�ف��دائ�ي�ي��ن وزي ��ادة
�أع��داده��م ب�شكل يمكّن م��ن ا�ستخدامهم ا�ستخداما ً
ناجحا ً في العمليات الحربية .
	)6االه �ت �م��ام ب� ��دور ال� �م ��ر�أة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ف��ي معركة
التحرير  ،لتمكينها من العمل في المقاومة ال�شعبية ،
والخدمات الطبية  ،والإ�سعاف الميداني .
وب�ع��د �أن �أخ ��ذت ق�ي��ادة الجي�ش تنفذ خطط التعبئة
وال�ت�ج�ن�ي��د  ،وت�ل�ح��ق الأف � ��راد ب� ��دورات ت��دري�ب�ي��ة  ،وتبعث
ال�م��ر��ش�ح�ي��ن ل�ي�ك��ون��وا ��ض�ب��اط�ا ً �إل ��ى ال�ك�ل�ي��ات الع�سكرية
العربية  ،ظهرت �أزم��ة في �إط��ار العمل العربي الم�شترك
تركت �آثارها في تط ّور جي�ش التحرير  ،وفي تمركز قواته
ومهامها  ،كما �أثّرت في �أعمال منظمة التحرير الفل�سطينية
ذاتها  .وقد برزت هذه الأزمة في مطلع عام  1966حينما
اقترحت المنظمة على الأردن ال�سماح لها بتطبيق التجنيد
الإلزامي على الفل�سطينيين  ،و�إن�شاء كتائب �أخرى لجي�ش
التحرير  ،و�إقامة مع�سكرات للتدريب ال�شعبي  .وظهرت
بوادر انفراج الأزمة �إثر االجتماع الم�شترك بين الجانبين

الأردن ��ي والفل�سطيني ي��وم  1966/2/21ف��ي مقر جامعة
الدول العربية بالقاهرة .
ت��أزم��ت ال�ع�لاق��ات بين الحكومة الأردن �ي��ة ومنظمة
التحرير الفل�سطينية  ،مما �أ ّدى �إل��ى قطع الحكومة
الأردنية عالقاتها بمنظمة التحرير في ال�شهر ال�سابع
من عام . 1966
وف��ي دورت��ه الثالثة التي عقدها المجل�س الوطني
الفل�سطيني في غزة يوم � ، 1966/5/20أ�صدر عدة قرارات
تتعلق بال�ش�ؤون الع�سكرية  ،تع ّبر عن واقع حال الجي�ش
والمنظمة منها :
 )1منا�شدة ال��دول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية
ت�ج��اه ق�ي��ادة جي�ش التحرير  ،واع�ت�ب��ار مخ�ص�صات
الجي�ش المالية التزامات على ال��دول العربية غير
مرتبطة بما يتوفر من المال لدى القيادة العربية
الموحدة .
 )2تحويل �إي��رادات ال�صندوق القومي الفل�سطيني �إلى
ح�ساب جي�ش التحرير .
 )3و�ضع ال��دائ��رة الع�سكرية ف��ي ق�ي��ادة المنظمة تحت
�إ�شراف قيادة جي�ش التحرير .
وعلى ال��رغ��م م��ن ال�صعوبات الكثيرة التي واجهها
جي�ش التحرير ف��ي مرحلة ت�أ�سي�سه ه��ذه  ،ا�ستطاعت
قيادته �أن توفر لأفراد الجي�ش و�ضباطه م�ستوى تدريبيا ً
ع�سكريا ً وق�ت��ال�ي�ا ً ج �ي��دا ً  ،وال �سيما �أن بع�ض الكليات
الع�سكرية العربية �أو�شكت �أن تخ ّرج الدفعات الأولى من
�ضباط جي�ش التحرير  .و�إل��ى جانب ه��ؤالء الخريجين
من الكليات العربية � ،أوفدت قيادة جي�ش التحرير بعثات
تعليمية لالنت�ساب �إل��ى الكليات الع�سكرية ف��ي بع�ض
الدول الأجنبية ال�صديقة .
خ�ص�صت قيادة منظمة التحرير  %85من موازنتها
ّ
لجي�ش التحرير  ،ولكنها واجهت عقبات مالية  ،فمعظم
ال��دول العربية ل��م تدفع ِح�ص�صها المالية للمنظمة ،
وكان الجي�ش يومذاك بحاجة �إلى خم�سة ماليين جنيه
�إ�سترليني  ،لي�ستكمل مرحلة الت�أ�سي�س  .وقد ظهر �أثر
هذا الو�ضع في قرارات المجل�س الوطني الفل�سطيني في
دورته الثالثة التي م ّر ذكرها .
ويمكن ال�ق��ول �إن ع��ام � 1966شهد ت�ط��وي��را ً وتثبيتا ً
ل��و��ض��ع جي�ش ال�ت�ح��ري��ر  ،ول�ك�ن��ه �شهد ف��ي ال��وق��ت ذاته
متاعب �أثّرت في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة �إن�شائه
وتطويره وت�سليحه و�إعداده للمعركة .
وفي �أيار  /مايو  1967حينما بد�أت ُن ُذر الحرب تلوح
في الأفق  ،و�ضعت المنظمة قوات الجي�ش تحت ت�صرف
قيادات الأقطار التي ُوجدت فيها .
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وفي حرب حزيران  1967العدوانية  ،ت�صدى �أفراد
الجي�ش في قطاع غزة لقوات العدو ال�صهيوني وكبدوها
خ�سائر فادحة  ،و�أظهروا �شجاعة فائقة في ذلك  ،حتى
�أن قوات العدوان دخلت خانيون�س واندحرت منها ثالث
مرات .
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال�ح�ك��وم��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة عقدت
اجتماعا ً طارئا ً بعد الإعالن عن ت�أ�سي�س جي�ش التحرير
الفل�سطيني  ،تحدثت فيه غولدا مائير وزيرة الخارجية
ال�صهيونية وقالت � « :إن « �إ�سرائيل » تنظر بقلق �شديد
�إل��ى ق��رار م�ؤتمر القمة العربية الخا�ص ب�إن�شاء جي�ش
التحرير الفل�سطيني »  ،و�صرح �إ�سحق رابين رئي�س �أركان
الجي�ش الإ�سرائيلي �آنذاك  ،ب�أن « ت�شكيل جي�ش فل�سطين
يمثل خ�ط��را ً �سيا�سيا ً كما ي�شكل ف��ي الم�ستقبل خطرا ً
ع�سكريا ً » .
و�أعلن « دين ر�سك »  ،وزير الخارجية الأميركي �أنه
تلقى ر�سالة من يهود �أميركا يقولون فيها � « :إن �إن�شاء
قوات م�سلحة من الالجئين العرب هو تدمير لـ « �إ�سرائيل »
وتهديد خطير لل�سالم في ال�شرق الأدنى  ،ولهذه الداللة
م�ضاعفاتها الخطيرة ويجب كبحها »(*) .
وم��ن ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال���ش�ق�ي��ري �أول ��ى ت�أ�سي�س
الجي�ش وت�أهيله تدريبا ً وت�سليحا ً اهتماما ً كبيرا ً  ،فقد كان
�شغله ال�شاغل وفي �أولويات برنامجه �أنّى توجه  ،وكانت
�أبرز المحطات في ذلك �صفقة الأ�سلحة التي ح�صل عليها
و�شحنت عن
خالل زيارته لل�صين في �آذار  /مار�س ُ ، 1965
طريق ميناء الإ�سكندرية  ،دون �أن ُيخطر الرئي�س عبد
النا�صر  ،الأم��ر ال��ذي �أغ�ضبه  ،وك��اد يتغيب عن ح�ضور
افتتاح المجل�س الوطني الثاني ب�سبب ذلك .
وبعد ا�ستقالة ال�شقيري من رئا�سة منظمة التحرير
الفل�سطينية في  1967/12/24دخلت المنظمة في مرحلة
جديدة  ،وعمدت القيادة الجديدة �إلى �إجراء تغييرات في
منا�صب قيادة الجي�ش � ،إذ عينت في �شهر تموز  /يوليو
 1968رئي�سا ً جديدا ً لهيئة الأرك��ان  ،و�أجرت تنقالت في
�صفـوف �ضباط القيـادة  ،وفي حزيـران  /يونيو ، 1969
�أ�صدرت اللجنة التنفيذية عدة ق��رارات ا�ستحدثت فيها
من�صب ( القائد العام لجي�ش التحرير )  ،وعينت �ضابطا ً
ل��ه  ،كما عينت رئي�سا ً ج��دي��دا ً لهيئة الأرك ��ان ال�ع��ام��ة ،
و�أج� ��رت ت�ن�ق�لات �أخ ��رى ب�ي��ن ال���ض�ب��اط  ،وب��ذل��ك دخل
الجي�ش  -كما دخلت منظمة التحرير الفل�سطينية -
مرحلة جديدة(**) .

قوات التحرير ال�شعبية
�أ�صدر ال�شقيري قرارا ًبت�شكيل قوات التحرير ال�شعبية
في  ، 1967/10/30كف�صيل فدائي مقاتل في �إطار جي�ش
التحرير الفل�سطيني  ،وذل��ك بعد يومين م��ن تكليف
اللجنة التنفيذية له ب�إتخاذ خطوات تفعيلية لدور جي�ش
التحرير الفل�سطيني في انتهاج الكفاح الم�سلح  ،و�شكلت
لها ق�ي��ادة م��ن �أع���ض��اء ف��ي اللجنة التنفيذية و�ضباط
الجي�ش .
وقد بنت ( قوات التحرير ال�شعبية ) ثالث قواعد :
في الكرامة بقيادة نمر حجاج  ،والقطاع الأو�سط بقيادة
�أح �م��د ��ص��ر��ص��ور  ،والمنطقة ال�شمالية ب�ق�ي��ادة يحيى
مرتجى  ،مع نقطة �صغيرة في الكرك  ،وافتتحت مركز
تدريب في جر�ش  ،وتولى قيادته وليد �أب��و �شعبان  ،ثم
فايز ج��راد  ،ف�أحمد �صر�صور  ،و�أخ�ي��را ً محمد رزق �أبو
عبده  .تولى قيادة قوات التحرير الحقا ً فايز الترك  ،ثم
بهجت الأمين وعبد العزيز الوجيه  ،ثم بهجت الأمين من
جديد  ،وفي قطاع غزة بقيادة ال�ضباط ال�شهداء النقيب
زياد الح�سيني  ،والنقيب عبد القادر �أبو الفحم  ،وجبر
عمار  .وقد با�شرت عملها الن�ضالي في الأر�ض المحتلة
منذ بداية  ، 1968ورك��زت عملياتها الفدائية على طول
�شريط غور الأردن والجوالن  ،ومن �أبرز العمليات التي
�شاركت فيها معركة الكرامة  ، 1968/3/21حيث كانت
الف�صيل الثاني ال��ذي �شارك في المعركة وقدمت فيها
�سبعة وع�شرين �شهيدا ً ،وكذلك عملية « الحزام الأخ�ضر »
( �آب  ) 1969باال�شتراك مع جي�ش التحرير الفل�سطيني ،
وقوات العا�صفة  ،على جبهة طولها �سبعة كيلومترات من
خط المواجهة بين الأردن والكيان ال�صهيوني في غور
الأردن  .وعمليات عديدة باال�شتراك مع جي�ش التحرير
الفل�سطيني ومنظمات فدائية في منطقة غور الأردن .
وعمليات المقاومة في لبنان . 1969
«
ان�ضمت �إلى فتح وال�صاعقة في ت�شكيل قيادة الكفاح
الم�سلح الفل�سطيني » في �شباط  /فبراير ُ . 1969ح ّلت
بعد الخروج الفل�سطيني من الأردن �سنة  1971وا�ستمرت
فعاليتها في قطاع غزة حتى �سنة . 1972
وق��د ك��ان��ت ال�م�ن�ط�ل�ق��ات ال�ن�ظ��ري��ة ل �ق��وات التحرير
ال�شعبية  ،والقاعدة الأ�سا�سية ال�ستراتيجيتها ال�سيا�سية
والع�سكرية والتنظيمية لها  ،نابعة من الإطار العام لفهم
منظمة التحرير الفل�سطينية للق�ضية وميثاقها  ،ومن
هذه المنطلقات :
�أ  -الثورة الفل�سطينية ثورة عربية وحدوية  ،بمعنى :

(*) مو�سوعة الم�صطلحات والمفاهيم الفل�سطينية  ،الم�صدر ال�سابق � ،ص . 198
(**) لمزيد من التفا�صيل انظر  :بهجت �أبو غربية  ،من مذكرات بهجت �أبو غربية من النكبة �إلى االنتفا�ضة  ،بيروت  :الم�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر � ، 2004 ،ص �ص . 290 - 284
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� - 1أن ال �ث��ورة ال�ق��ائ�م��ة ه��ي ث ��ورة ال���ش�ع��ب العربي
الفل�سطيني لتحرير �أر�ضه .
 - 2عمق الثورة هو عمق عربي .
 - 3الثورة الفل�سطينية هي ث��ورة الطليعة العربية
المتمثلة في ال�شعب العربي الفل�سطيني .
 - 4الثورة الفل�سطينية ت�ؤمن بالوحدة العربية  ،وما
يتحتم على ذلك من عالقة ع�ضوية متكاملة بين
الثورة الفل�سطينية والوحدة العربية .
ب  -ال�شخ�صية الفل�سطينية عامل �أ�سا�سي والزم للثورة
الفل�سطينية  ،بمعنى :
 - 1وج��وب �إب ��راز ال�شخ�صية الفل�سطينية والكيان
الفل�سطيني  ،كر ّد حا�سم على الت�آمر اال�ستعماري
لت�صفية ال�شعب الفل�سطيني .
ور�ص
 - 2ح��ق ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ب�ج�م��ع �شمله ّ
�صفوفه لتحرير وطنه .
 - 3ال�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ح��ق ال�شعب الفل�سطيني في
العودة �إلى وطنه حرا ً �سيدا ً .
� - 4إعطاء ال�شرعية للثورة الفل�سطينية  ،وتمكين
و�ضعها عالميا ً .
ج  -هدف الثورة الفل�سطينية هو التحرير ال�شامل الكامل
للأر�ض الفل�سطينية .
د  -الوالء للثورة الفل�سطينية � :أي �أن ت�شكل كل الوالءات
التنظيمية والعقائدية وال�سيا�سية  ،دوافع وحدوية ال
انق�سامية  ،انطالقا ً من �أن هذه الوالءات لم تحدث
في المجتمع الفل�سطيني �إال لهدف التحرير .

ب�ع��د ان �ت �خ��اب ال�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي �أح �م��د ال�شقيري
لرئا�سة اللجنة التنفيذية  ،انتخب عبد المجيد �شومان
لير�أ�س ال�صندوق القومي الفل�سطيني  ،وقد ا�ستمر خم�س
�سنوات � ،إلى �أن تولت « فتح » قيادة المنظمة  ،فاختارت
منها رئي�سا ً لل�صندوق  ،وتعاقب على ذلك المركز بعد
�شومان  :زهير العلمي  ،وخالد الي�شرطي .
ثم ر�أت قيادة المنظمة �أنه من الأف�ضل �أن يكون رئي�س
ال�صندوق القومي من الم�ستقلين  ،حتى يحظى باحترام
وت�أييد كافة فئات ال�شعب الفل�سطيني  ،مما ي�ضمن تنمية
المال و�صيانته  ،فاختير د  .يو�سف ال�صايغ  ،ثم اختير
د  .وليد القمحاوي رئي�سا ًلل�صندوق القومي الفل�سطيني
ع��ام  ، 1974وف��ي ف�ت��رة توليه رئ��ا��س��ة ال���ص�ن��دوق ات�صل
ب�صندوق النقد الدولي  ،ومنظمة اليون�سكو التي �ساعدت
في �إن�شاء جامعة القد�س المفتوحة للتعليم عن بعد ،
وانت�سبت فل�سطين �إلى المنظمات العربية االقت�صادية
وهي ال�صندوق العربي للتنمية االقت�صادية  ،و�صندوق
النقد العربي  ،والم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار .
وكانت دم�شق با�ستمرار مركزا ً لمدير �إدارة ال�صندوق
القومي  ،وكان مجل�س �إدارة ال�صندوق يعقد اجتماعاته
في مختلف العوا�صم العربية بالتناوب .
بعد ا�ستقالة د  .القمحاوي اختير لرئا�سة مجل�س
�إدارة ال�صندوق القومي د � .صالح الدباغ  ،ثم تبعه د  .حنا
نا�صر  ،ثم جويد الغ�صين  ،و�أخيرا ًرمزي خوري الذي كان
مديرا ً لمكتب رئي�س اللجنة التنفيذية  ،وانتخب خيري
الدين �أبو الجبين �أمينا ً ل�سر مجل�س الإدارة وا�ستمر في
عمله من � 1974إلى . 1990

ال�صندوق القومي الفل�سطيني

النظام الأ�سا�سي لل�صندوق القومي الفل�سطيني *

م�ن��ذ ت��أ��س���س��ت منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية عام
 ، 1964ك��ان الحر�ص وا�ضحا ً فيها على ال�م��ال كع�صب
ك��ل عمل  ،ول�ه��ذا ن�ص النظام الأ�سا�سي للمنظمة على
�أن يكون الم�س�ؤول عن المال في المنظمة منتخبا ً من
المجل�س الوطني ال معينا ً  ،حتى تكون له ح�صانة تمكنه
من التدقيق في �صرف المال .
ون�ص النظام الأ�سا�سي على انتخاب رئي�س ال�صندوق ،
الذي �سوف ي�صبح بعد انتخابه ع�ضوا ًفي اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ل�ضمان التعاون بين ال�صندوق واللجنة
التنفيذية .
وبموجب النظام الأ�سا�سي كانت اللجنة تجدد عمل مجل�س
�إدارة ال�صندوق � ،أو ت�ضيف �أع�ضاء جدد بدل الم�ستقيلين .

المقدمة
 . 1ي�ن���ش��أ � �ص �ن��دوق ي �ع��رف ب��ا��س��م « ال���ص�ن��دوق القومي
الفل�سطيني » لتمويل منظمة التحرير الفل�سطينية .
 . 2يت�ألف مجل�س �إدارة ال�صندوق م��ن �أع���ض��اء ال يقل
عددهم عن خم�سة ع�شر ع�ضوا ًوال يزيد عن ع�شرين ،
يعينون بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفل�سطينية المخت�ص بال�ش�ؤون المالية .
 . 3ينتخب مجل�س الإدارة من بينه نائبا ً للرئي�س و�أمينا ً لل�سر .
مدة ع�ضوية مجل�س الإدارة و�صالحياته :
 . 1م��دة ع���ض��وي��ة مجل�س الإدارة ث�ل�اث ��س�ن��وات قابلة
للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية .

( )

(*) الم�صدر  :را�شد حميد  ،مقررات المجل�س الوطني الفل�سطيني  ، 1974 - 1964بيروت  ،مركز الأبحاث � ، 1975 ،ص �ص . 66 - 64
( )1علي بدوان � ،صفحات من تاريخ الكفاح الفل�سطيني  ،دم�شق  :د  .ن � ، 2008 ،ص. 171 ، 62
( )2محمود الناطور  ،اللواء ( �أبو الطيب )  ،معركة الكرامة  ،عمان  :الأهلية للن�شر والتوزيع � 2009 ،ص ( . ) 331
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 . 2تحدد �صالحيات مجل�س الإدارة بموجب نظام ت�ضعه
اللجنة التنفيذية .
 . 3يعين مجل�س الإدارة مديرا ً عاما ً لل�صندوق والعدد
ال �ل�ازم م��ن ال�م��وظ�ف�ي��ن  ،ك�م��ا ي �ح��دد اخت�صا�صات
و�صالحيات المدير العام .
مقر ال�صندوق :
تقرر اللجنة التنفيذية مقر ال�صندوق وفروعه .
�أعمال مجل�س �إدارة ال�صندوق :
 . 1ت�سلم جميع الموارد المختلفة .
 . 2تمويل منظمة التحرير الفل�سطينية وجميع الأجهزة
التي تنبثق عنها  ،وفق ميزانية �سنوية ت�ضعها اللجنة
التنفيذية ويقرها الم�ؤتمر العام .
 . 3تنمية م��وارد ال�صندوق بكافة الو�سائل والإمكانيات
المختلفة .
	. 4الإ�شراف على �أعمال الجباية  ،وت�أليف اللجان التي
تقوم بهذه المهمة .
	. 5الإ� �ش��راف على النفقات ال�ت��ي تحتاجها المنظمة ،
وتنظيم و�سائل �صرفها ومراقبتها .
 . 6و�ضع نظام مالي خا�ص تنظم بموجبه عمليات �سحب
و �صرف الأموال �ضمن حدود الميزانية العامة .
�أموال ال�صندوق
 . 1ت��ودع �أم��وال ال�صندوق في الم�صارف العربية التي
يختارها مجل�س الإدارة .
 . 2ت�ستثنى �أم��وال ال�صندوق من قوانين و�أنظمة النقد
المعمول بها في الدول العربية .
موارد ال�صندوق
 . 1ر��س��م ��س�ن��وي م �ق��داره (  ) 250فل�سا ً �أو م��ا يعادلها
ب��ال�ع�م�لات الأخ ��رى  ،ي�ل�ت��زم بدفعها ك��ل فل�سطيني
تجاوز الثامنة ع�شرة من عمره .
� � . 2ض��ري �ب��ة ث��اب �ت��ة ت �ف��ر���ض ع �ل��ى ال �ت �ج��ار والمالّكين
والموظفين  ،و�سائر ال�شركات والم�ؤ�س�سات وكافة
المواطنين الفل�سطينيين  ،على �أن ال تقل عن  %2وال
تح�صل
تزيد عن  %6من مجموع الدخل ال�صافي  ،و ّ
ه��ذه ال���ض��رائ��ب ب�م��وج��ب �أن�ظ�م��ة ت�ضعها المكاتب
المحلية وتعتمدها اللجنة التنفيذية .
	. 3ال �ق ��رو� ��ض وال �م �� �س��اع��دات ال �م��ال �ي��ة ال �ت��ي تقدمها
الحكومات وال�شعوب العربية .
 . 4طابع التحرير الذي ت�صدره المنظمة وتعتمده الدول
العربية في المعامالت البريدية والمالية وغيرها .
	. 5التبرعات في المنا�سبات القومية  ،وهبات الأ�شخا�ص

والهيئات المعنوية والجمعيات والمغتربين العرب
وغيرهم .
	. 6ال �ق��رو���ض وال�م���س��اع��دات ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا الحكومات
وال�شعوب ال�صديقة .
 . 7ح�صيلة �إ�صدار �سندات دين لحامله ت�سمى ( �سندات
تحرير فل�سطين ) بقيمة �إ�سمية م��ن فئتي خم�سة
وع�شرة دنانير  ،ت�سدد �أثمانها لحامله خالل فترة ال
تتجاوز الع�شر �سنوات بفائدة قدرها � %4سنويا ً  ،على
�أن يكون هذا الإ�صدار بكفالة جامعة الدول العربية ،
ويجري �سحب يان�صيب على �أرقام هذه ال�سندات م ّرة
كل �سنة  ،بجوائز مالية يقررها مجل�س الإدارة ومعفاة
من �أية �ضرائب كانت في كافة البلدان العربية .
 . 8ما تخ�ص�صه كل دولة عربية في ميزانيتها ال�سنوية
ل�صالح ال�صندوق القومي الفل�سطيني .
� . 9أية موارد �أخرى قد ترد �إلى ال�صندوق .
�أحكام عامة
 . 1يقدم مجل�س �إدارة ال�صندوق �إلى اللجنة التنفيذية
تقريرا ً ماليا ً عن �أعماله يت�ضمن ح�ساب الواردات
والم�صروفات م��رة كل ثالثة �أ�شهر  ،ويقدم كذلك
التقرير ال�سنوي عن �أعماله مت�ضمنا ًح�ساب الإيرادات
والم�صروفات والميزانية العمومية .
 . 2تعين اللجنة التنفيذية مراقبي ح�سابات ال�صندوق
القومي الفل�سطيني  ،ويقدمون تقريرهم ال�سنوي
�إلى اللجنة المذكورة .
 . 3يعدل ه��ذا النظام بقرار ي�صدره المجل�س الوطني
للمنظمة بناءً على تو�صية من اللجنة التنفيذية .

مركز الأبحاث
هو �أحد الأهرامات الفل�سطينية التي كان ال�شقيري
يقول �إن��ه بناها �إ�ضافة �إل��ى جي�ش التحرير وال�صندوق
القومي الفل�سطيني  ،يق�صد بذلك الأركان التي نه�ضت
عليها منظمة التحرير الفل�سطينية  ،فالمركز يمثل
ال��رك��ن ال�ف�ك��ري  ،وق��د ت�أ�س�س ف��ي ب�ي��روت ف��ي �شباط /
فبراير  1965بقرار من اللجنة التنفيذية الأولى لمنظمة
التحرير الفل�سطينية ك�إحدى م�ؤ�س�سات المنظمة  ،يديره
مدير عام يتبع رئي�س اللجنة التنفيذية مبا�شرة  ،ويتمتع
با�ستقالل كبير فيما يت�صل بن�شاطه في المجاالت التي
�أن�شئ المركز من �أجلها  .وهي تغطية ال�صراع العربي
ال�صهيوني بالدرا�سات العلمية والمعلومات ال�صحيحة ،
وذلك من خالل :
1ـ تغذية �أجهزة المنظمة وم�ؤ�س�ساتها بالآراء والمعلومات

(*) الم�صدر  :را�شد حميد  ،مقررات المجل�س الوطني الفل�سطيني  ، 1974 - 1964بيروت  ،مركز الأبحاث � ، 1975 ،ص �ص . 66 - 64
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التي تفيدها في مختلف ن�شاطاتها  ،مما ي�ساعد في
تحليل المواقف واتخاذها  ،وو�ضع الخطط والبرامج ،
وا�ستكمال المعلومات وا�ستخدامها .
2ـ جمع الوثائق القديمة والمعا�صرة  ،ومتابعة الجديد
منها  ،وتنظيم �سبل الإفادة منها .
3ـ �إن �� �ش��اء مكتبة متخ�ص�صة ت���ض��م ال �م��راج��ع والكتب
والدرا�سات التي تقع في دائرة اهتمام المركز .
4ـ متابعة الوقائع والأح ��داث وال��درا��س��ات ذات ال�صلة ،
وتنظيم الإفادة منها .
5ـ �إع��داد الدرا�سات والأب�ح��اث الميدانية ح��ول الق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة  ،و� �س��ائ��ر ج ��وان ��ب ال �� �ص��راع العربي
ال�صهيوني  ،ون���ش��ره��ا ل�ت�ك��ون م��راج��ع للمخت�صين
والدار�سين والقراء المعنيين .
6ـ ن�شر المعرفة بالعدو الإ�سرائيلي و�ش�ؤونه فل�سطينيا ً
وعربيا ً  ،وتوفير المعلومات عنه .
وقد التزم المركز في عمله ال�سيا�سة العامة لمنظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وتمتع في عهد ال�شقيري بق�سط
كبير من حرية ال��ر�أي وال�ح��وار والتعبير عن المواقف
المختلفة في ال�ساحة الفل�سطينية  ،وكذلك في درا�سة
ن�شاط خ�صوم المنظمة ومواقفهم  ،متبعا ً مناهج البحث
ال�ع�ل�م��ي المتبعة ف��ي ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية .
و�ضم المركز الأق�سام الآتية :
1ـ المكتبة  :التي ت�ضم المراجع والكتب والدوريات  ،التي
تتناول ال�ش�ؤون الفل�سطينية و ( الإ�سرائيلية ) و�ش�ؤون
ال�صراع العربي ال�صهيوني  ،وق�ضايا ال�شرق الأو�سط ،
والق�ضايا ذات ال�صلة باللغات العربية والإنجليزية
والفرن�سية والعبرية  ،وك��ذل��ك ال��دوري��ات  ،و�سائر
�إ�صدارات الجهات الفل�سطينية التي ت�صدرها الجهات
الفل�سطينية .
2ـ ق�سم الأر�شيف  :ال��ذي ب��د�أ بجمع الوثائق المن�شورة
وغير المن�شورة وت�صنيفها .
3ـ ق�سم اليوميات الفل�سطينية  :وير�صد الوقائع اليومية
ال�م�ت���ص�ل��ة ب��ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية م��ن م�صادرها
المبا�شرة � ،أو التي يتلقاها باللغات الأربع لي�صدرها
في مجالت ن�صف �سنوية مزودة بالفهار�س .
4ـ الأق�سام البحثية  :وهي �أه��م الأق�سام � ،إذ تنتج المواد
الخا�صة بالمركز � ،أو ت�شرف على ما يقدمه ُكتّاب من
خارجه  ،وهي ثالثة �أق�سام  ( :الدرا�سات الفل�سطينية ،

الدرا�سات ( الإ�سرائيلية )  ،الدرا�سات الدولية ) .
�إدارة المركز
عهدت اللجنة التنفيذية الأول��ى للدكتور فايز �صايغ
بم�س�ؤولية ت�أ�سي�س المركز  ،وقد ا�ستقال بعد نحو �سنة ،
فتولى م�س�ؤولية ا�ستكمال الت�أ�سي�س و�إدارة المركز �شقيقه
ال��دك�ت��ور �أني�س �صايغ  ،فو�ضع خطة المركز التي بد�أت
بتعريف القارئ العربي بمختلف �ش�ؤون الكيان ال�صهيوني ،
نظرا ً الفتقار المكتبة العربية  -في حينه � -إل��ى درا�سات
علمية كا�شفة في هذا المجال  .ثم اتجه المركز �إلى درا�سة
�أو�ضاع ال�شعب الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته � ،إ�ضافة �إلى �ش�ؤون
العدو .
�شكل مركز الأبحاث �أول �صرح بحثي علمي في تاريخ
فل�سطين  ،وبد�أ بزخم وطاقات علمية فل�سطينية وجدت
دع�م�ا ً كبيرا ً م��ن ال�شقيري  ،وي�سجل ف��ي ه��ذه المرحلة
(  5 2حزيران � ) 1971إ�صدار مجلة �ش�ؤون فل�سطينية ك�أول
و�أهم مجلة بحثية علمية فل�سطينية ر�أ�س هو تحريرها .
بلغت �إ� �ص��دارات ال�م��رك��ز حتى ع� ��ام ، 1981ثالثمئة
و�أرب�ع�ي��ن ك�ت��اب�ا ً عالجت ال���ش��ؤون ال�سابقة  ،ف�ضال ً عن
مجلة ��ش��ؤون فل�سطينية  ،ال�ت��ي انتظم ��ص��دوره��ا حتى
دخ ��ول ال�ج�ي����ش ال���ص�ه�ي��ون��ي �إل ��ى ب �ي��روت ��س�ن��ة ، 1982
ولقد كان العدو ال�صهيوني ينظر بقلق كبير �إلى النمو
المت�سارع في ه��ذه الم�ؤ�س�سة  ،وي�شعر بخطر الأ�سلوب
العلمي الذي تنتهجه �سواء في بنيتها التنظيمية �أو في
خططها البحثية  ،ولهذا لم يتورع الإره��اب ال�صهيوني
ع��ن ا��س�ت�ه��داف م��دي��ره��ا ال�ع��ام د� .أن�ي����س �صايغ بر�سالة
مفخخة كادت تودي بحياته  ،ولحقت به �إ�صابات م�ؤثرة ،
و�إن كان قد تحدى �آثارها ب�إرادته وعزيمته فلم ينقطع
عن العطاء .
كذلك فقد كان مركز الأبحاث في مقدمة الأهداف
التي اتجهت �إليها القوات ال�صهيونية  ،فقامت ب�إفراغه
من محتوياته  ،وال �سيما المكتبة والأر�شيف  ،ونقلتها
�إلى الكيان ال�صهيوني  ،وقد �أعيدت في �أكيا�س و�صناديق
بعد ذلك �إلى ال�سفارة الفل�سطينية في الجزائر ثم �إلى
ميناء �أ� �س��دود  ،ويفتر�ض �أن ت�ك��ون �أ�صبحت ف��ي عهدة
ال�سلطة الفل�سطينية بعد ذل��ك  ،وف��ي كل الأح��وال ف�إن
مما ي�ؤ�سف له �أن مركز الأبحاث قد انتهى م�ؤ�س�سةً ودورا ً
بعد اتفاقية �أو�سلو .
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الإذاعة الفل�سطينية
�صوت فل�سطين � ،صوت منظمة التحرير الفل�سطينية *

( )

كانت الأنظمة العربية منذ نكبة 1948ت�شعر بما تلقيه
عليها الجماهير العربية  -وال �سيما قواها الحية من
�أحزاب وحركات �سيا�سية  -من م�س�ؤولية في حدوث النكبة ,
�أدن��اه��ا االت�ه��ام بالتق�صير  ,و�أق���ص��اه��ا االت�ه��ام بالعمالة
والخيانة  ,وقد اتخذت االنقالبات الع�سكرية المتعاقبة
في الأقطار العربية منذ عام  1949من هذه االتهامات
ذرائع حينا ً و�أ�سبابا ً في �أحيان �أخرى للقيام بانقالباتها ,
فتقدم �أنف�سها لمواطنيها ولجماهير الأمة على �أنها �إنما
ت�سعى الى تحرير فل�سطين .
كما كانت الأنظمة تت�سلح بالق�ضية الفل�سطينية �سواء
في اتهام بع�ضها بع�ضا ً بالق�صور تجاه فل�سطين � ،أو في رد
التهم عنها  ،الى �صدور متهميها  ,وكان الإعالم �صحافة
و�إذاع ��ة ( قبل ظهور التلفاز ) و�سيلة للتعبير عن هذه
المواقف  ،كما �أدى �إل��ى ظهور برامج خا�صة بفل�سطين
تحمل ا�سم ( رك��ن فل�سطين ) في الإذاع ��ات ال�ستقطاب
الم�ستمع الفل�سطيني  ،والمهتم بال�ش�أن الفل�سطيني بعامة
و�أ�سهمت هذه البرامج  -كل وفق ر�ؤية نظامها  -في ت�شويه
العقل والنف�س العربية  ,وهو ما ا�ستثمرته �إذاعة الكيان
ال�صهيوني  ,ومحطة ال�شرق الأدنى البريطانية  ,القويتان
فنيا ً �أم ��ام التخلف الإع�لام��ي ال�ع��رب��ي  ،ف�أ�صبحتا بما
تقدمان من بع�ض الحقائق المغمو�سة في بحر الأكاذيب
اال�ستعمارية ال�صهيونية الأكثر قبوال ً وت�صديقا ً  ,بدءا ً
من تنب�ؤات المناخ وانتهاء بالأخبار ال�سيا�سية وال�سبق في
�إذاعتها  ,فيما انهمكت الإذاعات العربية  ,مع القيود على
برامجها في المعارك العربية البينية  ,والوهمية �أحيانا ً ,
وت�شوي�ش بع�ضها على بع�ضها  ,بالرغم من �ضعف بثها .
وك��ان انطالق محطة « �صوت العرب » من القاهرة
مرحلة جديدة في الإع�لام الم�سموع في المنطقة � ,إذ
�أ�سهمت بقوة في الت�صدي لمحطتي �إذاعة ال�شرق الأدنى
و « �صوت �إ�سرائيل » ومهاجمة اال�ستعمار  ،وفي تقديم
الر�ؤية القومية النا�صرية للم�ستمع العربي  ،وكانت �أي�ضا ً
ذات �أث��ر كبير في ال�صراع الإع�لام��ي العربي العربي ،
وفي خ�ضم هذه المعامع الإعالمية لم تكن برامج ( ركن
فل�سطين ) ذات �أثر �إيجابي يذكر .
وح��ده��ا ك��ان��ت ال��ر�ؤي��ة الفل�سطينية الم�ستقلة هي
ال�غ��ائ�ب��ة ع��ن ه��ذا الم�شهد الإع�ل�ام��ي  ,ب�ي��د �أن �ه��ا كانت
حا�ضرة في ذهن ال�شقيري عند ت�أ�سي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية  ,ال�سيما وهو ي�ستمع �إلى الهجمات ال�ضارية

التي ا�ستهدفت �شعبه والمنظمة منذ انبثاق فكرة قيامها ,
حتى كانت توجه له الكثير الكثير من �سهامها وبخا�صة
ف��ي ب��رام��ج ��ص��وت �إ��س��رائ�ي��ل � ،أ��ش�ه��ره��ا ال�ب��رن��ام��ج الذي
�أطلقت عليه ا�سم ( �أكاذيب تك�شفها حقائق ) الذي كان
من �أخطر برامج التزوير والتزييف التي قدمتها الإذاعة
ال�صهيونية  ,ف�ضالً عما تبثه �إذاع��ات عربية من برامج
وتعليقات تتباين بتباين مواقفها المتقلبة من �أحداث
الق�ضية الفل�سطينية .
وكان حا�ضرا ً في ذهن ال�شقيري ما واجهه منذ رحلته
�إلى وا�شنطن  ،والبرنامج الإذاعي اليتيم الذي ت�صدى
ف�ي��ه لق�سي�س ��ص�ه�ي��ون��ي(� )1أو ال �م ��ؤت �م��رات ال�صحافية
والبيانات التي كان ي�صدرها من خالل عمله في المكاتب
العربية التي كان الإع�لام المنحاز للر�ؤية ال�صهيونية
يحا�صرها بعدم ن�شرها �أو بت�شويهها .
لذلك كانت الإذاعة  ,حلما ً وهدفا ً وقرارا ً حر�ص على
�أن تتخذه اللجنة التنفيذية للمنظمة في بدايات عملها ,
فقررت المبا�شرة في �إن�شاء « �صوت فل�سطين »  ،ليكون
ال�صوت الداعي �إلى جمع �شمل ال�شعب الفل�سطيني المقطع
الأو�صال  ،الم�شرد في الأقطار العربية والأجنبية  .وحتى
يكون �أي���ض�ا ً ال��رم��ز �إل��ى ال�ه��دف المرجو  ،ه��دف تحرير
�أر�ض الوطن المقد�س مما ح ّل به من اغت�صاب وهوان .
وف��ي كلمته في افتتاح الإذاع ��ة( )2ح��دد ال�شقيري �أهداف
الإذاع��ة و�سيا�ستها � ،أم��ا عن خطة �إن�شائها فيقول راجي
�صهيون �إن �أح�م��د ال�شقيري ق��د ا�ستدعاه بعد الم�ؤتمر
الأول ب�أيام قالئل �إلى منزله في قرية كيفون اللبنانية ،
وكلفه المبا�شرة في �إعداد خطة لإن�شاء « �صوت فل�سطين ،
�صوت منظمة التحرير الفل�سطينية » والإ�سراع في ذلك
ما �أمكن .
و�إن هذا القرار قد اتخذ في جل�سات اللجنة التنفيذية
الأول��ى  ،في فندق الإمب�سادور في القد�س  ،واتخذ معه
قرار تكليفه باتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذه .
ويقول �صهيون �إن هذه المهمة لم تكن �سهلة  ،وعكفت
ف��ورا ً على تنفيذها  ،وك��ان �أول م��ا فعلته ت�شكيل لجنة
تخطيط فنية من نفر من �أكرم و�أكف�أ الإخوان الإذاعيين ،
هم � :صبحي �أبو لغد  ،غانم الدجاني  ،كامل ق�سطندي ،
والمرحوم عبد المجيد �أب��و لبن  ،والمرحومة الأديبة
�سميرة عزام .
ون �ت��ج ع ��ن ذل ��ك ت���ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة �إن� �ت ��اج �إذاع � �ي ��ة من
المذكورين �أع�لاه برئا�سة دوري��ة فيما بينهم  ،على �أن
تعهد �إل ��ى ال�م��رح��وم��ة �سميرة ع ��زام مهمة �سكرتارية
اللجنة ب�صورة دائمة .

(*) راجي �صهيون  ،حتى ال نن�سى  :ذكريات و�أ�صداء وق�صة �شعب لن ينام على ال�ضيم  ،عمان  :د  .ن � ، 1997 ،ص �ص . 148 - 145
( )1انظر  :من القد�س �إلى وا�شنطن  ,الأعمال الكاملة  ,مج� ,1ص �ص . 66 - 65
( )2انظر  :مالحق الكتاب  :كلمة ال�شقيري في افتتاح الإذاعة الفل�سطينية .
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وك��ان��ت ه��ذه اللجنة ه��ي ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري لم�شروع
الإذاع��ة � ،إذ ا�ستمرت في العمل الإنتاجي ب�شكل م�س�ؤول
لت�سيير البرامج  ،وتوجهت �إلى القاهرة برفقة المرحوم
نقوال الدر  ،الذي كان ع�ضوا ًفي اللجنة التنفيذية الأولى
رئي�سا ً لدائرة الإعالم .
وف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة �أج� ��ري� ��ت االت� ��� �ص ��االت ال �ل�ازم� ��ة مع
الم�س�ؤولين في الحكومة الم�صرية لالتفاق على موعد
بدء الإذاع��ة  ،والم�ساحة الهوائية التي �سوف توفر لنا ،
وك��ان ال�شقيري ق��د �أج��رى ات�صاالته الأول �ي��ة م��ع �أركان
الدولة الم�صرية  ،وبذلك وجدت الأبواب مفتوحة �أمامي
هناك  ،وكان كل �شيء ي�سير ح�سنا ً والحمد هلل  ،اللهم �إال
بالن�سبة لطبيعة العملية نف�سها  ،ومن �أهمها :
الناحية المالية :
عدم قدرتنا على مجاراة دور الإذاعة العربية الأخرى
ف��ي دف��ع الأج ��ور وال�م��رت�ب��ات  ،فقد ك��ان ال�م��رت��ب الذي
نعر�ضه على المذيع/المنتج ال يتجاوز  60جنيها ً م�صريا ً
في ال�شهر الواحد .
�أزمة ال�سكن :
كانت �أزم��ة ال�سكن في القاهرة عام  1965في ذروتها ،
الأمر الذي كان ي�ضطرني �إلى اال�ستنجاد بمحافظ القاهرة
لت�أمين بع�ض ال�شقق لموظفي �صوت فل�سطين  ،ب�إيجارات
مخف�ضة .
�صعوبة الموا�صالت :
كانت الموا�صالت في القاهرة وما زالت م�ستع�صية ،

ول�م��ا ك��ان العمل الإذاع� ��ي ال يتحمل �أي ا��ض�ط��راب في
ال��دوام  ،فقد ك��ان الب��د من �شراء �سيارة �صالون  ،لنقل
العاملين خا�صة في �ساعات ال�صباح الباكر .
كانت الحكومة الم�صرية  ،قد منحتنا من الت�أييد
وال�م���س��ان��دة المعنوية م��ا ال يمكن �أن نن�ساه � ،إال �أننا
كنا ن��دف��ع ثمنا ً م��ادي�ا ً ل�ل�إم�ك��ان��ات والت�سهيالت الفنية
والمادية التي كنا نتمتع بها  ،وكان ال�شقيري الحكيم ،
بعيد النظر  -رحمه اهلل  -ي�صر على �أن تدفع المنظمة
بدل الإيجار والخدمات والت�سهيالت نقدا ً  ،بموجب عقد
ر�سمي مكتوب بيننا وبين الحكومة الم�صرية بمبلغ قدره
(  ) 150000مئة وخم�سون �أل��ف جنيه م�صري �سنويا ً ،
وي�غ�ط��ي ذل��ك م�ساحة ا��س�ت��ودي��وه�ي��ن اث�ن�ي��ن � ،أحدهما
�صغير ( لتالوة ن�شرات الأخبار والمو�ضوعات الكالمية
الفردية �أو الثنائية )  ،والثاني من الحجم المتو�سط
( للبرامج الجماعية  ،مثل  :التمثيليات والأنا�شيد
وبرامج الأطفال وما �إل��ى ذلك )  ،وذل��ك كله على مدى
�ست �ساعات يوميا ً م��ن البث على �أج�ه��زة �إح��دى �أقوى
موجات دار الإذاعة الم�صرية من القاهرة  ،بما ينطوي
عليه ذلك من خدمات هند�سية وفنية وتكنولوجية  ،ومن
خم�س �أو �ست غرف وا�سعة لمكاتبنا � ،أنا والموظفين في
بناية « ما�سبيرو » للتلفزيون العربي � ،أوال ً لمدة نحو
�سنة  ،ثم �إلى ت�سهيالت وم�ساحات مماثلة في مبنى دار
الإذاع ��ة الم�صرية القديم ف��ي ��ش��ارع ال�شريفين بعدما
انتقلنا �إليه بعد نحو �سنة .
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القيادات التنفيذية في مرحلة ال�شقيري
( )1اللجان التنفيذية :
 -اللجنة التنفيذية الأولى

( : ) 1965/6/4 - 1964/6/4

 �أحمد ال�شقيري ( رئي�سا ً ) بهجت �أبو غربية حامد �أبو �ستة نقوال الدر د  .حيدر عبد ال�شافي خالد الفاهوم عبد الخالق يغمور عبد المجيد �شومان ( رئي�س ال�صندوق القومي ) فاروق الح�سيني فالح الما�ضي ( �أمينا ً لل�سر ) د  .وليد القمحاوي ق�صي العبادلة قا�سم الريماوي عبد الرحمن ال�سك�سك ( نائبا ً للرئي�س ) -اللجنة التنفيذية الثانية

( : ) 1966/6/4 - 1965/6/4

 �أحمد ال�شقيري ( رئي�سا ً ) د � .أحمد �سروري جمال ال�صوراني د  .داوود الح�سيني عبد المجيد �شومان ( رئي�س ال�صندوق القومي ) �إبراهيم �أبو �ستة عبد الحميد يا�سين �سعيد العزة د  .فايز �صايغ �سيد بكر()1
 نجيب ار�شيدات -اللجنة التنفيذية الثالثة

( : ) 1967/12/23 - 1966/6/4

 �أحمد ال�شقيري ( رئي�سا ً ) جمال ال�صوراني -اللواء وجيه المدني

()2

 نمر الم�صري �شفيق الحوت �أحمد ال�سعدي عبد المجيد �شومان ( رئي�س ال�صندوق القومي ) د � .أ�سامة النقيب عبد الفتاح يون�س �أحمد �صدقي الدجاني �سعيد العزة �إبراهيم �أبو �ستةعدلة ع�شية حرب
الم ّ
 اللجنة التنفيذية ُح���زي���ران  1967ح��ت��ى ت��اري��خ ا�ستقالته
:1967/12/23
 �أحمد ال�شقيري ( رئي�سا ً ) جمال ال�صوراني اللواء وجيه المدني نمر الم�صري عبد الخالق يغمور بهجت �أبو غربية عبد المجيد �شومان ( رئي�س ال�صندوق القومي ) د � .أ�سامة النقيب خالد الفاهوم يحيى حمودة حامد �أبو �ستة ( �أ�ضيف �إليهم بعد الم�صالحة مع الأردن ) يو�سف عبد الرحيم �سعيد العزة مجدي �أبو رم�ضان( )2م��دراء دوائ��ر المنظمة(*) ( �أع �� �ض��اء من
اللجنة التنفيذية ) :
 -1الدائرة ال�سيا�سية
نمر الم�صري
م�س�ؤول ال�ش�ؤون العربية
د� .صالح الدباغ
م�س�ؤول ال�ش�ؤون الأجنبية
 -2ال�صندوق القومي الفل�سطيني د .يو�سف عبد الرحيم
ثم د .منذر عنبتاوي
وجيه المدني
		
 -3الدائرة الع�سكرية
�أحمد �صدقي الدجاني
		
 -4دائرة التنظيم ال�شعبي
نقوال الدّر
			
 -5دائرة الإعالم

(*) نقال ً عن خيري الدين �أبو الجبين .
( )1المحامي نجيب ار�شيدات �أردني ع ّين تعبيرا ً عن التالحم الفل�سطيني الأردني  ،لكنه ا�ستقال بعد �شهرين كون تعيينه يتعار�ض مع
النظام الأ�سا�سي  ،فهو غير فل�سطيني وغير ع�ضو في المجل�س الوطني .
( )2انتهاء عهد ال�شقيري �إثر ا�ستقالته .
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مدراء مكاتب المنظمة في عهد ال�شقيري*
 با�سل عقل

م�صر

 المهند�س م�صطفى �سحتوت

�سورية

 �شفيق الحوت

لبنان

 داوود عودة

العراق

 عبد اهلل �أبو �ستة

قطر

 رفعت عودة

الجزائر

 ف�ؤاد حمزة

المغرب

 عزة طنو�س

الأمم المتحدة

 عبد الكريم العلمي

القد�س

 زهير �شبل

ال�سودان

 فوزي الكيالي

ليبيا

 مجدي �أبو رم�ضان

غزة

 خيري الدين �أبو الجبين

الكويت

 �سعدي ب�سي�سو

جنيف

 ر�شيد جربوع

ال�صين ال�شعبية

(*) نقال ً عن خيري الدين �أبو الجبين .
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دورات المجل�س الوطني الفل�سطيني ( القرارات )

قرارات الدورة الثانية للمجل�س الوطني الفل�سطيني*

()1

المنعقدة في القاهرة من � 1965/5/31إلى 1965/6/4

القرارات ال�سيا�سية :
تعد ه��ذه ال ��دورة �أغ�ن��ى ال� ��دورات ال�ث�لاث للمجل�س
الوطني في عهد الرئي�س ال�شقيري  ،ون��ورد فيما يلي
عددا ً من �أبرز قراراتها ال�سيا�سية :
 التغلغل الإ�سرائيلي :يدعو المجل�س الوطني �إلى �ضرورة م�ضاعفة الجهود
في �سبيل مقاومة التغلغل الإ�سرائيلي في بع�ض الدول
الآ�سيوية والأفريقية بجميع الو�سائل ومنها :
و� �ض��ع مخطط ل��دع��وة وف ��ود م��ن مختلف البلدان
لزيارة فل�سطين  ،وتمكين هذه الوفود من االطالع عن
كثب على حقيقة الق�ضية الفل�سطينية  ،وتوخي �أن ت�ضم
هذه الوفود رجال الفكر وال�سيا�سة والحكم .
�أن تتولى ال��دوائ��ر المخت�صة ف��ي المنظمة درا�سة
و� �س��ائ��ل دع ��م ال �ج �ه��ود ل�م�ق��اوم��ة ال�ت�غ�ل�غ��ل االقت�صادي
ال�صهيوني في الدول النامية بالتعاون مع الدول العربية
وال�صديقة .
العمل على ت�أمين ال�سبل الكفيلة بتحقيق مقاطعة
الدول ال�ضالعة مع الع�صابة الإ�سرائيلية .
 �ش�ؤون العائدين :ي�ؤكد المجل�س الوطني �أن م�س�ؤولية �إغاثة العائدين
تقع على عاتق الأم��م المتحدة  ،وتظل هذه الم�س�ؤولية
قائمة حتى يتم تحرير الوطن ال�سليب .
يندد المجل�س بالم�ؤامرات اال�ستعمارية المتوالية ،
التي ت�ستهدف اتخاذ �إغاثة العائدين و�سيلة من و�سائل
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية  ،و�إن المجل�س �إذ ي�شجب
هذه الم�ؤامرات لعلى يقين ب�أن الدول الم�ضيفة خا�صة ،
والدول العربية عامة � ،ستوا�صل جهودها في �سبيل �إحباط
تلك الم�ؤامرات بجميع الو�سائل .
يعتبر المجل�س �أن معاملة الفل�سطينيين في البلدان
العربية � ،سواء بالن�سبة لحرية تنقلهم �أو �إقامتهم �أو
عملهم �أو غير ذل��ك  ،م�س�ألة قومية ف�ضالً ع��ن كونها
�ضرورة حياتية  ،ويالحظ المجل�س �أنه ال تزال هنالك
قيود تتعلق بمعاملة الفل�سطينيين معاملة ال تتفق مع
الم�صلحة ال�ع��ام��ة  ،ول��ذل��ك ي�ق��رر المجل�س ب ��أن يتابع

رئي�س المنظمة ات�صاالته لمعالجة هذه الم�س�ألة على
�أعلى الم�ستويات .
ي�ؤكد المجل�س قيام ال�شعب الفل�سطيني بم�س�ؤولياته
ال�ق��وم�ي��ة ف��ي ت�ح��ري��ر وط�ن��ه � ،إذ يتطلب ات �خ��اذ جميع
الأ�سباب التي تي�سر له حرية ال�سفر والإقامة والعمل في
الوطن العربي .
 خطة العمل ال�سيا�سي العربي :ا�ستعر�ض المجل�س الوطني خطة العمل ال�سيا�سي
ال�ع��رب��ي ال�ت��ي تنتهجها المنظمة  ،وه��و ي��ؤك��د �أن هذه
الخطة تقوم على �أ�سا�س االلتزام فيما ورد في الميثاق
ال�ق��وم��ي الفل�سطيني ب�ه��ذا ال���ش��أن وان �ط�لاق �ا ً م��ن هذا
االلتزام  :الخطة تقوم على �أ�سا�س االلتزام :
يقرر المجل�س �أن تحرير فل�سطين هو �أكبر �أهداف
العمل الثوري العربي  ،و�أن دور ال�شعب الفل�سطيني هو
دور الطليعة في معركة التحرير .
يطالب المجل�س ال��دول العربية با�ستخدام جميع
الو�سائل وخا�صة البترول ك�سالح فعال في ن�صرة الق�ضية
الفل�سطينية .
يعلن المجل�س وج��وب ت�صفية ال�ق��واع��د الع�سكرية
الأجنبية في الوطن العربي .
ينا�شد المجل�س الوطني ال��دول العربية �أن تم�ضي
في م�ساعيها لإحالل ال�سالم في جمهورية اليمن  ،حتى
تن�صرف الجهود العربية �إلى مواجهة الخطر ال�صهيوني ،
الذي يهدد الوطن العربي م�صيرا ً وجهدا ً .
ي��ؤك��د المجل�س الن�ضال العربي البطولي لتحرير
الجنوب المحتل  ،و ُعمان وجميع الأج��زاء العربية التي
ما زالت تحت نير اال�ستعمار .
يطالب المجل�س  -حفاظا ً على عروبة الخليج العربي -
بمكافحة الت�سلل الأجنبي عامة والإيراني خا�صة .
 خطة المنظمة في ال�سيا�سة الخارجية :ي�ق��رر ال�شعب الفل�سطيني �أن اال�ستعمار ال�غ��رب��ي ،
وب���ص��ورة خا�صة البريطاني والأم�ي��رك��ي ه��و الم�س�ؤول
الأول عن كارثة فل�سطين وت�شريد ال�شعب الفل�سطيني
ع��ن وطنه  ،وي�شجب المجل�س ا�ستمرار ه��ذه ال�سيا�سة

(*) قرارات المجل�س في الدورة الأولى  :انظر  :تقرير عبدالرحمن ال�سك�سك عن الم�ؤتمر الف�صل الخام�س من هذا الكتاب .
( )1الم�صدر  :را�شد حميد  ،مقررات المجل�س الوطني الفل�سطيني 1974 - 196 /بيروت  ،مركز الأبحاث � ، 1975 ،ص �ص . 79 - 73
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اال�ستعمارية ف��ي دعمها لإ��س��رائ�ي��ل ع�سكريا ً و�سيا�سيا ً
وماليا ً  ،ويندد المجل�س ب�صورة خا�صة بالم�ساعدات التي
تقدمها الواليات المتحدة �إلى « �إ�سرائيل » وخا�صة م ّدها
بالأ�سلحة ال�صاروخية .
يعلن المجل�س �أن المنظمة تحدد �سيا�ستها الخارجية
وعالقاتها بالدول تبعا ً لموقفها من ق�ضية فل�سطين ،
و�أن ال�شعب الفل�سطيني يعمل على ك�سب �صداقة جميع
ال�شعوب المحبة للحرية وال�ع��دل  ،ويتطلع �إل��ى ت�أييد
هذه ال�شعوب في �سبيل تحرير وطنه  ،وا�سترداد حقه ،
وتقرير م�صيره .
ي�شكر المجل�س دول عدم االنحياز للقرار ال�صادر عن
م�ؤتمرها المنعقد في القاهرة  ،ال��ذي �أك��د حق ال�شعب
الفل�سطيني في كفاحه لتحرير وطنه وتقرير م�صيره .
يذكر المجل�س بالتقدير المواقف الأخيرة المجيدة
التي وقفتها الدول اال�شتراكية  ،وفي مقدمتها االتحاد
ال�سوفييتي  ،لمنا�صرتها لوجهة النظر العربية في
ق�ضية فل�سطين �أمام المنظمة العالمية .
ي�شجب المجل�س با�سم ال�شعب الفل�سطيني التدخل
الأميركي في فيتنام والدومينيكان .
ينا�شد المجل�س قدا�سة البابا بول�س ال�ساد�س لإلغاء
كافة الإج��راءات المتعلقة بوثيقة تبرئة اليهود من دم
ال�سيد الم�سيح  ،هذه الوثيقة التي ت�ستغلها ال�صهيونية
ا�ستغالال ً �سيا�سيا ً في عدوانها على فل�سطين .
ينا�شد المجل�س الوطني بمنا�سبة انعقاد المجل�س
الم�سكوني المقبل � ،أن يعرب الفاتيكان عن منا�صرته
ل�شعب فل�سطين في ا�سترداد الديار المقد�سة باعتبارها
وطنا ً لأ�صحابها ال�شرعيين  :الم�سلمين والم�سيحيين .
ي�ستنكر المجل�س الم�ساعدات الع�سكرية والمالية التي
تقدمها حكومة �ألمانيا الغربية لـ « �إ�سرائيل »  ،ويعتبرها
ع��دوان�ا ً مبا�شرا ً على ال�شعب الفل�سطيني خا�صة  ،والأمة
العربية عامة  ،كما ي�ستنكر اعترافها بـ « �إ�سرائيل »  .وينا�شد
المجل�س ال ��دول العربية ال�ت��ي ات�خ��ذت م��واق��ف التحفظ
بالن�سبة �إلى �ألمانيا الغربية �أن تن�ضم �إلى �صف �سائر الدول
العربية  ،و�إن �شعب فل�سطين والأم��ة العربية لتذكر على
ال��دوام ع�لاق��ات ال�صداقة وال�م��ودة التي تربطها بال�شعب
الألماني  ،وتتطلع �إل��ى اليوم ال��ذي تتحرر فيه �إرادت��ه من
النفوذ اال�سـتعماري  ،لتظل عالقة ال�صداقة هذه مت�صلة .
و اتخذ المجل�س قرارات مهمة في المجاالت الأخرى
منها :

القرارات الع�سكرية :

يقرر المجل�س الوطني �أن تقوم اللجنة التنفيذية
بم�ضاعفة الجهود لدى الدول العربية لتحقيق المزيد

من الإن�ج��ازات الع�سكرية بال�سرعة الممكنة  ،وب�صورة
خا�صة لزيادة حجم القوات العاملة  ،حتى يكون ال�شعب
الفل�سطيني ذا قدرة وفعالية على القتال في كل الظروف
وفي الوقت المنا�سب  ،وت��رى اللجنة  -لتحقيق ذلك -
العمل على تنفيذ ما يلي :
الإ� � �س� ��راع ف��ي ت���س�ل�ي��ح وت ��دري ��ب وت�ح���ص�ي��ن القرى
والخطوط الأمامية .
الإ� �س��راع ف��ي ت��دري��ب ال�شعب الفل�سطيني بمختلف
قطاعاته على �أعمال الدفاع المدني والمقاومة ال�شعبية ،
بحيث يكون قادرا ً على الحركة والقتال ب�سرعة .
العمل على �إن�شاء �إدارة للتعبئة العامة في منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،ت�ك��ون مهمتها �إع ��داد ال�شعب
الفل�سطيني للتعبئة العامة .
منا�شدة ال��دول العربية لت�سهيل مهمة قيادة جي�ش
ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطيني ف��ي اخ�ت�ي��ار وان �ت �ق��ال ال�ضباط
والعنا�صر الع�سكرية الأخرى في وحدات جي�ش التحرير
الفل�سطيني المختلفة  ،وفقا ً للحاجات الع�سكرية لجي�ش
التحرير  ،وتمكين القيادة من تدريب الفل�سطينيين في
�أرا�ضي تلك الدول .
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ف ��ر� ��ض ال �ت �ج �ن �ي��د الإج� � �ب � ��اري لجميع
الفل�سطينيين �أينما كانوا � ،أ�سوة بما يطبق في قطاع غزة .
م�ضاعفة االهتمام بقوات ال�صاعقة ( الفدائيين ) ،
وزيادة �أعدادها بال�شكل الذي يتيح لها العمل ال�سريع بما
يتفق مع �أبعاد المعركة واحتماالتها .
االهتمام الجدي بدور المر�أة الفل�سطينية في معركة
التحرير  ،مثل  :المقاومة ال�شعبية  ،والخدمات الطبية ،
والإ�سعاف الميداني .

القرارات الإعالمية :

�أوال ً � :ضرورة المثابرة على �إحياء المنا�سبات الفل�سطينية
والقومية و�إعطائها الزخم الكافي .
ث��ان�ي�ا ً  :مطالبة ال ��دول العربية ب ��أن تلحق ب�سفاراتها
وبعثاتها ملحقين �صحفيين فل�سطينيين في
الأم��اك��ن ال�ت��ي يتعذر على المنظمة �أن ت�ؤ�س�س
مكاتب لها فيها .
ثالثا ً :ت�ؤكد العمل على �إر�سال وفود دينية �إلى االجتماعات
والمحافل الدينية في �أنحاء العالم � ،شريطة �أن
يكون اختيارهم مبنيا ً على الكفاءة والقدرة على
التعبير بلغة البلد المر�سل �إل�ي��ه � ،أو ب��أي��ة لغة
عالمية .
راب �ع �ا ً  :ال�م�ث��اب��رة على ا�ست�ضافة ق��ادة الفكر الأجنبي
التقدمي  ،و�أن يهي�أ لهم الجو المنا�سب للتفاعل
الفكري بينهم وبين قادة الر�أي الفل�سطيني .
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خام�سا ً � :إق��ام��ة ت�ع��اون �إع�لام��ي بين منظمة التحرير
والبلدان التي تحارب اال�ستعمار .
�ساد�سا ً  :ت�أهيل الأد ّالء ال�سياحيين في البالد العربية بما
يمكنهم من �شرح الق�ضية الفل�سطينية بـطريقة
�صحيحة  ،وتزويد مكاتب ال�سياحة بالمعلومات
والن�شرات الالزمة .
�سابعا ً  :العمل على تعيين ملحقين عماليين من ذوي
الكفاءات في مكاتب المنظمة في بعـ�ض البلدان
ال �خ��ارج �ي��ة  ،وخ��ا� �ص��ة ت �ل��ك ال �ت��ي ت �ك��ون مقرا ً
لمنظمات عمالية عالمية .
ثامنا ً � :أ  .المثابرة على ك�شف ومكافحة الجمعيات ذات
الميول ال�صهيونية الم�ستترة تحت �أ�سماء �إن�سانية
بـ ّراقة  ،كالما�سونية و�شهود اليهود .
ب  .الت�أكيد على مطالبة الدول العربية بت�شديد
المراقبة على الت�صرفات الم�شبوهة التي يقوم بها
بع�ض الرعايا اليهود من ذوي الميول ال�صهيونية
ف��ي ب�ل��دان�ه��م  ،وال �ح��د م��ن ن���ش��اط�ه��م ال�سيا�سي
واالقت�صادي ال��ذي ي�ستهدف خدمة ال�صهيونية
واال�ستعمار ب�شكل �أو ب�آخر .
تا�سعا ً  :التو�سع في �إن�شاء المكتبات العامة التي تحوي
مراجع تخت�ص بالق�ضية الفل�سطينية في �أمكنة
تجمع الفل�سطينيين .
ع��ا��ش��را ً  :ت�شكل المنظمة وف ��ودا ً ن�سائية م��ن �أع�ضائها
لح�ضور ال�م��ؤت�م��رات ال��دول�ي��ة الن�سوية � ،آخذة
بعين االعتبار الحاالت التي ي�ستدعي اال�شتراك
بها تمتع ال��وف��ود بحالة الع�ضوية ف��ي الهيئات
الدولية �صاحبة الدعوة  ،و�إ�شراك الم�ؤهالت من
الن�ساء في مختلف الم�ؤتمرات .
حادي ع�شر  :تبادل البرامج الإذاعية بين �صوت فل�سطين
و�سائر الإذاعات العربية .
ثاني ع�شر  :تبني الندوات و�أوجه الن�شاطات المختلفة ،
التي تقوم بها االتحادات والنقابات والتنظيمات
و�سائر قواعد المنظمة .
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قرارات التنظيم ال�شعبي :
ان �ط�لاق �ا ً م��ن ال �ت �ج��ارب ال �ت��ي م ��رت ب �ه��ا الحركات
التحريرية في �أكثر من مكان في العالم  ،وفي مقدمتها
حركة التحرير الجزائرية  ،و�إيمانا ً من المجل�س ب�أن
التنظيم ال�شعبي الذي يقوم على �أ�س�س تحريرية �أ�صيلة
و�سليمة تحقق االن�ضباط وااللتزام ووح��دة العمل  ،هو
ال��رك�ي��زة الأ�سا�سية للعمل ال�ج��دي ف��ي ا�ستعادة وطننا
ال�سليب  ،لذلك قرر المجل�س تحقيق التنظيم ال�شعبي
ليكون المنطلق ال�صحيح للعمل الجاد في �سبيل تحرير
فل�سطين .
وتنفيذا ً لذلك فقد ق��رر المجل�س ق��ان��ون التنظيم
ال�شعبي :
 . 1در�ست اللجنة م�شروع الموازنة الخا�صة بالتنظيم
المر�صدة
ال�شعبي  ،وتلفت نظر اللجنة �أن االعتمادات
ّ
للتنظيم ال�شعبي ال تتنا�سب وال��دور الكبير الملقى
على عاتق التنظيم ال�شعبي في المعركة .
 . 2زي��ادة االعتمادات المخ�ص�صة للتنظيم ال�شعبي من
 ( 10000ع�شرة �آالف دينار ) �إلى  ( 100000مائة �ألف
دينار ) ت�ؤمن من بند احتياطي  ،لتمكين المنظمة
م��ن �إن���ش��اء ف ��روع �أك �ث��ر لمكاتب التنظيم ال�شعبي ،
ولم�ساعدة االتحادات والتنظيمات القائمة .
	. 3العمل على �صهر الحركات الفل�سطينية في منظمة
التحرير الفل�سطينية .
 . 4يحث المجل�س الدول العربية على تقديم الت�سهيالت
الالزمة لتحقيق التنظيم ال�شعبي في �أ�سرع وقت .
 . 5اال�ستفادة من فعاليات �أع�ضاء المجل�س الوطني و�شيوخ
القبائل والع�شائر والممثلين ال�شعبيين في المخيمات
في المراحل الأولى من التنظيم ال�شعبي .
 . 6تو�صي اللجنة بت�شجيع االت�ح��ادات المختلفة �ضمن
�إطار التنظيم ال�شعبي  ،والعمل الفل�سطيني ال�شامل .
كما �أ�صدر نظام انتخاب المجل�س الوطني الفل�سطيني .

قرارات الدورة الثالثة للمجل�س الوطني الفل�سطيني
المنعقدة في غزة من � 1966/5/20إلى 1966/5/24

القرارات ال�سيا�سية ومن �أبرزها :
حرية العمل الفل�سطيني :
لما كان هدف منظمة التحرير الفل�سطينية تحرير
فل�سطين وا��س�ت�ع��ادة �أر��ض�ه��ا  ،ول�م��ا ك��ان ه��ذا ال�ه��دف ال
يتحقق �إال باال�شتباك الم�سلح مع « �إ�سرائيل »  ،ولذلك
فال بد من الت�أكيد على ما يلي :
� . 1أن من �أول واجبات العمل الفل�سطيني �أن ي�ستكمل
العدة لال�شتباك الم�سلح و�أن يطمئن �إل��ى حركته ،
و�أمان ظهره في مرحلة اال�ستعداد واال�شتباك .
	. 2العمل الفل�سطيني لن يت�صدى لأي و�ضع داخلي في
�أي بلد عربي  ،لأن��ه متجه بكليته �إل��ى المعركة مع
العدو  ،وع��ازف عن �أي معركة جانبية  ،وعلى ذلك
ف�إنه لن يت�صدى �إال لمن يت�صدى لحرية حركته .
� . 3أن العمل الفل�سطيني يعتبر �أن الق�صد من �أعمال
االعتقال والإبعاد والتع�سف �ضد العديد من العنا�صر
ال��وط�ن�ي��ة الفل�سطينية ف��ي بع�ض ��س��اح��ات التجمع
الفل�سطيني � ،إنما هو محاولة لمثل هذا الت�صدي ،
ويحذر من العواقب الوخيمة التي �ستترتب حتما ً
على اال�ستمرار في مثل هذه المحاولة  ،ولذلك ف�إن
المجل�س الوطني الفل�سطيني يقرر :
�أن ح��ري��ة ال�ع�م��ل الفل�سطيني � �ض��رورة ال ب��د منها
لخو�ض معركة التحرير .
المطالبة بالإفراج فورا ً عن المعتقلين الوطنيين ،
ووقف �أعمال الإبعاد والتع�سف �ضد الفل�سطينيين في كل
مكان .
ال�ط�ل��ب �إل ��ى ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب ��إ� �ص��رار و� �ص�لاب��ة منح
الفل�سطينيين حريتهم في �ش�ؤون العمل وال�سفر والإقامة .
�أن جميع المطالب ال�ت��ي ت�ق��دم بها رئي�س اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية �إل��ى حكومة
الأردن ب�ش�أن العمل الفل�سطيني هي الحد الأدنى الالزم
لحرية العمل الفل�سطيني .
وحدة العمل الثوري :
لما كان الن�ضال من �أجل ا�ستعادة فل�سطين يتطلب
توحيد جميع القوى الوطنية في �إطار منظمة التحرير
الفل�سطينية وعلى �أ�سا�س مخطط ث��وري للعمل  ،ولما
كانت القوى الثورية الفل�سطينية قد �أقرت مبد�أ توحيد

عملها تمهيدا ً لتوحيد تنظيمها كله  ،و�أق��رت المبادئ
التي يقوم عليها هذا التوحيد  ،وال�صيغة التنظيمية التي
تتج�سد بها  ،لذلك :
 . 1ي�ؤيد المجل�س الوطني هذه الخطوة التي بادرت قيادة
المنظمة �إلى اتخاذها  ،والتي تعتبر  -وال�شك  -نقطة
تحول هامة في م�سيرة الن�ضال الفل�سطيني  ،باعتبار
�أن توحيد القوى الثورية ي�شكل الدعامة ال�شعبية
ال��را��س�خ��ة لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،يدعو
جميع الفئات والتنظيمات الثورية �إل��ى اال�شتراك
الهادف لالن�صهار في هذا العمل الموحد .
 . 2يفو�ض المجل�س رئي�س اللجنة التنفيذية ب�أن يقدم
�إلى هذا التنظيم جميع الت�سهيالت  ،التي يتطلبها
لو�ضع التنظيم �أم��ام م�س�ؤولياته الج�سيمة في هذه
الفترة الحا�سمة من فترات ن�ضالنا ال�سترداد الوطن
ال�سليب .
 . 3يطلب المجل�س ان�ب�ث��اق ال�ق�ي��ادة الجماعية الثورية
عن هذا العمل الثوري الموحد  ،ان�سجاما ً مع طبيعة
المرحلة الجديدة التي و�صلت �إليها ق�ضية فل�سطين .
� . 4إل��ى �أن يتم ان�صهار القوى الثورية ان�صهارا ً تاما ً ،
يطلب المجل�س م��ن رئ�ي����س اللجنة التنفيذية �أن
يتعاون مع هذه القوى حتى يتحقق هذا الهدف .
العمل العربي الموحد :
لما كان العمل العربي الموحد المنبثق عن م�ؤتمرات
القمة يعتبر م�سلكا ً من م�سالك العمل العربي الموحد
على طريق تحرير فل�سطين  ،ولما كانت الدول العربية
ق��د التزمت ع��ن طريق ه��ذه ال�م��ؤت�م��رات بخطة العمل
الموحد  ،ولما كانت بع�ض ال��دول العربية قد خرجت
�أو انحرفت عن ه��ذه الخطة �أو تقاع�ست في تنفيذها ،
وب��ال��رغ��م م��ن �إي �م��ان �ن��ا ال �ق��اط��ع ب� ��أن ال���س�ب�ي��ل لتحرير
فل�سطين ه��و العمل ال�ث��وري النابع م��ن ال�ق��وة الذاتية
العربية  ،ف�إن المجل�س الوطني يطالب ال��دول العربية
ب�أن تلتزم بما قررته م�ؤتمرات القمة كحد �أدن��ى للعمل
العربي الموحد  ،وينا�شد ال�شعب العربي في كل مكان
�أن يكون العين ال�ساهرة التي تق ّوم كل انحراف  ،وتعدل
كل اعوجاج  ،و�أن ي�ضغط على الحكومات العربية لتنفيذ
قرارات القمة ن�صا ً وروحا ً  ..وي�ؤكد المجل�س الوطني �أن
منظمة التحرير باقية مهما كان م�صير م�ؤتمرات القمة
ومنطقها .

* الم�صدر  :را�شد حميد  ،مقررات المجل�س الوطني الفل�سطيني 1974 - 196 /بيروت  ،مركز الأبحاث � ، 1975 ،ص �ص . 102 - 89
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الإعداد للمعركة :
لما كانت ق�ضية فل�سطين جزءا ً ال يتجر�أ من ق�ضية
الحرية العربية وال��وح��دة العربية  ،ولما كانت ق�ضية
فل�سطين هي في الواقع ق�ضية دف��اع كل بلد عربي عن
نف�سه  ،وق�ضية الدفاع عن الم�صير والوجود العربيين
بمقدار م��ا ه��ي ق�ضية ا��س�ت��رداد وط��ن مغت�صب وحقوق
�سليبة  ،ولما كان من �أول واجبات ال�شعب الفل�سطيني ،
ب�ل��ورة ه��ذه الحقائق و�إب��رازه��ا ل�ل�أم��ة العربية  ،ي�ؤكد
المجل�س الوطني با�سم �شعب فل�سطين :
� . 1أن المعركة يجب �أن تخا�ض حتما ً على اعتبار �أنها
المعركة الحا�سمة في تقرير الم�صير العربي كله .
� . 2أن الوقت قد حان لالنتقال من مرحلة اال�ستعداد �إلى
مرحلة التهيئة الفعلية النهائية �ضمن اال�ستراتيجية
العربية الثورية .
� . 3أن واج��ب �إ�شعال المعركة يقع على القوى الثورية
العربية  ،التي يتوجب عليها �أن ترفع راية المعركة
وتتكتل ف ��ورا ً ح��ول�ه��ا  ،وت�ستقطب جماهير الأمة
العربية كلها لهذا الكفاح التاريخي .
� . 4أن الإحجام عن خو�ض المعركة مرادف لخ�سارتها ،
وقبول بالتجزئة بديال ً عن الوحدة العربية  ،والخطر
الدائم بديالً عن الأم��ان  ،وتعري�ض الأم��ة العربية
لخ�سارة المزيد من �أرا�ضيها  ،وتخ ّل عن الأهداف
الثورية العربية .
ال�سالح الذري والمعركة اال�ستباقية :
يحذر المجل�س الوطني ب�صورة خا�صة وقاطعة من
الجهود التي تبذلها « �إ�سرائيل »  ،والهادفة لإنتاج ال�سالح
ال��ذري  ،وينبه �إل��ى خطر اال�ستكانة �إل��ى �أي��ة ت�صريحات
قد ت�صدر عن العدو معلنة عدوله عن �إنتاج مثل هذه
الأ�سلحة .
وي�ؤكد المجل�س ب�أن هذه الت�صريحات �إذا نظر �إليها
م��ن زاوي��ة م��ا �ألفناه م��ن ال�ع��دو م��ن التقدم تحت �ستار
الخداع والت�ضليل  ،هي في حد ذاتها الدليل القوي على
م�ضيه في طريق �صنع هذه الأ�سلحة .
وينبه المجل�س �أي�ضا ً �إلى �أن هدف العدو من ال�سالح
الذري هو تثبيت ما هدف �إليه اال�ستعمار دائما ًمن تجزئة
للوطن العربي  ،والتطلع �إل��ى تجميد القوى العربية
الرادعة  ،التي تحمي الوطن العربي كله  ،وال�سعي عن
طريق التهديد الذري �إلى الح�صول على �أكبر قدر من
التو�سعات الإقليمية في البالد العربية الأخرى .
ول��ذا يعتبر المجل�س منع « �إ�سرائيل » من امتالك
�سالح ذري هدفا ً ملحا ً وعاجال ً  ،ويعلن �أن من ال�ضروري
ع�ل��ى ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة خ��و���ض ال�م�ع��رك��ة اال�ستباقية مع
« �إ�سرائيل » لمنعها من الح�صول على ال�سالح ال��ذري ،
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مع الت�أكيد �أن هدف هذه الحرب تحرير �أر�ض فل�سطين
كلها من العدو  ،و�إعادتها �إلى ال�سيادة العربية .
وي �ق ��رر ال�م�ج�ل����س ت��وج �ي��ه �أ�� �ص ��دق ع� �ب ��ارات ال�شكر
واالمتنان  ،م�شفوعة بالإعجاب والتقدير �إل��ى الرئي�س
جمال عبد النا�صر للموقف ال�ث��وري ال��ذي �أعلنه بهذا
ال�صدد  ،دفاعا ً عن �سالمة الوطن العربي و�صونا ً لق�ضية
فل�سطين .
جي�ش التحرير الفل�سطيني :
 . 1لما ك��ان��ت الإن �ج��ازات ال�ت��ي حققها جي�ش التحرير
الفل�سطيني ف��ي ال �م��دة ال�ق���ص�ي��رة ال�ت��ي م��رت على
ت�شكيله تدعو �إل��ى االعتزاز والإكبار  ،ف��إن المجل�س
ال��وط�ن��ي ي�ت��وج��ه �إل ��ى ق �ي��ادة ه��ذا الجي�ش و�ضباطه
وجنوده بتحية الإعجاب والتقدير  ،ويو�صي ب�أن تعمل
قيادة المنظمة على ت�أمين الموارد المالية الالزمة
لتمكينه م��ن تحقيق �إرادة ال�شعب الفل�سطيني في
خو�ض معركة التحرير .
 . 2لما ك��ان الف�ضل الكبير ف��ي ق�ي��ام جي�ش التحرير ،
وب �ل��وغ��ه ه ��ذا ال �م �� �س �ت��وى م ��ن ال�ت���س�ل�ي��ح والتدريب
والإع ��داد  ،يعود �إل��ى الجمهورية العربية المتحدة ،
والجمهورية العربية ال�سورية  ،والجمهورية العراقية ،
والجمهورية الجزائرية  ،يقرر المجل�س �شكر هذه
ال ��دول ال�ت��ي م� ّك�ن��ت جي�شنا م��ن ال �ب��روز ك�ق��وة فاعلة
متهيئة لأداء دور الطليعة في معركة التحرير .
وينا�شد المجل�س ال��دول العربية الأخ��رى �أن تبادر
�إلى تمكين جي�ش التحرير الفل�سطيني من �إن�شاء وحدات
له فيها  ،لتكون قوة ثورية ق��ادرة على العمل ال�سترداد
الوطن ال�سليب �ضمن الخطة الثورية العربية .
ت�سليح �أميركا لـ « �إ�سرائيل » :
لما ك��ان��ت ال �م ��ؤام��رات اال�ستعمارية الم�س�ؤولة عن
خلق « �إ�سرائيل » في قلب وطننا العربي م�ستمرة  ،وتكاد
ال تنقطع عن دعم « �إ�سرائيل »  ،وتقويتها  ،وحمايتها .
وحيث �أن اال�ستعمار الأميركي هو العدو الأول لجميع
حركات التحرير بما فيها تحرير فل�سطين .
ولمـا كانت جميع الدالئـل ق��د �أك�ـ��دت وج��ود �صفـقة
ج��دي��دة لل�سـالح ب�ي��ن ال��والي��ات ال�م�ت�ـ�ح��دة الأميركية
و « �إ�سرائيل » تم فيها تزويد « �إ�سرائيل » بمئات الطائرات
النفاثة الحديثة  ،و�أحدث الأ�سلحة والمعدات  ،ولما كانت
هذه ال�صفقة حلقة في �سل�سلة ما قامت به �أميركا لخلق
« �إ�سرائيل » ودعمها وحمايتها من �إجراءات حملت طابع
التحدي والعداء ال�سافر ل�شعب فل�سطين والأمة العربية
كلها .
ي�ستنكر المجل�س ال��وط�ن��ي �أ��ش��د اال�ستنكار �صفقة
الأ��س�ل�ح��ة ال �ج��دي��دة ال�ت��ي ع�ق��دت�ه��ا ال��والي��ات المتحدة

الأميركية مع « �إ�سرائيل »  ،ويطلب �إلى ال�شعب العربي
ف��ي ك��ل م�ك��ان �أن ي�ح��دد موقفه نهائيا ً م��ن ه��ذا العداء
ال�سافر  ،الذي ي�صدر عن �أميركا تجاه �شعب فل�سطين ،
و�أن ال يقت�صر هذا التحديد على مجرد الأماني .
ويطلب �إلى ال��دول العربية �أن تبادر ف��ورا ً �إلى اتخاذ
الإج ��راءات ال��رادع��ة �ضد ال��والي��ات المتحدة  ،على �ضوء
ال �ق��رار ال��ذي �سبق �أن ��ص��در ع��ن م��ؤت�م��ر القمة العربي
الثاني  ،بتحديد مواقف الدول العربية كلها من الدول
الأجنبية في �ضوء مواقف الأخيرة من ق�ضية فل�سطين .

�ألمانيا الغربية :
يندد المجل�س الوطني ب�سيا�سة الحكومة الألمانية
الغربية  ،ويطالب الدول العربية بمقاطعتها اقت�صاديا ً ،
ال�ستمرارها في دعم العدوان الإ�سرائيلي بالمال وال�سالح ،
وينا�شد المجل�س الدول العربية التي لم تعترف بحكومة
�ألمانيا ال�شرقية االعتراف بها  ،كما ي�ؤكد ت�أييده لحق
ال�شعب الألماني في وحدة بالده .
دول عدم االنحياز :
لما كانت دول عدم االنحياز قد �أعربت في م�ؤتمراتها
الأخيرة عن ت�أييدها لكفاح ال�شعب الفل�سطيني من �أجل
تحرير وطنه .
يقرر المجل�س �شكر الدول التي �ساندت ق�ضيتنا على
مواقفها ال�صادقة من ت�أييد الق�ضية وت�صفية « �إ�سرائيل »
ككيان ا�ستعماري  ،ويطالب الدول المتبقية منها �أن تحذو
حذو الدول الأخرى  ،ويطلب �إلى قيادة منظمة التحرير
موا�صلة الجهود التي تبذلها مع هذه الدول .
حركات التحرر :
 . 1يحيي المجل�س الوطني الكفاح البطل الذي تقوم به
جبهة تحرير جنوب فيتنام  ،ويعلن ا�ستنكاره للق�صف
الأميركي لجمهورية فيتنام الديمقراطية .
 . 2ي��ؤي��د المجل�س الوطني الكفاح ال�ع��ادل ال��ذي ت�ق��وم به
ح��رك��ات التحرير ف��ي ك��ل م��ن � :أن �غ��وال  ،وم��وزام�ب�ي��ق ،
وغيانا الم�سماة بالبرتغالية  ،والكونغو ( ليوبولدفيل ) ،
وزمبابوي ( رودي�سا الجنوبية ) وجنوب �أفريقيا .

كوريا ال�شعبية الديمقراطية :
ي�ح�ي��ي ال�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي ��ش�ع��ب ك ��وري ��ا ال�شعبية
الديمقراطية  ،ويعرب عن ت�أييده لن�ضال ال�شعب الكوري
للتخل�ص من ع�صابة الحكم الحالي في �سيئول العميلة
لال�ستعمار الأميركي  ،وينا�شد الدول العربية  ،التي لم
تعترف بحكومة كوريا ال�شعبية الديمقراطية  ،االعتراف
ب�ه��ا ت �ق��دي��را ً لموقفها م��ن ق�ضية فل�سطين ومنظمة
التحرير الفل�سطينية .
االتحاد ال�سوفييتي ودول المع�سكر اال�شتراكي :
 . 1يحيي المجل�س الوطني �سيا�سة االتحاد ال�سوفييتي
ودول المع�سكر اال�شتراكي في منع الهجرة اليهودية
�إلى فل�سطين  ،وي�شكرها على ذلك .
 . 2يعتبر المجل�س الوطني اللقاء الأخير الذي تم بين
رئ�ي����س وزراء االت �ح��اد ال�سوفييتي ورئ�ي����س اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير ا�ستهالال ً لجهود �أخرى
في هذا ال�سبيل  ،ت�ضمن تحقيق مزيد من التعاون
الم�شترك في �سبيل تحرير فل�سطين .

مقررات م�ؤتمرات القارات الثالث :
يعرب المجل�س الوطني ع��ن ت�أييده ال�ت��ام لقرارات
م�ؤتمر ال�ق��ارات الثالث المنعقد في هافانا في مطلع
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي  ،وي ��ؤك��د ت�ق��دي��ره لت�أييد �شعوب اثنتين
وثمانين دولة ا�شتركت في هذا الم�ؤتمر لق�ضية فل�سطين
وتحريرها من اال�ستعمار وال�صهيونية  ،ويحيي المجل�س
كفاح ال�شعب الكوبي �ضد الم�ؤامرات اال�ستعمارية .

ال�صين ال�شعبية :
 . 1لما كانت حكومة ال�صين ال�شعبية قدمت م�شكورة جميع
الم�ساعدات ال�صادقة لتمكين ال�شعب الفل�سطيني
م��ن ال�ك�ف��اح �ضد اال�ستعمار وق��اع��دت��ه « �إ��س��رائ�ي��ل » ،
ف�إن المجل�س الوطني يحيي �شعب ال�صين ال�شعبية ،
ويعرب عن تقديره ل�سيا�سة حكومتها القائمة على
مبد�أ االعتماد على النف�س  ،وعن ت�أييده لن�ضاله �ضد
اال�ستعمار الأم�ي��رك��ي  ،وتحرير ت��اي��وان م��ن ع�صابة
ت�شاي كان ت�شك .
 . 2لما كانت الحكومات العربية قد قررت مبد�أ تحديد
مواقفها من الدول الأجنبية وفقا ًلمواقف تلك الدول
من الق�ضية الفل�سطينية  ،لذلك يطالب الم�ؤتمر
ال�ح�ك��وم��ات العربية ال�ت��ي ل��م تعترف بعد بحكومة
ال�صين ال�شعبية  ،االعتراف بها تقديرا ً لموقفها من
ق�ضية فل�سطين ومنظمة التحرير الفل�سطينية .

القرارات الع�سكرية :
 . 1يعلن المجل�س الوطني الفل�سطيني ثقته الكاملة
ب �ق �ي��ادة ج�ي����ش ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطيني  ،ويطالبها
ب�م��وا��ص�ل��ة ال �ج �ه��د ل��و� �ض��ع ق��وات �ن��ا ال�م���س�ل�ح��ة �أم ��ام
م�س�ؤوليات القتال في �أ�سرع وقت ممكن .
 . 2ينا�شد المجل�س الوطني الفل�سطيني الدول العربية
المعنية الوفاء بالتزاماتها المالية ِق َبل قيادة جي�ش
التحرير الفل�سطيني  ،حتى تتمكن هذه القيادة من
تنفيذ خطتها .
 . 3ي �ق��رر ال�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي �أن � ��ه ال ي �ج��وز �أن تكون
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مخ�ص�صات جي�ش التحرير الفل�سطيني ج��زءا ً من
وف ��ورات القيادة العربية الموحدة  ،و�أن تعود هذه
المخ�ص�صات �إلى و�ضعها الأ�صيل بحيث تكون التزاما ً
على الدول نحو جي�ش التحرير الفل�سطيني .
 . 4ي�ق��رر المجل�س ال��وط�ن��ي ال �ت��زام اللجنة التنفيذية
للمنظمة بمبلغ المليون جنيه المقرر لها من جامعة
ال��دول العربية في ال�صرف على �أم��وره��ا الإداري ��ة ،
وتحويل جميع �إيرادات ال�صندوق القومي الفل�سطيني
لح�ساب جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،وفي حالة عدم
وف��اء بع�ض ال��دول العربية بالتزاماتها في المليون
جنيه يغطى العجز من �إي��رادات ال�صندوق القومي
في حدود  %10من الإيرادات ال�سنوية .
 . 5يو�صي المجل�س الوطني ب ��أن تحال طلبات �إ�شغال
الوظائف �إل��ى قيادة جي�ش التحرير لإب��داء الر�أي ،
ويرفع هذا الر�أي �إلى اللجنة التنفيذية لتتخذ القرار
الذي تراه منا�سبا ً .
 . 6ي�ن��ا��ش��د ال�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي الفل�سطيني الحكومة
الأردن � �ي� ��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق ق��ان �ـ��ون ال�ت�ج�ن�ي��د الإج � �ب� ��اري ،
والتدريب ال�شعبي  ،وال�سماح ب�إن�شاء وحدات لجي�ش
التحرير الفل�سطيني  ،والإ�سراع في ت�سليح وتدريب
وتح�صين القرى والخطوط الأمامية .
 . 7ي�ن��ا��ش��د ال�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي الفل�سطيني الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب ��إف �� �س��اح ال �م �ج��ال ل�م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية لتعبئة �أب�ن��اء فل�سطين المقيمين في
لبنان تعبئة ع�سكرية كاملة .
 . 8ي �ط��ال��ب ال �م �ج �ل ����س ب �م �� �ض��اع �ف��ة االه� �ت� �م ��ام بقوات
الفدائيين  ،وزي��ادة �أعدادها بال�شكل الذي يتيح لها
العمل ال�سريع بما يتفق مع �أبعاد المعركة واحتماالتها ،
واال�ستفادة بخبرات المجاهدين .
 . 9ي�ط��ال��ب المجل�س ب��االه�ت�م��ام ال �ج��دي ب ��دور المر�أة
الفل�سطينية في معركة التحرير مثل  :المقاومة
ال�شعبية  ،والخدمات الطبية  ،والإ�سعاف الميداني ،
وكل ما يتعلق ب�أعمال الميدان .
 . 10يقرر المجل�س الوطني الفل�سطيني و�ضع الدائرة
ال�ع���س�ك��ري��ة ت �ح��ت �إ�� �ش ��راف ق �ي��ادة ج�ي����ش التحرير
الفل�سطيني .
 . 11ي�ق��رر المجل�س توجيه ال�شكر والتقدير لجميع
الدول التي �سهلت و�ساعدت على �إن�شاء وحدات جي�ش
التحرير الفل�سطيني .
 . 12يقرر المجل�س الوطني الفل�سطيني توجيه ال�شكر
والتقدير لقيادة جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،نظرا ً
للجهد الكبير الذي بذلته في �سبيل الو�صول بقواتنا
الم�سلحة �إل��ى �أرف ��ع م�ستويات التنظيم والت�سليح
والتدريب .
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قرارات في التنظيم ال�شعبي :
�أوال ً � :أق��ر المجل�س م�شروع خطة العمل ف��ي التنظيم
ال�شعبي  ،و�أو� �ص��ى المجل�س اللجنة التنفيذية
بالعمل على تنفيذ هذه الخطة في جميع مناطق
التجمع الفل�سطينية .
ث��ان�ي�ا ً  :ق��رر المجل�س �أن��ه عندما تتكامل الت�شكيالت
ال�شعبية في القطر  ،تكون ال�سلطة في الق�ضايا
ال �م �ح �ل �ي��ة ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �� �ش �ع �ب��ي ف ��ي ال �ق �ط��ر من
اخت�صا�ص مكتب القطر  ،وف�ق�ا ً لمبادئ قانون
التنظيم وال�ت��وج�ي�ه��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ت�صدر من
قيادة المنطقة .
ثالثا ً  :يو�صي المجل�س دائرة التنظيم ال�شعبي  ،بالقيام
بمزيد من الدرا�سة لمو�ضوع عالقات االتحادات
ب ��أن��واع �ه��ا م��ع م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر والت�شكيالت
ال�شعبية التابعة لها .
راب �ع �ا ً  . 1 :ي �ق��رر ال�م�ج�ل����س �أن ي �ك��ون ت�م�ث�ي��ل المر�أة
الفل�سطينية في الم�ؤتمرات العربية والدولية
عن طريق االتحاد العام للمر�أة الفل�سطينية .
 . 2ي �ق��رر ال�م�ج�ل����س �أن ي �ك��ون ال �م ��ؤت �م��ر العام
للتنظيم ال�شعبي من �أع�ضاء المكاتب القطرية
المنتخبين  ،في المراكز التي اتيحت فيها فر�صة
�إج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات للت�شكيالت ال�شعبية  ،من
�أع�ضاء المكاتب القطرية المختارين من قيادة
المنظمة  ،بالتناوب مع �أع�ضاء المجل�س الوطني ،
وقواعد المنظمة المختلفة في المراكز التي تعذر
�إج��راء االنتخابات فيها  ،على �أن يح ّل الأع�ضاء
المنتخبون مح ّل الأع�ضاء المختارين في حالة
�إجراء انتخابات ت�شكيالت التنظيم ال�شعبي .

قرارات في الإعالم والتوجيه القومي :

 . 1نظرا ً للدور الحيوي الذي ت�ؤديه �إذاعة �صوت فل�سطين
في ن�شر وتعميق �أهداف المنظمة و�أفكارها و�شعاراتها ،
و�إي�صالها �إلى ال�شعب الفل�سطيني خا�صة والجماهير
العربية عامة  ،يقرر المجل�س الوطني ��ض��رورة دعم
�إذاعة �صوت فل�سطين ماديا ً ومعنويا ً  ،وت�سهيل مهمتها
الإخ�ب��اري��ة بتزويدها بجهاز ( تيكر )  ،وتمكينها من
تخ�صي�ص بع�ض الوقت لبث برامج باللغة العبرية ،
توجه �إلى اليهود في الأر�ض المحتلة  ،لك�شف التناق�ضات
التي تحفل بها الدعايات الم�ستغلة لتعبئتهم في الدولة
الغا�صبة .
 . 2ت�ك�ل�ي��ف ن�ف��ر م��ن الأ� �س��ات��ذة ال�م�خ�ت���ص�ي��ن ف��ي مواد
ال�ج�غ��راف�ي��ا وال �ت��اري��خ وال �ت��رب �ي��ة  ،ب��و��ض��ع مقررات
مدر�سية وفقا ً للمناهج التي �أق ّرتها لجنة المناهج
المدر�سية  ،وحث حكومات البالد العربية الم�ضيفة

للفل�سطينيين باعتماد ه��ذه الكتب لتدري�سها في
مختلف المراحل الدرا�سية .
 . 3دعم ق�سم الثقافة الفنية بالإمكانيات الالزمة التي
تمكنه من تنفيذ م�شروعاته ك�إقامة المعار�ض في
الخارج  ،و�إنجاز م�شروع طباعة اللوحات التاريخية ،
وم�شروع كتب الأطفال الم�صورة  ،وم�ساندته فيما
ينوي ال���ش��روع فيه م��ن ن�شاطات ف��ي مجال الفنون
ال�شعبية .
 . 4دعم ق�سم الن�شر والإنتاج ال�سينمائي  ،بحيث يتمكن
م��ن �إن �ت��اج �أك�ب��ر ع��دد ممكن م��ن الأف�ل�ام الوثائقية
والت�سجيلية  ،ودرا� �س��ة ال�م�ج��االت ال�ت��ي تمكن من
عر�ض هذه الأف�لام على �أكبر عدد من الم�شاهدين
داخ��ل ال�ب�لاد العربية وخ��ارج�ه��ا � ،ضمن �إمكانيات
المنظمة المالية .
	. 5العمل على �إن�شاء مجلة �أ�سبوعية تبلور الخط الفكري
للمنظمة  ،وتعالج الق�ضية الفل�سطينية في مختلف
نواحيها  ،لتعميمها في وجدان الجماهير العربية .
 . 6تكليف اللجنة التنفيذية ب�إعداد درا�سة وافية لم�شروع
�إن�شاء معهد �أو ف�صول ملحقة بمعاهد  ،كفيلة بت�أهيل
بع�ض ال�شباب الفل�سطيني والخبراء الفنيين للعمل
وللتدري�س في البالد الأفرو�آ�سيوية  ،واالت�صال بهذا
ال�صدد بالدول العربية وجامعاتها واتحاد المعلمين
العرب � ،سعيا ًوراء م�ساهمتهم في تنفيذ هذا الم�شروع ،
ودعم مركز الدرا�سات الفل�سطينية في بيروت .
 . 7يقرر المجل�س ت�أييد توجيه م�ؤتمر وزراء الإعالم
ال� �ع ��رب ب �� �ش ��أن م �ك��اف �ح��ة الإذاع� � � ��ات التليفزيونية
الإ�سرائيلية .
 . 8يطالب المجل�س اللجنة التنفيذية االت�صال بالدول
العربية  ،ووزارات التربية والتعليم فيها  ،لمنع الكتب
المدر�سية التي توحي باعتبار « �إ�سرائيل » دولة قائمة .

القرارات المالية  ،و من �أبرزها - :

 . 1لما كان طريقنا لتحرير فل�سطين هو الكفاح الم�سلح ،
ولما كان �شعبنا يعقد �أمله ورجاءه على جي�ش التحرير
الفل�سطيني  ،الذي �أتيح للمجل�س الوطني في دورته
ال�ح��ال�ي��ة �أن ي��رى م��ا بلغه ه��ذا الجي�ش م��ن كفاءة
وح�سن ت��دري��ب  ،وح��ر��ص�ا ً على �أن ت�صرف الأموال
التي يقدمها ال�شعب العربي الفل�سطيني على تقوية
وت��دع�ي��م جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،ل��ذل��ك قرر

المجل�س �أن تخ�ص�ص �ضريبة التحرير والتبرعات
م�ه�م��ا ك ��ان م �� �ص��دره��ا ل �ه��ذا ال �غ��ر���ض  ،وال ��وف ��ورات
المتحققة ل��دى ال���ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي الفل�سطيني ،
وال يجوز �أن ينفق منها لغير هذا الغر�ض �إال للتغلب
على الأزمات المالية الطارئة وفي حدود . %10
 . 2تخ�صي�ص مبلغ (  75000دينار ) من االحتياطي العام
المر�صود في ميزانية عام  ، 1967/66و�إ�ضافته �إلى
مخ�ص�صات الدائرة الع�سكرية لح�ساب قيادة جي�ش
التحرير الفل�سطيني  ،لينفق منه على التدريب
ال�شعبي  .وبذلك ي�صبح �إجمالي مخ�ص�صات الدائرة
الع�سكرية (  ) 794220دي�ن��ارا ً ب��دال ً من ( ) 719220
دينارا ً �أردنيا ً .
 . 3يطالب المجل�س �أع���ض��اء مجل�س �إدارة ال�صندوق
القومي الفل�سطيني �أن ي�ضاعفوا جهودهم لتنمية
م��وارد ال�صندوق ب�شتى الطرق والو�سائل الممكنة ،
لدعم جي�ش التحرير الفل�سطيني .
 . 4ي�ق��رر المجل�س ال��وط�ن��ي منا�شدة ال ��دول العربية ،
العمل على �إ�صدار الت�شريعات الالزمة لفر�ض �ضريبة
ال�ت�ح��ري��ر ع�ل��ى �أب �ن��اء ال���ش�ع��ب ال�ع��رب��ي الفل�سطيني
المقيمين لديها  ،وتقديم الت�سهيالت الالزمة لقيام
�أجهزة المنظمة ب�أعمال الجباية ال�شعبية  ،وتدعو
ال�شعب الفل�سطيني لدفع �ضريبة التحرير على �أي
حال .
 . 5يقرر المجل�س الوطني منا�شدة الدول العربية  ،التي
لم تنفذ قرار م�ؤتمر الموا�صالت ال�سلكية والال�سلكية
ال�ع��رب��ي ال���س��اد���س  ،وال�خ��ا���ص ب��إع�ف��اء المنظمة من
�أج��ور البريد والبرق والهاتف  ،المبادرة �إل��ى و�ضع
هذا القرار مو�ضع التنفيذ .
كما ق��رر المجل�س اعتبار فل�سطين المحتلة دائرة
انتخابية لها مقعد واح��د  ،وان�ت�خ��اب �أح�م��د ال�شقيري
رئي�س المنظمة ن��ائ�ب�ا ً ع��ن ه��ذه ال��دائ��رة  ،وع���ض��وا ً في
المجل�س الوطني المقبل الذي �سيجري انتخابه .
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الف�صل ال�سابع

المنظمة وم�ؤتمر قمة الخرطوم
تمهيد :
تركت الهزيمة الع�سكرية الكبرى للأمة العربية في
حرب حزيران  /يونيو � 1967أثرها على الأمة العربية ،
�سواء على الم�ستوى الر�سمي ( مك ّونات النظام العربي ) �أو
الم�ستوى ال�شعبي  ،وال �سيما على حركة القومية العربية
التي كان يج�سدها النظام الم�صري بقيادة الرئي�س جمال
عبد النا�صر  .ول��م ُي�ه� ّون م��ن حجم ال�ك��ارث��ة ت�صنيفها
ب�ـ ( النك�سة )  ،وال التنظيرات ال�ت��ي �أطلقت ف��ي حينه
لت�أ�صيل هذا الم�صطلح كمفهوم يوحي بالأمل والعمل
على ت�ج��اوزه��ا  .ذل��ك �أن ال�ق��رار ال�سيا�سي  ،ات�ج��ه نحو
�إرجاء العمل على ا�ستعادة الأرا�ضي المحتلة عام ، 1948
وا�ستبدل بها �أول��وي��ة ا�ستراتيجية جديدة هي ا�سترداد
الأرا�ضي المحتلة عام  ، 1967وهو ما ع ّبرت عنه القاهرة
بم�صطلح ( �إزالة �آثار العدوان ) الأمر الذي يعني لأول
مرة في تاريخ ال�صراع العربي ال�صهيوني الدخول عمليا ً
في نهج ال�سيا�سة المرحلية  .وحينما ق��رر العرب عقد
القمة العربية الرابعة في الخرطوم في  1967/8/29كان
هذا العنوان هو الأبرز ح�ضورا ً فيها  ،لكن موقف ال�شعب
الفل�سطيني ممثال ً بمنظمة التحرير الفل�سطينية عبر
خطب وت�صريحات رئي�سها �أحمد ال�شقيري  ،والمنظمات
الفدائية التي كان ي�ؤكد على �أن غايتها انتقلت �إلى تحرير
كامل التراب الفل�سطيني بالمقاومة  ،دون ف�صل بين ما
اح ُتل في عامي  1948و . 1967
ل�ق��د ك ��ان ه ��ذا ال�ت�ب��اي��ن ال ��ذي ي��دن��و �إل ��ى التناق�ض
اال��س�ت��رات�ي�ج��ي  ،وراء ع ��دم دع ��وة ال�م�ن�ظ�م��ة ورئي�سها
ال���ش�ق�ي��ري �إل ��ى ت�ل��ك ال�ق�م��ة  ،ب� ��دءا ً م��ن م ��ؤت �م��ر وزراء
الخارجية الذي ُيع ّد لها  ،لكن ال�شقيري بادر �إلى ال�ضغط
على الدولة الم�ضيفة للقمة  -ال�سودان  -ف�أوفد �شفيق
الحوت مدير مكتب المنظمة في بيروت �إلى الخرطوم ،
لاللتقاء برئي�س وزرائها محمد �أحمد محجوب  ،للعمل
على توجيه الدعوة للمنظمة  ،مل ّوحا ً في حالة الف�شل
في تحقيق ذلك ب�أنه �سي�أتي �إلى الخرطوم ليعقد ( قمة
�شعبية ) في �أح��د م�ساجدها ب�م��وازاة القمة الر�سمية ،
يعلن فيها �أن فل�سطين لم ُتدع لح�ضور قمة فل�سطين .
و ُدع��ي ال�شقيري للقمة  ،ك��ان كعادته يحمل �آراءه
ومواقفه وقد �أعدها �إع��دادا ً علميا ً  ،وخال�صتها ح�شد
ك��ل ط��اق��ات الأم� ��ة ل�م�ع��رك��ة ال�ت�ح��ري��ر  .ك�م��ا اخت�صر
الموقف ال�سيا�سي فيما عرف الحقا ًبـ ( الءات الخرطوم
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ال� �ث�ل�اث )  :ال ت �ف��او���ض  ،وال ��ص�ل��ح  ،وال اع �ت��راف .
و�أخ�ف��ق في �أن تقبل ال�لاء الرابعة  :ال حل منفردا ً .
و�إزاء الأج��واء ال�سائدة في القمة �أنهى ح�ضوره فيها
بعبارته الم�شهورة � « :أن��ا ل�ست ملكا ً لأح��ر���ص على
البقاء في ال ُملك  ،ول�ست رئي�سا ً لأحر�ص على البقاء
رئي�س جمهورية � ،أن��ا واح��د من �شعب فقد كل �شيء ،
ولم يعد لنا ما نخ�سره  ،لأننا خ�سرنا كل �شيء  ،ولكن
بقي لنا عقلنا وكرامتنا و�آمالنا � ،إن االتجاه العام في
ه��ذا الم�ؤتمر ال ي�شجعني على الم�شاركة فيه  ،وال
�أ�ستطيع �أن �أ�سهم ف��ي ه��ذه ال �ق��رارات  ،ول��ذل��ك ف�إني
�أعلن ان�سحابي من الم�ؤتمر » .
لقد �أعلن البيان موقفا ً راف�ضا ً لما �آلت �إليه القمة ،
ول� ّوح��ت المنظمة فيه ب�ـ ( �أن تت�صل بمختلف الو�سائل
بجماهير ال�شعب الفل�سطيني  ،والقوى الوطنية في الأمة
العربية لتحديد معالم الم�سيرة المقبلة  ،التي يتعين
على منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تقوم بها )  ،ويعني
هذا �أن المنظمة �سوف ت�سلك درب الجماهير التي تطالب
بالتحرير بعيدا ً عن قرار الأنظمة في الخرطوم  .لقد �أدى
ذلك �إلى رفع المظلة القومية المتمثلة �أ�سا�سا ً في م�صر
ع��ن ق�ي��ادة ال�شقيري للمنظمة وبرنامجها  ،وق��د ترافق
ذل��ك م��ع خ�لاف��ات ن�ش�أت ف��ي �صفوف اللجنة التنفيذية
بحيث طالبه ن�صف �أع�ضائها باال�ستقالة  ،وهو ما قام به
في . 1967/12/24
لقد ك��ان م�ؤتمر القمة في الخرطوم محطة فا�صلة
ف��ي ت��اري��خ ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية وف ��ي ت��اري��خ منظمة
التحرير الفل�سطينية � ،إيذانا ً بانتهاء المرحلة ال�شقيرية ،
لذلك نوثق فيما ي�أتي كلمة ال�شقيري في الم�ؤتمر  ،في
 1967/9/1مت�ضمنة المبادئ التي ت�ضمنتها كمرتكزات
ل�ح��ل الق�ضية الفل�سطينية  ،وب �ي��ان اللجنة التنفيذية
للمنظمة ح��ول االن�سحاب م��ن الم�ؤتمر  .وب��ال��رغ��م مما
�أو�ضحه ال�شقيري في مذكراته حول قمة الخرطوم � ،إال
�أن��ه طرح ق�صة الخرطوم وجداله فيها بعد ذلك بخم�سة
�أع��وام  ،في مقالة نرى �أنها بالغة الأهمية فيما ت�ضمنته
من مقاربات ا�ستراتيجية يجدها القارئ في هذا الف�صل .
وف��ي النهاية ف ��إذا ك��ان �إي�ق��اع المنظمة منذ ن�ش�أتها
متناغما ً �إل��ى حد كبير مع �إيقاع �سيا�سة عبد النا�صر ،
فمما ال ��ش��ك ف�ي��ه �أن�ه�م��ا غ ��ادرا ال�خ��رط��وم ول�ك��ل امرئ
منهما يومئذ �ش�أن يغنيه  ...كانت بداية الفراق  ،وهو ما
�سنتطرق �إليه في الف�صل الآتي .

كلمة ال�شقيري في م�ؤتمر قمة الخرطوم
يواجه م�ؤتمر القمة العربي  -بو�صفه �أعلى �أداة للعمل
العربي الم�شترك  -مرحلة خطيرة حا�سمة � ،سوف تقرر
م�ستقبل العالقات الر�سمية  ،كما �سوف تعك�س �آثارها
على الق�ضية الأ�سا�سية التي انعقد الم�ؤتمر من �أجلها ،
�أال وهي �إزالة العدوان اال�ستعماري الإ�سرائيلي الذي وقع
على الوطن العربي .
ولقد تابعت منظمة التحرير الفل�سطينية المداوالت
التي ج��رت ف��ي م�ؤتمر وزراء الخارجية ال�ع��رب ف��ي كل
م ��ن  :ال�ك��وي��ت  ،ون �ي��وي��ورك  ،وال �خ��رط��وم  ،ك�م��ا در�ست
الأب �ح��اث والتو�صيات التي تو�صل �إليها م�ؤتمر وزراء
االقت�صاد والمال والنفط العربي في بغداد .
وب�ع�ي��دا ً ع��ن روح ال�ت���ش��ا�ؤم  ،ي�ب��دو وا��ض�ح�ا ً لمنظمة
التحرير �أنه �إلى هذه اللحظة  ،ف�إن م�ؤتمر القمة ي�سير
�إلى نهاية غير مجدية � ،إذا لم يبادر الملوك والر�ؤ�ساء
�إل��ى التو�صل �إل��ى ق��رارات �إيجابية ترتفع �إل��ى م�ستوى
�آم��ال الأم��ة العربية ومطالبها  ،و ُتخرج الوطن العربي
من المحنة القا�سية التي �أل ّمت به  .ومهما يكن تقييم ما
تم و�ضعه حتى الآن من تو�صيات ودرا�سات  ،ف�إنه مما ال
ريب فيه �أن االتجاه الغالب يمكن تلخي�صه فيما يلي :
 ) 1ا�ستبعاد ا�ستئناف القتال في وقت قريب .
 ) 2ع ��دم ال �م��واف �ق��ة ع �ل��ى ق �ط��ع ال �ع�ل�اق��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية مع الدول التي �ساندت العدوان .
 ) 3التخلي عن وقف �ضخ البترول جزئيا ً �أو كليا ً  ،لزمن
محدود �أو غير محدود .
 ) 4ع��دم ال�م��واف�ق��ة على �سحب الأر� �ص��دة العربية من
منطقتي الإ�سترليني والدوالر .
و�إذا كان هذا ما �سوف ينتهي �إليه الأمر  ،ف�إن م�ؤتمر
القمة يكون قد اقت�صر غاية جهوده ال�سيا�سية المجردة
من القوة  ،تاركا ً لمعركة الكالم وحدها في الأمم المتحدة
وغيرها � ،أن تخرج العدو من الأرا�ضي العربية .
ومثل هذه النتيجة التي يتوجب على م�ؤتمر القمة
�أن يتجنبها  ،ال تعك�س �إرادة الأم��ة العربية  ،ف�ضال ً عن
�أنها �سوف ت��ؤدي �إل��ى بقاء العدوان � ،أو �إل��ى اال�ست�سالم
للمعتدي  ،وترك الأعباء كلها على كاهل الدول المعتدى
عليها  ،تتحملها كلٌّ بمفردها وقدر طاقاتها ومواردها .
غير �أن الحقيقة ال�صارخة الأكيدة � ،أن هذا االتجاه
على ال�صعيد الر�سمي ال يمثل �إطالقا ً م�شيئة ال�شعوب
العربية  ،وال ت�صميمها على احتمال كل ت�ضحية تقدم
عليها حكوماتها  ،بالغة ما بلغت .
�إن وقف �ضخ البترول كليا ً ولأجل غير محدود  ،مع

�سحب الأر�صدة  ،وقطع العالقات بالدول المعادية  ،كل
ذلك �سي�ؤدي حتما ً �إلى �إزالة �آثار العدوان .
على �أنه �إذا كانت الإجراءات المقترحة حتى الآن غير
مقبولة  ،كما يبدو االتجاه الغالب � ،أ�صبح من الواجب
�أن نجيب على ال�س�ؤال الكبير � :إذن ما هي الخطة البديلة
لإزالة �آثار العدوان ؟ .
وط�ب�ي�ع��ي �أن ت �ك��ون ه ��ذه الإج� � ��راءات م�ت��راب�ط��ة في
جوانبها الع�سكرية واالقت�صادية وال�سيا�سية لت�ؤدي �إلى
�إزالة العدوان  ،و�إذا لم تو�ضع هذه الخطة المتكاملة ف�إن
النتيجة الحتمية هي ا�ستمرار العدوان قائما ً على الأر�ض
العربية وفل�سطين  ،ويكون م�ؤتمر القمة قد تخلف عن
تحقيق الغاية التي اجتمع من �أجلها ..
�أما بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية على ال�صعيد العربي
في الظروف الحا�ضرة  ،ف�إن منظمة التحرير ترى من
واجبها �أن تلفت النظر �إلى عدد من الأمور الهـامة ذات
ال�صلة الوثيقة بم�صير الق�ضية الفل�سطينية  ،وتتلخ�ص
هذه الأمور فيما يلي :
�أوال ً � -إن �سيا�سة « �إ�سرائيل »  ،وم�شروعاتها التي تقوم بها
في قطاع غزة وال�ضفة الغربية ت�ستهدف الإدماج
�أو االحتالل طويل المدى .
ثانيا ً  -تعمل « �إ�سرائيل » بمختلف و�سائل العنف واللطف
ع �ل��ى �إظ� �ه ��ار ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ف ��ي هاتين
المنطقتين بمظهر الر�ضاء بالأمر الواقع  ،وعدم
مقاومته � ،أو اال�ست�سالم له .
ثالثا ً -ت�سعى « �إ�سرائيل » بكل جهدها  -بديالً عن االن�سحاب
غير الم�شروط � -إلى تقديم حلول متعددة  ،تبد�أ
من �إقامة حكم ذات��ي في ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة � ،إل ��ى �إن���ش��اء ج�م�ه��وري��ة فل�سطينية ترتبط
بح�سن الجوار مع « �إ�سرائيل » .
و�إن المنظمة الفل�سطينية رغما ً عن �إيمانها ب�صالبة
ال�شعب الفل�سطيني  ،و�صموده �أمام الم�ؤامرة اال�ستعمارية
ال�صهيونية في الخم�سين عاما ً الما�ضية  ،ورغما ً عن �أنها
ترف�ض جميع هذه الحلول جملة وتف�صيالً  ،لما �ست�ؤدي
�إليه من ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية  ،ف�إنها تحذر من
الخطر الذي يحدق بال�شعب الفل�سطيني  ..و ق�ضيته في
المرحلة الحا�ضرة .
ومما ي�ضاعف هذا الخطر � ،أن الخطة الإ�سرائيلية
ال تقابلها خطة عربية ت�ستهدف �إحباطها � .إن ال�شعب
الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يت�صدى الآن
ب�شجاعة وبطولة للخطة الإ�سرائيلية  ،وهو �أع��زل من
�أ�سباب المقاومة وال�صمود  ،وكل ما يلقاه على ال�صعيد
157

العربي من الدعم والت�أييد هو الإذاع��ات العربية التي
تن�شر �أخبار بطوالته وب�ساالته .
وت�ل��ح منظمة التحرير الفل�سطينية �أن ال ينتهي
م�ؤتمر القمة دون �أن ي�ضع خطة عربية عاجلة تف�سد
على « �إ�سرائيل » خططها وتدعم المقاومة ال�شعبية في
فل�سطين المحتلة  ،و�أن منظمة التحرير الفل�سطينية
م�ستعدة لأن تقوم بدور فاعل في تنفيذ الخطة العربية
بما يتي�سر لديها من رجال و�سالح  ،هذا وت�ؤكد المنظمة
من جديد بالن�سبة لجوهر الق�ضية الفل�سطينية المبادئ
الآتية :
�أوالً  -ال �صلح وال تعاي�ش مع « �إ�سرائيل » .
ثانيا ً  -رف�ض المفاو�ضات مع « �إ�سرائيل »  ،وعدم
االعتراف باالحتالل ال�سابق .
ثالثا ً  -ع��دم الموافقة على �أي��ة ت�سوية فيها
م�س بالق�ضية الفل�سطينية  ،وما ي�ؤدي �إلى
ّ
ت�صفيتها .
رابعا ً  -عدم التنازل عن قطاع غزة وال�ضفة الغربية
ومنطقة الح ّمة  ،مع الت�أكيد  -باهتمام خا�ص -
على عروبة القد�س .
خام�سا ً  -في نطاق االت�صاالت الدولية في هيئة
الأمم المتحدة وخارجها  ،ال تنفرد �أية دولة
عربية بقبول �أية حلول لق�ضية فل�سطين .
�ساد�سا ً  -التركيز الدائم الم�ستمر على ال�صعيدين
العربي والدولي  ،على �أن ق�ضية فل�سطين  ،و�إن
تكن عربية م�صيرية � ،إال �أن �شعب فل�سطين
هو �صاحب الحق الأول في وطنه  ،وهو الذي
يـقرر م�صيره .
ويبقى على منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تنبه �إلى
م�صير منظمة التحرير الفل�سطينية .
�إن منظمة التحرير هي نف�سها �إنجاز كبير  ،يتجلى في
قيامها ككيان لل�شعب الفل�سطيني و�شخ�صيته الوطنية ،
و�إن بقاءها وا�ستمرارها ف��ي اال�ضطالع بم�س�ؤولياتها
القومية � ،أل��ز ُم واج� ٍ�ب في هذه المحنة القا�سية من �أي
وقت م�ضى .
ولقد ا�ستطاعت منظمة التحرير  -رغم الم�صاعب
الكثيرة المتراكمة في طريقها � -أن تجمع حولها جميع

158

فئات ال�شعب الفل�سطيني  ،ف�أ�صبحت تمثله كما تمثل
�أية حكومة عربية �شعبها المتجمع على �أر�ضها  ،المقيم
تحت �سلطاتها .
وبالإ�ضافة �إل��ى ن�شاطاتها ال�سيا�سية والإع�لام�ي��ة ،
ا�ستطاعت منظمة التحرير �أن تبني جي�ش التحرير
الفل�سطيني بناءً ن�ضاليا ً  ،جعله يقاتل بب�سالة و�شجاعة
في  :قطاع غزة  ،والجبهة ال�سورية  ،والجبهة الأردنية .
�إن منظمة التحرير الفل�سطينية وجي�ش التحرير
الفل�سطيني يقفان الآن وجها ً لوجه �أمام الم�صير  ،و�إن
بقاء المنظمة �ضرورة قومية  ،فل�سطينية وعربية  ،في
المقام الأول .
و�إنها لكارثة قومية  ،فل�سطينية وعربية � ،أن ُت�صفى
المنظمة  ،و�أن ُي���س� ّرح جي�ش ال�ت�ح��ري��ر  ،وي ��أب��ى �شعب
فل�سطين ومعه الأمة العربية �أن ت�صل المنظمة وجي�شها
�إل��ى هذا الم�صير  ،و�سوف يظل �شعب فل�سطين يقتطع
من لحمه  ،وي�ستنزف من دمه ل ُيبقي ما �أمكن �أن ُيبقي
من منظمة التحرير وجي�ش التحرير .
ولهذا ف�إن منظمة التحرير الفل�سطينية تقترح على
م�ؤتمر القمة �إ�صدار القرارات التالية :
 ) 1الوفاء بجميع االلتزامات المالية المترتبة لمنظمة
التحرير وجي�ش التحرير بموجب ق��رارات م�ؤتمرات
القمة  ،واال�ستمرار في �أدائها في مواعيدها المقررة .
 ) 2تمكين منظمة التحرير الفل�سطينية من م�س�ؤولياتها
القومية ف��ي تنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،وتهيئته
ل�ي�ق��وم ب ��دوره الطليعي ف��ي ت�ح��ري��ر وط�ن��ه وتقرير
م�صيره .
 ) 3تعزيز جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،بحيث تكون
للمنظمة �سلطة ك��ام�ل��ة عليه م��ن ح�ي��ث  :ت�شكيله
وت��دري�ب��ه وت�سليحه وجميع ��ش��ؤون��ه الإداري� ��ة  ،على
�أن واجبه الع�سكري يظل مرتبطا ً بالخطة العربية
الموحدة .
� ) 4إن�شاء مع�سكرات لتدريب �أب�ن��اء فل�سطين ف��ي الدول
العربية  ،بالتعاون مع منظمة التحرير الفل�سطينية .
� ) 5إ� �ص��دار التعليمات �أو الأوام� ��ر ال�لازم��ة ف��ي الدول
العربية  ،ك��ل ح�سب نظمها ال��د��س�ت��وري��ة  ،لتمكين
منظمة التحرير الفل�سطينية من ا�ستيفاء �ضريبة
التحرير من �أبناء فل�سطين حيثما وجدوا .

بيان وفد المنظمة حول ان�سحابه من الم�ؤتمر
( تعلن منظمة التحرير الفل�سطينية من هذا البلد
العربي المنا�ضل ( ال�سودان ) �إل��ى ال�شعب الفل�سطيني
والأمة العربية � ،أنها قررت االن�سحاب من م�ؤتمر القمة
ال �ع��رب��ي ال�م�ن�ع�ق��د ف��ي ال �خ��رط��وم  ،وه ��ي �إذ ت�ع�ل��ن ذلك
ال ت�ستهدف التهجم على �أح��د �أو التنديد ب�أحد  ،و�إنما
تفعل ذلك بروح �أخوية عربية وبكل تقدير واحترام  ،و�إن
الدافع الوحيد لإعالن هذا االن�سحاب هو �إطالع ال�شعب
الفل�سطيني والأمة العربية علــى حـقـيقة موقـف المنظمـة
من ناحية قومية  ،خا�صة و�أن الق�ضية الفل�سطينية هي
�أمانة غالية  ،وتق�ضي هذه الأمانة كواجب مقد�س �أن يكون
ال�شعب الفل�سطيني والأم��ة العربية على علم بالحقائق
الوا�ضحة والظروف المو�ضوعية  ،وال تريد المنظمة في
هذه المرحلة بالذات � ،أن تك�شف عن جميع الأ�سباب التي
دعت �إلى هذا الموقف حتى ال تزداد الق�ضية الفل�سطينية
خطرا ً على خطر  ،و�إنما تقت�صر المنظمة في بيان ال�سبب
الرئي�سي الذي ت�سمح الظروف ب�إعالنه  ،ذلك ال�سبب في
مجمله �أن منظمة التحرير الفل�سطينية قد عر�ضت على
الم�ؤتمر مذكرة تت�ضمن �ستة مبادئ �أ�سا�سية يجب �أن
يرتكز عليها �أي حل للق�ضية الفل�سطينية  ،وخ�ص�صت
ال �م��ذك��رة ب��ال�ت�ح��دي��د �أن ��ه ال ي�ح��ق لأي ��ة دول ��ة ع��رب�ي��ة �أن
تنفرد بقبول �أي حل للق�ضية الفل�سطينية  ،م�ؤكدة بذلك
�أن الق�ضية الفل�سطينية ه��ي ق�ضية ع��رب�ي��ة م�صيرية
وال يجوز �أن تقبل فيها �أي حلول �سيا�سية � ،إال �إذا اتفقت
عليها ال��دول العربية في اجتماع كامل م�س�ؤول ت�شترك
فيه منظمة التحرير الفل�سطينية .
ف��ي الجل�سة الأخ �ي��رة المقفلة ال�ت��ي عقدها م�ؤتمر
القمة �شرح وفد المنظمة ( برئا�سة الأ�ستاذ ال�شقيري )
ب�صورة وافية  ،وجهة نظره في كيفية معالجة الق�ضية
الفل�سطينية على ال�صعيد العربي والدولي  ،غير �أن م�ؤتمر
القمة لم يوافق على مقترحات المنظمة  ،ونظرا ً لأن وفد

المنظمة يرى �أن موقف م�ؤتمر القمة هذا �أ�صبح يواجه
م�س�ؤولية خطيرة ال ت�ستطيع المنظمة �أن ت�شارك في
تحملها  ،لم ير وفد المنظمة �أمامه بديالً �إال االن�سحاب
من الم�ؤتمر �إعالنا ً منه عن عدم الموافقة على ما انتهى
�إليه الم�ؤتمر بالن�سبة �إلى ق�ضية فل�سطين .
ويبقى بعد ذل��ك على المنظمة �أن تت�صل بمختلف
الو�سائل بجماهير ال�شعب الفل�سطيني والقوى الوطنية
في الأم��ة العربية  ،لتحديد معالم الم�سيرة المقبلة ،
التي يتعين على منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تقوم
فيها ع�ل��ى ��ض��وء ظ ��روف المحنة ال�م��ري��رة ال�ت��ي نزلت
بالوطن العربي في فل�سطين  ،و�إن وفد منظمة التحرير
الفل�سطينية يرى لزاما ً عليه �أن يعرب عن عظيم �شكره
و�أخل�ص تقديره لل�شعب ال�سوداني  ،ولمجل�س ال�سيادة
في ال�سودان والحكومة ال�سودانية لما لقي من حفاوة
بالغة ورعاية �أخوية كريمة ) .
وب��رغ��م ان�سحاب وف��د المنظمة ف ��إن الموقف الذي
عبرت عنه اللجنة التنفيذية جعل الم�ؤتمر ي�ستجيب
لجانب من مقترحات المنظمة  ،التي �أ�صبحت تعرف
بـ « الءات قمة الخرطوم » .
وفيما بعد  ،وعندما ا�شتد الخالف حول �أ�سلوب العمل
فيما بين الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري من جهة  ،وفريق من
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية من جهة ثانية  ،الذي يتكون
من الأع�ضاء  :عبد الخالق يغمور  ،بهجت �أبو غربية ،
�أ��س��ام��ة النقيب  ،يحيى ح�م��ودة  ،وج�ي��ه ال�م��دن��ي  ،نمر
الم�صري  ،يو�سف عبد الرحيم  ،ق��دم �أحمد ال�شقيري
ا�ستقالته �إل��ى ال�شعب الفل�سطيني  ،كما هو وا�ضح من
كتاب اال�ستقالة الموجه منه �إلى اللجنة التنفيذية  ،وقد
�أذاعها الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري من �إذاعة �صوت فل�سطين
()1
في القاهرة .

( )1ن�ص اال�ستقالة في الف�صل الآتي .
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�سجال ال�شقيري وعبد النا�صر في قمة الخرطوم
رواية محمود ريا�ض *

تحدث رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية فقال :
« �إن مو�ضوع ال�ضفة الغربية خطير  ،والآالم التي يتعر�ض
لها �شعبنا تهزنا جميعا ً وتفزعنا على م�صير ق�ضية
فل�سطين � .إن منظمة التحرير الفل�سطينية قد حددت
موقفها من الق�ضية في المبادئ ال�ستة التي وزعتها على
الم�ؤتمر » .
وك��ان ال�شقيري قد وزع على الم�ؤتمر مذكرة با�سم
المنظمة طالب فيها بتبني الم�ؤتمر ل�ستة مبادئ هي :
�أوال ً  -ال �صلح وال تعاي�ش مع « �إ�سرائيل » .
ثانيا ً  -رف�ض المفاو�ضات مع « �إ�سرائيل » .
ثالثا ً  -ع��دم الموافقة على �أي��ة ت�سوية تم�س الق�ضية
الفل�سطينية وت�ؤدي �إلى ت�صفيتها .
راب�ع�ا ً  -ع��دم ال�ت�ن��ازل ع��ن ق�ط��اع غ��زة وال�ضفة الغربية
والت�أكيد على عروبة القد�س .
خام�سا ً  -عدم انفراد �أي��ة دول��ة عربية بقبول �أي��ة حلول
لق�ضية فل�سطين .
�ساد�سا ً  -التركيز على �أن ق�ضية فل�سطين برغم �أنها
ق�ضية عربية م�صيرية � ,إال �أن �شعب فل�سطين هو
�صاحب الحق الأول في تقرير م�صيره .
ثم ا�ست�أنف ال�شقيري كلمته قائال ً � « :إن تلك المبادئ
ال�ستة قد تم و�ضعها بعد تفكير عميق ودرا�سة هادئة .
و�إننا ن�شعر �شعورا ً �أمينا ً و�صادقا ً ب�أن هذه المبادئ ال�ستة
هي التي يمكن على �أ�سا�سها حل الق�ضية الفل�سطينية .
نحن متفقون معكم على � �ض��رورة ان�سحاب ال�ع��دو من
قطاع غزة وال�ضفة الغربية  ,وعلى بذل �أق�صى الجهود
ال�سيا�سية لحمل العدو على االن�سحاب  .كما �أننا ن�ؤكد �أن
المنظمة ال ت�ضع �شروطا ً �أو تحفظات لكن ال�س�ؤال الذي
يجب �أن نطرحه على �أنف�سنا هو  :ما هو الثمن الذي
يجب علينا �أن ندفعه ؟ نحن جميعا ً نعرف « �إ�سرائيل » .
و�أنا بمنتهى التوا�ضع �صاحب خبرة طويلة معها و�أعرف
�أهدافها و�أطماعها نتيجة الممار�سة الفعلية  .و�أرجو
�أن يكون مفهوما ً لديكم �أن موقفنا في المنظمة لي�س
نتيجة عناد �أو تطرف  ,لكن المو�ضوع ال��ذي يجب �أن
ي�شغلنا هو مو�ضوع الثمن الذي يتعين علينا �أن ندفعه
في �سبيل ا�ستعادة ال�ضفة الغربية  ,ونحن نرى �أن��ه �إذا
كان الثمن باهظا ً ف�إن قبولنا به �سيكون خط�أ ً كبيرا ً � .إن
�سيا�سة �أميركا تهدف �إلى ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
ب�صفة نهائية .

والنقاط الخم�س الواردة في م�شروع جون�سون ثمن
ٍ
غال وباهظ من �أجل ا�ستعادة ال�ضفة الغربية  .فهل نحن
م�ستعدون لدفع ه��ذا الثمن الغالي ف��ي مقابل ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة ؟ �أن ��ا ك�م��واط��ن ع��رب��ي  ,وك��رئ�ي����س للمنظمة ,
�أرف����ض دف��ع ه��ذا الثمن و�أع�ل��ن الآن �أنني غير موافق .
الم�شروع اليوغو�سالفي يهدف �إلى ت�سوية نهائية و�إلى
�سلم دائم في المنطقة قبل حل الق�ضية الفل�سطينية .
�أنا ال �أريد �أن �أطيل عليكم الحديث �أكثر من ذلك  .لكنني
�أردت �أن �أو�ضح وجهة نظرنا لمجل�سكم الموقر والمبادئ
ال�ستة التي و�ضعتها منظمة التحرير ووزعتها عليكم ,
هي خال�صة وجهة النظر الفل�سطينية ب�ش�أن م�ستقبل
الق�ضية � .إن�ن��ا ف��ي النتيجة نرف�ض �أي ح��ل ي ��ؤدي �إلى
الت�صفية النهائية للق�ضية الفل�سطينية .
«
وتحدث الرئي�س عبد النا�صر فقال � :أنا �أختلف مع
ال�شقيري في تعبير ورد على ل�سانه حول الت�سوية النهائية
للق�ضية  .فالت�صفية النهائية قد تمت فعالً يوم تعني
الجلو�س مع « �إ�سرائيل » حول مائدة المفاو�ضات  .وهذا
علي �أال �أتكلم .
بالفعل ما تريده �أميركا  .لقد كان �أ�سهل ّ
غير �أننا كنا نعاني في الما�ضي من م�صيبة واحدة  ,والآن
لدينا م�صيبتان  :م�صيبة  1948وم�صيبة �سنة . 1967
لذلك ف�إنني قلت �إننا على ا�ستعداد لأن ندفع ثمنا ً مقابل
ا�سترداد ال�ضفة الغربية  .فلي�س في ا�ستطاعتنا جميعا ً
الآن ا�ستعادة ال�ضفة الغربية ع�سكريا ً  .فهل نتركها
في يد « �إ�سرائيل » ؟ وم��ا ال��ذي يمكن عمله في الوقت
الحا�ضر ؟ وما هو البديل ؟ كان يمكنني ان �ألزم ال�صمت
و�أتحدث عن �سيناء فقط  .ولكنني �أكرر ما قلته من قبل
وهو �أن ال�ضفة الغربية �أهم عندي كثيرا ً من �سيناء حتى
ولو بقوا فيها ع�شر �سنوات � .أنا قلت �إنه ال بد �أن ندفع
الثمن مقابل ال�ضفة الغربية  ،و�أنا �أق�صد بالطبع الثمن
المعقول  ،طالما �أننا ال ن�ستطيع ا�ستردادها ع�سكريا ً .
ويجب �أال نن�سى �أن ن�صف فل�سطين قد �ضاع �سنة 1948
والن�صف الآخ��ر �ضاع �سنة  . 1967و�إذا ك��ان هدفنا الآن
ا�ستعادة ال�ضفة الغربية عن طريق العمل ال�سيا�سي  ,فال
بد من دفع الثمن » .
ث��م �أ��ض��اف الرئي�س عبد النا�صر  « :الملك ح�سين
كانت له عالقات بالأميركان وك��ان��وا يمدونه بال�سالح
و�أعتقد �أنهم حري�صون على ا�ستمرار عالقتهم به  .ولهذا
قلت ك�لام��ي بكل و��ض��وح و��ص��راح��ة  .وبالطبع �سيكون

(*) وزير خارجية م�صر في حينه .
الم�صدر  :محمود ريا�ض  ,مذكرات محمود ريا�ض (  : ) 1978 - 1948البحث عن ال�سالم وال�صراع في ال�شرق الأو�سط  ،ط, 2
القاهرة  :دار الم�ستقبل العربي � . 1985 ,ص �ص ( . ) 137 - 135
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هناك ثمن  ,ولكن الثمن لي�س ت�صفية الق�ضية  ,يجوز �أن
يكون الثمن هو توثيق عالقة الملك ح�سين بالأميركان
واقترابه منهم �أكثر  .و�إذا كانت الحقيقة دائما ً م ّرة ً �إال
�أن علينا قبولها لأننا نواجه في الوقت الحا�ضر م�صيبة
كبرى  .وعلينا �أن نعمل من �أجل الخروج منها  .والمو�ضوع
ب�سيط ووا�ضح للغاية  .هناك دائما ًطريقان ال ثالث لهما :
الن�ضال ال�سيا�سي والعمل الع�سكري  .وعندما ال نكون

قادرين على العمل الع�سكري فعلينا �أن ننا�ضل �سيا�سيا ً .
و�إذا كنا قد اخترنا  -نظرا ً لظروفنا  -العمل ال�سيا�سي ,
ف�أنا �أختلف مع ال�شقيري  ,هناك فرق بين العمل ال�سيا�سي
وت�صفية الق�ضية  ,و�إذا لم نبادر بعمل �إيجابي ال�سترداد
ال�ضفة الغربية ف�ستتحول الأر���ض التي احتلها اليهود
تدريجيا ً �إلى �أر�ض �إ�سرائيلية » .

ذكريات عن م�ؤتمر القمة في الخرطوم*

ط�ل�ب��ت « � �ش ��ؤون فل�سطينية » م��ن الأ� �س �ت��اذ �أحمد
يخ�صها بمذكراته عن م�ؤتمر القمة في
ال�شقيري �أن ّ
الخرطوم � 25آب � /أغ�سط�س  ، 1967فرغب في �أن يعطيها
ب�شكل حديث يجيب به على عدد من الأ�سئلة  ،وفيما يلي
ت�سجيل لهذا الحديث �أع ّده �إبراهيم العابد .
• ماذا كان الهدف من عدم دعوتكم لح�ضور م�ؤتمر
الخرطوم ؟
 الواقع �أن عدم دعوتي لح�ضور م�ؤتمر الخرطوم لهق�صة وحكاية تت�صل بالق�ضية الفل�سطينية  ،وخا�صة في
الظروف التي جاءت في �أعقاب هزيمة حزيران  .اجتمع
وزراء خارجية ال��دول العربية لأول م��رة بعد الهزيمة
في منت�صف حزيران في الكويت وق��رروا فيما بينهم �أن
ي�سافروا �إل��ى نيويورك  .وك��ان االت�ح��اد ال�سوفييتي قد
دع��ا �إل��ى دورة ا�ستثنائية  ،دورة طارئة في ذل��ك الوقت .
وهناك ر�أى وزراء الخارجية تحت م�ؤثرات متعددة �أنه
ينبغي ع��دم دع ��وة منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية �إلى
االجتماعات ال�سيا�سية المقبلة � ،سواء كانت على م�ستوى
وزراء الخارجية �أو على م�ستوى القمة  .وكان االتجاه في
ذلك الوقت �إلى دعوة م�ؤتمر للقمة في الخرطوم  .ووجد
وزراء الخارجية �أنف�سهم في نيويورك تحت �ضغوط هائلة
ومتعددة كلها كانت تتجه في اتجاه واح��د  :هو البحث
ع��ن و�سيلة �سلمية لإزال ��ة �آث��ار ال �ع��دوان ول��و بت�ضحيات
ولو بتنازالت  .ومن هنا كان الحديث حول تجنّب دعوة
المنظمة  ،و�أقول متوا�ضعا ً دعوة رئي�س المنظمة بالذات .
بطبيعة الحال كان الذي يحمل لواء هذه الفكرة المنجي
أح�ست
�سليم رئي�س الوفد التون�سي  .تون�س بعد النكبة � ّ
ب�أنها هي التي انت�صرت وانت�صرت �أفكارها ومعها �أفكار
بو رقيبة وك�أنما ل�سان حال تون�س في ذلك الوقت � :ألم
نقل لكم في ال�سابق �إن الحديث حول تحرير فل�سطين
باطل ومحال ؟ �ألم نقل �إن الحرب �ضد « �إ�سرائيل » عقيمة
وغير مجدية ؟ �إلخ  ..جاءت تون�س بعد هزيمة حزيران
لت�ؤكد ه��ذه الت�سا�ؤالت م��رة �أخ��رى وك�أنها على �صواب ،
وتفردت في ذلك وك�أن الدول العربية الأخرى كلها كانت

على باطل  .ولذلك كان المنجي �سليم هو ال��ذي يتولى
مهمة �إق�ن��اع بقية ال��دول العربية بتجنب دع��وة منظمة
التحرير الفل�سطينية لأنها تمثّل �شعب فل�سطين ون�ضال
�شعب و�آم��ال �شعب من �أج��ل تحرير وطنه  ،و�أن تحرير
فل�سطين لم يعد له مجال في نظر تون�س وبع�ض الدول
العربية بعد الهزيمة  .م�ضافا ً �إلى هذا �أن رئي�س المنظمة
�شخ�صيا ً في نظر تون�س حملت عليه الدعاية ال�صهيونية
حملة كبرى و�ش ّهرت به ت�شهيرا ً كبيرا ً  ،ولذلك فهو غير
مقبول دوليا ً ،ف�إذا كنا نريد �أن نلج�أ �إلى العالم الدولي من
�أجل �إزالة �آثار العدوان  ،يجب �أن نزيل �آثارا ً�أخرى تقف في
طريق �إزالة �آثار العدوان  ،ومنها �إزالة قيادة المنظمة .
بطبيعة الحال عدد �آخر من الدول مال �إلى هذا الر�أي .
الأردن وجد فيه فر�صة للتخل�ص من رئي�س المنظمة ،
وكذلك المملكة العربية ال�سعودية  .و�سبق لممثلي هذه
ال��دول ال�ث�لاث ف��ي �شهر �أي��ار � 1967أن تقدموا بمذكرة
خطية لجامعة ال��دول العربية يقولون فيها بالن�ص :
« �إن ال�شقيري لم يعد جديرا ًبتمثيل الكيان الفل�سطيني » .
وقبل الهزيمة لم يكن مي�سورا ً لهذه الدول وال لغيرها �أن
يزحزحوا قيادة المنظمة من موقعها  .لكن بعد الهزيمة ،
وج��دت هذه الفر�صة بالن�سبة للدول الثالث  ،ور�أوا في
الت�شهير ال�صهيوني الكبير برئي�س المنظمة ذريعة في
�أنه ال يمكن للدول العربية �أن ت�صل �إلى حل �سلمي لهذه
الق�ضية طالما بقيت منظمة التحرير تدعو �إلى تحرير
فل�سطين  ،وترف�ض �أي��ة ت�ن��ازالت يمكن �أن يقبل العرب
عليها  .وم��ن هنا ج��اء االت�ف��اق بين ال��دول العربية بين
�صامت وناطق على تجاهل دعوة رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية  .انتهت الدورة اال�ستثنائية  ،وتداعى وزراء
الخارجية �إلى الخرطوم لعقد اجتماع تح�ضيري لي�ضع
الدرا�سات والمقترحات الالزمة �أمام م�ؤتمر القمة الذي
�سينعقد في الخرطوم  .وتولّت حكومة ال�سودان الدعوة
�إل��ى م�ؤتمر وزراء الخارجية في �شهر �آب  . 1967يومها
كنت في لبنان  ،وكنت �أق��ر�أ ما يدور من الم�شاورات بين
ال��دول العربية دون �أن ت�صلني دعوة � ،أو �أن تقوم �سفارة

(*) �إبراهيم العابد ( لقاء ) � ،ش�ؤون فل�سطينية  ،بيروت  ،عدد � ، 4أيلول � /سبتمبر � ، 1972ص �ص . 99 - 90
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ال���س��ودان ف��ي ب�ي��روت بات�صال ب��ي ح��ول ه��ذا المو�ضوع ،
وم�ك�ث��ت �أراق� ��ب ه��ذه الأو� �ض ��اع  .وك��ذل��ك ب ��د�أت ت�صلني
المعلومات �أن وزراء الخارجية �سيجتمعون بمعزل عن
منظمة التحرير الفل�سطينية � ،إلى الأ�سبوع الأخير الذي
�سبق اجتماع الوزراء .
حينئذ قررت �أن �أذهب �إلى الخرطوم دون �أن ت�صلني
الدعوة  ،و�أن �أفاجئ وزراء الخارجية في االجتماع  ،و�أن
�أدخل عليهم و�أن �أ�ضعهم �أمام الم�س�ؤولية التاريخية في
�أن يرف�ضوا ح�ضوري معهم  .ودعوت ال�سيد �شفيق الحوت
مدير مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية في بيروت �إلى
بيتي  ،وطلبت �إليه �أن ي�سافر �إلى الخرطوم  ،و�أن ال ُيعلم
�أحدا ً بذهابي �إلى الخرطوم  ،وكلفته بمهمة �صغيرة فقط
ال يتعداها  ،وه��ي �أن يذهب في ي��وم متفق عليه ويكون
ب��ان�ت�ظ��اري وم�ع��ه ��س�ي��ارة تك�سي ف��ي م�ط��ار الخرطوم .
و�أخ�ب��رت��ه �أن�ن��ي ��س��أذه��ب ر�أ� �س �ا ً م��ن المطار �إل��ى الجامع
الكبير ف��ي ال�خ��رط��وم � ،أن��ا و�أم�ت�ع�ت��ي و�أوراق� ��ي  ،و�أبيت
في الجامع و�أعلن على جماهير الم�صلين �أنني �ضيف
ال�شعب ال�سوداني و�ضيف اهلل في بيت اهلل  .طبعا ً �أردت
من وراء هذا  ،وكنت قا�صدا ً بكل عزم � ،أن �أثير الجماهير
في الخرطوم ال على الحكومة ال�سودانية لأن الم�س�ؤولية
ال تقع على عاتقها وحدها  ،بل على عاتق الدول العربية
مجتمعة � .أردت �أن �أثير الجماهير العربية في الخرطوم
على وزراء الخارجية وهم مجتمعون  ،فقد كنت عازما
ف��ي ي��وم االجتماع �أن �أخ��رج �أم��ام الم�صلين و�أت�ج��ه �إلى
الق�صر الجمهوري وبالجماهير  ،ب�سلطان الجماهير من
ورائ��ي � ،أدخ��ل �إل��ى االجتماع  .طرحت هذه الخطة على
ال�سيد �شفيق الحوت وطلبت منه كتمانها  ،و�أن ي�سبقني
�إل ��ى ال�خ��رط��وم لنعمل ع�ل��ى تنفيذها  .و��س��اف��ر ال�سيد
الحوت في الموعد المقرر  .و�أن��ا جهزت نف�سي لذلك ،
ثم دعوت ال�شيخ عبد اهلل الطريقي ( الخبير البترولي
العربي المعروف ) لأن يكون في وفد منظمة التحرير ،
لأن ال��دول العربية كانت قد ب��د�أت قبل ذلك بوقف �ضخ
البترول عن ال��دول الأوروب�ي��ة و�أميركا باعتبارها دوال ً
معادية  ،ولإيماني ب�أن البترول هو من �أقوى �أ�سلحتنا في
المعركة  .وفعالً قبيل اجتماع وزراء الخارجية �أ�صبح كل
�شيء جاهزا ً �أمامنا لل�سفر .
وف��ي ي��وم �سفري ج��اءت�ن��ي برقية م��ن محمد �أحمد
محجوب رئي�س وزراء ال���س��ودان ي��دع��ون��ي �إل��ى اجتماع
وزراء الخارجية  .ده�شت لهذه البرقية لأن الدعوات
ذه�ب��ت �إل ��ى وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ال �ع��رب ق�ب��ل ذل��ك بثالثة
�أ��س��اب�ي��ع  .ل�ك��ن ع�ل��ى ك��ل ح��ال ال ب��د �أن �أذه ��ب  ،وهناك
ال بد �أن �أبحث عن الدوافع وراء هذه الدعوة العاجلة .
و�سافرنا �إل��ى الخرطوم وه�ن��اك اجتمعت ببع�ض وزراء
الحكومة ال�سودانية في ذلك الوقت  ،وب��د�أوا يتحدثون
إلي بعد مق ّدمات ب�أن الت�أخر في توجيه الدعوة لم يكن
� ّ
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من م�س�ؤولية ال�سودان  ،و�أن ال�سودان لم يكن من تلك
ألحت على ع��دم دعوتك  ،و�أن
الحكومات العربية التي � ّ
ِ
وزراء ال�سودان اجتمعوا فيما بينهم وقالوا  :ل َم نتحمل
نحن ه��ذه الم�س�ؤولية ؟ ل�م��اذا نحن نمتنع ع��ن �إر�سال
الدعوة لرئي�س المنظمة ؟ فَل ُيد َع  ،وعلى وزراء خارجية
الدول العربية �أن ينظروا في الأمر؛ ف�إن قرروا بالإجماع
�أو ب��الأك �ث��ري��ة ع ��دم ح���ض��ور رئ�ي����س م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية يكون القرار منهم  ،وال تتحمل الحكومة
ال�سودانية وح��ده��ا ه��ذه الم�س�ؤولية  .وبعد مزيد من
التق�صي  ،و�ضح لي �أن الحكومة ال�سودانية و�صل �إلى
ّ
علمها �أمر الخطة التي كنت عازما ً على تنفيذها  ،وهي
الذهاب �إلى الخرطوم ولو لم ت�صلني الدعوة والذهاب
�إل ��ى ال�ج��ام��ع  ،وم��ن ه�ن��اك ال��ذه��اب م��ع الم�صلّين �إلى
مقر اج�ت�م��اع وزراء خ��ارج�ي��ة ال ��دول العربية  .بلغتهم
ه��ذه الخطة؛ �إذ عرفت بعد �أي��ام م��ن حديث �أخ��وي مع
رئ�ي����س ال� ��وزراء ق��ال ل��ي  :واهلل ل��و ن�ف��ذت ه��ذه الخطة
لخرج علينا ال�شعب في الخرطوم بالع�صي والنبابيت ،
وحطموا ر�ؤو�سنا داخ��ل االجتماع � .أن��ت ال تعرف مبلغ
حما�س ال�سودانيين ومبلغ ا�ستثارتهم وا�ستغ�ضابهم حين
يفلح م��ن ي�ستغ�ضبهم  .على ك��ل ح��ال انعقد االجتماع
الأول في الق�صر الجمهوري  .ذهبت ومعي ال�شيخ عبد
اهلل الطريقي  ،وال�سيد خ��ال��د ال�ف��اه��وم ع�ضو اللجنة
التنفيذية وال�سيد �شفيق الحوت  .وبعد الكلمة الترحيبية
ال�ت��ي �أل�ق��اه��ا رئي�س وزراء ال���س��ودان  ،خ��رج الم�صورون
وال�صحفيون  ،واعتبرت الجل�سة مقفلة  ،و�إذ بي �أرى �أن
الجو �أ�صبح ج ّو وجوم وهدوء تام � ،سكينة ك�سكينة القبور
يقطعها المنجي �سليم طالبا ً الكلمة فينظر �إليه محمد
�أحمد محجوب ب�شيء من العتاب الأخ��وي ويقول له :
« ي��ا منجي ب�لا���ش نتكلم ف��ي ه��ذا المو�ضوع »  .وي�ص ّر
المنجي �سليم على طلب الكالم قائالً  « :نحن لم نتفق
على هذا في نيويورك  .هذا االجتماع قا�صر على وزراء
خارجية الدول العربية  ،ويجب �أن يح�ضره فقط وزراء
خارجية الدول العربية »  .طبعا ً هو تجنب �أن يذكر ا�سمي
�أو يتعر�ض لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،لكنه بقي
يكرر في حديثه  ،في �صياغات مختلفة �أن هذا االجتماع
هو اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية  .ف�أدركت �أنا ،
بطبيعة الحال  ،من ه��ذه الإ� �ش��ارات وم��ن الأخ�ب��ار التي
وردتني قبل ذل��ك � ،أن ال�سيد المنجي �سليم ي�صر على
عدم ح�ضوري هذا االجتماع  ،فرفعت يدي طالبا ً الكلمة
وال�سيد محمد �أحمد محجوب يتو�سل �إل��ي وينا�شدني
ب�أن �أتكلم بغاية االخت�صار وبغاية الهدوء  .قلت له لي�س
هناك مبرر ال للمنا�شدة وال للتو�سل � ،سيكون حديثي
عاديا ً وهادئا ً  .وقلت �إذا كان اجتماع وزراء خارجية الدول
العربية هو لبحث عالقات ال��دول العربية فيما بينها ،
م��ا ات�صل منها ب��الأم��ور االقت�صادية �أو الثقافية �أو ما
�أ�شبه  ،فلي�س لي مكان في هذا االجتماع  ،و�أنا م�ستعد �أن

�أخرج لأنه يت�صل بمو�ضوعات ال عالقة لي بها  .فنحن
ال�شعب الفل�سطيني لي�س عندنا عالقات اقت�صادية وال
عالقات ثقافية � .إذا كان ال�سيد المنجي �سليم يريد من
ه��ذا االجتماع �أن تبحثوا التبادل االقت�صادي بالن�سبة
للأرز والنفط والقطن فنحن لي�س لنا ن�صيب في هذه
الموا�ضيع  ،و�أن��ا م�ستعد �أن ال �أح�ضر ه��ذا االجتماع ،
�إنما هذا االجتماع عنوانه الكبير هو البحث في الق�ضية
العربية  ،هو البحث في �إزالة �آثار العدوان  ،هو البحث
ف��ي �أ��س�ب��اب ال�ه��زي�م��ة ال�ت��ي ح�ل��ت بال�شعب الفل�سطيني
وبالأمة العربية  .وما دام االجتماع معقودا ً تحت هذين
العنوانين  ،فال�شخ�ص الأول الذي يجب �أن يح�ضر هو
رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية قبل تون�س وغير
تون�س  .ب��د�أ االجتماع يتكهرب قليالً ويتبادل الح�ضور
النظرات  .ال��وف��د ال�سعودي ينظر ف��ي ال��وف��د الأردن ��ي ،
وال��وف��د الأردن ��ي ف��ي وج��ه المغربي والمغربي ف��ي وجه
الليبي  ،وكانت هذه الوفود متقاربة في وجهة نظرها .
�أما �أنا فا�ستر�سلت في حديثي وقلت � :أنا �أري��د منكم الآن
�أن تقرروا ما �إذا كنتم مجتمعين للق�ضية العربية التي �أنا
فريق رئي�سي فيها � ،أو �أنكم مجتمعون لأم��ور داخلية بين
ال��دول العربية ال �صلة للق�ضية الفل�سطينية بها  .فعاد
المنجي �سليم م��رة ثانية للكالم وق��ال � :أن��ا ال �أتكلم عن
�أ�شخا�ص � ،إنما نحن �أم��ام نقطة نظام ونقطة مبد�أ  :لقد
اتفقنا في نيويورك على �أن يكون اجتماعنا قا�صرا ً على
وزراء خارجية الدول العربية وفقط وزراء الخارجية  ،و�أنا
لذلك �أري��د تنفيذ ه��ذا ال�ق��رار  .طلبت ال�ك�لام م��رة ثانية
وقلت  :يظهر �أن ال�سيد �سليم يعتمد على م�شاورات جرت
بين وزراء الخارجية في نيويورك  ،لكن �أنا �أري��د �أن �أقرر
�أمامكم جميعا �أنني فريق رئي�سي في هذا االجتماع  ،وال
يمكن �أن ُيقرر �أي �شيء في هذه الق�ضية بمعزل عن ال�شعب
الفل�سطيني  ،وم��ا دم��ت �أم� ّث��ل ال�شعب الفل�سطيني  ،ف�أنا
موجود في هذا االجتماع بحق  ،ول�ست موجودا ً �صدفة وال
ِمنّة ال من المنجي �سليم وال من �أي وزير خارجية لأية دولة
عربية موجودة في هذا االجتماع  .ونظر ال��وزراء بع�ضهم
�إل��ى بع�ض  ،لم يتكلم �أح��د  ،بقي المنجي �سليم هو الذي
يدير حلبة هذا المو�ضوع  ،وبطبيعة الحال رجع المنجي
�سليم �إل��ى نقطة �أخ��رى حتى يخرج من الحرج ال��ذي وقع
فيه  ،وبع�ض الدول العربية كانت ت�ؤيده في هذا الموقف ،
�إنما لم ي��ؤي��دوه بح�ضوري  .فقام المنجي �سليم واقترح
ت�أجيل االجتماع  .وطلب �أن ينعقد االجتماع في بيت رئي�س
الوزراء محمد �أحمد محجوب  .عدت �أنا للكالم مرة ثانية
وقلت � :أنا ال �أعار�ض في ت�أجيل االجتماع � ،إذا �أراد الوزراء
�أن ي�ؤجلوا اجتماعهم فهذا �ش�أنهم و�إن كنا نحن جئنا �إلى
مو�ضوع كبير  ،مو�ضوع خطير هو �إزالة �آثار العدوان  ،وكل
دقيقة لها قيمتها وكل �ساعة لها معناها  ،لكن �إذا كان هناك

مالءمة من ت�أجيل االجتماع  ،ف�أنا ال �أعار�ض � .أما بالن�سبة
للطلب ال�ث��ان��ي وه��و �أن ينعقد االج�ت�م��اع ف��ي بيت رئي�س
الوزراء ال�سوداني؛ فطبعا ً المنجي �سليم لن ي�ستطيع منعي
من ح�ضور االجتماع في بيت رئي�س ال��وزراء � .إذا اجتمع
وزراء الخارجية ف��ي بيت رئي�س ال ��وزراء فلن ي�ك��ون بيت
رئي�س ال��وزراء  ،بل �سيكون مقر اجتماع وزراء الخارجية
ال�ع��رب  ،وم��ن حقي �أن �أح���ض��ره؛ �إذ ال ي�ك��ون البيت ملكا ً
خا�صا لرئي�س الوزراء �إذا �أحببتم �أن تجتمعوا في بيته  .و�أنا
�أحب �أن �أُطمئن المنجي �سليم �أنني م�ستعد �أن �أت�سلق �سور
علي الأبواب و�أح�ضر
بيت محمد �أحمد محجوب �إذا �أقفلت ّ
االجتماع؛ لأن هذا حقي من �أجل وطني ومن �أجل الق�ضية
العربية  ،ومن واجبي �أن ال �أغفل عن ح�ضور �أي اجتماع
�أجل االجتماع بع�ض الوقت
ينعقد وفي �أي مكان ينعقد  .ت ّ
على الطريقة العربية لال�ستراحة  ،وجرت مداوالت خارج
االجتماع وم�شاورات  .بطبيعة الحال وجد المنجي �سليم
والذين ي�ؤيدونه حرجا ً كبيرا ً في �أن يقرروا بقرار مد ّون
�إخراج رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية من االجتماع .
وجدوا حرجا ً كبيرا في �أن تعلم الجماهير العربية وال�شعب
الفل�سطيني �أن منظمة التحرير الفل�سطينية �أُخرجت من
االجتماع  .وبعد مداوالت وم�شاورات فيما بينهم اتجه الر�أي
�إلى �أن يترك هذا المو�ضوع �إلى م�ؤتمر القمة الذي �سيجتمع
بعد �شهر في �أيلول  ،ويرى خالل هذا ال�شهر ما �سيكون من
الأح��داث والتطورات  .وهكذا اتفق ال��وزراء على ترك هذا
المو�ضوع؛ �إذ ما هو المب ِّرر �أو الحجة  ،ماذا يقال للنا�س ما
دام ال�شقيري موجودا ً  ،وترك الأمر للم�ستقبل الذي يحمل
في جوفه احتماالت كثيرة قد تُخلّ�ص الحكومات العربية
من منظمة التحرير ورئي�سها .
ولذلك عدنا لالجتماع مرة ثانية  ،وعقدت الجل�سة
وو�ضع جدول الأعمال والمو�ضوعات التي يجب �أن نعدها
لتكون حا�ضرة �أمام م�ؤتمر الملوك والر�ؤ�ساء  .كانت هذه
هي المنا�سبة الأول��ى التي تخطينا فيها �صعوبة تمثيل
ال�شعب الفل�سطيني ومنظمة التحرير الفل�سطينية في
م�ؤتمر وزراء خارجية الدول العربية في الخرطوم .
"• هل �صحيح �أنك �أنت الذي و�ضعت « الالءات » الثالث ؟
وما هي ق�صة هذا المو�ضوع ؟
 الواقع عندما اجتمع م�ؤتمر القمة في الخرطومفي �أيلول عام  ، )*(1967ب��د�أ ر�ؤ�ساء الحكومات العربية
وال �م �ل��وك ال �ع��رب ُي��دل��ون ب��دل��وه��م ف��ي م��و� �ض��وع �إزال ��ة
�آث� ��ار ال �ع ��دوان  ،وف ��ي ال �ظ��روف ال �ت��ي �أ ّدت �إل ��ى هزيمة
ح��زي��ران و�أ�سبابها  .خ ّيم على الم�ؤتمر جو خا�ص كان
م��ن نتائج الهزيمة  ،و�أن��ا �أ�سميه ج��و الهزيمة بو�ضوح
و�صراحة وب�ساطة  .من الأ�سباب التي �أدت �إلى هذا الجو
االنهزامي  ،الدورتان ال�سابقتان للأمم المتحدة  :دورة

(*) عقد االجتماع في � 29آب � /أغ�سط�س . 1967
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ا�ستثنائية دعا �إليها االتحاد ال�سوفييتي  ،والدورة العادية
التي تنعقد عادة في خريف كل عام  .وكان ال�شعور العام
في الأمم المتحدة يومئذ � ،أن الحرب ف�شلت في  48و56
و 67ك�أ�سلوب عربي لتحقيق الآم��ال والأه��داف  ،و�أن��ه ال
يمكنهم الو�صول �إلى �إزالة �آثار العدوان �إال بالتغيير في
اللهجة العربية وال��دع��اي��ة العربية والأ��س�ل��وب العربي
وال�م��وق��ف ال�ع��رب��ي  ،و�أن ��ه ي�ج��ب �أن نخل�ص م��ن لهجة
الحرب ونتخل�ص من الذين يدعون �إلى الحرب  ،ويجب
�أن ن�سلك �سيا�سة �إيجابية  .هذا الجو كان م�سيطرا ً على
اجتماع م�ؤتمر القمة  .و�شعرت �أنا بم�س�ؤولية كبيرة �أمام
�أجيالنا المعا�صرة والمقبلة  ،و�أمام ال�شعب الفل�سطيني
بالذات  .الملوك ملوك والر�ؤ�ساء ر�ؤ�ساء لكن الم�شكلة
ف��ي م��ن يمثل ال�شعب الفل�سطيني � .إن عليه واجبات
قومية �أ�صيلة عريقة �أم��ام ال�شعب و�أم��ام التاريخ  ،وال
يمكن �أن ير�ضى ب��أي تنازالت ب�ش�أنها  ،و�أن��ا �أح�س�ست �أن
م�ؤتمر الخرطوم هو بداية تنازالت �سيا�سية كبيرة  ،بداية
ت�صفيات مبدئية كبيرة بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية .
الق�ضية الفل�سطينية وراءها كفاح عمره خم�سون �سنة ،
وظلت محتفظة ب�أ�صالتها وعراقتها والتحرير هدفها .
�إذا كانت ال��دول العربية غير ق��ادرة على التحرير اليوم
فلي�س معنى ه��ذا التخلي ع��ن ه��ذا ال�ه��دف وع��ن رف�ض
وجود « �إ�سرائيل »  ،ولذلك ر�أيت �أن هذا الم�ؤتمر هو �أول
اجتماع من �أيام م�ؤتمر �أن�شا�ص الذي عقد عام  1946في
عهد الملك فاروق والملوك والر�ؤ�ساء والأمراء الآخرين
الذين كانوا يحكمون الوطن العربي في ذلك الوقت  ،هو
�أول اجتماع يتجه �إلى ما �سماه ال�سيا�سة الإيجابية .
في الواقع في الما�ضي وقعت خيانات كثيرة لق�ضية
فل�سطين  ،لكن لم يح�صل �أن اتجه البحث في الق�ضية
الفل�سطينية في �أي اجتماع �سواء على م�ستوى ملوك �أو
�أم��راء �أو �سفراء لمثل هذا االتجاه الذي �سمي « ال�سيا�سة
�ددت م��ذك��رة وع��زم��ت �أن �أقدمها
الإيجابية »  .لذلك �أع � ُ
للملوك والر�ؤ�ساء لأ�سجل فيها موقف ال�شعب الفل�سطيني
للتاريخ  ،و�شعرت فعالً �أن�ن��ا �أم��ام موقف تاريخي � ،أمام
منعطف تاريخي كبير يذهب بالق�ضية الفل�سطينية �إلى
اتجاه مغاير لأه��داف وم�صلحة الأم��ة العربية  ،ومغاير
للق�ضية الفل�سطينية وج�ه��اد ال�شعب الفل�سطيني عبر
عكفت عليها
�أجيال طويلة  .و�أعددت هذه المذكرة بعد �أن ُ
ليلة بكاملها � .أردت من تقديم هذه المذكرة فعالً �أن يكون
هناك �شيء مدون  ،م�سجل  ،مكتوب حتى ال يقال في وقت من
الأوقات �إن منظمة التحرير الفل�سطينية لم تتخذ موقفا ً ،
ولم تعر�ض رغبة ال�شعب الفل�سطيني ولم ُتب ّين ر�أيها �إزاء
ه��ذا االت �ج��اه االن �ه��زام��ي ال ��ذي ��س��اد م��ؤت�م��ر ال�خ��رط��وم .
م�ؤتمرات القمة لي�س فيها محا�ضر  .كل ملك �أو رئي�س
له مح�ضره الخا�ص � ،إما �أن يكتب هو � ،أو يكتب من خلفه
من وزرائه محا�ضرهم  .لي�س هناك مح�ضر مدون ور�سمي
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ملزم للجميع  .كل حكومة عربية لها مح�ضرها الخا�ص
تدون ما تقوله هي وما يقوله غيرها  .ولذلك قررت �أن
�أ�ضع ر�أي ال�شعب الفل�سطيني في مذكرة مد ّونة وموقعة
تناولت فيها عدة
ومطبوعة وزع ُتها عليهم  .هذه المذكرة
ُ
نقاط  :تناولت مو�ضوع �إزال ��ة �آث��ار ال �ع��دوان  ،ومو�ضوع
مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي  ،و�ضرورة و�ضع خطة عربية
�شاملة �سيا�سية واقت�صادية وع�سكرية وتنظيمية ومالية
لبحث الو�ضع العربي  ،الذي انتهى �إليه الأمر بعد هزيمة
حزيران  .وعر�ضت هذه المذكرة وتلوتها عليهم و�شرحتها
مقطعا ً مقطعا ً  ،ودخلنا في نقا�ش امتد يومين حول هذه
المذكرة  .قبل الملوك والر�ؤ�ساء بع�ض االقتراحات لكنهم
رف�ضوها فيما بعد  ،ورف�ضوا مقترحات �أخرى � .أذكر على
�سبيل المثال �أنني اقترحت �أن يو�ضع على جدول الأعمال
بند رابع ( كان الجدول م�ؤلفا ً من ثالثة بنود ) ب�ضرورة
و�ضع خطة عربية عامة �شاملة ع�سكرية و�سيا�سية ومالية
و�إعالمية وتنظيمية لمواجهة الهزيمة التي لحقت بنا ،
مع درا�سة �أ�سبابها والخروج با�ستراتيجية جديدة لمعالجة
الموقف  .وافق الملوك والر�ؤ�ساء على �إدراج هذا البند في
جدول الأعمال  .و�أحب الآن �أن �أقول � :إن الم�ؤتمرين در�سوا
البنود الثالثة  ،وعندما و�صلوا �إلى البند الرابع قالوا :
لي�س لدينا وقت لدرا�سته؛ فلنتركه للم�ستقبل  .ولو كان
الم�ؤتمر جديرا ً ب�أن ي�سمى م�ؤتمر قمة لوجب �أن يدر�س
هذا البند الرابع  .ف�أنا �أ�سجل للتاريخ �أن �أخطر ما وقع في
ذلك االجتماع �أنه بحث الأم��ور الفرعية وترك المو�ضوع
الأ�سا�سي والرئي�سي  ،وهو �أن يتفق الملوك والر�ؤ�ساء على
خطة عربية �شاملة  .كان هذا �أول �سبب جعلني �أع��زم في
نف�سي �أن �أن�سحب من الم�ؤتمر في الوقت المنا�سب  ،لأنه
ال معنى لم�ؤتمر يجتمع ليدر�س �إزال��ة �آث��ار ال�ع��دوان وال
يدر�س �أ�صل المو�ضوع  .وقد وافقوا �إر��ض��اءً لي و�إلحاحا ً
مني على �إدراجه كبند رابع  ،لكن في النتيجة تعلّلوا �أن لي�س
هناك وقت لدرا�سته ويترك الأمر الجتماعات مقبلة  ،مع
العلم �أنه يجب �أن يكر�س كل الوقت لهذا البند  ،وما عداه
يمكن تركه �إلى وقت �آخر  .بعد ذلك انتقلت �أنا �إلى م�س�ألة
مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي  ،وقلت للملوك والر�ؤ�ساء :
�إن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �سقطتا في يد « �إ�سرائيل » ،
وال يمكن لل�شعب الفل�سطيني �أن ير�ضى باالحتالل ويجب
�أن نقاوم االحتالل  .كل ال�غ��زوات التي وقعت في الع�صر
الحديث  ،على الأقل في �أوروبا وغيرها  ،قاومها ال�شعب ،
ون�ح��ن مهمتنا �أن ن �ق��اوم ه��ذا االح �ت�لال  .ول��ذل��ك يجب
�أن ن�ضع خطة لمقاومة االح�ت�لال  .من مقت�ضيات هذه
الخطة �أن ُندخل عنا�صر من جي�ش التحرير الفل�سطيني
�إلى ال�ضفة وغزة يتمركزون ب�أ�سلحتهم في مراكز متفق
عليها في ال��داخ��ل  ،وي�ب��د�أون ب�إن�شاء مراكز مقاومة في
الداخل  ،و�أن جي�ش التحرير الفل�سطيني م�ستعد �أن ي�ؤدي
ه��ذا ال��دور  .و�شرحت ه��ذه الفكرة ب��أن ن�ؤلف هيئة �أركان
فيها ال�ع�ن��ا��ص��ر الفل�سطينية م��ن ال�ج�ي����ش وف�ي�ه��ا بع�ض

ال�ضباط م��ن ال�ق�ي��ادات العربية  ،و�أن ي�ك��ون مقرها في
ع ّمان حتى تمد عنا�صر جي�ش التحرير الفل�سطيني في
الداخل بال�سالح والمال والمهمات والتدريب وبالخطط
من وقت لآخر  .وبعد �شرح طويل بد�أ الخالف بيني وبين
الملك ح�سين حول هذه النقطة وكان ر�أي��ه � :أن كفانا ما
ح�صل  .يجب �أن نبحث عن حل �سلمي و�أ�سلوب �سيا�سي
لإزال� ��ة االح �ت�لال ع��ن �أه��ال��ي ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة  .انتقلت
�إل��ى بحث الق�ضية �سيا�سيا ً  ،ورك��زت حديثي على �أن هذه
الق�ضية لي�س لها حل �سيا�سي  ،و�إذا كان من �أحد يجب �أن
ينخدع بالحل ال�سيا�سي فيجب �أن �أخ��دع �أن��ا قبل غيري؛
لأنني ق�ضيت عمري في المحافل الدولية وفي البحث في
الأمور ال�سيا�سية والدبلوما�سية  ،ولذلك من الطبيعي �أن
�أكون مت�أثرا بهذا الما�ضي الطويل في المحافل الدولية .
�إنما بالعك�س خبرتي الطويلة في الأمم المتحدة قادتني
�إلى اليقين �أن الق�ضية الفل�سطينية بالذات لي�س لها حل
�سيا�سي �أو دبلوما�سي في داخل الأمم المتحدة �أو خارجها
وخا�صة بعد هذه الهزيمة  ،و�أن الذين يتوهمون ب�أن تغيير
لغتنا ومنطقنا والقول ب�أننا نحب ال�سالم ونبحث عن حل
�سلمي � ،سيجعل الر�أي العام الدولي في و�ضع ي�ضغط على
« �إ�سرائيل »  ،فهذا وهم كبير  ،والذين يعرفون الحركة
ال�صهيونية ويعرفون �سيا�سية �أميركا  ،ويعرفون عجز
الأمم المتحدة يدركون بالبداهة �أن �إزالة �آثار العدوان لن
تتم �إال بالقتال وبال�سالح وبالكفاح  .فالجو الذي كان ي�سود
م�ؤتمر الخرطوم تلخ�ص في �أن �إزالة �آثار العدوان يقت�ضي
لها جهدا ً �سيا�سيا ً لثالثة �أ�شهر � ،أربعة �أ�شهر � ،ستة �أ�شهر ،
وحينئذ �ستن�سحب « �إ�سرائيل » من �سيناء ومن الجوالن
وم��ن ال�ضفة الغربية  ،و�أن ال��ر�أي العام الدولي ال يمكن
�أن يقبل بالعدوان  ،و�أن يقبل ب�أن تجني « �إ�سرائيل » ثمار
العدوان  .والواقع �أن الملوك والر�ؤ�ساء المجتمعين في
الخرطوم كانوا مت�أثرين بهذا الوهم  .و�أنا ت�صديت لهذه
الفكرة وحاولت بكل جهدي �أن �أُخرج الم�ؤتمر من هذا الجو
�إلى جو �آخر  .بطبيعة الحال كنا في ذلك الوقت عاجزين
عن �شن الحرب  ،لكن لي�س معنى ذلك �أن ن�ست�سلم ونقبل
الهزيمة  .وه��ذا ال��ذي حفّزني �أن �أقترح البند الرابع في
جدول الأعمال في �أن نتفق على خطة �شاملة  ،ولو طويلة
المدى  ،لإزالة �آثار العدوان كمرحلة لتحرير فل�سطين ،
تحرير الأر� ��ض العربية لي�س ب��اع�ت�ب��اره نهاية المطاف
وخاتمة الأماني والأهداف  ،و�إنما باعتباره خطوة ومرحلة
في �سبيل الو�صول �إل��ى الخطوة الأخيرة والنهائية وهي
تحرير فل�سطين  .وقلت لهم يجب �أال تظنوا ب�أن عدوان
 67كعدوان  56فالظروف تغيرت لأ�سباب كثيرة  :القيادة
ال�سيا�سية لأميركا تغيرت والقيادة ال�سوفييتية تغيرت .
قيادتان تغ ّيرتا في هذه الفترة  .وفي اعتقادي �أن رئا�سة
�أيزنهاور تحت ظروف معينة هي التي جعلته بعناد و�إ�صرار
 ال حفاظا ً على المبادئ وح�سب  ،لكن حفاظا ً على م�صالح�سيا�سية كبرى للواليات المتحدة  -هو الذي �ساق بريطانيا

وفرن�سا و « �إ�سرائيل »  ،ودفعهم على االن�سحاب من �سيناء
مكرهين مرغمين  .ك��ان م��ن �أ��س�ب��اب ذل��ك ط�ب�ع�ا ً وجود
القيادة ال�سوفييتية يومئذ  ،كانت من العوامل التي دفعت
�أيزنهاور التخاذ مثل ذلك الموقف  .فال رئا�سة �أيزنهاور
موجودة الآن في  67وال قيادة خرو�شوف موجودة  .و�أنا
�أقول هذا من غير انتقا�ص لالتحاد ال�سوفييتي و�إنما هي
ظروف �سيا�سية جعلت قيادة االتحاد ال�سوفييتي في عام
 67تنهج النهج ال�سيا�سي عن طريق الأمم المتحدة  ،عن
طريق ال�ضغط الدولي وتعبئة الر�أي العام العالمي لقهر
« �إ� �س��رائ �ي��ل » ع �ل��ى ال �ج�ل�اء واالن �� �س �ح��اب م��ن الأرا� �ض ��ي
المحتلة  .و�أن��ا قلت للملوك وال��ر�ؤ��س��اء � :إذا ك��ان ظنكم
بثالثة �أو �أربعة �شهور من الجهود ال�سيا�سية �ستخرجون
« �إ�سرائيل » وتحملونها على االن�سحاب  ،ف�أنتم على خط�أ .
�إن « �إ� �س��رائ �ي��ل » ب �ه��ذا الأ� �س �ل��وب ل��ن ت �خ��رج م��ن الأر� ��ض
المحتلة وال بثالثين عاما ً  ،وبالتالي لن ت�ستطيعوا �إزالة
�آث ��ار ال �ع��دوان �إال �إذا طحنتم « �إ��س��رائ�ي��ل » على ك��ل �شبر
من الأر���ض العربية  .تطحنونها طحنا ً ويومئذ ت�أخذون
الأر�ض العربية ال قبل ذلك .
كانت هذه هي النقطة الثانية الرئي�سية التي جرى
فيها اختالف الر�أي بيني وبين م�ؤتمر الخرطوم  .جئنا
�إلى الم�سائل الأخرى المت�صلة بالق�ضية الفل�سطينية .
وخ��وف�ا ً على الق�ضية م��ن �أن تت�سلل �إليها ه��ذه الأفكار
اال�ست�سالمية  ،و�ضعت مجموعة من المبادئ وطلبت
من الم�ؤتمر �أن يلتزم بها اعتقادا ً مني �أن االلتزام بهذه
المبادئ �سيجنبها الخطر  .ولذلك و�ضعت في مذكرتي
ه��ذه ال�ل�اءات الثالث  ،ومعها ال�لا الرابعة التي رف�ض
الم�ؤتمر �إقرارها ون�سيها الكثيرون حتى من الم�شتغلين
بالق�ضية العربية  .الال الرابعة كانت �أال تنفرد �أية دولة
عربية بقبول �أية ت�سوية للق�ضية الفل�سطينية  .وحول
الال الرابعة جرى حوار ا�ستمر ب�ضع �ساعات مع الملوك
والر�ؤ�ساء وبيني  ،يطلبون مني �إي�ضاحا ً .
« م ��اذا ت�ق���ص��د ب �ه��ذا ال�ب�ن��د ؟ » وك �ن��ت �أج�ي�ب�ه��م �أن
الحا�ضرين كلهم يمثّلون �شعوبا ً ج��اه��دت ال�ستقاللها
وحريتها  ،وقاتلت ونا�ضلت من �أجل هذه الحرية  ،و�أنا
�ساهمت بق�سطي المتوا�ضع ال�ضئيل في الأمم المتحدة
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ق�ضايا ه��ذه ال�شعوب  ،ق�ضية الجزائر
وق�ضية تون�س وق�ضية ليبيا وق�ضية ال�م�غ��رب  ،وقلت
لهم � :إن خبرتي ف��ي ه��ذه الق�ضايا التي داف�ع��ت عنها ،
وهي ق�ضاياكم �أنتم � ،أنتم الذين كنتم تقررون م�صيركم
والدول العربية كانت ت�سندكم  .و�س�ألتهم واحدا ً واحدا ً :
�أل�ستم �أنتم الذين قررتم م�صيركم نهائيا ً وكان الن�ضال
على �أكتافكم  ،وك��ان دور ال��دول العربية هو م�ساندتكم
وت�أييدكم وت��رك الكلمة الأخ�ي��رة لكم ؟ وك��ان كل واحد
م�ن�ه��م �أوج� ��ه ل��ه ه ��ذا ال �� �س ��ؤال ي �ق��ول  :ن�ع��م ك ��ان الأم ��ر
كذلك  .ف�أقول �إذا ً لماذا ال يكون مثل هذا الحق لل�شعب
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الفل�سطيني ؟ �أن ت�ك��ون ل��ه الكلمة الأخ �ي��رة ف��ي تقرير
م�صيره في الحل ال�سيا�سي ال��ذي ينبغي �أن ينتهي �إليه
الأم ��ر ف��ي ق�ضية فل�سطين ق �ب��وال ً �أو رف���ض�ا ً  .ال�شعب
الفل�سطيني وحده الذي يقبل �أو يرف�ض  .لماذا تنكرون
علينا ه��ذا ال�ح��ق � ،ألأن �ن��ا الج�ئ��ون � ،أ�صبحنا �شعبا ً من
الالجئين تريدون �أن تجردونا حقنا القومي ؟ �أما يكفي
�أن العالم ج ّردنا من حقوقنا الإن�سانية والأ�سا�سية حتى
يقوم �إخوتنا العرب يجردوننا من حقنا الوطني القومي ؟
وج��ري�ا ً على م��ا ك��ان عليه ال�ح��ال بالن�سبة �إل��ى ال�شعوب
العربية الأخرى  ،كان ب�إمكاني �أن �أقول في مذكرتي � :إن
ال�شعب الفل�سطيني وحده دون �سواه هو الذي يرف�ض �أو
يقبل الحلول ال�سيا�سية � .إنما لأ�سباب كثيرة منها عروبة
هذه الق�ضية  ،ومنها �أن الخطر يتهدد الأمة العربية كلها ،
ومنها �أن الأمة العربية هي الفريق الذي يجب �أن ينازل
ال�صهيونية و « �إ�سرائيل »  ،و�إننا نحن طليعة من طالئع
ه��ذه ال�ح��رك��ة العربية ف��ي ه��ذه الق�ضية ال�ك�ب��رى وهذا
الخطر الداهم  ،لذلك قلت « ال تنفرد �أي دولة عربية » .
و�سئلت حينئذ من الرئي�س عبد النا�صر كيف تقترح علينا
ُ
�أن نت�صرف �إذا عر�ض علينا حل ؟ قلت  :الأمر ب�سيط �إذا
عر�ضت �أية حلول �أو �أية ت�سويات ُيدعى الملوك والر�ؤ�ساء
�إلى اجتماع عام  ،وتح�ضر منظمة التحرير الفل�سطينية ،
ونناق�ش هذا الر�أي  ،ف�إن قبل بالإجماع وبموافقتنا فهو
مقبول  ،و�إن رف�ض بالإجماع ونحن مع الراف�ضين فهو
مرفو�ض  .وهكذا يكون ال�شعب الفل�سطيني  ،قد �أ�شرككم
في الرف�ض والقبول دون �أن ينفرد به كما انفردت الجزائر
في مفاو�ضاتها مع فرن�سا  .ف�أنا ال �أدعو �إلى االنفراد لل�شعب
الفل�سطيني و�إنما لمنع �أية دولة عربية من �أن تنفرد ب�أية
ت�سوية للق�ضية الفل�سطينية  .الملك ح�سين قال للرئي�س
ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر  :ال يمكن �أن �أق �ب��ل ب�ه��ذا التقييد وهذا
التحديد � ،أنا �أريد �أن �أعرف ما هي م�س�ؤولياتي  .قلت :
هذه الق�ضية �أوال ً هي ملك الأمة العربية وملك ال�شعب
الفل�سطيني  ،و�أحب �أن �أقرر �أمامكم جميعا ً ملوكا ً ور�ؤ�ساء
من الرئي�س عبد النا�صر على هذا الطرف من المائدة
�إلى الرئي�س �إ�سماعيل الأزه��ري على الطرف الآخر � ،أن
�أحدا ً منكم ال ي�ستطيع وحده �أن يقبل �أية ت�سوية للق�ضية
الفل�سطينية .
بطبيعة ال�ح��ال ك��ان ج��و الم�ؤتمر يميل �إل��ى الأخذ
بوجهة نظر الملك ح�سين  ،وخ�صو�صا ً الوفد ال�سعودي
والوفد التون�سي والوفد المغربي والوفد الليبي  .والواقع
�أن هذا عندي بمثابة الق�شة التي ق�صمت ظهر البعير .
وجدت �أن جو الم�ؤتمر العام ال يتفق مع مبادئ ال�شعب
الفل�سطيني و�أهدافه و�آرائه  ،وجدت �أن االتجاه ال�سيا�سي
فيما �سمي بال�سيا�سة الإيجابية هو �أول تنازل كبير وخطير

على الق�ضية الفل�سطينية  ،وجدت �أن هذا الم�ؤتمر هو
بداية االنزالق لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية  ،ووجدت
�أن ال�لا ال��راب�ع��ة  ،وه��ي ال�صمام الكبير للحفاظ على
الق�ضية الفل�سطينية مرفو�ضة  .ف�أعلنت ب�أني �أن�سحب
من الم�ؤتمر وخرجت فعال ً من�سحبا ً  .و�أعلنت في اليوم
التالي في م�ؤتمر �صحفي بع�ض �أ�سباب ان�سحابي  .وجرت
جهود كبيرة م��ن الملوك وال��ر�ؤ��س��اء ور�ؤ� �س��اء وزاراتهم
بحملي على ال �ع��ودة �إل��ى االج�ت�م��اع وح���ض��ور االجتماع
الختامي والموافقة على القرارات  ،ولكني رف�ضت هذا
وبقيت م�ص ّرا ً على االن�سحاب وخرجت .
• رغم رف�ضنا كفل�سطينيين لقرارات م�ؤتمر الخرطوم ،
هل تعتقدون �أن ال�سيا�سة العربية التزمت بقراراته �أم �أنها
قدمت تنازالت �أكثر فيما يخ�ص العرب وفل�سطين ؟
 ه��ذا ال�س�ؤال فعالً ينقلني �إل��ى مو�ضوع �آخ��ر كبيروخطير  .م�ؤتمر الخرطوم رغ�م�ا ً ع��ن �أن��ه و�ضع بع�ض
ال �ق �ي��ود ول ��م ي���ض��ع ك��ل ال �ق �ي��ود بالن�سبة �إل ��ى الق�ضية
الفل�سطينية  ،ف��إن ال�سيا�سة العربية الر�سمية خالفت
ح�ت��ى ق� ��رارات م��ؤت�م��ر ال �خ��رط��وم ال�ت��ي ل��م �أك ��ن را�ضيا ً
عنها  ،والتي ال �أح�سب �أن الأم��ة العربية را�ضية عنها ،
وال �أح�سب �أن ال�شعب الفل�سطيني را��ض ٍ عنها  .قرارات
ن�صت ب�شكل وا�ضح وقاطع
م�ؤتمر الخرطوم على الأقل ّ
»
و�صريح ب�أنه ال مفاو�ضة مع « �إ�سرائيل وال �صلح مع
« �إ�سرائيل » وال اع�ت��راف ب�ـ « �إ�سرائيل »  ،وال انتقا�ص
بالق�ضية الفل�سطينية ,ول�ك��ن نحن نجد �أن ال�سيا�سة
العربية الر�سمية بعد م�ؤتمر الخرطوم قد تخلّت عن
هذه الالءات  ،تخلّت عن هذه المبادئ  .وكان �أول بادرة
ف��ي ه��ذا التخلي ه��و قبول ق��رار مجل�س الأم��ن  ،وقرار
مجل�س الأمن ال يمكن النقا�ش �أو الجدال في م�ضمونه
الرئي�سي  ،وم�ضمونه الرئي�سي �إقامة حدود �آمنة معترف
بها لـ « �إ�سرائيل »  ،م�ضمونه الرئي�سي �إزالة حالة الحرب
مع « �إ�سرائيل »  ،م�ضمونه الرئي�سي حرية المالحة في
خليج العقبة وفي قناة ال�سوي�س  ،م�ضمونه الرئي�سي كما
قال قرار مجل�س الأمن ب�ألفاظه وعباراته  ،الو�صول �إلى
ت�سوية عادلة لق�ضية الالجئين الفل�سطينيين  ،والت�سوية
العادلة المق�صودة هي توطين الالجئين  .فقبول هذا
ال �ق��رار ب�ه��ذه الم�ضامين ي� ��ؤدي �إل ��ى ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية � ،إل��ى �إن�ه��اء حالة الحرب و�إل��ى االعتراف
بـ « �إ�سرائيل » و�إقامة حدود �آمنة لـ « �إ�سرائيل »  ،وبالتالي
وقف كل ن�شاط فل�سطيني وكل ن�شاط عربي �سواء كان
هذا الن�شاط �سيا�سيا ً �أم دوليا ً � ،سلميا ً �أم كفاحيا ً .
و�أن��ا �أعتقد �أن ال�سيا�سة العربية ف��ي قبولها لقرار
مجل�س الأم ��ن  ،وقبولها ل�م�ب��ادرة روج� ��رز( ، )1و�سعيها

( )1روى لي العقيد �أحمد �شهيب في ربيع عام  1973في مكتب الأخ �أحمد ح�سن �أمين عام الحزب العربي النا�صري الحقا ً وبح�ضوره � ،أنه
كان مكلفا ً من الرئي�س عبدالنا�صر ب�إعداد ال�شعب الم�صري للمقاومة ال�شعبية ليكون ال�شعب جاهزا ً لأداء دوره في الحرب التي ←
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الحثيث الدائم للو�صول �إلى ما ي�سمونه بالحل ال�سلمي
العادل  ،قد تخلت عن ح��دود م�ؤتمر الخرطوم  ،وقيود
ان�سحبت منه احتجاجا ً على
هذا الم�ؤتمر الهزيل الذي
ُ
هزل قراراته  .و�أن��ا ال �أع��رف لهذه الق�ضية حال ً �سلميا ً
وال ح�لاً ع��ادال ً  ،الحل ال�سلمي ال�ع��ادل ه��و الن�صر على
« �إ�سرائيل » في معركة  .ولو �أعلم �أننا لو بقينا �ألف عام في
دعوة �إلى ال�سالم  ،و�أن ذلك ي�ؤدي �إلى تحرير فل�سطين
لآث��رت انتظار الأل��ف ع��ام دع��وة �سالم على ال��دع��وة �إلى
الحرب لتحرير الوطن  ،لأني �أعلم ما معنى الحرب وما
معنى م�صائبها ودمارها وخرابها و�أكالفها  ،خا�صة مع
« ا�سرائيل » مدعومة بالواليات المتحدة  .لكن فل�سطين
�أغلى من كل هذه الت�ضحيات  ،ال لأني �أتحدث عن وطني
ال�صغير  ،لكن �أنا �أعلم �أن الوطن العربي الكبير هو الذي
يتهدده الخطر من هذه الغزوة ال�صهيونية  .ال�سيا�سة
العربية الر�سمية تخلت حتى عن القليل من الإنجازات
ن�ص عليها م�ؤتمر الخرطوم  ،وتمادت
ال�سيا�سية التي ّ
في تنازالت خطيرة وكبيرة تت�صل في �صميم الق�ضية
العربية  ،ولذلك في اعتقادي �أن م�ؤتمر الخرطوم كان
م�ؤتمر هزيمة ول��م يكن م�ؤتمر �صمود كما يقال عنه
اليوم  .قيل للأمة العربية  -عزاء لها في بالئها الذي نزل
لها � -إنه م�ؤتمر ال�صمود  ،على حين �أنه كان �صمودا ً في
�إطار الهزيمة و�صمودا ً في �ساحة الهزيمة ولي�س �صمودا ً
من �أجل التوثّب � .أنا ال �أنكر �أن الجيو�ش العربية حققت
�أ��ش�ي��اء كثيرة وم��زي��دا ً م��ن ال���س�لاح وال�ت��دري��ب وال �ق��وة ،
وال �أنكر على الأم��ة العربية كذلك �أ�صالتها وعراقتها
وت�صميمها على تحرير فل�سطين  ،وال �أنكر على الجندي
العربي �شجاعته وب�سالته وت�صميمه على اال�ست�شهاد .
الم�شكلة لي�ست مع الجيو�ش العربية  ،الم�شكلة هي مع
الحكام العرب  ،الم�شكلة هي مع الحكم العربي الر�سمي
الذي هو في ظروفه الحا�ضرة غير م�ؤهل لهذه المعركة ،
ولأنه غير م�ؤهل فهو يهرب من المعركة  ،ويجد لنف�سه
مهربا ً فيما ي�سميه ب�أزمة ال�شرق الأو�سط مرة  ،وفيما
ي�سميه بتنفيذ ق��رار مجل�س الأم��ن م��رة  ،وفيما ي�سمى
بمبادرة روجرز مرة  .ويوم قبلت ال�سيا�سة العربية قرار
مجل�س الأمن قيل �إنه تكتيك يراد منه ك�سب الر�أي العام
الدولي  .ولما قبلت مبادرة روجرز قيل يومئذ �إن ذلك
تكتيك لك�سب الر�أي العام الدولي  ،لكن هل نك�سب الر�أي
ال�ع��ام ال��دول��ي ون�سلم بفل�سطين ؟ ! �أن��ا ال �أع��رف دولة
ت�صون كرامتها ونف�سها وحا�ضرها وم�ستقبلها يمكن

�أن تقبل بهذه ال�سيا�سة � .أنا �أعتبر �أن ال�سيا�سة العربية
الر�سمية رج�ع��ت ح�ت��ى ع��ن ق� ��رارات م��ؤت�م��ر الخرطوم
نف�سها .
•  م��ن خ�لال ك�لام��ك  ،ف��ي م��ؤت�م��ر ال�خ��رط��وم نف�سه
ك��ان��ت ال�ب��داي��ات الأول ��ى للقبول ب�ق��رار مجل�س الأم ��ن ،
ولو �أن الملوك والر�ؤ�ساء و�ضعوا في جو محرج ب�سبب
وجود منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وا�ضطروا وقتها
للقبول بالالءات الثالث  ،لكن يبدو �أن جو اال�ست�سالم
كان موجودا ً .
 جو اال�ست�سالم كان مخيما ً على الم�ؤتمر  ،لكن لميكن با�ستطاعة الملوك والر�ؤ�ساء �أن يرف�ضوا مطالب
منظمة التحرير الفل�سطينية بالن�سبة �إل��ى الالءات
الثالث � ،إذا ً كيف �سيواجهون �شعوبهم يوم يخرجون من
الم�ؤتمر ويقال �إنهم رف�ضوا اقتراحا ًمن منظمة التحرير
الفل�سطينية ب�أن ال يكون تعاي�ش وال تفاو�ض وال تفاهم
وال �صلح مع « �إ�سرائيل »  ،مع العلم �أن الملك ح�سين بقي
�ساعة كاملة وهو يحاور ب�ضرورة رف�ض االقتراح القائل
بعدم ال�صلح مع « �إ�سرائيل »  .و�أنه يتوجب �شطب هذا البند
لأننا ذاهبون �إلى الأمم المتحدة  ،ف�إذا ن�شر �أننا نرف�ض
ال�صلح م��ع « �إ�سرائيل » م��اذا عندنا لنقول �أم��ام الأمم
المتحدة  .وكان جوابي على هذا � :إذا كنتم تريدون �أن
ت�صالحوا « �إ�سرائيل » فل�ستم بحاجة �إلى الأمم المتحدة ،
الطريق �سهل �إذا وج��دت��م �أن ه��ذا ه��و المخرج الوحيد
�أمامكم � ،صالحوا « �إ�سرائيل » وانتهى الأمر  .وبقي ي�ص ّر
على هذا المو�ضوع �إلى �أن �أوم�أ له الرئي�س عبد النا�صر
ب�أن من الأف�ضل �أن ن�أخذ هذا القرار وال نواجه ال�شعوب
العربية ب�أننا �سوف نت�صالح مع « �إ�سرائيل »  .ولذلك في
الواقع الال الثالثة « عدم ال�صلح » يعود الف�ضل فيها �إلى
الرئي�س عبد النا�صر بالذات  .فلوال تدخله كان يمكن
�أن ت�شطب �أي�ضا ً في جملة ما �شطب من �آراء وتو�صيات
واقتراحات منظمة التحرير الفل�سطينية � ،إنما ال�سيا�سة
العربية الر�سمية في خالل الأرب��ع �سنوات التي نعي�شها
الآن تقول ب�إمكانية ال�صلح مع « �إ�سرائيل »  ،وب�إمكانية
توقيع معاهدة �أو اتفاقية �سالم مع « �إ�سرائيل »  ،فهذه
ال�لا الثالثة زال��ت م��ع ال�لا الثانية وم��ع ال�لا الأول ��ى ،
ولهذا �أ�صبحت الالءات الثالث في مجموعها ِحبرا ً على

→ يعد لها عبدالنا�صر الحقا ً  ،فيما كان قد كلف الفريق �أول محمد فوزي ب�إعداد القوات الع�سكرية  ،وفي �صباح اليوم الذي قرر
فيه عبدالنا�صر الإعالن عن قبول مبادرة روجرز ا�ستدعاهما عبد النا�صر و�أبلغهما ب�أنكما �ست�سمعون م�ساء اليوم �إعالني قبول مبادرة
روجرز وطلب منهما � :أن ي�ستمرا في عملهما وك�أنهما لم ي�سمعا �شيئا ً � .إنني �أريد من هذا ك�سب وقت فقط لنقل حائط ال�صواريخ  .وقد
التقيت في عام  1997في القاهرة بالفريق فوزي بح�ضور �سامي �شرف ومحمد فائق و�ضياء الدين داود و�أحمد ح�سن و�س�ألته عن هذه
الواقعة ف�أكدها  ،ولأمانة التاريخ وحق عبدالنا�صر �أرويها  ،م�شيرا ً �إلى �أن هيكل �أ�شار �إليها في حلقاته على ف�ضائية الجزيرة عام . 2010

167

ورق  ،كتبها ووافق عليها الملوك والر�ؤ�ساء في ذلك الجو
الالهب حين كانت عواطف الأمة العربية م�شبوبة  ،ولم
يملك الملوك والر�ؤ�ساء يومئذ �إال �أن يقبلوا مقترحات
المنظمة � .إنما حمالت الإع�ل�ام التخديرية الر�سمية
ا�ستطاعت خالل ثالث �أو �أربع �سنوات �أن ت�سكن �أع�صاب
الأم��ة العربية  ،وب ��د�أت ال�سيا�سة العربية تقبل بقرار
مجل�س الأم ��ن وم �ب��ادرة روج ��رز و�إم�ك��ان�ي��ة �أو احتمال
ال�صلح مع « �إ�سرائيل »  .طبعا ً هذه الحملة التخديرية
باعتقادي لن ت�ؤثر في �صميم فكر الأمة العربية  ،وال بد
�أن تفيق هذه الأمة وتخلع كل �أ�سباب الهزيمة وكل �أ�سباب
اال�ست�سالم ل�ـ « �إ�سرائيل » �أو الإمبريالية �أو ال�ضغط
الأميركي .
• �ألم يطرح �أحد الم�س�ؤولين العرب في الخرطوم القول
ب�أن ينا�ضل الفل�سطينيون ويتركوا الدول العربية ت�سعى
ف��ي ط��ري��ق الت�سوية ال�سيا�سية  ،كما ت��ردد بعد مبادرة
روجرز وبعد قرار مجل�س الأمن ؟
 ل��م يطرح �أح��د م��ن الملوك وال��ر�ؤ��س��اء مثل هذهالفكرة �إطالقا ً  ،فكرة الحرب والقتال ومقاومة االحتالل
كلها �أف�ك��ار ل��م يكن لها م�ج��ال ف��ي م�ؤتمر الخرطوم .
ف��ذل��ك ال �م ��ؤت �م��ر ك ��ان ي�ح���ص��ر ج �ه��ده ك�ل��ه ل�ل�ب�ح��ث عن
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و�سيلة �سيا�سية عن طريق الأم��م المتحدة لإزال��ة �آثار
العدوان  ،وبعد �إزالة �آثار العدوان يكون لنا موقف ويكون
لنا حديث  .بالعك�س ك��ان هناك نفور من الحديث عن
الحرب والكفاح والمقاومة  .وتجلّى هذا النفور �أكثر ما
يكون في كالم الملك ح�سين لي حين قال � :أولم نتعظ
فيما م�ضى بالكالم عن الحرب  .المقاومة الفل�سطينية
بدون �إرادة الدول العربية وجدت طريقها وظهرت  .ويوم
ظهرت ُر ِئ� َ�ي �أن��ه يمكن �أن يكون لها منافع في ال�ضغط
على الواليات المتحدة وعلى « �إ�سرائيل » وعلى العالم
دوليا ً  .ويمكن �أن يكون �أمامها منافع �أخ��رى � ،إذ يكون
�أم��ام الأم��ة العربية �شيء تقر�أه وعناوين تلهيها و�أخبار
ت�ستمع �إليها  ،وت�شغلها عن الحكام العرب وعما يفعلون
�أو م��ا ال يفعلون  .ول��ذل��ك ُوج��دت م��ن المقاومة دوليا ً
وعربيا ً و�ضمن هذا النطاق بع�ض المنافع  ،وجرى ت�أييد
م��ن ال ��دول العربية للمقاومة  ،ت��أي�ي��د معنوي وت�أييد
ببع�ض المال وت�أييد ببع�ض ال�سالح وت�أييد �سيا�سي  .لكن
هذا الت�أييد مح�صور فقط في المرحلة الحا�ضرة التي
تواجه الحكام العرب ولي�س ت�أييدا ً �شامالً مطلقا ً  .وهذا
ما جعل الحكام العرب ينتقلون في م�ؤتمر الخرطوم من
النفور من المقاومة الم�سلحة �إل��ى قبولها فيما بعد ،
كواحدة من الأ�سلحة التي يمكن ا�ستخدامها في معركة
تحرير الأر���ض العربية � ،أو ما �سمي بمعركة �إزال��ة �آثار
العدوان .
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منظمة الجئة في مناخات عا�صفة
ك��ان ت�شكيل اللجان التنفيذية بالن�سبة لل�شقيري ،
غاية في ال�صعوبة التي �أ َدقّ ما ينطبق عليها هو و�صفها
بـ ( ال�سهل الممتنع )  ،بل �أك��اد �أق��ول ال�سهل جدا ً و�شبه
الممتنع ج��دا ً  .فال�شعب الفل�سطيني زاخ��ر بالكفاءات
الوطنية على كل �صعيد  ،كفاءات تتحرق �شوقا ً لخدمة
ق�ضيتها ب�صدق وعزيمة و�إخ�لا���ص  ،منهم م��ن يحمل
تجارب ن�ضالية ميدانية مديدة ( يمكن �أن يطلق عليهم
جيل الآباء )  .ومنهم الم�شردون المثقفون ممن عاي�شوا
ن�ظ��ري�ا ً ال�م��دار���س الفكرية وال�ث��وري��ة المعا�صرة ور�أوا
فيها ق��دوة لهم � ،إن�ه��م جيل النكبة و�آخ ��رون ر َن ��وا �إلى
ث��ورة الجزائر وانت�صارها وح��روب الع�صابات بثقافتها
ومنجزاتها؛ فاتخذوها مثاال ً .
وهم �أجيال من �شيوخ وقف بهم تفكيرهم عند حكمة
الأم ����س  ،مغم�ضا ً عينيه ع��ن متغيرات م��ا بعد الحرب
الثانية وزمان الحرب الباردة  ،وهو جيل و�سيط من رجال
حملوا على الما�ضي بقيادته الفل�سطينية والعربية ،
انهمك في النقد ولم يمتلك بو�صلة تهديه �سواء ٍ
�سبيل
جديد  ،ف�أم�ضى ال�سنين يمار�س النقد �إما م�شوبا ً ببكاء
توجه لعمل
على الأطالل �أو ب�أمل َق َدري مبهم ال يرافقه ّ
ما  ،ي�صفّق لالنقالبات الواعدة بالتحرير وينتظر العودة
في ركاب المع�سكر التقدمي العربي بقيادة عبد النا�صر ،
متحالفا ً مع االتحاد ال�سوفييتي واثقا ً من ُدن� ّو تبا�شير
الن�صر  ،وت�أثّر بكتابات ق�سطنطين زريق ( معنى النكبة )
وكذلك وليد قمحاوي ( النكبة والبناء )  ،وجيل جديد
ب�م�ق��دار م��ا تفتحت م��دارك��ه ع�ل��ى �آث ��ار النكبة الفادحة
بمقدار ما نما وعيه على �أُف��ول اال�ستعمار وا�ستقالالت
ال���ش�ع��وب وث��ورات �ه��ا ال �م �ظ � َّف��رة  ،وب� ��د�أ ي���ش�ك��ل منظمات
الق�سام وعبد القادر
فدائية؛ ول َم ال ؟ فهم �أحفاد و�أبناء ّ
الح�سيني  .وهم ( جيل الأبناء  -جيل المخيم وطالئع
ال �ث��ورة )  .وم�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية � .أراده� ��ا
ال�شقيري �إط��ارا ً جبهويا ً تت�آلف فيه ه��ذه الأج�ي��ال  ،وما
يتقاطع في قلب كل جيل منها من �أطياف �شتّى  ،بمعنى
�أن تكون �صانعة �أو حا�ضنة على الأق��ل للوحدة الوطنية
في مجتمع يمتد �شتاته بات�ساع الكون  ،و� ّإن على ال�شقيري
�أن يمثّل ه��ذه الأج �ي��ال وال �ت �ي��ارات والأط �ي��اف ف��ي �إطار
اللجنة التنفيذية للمنظمة  .وقد كان هذا حا�ضرا ً في
ذهنه وهو ي�شكل الأ�سا�س القاعدي للمنظمة  -الم�ؤتمر
الوطني الفل�سطيني  -وقد عانى في الو�صول �إليه معاناة
هائلة بكل ما تعنيه كلمة المعاناة من ٍ
معان ولي�س ما ورد
في مذكراته هو وحده ما يعطي ال�صورة على ذلك  ،لكن
مذكرات ووثائق الحركات ال�سائدة �آنذاك ت�ؤكده  .لقد بد�أ

العمل لبناء المنظمة ( ما �سمي في حينه اال�ست�شارات )
وف��ق ن�ص ق��رار التكليف من قبل القمة العربية  .هكذا
فج�أة وبـ « برا�شوت » هبط م�شروع الكيان من فوق ( من
النظام العربي ) ف�أوج�ست ج ّل القوى خيفة  ،حتى ح�سب
البع�ض �أن��ه ج��اء ليجه�ضها �أو ُيجهز عليها  ( ،الهيئة
العربية العليا  -حركة القوميين العرب  -البعثيون -
حركة فتح  -المنظمات الفدائية النا�شئة � ..إلخ )  .وهذا
كله يمكن فهمه  ،وكان هو نف�سه يدركه ويفهمه ويعيه ..
لكن العامل الآخ��ر الأ�شد ُع�سرا ً  ،هو المناخ العربي
الر�سمي العام الذي كانت ت�سوده ثالثة تيارات رئي�سة :
	التيار القومي النا�صري ( م�صر  -الجزائر  -العراقبخا�صة )  ،وهو الذي يتبنى �إن�شاء الكيان .
	ال�ت�ي��ار ال�ق��وم��ي البعثي وتمثله ��س��وري��ة  ،وه��و تيارعري�ض في الأق�ط��ار العربية وبين الفل�سطينيين ،
ويقف على ي�سار التيار الأول .
	التيار المحافظ وتمثله بو�ضوح ال�سعودية والأردن ،برمته لأ�سباب قديمة
ويتوج�س خيفة من الم�شروع ّ
ومعروفة منذ قيام المملكة الأردنية الها�شمية .
هنا كانت المع�ضلة الأ�سا�س التي واجهها ال�شقيري
في تحركاته  ،وق��د د ّون�ه��ا في مذكراته  ،وتحدث عنها
ال�ع��دي��دون م��ن �شهود تلك المرحلة (� . )1إذن ك��ان على
ال�شقيري �أن يوائم في ت�شكيل اللجان التنفيذية بين
�أط �ي��اف ال�م�ج�ت�م��ع الفل�سطيني ال���س��اب��ق ذك��ره��ا ودون
�إغ� ��� �ض ��اب  ،ب ��ل وي �م �ك��ن ال �ق ��ول و�إر� � �ض� ��اء ال �ق��وم �ي �ي��ن -
التقدميين والمحافظين ( ال��ذي��ن ك��ان ُي�ط�لَ��ق عليهم
�أحيانا ً ما هو �أ�شد حدة وهو الرجعية العربية ) .
ول��م يجد ال�شقيري ف��ي ذل��ك غ�ضا�ضة م��ا دام ذلك
ال يخرج قاطرة المنظمة عن �سكّتها باتجاه فل�سطين
وهي الميثاق القومي الفل�سطيني  ،وهو ما ظل حري�صا ً
عليه و�أمينا ًله  .بل كان قد و�ضع الخالفات العربية ن�صب
عينيه حين َق ِبل التكليف ب�أن يكون ممثال ً لفل�سطين في
الجامعة العربية  ،حين ق��ال ف��ي خ�ط��اب القبول � :إذا
وجدت الخالفات العربية طريقها �إلى الجامعة العربية ،
مادمت في من�صبي هذا  ،ف�إن موقفي فيها وا�ضح و�صريح
وقاطع  :لن �أك��ون طرفا ً في ه��ذا ال�ن��زاع ول��ن �أك��ون مع
دولة عربية �ضد دولة عربية �أخرى � .إن والئي من �أعماق
�ضميري �سوف يكون لفل�سطين ولق�ضيتها  ،وفي �إطار
من الوحدة العربية الكبرى .
وبالرغم من �إيماني بالديموقراطية �أ�سلوبا ًللتمثيل ،

( )1انظر  :الأعمال الكاملة لل�شقيري  -ق�سم المذكرات  -وكذلك ف�صل ال�شقيري في كتبهم � :أبوغربية  -الفاهوم  -الحوت � -أبوماهر
اليماني و�سواهم .
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ف� ��إن ه��ذه ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ك��ان��ت  ،ف��ي م��رح�ل��ة ت�شكيل
المنظمة � ،آخر �أ�سلوب ي�صلح لذلك نظرا ً لظروف ت�شكيل
الم�ؤتمر الفل�سطيني و « موزاييك » التمثيل  ،وال�شكوك
المتبادلة حتى في ردهاته  ،وجل�سات العديد من لجانه ،
و�أهمها لجنة الميثاق  ،حتى يمكن و�صف المناخ العام
للم�ؤتمر ب�أنه مناخ ا�ستقطاب بامتياز  ،مع نقي�ض �إيجابي
هو حر�ص معظم الأع�ضاء على نجاح الم�ؤتمر  ،ولكن
ب�أق�صى قدر من القيود التي تك ّبل ال�شقيري على نحو
يبدد المخاوف وال�شكوك لكل فريق � ،أو يقللها  .وفي
الآن ذات��ه كان عليه �أن يكون حري�صا ً على عدم الخروج
عن قاطرة الميثاق القومي الفل�سطيني .
لذلك �أح�سب �أن الم�ؤتمر لم يجانب الحكمة حين كلّف
ال�شقيري باختيار فريقه  ،وهذه لي�ست بدعة في ذاتها ،
فرئي�س ال��وزراء يختار فريقه ال��وزاري  ،لكن المختلف
عليه هنا �أن رئي�س الوزارة هو « رئي�س النظام » في الوقت
عينه  ،وله �أن يب ّدل ويغ ّير في الوزراء وحقائبهم  ،ثم هو
من قبل ومن بعد لي�س بحاجة  -بحكم النظام المقر -
للرجوع في ذلك للمجل�س .
و�أح�سب �أن ه��ذا ك��ان ف��ي حينه الزم �ا ً لأن المنظمة
لم تكن تعي�ش على �أر�ض وبين �شعب  ،بل على �أكثر من
�أر���ض  ،وتجمعاتها و�سط �أكثر من قطر  ،وهي تجمعات
تخ�ضع ل�شروط �أو في الحد الأدن��ى لظروف اجتماعية
و�سيا�سية واقت�صادية متباينة � ...إل��خ  .وال��دول تتباين
مواقفها من الق�ضية وفقا ً لتباين مواقفها واختالفها
الذي يت�أثر بدوره بعوامل و�ضغوط خارجية � ...إلخ .
كل هذا يفر�ض على رئي�س المنظمة �أن يراعيه في
ت�شكيل اللجان التنفيذية حر�صا ً على تما�سك الكيان
الوليد واليافع .
وم��ن ي�ق��ر�أ م�سيرة المنظمة �أث �ن��اء ه��ذه المرحلة ،
يالحظ �أن اللجان التنفيذية قد ج��رى تعديل ت�شكيل
بع�ضها وذلك كان عائدا ً وفق كل القراءات  ،لأحد عاملين
رئي�سين :
الأول  :مو�ضوعي  ،وهو ما �أطلق عليه العديدون من
�أع�ضاء هذه اللجان ( عامل التر�ضية ) �أو �أ�سلوب التر�ضية ،
ويق�صد به �إر�ضاء بع�ض الدول العربية ( الأردن � -سورية -
العراق ب�شكل خا�ص ) .
وال �ث��ان��ي  :ه��و ع��ام��ل ذات ��ي  ،وك ��ان يحمل عنوانين
�أول�ه�م��ا « ف��رد ّي��ة ال�شقيري »  ،وثانيهما  ،وه��و مرتبط
جدليا ً وع�ضويا ً ب��الأول  « ،ع��دم االن�سجام » ؛ وكالهما
يقعان في �إطار عدم الديموقراطية .

ثمة من يب ِّرر لل�شقيري عدم ديموقراطيته  ،ب�أنه ابن
جيله وتجربته  ،و�إذا كان هذا في جانب منه �صحيحا ً ،
ف�إنه ال يكون �صحيحا ً حقا ً �إال �إذا ُو�ضع في الإطار العام
للظروف ال�ت��ي تعي�شها المنظمة �أو ال�ت��ي تحيط بها ،
وال يمكن لقبطان �سفينة �أو طائرة  ،وال لقائد معركة
�أن يكون مب�صرا ً لمعيقات الم�سار �إال وي�سعى لتجنبها ،
فال�سالمة هي الق�صد والغاية  ،ولي�س ال�سير نحو التهلكة .
ومع �أن الم�س�ؤولية جماعية  ،كما يقال � ،إال �أن التاريخ في
معظم �شواهده يح ِّمل القادة م�س�ؤولية الإخفاق  ( ،الف�شل
عقيم ) فيما ( النجاح ولود ) كثير الآباء والأبناء .
لقد ك��ان « َح�م��ل » المنظمة ع�سيرا ً و « م�ي�لاده��ا »
قي�صريا ً بكل ما تحمل الكلمة من معنى  ،بل و�إذا كان
ال �م �ن��اخ ال���س�ي��ا��س��ي ال ��ذي ُول� ��دت ف�ي��ه ُم �ث �ق�لا ً بالزوابع
والعوا�صف  ،كما �أوج��زن��ا  ،فقد ازدادت ه��ذه العوا�صف
بل وبلغت ح َّد الإع�صار  ،فما �أتيحت لها ال�سكينة حتى
ت�ضرب في الأر���ض ج��ذوره��ا وي�شتد عودها وتقف على
�سوقها  .وفي ظل هذا المناخ المتقلب كان �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية � -أية لجنة  -يحر�صون عليها  ،كل بطريقته
وبما امتلك م��ن خبرة ن�ضالية �أو مرجعية �سيا�سية .
ك��ان��ت ال�خ�ب��رات الن�ضالية متباينة ومختلفة �أح�ي��ان�ا ً ،
لي�صب
والمرجعيات ال�سيا�سية كذلك  ،وكل هذا ما كان
ّ
في م�صلحة المنظمة �أب��دا ً  ،وال�صورة العامة لما يراد
بالمنظمة  -ال لها  -وما يحاك �ضدها من هنا وهناك ،
لم تكن وا�ضحة بمجملها �أمام الجميع  .وحده ال�شقيري
ال��ذي ك��ان ق��د خبر الأنظمة و�سيا�ساتها وع��رف قادتها
 ج ّل قادتها  -قبل �أن ت�ؤول �إليهم المقاليد  ،وكان الأقدرعلى �أمرين مهمين �أعاناه على التعامل معهم  ،ثم خذاله
الحقا ً :
الأول  :ه��و ط ��رح �آرائ � ��ه وم��واق �ف��ه ب �ق��وة المنطق
والحجة وتفنيد دع��اوى المهادنة  ،ب�ج��ر�أة ال تنق�صها
الكيا�سة م�ستعينا ً بحجم ق�ضيته .
والثاني  :القدرة على امت�صا�ص ما ُيد َّبر للمنظمة -
الق�ضية ِبليل  ،ف�ضالً عن نهار � ،ضمن الخط الأحمر الذي
ر�سمه لنف�سه وهو الم�س�ؤولية التاريخية �أمام �شعبه و�أمته
و�أجيالهما .
ويمكن �إي�ج��از هذين العاملين ب��ال�ق��درة على تكامل
اال�ستراتيجية والتكتيك  ،وعدم الخلط بينهما  ،وب�شكل
�أدق �أن يكون التكتيك خادما ً لال�ستراتيجية وعدم ال�سماح
ل��ه بالتجاوز على اال�ستراتيجية  ،وا�ستمرار اال�ستعانة
بالقدرة على المناورة هنا وهناك وعلى نحو ك��ان لديه
مح�سوبا ً  ،و�إن لم يكن مدرو�سا ً فيما �أزعم .
لقد ظ��ل ه��ذا ال��وع��ي معينا ً لل�شقيري حتى �أو�شكت
الواقعة على الوقوع �سنة  ، 1967فاختل التوازن وا�ضطربت
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الر�ؤية �أمام عوا�صفها الهوج  ،وفي هذه المرحلة المكفهرة
وما تالها  ،تكالبت عوامل عديدة َه َّبت على المنظمة ،
عنوانها الوحيد  :الخال�ص من مرحلة ال�شقيري  ،ومع
�أنها لم تكن متفاهمة بال�ضرورة .
ومع تراكم غيوم الحرب في ال�سماء العربية في �أيار /
مايو  ،بد�أت الوقائع المتالحقة تفر�ض نف�سها على الجميع
فل�سطينيا ً وعربيا ً و�إقليميا ً ودوليا ً  ،وت�سوقهم نحو الحرب
َ�سوقا ً دون �أن تتيح لهم ت�شكيل ر�ؤية م�شتركة للمواجهة ،
فالم�صالح الذاتية ل�ل�أط��راف ب��د�أت ناظما ً لمواقعهم :
الفل�سطينيون لهم ر�ؤى متباينة  ،المع�سكرات العربية
حكمت مواقـ َفها ر�ؤاه��ا ال�سابقة من المنظمة  ،ومع�سكر
الأ�صدقاء كذلك  ،حتى يمكن القول �إن الم�ستهدف كان
الرئي�س عبد النا�صر  .فقد كان عبد النا�صر عاريا ً تماما ً
�إال م��ن الجماهير التي ل��م تكن مهي�أة ً لها على الأر�ض
أ�سباب الم�شاركة الحقيقية في المواجهة  .فيما العدو
� ُ
ال�صهيوني يمتلك كل المظالت الالزمة التي يحتاج �إليها
في �شن العدوان ( ولي�س هنا مكان تف�صيل ذلك ) .
وبالمقابل ف��إن المنظمة كانت موزعة بين رئي�سها
ال��ذي ك��ان ي��رى ُن � ُذ َر الكارثة في �إغ�لاق م�ضائق تيران
و�سحب القوات الدولية التي اعتبرها هو و�سواه  ،الفخ
ال��ذي �سقط فيه الموقف الم�صري في �إدارت��ه للأزمة ،
بحيث لم يعد ممكنا ً الخروج منه  ..وال�شقيري ب�إزاء ذلك
وحين قراءة مذكراته عن هذه المرحلة يمكن �أن تالحظ
�أنه كان « طريدة » يالحقها ال�صياد الماكر  ،وهي تهرب
منه ذات اليمين وذات الي�سار في رمال مك�شوفة  ،ال يجد
�شجرة وال �صخرة يتلطى بها �أو يختفي وراءها ...
�أم��ا �أع�ضاء اللجنة التنفيذية وبينهم من �أ�ضافهم
�إليها قبيل ال�ع��دوان ( �أب��و غربية  ،يغمور  ،وحمودة ) ،
بل وه�ؤالء في مقدمهم وهم بالت�أكيد من �أعالم الن�ضال
الفل�سطيني  ،ف�أظن �أنهم لم ي�شكلوا في تلك الأ�سابيع
القليلة مناعة �إ�ضافية لج�سد المنظمة  ،وهو ما نقر�أه
في مذكرات بهجت �أبوغربية  ،الوحيد بينهم الذي دافع
وراف��ع عن موقف اللجنة التنفيذية في هذه المرحلة ،
كما ع��ن مواقفه الناقدة بق�سوة لل�شقيري منذ �إن�شاء
المنظمة .
ربما ال يجد ال�ق��ارئ �أن لكل م��ا �سبق عالقة وثيقة
ب�ع�ن��وان ه��ذا الف�صل ( منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
ورياح الفتنة )  ،لكني �أح�سب �أنه ال يمكن فهم ذلك دون
ما �سبق � ،إذ ال يمكن �أن نم َّر على ت�شكيل اللجان التنفيذية
وت�ع��دي�لات�ه��ا م� ��رورا ً ع��اب��را ً ف�لا ن ��رى ف�ي�ه��ا �إال ق ��رارات
مزاجية روتينية �أو تغييرا ً من �أجل التغيير  ،كما يمكن �أن
يفهم من عر�ضها ب�شكل �إح�صائي �أو توثيقي � ،أو كما روج
لها بع�ض المروجين لمزاجية وفردية ال�شقيري  .ربما

نقبل و�صفها  -كما هو حال ت�شكيل اللجان نف�سها  -ب�أنها
عمليات توفيقية  ،ومحاوالت لتح�صين بنية �إطار اللجنة
التنفيذية نف�سها في مرحلة ما  ،لكنها بالت�أكيد  ،حتى
�ضمن هذا ال�سياق قرارات �سيا�سية في الأ�سا�س .
وحينما وق�ع��ت ال��واق�ع��ة  ،فطالت المنظمة ل��م تعد
قدرات وال طاقات ال�شقيري قادرة على �ص ّد ال�سهام التي
ُوجهت �إلى المنظمة في �شخ�صه هو  ،و�شخ�صه هنا هو
رئا�سة المنظمة  ،ومباد�ؤها  ،بل �أهدافها نف�سها .
وطالت رياح النكبة الجديدة اللجنة التنفيذية ذاتها ،
بل �أطبقت عليها  ،وم��ن رواي��ة بهجت �أب��و غربية ( )1ف�إن
اللجنة التنفيذية كانت في تي ٍه  ،وتح�س �أنه هو �صاحب
ال �م �ب��ادرات العملية ال�ت��ي تلخ�صت ف��ي عاملين ذاتيين
�أحدهما ع�سكري � :صياغة �أو �إعادة �صياغة عمل ع�سكري
ف��دائ��ي  .و�أب��و غربية بحكم ن�ش�أته وم�سيرته  -منا�ضل
فدائي ع�سكري في المقام الأول  ،ولهذا العنوان يخ�ضع
كل ر�ؤاه ال�سيا�سية على الأقل حتى تلك المرحلة  .والآخر
�سيا�سي يطرح �إعادة ت�شكيل المجل�س الوطني الفل�سطيني
ب�ع��د �أن غ��دا ن�صف �أع���ض��ائ��ه ت�ح��ت االح �ت�لال  .وهذان
عنوانان مهمان لكنهما ذاتيان  ،ال يتيح حجم الواقعة ،
والتفاعالت العربة والإقليمية والدولية التي خلفتها
الهزيمة االهتمام بهما وحدهما في �سياق منف�صل عن
تلك التفاعالت � ،إال �إذا �أ�صبحت المنظمة ف�صيالً فدائيا ً ،
ال ممثالً م���س��ؤوال ً ع��ن ال�شعب الفل�سطيني م�س�ؤولية
ازدادت تبعاتها بحكم �ضياع بقية الوطن .
وهنا ن�صل �إل��ى المف�صل التاريخي الحقيقي الذي
كان له ما بعده في م�سيرة المنظمة .
ال�شقيري كان يحاول �أن يرى الم�شهد كامالً ويت�صرف
على �أ�سا�سه  ،وزمال�ؤه ال يرون من ر�ؤيته �إال فرديته  ،بل
و�أحيانا ً وبدون رتو�ش �أنه يمار�س « ا ّدعاء العمل الفدائي »
بمعنى �أن قدراته التكتيكية ومناوراته هي وحدها التي
ر�آها زم�لا�ؤه  ،وربما كان هو ملوما ً �أنه لم ي�ضع اللجنة
التنفيذية في �صورة الم�شهد كما قر�أه  ...ف�آل الأمر �إلى
ما ي�أتي :
� - 1سبعة من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية طالبوا ال�شقيري
ب��اال��س�ت�ق��ال��ة م�ع��ار��ض��ة تنظيمية ح�م�ل��ت ال�شقيري
« و��س�ي��ا��س��ات��ه » م���س��ؤول�ي��ة م��ا �آل ��ت �إل �ي��ه المنظمة ،
وال بديل مطروحا ً لهذه ال�سيا�سة بل �إنهم �سي�سعون
�إلى ذلك ...
وك��م ك��ان ذل��ك م�ح��زن�ا ً �أن ي�م� ّر �أع �� �ض��اء اللجنة
التنفيذية مرورا ً يكاد ال يذكر على موقف ال�شقيري
في قمة الخرطوم  ،وه��و الموقف التاريخي الأهم
في م�سيرة ال�شقيري وف��ي م�سيرة المنظمة  ،الذي

(� )1أبو غربية  ،من مذكرات المنا�ضل بهجت �أبو غربية  ،من النكبة �إلى االنتفا�ضة  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص �ص ( . ) 342 - 332
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يح�سب للجنة التنفيذية ذاتها  ،ولكنها ق�صمت ظهر
المنظمة بموقفها ال�لاح��ق ب ��دال ً م��ن �أن تت�ضافر
ت�شد �أزره  .وح��ده �أبو
عزيمتها وتقف مع ال�شقيري ُّ
غربية الذي قال �إنه �أثنى على موقف ال�شقيري في
الخرطوم  ،لكنه للأ�سف عاد فقاد الحملة عليه .
 - 2بل �إن خالد الفاهوم وهو ع�ضو في اللجنة التنفيذية
يقول � :أول كالم �سمعته عن �إزاحة ال�شقيري كان في
قمة الخرطوم �أيلول � /سبتمبر �سنة  ، 1967ف�أثناء
خروجي �إل��ى بهو الفندق لتدخين �سيجارة فوجئت
بوزير خارجية الأردن « �أحمد طوقان » ووزير خارجية
تون�س « المنجي �سليم » يقتربان مني ويجل�سان �إلى
جانبي  ،وبعد حديث و ّدي ق�صير  ،قال لي طوقان :
�أخ خالد  ،ال�شقيري و َّرطنا بحرب حزيران  ،وال يجوز
�أن ي�ستمر  ،وقد تكلمنا مع �إخوتك فوجدنا تجاوبا ً
لإزاحة ال�شقيري  ،تكلمنا مع نمر الم�صري وبهجت
�أبوغربية  ،وعبدالخالق يغمور ومع يحيى حمودة ،
وم��ع �أ��س��ام��ة النقيب  ،ووج�ي��ه ال�م��دن��ي  ،ون��رج��و �أن
تن�ضم �إليهم في ه��ذا العمل  ،فقلت لهم �أن��ا �أرف�ض
هذه الأ�ساليب  .وفي �أول اجتماع للجنة التنفيذية
في القاهرة  ،بعد الم�ؤتمر  ،قلت لهم �أخبرني فالن
()1
كذا وكذا  ،ف�شحبت وجوه من ُذكرت �أ�سما�ؤهم .
 - 3ي�ؤكد �أبوغربية نف�سه ما �أ�شرت �إليه من التيه الذي
وجدت اللجنة التنفيذية نف�سها فيه بعد النكبة  ،فقد
كانت المياه تجري م��ن تحت �أق��دام�ه��ا وه��ي تدري
حينا ً وال تدري حينا ً �آخر  .لقد كانت �سيا�سة المنظمة
م�ستهدفة ب�سهام �أخرى � .أبوغربية نف�سه يقول  :في
�صباح يوم  ...بعد ا�ستقالة ال�شقيري بنحو �أ�سبوعين
فوجئنا بمظاهرة طالبية فل�سطينية ي�شارك فيها
بع�ض الفل�سطينيين م��ن غير ال�ط�لاب  ،تقف �أمام
م�ك�ت��ب المنظمة ف��ي ال �ق��اه��رة ت�ط��ال��ب با�ستقالتنا
وعودة ال�شقيري �إلى تولّي رئا�سة المنظمة  ،ثبت لنا
�أن المخابرات الم�صرية كانت وراء ت�شكيل المظاهرة
و�أن�ه��ا �أوح��ت للمتظاهرين �أن حكومة الأردن كانت
وراء طلبنا من ال�شقيري �أن ي�ستقيل .
 - 4كما ي�ق��ول ب�ع�ن��وان « م��ا وراء الأك �م��ة » �إال �أن حقيقة
الموقف الم�صري منا ومن �أو�ضاع منظمة التحرير في
تلك المرحلة التي �سبقت ا�ستقالة ال�شقيري انك�شفت
بعد �سنوات  ،ثم ت�أكدت بعد �أن ذكر محمد ح�سنين هيكل
في كتابه ( المفاو�ضات ال�سرية مع « �إ�سرائيل » � ..أو�سلو
ما قبلها وما بعدها ) �ص (  ) 19ق�صة لقاء فتح مع عبد
()2
النا�صر واعتماده ال�شرعية لها .

 - 5ه�ي�ك��ل ن�ف���س��ه ت �ح��دث ع ��ن دور م���ص��ر ف ��ي تنحية
ال�شقيري �إ�ضافة �إلى ما �أورده �أبوغربية في حلقات
برنامجه « تجربة حياة » ( ملفات �ساخنة ) واعتذر
لل�شقيري على �شا�شة الجزيرة  ،وال يهمنا اعتذار
هيكل لل�شقيري ك�شخ�ص  ،وال نفهمه كذلك  -وهو
مهم  -لكنا نقر�أه �سيا�سيا ً � ،إذ نرى فيه ت�أكيدا ً على
خط�أ القرار الم�صري في حينه  ،الذي �ضحى برجل
ا�ستطاع �أن يم�سك بزمام المنظمة ا�ستراتيجيا ً على
نحو �صائب  ،وي�ضعها �ضمن اال�ستراتيجية الم�صرية
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع هذه اال�ستراتيجية .
ويهمنا �أي�ضا ً �أن ن��رى في حديث هيكل الجديد
��ض�م��ن ال �� �س �ي��اق ال�ت�ح�ل�ي�ل��ي وال �ن �ق��دي ل �ت��اري��خ تلك
المرحلة �إن�صافا ً لل�شقيري .
نخل�ص من هذا �إلى ما ي�أتي :
� - 1إن ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ك��ان��ت ب�ع��د ح ��رب حزيران
العدوانية « تائهة » تتلم�س دروب�ه��ا ول��م تقدم ر�ؤية
ا�ستراتيجية �شاملة للمرحلة الجديدة  ،و�إن حاولت
تقديم عناوين ع�سكرية لم تتوافق عليها .
 - 2كانت الح�سابات الذاتية تطغى �أحيانا ً على ح�سابات
ال�ق���ض�ي��ة وال �ك��رام��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة  ،ك��رام��ة اللجنة
التنفيذية على ح�ساب مقت�ضيات المرحلة  ،فتغرق
في المناكفات .
 - 3لم تتوقف اللجنة التنفيذية عند �أخطر قرار اتخذ
بحق المنظمة  ،ورب�م��ا ل��و نفذ ل�ك��ان الأخ�ط��ر بحق
الق�ضية وهو ا�ستبعاد المنظمة من قمة الخرطوم ،
التي كان مقررا ً لها �أن تنحو باتجاه مغاير لما نجم
عنها ( الالءات الثالث ) وهو قرار �أح�سب �أنه ما كان
للجنة التنفيذية مجتمعة �أن ت�ستطيع تجاوزه  ،لكن
ال�شقيري تجاوزه  ،وفر�ض با�سم المنظمة الالءات
ال�شهيرة التي هي بحق الءات ال�شقيري .
ك��ان ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م�ب��ا��ش��رة ب�ع��د قمة
ع�ضد رئي�سها  ،وتتما�سك هي؛
الخرطوم �أن ت�ش ّد من ُ
ف�إن �أي �سيا�سي مبتدئ يعلم �أن فر�ض هكذا قرار على
الداعم الأول للمنظمة ( عبد النا�صر ) يعني الكثير .
كما �أنه وفقا ً للفاهوم؛ ف�إن خ�صوم ال�شقيري من
ال��دول  ( ،وهم لم يخا�صموا �شخ�صه  ،بل خا�صموا
مواقفه  ،وخا�صموا فيه �أي�ضا ً عبد النا�صر ) �شرعوا
ف��ي ال�ت�ق��اط ل�ح�ظ��ة ال�ه��زي�م��ة ل�ل�خ�لا���ص م�ن��ه � -أي
الخال�ص من نهجه .
 - 4ومع هذا فقد �أغلقوا على �أنف�سهم �أبواب المنظمة ،

( )1نافذ �أبو ح�سنة  ،خالد الفاهوم يتذكر  ،مرجع �سابق � ،ص. 87
كتاب الفاهوم و�إن كان دقيقا ً في الوقائع �إال �أنه غير دقيق في الأ�سماء  ،ولذا ربما لم تكن هذه الأ�سماء كلها قد ذكرت �أمامه  ،ولعل
الفاهوم تحوط لذلك هو ومحرر كتابه فعنونه بـ ( خالد الفاهوم يتذكر ) [الم�ؤلف] .
(� )2أبوغربية  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص  347و . 348
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أ�صموا �آذانهم و�أغم�ضوا عيونهم عن كل ما كان يدور
و� ُّ
حولهم  ،ف�ساهموا ( �أعني ال�سبعة ) في ت�سهيل عملية
الخال�ص من ال�شقيري  ،وهو ما كان تحقيقه �أ�شد
ع�سرا ً  ،حتى على عبد النا�صر في ظل لجنة تنفيذية
قوية مت�آلفة  ،ال تغلب تناق�ضاتها الداخلية على ما
يحاك حولها .
�أح�سب �أنهم لو انطلقوا من الحقيقة المدوية التي
ج�سدتها هزيمة حزيران  /يونيو بالن�سبة للمنظمة وهي
�أنها بعد �أن كانت قبل حزيران ن�صف الجئة تعي�ش و�سط
ري��اح عاتية  ،غ��دت بعد زل ��زال ح��زي��ران منظمة الجئة
تهب عليها �أعا�صير مدمرة  ،لعلهم بفعل حجم الكارثة
�ضلوا �سواء الطريق  ،بل وربما ب�سبب حجم الكارثة �أ�ضاع
الزلزال الطريق نف�سه ف�ضلوا وكاد يكون �سيرهم خبط
ع�شواء  ،وهم يح�سبون �أن الطريق ل ّما يزل هو الطريق
في حين �أكدت الكارثة �سالمة الهدف بينما ازدادت �شقة
ال ّدرب وم�شقتها .
على �أي حال �أرجو �أن ال نتجنّى على ال�سبعة الأع�ضاء
الذين طالبوا با�ستقالة ال�شقيري �إذا و�صفنا مواقفهم
هذه بال�سذاجة ال�سيا�سية  ،التي جانبتهم فيها الحنكة
ال�سيا�سة التي كانت م�أمولة منهم � ،أو من بع�ضهم على
الأق��ل  ،ولنا �أن ن�صدق �أنهم لم ين�سقوا مع حكومات �أو
منظمات �ضد ال�شقيري ( ، )1لكن كيف يمكن �أن يت�صوروا
�أن المنظمات ال �سيما فتح وال�شعبية ف�ضالً عن الموالين
لم�صر والموالين ل�ل��أردن وكلها ت�سعى للخال�ص من
ال�شقيري  ،و�سورية �ست�ؤيدهم ل�صالح خط �أكثر ت�شددا ً ،
�أو ثورية �ست�ؤيدهم !!؟ وهو ما لم يت�أخر اكت�شافهم له
فقد واجهتهم الم�شاكل ف��ور ب��دء ات�صاالتهم بالدول
العربية (. )2
على �أي حال كانت تلك ال�صفحة في التقييم ال�سيا�سي
ان�ق�لاب�ا ً ات�خ��ذ ل�ب��و��س�ا ً دي�م��وق��راط�ي�ا ً  ،ي�شفع لأ�صحابه
تاريخهم و�أن�ه��م �أرادوا الإ� �ص�لاح وه��و ان�ق�لاب ليته لم

(� )1أبو غربية  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 342
(� )2أبو غربية  ،الم�صدر ال�سابق � ،ص . 346
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يحدث � ،أم��ا وق��د ح��دث فليته ل��م ينجح  ،لكن قامو�س
ال�سيا�سي ال يت�ضمن للأ�سف ال�شديد كلمة ليت ...
كان يمكن لل�شقيري �أن يح�سم الأمر بقرار  ،لكنه لم
يفعل  ،و�إذا كان ال�سبعة قد انكبوا في اللجنة التنفيذية
على ت��دب��ر �أم��ره��م � -أم��ر ال�شقيري  -بعيدا ً عما يدور
حولهم  ،ف�إن ال�شقيري قد انكب خارج اللجنة التنفيذية
على ما ي��دور ح��ول المنظمة ب�أكثر مما ي��دور في �إطار
اللجنة التنفيذية نف�سها  ،و�إذا ل��م يكن ق��د �أف��ا���ض في
الحديث عن ذل��ك في مذكراته؛ ف ��إن في رواي��ة هارون
ها�شم ر�شيد خال�صة ر�ؤيته .
وفي المح�صلة فال�شقيري و�صلته ر�سائل الجميع ،
ف�إذا بها ُتختزل في كلمة واحدة ( االنقالب ) .
وبحكمة الم�س�ؤول تج�سد موقفه ف��ي كلمة واحدة
( اال�ستقالة ) .
و�أخ �ي��را ً ال ب��د �أن ن�شير �إل��ى توجيه اال�ستقالة �إلى
ال�شعب الفل�سطيني  ،ال �إلى اللجنة التنفيذية �أو المجل�س
ال��وط �ن��ي � .إن �أح � ��دا ً ل��م ي�ت��وق��ف ح�ت��ى ت��اري �خ��ه  -فيما
�أعلم  -عند هذه الكلمة بما ت�ستحقه  ،بل �إن الكثيرين
ح�سبوا �أنها نوع من « المكابرة »  ،حتى ال يظهر الرجل
بمظهر المهزوم والم�ست�سلم �أمام من ع ّينهم في اللجنة
التنفيذية  ،فالمهم بالن�سبة لهم في حينه �أن ي�ستقيل
ال�شقيري وال�سالم  ...لكن القراءة الب�صيرة لهذا التوجيه
كانت و�ستظل تعني �أن من بنى الكيان لن ي�سهم في هدم
البنيان  ،وي��ا �أيها « الآخ��رون »  ،الزمالء و�سواهم � :إن
الح َك ُم بيني وبينكم  ،وهو والتاريخ �صاحبا
« ال�شعب » هو َ
الكلمة الف�صل  ...وه��ا ه��و ال�شعب  -بجيله الجديد ،
وها هي المواقف تقر�أ ا�ستقالة ال�شقيري يوما ً بعد �آخر
القراءة التي لم تقر�أ في حينها  ..ف�أ ّمتنا و�شعبنا  -كما
هو التاريخ  -حي ال يموت .

مذكرة �سبعة من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية يطالبون ال�شقيري بالتنحي *
القاهرة 1967/12/14
ال�سيد الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري المحترم
رئي�س اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية
القاهرة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ،وبعد ،
فقد ا�ستعر�ضنا �أو�ضاع منظمة التحرير الفل�سطينية
من جميع نواحيها  ،وتبين لنا �أنه مالم تتخذ التدابير
العاجلة  ،والإج ��راءات ال�ضرورية  ،ف ��إن ه��ذه المنظمة
التي تعلقت بها �آمال ال�شعب العربي الفل�سطيني الوطنية
و�أمانيه القومية مهددة باالنهيار .
�إن �ن��ا م��ع معرفتنا ال�ت��ام��ة بجميع ال���ص�ع��وب��ات التي
تعر�ضت ل�ه��ا المنظمة م�ن��ذ ن�شوئها ح�ت��ى الآن  ،ومع
�إدراك�ن��ا لجميع ال�ظ��روف التي �أح��اط��ت وال ت��زال تحيط
بها � ،إال �أننا نعتقد  -على �ضوء تجاربنا معكم في فترات
متفاوتة  ،وف��ي اللجان التنفيذية المتعاقبة � -أن��ه كان
للأ�ساليب التي تمار�سون بها �أعمال المنظمة  ،وت�ص ّرفون
بها �ش�ؤونها  ،الأثر الرئي�س فيما تعانيه من جمود  ،وما
تتعر�ض ل��ه م��ن �أخ�ط��ار  ،ول��م تكن ه��ذه الأ�ساليب �أقل
�إ�ضرارا ً بالمنظمة من العوامل الخارجة عنها .
ولما كانت منظمة التحرير الفل�سطينية  ،قد �أقيمت
لتكون عنوانا ً حيا ً للكيان الفل�سطيني وتعبيرا ً �صادقا ً عن
�إرادة ال�شعب العربي الفل�سطيني  ،و�أداة �صالحة لتحقيق
ال��وح��دة الوطنية والتعبئة القومية لجميع �أب�ن��اء هذا
ال�شعب وفئاته وطاقاته  ،وقيادة قوية لن�ضاله على طريق
التحرير  ،وحيث �أنكم قد ف�شلتم في الو�صول بالمنظمة
�إل��ى الم�ستوى المن�شود  ،ول��م تتمكنوا م��ن بنائها بناء
�سليما ً يثبت �أمام العوا�صف  ،وي�صمد في وجه الأحداث ،
لذلك ف�إن ال�شعب العربي الفل�سطيني �أ�صبح قلقا ً على
منظمته  ،ول��م ي�ع��د ي��رت��اح ل�ل�أ��س��ال�ي��ب ال �ت��ي ت�سيرون
بها �ش�ؤونها  ،وتعالجون م��ن خاللها ق�ضية فل�سطين
المقد�سة  ،هذه الق�ضية التي يتوقف عليها وجود الأمة
العربية وم�صيرها .
ولما كنتم ال تزالون ت�صرون على اتباع هذه الأ�ساليب
رغم ف�شلها  ،ورغم ما تحتاجه الق�ضية الفل�سطينية من
تخطيط متكامل وبناء �سليم  ،ونظرا ً لما تنطوي عليه
ه��ذه الأ��س��ال�ي��ب �أح�ي��ان�ا ً م��ن ا�ستخفاف ب��وع��ي ال�شعب ،
وا�ستهانة بن�ضاله ال��دام��ي  ،وكفاحه المرير  -ويكفي
داللة على ذلك �أنه لم يكد �أحد ين�سى ما �أذعتموه على
الملأ منذ عام من ت�أليف مجل�س ثورة  ،ومجل�س تحرير ،
لم يكن لهما وج��ود حتى عدتم اليوم تعلنون عن قيام
مجل�س ث��ورة في الوطن المحتل ال وج��ود له  ،و�أخذتم

من وراء مكتبكم تن�شرون با�سم هذا المجل�س البيانات
وال�ب�لاغ��ات وت��وج�ه��ون �إل�ي��ه التعليمات وال�ت��وج�ي�ه��ات -
وحيث �أن�ن��ا يئ�سنا م��ن �إمكانية تبديل ه��ذه الأ�ساليب ،
وق��د ذهبت عبثا ً جميع م�ح��اوالت الإ��ص�لاح �� ،س��واء عن
طريق و�ضع الخطط الهادفة البناءة لتتمكن المنظمة
من العمل الإيجابي المنتج � ،أو عن طريق جعل المنظمة
م�س�ؤولة �أمام مجل�س يتولى محا�سبتها ومناق�شتها كما
يتولى الأخ��ذ بيدها وم�ساعدتها  ،وحيث �أن الظروف
والأو� �ض��اع التي تمر بها الق�ضية الفل�سطينية ل��م تعد
تحتمل م��زي��دا ً من التجارب  ،ول��م يعد ال�شعب العربي
الفل�سطيني يطيق �صبرا ً على هذه الأ�ساليب .
لهذا كله  ،ف�إننا �إدراك �ا ً منا للمرحلة الخطيرة التي
تجتازها الق�ضية والوطن وال�شعب  ،وتقديرا ً للم�س�ؤولية
ال�م�ل�ق��اة ع�ل��ى ع��ات�ق�ن��ا ك��أع���ض��اء ف��ي ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
للمنظمة  ،وحر�صا ً على الكيان الفل�سطيني الذي ن�ؤمن
ب�ضرورة المحافظة على بقائه قويا ً �سليما ً  ،وتحقيقا ً
للوحدة الوطنية  ،ووح��دة الن�ضال الم�سلح  ،وت�صعيدا ً
لهذا الن�ضال  ،وتمكينا ً للمنظمة من الت�صدي لإحباط
المحاوالت والإجراءات المترتبة على قرار مجل�س الأمن
الذي ي�ستهدف ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية  ،نعلن �أنه
ال بد من تنحيتكم عن رئا�سة اللجنة التنفيذية للمنظمة
�إذا ما �أريد لها البقاء لتتمكن من العمل لتحقيق الأهداف
التي �أن�شئت من �أجلها  ،و�إننا �سعيا ً وراء ذلك نطلب �إليكم
التنحي ف��ورا ً عن رئا�سة اللجنة التنفيذية للمنظمة ،
لتتمكن هذه اللجنة بالتعاون مع ذوي الر�أي من �إخواننا
�أبناء فل�سطين ومع التنظيمات والهيئات الفل�سطينية
العاملة  ،م��ن الو�صول �إل��ى قيام ق�ي��ادة جماعية واعية
للمنظمة تعمل على م�ستوى الأحداث  ،وتكون م�س�ؤولة
�أمام جهة مخت�صة  ،تتمثل فيها �إرادة ال�شعب وم�شيئته .
�إننا في حال عدم ا�ستجابتكم لهذا المطلب الوطني ،
ن�ح�م�ل�ك��م م �� �س ��ؤول �ي��ة م��ا ي�ن�ج��م ع��ن ذل ��ك  ،و�سنم�ضي
متعاونين م��ع الجميع داخ ��ل المنظمة وخ��ارج�ه��ا في
�سبيل تحقيق م��ا تحتم الم�صلحة العامة تحقيقه في
هذه الظروف  ،ونعتقد مخل�صين �أن تنحيتكم عن رئا�سة
اللجنة التنفيذية للمنظمة يعتبر خدمة وطنية  ،ويهيئ
جوا ً �صالحا ً للعمل الجدي .
نغتنم هذه المنا�سبة لنقدم لكم �أ�صدق التمنيات .
1967/12/14
عب��د الخالق يغمور  ،بهجت �أبو غربية � ،أ�سامة النقيب  ،يحيى
حمودة  ،وجيه المدني  ،نمر الم�صري  ،يو�سف عبد الرحيم .

(*) الوثائق الفل�سطينية العربية لعام � ( 1967سل�سلة  ، ) 3 -بيروت  :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية  ،وجامعة الخرطوم ، 1969 ،
�ص �ص . 1010 - 1009
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تنحي ال�شقيري هارون ها�شم ر�شيد يروي تفا�صيل الم�شهد*
بعد ان�سحابه من قمة الخرطوم وع��ودت��ه �إل��ى القاهرة ،
و��ض��ع ال���ش�ق�ي��ري ال���ش�ع��ب الفل�سطيني �أم ��ام الحقيقة التي
ال ي�ستطيع �إخفاءها  ،وال ي�ستطيع خداع �شعبه  .قالها بعالي
�صوته  « :ف�شل الم�ؤتمر »  .في الوقت الذي �صدرت فيه �صحف
القاهرة تعلن نجاحه  ،وانطلق �صوت عبد النا�صر من القاهرة
يعلن عن نجاح الم�ؤتمر .
�صدر ق��رار مجل�س الأم��ن  ، 242فكان ال�شقيري �أول من
رف�ضه با�سم ال�شعب الفل�سطيني  ،لأن م��ا �أ�شيع �أن القرار
ي�ت���ض�م��ن االن �� �س �ح��اب م��ن ج�م�ي��ع الأرا�� �ض ��ي ال�ع��رب�ي��ة  ،و�أن ��ه
يحافظ على حقوق ال�شعب الفل�سطيني  ،كان كذبا ً في كذب ،
ول��م يبق �أم��ام ال�شقيري �إال �أن يقف  -ول��و وح�ي��دا ً � -أم��ام ما
يدبر لل�شعب الفل�سطيني  ،و�أ�صبحت المقاومة وحدها هي
هدفه  ،ففكر في �أن يجمع ق��ادة المنظمات الفدائية  -التي
ك��ان��ت ق��د ب ��د�أت �أع�م��ال�ه��ا  -ف��ي ط��ائ��رة واح ��دة �إل ��ى ال �ع��راق ،
ليجتمعوا مدة �أ�سبوع في وزارة الدفاع العراقية  ،وال يخرجوا
�إال متفقين على م��وق��ف فل�سطيني م��وح��د ه��دف��ه المقاومة
وموا�صلة الن�ضال  .وكان هدفه الثاني �أن يعاود النظر في الكيان
الفل�سطيني  ،فتظل منظمة التحرير فوق الأر���ض  ،لل�ش�ؤون
الفل�سطينية ال�سيا�سية والتنظيمية والمالية والإع�لام�ي��ة ،
والق�سم الآخر من الكيان يخت�ص ب�ش�ؤون الثورة الفل�سطينية
الم�سلحة تحت قيادة مجل�س الثورة  .كان ال�شقيري يدعو �إلى
وحدة ال�صف  ،ووحدة الهدف  ،ووحدة العمل الفدائي .
وف ��ي  1967/12/14ط��ال��ب ع ��دد م ��ن �أع �� �ض��اء اللجنة
التنفيذية ال�شقيري باال�ستقالة  ،وه��م  :ن�م��ر الم�صري ،
والدكتور �أ�سامة النقيب  ،وبهجت �أبو غربية  ،ويحيى حمودة ،
وعبد الخالق يغمور  ،وال�ل��واء وجيه المدني  ،ويو�سف عبد
الرحيم  ،وان�ضم �إليهم فيما بعد عبد المجيد �شومان .
�شعر ال�شقيري �أنه يقف وحيدا ً  ،و�أن رفاقه ينقلبون عليه ،
والملوك وال��ر�ؤ��س��اء �أغ�ضبهم ما فعله في م�ؤتمر القمة في
الخرطوم  ،واعتبروا ان�سحابه وتحديه لما ينوون  ،عمالً غير
الئق  ،و�إعالنه عن ف�شل الم�ؤتمر من �إذاع��ة �صوت فل�سطين
في القاهرة  ،في الوقت ال��ذي يعلن فيه حليفه عبد النا�صر
نجاح الم�ؤتمر  ،كل ذلك �شكل ج ّوا ً من الك�آبة والترقب الحذر
في �أجواء منظمتنا ..
بدا وا�ضحا ً تخلي عبد النا�صر عن تحالفه مع ال�شقيري
ودعمه له  ،منذ قمة الخرطوم  ،وفي �صبيحة يوم  20كانون
الأول/دي�سمبر  1967توجهت مبكرا ً�إلى المقر العام للمنظمة ،
ووجدت ال�شقيري في مكتبه وحيدا ً  ،و�أمامه عدد من ال�صحف
رح��ب بي كعادته واقفا ً  ،و�أ�شار
كان يق ّلبها لحظة ح�ضوري ّ ،
�إل� ّ�ي �أن �أجل�س  ،وك��ان ب��ادي الك�آبة والحيرة  ،تك�سو مالمحه
م�سحة من الحزن  ،بادرته بالحديث عما يدور حول ا�ستقالته ،
وت�ساءلت  « :كيف له �أن يترك ال�ساحة التي لم تكن في وقت

إلي بـهدوء ،
ما في حاجة �إليه كما هي الآن ؟ »  .وكان ي�ستمع � ّ
بح�س ال�شاعر والمواطن وذلك حقّك ،
ثم قال  « :مازلت تتكلم ّ
وكلماتك ه��ذه ط��وال الأي ��ام الع�شرة الأخ�ي��رة د ّق��ت �أذن��ي من
كثيرين  ،حتى من التجمعات الفل�سطينية التي يعتمدون على
�إرادتها  ،ويركزون على توجيهات الآخرين » وقال  « :ا�سمع يا
هارون � ،إنني منذ عرفت الدنيا نذرت حياتي لفل�سطين  ،في
�أ ّيما مجال وجدت فيه  ،وعندما دعيت لتولي مكان فل�سطين
في جامعة الدول العربية كنت �أ�ضع في ذهني تطور مكانتها .
وبعث الكيان الفل�سطيني ليكون هدفه الأول والأخير التحرير ،
لقيت دعما ً من م�صر
تحرير فل�سطين  ،ومن اللحظات الأولى ُ
عبد النا�صر  .وفي القمة  ،يوم طلب مني �أن �أقوم ببحث �إقامة
الكيان الفل�سطيني  ،عدت �إليه بمنظمة التحرير الفل�سطينية
ولقيت من عبد النا�صر الدعم والعون  .وتعرف كيف
كيانا ًقائما ًُ ،
�أقمنا جي�ش التحرير في مدة ق�صـيرة  ،واليوم وبعد النك�سة ،
منظمة التحرير الفل�سطينية هي الهدف  ،لأنها الطريق �إلى
تحرير فل�سطين � ،أنا حاولت  ،و�أر�سلت من ينقل محاولتي لقاء
عبد النا�صر في الأيام الأخيرة � .أر�سلت مرتين  ،واليوم طلبت
من �أحمد عبا�س �أن يكرر �إب�لاغ رغبتي ب�ضرورة لقائي بعبد
إلي وا�ستمعت �إليه  ،و�شرحت له
النا�صر  ،ف�إذا لقيته وا�ستمع � ّ
وجهة نظري  ،وما �أخططه لم�ستقبل العمل الفل�سطيني  ،وما
يمكن �أن �ألقاه من دعمه  ،ربما يتغير الو�ضع  ،ولكـن �إذا جاءني
�أحمد عبا�س بجـواب �سلبي عـن عدم �إمـكانية مقابلة عبد النا�صر ،
نعـم �س�أ�ستقيل  » .و�أخ��رج ورق��ة ول��وح بها  « :وه��ذه ا�ستقالتي
التي �س�أتقدم بها لل�شعب الفل�سطيني »  .ووا��ص��ل حديثه :
« تعلم �أنني � ،أنا الذي اخترت ه�ؤالء الزمالء الذين يطالبون
با�ستقالتي  ،و�أن �ن��ي وف��ق �صالحيتي �أ��س�ت�ط�ي��ع ح � ّل اللجنة
التنفيذية  ،وال�ع�م��ل على اخ�ت�ي��ار لجنة ج��دي��دة  ،و�أع �ل��م �أن
جماهير ال�شعب الفل�سطيني معي  ،و�أنها �سوف ت�ؤيدني في �أي
�إجراء �أتخذه  ،و�أنها غا�ضبة من تحرك ه�ؤالء الإخوة الف�ضالء ،
ول�ك��ن الم�س�ألة الأه ��م  ،ه��ي منظمة التحرير الفل�سطينية
والحفاظ على بقائها  ،وقوتها ودعمها  ،وكيف �أ�ستـطيع ذلك
�إذا تخلى عبد النا�صر ف��ي ه��ذه ال�ظ��روف ع��ن المنظمة ؟ .
�سيتيح ذل��ك للكثيرين ممن يترب�صون بالمنظمة  ،والذين
ج��اءت على غير �إرادت �ه��م الفر�صة لإجها�ضها واالنق�ضا�ض
عليها  ،لذا ف�أنا اخترت �أن �أ�ستقيل لتبقى المنظمة  .و�س�أبقى
جنديا ً مع المنظمة  ،و�أية قيادة تختارها مدعومة بجمال عبد
النا�صر  ،ي�ساندها ويقف معها  ،ومع ال�شعب الفل�سطيني � ،إلى
�أن ي�ستطيع هذا ال�شعب �أن يملك �إرادته ويحقق �أهدافه � .إني
�سوف �أ�ستقيل يا هارون  ،و�أ�ستطيع �أن �أوا�صل ر�سالتي  ،و�أكتب
مذكراتي  ،و�أقدم خبراتي لكل من يريدها من �أجل فل�سطين » .

(*) �أوراق فل�سطينية وعربية � ،إ�شراف وتحرير �أني�س �صايغ  ،الدار العربية للعلوم  ،مقال لهارون ها�شم ر�شيد . 2008 ،
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الموجه �إلى ال�شعب الفل�سطيني*
كتاب ا�ستقالة ال�شقيري
ّ

القاهرة 1967 / 12/ 24

( �إخواني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية :
�أق� � ّدم ا�ستقالتي �إل��ى ال�شعب الفل�سطيني  ،ال�شعب
الأ��س�ي��ر ال�شريد المهاجر ال�ط��ري��د  ،و�أق� � ّدم ا�ستقالتي
ك��ذل��ك �إل ��ى ال�ف��دائ�ي�ي��ن الأب �ط��ال ال��ذي��ن ي�خ��و��ض��ون في
هذه الأيام غمرات الن�ضال على �أر�ض الوطن الحبيب ،
و�أبتهل �إلى اهلل العلي القدير �أن يحفظ �شعب فل�سطين

ويحفظ ق�ضيته  ،و�أن ي�صون ن�ضاله وي�صون منظمته ،
وعهدي لمن ي�أتي بعدي �أن �أكون له �سندا ً وع�ضدا ً � ،أ�ضع
بين يديه كل تجربتي وطاقتي  ،في طاعة الجندي بين
يدي القائد  ،فتلك �سيرة �سيـدنا خالد  ،قاتل قائدا ً وقاتل
جنديا ً  .والحمد هلل �أوال ً و�آخرا ً ) .
( الم�صدر  :الأهرام  ،القاهرة ) 1967/12/25

كتاب ال�شقيري �إلى عبد الخالق ح�سونة ب�إعالن ا�ستقالته **

القاهرة 1967 / 12/ 24

تحية العروبة والتحرير وبعد ،
لقد وجهت في هذا اليوم ر�سالة لل�شعب الفل�سطيني
�أع �ل��ن �إل �ي��ه ا��س�ت�ق��ال�ت��ي م��ن ري��ا� �س��ة م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية  ،و�إن� ��ي �أب �ع��ث �إل ��ى ��س�ي��ادت�ك��م ك�ت��اب��ي هذا
معربا ً عن ا�ستقالتي من من�صبي كممثل لفل�سطين في
مجل�س جامعة ال��دول العربية  ،و�أغتنم ه��ذه الفر�صة

لأ�شكر �سيادتكم لم�ساهمتكم الكبيرة في مولد الكيان
الفل�سطيني وقيام منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وما
�أ�سديتم �إلي من عون وت�أييد في هذا ال�سبيل  ،و�س�أظل
على الدوام وا�ضعا ً نف�سي تحت ت�صرف الجامعة والأمانة
العامة في خدمة الن�ضال العربي .
( الم�صدر  :الأهرام  ،القاهرة ) 1967/12/24

ر�سالة ال�شقيري �إلى الرئي�س عبد النا�صر يخبره با�ستقالته ويعد با�ستمرار الن�ضال
القاهرة 1967 / 12/ 24

تحية العروبة والتحرير وبعد ،
وج� �ه ��ت ف ��ي ه ��ذا ال� �ي ��وم ر� �س��ال��ة �إل� ��ى ال�شعب
ف �ق��د ّ
الفل�سطيني با�ستقالتي م��ن رئ��ا��س��ة منظمة التحرير
الفل�سطينية .
وقد جئت بكتابي �إلى �سيادتكم �أعلن نف�سي مواطنا ً
مقيما ً على �أر�ض الكنانة وفي رحاب الجمهورية العربية
المتحدة � ،أ�ؤدي تحت قيادتكم الملهمة دوري المتوا�ضع
ف��ي خ��دم��ة ال�ن���ض��ال ال�ع��رب��ي ف��ي ال�م�ي��ادي��ن ال�سيا�سية
والإعالمية والثقافية .

و�إن��ي �إذ �أع��رب ل�سيادتكم ع��ن تطوعي ه��ذا � ،س�أظل
�أذك��ر على ال��دوام بال�شكر والعرفان ما �أ�سديتم �إل� ّ�ي من
مدد وت�أييد �أثناء عملي في منظمة التحرير .
ويحدوني �إلى المبادرة لهذا التطوع � ،أنني ال �أعتبر
ا�ستقالتي من رئا�سة المنظمة نهاية هادئة لثالين عاما ً
م�ضت م��ن حياتي ف��ي خدمة الق�ضية العربية  ،ولكني
نذرت �أن �أق�ضي ما بقي لي من العمر في ميدان الكفاح .
حفظكم اهلل ذخرا ً للعروبة و�سندا ً للإ�سالم

ر�سالة اللجنة التنفيذية �إلى ال�شقيري ردا ً على كتاب اال�ستقاله***

القاهرة 1967 / 12/ 24

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ،
ت� �ع ��رب ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �م �ن �ظ �م��ة التحرير
الفل�سطينية  ،وه��ي تقبل ا�ستقالتكم م��ن رئا�ستها عن
ت �ق��دي��ره��ا ال�ك�ب�ي��ر ل�ل�ج�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�م��وه��ا م �ن��ذ قيام
منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وهي تقدر تمام التقدير
ما تحملتم في �سبيل قيام المنظمة من �أعباء وما �أديتم لها
من خدمات  ،و�أن اللجنة �ستم�ضي في تحمل م�س�ؤولياتها

لتحقيق ما يتطلع �إليه ال�شعب العربي الفل�سطيني في هذه
المرحلة الخطيرة  ،و�ستبذل ق�صارى جهدها في �سبيل
تحقيق الوحدة الوطنية والتعبئة القومية ووحدة الن�ضال
الم�سلح  ،وت�صعيده للم�ضي في طريق التحرير .
تكرر لكم اللجنة �شكرها وتقديرها  ،وتقدم لكم �أ�صدق
التمنيات و�أطيب التحيات وت�س�أل اهلل العون والتوفيق .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

(*) الوثائق الفل�سطينية العربية لعام � ( 1967سل�سلة  ، ) 3 -بيروت  :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية  ،وجامعة الخرطوم � ، 1969 ،ص . 1025
(**) الم�صدر نف�سه � ،ص . 1025
(***) الم�صدر نف�سه � ،ص . 1026
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هيكل  :اعتذار لل�شقيري ب�أثر رجعي
في برنامج قناة الجزيرة ( مع هيكل  ...تجربة
حياة ) و�ضمن حلقات ( هيكل  ..طريق �أكتوبر حرب
اال�ستنزاف وهم الدولة بتاريخ  ) 2010/2/4قدم
هيكل �شهادة مهمة يمكن اعتبارها �إع���ادة تقييم
لل�شقيري و�أنها �إعادة تقييم لموقفه منه  ،كما �أنها
�إعادة تقييم لموقف م�صر من ال�شقيري � .أهمية هذا
التقييم من هيكل تتمثل في الآتي :
 - 1ال�سياق الذي جاءت فيه  ،وهو �سياق تقييم مرحلة
مهمة من تاريخ المنطقة و�أح��د �أب��رز �أحداثها
( حرب . ) 1967
� - 2أنها �شهادة ب�صوابية موقف ال�شقيري من تداعيات
الأحداث في حينه .
� - 3أنها تبعا ً لذلك تعترف بخط�أ االجتهاد الذي �أدار
ظهره لل�شقيري في تلك الظروف ل�صالح حركة فتح .
وخال�صة ذلك � ّأن ال�شقيري في ال�ش�أن الفل�سطيني ،
بل وفي �ش�أن ال�صراع العربي ال�صهيوني كان �أبعد نظرا ً
و�أ�صوب « تقدير موقف » .
�إنني �أحيي الأ�ستاذ هيكل على هذا الموقف الذي
ال ي�صدر �إال عن رجل كبير  ،تجاوز حدود ذاته ل�صالح
الم�صلحة القومية العليا .
وال �أقول  -باعتباري واحدا ً ممن كان موقفهم عام
 1969هو موقف هيكل اليوم  -لقد جاء هذا الموقف
مت�أخرا ً ؛ بل � ّإن هذا التقييم جاء في وقته وفي مكانه
ال�صحيح من �إعادة قراءة مرحلة بكاملها  ،وهذا هو
أ�صح لتقديم االعتذار  ،الذي
المكان ال�صحيح بل ال ّ
يعني �أنه تقييم لر�ؤية ال�شقيري وا�ستتباعا ً لموقف
منظمة التحرير الفل�سطينية من ق�ضية فل�سطين
واالحتالل ال�صهيوني للأر�ض العربية عام 1967
ك�شريك عربي �أ�سا�س في ر�سم ا�ستراتيجية المواجهة .
هام على
حكم ٌ
والأهم في ظني �أنه في الجانب الآخر ٌ
مرحلة ما بعد ال�شقيري  ،فيما يمكن قراءته ب�أنه
دعوة �إلى ا�ستراتيجية فل�سطينية وعربية جديدة
للق�ضية العربية وفي المقدمة الق�ضية الفل�سطينية .
اعتذار هيكل لل�شقيري الذي لم تكن ح�ساباته
 �أي ال�شقيري  -في عام  1967ح�سابات �شخ�صية  ،بلهي في �سياق التقديرات المرتبطة باال�ستراتيجية
الم�صرية التي كانت قيد التخطيط ف��ي حينه ،
وتقييمها بعد �أن �أخذت المرحلة مداها .
في تلك الآونة ( كانون �أول  /دي�سمبر  ) 1967كان
تنحي ال�شقيري  ،ولئن
الموقف الم�صري حا�سما ً في ّ
اعتبرنا هذا عامالً مو�ضوعيا ً  ،ف�إن عامالً ذاتيا ً مهما ً
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كان يجري في االتجاه نف�سه ( وقيل � ّإن دوالً عربية
�أخ��رى �شجعت عليه ) هو موقف �سبعة من �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية ومجل�س �إدارة ال�صندوق القومي ،
طالبوا ال�شقيري باال�ستقالة وهو  ،مع �سواه من عوامل
�أخرى � ،أ�ضعف موقف ال�شقيري بل �س ّهل مهمة الطرف /
الأطراف الأخرى  ،وفي المح�صلة دفعت الق�ضية ولما
تزل منذ اتفاقات الكيلو  101وف�صل القوات مرورا ً بكل
المفاو�ضات العبثية ثمنا ً هائالً .
لكننا �سنورد هنا م�ضمون ما �أورده الأ�ستاذ هيكل
حول المو�ضوع دون تغيير ال�صياغة اللفظية حر�صا ً
على الأمانة العلمية :

« م�ؤتمر القمة العربي �سنة  1964في القاهرة �أن�ش�أ
منظمة التحرير  ،واختار ال�سيد �أحمد ال�شقيري رئي�سا ً
لهذه المنظمة  ،ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري محامي و�أنا
�شفته وعرفته  ،ما �أقدر�ش �أق��ول كنا �أ�صدقاء  ،لكن كنا
معارف على درجة كبيرة  ،التقينا مرات كثيرة على درجة
ت�سمح لكلينا ب�أن يفهم و�أظن �أنا ال �أظلم �أحمد ال�شقيري
�إذا قلت �إنه هو كان رجالً دبلوما�سيا ً �أكثر من �أي حاجة
ثانية  ،خطيبا ً �أكثر من �أي حاجة ثانية  ،قانونيا ً �أكثر
من �أي حاجة ثانية  ،هو في مرحلة �سابقة التحق بالوفد
ال�سوري في الأمم المتحدة و�أظن ر�أ�سه لبع�ض الوقت ،
وال�ت�ح��ق ب��ال��وف��د ال�سعودي ف��ي الأم ��م المتحدة و�أظنه
�أي�ضا ً مثّل ال�سعودية لبع�ض الوقت في الأمم المتحدة ،
وفي ذلك الوقت لم تكن الخطوط الفا�صلة بين ال�شام
و�شبه الجزيرة العربية فا�صلة �أو قاطعة كما هي الآن ،
لكن �أحمد ال�شقيري عمل �أدوارا ً في التعبير عن ق�ضية
فل�سطين  ،وبالتالي ب��دا وك��أن��ه المر�شح الطبيعي لكي
يكون رئي�سا ً لهذه المنظمة في مرحلة ح�شد وا�ستعداد
نف�سي وتعبئة نف�سية لكي تعود ق�ضية فل�سطين بوجهها
الحقيقي في المواجهة في ذلك الوقت � -أتكلم عن �سنة
 - 1964الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري �أظ��ن كان �صالحا ً جدا ً
لهذه المرحلة  ،لكن ال �أظلمه �إذا قلت �إن��ه لما الأمور
تحركت  ،الحوادث �أخذت الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري وبدت
ت�ق��دم��ت ج�م��اع��ات ف��دائ�ي��ة ت �ق��اوم  ،ظ�ه��رت ف��ي الأر� ��ض
المحتلة �أو على �أطراف الأر�ض المحتلة  ،خ�صو�صا ً في
�سورية جماعات مقاومة على �سبيل المثال بد�أ يبقى في
حركة ا�سمها حركة تحرير فل�سطين � ،أخ��ذت « ح��اء »
من كلمة حركة و « تاء » من كلمة تحرير و « فاء » من
كلمة فل�سطين  ،ولكن عك�ستهم لأنه لو �أخذتهم بالترتيب
يبقى « حتف »  ،ووجدوا �أن هذا قد يكون ف�أال ً �سيئا ً فقلبوا
ال�ح��روف وخلّوها « فتح » فظهرت حركة فتح  ،ظهرت
الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين  ،ظ�ه��رت حركات

�أخ��رى  ،الحركة ال�شعبية لتحرير فل�سطين كان �أ�صلها
حركة القوميين العرب ير�أ�سها الدكتور ج��ورج حب�ش ،
وهو رجل مثقف وهو رجل منا�ضل ومقاتل  ،وكان على
�صلة بم�صر لكن لما ج��اءت � 67أو في مقدمات  67بدا
�أن الخيار المارك�سي ك��ان دائ�م�ا ً با�ستمرار عند بع�ض
ال�ح��رك��ات ال�ث��وري��ة العربية �أو ال�ل��ي بتقول �إن�ه��ا ثورية
عربية  -مع العلم المقاومون العرب كانوا حركة ثورية
بال جدال  -لكن بدا عندهم النموذج الكوبي �أنه في هذا
اال�ستقطاب العالمي الموجود �أن حكاية عدم االنحياز قد
ال تكون هي الخيار الأمثل و�أن��ه �أف�ضل قوي �أن نقترب
�أو �أن نن�ضم حتى �إلى مع�سكر لكي ي�سبغ علينا حمايته ،
وبما �أن الأميركان هم �أ�صدقاء « �إ�سرائيل » يبقى �إحنا
نروح لل�سوفيات .
�صانع القرار الم�صري بد�أ في ذلك الخريف يبحث -
ذلك الخريف ال�صعب  67بعد المعركة  -كل هذه الجبهة
بتعد كل هذا الموقف بيعاد بنا�ؤه لكن في م�س�ألة مهمة
�أين فل�سطين ؟ فل�سطين في ذلك الوقت ممثلها الأ�ستاذ
�أحمد ال�شقيري  ،لكن الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري خطيب
وه��و قانوني وه��و قد ال يكون �صالحا ً لهذه المرحلة ،
خ�صو�صا ً و�إن ��ه ب��د�أ ي�ب��ان �إن ف��ي ج�م��اع��ات فل�سطينية ،
وه��و الح��ظ و�أظ��ن  -للإن�صاف � -أح�م��د ال�شقيري �إنه
نبه ال�ق�ي��ادة الم�صرية ف��ي ذل��ك ال��وق��ت �أن بع�ض هذه
الجماعات الم�سلحة اللي بتتكلم على المقاومة هي في
هدفها توريط  ،وهي من �أول �سنة 1967 ، 1966 ، 1965
بتخو�ض معركة هي نف�سها �أ�سمتها معركة التوريط .
ل�ك��ن ال�ع�م��ل ف��ي ر�أي ه��ذه ال�ج�م��اع��ات ال�ف��دائ�ي��ة العمل
العربي لي�س على الم�ستوى المطلوب  ،فهم يت�صورون
�إنهم �إذا ورطوا الدول العربية  ،و�إذا دخلت الدول العربية
كلها مهما كانت التكاليف في المعركة �إذا ً فهذا معناه �أن
المعركة �أوال ً �أعيد �إحيا�ؤها ب�شرارة بقيت ن��ارا ً وبعدين
�أعيد تنظيم القوى اللي داخلة فيها لأن��ه حتخ�ش فيها
�سورية  ،وا�ضحة حتخ�ش فيها م�صر  ،وا�ضحة حتدخل
بقية الدول العربية وحتبقى معركة كبيرة .
لكن �أ�ستاذ �أحمد ال�شقيري في ذلك الوقت كان خائفا ً
من ه��ذا المو�ضوع  ،والزم �أعترف �أن الرجل ك��ان بعيد
النظر ف��ي ه��ذا  ،و�أن��ه قعد عمل مناق�شات طويلة جدا ً
مع بع�ض قادة هذه الجماعات الفدائية اللي بت�شتغل في
�سورية وتقابل معهم وقال لهم �إنكم �إنتم بهذه الطريقة
�سوف تورطون بقية الدول العربية و�أنا ما عندي�ش مانع
من توريط الدول العربية  ،لكن هو ال�س�ؤال ما �إذا كانت

هذه الدول العربية وفي هذه اللحظة وفي هذه الأوقات
م�ستعدة لهذه المعركة �سنة  67ك��ان �أكبر ق��وي من �أي
حاجة عملتها هذه الجماعات لأنه كان في حالة ترب�ص .
�أنا �أعرف في ذلك الوقت �أن جمال عبد النا�صر طلب
من ال�سيد محمود ريا�ض وزير الخارجية �أن يتكلم مع
الأ��س�ت��اذ �أح�م��د ال�شقيري ف��ي كيف يمكن  ..جمال عبد
ال�ن��ا��ص��ر ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ك��ان نف�سه ف��ي ح��اج��ة واحدة
ب�س  ،طلقة  ،طلقة ر�صا�ص واح��دة تدوي في فل�سطين
لكي يعرف العالم �أن هناك �شعبا ً  ،و�أن هناك ق�ضية  ،و�أن
هناك مقاومة  ،ولما تكلم محمود ريا�ض تكلم مع �أ�ستاذ
�أحمد ال�شقيري  ،الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري ما كان�ش ..
ب�شكل �أو �آخر تكلم على �أن هذه الجماعات كلها قد تكون
غير قادرة في الوقت ده  ،قد تكون في هدفها التوريط
قد  ،لكن كان وا�ضحا ً �أن هنا كان في خالف وا�ضح في
ال�ساحة الفل�سطينية بين الخطباء وبين المقاتلين  ،بين
الخطباء وهم في �شدة الف�صاحة  ،وبين المقاتلين و�أنا
�أعتقد �أنهم لم يكونوا في ذلك الوقت في �شدة اال�ستعداد
حقيقة لحرب تحرير  ،لكن على �أي حال ما كان�ش حد
بيطلب منهم ح��رب تحرير في ذل��ك الوقت  ،وال كانت
ح��رب تحرير فل�سطين م��ع طبيعة ال�ق��وة الإ�سرائيلية
داخ��ل الأر���ض المحتلة ما كانت�ش مجدية �إل��ى الدرجة
الكافية  ،لكن كان مطلوبا ً منها �أن تكون  :واحد عن�صر
�إقالق  ،والحاجة الثانية المهمة جدا ً عن�صر رمزي في
وج��ود �شعب فل�سطيني وف��ي وج��ود ق�ضية وف��ي وجود
مقاومة .
في ذلك الوقت الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري بد�أ يبقى ..
و�أن��ا هنا يعني �أنا ب�أثر رجعي يمكن ب�أعتذر له لأنه كان
في رغبة بعد كده  ،هم وهم بي�شتغلوا في المقاومة في
عالقات الو�ضع الفل�سطيني غير م�ستقر  ،لأنه في قيادة
�سيا�سية بتتكلم وه��ي م�صر بتدعمها  ،وه��ي م�صر اللي
�أن�ش�أت منظمة التحرير �أو على الأقل اقترحت �إن�شاءها
وف��ي عمل ع�سكري م�صر بت�ساعده والمنطق في ال بد
ده كله يندمج  ،حتى الأ�ستاذ �شقيري كاتب في مذكراته
�إنه بد�أ  ..كان في م�ؤتمر وطني لمنظمة التحرير و�أنا
الحقيقة كان ر�أيي  -وقد �أعتذر للأ�ستاذ ال�شقيري ب�أثر
رجعي  -كان ر�أيي �أن فتح تبقى هي منظمة التحرير في
ذل��ك الوقت  ،والأ�ستاذ كاتب في مذكراته �إن��ه ذات يوم
�أثناء الم�ؤتمر قر�أ الأهرام وفهم الر�سالة وقدم ا�ستقالته
وب��ال�ت��ال��ي دخ�ل��ت فتح �إل��ى منظمة التحرير ف�أ�صبحت
الجبهة ال�سيا�سية والع�سكرية جبهة واحدة » .
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الف�صل الحادي ع�شر
كتابات وحوارات بعد اال�ستقالة
تمهيد:

1)1ال�شقيري � :أنا الذي �ألغيت حكومة عموم فل�سطين
2)2ال�شقيري  :لم �أقل يوما ً « �سنلقي اليهود في البحر » !
3)3ر�سالة ال�شقيري �إلى الر�ؤ�ساء والملوك العرب في م�ؤتمر قمة الرباط 1974/10/26
4)4هكذا يتكلم �أحمد ال�شقيري
زيارة الكويت والخليج :
�5)5أرف�ض جنيف  ..و�أطالب بوا�شنطن
6)6بيان �صحفي
7)7م�ؤتمر جنيف ت�سوية باطلة  ..والفل�سطينيون في عنق الزجاجة
8)8في حديث غير �سيا�سي هو الأول من نوعه يجري مع ال�شقيري
9)9ال�شقيري يفتح ملفات الق�ضية الفل�سطينية
1010ال�شقيري  :نعم لثورة حتى الن�صر  ..ال لثورة حتى ال�صلح
�1111أحمد ال�شقيري  ..الءات جديدة
1212ال�شقيري � :أمنيتي و�أنا �أغادر الحياة � ..أن تكون الق�ضية على الدرب ال�صحيح
1313الحكم الذاتي  ...تهويد لل�ضفة والقطاع
1414مذكرة مقدمة �إلى مجل�س جامعة الدول العربية المنعقد في دورة طارئة في تون�س
بتاريخ  27حزيران  /يونيو 1979
جر م�صر لطريق غير عربية وال �إ�سالمية
1515ال�شقيري  :ال�سادات ّ
1616رد على مناحيم بيغن � ..آخر ما كتب �أحمد ال�شقيري
�1717آخر ر�سالة كتبها ال�شقيري �إلى ابن �أخيه بعد توقيع ال�سادات اتفاقية كامب ديفيد ،
وانتقاله �إلى تون�س ت�شرين الثاني  /نوفمبر 1978
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كتابات وحوارات بعد اال�ستقالة
تمهيد :
ف��ي حديثنا ع��ن منظمة التحرير الفل�سطينية في
عهد ال�شقيري  ،الذي انتهى با�ستقالته  ،كان الالفت �أنه
قدم اال�ستقالة �إلى ال�شعب الفل�سطيني  ،ولم يقدمها �إلى
زمالئه الذين طالبوه بها  ،كما �أنه �أ�شعر الرئي�س جمال
عبد النا�صر بذلك  ،وفي ن�ص هذه اال�ستقالة  -كما في
ن�ص الر�سالة �إلى الرئي�س عبد النا�صر  -ما يقدم ر�سالة
ّ
لل�شعب من جهة  ،وللأمة بعامة  -من خالل عبد النا�صر -
من جهة �أخ��رى  ،و�أه��م م�ضمون في ه��ذه الر�سالة �أنه
ال يحيل نف�سه �إلى التقاعد من العمل ال�سيا�سي  ،و�إنما
يقت�صر ذل��ك على �أداء واج�ب��ه م��ن ذل��ك الموقع  .ففي
ر�سالته �إلى �شعبه �أكد �أنه �سوف يظل في خدمة القيادات
ال�ج��دي��دة بما ل��دي��ه م��ن خ�ب��رة وت�ج��رب��ة  ،وف��ي ر�سالته
�إلى عبد النا�صر �أكد دور م�صر عبد النا�صر في ق�ضية
فل�سطين  ،و�أنه �سوف يوا�صل دوره تحت راية الأمة التي
ترفعها م�صر  ،برغم ما لديه من اعترا�ض على الأ�سلوب
( المنهج ) الذي انتقلت �إليه م�صر .
وقد كان ال�شقيري �صادقاً مع نف�سه  ،وفياً لـ « �شعبه
ج�سد هذا وعلى مدار ثالثة ع�شر عاماً منذ
وق�ضيته » ّ ،
ا�ستقالته وحتى رحيله في عدة اتجاهات �أ�شار �إليها في
مختلف �أعماله  ،وهي :
 .1و�ضع كتبه ودرا�ساته التي د ّون فيها ه��ذه التجربة ،
والتي �صدرت تباعاً م�ج��ز�أة في حياته  ،ثم �أُ�صدرت
عام  2006تحت عنوان  :الأعمال الكاملة  ،وقد قدمنا
�إيجازات لها في الف�صول ال�سابقة .
 .2كما تابع بعد ذلك دوره من خالل ر�سائل ومذكرات
للم�س�ؤولين العرب والأج��ان��ب  ،وم�ؤتمرات الجامعة
العربية بمختلف م�ستوياتها .
� .3إقامة الندوات والمحا�ضرات حول الأحداث الم�ستجدة .
� .4إ�صدار البيانات التي ي�شرح فيها موقفه من الأحداث
ويحللها �سيا�سياً وعلمياً .
� .5إج ��راء ال �ح��وارات ال�صحافية ال�ت��ي يجيب فيها عن
الأ�سئلة حول الق�ضايا و الم�ستجدات ال�سيا�سية .
ه��ذا �إ�ضافة �إل��ى االت�صاالت المبا�شرة مع القيادات
الفل�سطينية والعربية المختلفة .
وال�ستكمال �صورة ال�شقيري ومواقفه ووفاء بحقه في
�أن نقدم �صورته كاملة ل�شعبه و�أمته  ،ر�أينا من ال�ضرورة
عر�ض نماذج من هذه الأدبيات  ،التي لم ترد في الأعمال
الكاملة  ،و�إن كان بع�ض ذلك قد ورد في بع�ض كتبه  ،التي
�أ�صدرتها الحقاً لجنة تخليد ذكراه و�أ�سرته  ،ون�شير هنا
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بخا�صة �إلى ( الطريق �إلى م�ؤتمر جنيف )  ( ،الجامعة
ال�ع��رب�ي��ة ك�ي��ف ت�ك��ون ج��ام�ع��ة  ..وك�ي��ف ت�صبح ع��رب�ي��ة )
و ( خرافات يهودية )  ،غير �أن عدداً من الق�ضايا الأخرى
نظمتها هذه الحوارات حفزتنا �إلى اختيار مجموعة من
ال�م��واد ن��ورده��ا ف��ي ه��ذا الف�صل  ،و�سيجد فيها القارئ
امتداداً لمواقفه الملتزمة باال�ستراتيجية الأ�سا�س التي
نه�ض عليها فكر ال�شقيري وهي :
 .1الكفاح الم�سلح �سبي ً
ال للتحرير .
 .2الوحدة العربية هي ال�سبيل الرديف  ،وكل ما يف�صل
بين الأمرين �سيعود �إلى �ضياع الأمة .
وت �ت �ن��اول ه ��ذه ال��ر� �س��ائ��ل وال �م ��ذك ��رات وال� �ح ��وارات
والندوات والبيانات المو�ضوعات الآتية :
	.1ا�ستمرار الأطماع اال�ستعمارية ال�صهيونية في الأر�ض
العربية .
 .2ما زال النفط والثروات العربية عنوان اال�ستهداف ،
تماماً كما �أنها �أدوات القوة .
 .3ق��رار  242ه��و ال�ق��رار الأ� �س��و�أ منذ وع��د بلفور ونكبة
. 1948
	.4المخاطر التي يحملها م�ؤتمر جنيف .
	.5ال �ت �ح��ذي��ر م ��ن م �� �ش��روع ( ال ��دول ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة )
و ( حكومة المنفى )  ،وال�م�ق��ارب��ة ف��ي التوقيت مع
الثورات التي �أعلنت مثل هذه الدولة �أو الحكومة من
حيث التوقيت .
	.6المرحلية ومعناها و�سياقها وفهمه لها  ،كمرحلة تعود
�إلى مرحلة �أخرى على طريق التحرير  ،ال �سبي ً
ال �إلى
ت�سوية دائمة  ،و�أن الثورة هي « ثورة حتى الن�صر ال
ثورة حتى ال�صلح » .
 .7دور المنظمة وواجبها في التم�سك بميثاقها  ،وت�أكيد
دور الأمة القومي وم�س�ؤولياتها في التحرير  ( ،عار
فل�سطين هو عار الأمة ) .
 .8الإ��ش��ادة بحرب �أكتوبر ومنجزاتها  ،ثم االنق�ضا�ض
ال�سيا�سي الذي جرى عليها .
 .9مركزية القد�س في الق�ضية .
 .10التركيز على دور الجماهير في خطابه  ،والتوجه
بالأمل �إلى جيل ال�شباب .
ولتف�صيل ذل��ك اخ�ت��رن��ا مما ت��واف��ر لدينا م��ن هذه
تف�صل الر�أي والموقف في
الأدبيات المواد الآتية  ،التي ّ
كل ما �سبق بالمنطق والحجة .

 )1ال�شقيري � :أنا الذي �ألغيت حكومة عموم فل�سطين *
( مقتطفات )
جريدة ال�سيا�سة  ,الكويت1974/1/13 ,

من بين الذين �سبق و�أ�شهروا وجهة نظر المعار�ضة
ل��دول��ة المنفى الفل�سطينية  ،ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري
الرئي�س ال�سابق لمنظمة التحرير الفل�سطينية  .وقد
كانت �أول معار�ضة عملية له لهذه الفكرة «  ..كما يقول
عندما �ألغى حكومة عموم فل�سطين التي كانت موجودة
برئا�سة ال�م��رح��وم �أح�م��د حلمي با�شا حينما عهد �إليه
ب�إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية عام  » . 1964وقال «
� ..ألغيتها لأنني ال �أ�ؤمن بجدواها  ،كما �أن ر�أيي لم يتغير
بهذا المو�ضوع بل زادته �إيمانا ً ويقينا ً ور�سوخا ً  .فنحن
الآن في مرحلة تحرير ون�ضال وطني ويكفينا في الوقت
الحا�ضر منظمة التحرير الفل�سطينية ك�أداة لهذا الن�ضال
الوطني  .فنحن ال زلنا بعيدين ع��ن التحرير ولذلك
يجب �أن نظل بعيدين عن �إن�شاء حكومة في المنفى  .لقد
�أن�ش�أ �إخواننا في الجزائر الحكومة الم�ؤلفة حينما كانوا
على عتبات الن�صر  ،وذهبوا �إل��ى م�ؤتمر �أفيان وانتهت
المفاو�ضات بينهم وبين فرن�سا باالعتراف با�ستقالل
الجزائر  ،ف�أين نحن من مثل هذه المرحلة ؟ » .
وي�ضيف ال�شقيري قائال ً � :أنا �أعلم �أن عددا ً كبيرا ً من
الدول الأفريقية والآ�سيوية م�ستعدة لالعتراف بحكومة
فل�سطينية في المنفى ولكن هذا االعتراف قائم بالن�سبة
لمنظمة التحرير  ،وبذلك ف�إننا لن ن�ضيف �شيئا ً �سوى
�أننا نن�شئ م�ؤ�س�سة من غير حاجة �إليها  .ولهذا ف�إنني
مرة ثانية �أكرر ن�صيحتي ب�أن ال تبادر منظمة التحرير
الفل�سطينية �إل��ى تغيير نف�سها �إل��ى حكومة بالمنفى �أو
�إلى �إن�شاء مثل هذه الحكومة �إلى جوارها .
وب��ال���ض��رورة ف ��إن ال�ح��دي��ث م��ع ال�شقيري ع��ن دولة
المنفى يرتبط بر�أيه الخا�ص عن م�ؤتمر جنيف  ،وهو
ر�أي يك�شف المتابع �أنه يلتقي مع ما ي�سمى الآن بجبهة
الرف�ض في ال�ساحة الفل�سطينية وال�ساحة العربية  ،مع
مالحظة �أن ر�أي ال�شقيري ي�ستفي�ض بال�شواهد ال�سيا�سية
والتاريخية .
يقول ال�سيد ال�شقيري  :ل�ست �أرى �أي ج��دوى من
م��ؤت�م��ر جنيف �إط�لاق �ا ً ! ب��ل �إن ��ي �أرى فيه ال���ض��رر كل
ال�ضرر والخطر كل الخطر على الق�ضية الفل�سطينية
والعربية �سواء ب�سواء  .و�إنني �أن�صح ال�شعب الفل�سطيني
�أن ال ي�شترك في هذا الم�ؤتمر ال من قريب وال من بعيد .
ولي�س هذا الموقف الراف�ض نا�شئا ً عن عوامل عاطفية �أو
م�شاعر مرتجلة ولكنه نابع من تحليل عميق لما �سينتهي
�إليه م�ؤتمر جنيف  ،وفي اعتقادي �أن « �إ�سرائيل » ومعها

الواليات المتحدة �ستطرح على الم�ؤتمر مواقف ال تقبل
التراجع عنها وت�صر على الجانب العربي �أن يقبل بها ،
ومن هذه المواقف الإ�سرائيلية على وجه التحديد ما
ي�أتي :
»
«
� -1إن �إ�سرائيل ت�صر على �أن ينتهي م�ؤتمر ال�سالم
بمعاهدة �صلح كاملة تنعقد بين « �إ�سرائيل » والدول
ال �ع��رب �ي��ة  ،وت �ن ����ص ه ��ذه ال �م �ع��اه��دة ع �ل��ى االعتراف
بـ « �إ�سرائيل » وحدودها و�سيادتها الإقليمية .
	-2المعار�ضة التامة في عودة الالجئين الفل�سطينيين
�إل��ى دي��اره��م �� ،س��واء ال��ذي��ن ن��زح��وا ف��ي ع��ام � 1948أو
الذين نزحوا في عام . 1967
 -3عدم التخلي عن القد�س العربية والأحياء المجاورة
لها حتى حدود مدينة رام اهلل .
� -4ضم القرى الأمامية في ال�ضفة الغربية �إل��ى �سيادة
« �إ�سرائيل » ومعها الع�شرون م�ستعمرة �إ�سرائيلية
القائمة على �ضفة نهر الأردن .
� -5إب �ق��اء ق�ط��اع غ��زة ت�ح��ت ال�سيطرة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �إما
بتدويله �أو ب�ضمه �إلى « �إ�سرائيل » .
 -6م�ؤتمر جنيف بالن�سبة لق�ضية الالجئين �سيدعو �إلى
توطينهم في البالد العربية  ،وبهذا ف�إن  1.5مليون
فل�سطيني �سي�سلخون م��ن ج�سم ال���ش�ع��ب والوطن
الفل�سطيني  .وال�ضفة الغربية حتى ل��و ع��ادت كلها
 وهذا م�ستحيل  -فلن ت�ستطيع �أن ت�ستوعب الجئا ًواحدا ً من المليون ون�صف .
ه��ذا على ال�صعيد الفل�سطيني � ،أم��ا على ال�صعيد
العربي ف�أنا على يقين ب��أن « �إ�سرائيل » لن تتخلى عن
مواقع ومراكز محددة من �سيناء وكذلك لن تن�سحب من
معظم المواقع اال�ستراتيجية في الجوالن .
ي�ضاف �إل��ى ذلك �إ�صرار « �إ�سرائيل » على االعتراف
بحرية المالحة في قناة ال�سوي�س وف��ي خليج العقبة ،
� �ش ��أن �ه��ا ف��ي ذل ��ك � �ش ��أن ال � ��دول الأخ � ��رى  .ك��ذل��ك ف�إن
« �إ�سرائيل » �ستطالب الدول العربية  ،م�صر و�سورية والأردن
بعقد معاهدة �صلح تقوم على �أ�سا�س التعاي�ش ال�سلمي
وح�سن الجوار وااللتزام بعدم االعتداء  .وفي ر�أيي �أن هذه
هي الت�سوية ال�سلمية التي يقوم الدكتور كي�سنجر وزير
الخارجية الأميركي بتحقيقها  .وعلى هذا ت�صبح النتيجة
النهائية لم�ؤتمر جنيف كما توقعتها �إه ��دارا ً للق�ضية
العربية الفل�سطينية وت�صفية للق�ضية الفل�سطينية .
وف ��وق ك��ل ه��ذا ف�ستلتزم ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب��إن�ه��اء حالة
الحرب بينها وبين « �إ�سرائيل »  ،وت�صبح لفظة العدو في

(*) �أجرى الحديث في القاهرة م�صطفى �أبو لبدة .
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الإذاع � ��ات ال�ع��رب�ي��ة بالن�سبة ل �ـ « �إ� �س��رائ �ي��ل » محظورة
وممنوعة وم��ن ب��اب �أول��ى ي�صبح العمل الفدائي عمالً
عدائيا ً وانتهاكا ً لمعاهدة ال�صلح  .و�إن مثل هذه النتائج
�إنما هي ت�صفية للثورة العربية وللق�ضية الفل�سطينية
وللعمل الفدائي انتظارا ًلما هو �أخطر وهو مرحلة �أخرى
ت�ستعد فيها « �إ�سرائيل » لتو�سع �آخر وعدوان �أكبر .
ولهذا ف�إنني �أحذر الحكومات العربية  -ومنها ال�شعب
الفل�سطيني  -من النتائج الوخيمة التي تنتظرها من
م�ؤتمر جنيف .
وي��رى ال�سيد ال�شقيري �أن ح��رب �أكتوبر قد ك�شفت
قدرات الأمة العربية الع�سكرية وال�سيا�سية ف�أ�صبح من
غير الجائز لهذه الأمة العربية التي تملك هذه القدرات
ال�ضخمة �أن تقبل بمثل هذه الحلول الذليلة المهينة .
ويقول  :لو كنت �أعلم �أننا �أمة فقيرة �أو �ضعيفة وال نملك
القدرات التي نملكها  ،لكان علينا �أن نقول �أن اال�ست�سالم
هو قدرنا ! ولكن طاقاتنا وقدراتنا �أكبر و�أعظم  ،وهي
قادرة على الن�صر  ،حيث كل ما ينق�صنا هو تعبئتها تعبئة
كاملة وا�ستخدامها على الوجه الأف�ضل .
ولو �شئنا �أن ندخل في مقارنة ب�سيطة الت�ضح لنا ما
ي�أتي :
 -1نحن  120مليون م��ن الب�شر يقابلنا  3ماليين من
اليهود .
 -2نحن نملك م��ن ال�ب�ت��رول وح��ده ف��ي ه��ذا ال�ع��ام دخالً
يقدر بـ  40مليار دوالر في ال�سنة  ،وهذا �أكبر مما تملكه
الواليات المتحدة واالتحاد ال�سوفييتي واليابان .
 -3نحن نملك م��واق��ف �إ�ستراتيجية م��ن م�ضيق جبل
طارق �إلى خليج الب�صرة ما ال تملكه �أي من الدولتين
العظميين االتحاد ال�سوفييتي والواليات المتحدة .
ويثور ال�س�ؤال حينئذ  :لماذا نقبل الهزيمة واال�ست�سالم ؟!
�أن��ا ل�ست �ضد ال�سيا�سات الواقعية �أو المرحلية  ،ولكن
يجب �أن ال يغيب عن بالنا �أن الحل المرحلي يجب �أن ال
يهدر المراحل التالية .
�أم ��ا م��ن ن��اح�ي��ة ال���س�ي��ا��س��ة ال��واق�ع�ي��ة ف� ��إن الواقعية
العلمية تقول ب�صراحة وب�أمانة �إننا �أقوياء و�أغنياء وال
ينق�صنا �إال �أن ن�ستخدم ه��ذه ال�ق��وة وه��ذا ال�ث��راء  ،و�إن
الأم��ة العربية لو ر�ضيت لنف�سها �شظف العي�ش عاما ً �أو
عامين ال�ستراحت من « �إ�سرائيل » �أب��د الدهور بدل �أن
تظل « �إ�سرائيل » ت�ستخدمنا كل عمرنا كما ا�ستنزفتنا في
الثالثين �سنة الما�ضية .
ويبقى مو�ضوع هام وهو موقفنا من الواليات المتحدة ،
وف��ي ر�أي��ي �أن��ه يجب �أن ن�ضع في ح�سابنا حين نخطط
للمعركة الكبرى �أن نكون م�ستعدين للت�صدي للواليات
المتحدة بالو�سائل التالية :
 -1ت�أميم الم�صالح البترولية الأم�ي��رك�ي��ة ف��ي الوطن
العربي .
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 -2وق ��ف ال�ت�ع��ام��ل االق �ت �� �ص��ادي وال �ت �ج��اري ب�ي��ن ال ��دول
العربية والواليات المتحدة .
 -3تحريم ال��وط��ن العربي بمطاراته ومرافئه ومياهه
الإق�ل�ي�م�ي��ة ع�ل��ى الم�صالح وال�م��ؤ��س���س��ات الأميركية
البحرية والبرية والجوية .
 -4قطع العالقات مع الواليات المتحدة .
�إن الجيو�ش العربية التي قاتلت في معركة رم�ضان
 وفي مقدمتها الجي�شان الم�صري وال�سوري  -لم تقاتللت�صالح « �إ�سرائيل » وتعترف ب�سيادتها على فل�سطين ،
و�إن ال �� �ش �ه��داء ال��ذي��ن ��س�ق�ط��وا ف��ي ه ��ذا ال �� �ص��راع عبر
الخم�سين عاما ً الما�ضية يرف�ضون بكل �إب��اء �أن ت�صفى
الق�ضية العربية ومعها الق�ضية الفل�سطينية في م�ؤتمر
جنيف � .إن الفائدة الوحيدة من م�ؤتمر جنيف هي �أنه
ال ف��ائ��دة فيه  ..وف��ي يقيني �أن الإن���س��ان العربي ومعه
المواطن الفل�سطيني رف�ض بعفويته و�سليقته م�ؤتمر
جنيف  .و�إذا ك��ان لي �أن �أ�ست�شهد فيكفي �أن نرجع �إلى
المظاهرة الكبرى التي قامت بها الجماهير العربية
واللبنانية في بيروت ي��وم مجيء كي�سنجر �إل��ى لبنان ،
مما ا�ضطر الوزير الأميركي �أن ينزل بطائرته في مطار
ري��اق �إذ ل��م ي�ستطع �أن ينزل ف��ي مطار ب�ي��روت  .و�إنني
�أعتبر مظاهرة بيروت مظاهرة للأمة العربية ب�أ�سرها ،
فهي تحمل معنى الرف�ض القاطع ال�صائح �ضد م�ؤتمر
جنيف  .ولو كانت الظروف م�ؤاتية في بالد عربية �أخرى
لقامت مثل هذه المظاهرة و�أ�شد .
الءات الخرطوم :

•  ط��وي�لاً كتبتم ف��ي ال�ج��زئ�ي��ن الأخ �ي��ري��ن اللذين
ن�شرتموهما ب�ع�ن��وان « ال�ه��زي�م��ة ال�ك�ب��رى م��ع الملوك
والر�ؤ�ساء »  ...م�ؤتمر الخرطوم والءات��ه المعلنة وغير
المعلنة  .ف�أين منها م�ؤتمر جنيف ؟
ال�شقيري � :أن��ا ال �أري��د �أن �أع��ود �إل��ى ج��ذور الق�ضية
الفل�سطينية وال �إلى ق��رارات م�ؤتمر الخرطوم  ،فيكفي
�أن �أ�شير �إلى �أن م�ؤتمر الجزائر الأخير قد التزم ب�صورة
قاطعة ب��أن الت�سوية ال�سلمية يجب �أن تت�ضمن الجالء
الكامل عن الأرا�ضي العربية المحتلة في �سيناء والجوالن
وال�ضفة الغربية وفي مقدمتها القد�س العربية  ،وكذلك
المحافظة على الحقوق الوطنية لل�شعب الفل�سطيني .
و�إن �ن��ي �أري ��د �أن �أق ��ول ب��أع�ل��ى �صوتي لم�ؤتمر الجزائر
ولجميع الملوك والر�ؤ�ساء العرب الذين ح�ضروه ب�أن
هذه المطالب التي �أعلنوها لن تتحقق في م�ؤتمر جنيف ،
وبيني وبينهم الزمن !

 )2ال�شقيري  :لم �أقل يوما ً « �سنلقي اليهود في البحر » ! *
( مقتطفات )
جريدة القب�س  ,الكويت1974/9/21 ,

• الق�ضية الفل�سطينية �أخذت طريقها في جدول �أعمال
الأم ��م المتحدة بعد ق��رار م��ؤت�م��ر وزراء الخارجية
ال�ع��رب الأخ �ي��ر ب�ه��ذا الخ�صو�ص  ،ون �ظ��را ً لخبرتكم
الطويلة في �أعمال الأمم المتحدة  ،كيف تنظرون �إلى
هذا المو�ضوع ؟
 �إن �ن��ي �أ�ؤي� ��د ب�ك��ل ق��وت��ي وم��ن غ�ي��ر تحفظ القرارالعربي الذي اتخذه وزراء خارجية الدول العربية �أخيرا ً
بطلب �إدراج الق�ضية الفل�سطينية على ج��دول �أعمال
الأمم المتحدة لهذه الدورة  ،لأن الأمم المتحدة منبر
ٍ
عال ال يكلف الدول العربية �إال الجهد الأ�صيل والن�شاط
ال�سيا�سي ال�ج��اد  ،و�إن�ن��ي �أن�ع��ي على ال��دول العربية في
ال�سنين الما�ضية تق�صيرها في عدم عر�ض الق�ضية على
الأمم المتحدة  .ولو �أننا نتذكر ما تقوم به « �إ�سرائيل »
من حمالت الدعاية ال�ضخمة من �أجل مواطن يهودي
يحب�س في االتحاد ال�سوفييتي �أو في �أي بلد �آخر لأدركنا
مدى تق�صير الدعاية العربية في م�صير وطن بكامله
و�شعب ب�أ�سره هو ال�شعب الفل�سطيني  .غير �أن موافقتي
على عر�ض الق�ضية على الأمم المتحدة تفر�ض علي �أن
�أ�صارح الحكومات العربية الع�شرين بالواجبات الكبرى
التي تترتب عليها في هذا ال�صدد  ،ف��إن �إدراج الق�ضية
على ج��دول الأع �م��ال �أم��ر �سهل يمكن الح�صول عليه
بي�سر لأن الأمم المتحدة �أ�صبح لديها ما يمكن �أن ي�سمى
« الجنتلمان �أجريمنت » ب�أن كل دولة لديها �شكوى ن�ستطيع
عر�ضها على جدول الأعمال  ،لكن ال�صعوبة الحقيقية
هي في عر�ض الق�ضية عر�ضا ً عميقا ً �شامالً وتحديد
المطالب الوطنية في نهاية هذا العر�ض  ،و�أعتقد �أن من
حق الجماهير العربية وال�شعب الفل�سطيني �أن يطالبوا
وزراء الخارجية جميعا ً �أن يتولوا ب�أنف�سهم  ،ال عن طريق
معاونيهم  ،عر�ض الق�ضية ب�إ�سهاب وقوة و�صراحة  ،لأن
الذي جرى في ال�سنين الما�ضية �أن يوكل �أمر الق�ضية
الفل�سطينية �إل��ى موظفي البعثات العربية ل��دى الأمم
المتحدة  ،على حين �أن « �إ�سرائيل » كانت على الدوام
توفد وزي��ر خارجيتها ب��ال��ذات اب�ت��داء من غولدا مائير
�إلى �أبا �إيبان لمناق�شة الق�ضية الفل�سطينية  ،وهذا فارق
محزن يبين مدى اهتمام « �إ�سرائيل » وتفريط الجانب
العربي .
�أما النقطة الرئي�سية الثانية فهي المطلب القومي
الذي �ستر�سو عليه مناق�شة الق�ضية الفل�سطينية  ،وهنا

ف�إن المواطن العربي والفل�سطيني يطرح �س�ؤاال ً كبيرا ً
خال�صته  :م��اذا �ستطلبون من الأم��م المتحدة ؟ وماذا
�أعددتم من الدرا�سات والمواقف لت�أييد مطالبكم �سواء
كانت مطالب �شاملة �أو محدودة ؟ و�أنا ال �أريد �أن �أقترح
على الوزراء والوفد الفل�سطيني ماذا ينبغي �أن تكون هذه
المطالب حتى ال �أتهم زورا ً مرة ثانية ب�أنني �أريد �إلقاء
« �إ�سرائيل » في البحر  .غير �أن واج��ب الأمانة يفر�ض
علي �أن �أنبه �سلفا ً ب�أن عر�ض الق�ضية على الأمم المتحدة
لن يكون له �سوى نتائج �إعالمية و�سيا�سية  ،فكائنا ً ما
ك��ان ال �ق��رار ال ��ذي �سي�صدر  ،ح�ت��ى ل��و ق��ام ع�ل��ى �أ�سا�س
تحرير فل�سطين بكاملها  ،وهو �أحد الم�ستحيالت  ،فلن
ي�ستطيع العرب �أن ي�ستعيدوا عن طريق الأمم المتحدة
�شبرا ً واحدا ً من وطنهم .
•  ت��ردد �أن�ك��م ر�شحتم �شخ�صيا ً لتمثيل فل�سطين في
الأمم المتحدة �أثناء عر�ض الق�ضية  ،فهل جرت معكم
ات�صاالت بهذا ال�ش�أن ؟
 تحدث معي في هذا المو�ضوع بع�ض قادة المنظماتالفل�سطينية  ،كما ات�صلت بي �إحدى الدول العربية  ،وفي
هذه المرحلة غالبا ً �أرغ��ب �أن يقت�صر دوري على �إ�سداء
الن�صيحة �إل��ى �أي��ة حكومة عربية �أو جهة فل�سطينية ،
و�إنني ل�ست في حاجة �إلى �أن �أ�ؤكد �أنني م�ستعد �أن �أ�ضع
ك��ل تجربتي وخبرتي تحت ت�صرف �أي جهة عربية �أو
فل�سطينية  ،ب�شرط �أن �أملك الحرية الكاملة في عر�ض
الق�ضية الفل�سطينية من �أ�سا�سها وجذورها عر�ضا ً كامالً
�شامالً يقوم على �أ�سا�سين وا�ضحين .
�أوالً � :أن الوطن الفل�سطيني وحده جغرافية كاملة
ال تقبل التجزئة  ،ف�إن �ساحل الوطن الفل�سطيني ابتداء
م��ن عكا ��ش�م��اال ً �إل��ى رف��ح ج�ن��وب�ا ً ال ي�ت�ج��ز�أ ع��ن الداخل
الفل�سطيني ابتداء من �صفد �شماال ً �إلى الخليل جنوبا ً ،
وعلى وجه التخ�صي�ص ف��إن القد�س ال تمييز فيها بين
ق��دي�م��ة وج��دي��دة ف�ه��ي ف��ي مجموعها وح ��دة ح�ضارية
عربية �إ�سالمية خارج الأ�سوار وداخلها .
ثانيا ً � :إن ال�شعب الفل�سطيني كوطنه  ،وحدة قومية
ال تتجز�أ  ،فالالجئون الفل�سطينيون المعروفون بالجئي
الـ  ، 48والنازحون المعروفون بالجئي الـ  ، 67كل ه�ؤالء
ي ��ؤل �ف��ون ج ��زءا ً واح� ��دا ً م��ن ال�شعب الفل�سطيني  ،و�أن
الـ � 200ألف فل�سطيني الذين يعي�شون في الكويت والعراق
وال�سعودية ودول الخليج من حقهم �أن ي�ساهموا في تقرير

(*) �أجرى الحديث عبد الكريم بيروتي في منزل ال�شقيري في كيفون بلبنان .
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م�صير �شعبهم تماما ً مثل الـ � 400ألف فل�سطيني الذين
يعي�شون في « �إ�سرائيل » �أو الـ � 600ألف فل�سطيني الذين
يعي�شون في ال�ضفة ال�شرقية �أو الـ � 600ألف فل�سطيني
الذين يعي�شون في �سورية ولبنان  ،وبعبارة واح��دة ف�إن
ال�شعب الفل�سطيني ف��ي م��واط�ن��ه وم�ه��اج��ره ه��م �شعب
واحد من حقه �أن يقرر م�صيره في جميع �أرا�ضيه  .لقد
�أو�ضحت هذه الأمور وغيرها �إلى �إحدى الدول العربية
وبع�ض ال�ق�ي��ادات الفل�سطينية  ،ف ��إذا كانت ه��ذه الآراء
مقبولة  ،ف�س�أكون �أ�سبق الوفود العربية في الو�صول �إلى
نيويورك  ،و�إذا لم تجد ه��ذه الآراء قبوال ً ح�سنا ً ف�إنني
�أدع��و للوفود العربية بالتوفيق والر�شاد وال�سداد بملء
جوارحي .
• بالن�سبة لم�ؤتمر ال�سالم المقترح في جنيف  ،هناك
انق�سام ف��ي ال ��ر�أي بين المنظمات ح��ول الم�شاركة
الفل�سطينية ف��ي ه��ذا ال�م��ؤت�م��ر �أو مقاطعته  ..ما
ر�أيكم في ذلك ؟
 الجواب على هذا ال�س�ؤال يحتاج �إلى �إ�سهاب كبير ،وقد �شرحت وجهة نظري في هذا المو�ضوع في ر�سالة
وجهتها �إلى الر�ؤ�ساء العرب الثالثة � :أنور ال�سادات وهواري
بومدين وحافظ الأ�سد وذل��ك في اليوم الأول النعقاد
م�ؤتمر جنيف  .ويكفيني فقط �أن �أ�شير �إل��ى �أن م�ؤتمر
جنيف ينعقد لتنفيذ قرار مجل�س الأمن رقم  242الذي
�صدر بتاريخ  22ت�شرين الثاني /نوفمبر  1967و�أعلنت
رف�ضه في اليوم التالي � 23شرين الثاني /نوفمبر بو�صفي
رئي�سا ً لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،ول�ق��د زادتني
الأعوام الما�ضية ر�سوخا ً في اجتهادي ويقيني ب�أن قرار
مجل�س الأمن ال ي�صلح �أن يكون �أ�سا�سا ً لمرحلة ن�ضالية
ال على ال�صعيد العربي وال على ال�صعيد الفل�سطيني .
�أم��ا ال�سبب الثاني فهو �أن م�ؤتمر جنيف ينعقد تحت
مظلة ن�صبها الدكتور هنري كي�سنجر حين �أع�ل��ن في
خطابه االف�ت�ت��اح��ي لم�ؤتمر جنيف ا�ست�شهاده بالمثل
العامي المعروف بالعربية � « :إللي فات مات ! » وهذه
كلمة موجهة �إلى الأمة العربية وال�شعب الفل�سطيني .
و�أخيرا ً �أر�سلت �إلى الرئي�س بومدين منذ �أ�سبوع ر�سالة
حملها �إليه ال�سيد �سعدون �سفير الجزائر في دم�شق ،
وق��د �سافر ب��الإج��ازة �إل��ى ال�ج��زائ��ر وزارن ��ي قبل �سفره
فحملته ر�سالة مطولة �إلى الرئي�س بومدين �أ�شرح فيها
وجهة نظري  ،وذلك لأن بومدين �سيكون رئي�س الجل�سة
الأول��ى لم�ؤتمر القمة العربي ال��ذي �سيعقد في ال�شهر
المقبل في المغرب  ،وال �أرى �أنه من المنا�سب الك�شف
عن م�ضمون هذه الر�سالة الآن(. )1
•  �أنتم �أول من �أن�ش�أ كيانا ً ع�سكريا ً لمنظمة التحرير
ب�إن�شائكم جي�ش التحرير الفل�سطيني  .ما هو الدور
( )1ن�ص الر�سالة �ضمن مواد هذا الف�صل ( رقم . ) 3
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الذي يلعبه هذا الجي�ش حاليا ً ؟ وهل تت�صورون �أنه
ي�ؤدي المهمة التي �أن�شئ من �أجلها ؟
 جي�ش التحرير الفل�سطيني قام ب�أروع البطوالت فيحرب الأيام ال�ستة  ،فقد قاتل بكل �شجاعة في قطاع غزة ،
واعترفت « �إ�سرائيل » ب�أن جي�ش التحرير الفل�سطيني دمر
لها في تلك الحرب ما ال يقل عن  80دبابة  ،وبقي �صامدا ً
�إل��ى �أن �سقطت جبهته الخلفية في �سيناء  ،وف��ي حرب
الأيام ال�ستة توافد الألوف من �شبابنا الفل�سطيني على
�سورية وخ�صو�صا ً من مناطق الخليج العربي يطالبون
بال�سالح لالن�ضمام �إلى القوات العربية  ،وكان ه�ؤالء قد
تم تدريبهم في مع�سكرات �أعدتها منظمة التحرير في
مناطق الخليج  ،وكانت لنا في الكويت قاعدة لتدريب
المظليين  ،كما قمنا بتدريب �شبابنا في مع�سكر الر�شيد
في بغداد .
 وف��ي ح��رب ت�شرين الأخ�ي��رة �أب�ل��ى جي�ش التحريرالفل�سطيني ب�لاء م�ج�ي��دا ً على الجبهة ال�سورية  ،وال
�أن�سى �أن الفدائيين الفل�سطينيين حيثما وج��دوا �أبدوا
بطولة ن��ادرة في حربهم مع الإ�سرائيليين  ،و�سواء كان
الأمر يتعلق بجي�ش التحرير �أو ب�أبطالنا الفدائيين  ،ف�إن
م�شكلتهم في االلتحام المبا�شر مع العدو الإ�سرائيلي هي
م�شكلة عربية ولي�ست م�شكلة فل�سطينية  .و�إن �شعبا ًيخرج
منه �شباب في عمر الزهور يربطون في �أو�ساطهم �أحزمة
متفجرة ليلقوا حتفهم في عمليات فدائية �شجاعة  ،مثل
هذا ال�شعب يجب �أن يفتح له الوطن العربي بكل قدراته
ليكون قادرا ً على االنطالق في مواجهة « �إ�سرائيل » .
• م�شروع الدولة الفل�سطينية يدور حوله نقا�ش �أي�ضا ً
بين الجهات الفل�سطينية بين الرف�ض �أو القبول  ،ما
هو ر�أيكم في هذه الدولة المقترحة ؟
 ال �أظن �أن هذا المو�ضوع ي�ستحق مني جوابا ًمف�صال ًرغ��م كل ما قيل ب�ش�أنه من �آراء وم�ج��ادالت  ،ويكفي �أن
ن�س�أل الثورة الجزائرية متى �أن�ش�أت الحكومة الجزائرية
الم�ؤقتة ؟ لقد �أن�شئت ه��ذه الحكومة ي��وم كانت الثورة
على عتبة التحرير  ،و�أين نحن الآن من عتبة التحرير
بالن�سبة للتراب الفل�سطيني بكامله  ،بل �أي��ن نحن من
هذه « الدولة » المقترحة التي تقوم على حطام الوطن
الفل�سطيني � ،إن�ه��ا �أ�شبه م��ا تكون ب��ال��دول��ة « الدمية »
والدمى يلعب بها الأطفال ال الرجال !
• في م�ؤتمر القمة العربية في الخرطوم بعد النك�سة ،
قدمتم م�شروع الدولة العربية المتحدة � ،أين �أ�صبح
هذا الم�شروع ؟
 قدمت م�شروع الدولة العربية المتحدة في م�ؤتمرال�خ��رط��وم  ،و�أع�ل�ن��ت �أن��ه ال �ج��واب ال��وح�ي��د على هزيمة

العرب  ،وقلت �إن الت�صدي لـ « �إ�سرائيل » يتطلب قيام دولة
اتحادية بين الدول التي تتماثل في ظروفها وخ�صو�صا ً
دول المواجهة م��ع ال�ع��دو  ،وي�ؤ�سفني �أن ال�ج��واب كان
يومئذ م��ن بع�ض الحكام ال�ع��رب ب ��أن طلبوا منا �إرجاء
الأمر ب�ضعة �أ�شهر حتى يمكن �إزالة �آثار العدوان ! وكان
جوابي �أن �إزالة �آثار العدوان بدول عربية متفرقة يتطلب
�أعواما ً عديدة ال ب�ضعة �أ�شهر  ،وها نحن الآن في العام
الثامن ولم ن�ستطع بعد �إزالة �آثار العدوان الإ�سرائيلي ...
و�أعتقد �أن ال��ذي ي�سمى الآن على �أل�سنة الحكام العرب
بالت�ضامن العربي ال يمكن �أن يكون بديالً عن الوحدة
العربية  ،حتى �أن حرب ت�شرين الأخيرة �أثبتت �أن الوحدة
العربية �شيء والتن�سيق العربي �شيء �آخ��ر  .وق��د ر�أينا
ماذا فعل التن�سيق في المجاالت الع�سكرية وال�سيا�سية
والبترولية  ،فهل ي�ستطيع �أي ح��اك��م ع��رب��ي �أن يدعي
�أننا منذ حرب ت�شرين ن�صدر عن �سيا�سة عربية واحدة ؟
�إنني �أنا�شد القوى الوطنية العربية ب�أ�سرها  ،والجيل
ال�صاعد من �شبابنا وطالبنا �أن يعودوا ويم�سكوا بزمام
الوحدة العربية التي �أ�صبحت مع الأ�سف « ق�ضية يتيمة »
و�أرجو �أن ال تطول هذه الفترة ؛ لأن �إيمان الأمة العربية
بق�ضية ال��وح��دة �أعمق و�أ�صلب من �أن تغمرها موجات

التجزئة واالن�ف���ص��ال ال�ت��ي تعي�شها الأم ��ة العربية في
الظروف الراهنة .
•  بالمنا�سبة � ،أي��ن �أ�صبحت « الءات » ال�خ��رط��وم قي
الوقت الذي يطغى فيه الحديث عن م�ؤتمر ال�سالم
في جنيف ؟
 ي�ؤ�سفني �أن �أق��ول �إن « الءات » ال�خ��رط��وم  ،وهيإلي  ،قد دفنت في م�ؤتمر الخرطوم نف�سه  ،وقد
من�سوبة � ّ
انت�صبت « نعم » مكان كل « ال » من الءات الخرطوم !
غير �أن الجماهير العربية ومعها ال�شعب الفل�سطيني ما
زالت متم�سكة بهذه « الالءات » وت�ضيف �إليها « ال » رابعة
موجهة �إلى الحكم العربي المعا�صر !
• كيف تق ّيمون �إنجازات القيادة الفل�سطينية الحالية ؟
وما هي مالحظاتكم على �أ�سلوب العمل ال��ذي تتبعه
منظمة التحرير التي كنتم �أول من تولى رئا�ستها ؟
 ال �أريد �أن �أخو�ض في هذا المو�ضوع على �صفحاتالجرائد  ،و�أف�ضل �أن �أت��رك ه��ذا لندواتي الخا�صة مع
القيادات الفل�سطينية  ،وفيما �أ�سدي �إليهم من الن�صيحة
والتوجيه .
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�أب�ع��ث �إليكم ه��ذه الر�سالة لمنا�سبة انعقاد م�ؤتمر
القمة العربي ال�سابع في الرباط  ،والأمة العربية تواجه
مرحلة بالغة الأهمية وال�صعوبة  ،وال �أبالغ �إذا قلت �إنها
�أخطر مرحلة م��رت في تاريخنا الطويل  ،وال �أ�ستثني
من ذلك غزوات التتار والإفرنج على الأمة العربية في
الع�صور الو�سطى .
و�إني لأ�ستميحكم عذرا ً �أن �أبد�أ هذه الر�سالة بمقدمة
متوا�ضعة عن �صاحبها  ،بالقدر الذي يت�صل بم�ضمونها
وحوافزها و�أهدافها .
ف�ه��ذه ال��ر��س��ال��ة لي�س مبعثها ال�ح�م��ا���س واالنفعال
العاطفي  ،ف��إن �صاحبها وه��و يقترب من ال�سبعين من
عمره  ،قد خلف الحما�سة وراءه منذ زمن بعيد  ،فانطف�أت
جذوة انفعاالته وا�شتعل ر�أ�سه �شيبا ً  ،و�إن كان ال�شيب قد
باكره وهو يواكب م�ؤتمرات القمة الأربعة من القاهرة
�إلى الإ�سكندرية �إلى الدار البي�ضاء �إلى الخرطوم  ،وما
�أ��ص��درت من ق��رارات ك��ان التنفيذ الوحيد في معظمها
�أنها لم تنفذ .
وهذه الر�سالة كذلك  ،ال ت�ستهدف المزاودة على �أحد ،
ف�إن �صاحبها قد تخلى عن الم�س�ؤولية العامة بعد حرب
الأيام ال�ستة  ،وهو يدرك بالطبع �أنه �أمام ا�ستحالة عملية
في �أن ي�صبح ملكا ً �أو رئي�سا ً  ،باعتباره فل�سطيني المولد
والن�ش�أة  ،والوطن العربي ت�سوده �أو�ضاع التجزئة العربية
التي تجعل من المواطن العربي � ،إن�سانا ً �أجنبيا ً في كثير
من ن�شاطاته العادية .
وهذه الر�سالة �أخيرا ً  ،ال تق�صد �إلى التنديد بالملوك
والر�ؤ�ساء � ،أو الت�شهير بمواقفهم �أو الك�شف عن �إخائهم ،
بل ت�ستهدف � -أوال ً و�أخيرا ً  -دعوتهم �إلى طريق ال�صواب
وال�سداد والإقالع عن االنجرار في ارتكاب الأخطاء  ،ف�إذا
كانت ع��ودة المواطن �إل��ى ال�صواب ف�ضيلة  ،ف��إن رجوع
الحاكم عن الخط�أ ف�ضيلة �أعظم و�أكرم .
وم��ن الخير �أن م�ؤتمركم ق��د ظ��ل ي��ؤج��ل م��ن وقت
لآخر  ،حتى ر�سا �أخيرا ً على الموعد الحا�ضر بعد قرابة
عام واحد على انعقاد م�ؤتمر القمة الأخير في الجزائر ،
وبهذا تهي�أت الفر�صة كاملة لمزيد من ك�شف الموقف
بكل �أب �ع��اده  ،و�أول م��ا ي�ت�ب��ادر �إل��ى الأذه ��ان �أن الواجب
يق�ضي �أن يكون �أمامكم ك�شف ح�ساب عن العام بكامله ،
ي�سرد ب�صدق و�أمانة �أخطاءكم و�إنجازاتكم .
و�إني لأعتقد مخل�صا ً � ،أنكم في هذه الفترة الع�صيبة ،
�أحوج ما تكونون �إلى ك�شف ب�أخطائكم ال منجزاتكم  ،فهذه
تتولى �إ�شهارها �أجهزة الإع�لام العربية الر�سمية  ،ت�شيد
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بها وترددها بحرية كاملة من غير قيود وال حدود .
ول�ست �أع �ت��ذر ع��ن ا�ستعمال كلمة « ال�خ�ط��أ » حين
�أن�سبها �إل��ى مواقفكم  ،ف�إني ال �أج��د في اللغة العربية
 وم��ا �أغناها  -لفظا ً �أكثر �أدب �ا ً وعفة ولطفا ً من كلمةالخط�أ في التعبير عن الخط�أ .
وال �أح�سب �أن الأمر في حاجة �إلى اعتذار  ،حتى في
مخاطبة الملوك والر�ؤ�ساء في لهجة قا�سية غير نابية ،
ف��إن الم�صير ال يحتمل المجاملة والمالطفة  ،وحرب
رم�ضان المجيدة التي رفعت ر�أ�س الأمة العربية �شامخا ً ،
تمر ه��ذه الأي ��ام ف��ي عنق ال��زج��اج��ة  ،و�أح ��وج م��ا تحتاج
�إليه �أن تظل في حمى من الأخطاء التي تتعاقب عليها ،
حتى ال تت�آكل �إنجازاتها العظيمة في غمرة الم�ساومات
ال�سيا�سية �شيئا ً ف�شيئا ً  ،وال يتناق�ص ر�صيدها في مهب
الرياح الدولية يوما ً بعد يوم .
وم��ن هنا ين�ش�أ ال��واج��ب الأ�سمى ف��ي مكا�شفة �أولي
الأمر ب�أخطائهم  ،ب�صدق و�شجاعة  ،فلي�س الدين ولكنها
الدين والدنيا  ،ومن هنا كذلك وجب على �أول��ي الأمر
�أن يلتزموا بالن�صيحة  ،و�أن يق ّوموا المعوج من �آرائهم
ومواقفهم  ،والتراث العربي غني كل الغنى ب�سيرة حكامنا
الأوائ��ل الذين كانوا يحمدون اهلل � ،أن في رعاياهم من
يق ّوم اعوجاجهم بالحوار وبالنار .
وانطالقا ً من هذا كله  ،ف�س�أقت�صر في ر�سالتي هذه
�إليكم على بيان الأخطاء ال�سيا�سية الفادحة التي وقعت
بعد حرب رم�ضان  ،ثم �أختم بعد ذلك باقتراح خطة بديلة ،
تجنب الأم��ة العربية ال�م��آزق والمزالق التي تواجهها ،
وتمكن الن�ضال العربي من ا�ستئناف م�سيرته في تحقيق
�أهدافه القريبة والبعيدة .
المهادنة الأميركية :
و�أول ه��ذه الأخ �ط��اء و�أق��دم �ه��ا ع�ل��ى الإط�ل��اق � ،أن
الحكومات العربية راحت بعد حرب رم�ضان تتعامل مع
الواليات المتحدة  ،تعاونا ً غير متوازن وال موزون  ،بل �إنه
يت�سم بالمغامرة من غير مبرر �سليم �أو تقدير �صحيح .
فقد �أعلن الجانب العربي ثقته بالواليات المتحدة من
غير تحفظ وال احتراز  ،و�أكد ت�أكيد الواثق �أن ال�سيا�سة
الأميركية قد غيرت موقفها ب�صورة جذرية  ،وجعل منها
و�سيطا ً و�ضامنا ً لما ي�سمى بالت�سوية ال�سلمية لأزمة
ال�شرق الأو�سط .
وام� � �ت � ��دادا ً ل �ه��ذا ال �خ �ط ��أ ال� �ف ��ادح  ،ف �ق��د انطلقت
الت�صريحات العربية الر�سمية تردد �أن الدكتور كي�سنجر

وزير الخارجية الأميركي هو �صانع المعجزات  ،و�أنه �أهل
للثقة العربية الكاملة  ،وراحت �أجهزة الإع�لام العربية
الر�سمية ت��دخ��ل ف��ي روع ال�م��واط��ن ال�ع��رب��ي �أن �أميركا
ب��وزي��ر خ��ارج�ي�ت�ه��ا ال��دك �ت��ور كي�سنجر �ستحقق للأمة
العربية مطلبها المرحلي الراهن في االن�سحاب الكامل
م��ن الأرا� �ض ��ي ال�ع��رب�ي��ة المحتلة  ،وتحقيق المطالب
الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني .
وهذا الت�ضخيم لأميركا والتعظيم لوزير خارجيتها ،
�إنما يعود بالأمة العربية خم�سين عاما ً �إلى الوراء � ...إلى
تلك الحقبة العربية المتخلفة في �أوائل الع�شرينات حين
�سادت القيادات العربية موجة من التفخيم والتعظيم
ٍ
يومئذ ب�أنه
ل�شخ�صية الكولونيل لورن�س  -الذي و�صف
�صانع المعجزات ومدبر الحروب واالنقالبات و�صديق
العرب الأكبر  -القادر على انتزاع اال�ستقالل من مخالب
الحلفاء  ،حتى �أ�صبح يلقب بـ « ملك العرب غير المت ّوج » ..
م��ا لبثت �أن ك�شفت �أن ال�ك��ول��ون�ي��ل ل��ورن����س وم�ع��ه دول
الحلفاء  ،قد نكثوا عهودهم وفر�ضوا على البالد العربية
اال��س�ت�ع�م��ار وال�صهيونية وال�ت�ج��زئ��ة  ،وال ت ��زال الأمة
العربية تئن تحت كابو�س هذا البالء الثالثي الرهيب .
ومثل الكولونيل في الما�ضي  ،ف�إن الدكتور كي�سنجر
في الحا�ضر قد لب�س الكوفية والعقال  ،و�أخ��ذ ي�صطنع
�صداقة العرب وينتزع ثقتهم  ،ويمنيهم ب�أنه �سي�صنع لهم
المعجزات  ،على حين �أن المعجزة الكبرى التي يتطلع
الدكتور كي�سنجر �إل��ى �إنجازها هي �أن يحمل الحكومات
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى االع �ت��راف ب �ـ « �إ��س��رائ�ي��ل » وال���ص�ل��ح معها
والتعاي�ش ب�ج��واره��ا  ،وت�ل��ك ح�ق�ا ً معجزة ك�ب��رى ف�شلت
« �إ�سرائيل » في الو�صول �إليها  ،منذ ن�ش�أت �إلى يومنا هذا .
ول���س�ن��ا ف��ي ح��اج��ة ف��ي ال �ع��ودة �إل ��ى ت��اري��خ الواليات
المتحدة  ،ودورها الرهيب في �إلحاق �أكبر كارثة بالأمة
العربية فيما بذلت من جهود �ضخمة في ن�شوء « �إ�سرائيل »
ودعمها المتوا�صل  ،في خالل الخم�س والع�شرين �سنة
الما�ضية  ،ويكفي �أن نذكر �أن �أميركا ب�إمداداتها الع�سكرية
ال�ضخمة  ،كانت هي ال�سبب الوحيد في �أنها ط ّوقت حرب
رم�ضان المجيدة وحالت بينها وبين الن�صر الكامل .
لي�س ه��ذا فح�سب  ،ب��ل �إن �أم�ي��رك��ا ه��ي ال�ت��ي مكنت
« �إ�سرائيل » من ا�ستعادة زم��ام المبادرة  ،لت�صل قواتها
الع�سكرية �إلى ال�ضفة الغربية في م�صر و�إلى جبل ال�شيخ
في �سورية  ،بعد �أن اجتازت القوات الم�صرية البا�سلة
القناة  ،ودم��رت خط بارليف  ،وبعد �أن اخترقت القوات
ال�سورية ال�شجاعة خطوط العدو ودم��رت تح�صيناته ،
و�أ�شرفت على بقاع فل�سطين المحتلة .
بل �إن��ه يكفي �أن نذكر �أن �أميركا  ،وحتى بعد وقف
�إطالق النار  ،قد �أمدت « �إ�سرائيل » بالمعونات المالية
ال�ضخمة والإمدادات الع�سكرية المتوالية  ،لت�ضمن لها

على ال��دوام التفوق الع�سكري  ،وكان �آخر هذا المدد ما
قدمته ال��والي��ات المتحدة لـ « �إ�سرائيل » من الدبابات
وال�ط��ائ��رات م��ن م�خ��ازن حلف الأطلنطي ف��ي �ألمانيا ،
قدمته في هذا ال�شهر وعلى عجل  ،ك�أنما المعركة واقعة
اليوم �أو غدا ً .
ولم ِ
تكتف �أميركا بهذا كله  ،بل انتهزت فر�صة انعقاد
الأم��م المتحدة في دورت�ه��ا الأخ�ي��رة  ،فخطب الرئي�س
الأميركي ووزي��ر خارجيته  ،وك�أنما الأم��ة العربية في
قف�ص االتهام  ،فراحا يهددان ويتوعدان الدول العربية ،
ويعتبران البترول العربي م�س�ؤوال ً عن الأزمة االقت�صادية
العالمية  ،وجعال الأمم المتحدة منبرا ً للت�شهير بالأمة
العربية  ،وك�أنما �أ�صبحت الحرب ال�ب��اردة  -التي كانت
قائمة في الخم�سينات بين �أميركا ورو�سيا  -حربا ً �أخرى
بين �أميركا والأمة العربية في ال�سبعينات .
وق��د تولى وزراء خارجية ال��دول العربية ال��رد على
التهديدات الأميركية  ،كما تولى رئي�س الوفد ال�صيني
تفنيد ال�م��وق��ف الأم�ي��رك��ي تفنيدا ً �أث ��ار �إع �ج��اب الدول
الأع�ضاء في الأم��م المتحدة  ...ولكن ال��رد العربي في
قاعة الأمم المتحدة يجب �أن يرد برد عربي حا�سم في
الوطن  ،فالعداء الأميركي يجب �أن يقابله عداء عربي ،
يت�سم بالحكمة وال�شجاعة حقا ً .
ولقد كان على ر�أ�س �إنجازات حرب رم�ضان �أن الأمة
العربية قد اكت�شفت ذاتها واكت�شفت معها قدراتها الرادعة
الفاعلة  ،وبعد �أن انق�ضى هذا العام على حرب رم�ضان ،
وم��ا خلف م��ن درو���س وعبر  ،ف ��إن ال��در���س الأك�ب��ر الذي
يتوجب على الملوك وال��ر�ؤ��س��اء �أن يتعلموه ويعملوه ،
هو �أن ي�شهروا في وجه �أميركا جميع �أ�سلحة الردع التي
يملكونها من دبلوما�سية واقت�صادية ونفطية على جميع
الجبهات وف��ي جميع الميادين  ..ول�ست ف��ي حاجة �أن
�أ�سردها �أو �أف�صلها  ،ف�إن الجماهير العربية تعرفها حق
المعرفة  ،وم��ا فتئت تنادي بها منذ �أن �أق��ام��ت �أميركا
« �إ�سرائيل » في وطننا  ،فحالت دون وحدتنا ونه�ضتنا
وا�ستنزفت حياتنا ووج��ودن��ا  ،و�إن م��وق��ف ال ��ردع الذي
�أدعوكم �إليه ال ينبع من ال�شعور بالبغ�ضاء نحو الواليات
المتحدة لغير ما �سبب  ،ف�أنا �أنتمي �إلى جيل عربي كان
يطالب في الم�شرق العربي  ،في �أوائل الع�شرينات بانتداب
�أميركي على دي��ار ال�شام � ،إذا كان مطلب اال�ستقالل ال
�سبيل �إلى تحقيقه .
كان ذلك مبلغ �إعجابنا وثقتنا في الواليات المتحدة
ٍ
يومئذ � ،أم��ا وق��د �أخ��ذت ال�سيا�سة الأميركية تنا�صبنا
ال�ع��داء بعد ذل��ك  ،منذ ق��رار ال��والي��ات المتحدة ب�إن�شاء
ال��دول��ة اليهودية في ع��ام � 1947إل��ى ه��ذا ال�شهر واليوم
الذي تعقدون فيه م�ؤتمركم العتيد  ..فقد �أ�صبح الواجب
القومي يدعوكم �أن تقابلوا العداء بالعداء .
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لقد اخ �ت��ارت ال�سيا�سة العربية �أن ت�ه��ادن �أم�ي��رك��ا ،
وقد م�ضى عام كامل على التجربة  ،فماذا كانت ح�صيلة
التجربة ؟
�إذا كان العام الذي م�ضى بكل اجتماعاته وم�ؤتمراته
وم�م��اط�لات��ه ووع ��وده  ،ق��د �أث �ب��ت �شيئا ً  ،ف�ق��د �أث �ب��ت �أن
التجربة فا�شلة  ،و�أن اال�ستمرار فيها يعود �إل��ى نتائج
فا�شلة .
لقد �أثبت هذا العام �أن �سيا�سة الدكتور كي�سنجر في
الو�صول �إلى ت�سوية �سلمية قد ر�ست على ح�صيلة واحدة :
مجامالت وقبالت للدول العربية  ،ودب��اب��ات وطائرات
لـ « �إ�سرائيل » .
ولي�س ه��ذا �سجعا ً م�صنوعا ً  ،ولكنه حقائق �صارخة
تتحدث عن نف�سها بنف�سها  ،وما على الملوك والر�ؤ�ساء
�إال �أن ي�ستمعوا �إليها ويعملوا بهديها � ،ألم يخطبوا مرات
ومرات  :نعادي من يعادينا ون�صادق من ي�صادقنا .
�أميركا ت�ستخدم �سالحنا :

وثاني الأخ�ط��اء العربية الفادحة  ،ف�إنه يتمثل في
الطريقة التي ا�ستخدم فيها البترول العربي  ،فقد �سار
في دروب ملتوية  ،وانتهى به الأمر دون �أن يحقق �أهدافه
العربية وانتزعته �أميركا من �أيدينا  ،فدعمت اقت�صادها
وحققت ل�شركاتها �أرباحا ً طائلة  ،و�ألحقت ب�شركائها في
حلف الأطلنطي واليابان خ�سائر فادحة .
ولن يغفر التاريخ العربي للحكام العرب �أنهم ارتكبوا
�أكبر تراجع عن قراراتهم المعلنة ب�صدد �سالح البترول ..
تراجعوا عنها بعد �أن ك��ادوا يقطفون ثمارها  ،ودون �أن
يحققوا الأهداف التي �أعلنوها  ،واندلعت �أل�سنة الإعالم
الر�سمية تهلل لأثرها وخطرها .
وه��ا �أن��ا �أع��ود �إل��ى المحا�ضر الر�سمية  ،لأ��س��رد على
الملوك والر�ؤ�ساء مواقفهم بن�صو�صها وتواريخها في
عر�ض موجز ح�سب الترتيب الزمني :
في � 1973/10/16أي بعد ع�شرة �أيام من حرب رم�ضان
�أ�صدر وزراء النفط العرب في اجتماعهم الذي عقدوه في
الكويت  ،قرارا ً وا�ضحا ً ين�ص على تخفي�ض �إنتاج النفط
فورا ً بن�سبة ال تقل عن خم�سة بالمائة حتى يتم ان�سحاب
« �إ�سرائيل » من كل الأرا��ض��ي العربية المحتلة  ،وحتى
تعاد لل�شعب الفل�سطيني حقوقه الم�شروعة  ،و�أن يوجه
الخف�ض نحو الواليات المتحدة في المقام الأول .
�ا و� �س �ط �ا ً ب�ي��ن اتجاهين
وق ��د ك ��ان ه ��ذا ال �ق ��رار ح�ل ً
مختلفين  ،فقد ك��ان ال�ع��راق وليبيا والجزائر ي�صرون
على موقف �أ��ش��د �صرامة تجاه �أميركا  ،وك��ان��ت الدول
العربية الأخرى ترى �أن تعالج الأمور « بالرو ّية والحكمة
والتدرج » .
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وكائنا ً ما ك��ان ه��ذا االخ�ت�لاف  ،فقد ابتهجت الأمة
ال�ع��رب�ي��ة ل �ق��رار م��ؤت�م��ر ال�ك��وي��ت  ،ور��ض�ي��ت ب��ه كخطوة
�أول��ى على الطريق  ،وخا�صة �أن��ه رب��ط البترول العربي
باالن�سحاب الكامل و�ضمان حقوق ال�شعب الفل�سطيني
ب�صورة كاملة ال ت�شوبها �شائبة .
وفي � 1973/10/18أ�صدرت الحكومة ال�سعودية بيانا ً
ر�سميا ً �أعلنت فيه �أنها �ستبذل كل م�ساعيها لدى حكومة
الواليات المتحدة الأميركية  ،لتعديل موقفها الحالي
بدعم « �إ�سرائيل » في حربها مع الدول العربية  ،و�إذا لم
تثمر هذه الم�ساعي ف�إن ال�سعودية �سوف توقف ت�صدير
النفط للواليات المتحدة .
وف ��ي  1973/10/19ح �ظ��رت ال�ج�م�ه��وري��ة العربية
الليبية �شحن النفط �إلى الواليات المتحدة الأميركية ،
وفي اليوم نف�سه �أ�صدرت ال�سعودية قرارا ً بوقف ت�صدير
النفط �إل��ى ال��والي��ات المتحدة ب�سبب �إم ��دادات ال�سالح
الأميركي لـ « �إ�سرائيل » .
و�أع�ل�ن��ت ال ��دول العربية الأخ ��رى المنتجة للنفظ
�إج��راءات مماثلة تنفيذا ً لقرارات م�ؤتمر الكويت  ..على
حين بقي ال�ع��راق ف��ي تنفيذ �سيا�سة الت�أميم ب��دال ً من
التخفي�ض .
وف��ي � 1973/10/22صدر ق��رار وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار ،
ولكن الدول المنتجة للنفظ ا�ستمرت في �إجراءاتها التي
اتخذت  ،و�أعلنت في اليوم نف�سه � ،أن �سالح النفط لن
يتوقف بتوقف القتال  ،و�أن الحظر على ت�صدير البترول
�إلى �أميركا �سوف ي�ستمر �إلى �أن يتم ان�سحاب « �إ�سرائيل »
الكامل من الأرا�ضي العربية المحتلة  ،وت�ستعاد الحقوق
الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني .
وف��ي � 1973/11/15أ��ص��درت منظمة الأق�ط��ار العربية
المنتجة للنفظ ب�ي��ان�ا ً �أع�ل�ن��ت ف�ي��ه � :أن ال ��دول العربية
�ستوا�صل فر�ض القيود على �إنتاج النفط �إلى �أن تقرر الأ�سرة
الدولية اتخاذ �إجراءات حا�سمة وفعالة لحمل « �إ�سرائيل »
على االن�سحاب من الأرا�ضي العربية المحتلة .
وفي اليوم نف�سه �أعلن وزي��ر النفط الكويتي تعليقا ً
على هذا البيان « ب�أن حظر النفط العربي على �أميركا
�سيبقى �ساري المفعول  ،طالما ا�ستمر االحتالل للأر�ض
العربية  ،وما دام ال�شعب الفل�سطيني لم ي�سترد حقوقه
الم�شروعة » .
وفي � 1973/11/21أعلن الدكتور كي�سنجر تحذيرا ً
�إل��ى ال��دول العربية المنتجة للنفظ ينذر فيه « بقيام
الواليات المتحدة ب��إج��راءات م�ضادة �إذا ا�ستمرت حرب
النفط العربية » .
وج��اء ال��رد العربي على التهديد الأم�ي��رك��ي �سريعا ً
وحا�سما ً ووا�ضحا ً ..

ففي  1973/11/22رد وزير النفط ال�سعودي قائال ً :
�إذا ما لج�أت الواليات المتحدة �إلى التدخل الع�سكري ف�إن
بالده �ستعمد �إلى تفجير عدد من �آبار نفطها  ،و�أ�ضاف
�أنه �إذا ما و�ضع جدول زمني باالن�سحاب الإ�سرائيلي من
الأر�ض العربية ف�سيو�ضع جدول مقابل بالزيادة النفطية ،
و�أنه عندما يتم االن�سحاب كليا ً �سيعود �إنتاج النفط �إلى
ما كان عليه قبل حرب ت�شرين .
وف��ي  1973/11/26انعقد م�ؤتمر القمة العربي في
ال�ج��زائ��ر وات�خ��ذ ق ��رارا ً حا�سما ً  « ..با�ستخدام النفط
العربي ك�سالح  ..واال�ستمرار في الحظر بالن�سبة للدول
الم�ساندة لـ « �إ�سرائيل » .
وعقب انتهاء م�ؤتمر الجزائر � ،شرح الرئي�س بومدين
 بو�صفه رئي�سا ً لم�ؤتمر القمة العربي  -القرار الذياتخذه الملوك والر�ؤ�ساء ب�صدد حظر البترول العربي ،
ورد على تهديدات الدكتور كي�سنجر ب�ش�أن قيام الواليات
المتحدة الأميركية بعمل ع�سكري الحتالل منابع النفط
العربي بقوله « هذا كالم فارغ  ،هل يريدون و�ضع دبابة
على كل متر مربع في العالم  ،لقد قلت عندما تحدثوا
ع��ن ال ��وح ��دات الأم �ي��رك �ي��ة ال�خ��ا��ص��ة ال �ت��ي ت �ت��درب في
ال�صحراء ا�ستعدادا ً الحتالل منابع النفط العربي � ،أن
هذا يكلفنا ب�ضعة فدائيين لن�سف �آبار البترول  ،و�ستكون
كارثة الغرب كارثة كبرى » .
وفي  1973/12/4عاد الرئي�س الجزائري  ،وكرر تحذيره
بقوله « �إذا ح��اول ال�غ��رب الت�صرف بعجرفة �أو ا�ستخدام
القوة ف�إنه �سي�صاب بكارثة  ،و�إن كل �آبار النفط �ستحرق ،
وكل �أنابيب النفط �ستدمر  ،و�سيدفع الغرب الثمن » .
وف��ي  1973/12/9ع�ق��دت منظمة الأق �ط��ار العربية
الم�صدرة للنفط اجتماعا ً لدرا�سة الموقف من جديد ،
واتخذت القرارات الآتية :
�أوالً � :إذا ت��م التو�صل �إل��ى ات�ف��اق ح��ول االن�سحاب
الإ�سرائيلي من كل الأرا��ض��ي المحتلة  ،وف��ي مقدمتها
مدينة القد�س بموجب جدول زمني مو َّقع من « �إ�سرائيل »
وت�ضمن ال��والي��ات المتحدة تنفيذه  ،ف ��إن الحظر على
ت�صدير النفط �إل��ى الواليات المتحدة �سيرفع فور بدء
تنفيذ الجدول الزمني لالن�سحاب .
ثانيا ً  :يعقد وزراء النفط حال االتفاق على الجدول
الزمني لالن�سحاب اجتماعا ً لو�ضع جدول زمني لإعادة
�إنتاج النفط �إلى الم�ستويات التي كان عليها  ،متما�شيا ً
بذلك مع مراحل االن�سحاب .
ولقد كان هذا القرار العربي الأخير وا�ضحا ً ومحددا ً
يربط ربطا ً محكما ً بين البترول واالن�سحاب الإ�سرائيلي
من الأ�ض العربية  ،ومن القد�س  ،و�أيقنت الأمة العربية
�أن الحكومات العربية جادة حقا ً هذه المرة  ،و�أن الجالء
الإ�سرائيلي �أ�صبح قاب قو�سين �أو �أدنى  ،و�أن حرب رم�ضان

المجيدة و�إلى جانبها حرب البترول � ،سوف تحقق هدفها
المرحلي في تحرير الأر�ض العربية من �شرم ال�شيخ �إلى
جبل ال�شيخ و�إلى القد�س وقلقيلية .
غير �أن الأمة العربية قد �أفاقت �صباح التا�سع ع�شر
م��ن �شهر �آذار  1974ع�ل��ى ف��اج�ع��ة ج��دي��دة ت���ض��اف �إلى
الفواجع ال�سابقة  ..و�سيظل اليوم التا�سع ع�شر من �آذار
يوما ً تعي�سا ً في تاريخ هذه الحقبة من ن�صالنا .
في ذلك اليوم وقفت الأمة العربية �أمام �سراب الحكم
العربي  ،فقد �أ�صدرت الحكومات العربية قرارا ً ب�إلغاء كل
قراراتها ال�سابقة  ،ورفعت الحظر عن الواليات المتحدة
دون �أن تن�سحب « �إ�سرائيل » �شبرا ً واح��دا ً من الأرا�ضي
العربية المحتلة �أو عن بيت المقد�س  ،و�إذا كانت الأمة
العربية قد فجعت بقرار وقف �إطالق النار في المعركة
الع�سكرية بعد �أ�سبوعين من اندالعها  ،فقد كانت فاجعتها
�أك �ب��ر و�أك �ب��ر ب��وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار ف��ي معركة النفط ..
فالمعركة الع�سكرية ال تخلو من �أ�سرارها وم�ضاعفاتها ،
ولكن معركة النفط كانت وا�ضحة المعالم  ،وكانت الأمة
العربية تتابع تطوراتها يوما ً بعد يوم  ،وتلم�س نتائجها
الباهرة .
وعلى هذا ف��إن الحكام العرب ال ي�ستطيعون الدفاع
عن �أنف�سهم في قرارهم الخاطئ  ،بعودة �سالح البترول
�إلى غمده قبل �أن يحقق �أهدافه المعلنة والم�ؤكدة المرة
بعد المرة  ،و�أن رفع الحظر عن �أميركا  ،ا�ستجابة لرغبة
�أميركا  ،دون �أن نظفر منها ولو ببيان يلزم « �إ�سرائيل »
باالن�سحاب الكامل .
واليوم ف�إن الفر�صة مواتية �أم��ام الملوك والر�ؤ�ساء
المجتمعين في م�ؤتمر القمة  ،لأن ينجو من م�س�ؤوليتهم
ال�ت��اري�خ�ي��ة ف��ي ال�خ�ط��أ ال ��ذي ارت�ك�ب��وه  ..ال باالعتذار
واال��س�ت�غ�ف��ار  ،ول�ك��ن بالت�صحيح ال��وا� �ض��ح ال���ص��ري��ح ..
بالعودة �إل��ى ال�صواب  ،فها قد م�ضى ع��ام على الحظر
ورفع الحظر  ،والأر�ض العربية تحت االحتالل والقد�س
تحت التهويد  ..والأم��ة العربية ال تطالبكم ب�أكثر من
قراراتكم التي تفاخرتم بها زمنا ً طويالً .
و�إن��ي لأرج��و �أن ال تعتبروا ه��ذا المطلب القومي ،
مزايدة � ،أو غوغائية � ،أو عاطفية  ،وهي الرد ال�شائع على
ك��ل مطلب قومي  ،ف ��إن الموقف الإ�سرائيلي يدعوكم
ال�ي��وم �أك�ث��ر م��ن �أي وق��ت م�ضى � ،أن ت�ع��ودوا ال�ستخدام
�سالح النفط بحكمة و�شجاعة  ،بعد �أن �أعلنت « �إ�سرائيل »
في قاعة الأمم المتحدة � ،أنها ترف�ض العودة �إلى خطوط
 1967وتعتبر بيت المقد�س ب�شطريها العا�صمة الخالدة
لـ « �إ�سرائيل » .
التحرك ال�سيا�سي بعيدا ً عن حرب رم�ضان :

وثالث الأخطاء العربية الفادحة  ،يتج�سد في التحرك
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ال�سيا�سي العربي الذي جاء في �أعقاب حرب رم�ضان  ،فما
�أن تم وقف �إطالق النار  ،حتى �أخذت ال�سيا�سة العربية
ت�سير بعيدا ً عن حرب رم�ضان وانت�صاراتها المجيدة ،
وبدا وا�ضحا ً �أن الخط ال�سيا�سي العربي راح ي�ستمد �سيره
من هزيمتنا في حرب الأيام ال�ستة  ،بدال ً من �أن ينطلق
من انت�صاراتنا في حرب رم�ضان  ..وهذا الحكم �صارم من
غير �شك  ،ولكنه لي�س بظالم على �أي حال  ،فقد اختار
حكام العرب في تحركهم ال�سيا�سي المطالبة بتنفيذ قرار
مجل�س الأمن رقم  ، 242وهو القرار الذي �أملته ظروف
هزيمتنا في حرب الأي��ام ال�ستة  ،فجاء الخط ال�سيا�سي
العربي بعد ح��رب رم�ضان ردة �إل��ى ال ��وراء � ،إل��ى حقبة
الهزيمة  ،وك�أنما حرب رم�ضان لم تقع  ،وك�أنما �سقطت
انت�صاراتها �شهيدة مع �أبطالنا ال�شهداء .
ولقد كانت �أمام حكام العرب �صياغات دولية كثيرة ،
تخاطب فيها العالم الدولي  ،دون �أن ت�سهم باطالً وزورا ً
مرة �أخرى ب�أننا نريد �إلقاء اليهود بالبحر  ،ومن الإن�صاف
�أن نعيد �إلى الذاكرة �أن الرئي�س ال�سادات  ،قد �أعلن في
خطابه ف��ي  16ت�شرين الأول � 1973أن�ن��ا على ا�ستعداد
ف��ور االن���س�ح��اب م��ن ك��ل الأرا� �ض ��ي ال�ع��رب�ي��ة المحتلة ،
�أن نح�ضر م�ؤتمر �سالم دولي في الأمم المتحدة  ،و�أننا
في هذا نقبل التزامنا بقرارات الأمم المتحدة والجمعية
العمومية ومجل�س الأم��ن  .ولكم وددت و�أن��ا �أ�ستمع �إلى
خطاب الرئي�س ال�سادات �أن تر�سخ عبارة « فور االن�سحاب »
على الأر�ض العربية ر�سوخ جبل المقطم  ،و�أن تثبت على
طريقنا ال�سيا�سي ثبات �أبي الهول .
ولكن �سرعان ما تقل�ص هذا الموقف الدولي  ،الموقف
الذي حدده الرئي�س ال�سادات بعناية مركزة  ،وتحول من
االل�ت��زام بجميع ق ��رارات الأم��م المتحدة  ،وانح�صر في
المطالبة بتنفيذ قرار مجل�س الأمن رقم  ، 242و�صاحب
ذلك حملة �إعالمية �ضخمة ت�ؤكد �أن قرار مجل�س الأمن
ين�ص ع�ل��ى االن���س�ح��اب الإ��س��رائ�ي�ل��ي ال�ك��ام��ل م��ن جميع
الأرا� �ض��ي العربية  ،وين�ص كذلك على المحافظة على
الحقوق الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني  ..مع �أن المواطن
العادي  -حتى ولو لم يكن على حظ من الثقافة ال�سيا�سية
 يدرك ب�سهولة حينما يقر�أ ن�ص ذلك القرار  ،كما �أ�صدرهمجل�س الأمن  ،ال كما ن�شرته الأجهزة العربية الر�سمية ،
ب�أنه ال ين�ص على االن�سحاب الكامل  ،وال يتحدث �إطالقا ً
عن « الحقوق الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني » .
ونحن نذكر �أن الوفود العربية لدى مجل�س الأمن
كانت قد كافحت كفاحا ًمريرا ًلكي تقنع �أع�ضاء المجل�س ،
ب��أن ي�ضموا « �أل » التعريف على كلمة « �أرا�� ٍ�ض » ليكون
�ضن على
االن�سحاب �شامال ً كامال ً  ،ولكن المجل�س قد ّ
الدول العربية بـ « �أل » التعريف  ،لتبقى قب�ضة « �إ�سرائيل »
في عنق الأمة العربية .
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ووا� �ض��ح �أن ق ��رار مجل�س الأم ��ن  ،وه��و �أ� �س��و�أ قرار
�أ�صدرته الأمم المتحدة بعد قرار التق�سيم ال�شهير  ،منح
لـ « �إ�سرائيل » معظم مطالبها  ،وتتلخ�ص فيما يلي :
�أوالً  :االعتراف بـ « �إ�سرائيل » كدولة م�ستقلة ذات �سيادة .
ثانيا ً  :االتفاق معها على حدود �آمنة معترف بها .
ثالثا ً  :االلتزام باحترام وحدتها الإقليمية  ،و�أمنها
و�سالمة �أرا�ضيها .
راب��ع��ا ً � :إن �ه��اء ح��ال��ة ال �ح��رب ب�ي��ن ال� ��دول العربية
و « �إ�سرائيل » .
خام�سا ً  :التنازل عن االدع��اءات والمطالب ال�سابقة
( وهذا يعني فل�سطين ) .
�ساد�سا ً  :حرية المالحة في قناة ال�سوي�س وخليج
العقبة .
ه��ذا ما �أع�ط��اه ق��رار مجل�س الأم��ن لـ « �إ�سرائيل » ،
بالإ�ضافة �إلى ت�صفية المقاومة الفل�سطينية  ،ولم يعط
ال��دول العربية �إال االن�سحاب من « �أرا� � ٍ�ض » في �صيغة
مكبلة بالقيود  ..م�ضافا ً �إلى تجريد مناطق عربية من
ال�سالح �إلى �أجل غير محدود  ،فيما ي�شبه نزع ال�سيادة
العربية عنها .
وفيما يخ�ص الالجئين الفل�سطينيين  ،ف ��إن قرار
مجل�س الأمن  ،لم ين�ص على التزام « �إ�سرائيل » بعودتهم
�إل��ى دي��اره��م ووطنهم  ،بل ن�ص في فقرة ثانوية على «
ت�سوية عادلة لالجئين الفل�سطينيين » .
ول�ق��د ك��ان طبيعيا ً �أن ي���ص��در ق ��رار مجل�س الأمن
بال�صيغة التي جاء فيها  ،ف�إن هزيمة حرب الأيام ال�ستة
كان ال بد �أن ينعك�س �أثرها على مجل�س الأم��ن  ..وهذه
المنظمة الدولية ال تعطي ال�شعب � ،أي �شعب � ،إال بقدر
ما ي�أخذ في �ساحة المعركة  ..ال �أكثر وال �أقل ..
ولكن لم يكن من الطبيعي �إطالقا ً من الحكام العرب ،
بعد �أن �أ�سقطت حرب رم�ضان �أ�سطورة الحدود الآمنة � ،أن
يقبلوا ال�ق��رار ال�صادر م��ن مجل�س الأم��ن ال��ذي يقوم على
الأ�سطورة ذاتها  ،وكانت مفارقة عجيبة حقا ً�أن تبني ال�سيا�سة
العربية �أ�سطورة �أ�سقطتها الع�سكرية العربية البا�سلة .
م�ؤتمر جنيف :

ورابع الأخطاء العربية الفادحة  ،هو اال�شتراك
ف��ي م��ؤت�م��ر جنيف  ،وع�ل��ى �أ��س��ا���س ق��رار مجل�س الأمن
�إي��اه  ..وبقدر ما ك��ان موقف الملوك وال��ر�ؤ��س��اء �سليما ً
ووا�ضحا ً في م�ؤتمر الجزائر  ،فقد كان الموقف خاطئا ً
بالكلية في اال�شتراك بم�ؤتمر جنيف .
ذل��ك �أن م�ؤتمر الجزائر  ،وق��د �سبق م�ؤتمر جنيف
ب�شهر واح��د تقريبا ً قد قرر �أن مرحلة الن�ضال العربي
هي :
�أوالً  :التحرير الكامل لكل الأرا�ضي العربية المحتلة ،

وعدم التنازل �أو التفريط في �أي جزء من هذه الأرا�ضي ،
�أو الم�سا�س بال�سيادة الوطنية عليها .
ثانيا ً  :تحرير مدينة القد�س العربية  ،وعدم القبول
ب�أي و�ضع من �ش�أنه الم�سا�س ب�سيادة العرب الكاملة على
المدينة المقد�سة .
ثالثا ً  :االلتزام با�ستعادة الحقوق الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني .
رابعا ً  :ق�ضية فل�سطين هي ق�ضية العرب جميعا ً ،
وال يجوز لأي ط��رف عربي التنازل ع��ن ه��ذا االل�ت��زام ،
وذلك وفق ما قررته م�ؤتمرات القمة ال�سابقة .
ه��ذه ق ��رارات وا��ض�ح��ة وم�ل��زم��ة ح�ق�ا ً  ،ول�ك��ن العيب
الذي رافق م�ؤتمرات القمة منذ �أن انعقد م�ؤتمر الملوك
والأمراء في زهراء �أن�شا�ص  ،في عهد الملك فاروق � ،أن
قرارات القمة �سليمة دائما ً و�أبدا ً  ،ولكن االلتزام بها لم
يكن �سليما ً دائما ً و�أبدا ً .
ول �ق��د ح���س�ب�ن��ا ب �ع��د ح ��رب رم �� �ض��ان ال �م �ج �ي��دة � ،أن
« حليمة لن تعود �إل��ى عادتها القديمة »  ،ولكنا �شهدنا
بعد �أن انفرط م�ؤتمر القمة في الجزائر ب�شهر واحد ،
�أن الوفود العربية ت�شترك في م�ؤتمر جنيف لتنفيذ قرار
مجل�س الأمن رقم  ، 242الذي ي�ستهدف ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية من �أ�سا�سها  ،وفي مخالفة وا�ضحة للقرارات
التي اتخذها م�ؤتمر القمة العربي في الجزائر .
ويكفي للتدليل على �أهداف م�ؤتمر جنيف � ،أن الدكتور
كي�سنجر ق��د افتتح خطابه م�ست�شهدا ً بالمثل العامي
المعروف « اللي ف��ات م��ات »  ،و�إذا ك��ان ه��ذا اال�ست�شهاد
ي�ع�ن��ي ��ش�ي�ئ�ا ً ف ��إن��ه ي�ع�ن��ي م ��وت ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية
كما ي�شتهي ال��دك�ت��ور كي�سنجر  ،وال��والي��ات المتحدة ،
و « �إ�سرائيل » بطبيعة الحال .
ومن �أجل ذلك ف�إن ا�ستئناف العمل في م�ؤتمر جنيف ،
بعد �أن و�ضحت الأهداف بالتجربة والممار�سة  ،ال يتفق
�إطالقا ً مع المبادئ الأ�سا�سية للق�ضية العربية  ،وال مع
المواقف الر�سمية التي �أعلنها قادة العرب منذ خم�سين
عاما ً �إلى يومنا هذا  ،وال مع م�ؤتمرات القمة من بدايتها
حتى الآن .
اال�ستمرار في الخط�أ :

وخام�س الأخطاء العربية الفادحة  ،بل �أفدحها على
الإطالق  ،هو اال�ستمرار في طريق الخط�أ بعد �أن و�ضحت
كل منعطفاته ومزالقه .
والآن وقد م�ضى عام واحد على وقف �إطالق النار ،
وع�ل��ى م�ؤتمركم ال��ذي عقدتموه ف��ي ال�ج��زائ��ر  ،يمكن
الت�أكيد ب�صورة جازمة �أن معالم الطريق �أ�صبحت وا�ضحة
حتى للذين �أرادوا �أن يكت�شفوه ب�أقدامهم ال بر�ؤو�سهم .
لقد و�ضح على وجه قاطع �أن طريق م�ؤتمر جنيف

م�سدود من كل �أطرافه  ،و�أنه �إذا كان مفتوحا ًفعلى �سراب ..
والمفكرون العرب حذروا من عواقبه قبل انعقاده  ،ف�إن
ال�سيا�سة الأم�ي��رك�ي��ة م�ع��روف��ة والأه� ��داف الإ�سرائيلية
مف�ضوحة  ،ولي�س الأم��ر في حاجة �إل��ى عبقرية خارقة
لك�شف المك�شوف وف�ضح المف�ضوح .
ومع ذلك فقد مر هذا العام ليك�شف عن الحقيقة في
مجموعة من الوقائع المعلنة  ،تثبت بما ال يقبل ال�شك
�أن المرحلة الن�ضالية التي ر�سمت حدودها في م�ؤتمر
الجزائر ي�ستحيل تنفيذها بالو�سائل ال�سيا�سية � ،إال �إذا
كانت ال�سيا�سة العربية المعا�صرة تريد �أن ت�سجل تراجعا ً
�آخر ي�ضاف �إلى التراجعات العديدة ال�سابقة .
وتتلخ�ص هذه الوقائع المعلنة فيما يلي :
�أوالً  :ل�ق��د �أع �ل��ن ال��دك�ت��ور كي�سنجر غ�ي��ر م��رة �أنه
ي�سعى للو�صول �إل��ى ح��ل و�سط بين المطالب العربية
والإ�سرائيلية  ،وهذا يعني �أن المطالب العربية ال يمكن
تحقيقها كاملة  ..كما التزم بها الملوك والر�ؤ�ساء في
م�ؤتمر الجزائر .
ثانيا ً  :قدمت �أميركا  -ع�شية انعقاد م�ؤتمر جنيف
وبعده  -م�ساعدة ع�سكرية ومالية لـ « �إ�سرائيل »  ،دون
�أن تلتزم « �إ�سرائيل » ب ��أي موقف محدد بالن�سبة �إلى
االن�سحاب .
ثالثا ً  :رف�ضت « �إ�سرائيل » �أثناء مباحثات الف�صل
بين ال�ق��وات �أن االتفاقية ه��ي خطوة �أول��ى على طريق
االن�سحاب الكامل .
رابعا ً  :توالت الت�صريحات الإ�سرائيلية  ،و�آخرها منذ
�أيام  ،ب�أنها ال تعتزم العودة �إلى خطوط  ، 1967و�أنها ت�صر
على البقاء في الجوالن ومواقع معينة من �سيناء  ،وقد
�أعلنت الم�صادر الإ�سرائيلية �أن « �إ�سرائيل » تقوم ببناء
تح�صينات جديدة في الجوالن تبلغ تكاليفها ع�شرين
مليون جنيه �إ�سترليني .
خام�سا ً  :ازداد الموقف الإ�سرائيلي و�ضوحا ً حين
�أعلن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �شعار « قطعة من الأر�ض
مقابل قطعة م��ن ال�سالم  ،و�أن « �إ��س��رائ�ي��ل » م�ستعدة
لتقديم تنازالت �إقليمية  ..وهي تتنازل بذلك من �أر�ضنا
لنا  ،مقابل تنازل من �أر�ضنا لها .
�ساد�سا ً � :أن م��ؤت�م��ر جنيف �سيغرق ورب�م��ا لأعوام
طويلة في خريطة تف�صيلية �أعلنت عنها « �إ�سرائيل »
تبين فيها المواقع التي �ستحتفظ بها والمواقع التي
�ستتنازل عنها .
�سابعا ً  :وبالن�سبة لالجئين الفل�سطينيين ف�إن
الموقف الإ�سرائيلي وا�ضح  ،يقوم على �أ�سا�س توطينهم
خارج فل�سطين  ،في تعبير « �إ�سرائيل » �أن الأر�ض العربية
�شا�سعة  ،و�أموال العرب وافرة .
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ثامنا ً � :أم ��ا بيت المقد�س  ،وه��ي ال�ت��ي تتميز عن
�سائر الحوا�ضر العربية ب�أنها �أعظم �ساحة عربية �شهدت
�أعظم �صراع بين ال�شرق والغرب  ،فالموقف الإ�سرائيلي
ب�ش�أنها ال يحتمل مرة واحدة من ال�شك � ..إن القد�س عند
« �إ�سرائيل » ه��ي العا�صمة الخالدة � ،شرقها وغربها ،
وال يمكن التخلي عنها بالطرق ال�سيا�سية  ،و « �إ�سرائيل »
التي خرجت من القنيطرة في �إطار اتفاق الف�صل  ،بعد
�أن هدمتها ح�ج��را ً على حجر  ،ال يمكن �أن ت�خ��رج من
بيت المقد�س �إال في معركة طاحنة تطحن فيها القوات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ن��د ح��ائ��ط المبكى  ..وع�ل��ى ��ض��وء هذه
الحقيقة يجب �أن يخطط الملوك وال��ر�ؤ��س��اء لتحرير
بيت المقد�س  ..فالكفاح الم�سلح ه��و طريق التحرير
وال طريق �سواه .
تا�سعا ً � :إن « �إ�سرائيل » ما�ضية في ت�صعيد هجرة
اليهود ال�سوفييت  ،وال تترك �أميركا فر�صة �إال وتلح
على االتحاد ال�سوفييتي لإباحة الهجرة اليهودية  ،وفي
الم�ؤتمر ال�صحفي  ،الذي عقده الدكتور كي�سنجر ع�شية
�سفرته الأخيرة �إلى ال�شرق الأو�سط � ،صرح ب�أن الم�ساعي
الأميركية لل�ضغط على هذا المو�ضوع الخطير �ست�ستمر ..
ودار البحث بين مو�سكو ووا�شنطن على �إباحة الهجرة ،
وانتهى الأمر ب�أن �أعلنت الم�صادر الر�سمية من وا�شنطن
ب ��أن االت�ف��اق قد تم مع مو�سكو ووا�شنطن على ت�سهيل
هجرة اليهود ال�سوفييت �إلى « �إ�سرائيل » بمعدل �ستين
�ألفا ً في العام  ..فماذا بقي من الت�سوية ال�سلمية ؟
عا�شرا ً  :تعتزم « �إ�سرائيل » ت�سليم ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة  ،من غير القد�س الكبرى والقرى الأمامية ،
بحيث ال تملك ال�م�ق��وم��ات االق�ت���ص��ادي��ة وال القدرات
الدفاعية  ،وال تحقق لل�شعب الفل�سطيني �أدنى طموحاته
الوطنية  ..و�أي طموح هذا بعد ت�سليم معظم الوطن �إلى
العدو الدخيل ! و�إذا ك��ان هناك من طموح ف�إنه طموح
العدو �أن نعترف به  ،ونعترف بوطننا وطنا ً له(. )1
هذه هي الأخطاء  ،فما هو ال�صواب ؟ :

�س�ؤال كبير  ،ويملك الملوك والر�ؤ�ساء �أن يطرحوه في
وجه كل ناقد  ،ويملكون �أن يقولوا �إن النقد �سهل ي�سير ال
يكلف �إال تحريك القلم والل�سان  ..ولكن واجب الملوك
وال��ر�ؤ��س��اء �أن يعبدوا الطريق �إل��ى ال�صواب  ،وال�صواب
ٍ
حينئذ ي�سير المنال � ..إنه ي�سير المنال حين تفتح
ي�صبح
الأنظمة العربية المجال ح��را ً �أم��ام المفكرين العرب
 وما �أكثرهم  -للتعبير عن �آرائهم في ال�صحافة والإذاعةوالم�ؤ�س�سات العامة  ،وكلها تابعة ب�شكل �أو ب�آخر لل�سلطة
ٍ
فحينئذ ي�ستطيع �أهل الفكر
في معظم الدول العربية ،

من هم في الحكم وخ��ارج الحكم � ،أن ي�صارحوا الحاكم
بالخط�أ قبل وقوعه  ،و�أن يردوه عنه بعد وقوعه .
�إن �إط�ل�اق ال�ح��ري��ة لكل م��واط��ن ع��رب��ي بالممار�سة
الفعلية ال بالن�ص الد�ستوري فح�سب  ،ليعبر عن ر�أيه
وي�شترك في تقرير م�صير �أمته هو ال��ذي يقود الحكم
والحاكم �إلى ال�صواب  ،ويجنبه الخط�أ واال�ستمرار في
الخط�أ .
ول��و �أن الحكم العربي  ،منذ فجر اال�ستقالل �إلى
يومنا هذا لم ينفرد في معظم الأح��وال بال�سلطة  ،في
معزل عن ال�شورى الحقيقية  ،والحرية الفعلية لتجنبت
الأم��ة العربية كثيرا ً من المخاطر التي �أحاطت بها ..
وما كان �أكثر منها .
ولهذا ف�إن ال�صواب  ،واالنتقال من خطة خاطئة �إلى
خطة �سديدة  ،يحتاج �أول ما يحتاج �إلى حوار حر يعبر
عن م�شيئة الأمة و�إرادتها من غير هيبة وال رهبة .
وف ��ي ظ��ل ال �ح��وار ال �ح � ّر ال��ر��ش�ي��د �ستت�ضح للحكم
العربي  ،ف��ي ه��ذه المرحلة ب��ال��ذات  ،معطيات محددة
تتلخ�ص في الحقائق التالية :
�إن الحل الأميركي الإ�سرائيلي ي�ستهدف  -ب�أ�سلوب
المراحل المتدرجة � -أن ينزل بنا من موقع �إلى موقع ،
حتى يتحقق لل�صهيونية حلمها القديم في �أن نعترف
بالدولة اليهودية � ،أر�ضا ً ووجودا ً و�سيادة  ،وت�صبح ع�ضوا ً
طبيعيا ً في مجموعة دول ال�شرق الأو��س��ط  ،ومثل هذا
الحل مرفو�ض مبد�أ ً و�أ�سا�سا ً وجملة وتف�صيال ً ..
و�إذا كانت حرب رم�ضان لم ت�ستطع �أن تحقق الأهداف
التي قامت من �أجلها  ،ف��إن تلك الحرب قد �أثبتت �أننا
ق��ادرون على تحقيق الأه��داف في مرحلة تالية  ..و�إذا
ك��ان م��ؤت�م��رك��م �سيكتب ل��ه ��ش��رف و��ض��ع خطة ن�ضالية
كاملة �شاملة ت�ضعونها ب�صدق وعزيمة  ..فما �أحراكم �أن
تكون بداية عملكم هي نهاية التجربة  ..تجربة الت�سوية
ال�سيا�سية  ..ينبغي �أن تكون تلك النهاية هي البداية في
�أعمالكم .
و�أنا ال �أريد �أن �أتحدث عن خطة الن�ضال من ناحيته
الع�سكرية  ،ففي الأمة العربية بحمد اهلل نخبة من قادتنا
الع�سكريين ي�ستحقون الثقة الكاملة �إلى جانب الإعجاب
والتقدير  ،ومثلي لي�س م��ؤه�لا ً للحديث ف��ي الخطط
الع�سكرية  ..ولو �أن القادة ال�سيا�سيين في الوطن العربي
قد التزموا بخطط قادتنا الع�سكريين منذ � 1948إلى
يومنا هذا  ،لتجنبنا كثيرا ً من الهزائم وحققنا كثيرا ً من
االنت�صارات .

( )1الفقرات ال�سابقة ت�ضمنها كتاب ال�شقيري � :صفحات من الق�ضية العربية  ،بيروت  :الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ، 1979 ،
�ص �ص . 25 - 7
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ول�ك�ن��ي ��س��أ��ض��ع �أم��ام �ك��م م��ا ت��ؤه�ل�ن��ي �إل �ي��ه تجربتي
المتوا�ضعة الطويلة في العمل العربي  ..و�ألخ�صها في
الأمور الآتية :
�صندوق التحرير والتعمير  :ال ب��د م��ن �إن�شاء
�صندوق عربي للتعمير والتحرير � ،إن �أية خطة ن�ضالية
تحررية ال بد �أن تعبئ لها الأمة العربية مواردها المالية ،
و�أن ت�ضع اقت�صادها في خدمة الحرب  ،لأن الحرب في
النهاية هي التي ت�صون الوطن  ،وم��وارده واقت�صاده ..
والأمة العربية قد ا�ستيقظت م�ؤخرا ً لترى نف�سها مالكة
لثروات مذهلة  ،يعجب �أ�صدقا�ؤنا كيف نملك هذه الثروة
ال�ضخمة و�أر�ضنا محتلة � ..إن ثروتنا النفطية قد بلغت
هذا العام �ستين مليار دوالر  ،في �أكثر التقديرات تحفظا ً،
و�إذا كان �سالح النفط فعاال ً �إلى الحد الذي ه ّز العالم ،
ف�إن ثروتنا النفطية قادرة على التحرير والتعمير  ،ومن
العجب العجاب �أننا في الواقع ع�شرون دولة متخلفة ،
على حين �أننا نملك هذه الثروات الكبرى  ..ولكن هذه
الثروات في حاجة �إل��ى ث��ورة ال�ستخدامها في التحرير
والتعمير .
وبديهي �أن ال نطمح في �أن تنزل الدول البترولية عن
ثروتها كاملة منحة �أو حتى قر�ضا ً � ..إن �أعباء التحرير
تقع على فريقين  ،القريب قبل البعيد  ،والمو�سر قبل
المع�سر  ،ولكن الم�صادفة �أن القريب هو المع�سر  ..هذا
مع العلم �أن م�صر و�سورية  -وهما القريبان من العدو -
يخ�ص�صان للجي�ش ما اليقل عن �ستين في المائة من
الميزانية العامة  ،م�ضافا ً �إل��ى زه��رات ال�شباب الذين
ال يقدرون بالكنوز .
وي �ج��ب االع� �ت ��راف م��ع ال���ش�ك��ر �أن ال� ��دول النفطية
 وخا�صة في حرب رم�ضان  -قد قدمت معاونة �سخية�إل��ى كل من �سورية وم�صر  ،وهما اللتان تحملتا �أعباء
المعركة ب�شجاعة وفداء .
ول�ك��ن ال�ت�ح��ري��ر ال ي�ق��وم ع�ل��ى ال �ع��ون وال�ن�ج��دة � ،إن
الم�ساعدة المالية ت�صلح ف��ي حالة ال �ط��وارئ كالآفات
ال�سماوية  ..ولكن التحرير يحتاج �إلى التزامات محددة
ومح�سوبة  ..ولعل م�صر و��س��وري��ة ال تلحان ف��ي و�ضع
الأم��ور في �إط��ار االلتزام بديال ً عن العون � ،إما حياء �أو
�إباء � ،أو حفاظا ً على الت�ضامن العربي الرقيق الأكتاف .
ول�ك��ن المفكرين ال�ع��رب م��ا فتئوا يطالبون الدول
النفطية ب��االل �ت��زام  ،وق��د ت��ول�ي��ت بنف�سي درا� �س��ة هذا
المو�ضوع مع عدد من المفكرين  ،وانتهينا �إلى �أن ريع
ال�ث��روة النفطية العربية يجب �أن يخ�ص�ص ل�صندوق
التحرير والتعمير  ،وبهذا يبلغ ر�أ�سمال ال�صندوق على

�أ�سا�س هذه الن�سبة مبلغ خم�سة ع�شر مليار دوالر تنفق
على الوجه الآتي :
م�صر و�سورية � :إن م�صر هي �أكبر ق��وة �ضاربة في
الوطن العربي  ،وقد قام جي�شها البا�سل بدور قتالي �أثار
�إعجاب العالم  ،وم�صر تلك ثروة من الكفاءات المتعددة
الجوانب يح�سب لها ح�ساب  ..و�سورية كذلك �أثبت جي�شها
البا�سل و�شعبها ال�شجاع بطولة ن ��ادرة  ،وا�ستطاع في
الأيام الأولى من الحرب �أن ي�صل �إلى م�شارف فل�سطين ،
وم�صر و�سورية تتحمالن الآن م�س�ؤولية الن�ضال ب�صبر
و�شجاعة  ،ولو خ�ص�ص لهما من ال�صندوق مبلغ ثمانية
مليارات دوالر  ،خم�سة لم�صر وثالثة ل�سورية  ،ال�ستطاعا
�أن يدعما مقومات الحرب واالقت�صاد الحربي .
ال�صناعات الحربية  :ول�ك��ن ال �ح��رب تحتاج �إلى
�صناعة ثقيلة و�إل��ى م�صانع الحرب  ،وفي حروبنا كلها
عانينا م�شاكل كبرى بال�سالح والذخيرة  ،وق��د �أ�صبح
ال�سالح �سلعة �سيا�سية  ،ال ب�ضاعة ت�شترى وتباع  ،هكذا ،
وفي عام � 1948أوقفت بريطانيا ال�سالح والذخيرة عن
الجيو�ش العربية في �أحلك الأوقات  ..وفي حرب الأيام
ال�ستة لقينا عناء كبيرا ً من امتناع االتحاد ال�سوفييتي
عن تزويدنا بال�سالح في �ساعة الخطر الأكبر  ..ففي
م�ساء الخام�س من ح��زي��ران ع��ام  ، 1967حينما تحطم
�سالح الجوي الم�صري � ،أب��رق الرئي�س ال��راح��ل جمال
ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر يطلب م��ن ال���س�ي��د بريجينيف خم�سين
طائرة مقاتلة  ،كنجدة عاجلة ل�صد الهجوم الإ�سرائيلي
الذي كان يخترق �سيناء  ،ولكن مو�سكو لم ت�ستجب رغم
تو�سالت ال�سفير الم�صري ف��ي مو�سكو ال��دك�ت��ور مراد
غالب  ..وم�شاكل ال�سالح في عهد الرئي�س ال�سادات قد
ك�شف بع�ضها الرئي�س ال�سادات بنف�سه  ..وتخ�صي�ص مبلغ
خم�سة مليارات دوالر لل�صناعات الحربية يجعلنا �أ�سياد
الميدان �إلى حد بعيد .
ال�صومال واليمن �شماالً وجنوبا ً  :ه��ذه الأقطار
الثالثة تتحكم في مداخل البحر الأحمر  ،ومعها م�ضيق
باب المندب  .وقد ك�شفت حرب رم�ضان عن �أهمية هذه
المواقع اال�ستراتيجية( ، )1ولذلك ف�إن تخ�صي�ص مبلغ
خم�سمائة مليون دوالر يكفل ل�ه��ذه الأق �ط��ار الثالثة
ال �م��زي��د م��ن ال �ق��درة ال��دف��اع �ي��ة م���ض��اف�ا ً �إل ��ى التنمية
االقت�صادية  ،والمجاالت فيها متوافرة ..
لبنان  :هذا القطر العربي �أ�ضعف البالد العربية ،
ولكنه يملك �أكثر المواقع اال�ستراتيجية قوة  ،وهو هدف
من الأه��داف ال�صهيونية المعروفة  ،وخا�صة مناطقه
الجنوبية  ..وكان وال يزال هدفا ً للعدوان الإ�سرائيلي ،
وم�م��را ً مك�شوفا ً ف��ي الجو على الجبهة ال�سورية  ،و�أن

( )1نلفت �إلى م�صير ال�صومال منذ ع�شرين عاما ً  ،وما يعانيه اليمن حاليا ً ما ي�ؤكد القدرة اال�ستراتيجية اال�ست�شرافية المبكرة
لل�شقيري .
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تخ�صي�ص مبلغ  200مليون دوالر يي�سر تعمير جنوب
لبنان وتح�صينه  ،مع �إقامة �شبكة دفاع �صاروخية تحميه
من الطائرات الإ�سرائيلية  ،وتجعل الجبهة ال�سورية
مغلقة على �سالح الجو الإ�سرائيلي .
ال�سودان  :بم�ساحته ال �ت��ي ت�ت�ج��اوز رب��ع �أوروب � ��ا ،
و�إمكاناته ال�ضخمة  ،يمكن �أن يتحول �إلى �أكبر بلد لإنتاج
المواد الغذائية واللحوم حين يخ�ص�ص له مبلغ مليار
دوالر  ،وبالتنمية الزراعية في ال�سودان والبالد العربية
الأخ��رى  ،ال تقع ال��دول العربية تحت تهديد الرئي�س
الأميركي في منع ت�صدير القمح  ،وال تقع في �صراع بين
النفط والقمح .
وفي مجال التنمية الزراعية تتوافر فر�ص كبيرة في
�سورية والعراق  ،وك��ان يعرف �أن العراق وح��ده هو �سلة
الخبز في ال�شرق الأو�سط .
ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة  :ه��ذا الق�سم من
فل�سطين م�ع��ر���ض للتهويد ب ��الإج ��راءات االقت�صادية
الإ�سرائيلية  ،وال �سبيل لل�صمود وال�ث�ب��ات �إال بالقيام
بم�شروعات عمرانية لأهلنا في ذلك الجزء الغالي من
وطننا �أك�ث��ر م��ن الثناء والمديح � ..إن ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة محتاجان �إلى المال العربي للحيلولة دون
التهويد  ،و�إن تخ�صي�ص مائة مليون دوالر يجعل ال�ضفة
الغربية وقطاع غ��زة ق��ادري��ن على ال�صمود حتى يحين
الأجل .
الإعالم العربي  :ق�ضية مزمنة قديمة  ،ولم يكن
ينق�صها �إال ال�م��ال � ..إن ن�ضالنا ف��ي حاجة كبرى �إلى
�إعالم  ،و�إن تحت يد الأمين العام لجامعة الدول العربية
ملفات كبيرة وخبرة ثمينة في �أهداف الإعالم وو�سائله ..
و�إن تخ�صي�ص مبلغ خم�سين مليون دوالر كفيل ب�أن
يعبئ �أجهزة الإعالم العالمية  ،ويجند كفاءاتنا العربية ،
و�أ� �ص��دق��ا َءن��ا ال�ع��دي��دي��ن م��ن ال�خ�ط�ب��اء وال �ك � ّت��اب � ..إن
ق�ضيتنا ق�ضية حق وعدل  ،ولكن �أح��دا ً ال ي�سمع لغائب
عن الميدان  ،وقد كنا غائبين وما نزال .
معهد الدرا�سات اال�ستراتيجية والبحوث العلمية :

ال ت�ستطيع �أمة �أن ت�ستغني عن مثل هذا المعهد  ،حتى
ولو لم يكن �أمامها واج��ب التحرير  ..لقد �أ�صبح العلم
والمختبر كل �شيء في حياة الأم��ة  ،في ال�سلم والحرب
على ال�سواء  ..و�إن تخ�صي�ص مبلغ مائة وخم�سين مليون
دوالر ي�ضع العلم في خدمة الأمة للحا�ضر والم�ستقبل .
ال��ث��ورة الفكرية ال��م��ه��اج��رة  :وه� ��ذه المعاهد
والم�ؤ�س�سات ف��ي حاجة �إل��ى رج��ال �إل��ى جانب ال�م��ال ..
�إن كفاءاتنا العربية مهاجرة في �أقطار الأر���ض لأ�سباب
�شتى  ،منها الروتين الحكومي والبيروقراطية الإدارية
في الوطن العربي  .لنا في المهاجر عبقريات عربية في
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مختلف م�ج��االت العلم وال�ف��ن  ..ف��ي الطب والهند�سة
والفيزياء والكيمياء وال��ذرة والإلكترونيات وحتى في
الف�ضائيات  ،و�إن الملوك وال��ر�ؤ��س��اء وح��ده��م يحملون
اليوم تبعة بقاء علمائنا في الخارج  ..نحن نملك النفط
ال�خ��ام  ،ول�ك��ن م�شتقاته الكبيرة ت�أتينا م�صنوعة من
الخارج  ،وعلما�ؤنا المهاجرون هم الذين ي�شاركون في
�صنعها  ..وهذا مثل واحد على تق�صيرنا وتخلفنا .
�إن الملوك والر�ؤ�ساء يتحملون م�س�ؤولية �أمام التاريخ ،
وف��ي ه��ذا الم�ؤتمر ب��ال��ذات يبذلون جهدهم ال�ستنفار
هذا الجي�ش العربي المهاجر لي�أخذ مواقعه في الوطن
العربي  ،في الم�صانع والمزارع والمخابز والمعاهد .
يقينا ً �أنهم حا�ضرون للن�ضال في �صفوف ال�شعب ،
بعلمهم وتجربتهم  ،ولكن على الملوك وال��ر�ؤ��س��اء �أن
يهيئوا لهم ال�ح��ري��ة الكاملة ف��ي التفكير والتخطيط
والتنفيذ  ،و�أن يكون هدفهم هو خدمة العلم ال الحاكم .
مجل�س المتابعة الأع��ل��ى � :إن خ �ط��ة التحرير
والتعمير تحتاج �إلى �إدارة فعالة محدودة العدد يتي�سر
اجتماعها  ،و��ص��دور ال�ق��رارات عنها في �أ��س��رع ما يكون
من الوقت  ،وهذا يتطلب �إقامة مجل�س �أعلى للمتابعة ،
ولي�س للحكومات العربية �أن تخ�شى �أن هذا المجل�س هو
حكومة فوق الحكومات  ،ف��إن الحكم العربي المعا�صر
يخ�شى حتى هواج�س الوحدة  ،فدرالية كانت �أم اندماجية ،
�إن هذا المجل�س كما يدل عليه ا�سمه هو تنفيذ قرارات
م�ؤتمر القمة � ،إنه لي�س من المعقول �أن ت�صبح الع�شرون
دولة �أداة تنفيذ � ..إن المجل�س الأعلى للمتابعة هو الذي
ينفذ ق ��رارات م��ؤت�م��ر القمة  ،ول�ي�ك��ون الأم ��ر ف��ي �إطار
جامعة ال��دول العربية فينبغي �أن يكون الأم�ي��ن العام
للجامعة  ،هو الأمين العام لهذا المجل�س  ..ولأ�سباب
كثيرة معروفة ال حاجة �إلى تف�صيلها  ،نقترح �أن يكون
هذا المجل�س م�ؤلفا ً من ر�ؤ�ساء م�صر والجزائر و�سورية
والعراق وليبيا  ،وهذا الت�أليف ي�ضم العمق اال�ستراتيجي
في الوطن العربي  ،م�شرقه ومغربه  ،كما يجمع �أكبر
القدرات الع�سكرية العربية .
ه��ذا ه��و خير ا�ستثمار ل�ل�ث��روة العربية ف��ي الوطن
العربي � ..إنه لم�ؤ�سف حقا ً �أن ت�ستثمر الثروة العربية في
الخارج  ،وبالدنا تلتم�س القرو�ض من الخارج ب�شروط
ثقيلة ومبالغ �ضئيلة � ..إنها مفارقة محزنة �أن نقر�ض
اليابان مليار دوالر  ،وتعود اليابان لتقر�ض م�صر مائة
مليون دوالر  ..ونحن نفاخر بهذا الن�صر المظفر .
ولكن الجانب الروحي لال�ستثمار هو �أغلى الجوانب
و�أعزها  ..ما �أغلى �أن نرى ماليين الفالحين في وطننا
و�صحوا بعد مر�ض  ،وتعلموا
وقد اكت�سوا بعد عري وحفاء ّ ،
بعد جهل  ..وم��ا �أع��ز �أن ن��رى عمالنا يقيمون ف��ي بيوت
مريحة  ،وي�شربون مياها ً نقية  ،وي�أكلون وي�شبعون ! .

وفوق هذا  ،ما �أغلى وما �أعز �أن نرى وطننا وقد تحرر
من الغا�صب الدخيل  ،و�أن ت�صبح مقدراتنا ب�أيدينا  ،و�أن
تكون ثرواتنا في خدمة �أمتنا من المحيط �إلى الخليج !
وي��وم �ئ� ٍ�ذ ي�صبح ه��ذا ال���ش�ع��ار ج�م�ي��ل ال�م���ض�م��ون كريم
المحتوى  ..لي�س هذا بمعجزة  ،و�إن كان يجب علينا �أن
ن�صنع المعجزة .
والدكتور كي�سنجر لي�س �صانع معجزات � ،إنه �صاحب
مهارات  ،و�إنما مثله كمثل الحاوي البارع  ،يطلق الدنانير
من �أكمامه ولي�س في جيبه دينار واحد ..
ومن �آخ��ر المهارات التي مار�سها الدكتور كي�سنجر
�أن��ه ق��ام ب��زي��ارة ع��دد م��ن ال��دول العربية  ،قبيل انعقاد

م�ؤتمركم  ،يبذل الوعود هنا وهناك  ،ليجعل اجتماعكم
م�شدودا ً �إلى ال�سراب  ،وبالتالي م�شلوال ً عن العمل .
و�أخيرا ً ف�إن �صاحب هذه الر�سالة يكتبها �إليكم لأنها
حقه وواج�ب��ه  ،وه��و ال يمثل �أح ��دا ً  ،وال ينتمي �إل��ى �أي
حزب �أو تنظيم �أو حكومة � ،إنه ينتمي �إلى الأمة العربية ،
و�إلى الأمة العربية وال�ؤه  ،ولكن ر�سالته هذه �إليكم تمثل
�ضمير الأمة العربية في كل �أقطارها و�أم�صارها .
ولقد كان قبلكم ملوك ور�ؤ�ساء منهم من خلع ومنهم
من �صرع  ،ومنهم من مات على فرا�شه  ،ولم يبق لهم
جميعا ً �إال التاريخ  ،واعتبروا يا �أولي الألباب .
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 )4هكذا يتكلم �أحمد ال�شقيري*
جريدة الر�أي  ,ع ّمان 1976/7/20 ,

•  هل كل ن�شاطك في الوقت الحا�ضر مق�صور على
الريا�ضة والكتابة والمتابعة فقط � ..أم يتجاوز ذلك
�إلى �إبداء الر�أي والن�صح واالت�صال؟
 هذا �س�ؤال يرد علي ب�صورة م�ستمرة من عدد كبيرمن الإخوان العرب والفل�سطينيين  .ول�ست �أريد الدخول
ف��ي �إج��اب��ة تف�صيلية ع�ل�ي��ه  .ل�ك��ن �أح �� �س��م ال �ق��ول ب�أني
ال �أعي�ش حياة العزلة والدعة  ،ف�أنا �أعي�ش الق�ضية العربية
ومعها الق�ضية الفل�سطينية بالطبع من جميع جوانبها .
بكل طاقاتي وجوارحي  .وكل ما في الأم��ر �أن دوري في
العمل القومي قد �أخذ طريقا ً �آخر  .فبعد �أربعين عاما ً
ق�ضيتها في �صميم العمل العربي على م�ستويات م�س�ؤولة
متعددة �سواء في الأمم المتحدة �أو في الجامعة العربية
�أو ف��ي ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية ك��ان من
الطبيعي  -وق��د ط��ال��ت الم�سيرة � -أن يقت�صر ن�شاطي
على دور المواطن العربي العامل  .لكن ذلك ال يعني �أني
متقاعد �أو محال �إلى المعا�ش  .و�إنما كل ما في الأمر �أني
�أ�صبحت �أمار�س العمل القومي قدر طاقتي وظروفي .
ف�أنا على ات�صال دائ��م بعدد من ال��دول العربية عن
ط��ري��ق �سفرائها �أو وزارات �ه��ا �أو ب��االت���ص��ال ال�شخ�صي
المبا�شر � .أ�ضع بين �أيديهم �آرائي وخال�صة تجاربي في
الق�ضية العربية � .أناق�ش معهم الأخطاء ال�سيا�سية التي
يقترفها الحكم العربي المعا�صر من حين �إل��ى حين ،
و�أثر ذلك على الق�ضية الفل�سطينية  .ثم �إني ثانيا ً على
ات�صال وثيق بالقيادات الفل�سطينية بمختلف اتجاهاتها .
�أُب �� ِّ��ص��ره��م ب��ال �م ��آزق وال �م��زال��ق ال �ت��ي ت�ك�ت�ن��ف الق�ضية
الفل�سطينية و�أح��اول م�ساعدتهم على تجنبها و�سلوك
ال�سبيل القويم في �سبيل حماية الن�ضال الفل�سطيني .
و�أن� ��ا ث��ال �ث �ا ً �أل �ت �ق��ي ب �� �ص��ورة م���س�ت�م��رة ب ��إخ��وان��ي العرب
والفل�سطينيين لدرا�سة مختلف جوانب الق�ضية العربية
والق�ضية الفل�سطينية بالذات على �ضوء التطورات التي
ترافقها على ال�صعيدين العربي والدولي  .وال يكاد يخلو
ي��وم واح��د من ل�ق��اءات �أو ن��دوات نتدار�س فيها مختلف
ال�ش�ؤون العربية  .وما تبقى عندي من فراغ ف�إني �أكر�سه
للقراءة والكتابة .وقد �صدر لي حتى الآن قرابة ع�شرة
كتب تدور حول مذكراتي ال�سيا�سية  .و�إن��ي �أح�سب بكل
توا�ضع �أن هذه المذكرات �ستكون مرجعا ً عربيا ً �أ�سا�سيا ً
للحقبة التاريخية التي تناولتها  ،و�أعني بها م�ؤتمرات
القمة العربية التي انعقدت على التوالي في القاهرة
والإ�سكندرية والدار البي�ضاء وم�ؤتمر الخرطوم  .وهي
(*) �أجرى الحوار في القاهرة يو�سف �ص ّباغ .
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في مجموعها ت�ؤلف �سجال ً جامعا ً لكثير من الأحداث
العربية التي وقعت في الظروف الراهنة .
• و�إلى �أين  -في ت�صورك  -و�صلت الق�ضية الفل�سطينية
الآن ؟ وم��ا ه��و ر�أي ��ك ف��ي ال�ح��ل ال ��ذي يمكن قبوله
كمرحلة للو�صول �إل��ى ت�سوية نهائية للق�ضية كلها
في �ضوء الخالفات العربية التي �أعقبت الت�ضامن
العربي ال��ذي لم يكتب له �أن ي�ستمر �أكثر من لمحة
ب�صر  ،وكذلك في �ضوء الوفاق الدولي بين الدولتين
العظميين ؟
 �أظ�ن��ك توافقني على �أن��ه م��ن غير الممكن عزلالق�ضية الفل�سطينية ع��ن ال�ظ��روف العربية �أو الدول
التي تكتنفها و�إن كانت الظروف العربية في الواقع هي
العامل الأه��م ف��ي ه��ذا المجال  .كذلك ف ��إن العالقات
الدولية وخا�صة بين الدولتين العمالقتين لها ت�أثير
بارز في م�سيرة الق�ضية الفل�سطينية ,غير �أننا يجب �أال
نن�سى �أن الق�ضية الفل�سطينية لها طبيعة خا�صة تميزها
عن جميع الق�ضايا التحررية الأخرى في العالم  .ذلك
�أنها تنفرد  -و�أكرر  :تنفرد  -ب�أنها ق�ضية احتالل لوطن
وق�ضية �إحالل �شعب مكان �شعب .
وال ن�ع��رف ق�ضية ف��ي ال�ت��اري��خ القديم �أو المعا�صر
ت�شابه الق�ضية الفل�سطينية في هذه الظاهرة المميزة ،
فكل الق�ضايا اال�ستعمارية �أو العن�صرية تتجلى فيها
ظاهرة الحكم الأجنبي الإمبريالي الذي ال يقيم �شعبا ً
مكان �شعب وال يدعي �أ�صالً �أن الرقعة التي احتلها هي
�أر���ض �آب��ائ��ه و�أج ��داده و�أن ل��ه حقا ً تاريخيا ً فيها  .وفي
ع�صرنا الحديث �شهدت منابر الأمم المتحدة ما ال يقل
ع��ن �سبعين ق�ضية تحرير عر�ضت ,وك��ان وراءه��ا كفاح
م�سلح ف��ي �أوط��ان �ه��ا  ،ول��م ت�ك��ن واح ��دة ت�شبه الق�ضية
الفل�سطينية من قريب �أو من بعيد  .وقد �أردت بتحديد
طبيعة الق�ضية الفل�سطينية �أن �أ�ؤك ��د حقيقة علمية
ال يمكن االنحراف عنها �أو التهرب منها وهي �أن �سيا�سة
المراحل التي طبقت على ق�ضايا التحرير العالمي ال يمكن
�أن ن�ستوردها ونطبقها على الق�ضية الفل�سطينية تطبيقا ً
كامال ً .
ذل��ك �أن وج��ه الخطورة في ال�سيا�سة المرحلية من
�ش�أنه �أن يهدد جوهر الق�ضية نف�سه  .ول�ست �أري��د �أن
�أذهب بعيدا ً في �ضرب الأمثال  .ف�إن الحلول المرحلية
ف��ي ق���ض��اي��ا ال �ج��زائ��ر وت��ون ����س وال �م �غ��رب ك�م��ا نقر�ؤها
باالتفاقات التي تمت فعالً بين ه��ذه الأق�ط��ار العربية

من جانب وفرن�سا من جانب �آخ��ر  ،قد �أق��رت لل�شعوب
العربية الثالثة ب�شخ�صيتها الوطنية الكاملة  ،وبحقها
في تقرير م�صيرها  ،وبوحدتها الإقليمية ال�شاملة  .وكل
م��ا فر�ضته االت�ف��اق��ات الفرن�سية ك��ان مجرد قيود على
الن�شاطات الثقافية والمالية � ،أو تحديد لفترة االنتقال
الزمنية لممار�سة ال�سيادة الوطنية الكاملة � ،أو بقاء
قواعد �أجنبية لمدة محددة .
ف�إذا انتقلنا �إلى الت�سويات المطروحة ب�صدد الق�ضية
الفل�سطينية  ،ف�إننا نراها ت�سويات تمزق الوحدة الوطنية
لل�شعب الفل�سطيني وتجعل منه �أربع فئات :
 -1الفل�سطينيون « الإ�سرائيليون »
 -2فل�سطينيو ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
 -3الفل�سطينيون الالجئون منذ �سنة 1948
 -4الفل�سطينيون النازحون في �سنة 1967
ولكل فئة م��ن ه��ذه الفئات الأرب ��ع حلول مطروحة
بعيدا ً عن وحدة ال�شعب الفل�سطيني .
هذا بالن�سبة لل�شعب � .أما بالن�سبة للوحدة الإقليمية
ف� ��إن ال�ح�ل��ول ال�م�ط��روح��ة م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن تعطي �أربعة
�أخما�س وطننا �إلى « �إ�سرائيل »  :وطنا ً �شرعيا ً لها نعترف
به ونتنازل عنه و�إبقاء الخم�س الباقي لنا وهو ال�ضفة
الغربية وق�ط��اع غ��زة ف��ي حوزتنا كمنطقة م�ج��ردة من
ال���س�لاح ي�ق��وم عليها م��ا ي�سمى ب�سلطة وط�ن�ي��ة تعي�ش
تحت كنف « �إ�سرائيل » ورحمتها مفتقرة على الدوام �إلى
المعونات والم�ساعدات الخارجية  ،لأن ال�ضفة الغربية
كما هو معلوم  -ال تملك مقومات اقت�صادية وال دفاعية ،
وال تكاد تحتمل �إعالة و�إعا�شة �أهلها الذين يعي�شون فيها
الآن  ،ف�ضال ً عن �أن زيادتنا ال�سكانية في ال�ضفة الغربية
لن تجد لها مجاال ً حيويا ً في �أر�ضنا  .و�سنجد �أنف�سنا
في م�ستقبل غير بعيد م�ضطرين للهجرة من ال�ضفة
الغربية التما�سا ً للرزق والحياة .
وف ��وق ه ��ذا  -ب��ل ق�ب��ل ه ��ذا  -علينا �أال نن�سى بيت
المقد�س  .فلي�س في الحلول المطروحة على ال�ساحة
الدولية �أي اعتراف بعروبة القد�س القديمة  .ناهيك
عن القد�س الجديدة التي ن�سي الكثيرون �أننا نملك �أكثر
�أحيائها ومتاجرها ومن�ش�آتها  .وهذا مو�ضوع كبير لعله
يحتاج �إلى كتاب م�ستقل بذاته  .لكن �أكتفي ب�أن �أقول �إن
الحل المرحلي المطروح على ال�ساحة الدولية يهدم
المراحل المقبلة من �أ�سا�سها  ،لأن المفرو�ض في الحل
المرحلي �أن ي�ؤدي �إلى مراحل �أخرى لكنه هنا يهدم كل
مرحلة الحقة وب��ذا ال ي�صبح ح�لا ً مرحليا ً ولكن حالً
نهائيا ً  ،لأن « �إ�سرائيل » لن ت�سلم �شبرا ً واحدا ً من ال�ضفة
الغربية �إال مقابل م�ع��اه��دة �صلح حا�سمة بينها وبين
العرب ويكون فيها ال�شعب الفل�سطيني فريقا ً رئي�سيا ً ،

ويكون من �شروط هذه المعاهدة االعتراف بـ « �إ�سرائيل »
والتعاي�ش معها والتنازل عن الأر�ض .
�إن �سيا�سة المرحلية مبد�أ دولي معترف به  .وقد طبق
على جميع الق�ضايا التحريرية ,وكان تطبيقه ناجحا ً في
جميع الأح��وال ل�سبب واح��د وهو �أن��ه لم يتناول م�صير
ال�شعب بكامله  ،وال م�صير الوطن ب�أر�ضه وتراثه  .وهذا
هو الفارق الأكبر بين ق�ضية فل�سطين والق�ضايا الدولية
الأخرى .
�أما ما هو الحل فذلك �س�ؤال �آخر ال بد له من جواب ..
و�أح�سب �أن كثيرا ً من تفا�صيل هذا الجواب ال تخفى على
قادة العرب وال على المواطنين العرب.
"• الخالف بين المنظمات الفل�سطينية �ضار �أو نافع ؟
لقد قيل �إن وجود �أجنحة متطرفة ي�ساعد على �إجبار
العدو على المرونة  ..و�إن الم�صلحة تقت�ضي وجود
المتطرفين ؟
 الوحدة الوطنية الفل�سطينية هي ال�شرط الأ�سا�سيالأول للن�ضال الفل�سطيني الم�سلح  ,وال ب��دي��ل عنه .
ولي�س معنى ال��وح��دة الوطنية �أن ال�شعب الفل�سطيني
ي�ح�ت��وي��ه رداء واح ��د  ,ف� ��إن االخ �ت�ل�اف ف��ي ال� ��ر�أي �أمر
طبيعي  ,ولكن قيام وح��دة وطنية بقيادة الن�ضال في
جميع الجبهات والميادين �أمر حيوي �أ�سا�سي  .ال�شعب
الفل�سطيني غير م�س�ؤول عن تعدد القيادات والمنظمات
القائمة على ال�ساحة الفل�سطينية  ،ف�� ّإن ت�شتت ال�شعب
الفل�سطيني في مواطنه ومهاجره المتعددة يعفيه من
ه��ذه الم�س�ؤولية  ،ذل��ك �أن��ه يعي�ش ف��ي ك��ل قطر عربي
تحت ظ��روف معينة وق�ي��ود ال ي�ستطيع معها �أن ي�أخذ
بيديه المبادرات الحرة الكاملة لتعريف ق�ضيته  ،بحيث
�أ�صبح العمل الفل�سطيني حائرا ً �أمام ظاهرة غريبة  ،فال
هو فل�سطيني ب�صورة كاملة ي�ستمد الإرادة من م�شيئة
ال�شعب الفل�سطيني  ،وال هو قومي عربي ب�صورة �شاملة
في من�أى عن الخالفات والمنازعات العربية .ومن هنا,
يت�سلل الخطر على العمل الفل�سطيني ويجعله على
ال��دوام في مهب الرياح  .و�أن��ا ل�ست من القائلين بعزل
الق�ضية الفل�سطينية عن الق�ضية العربية  .وقد حر�صت
ي��وم و�ضعت م�شروع الميثاق الوطني الفل�سطيني على
الت�أكيد ب�أن تحرير فل�سطين هو تبعة قومية يقع عب�ؤها
ٍ
على عاتق الأم��ة العربية ب�أ�سرها ..
حكومات وجيو�شا ً
و��ش�ع��وب�ا ً  .وه ��ذه دع ��وة �إل ��ى ال�ق��وم�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة �أعلنها
الم�ؤتمر الوطني الفل�سطيني الأول الذي عقد في بيت
المقد�س في �شهر �أيار /مايو عام  ، 1964غير �أن قومية
المعركة �شيء و « والدة » منظمات فل�سطينية في مختلف
العوا�صم العربية �شيء �آخر .
و�أنا من القائلين بقومية المعركة وعروبة التحرير
وال �أف� ��رق ب�ي��ن فل�سطيني وع��رب��ي ف��ي � �ش��رف الجهاد
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لتحرير كامل ال�ت��راب الوطني ف��ي فل�سطين  .ف ��إذا لم
يكن هذا مي�سورا ً في الظروف الراهنة فال �أق��ل من �أن
تكون منظمة التحرير الفل�سطينية فل�سطينية الم�شيئة
والإرادة غير منعزلة عن الحكم العربي المعا�صر ,ولكنها
في نف�س الوقت ال ت�أتمر ب�أمره وتتحرك بم�شيئته .

292

وع �ل��ى ذل ��ك �أق� ��ول �إن ت �ع��دد ال�م�ن�ظ�م��ات والقيادات
الفل�سطينية �أمر �ضار بال �شك  ،وله مخاطر رهيبة وقعنا
فيها �أكثر من مرة وو�صلت �إلى درجة االقتتال بال�سالح .
ومهما حاولنا �أن نفل�سف التعدد ف�إنها فل�سفة ال تنطوي
على الخير وت�ؤدي بالق�ضية �إلى الهاوية .

زيارة الكويت والخليج
ق � ��ام ال �� �ش �ق �ي��ري �أواخ � � � ��ر � �ش �ه��ر ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي /
ي�ن��اي��ر  1977ب��زي��ارات ل�ل�ك��وي��ت وب�ع����ض �أق �ط��ار الخليج
العربية  ،لعل �أهمها و�أغزرها ن�شاطا ً كانت زيارته للكويت
التي �أجرت معه فيها جميع ال�صحف الكويتية اليومية
( الر�أي  ،ال�سيا�سة  ،الوطن  ،القب�س )  ،وبع�ض المجالت
مقابالت و�أح��ادي��ث خا�صة  ،كما عقد ن��دوة ف��ي جامعة
الكويت ،و�أ�صدر في ختام الزيارة بيانا ً �صحفيا ً .
جميع ه��ذه ال �ح��وارات ت�ك��اد تت�شابه �أ�سئلتها ونركز
على المو�ضوعات التي وردت في ال�ح��وارات التي �أ�شرنا
�إليها في التمهيد الخا�ص بحوارات هذه المرحلة لذلك
اقت�صرنا على ما ي�أتي  ،وتحمل عناوينها الأرقام  5و  6و7
في هذا الف�صل :
 ال �م �ق��اب �ل��ة ال���ص�ح�ف�ي��ة ال �ت��ي �أج� ��راه� ��ا ال�صحفيالمخ�ضرم محمد توفيق ال�شنطي في مجلة اليقظة .
 البيان ال�صحفي في ختام الزيارة في ( ) 1979/2/1م�ضامين الزيارة و�أه��داف و�سبب زيارته للكويت الذي

�أكد �أنه يتعلق بم�شروع �إعداد درا�سة عن تطوير الجامعة
العربية وه��ي م��ا �أ�شرنا �إل��ى �أن الأم�ي��ن ال�ع��ام للجامعة
العربية محمود ريا�ض ( وزير خارجية م�صر الأ�سبق )
ك��ان ق��د كلفه بها  ،لكنه اع�ت��ذر ع��ن التكليف العترا�ض
عدد من الدول على ذلك  ،قادتها تون�س  -كما يرى هو -
ومعها المغرب وال�سعودية � ،إال �أن��ه ا�ستكمل الدرا�سة
و�أ�صدرها كتابا ً بعنوان  « :الجامعة العربية  ..كيف تكون
جامعة  ..وكيف ت�صبح عربية » وكذلك حول م�ؤتمر جنيف
 ،وتف�صيل ذلك �ضمن كتابه  « :الطريق �إل��ى جنيف » .
 كما ن��درج تغطية الندوة التي �أقامها اتحاد طلبةفل�سطين في جامعة الكويت  ،لأن م�ضامينها تطرقت
�إلى �ش�ؤون الن�ضال الفل�سطيني ال�سابق ودور جيل ال�شباب
في الم�ستقبل .
 مقابلة فريدة في جميع ما عثرنا عليه من مقابالتال�شقيري من قبل ومن بعد  ،كونها تتناول جوانب من
حياته االجتماعية �أجرتها جريدة ال�سيا�سة .
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� )5أرف�ض جنيف  ..و�أطالب بوا�شنطن*
مجلة اليقظة  ,الكويت 1977/1/31 ,

�إذا كان هناك �إن�سان ي�ستطيع �أن يتحدث عن الق�ضية
الفل�سطينية ويحلل همومها ويحدد �أبعادها ب�أ�ستاذية
ال��دار���س وم�م��ار��س��ة ال�خ�ب�ي��ر ووط�ن�ي��ة ال�م�ن��ا��ض��ل  ،فلن
يكون هذا الإن�سان �إال الرئي�س ال�سابق لمنظمة التحرير
الفل�سطينية  ،وب��اع��ث ال�ك�ي��ان الفل�سطيني وم�ؤ�س�س
جي�ش التحرير � ..أحمد ال�شقيري  .ابن الق�ضية الذي
لم تنطفئ ج��ذوة ن��اره منذ خم�سين عاما ً  .وحين يعود
ال�شقيري في ه��ذه المرحلة الخطيرة ب��ال��ذات للظهور
على م�سرح الأح��داث  ،ويتكلم بعد �سنوات من ال�صمت
المطبق معتكفا ًخاللها لكتابة مذكراته وت�أريخ الأحداث ،
ف ��إن ل�ه��ذه ال �ع��ودة �أع�ظ��م المعاني  ،و�أب �ل��غ المفاهيم ..
فال�شقيري يطلق من خاللها على �صفحات « اليقظة »
�صيحات الإنذار المبكر من خطورة الأيام القادمة  ،ومما
ي��راد بنا  ،والتحذير م��ن ال�ج��ري وال�ل�ه��اث على طريق
جنيف وراء الحلول الم�سلوقة .
•  م��ن خ�ل�ال ت�صريحاتكم ال�ت��ي ن���ش��رت ف��ي ال�صحف
ال�ك��وي�ت�ي��ة م ��ؤخ ��راً ت�ب�ي��ن �أن �ك��م ت �ح��ذرون م��ن عواقب
االن��دف��اع وراء م��ؤت�م��ر جنيف وت�خ���ش��ون ال��وق��وع في
ب��راث��ن « اللعبة » ال��دائ��رة الآن على م�سرح الأحداث
في ال�شرق الأو�سط  ..بل �إنكم بالأحرى وبكل �صراحة ،
ترف�ضون م�ؤتمر جنيف � ..إذن  ،ما هو البديل لديكم ؟
 ن�ع��م �أرف ����ض م ��ؤت �م��ر ج�ن�ي��ف  ..ن�ح��ن ف��ي الواقعنظرتنا �إل��ى م�ؤتمر جنيف ال تقوم على �أ�سا�س الرف�ض
العاطفي �أو الرف�ض المجرد � ،أو الرف�ض الخالي من
المنطق وم��ن ال�م��وق��ف ال�ق��وم��ي وال��وط�ن��ي  ..الرف�ض
ق��ائ��م على �أ��س��ا���س �أن م��ؤت�م��ر جنيف ي��راد منه ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية  ،ولذلك كل عربي وكل فل�سطيني
ملتزم بالحفاظ على الق�ضية الفل�سطينية وب�صيانتها ،
فهذا لي�س موقف رف�ض �إنما هو موقف �صون للق�ضية
الفل�سطينية وح�م��اي��ة لل�شعب الفل�سطيني وللق�ضية
الفل�سطينية � ،إنما ما هو البديل ؟  ..بطبيعة الحال �أن
يكون اللقاء في وا�شنطن ومع وا�شنطن ولي�س في جنيف
مع الإ�سرائيليين بح�ضور الواليات المتحدة وبح�ضور
االتحاد ال�سوفييتي � .أنا �أقول �إن م�ؤتمر جنيف لن ي�أتي
بالنتيجة المرجوة  ،ولكن م�ؤتمرا ً في وا�شنطن  ،يكون
الفريقان فيه الجانب العربي موقف واحد متحد الكلمة
مر�صو�ص ال�صف  ،و�أميركا في الطرف الآخر لأنها هي
الطرف المبا�شر في الق�ضية الفل�سطينية  ..هي لي�ست
و�سيطا ً لهذه الق�ضية  ،ب��ل ه��ي ط��رف مبا�شر ف��ي هذه
(*) �أجرى المقابلة �أبو توفيق [ محمد توفيق ال�شنطي ] .
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الق�ضية  ،ولوال هذا الطرف المبا�شر ما كانت « �إ�سرائيل »
ول�م��ا بقيت « �إ��س��رائ�ي��ل » وال ا�ستمرت  ،ف�ـ « �إ��س��رائ�ي��ل »
باقية وتعي�ش وتحيا بالعون الع�سكري الأميركي والعون
االقت�صادي الأميركي لـ « �إ�سرائيل »  ،ولذلك علينا �أن
نذهب �إلى ر�أ�س النبع كما يقولون في بالدنا  ،هناك النبع
ال��ذي يفي�ض على « �إ�سرائيل » بالمدد من المدفع �إلى
الرغيف  ،ولذلك باعتقادي �أنه يجب �أن يكون هناك وفد
عربي موحد يلتقي في وا�شنطن مع الإدارة الأميركية
الجديدة وي�ق��دم المطلب العربي ف��ي ه��ذا المو�ضوع .
و�أن��ا ال �أق��ول المطلب العربي يجب �أن يت�ضمن تحرير
فل�سطين اليوم  ،لأن تحرير فل�سطين ال يمكن �أن يتم
ال اليوم وال غدا ً وال ب�ضربة واحدة وال بحرب واحدة ..
لكن يجب �أن يكون الحل ح�لا ً مقبوال ً معقوال ً يعطي
لل�شعب الفل�سطيني ف�سحة من التنف�س و�أر�ضا ً ي�ستطيع
معها �أن يمد رجليه و�ساقيه  ،لكن �أن تعطى له �أر�ض %15
من وطنه ال ي�ستطيع �أن يمد فيها �أ�صابعه ف�ضال ً عن
ج�سمه الكامل  ،وخ�صو�صا ً هناك النمو ال�سكاني وهو
كبير لل�شعب الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
فهذا �أم��ر يرف�ضه ال�شعب الفل�سطيني وترف�ضه الأمة
العربية  ،كما �أن االعتراف بـ « �إ�سرائيل » م�س�ألة يجب �أن
ال تكون واردة مطلقا ً  ..واليوم قر�أت في �صحف ال�صباح
ربما لندن تايمز �أو �إحدى ال�صحف البريطانية تقول �إن
المملكة العربية ال�سعودية رف�ضت في البالغ الم�شترك
بين ال�سعودية وفرن�سا االعتراف بـ « �إ�سرائيل » � ..إنني
�أرج��و �أن يكون ه��ذا الخبر �صحيحا ً  ،و�إذا ك��ان �صحيحا ً
�أرجو �أن يمتد هذا الموقف �إلى جميع العرب  .و�أنا �أذكر ،
وه��ذه ح��ادث��ة ال ب��أ���س ع�ل� ّ�ي �أن �أ�شير �إليها الآن بعد �أن
�أ�صبحت ج��زءا ً من التاريخ �أن المرحوم الملك في�صل
كان قد �أعطى ت�صريحا ً لإحدى ال�صحف ال�سعودية ذكر
فيه �أن ال�سعودية غير م�ستعدة �أن تعترف بـ « �إ�سرائيل »
حتى لو اعترفت بها الدول العربية الثالثة ع�شر  ،وكانت
ال��دول العربية يومئذ ث�لاث ع�شرة دول��ة  ..وف��ي ذلك
الحين كان هناك �شيء من الفتور بين المرحوم جاللة
الفي�صل وبيني  ،و�أن��ا ل�ست من مقامه الدولي وال من
قدره  ،لكن كانت بيننا �صالت و�أ�صابها �شيء من الفتور ..
وبعد �أن ق��ر�أت ه��ذا الت�صريح بعثت ل��ه بر�سالة �أُحييه
و�أُهنئه على هذا الموقف و�أق��ول له �أرجو لهذا الموقف
الدوام واال�ستمرار والإ�صرار  ،و�أن تقف العوا�صم العربية
كلها ه��ذا الموقف  ،ولذلك �أتمنى �أن يكون ه��ذا الخبر
�صحيحا ً و�أن تمتد �صحته �إلى جميع العوا�صم العربية ،

لأن االع �ت��راف ب �ـ « �إ��س��رائ�ي��ل » لي�س م�ع�ن��اه االعتراف
بنظام دولي قام في العالم الدولي في الأ�سرة الدولية ،
�إن�م��ا معناه االع �ت��راف ب�شرعية االح �ت�لال الإ�سرائيلي
لرقعة غالية من وطننا العربي وهي فل�سطين  ،فلذلك
البديل لي�س هو م�ؤتمر جنيف  ،و�إنما م�ؤتمر وا�شنطن ..
وال�ف��ري�ق��ان ف�ي��ه ال��وف��د ال�ع��رب��ي ال�م��وح��د و�أم �ي��رك��ا في
الطرف الآخر  ،ونحن نتكلم �أمام �أميركا من مركز القوة ،
ال نتكلم من مركز ال�ضعف �أو اال�ست�سالم �أو المنا�شدة
�أو الرجاء �أو التو�سل  ..لأننا نحن نملك قوة هائلة في
وطننا العربي  ،وه��ذه كلها تخولنا �أن نتكلم من مركز
القوة و�أن ال نتو�سل لمطالبنا  ،و�إن�م��ا نفر�ضها فر�ضا ً
ونحن قادرون على فر�ضها .
• ما هو تقييمكم للدولة الفل�سطينية المقترحة ؟
 المفاو�ضون ال�ع��رب ف��ي جنيف حينما يواجهونالمفاو�ض اليهودي �سيجدون �أن الدويلة الفل�سطينية
�ستكون فري�سة المق�ص الإ�سرائيلي  ،يق�صق�ص ال�ضفة
الغربية م��ن ك��ل �أط��راف�ه��ا  ،فيخرج منها �أوال ً القد�س
ال �ك �ب��رى ال �ت��ي ت �ب��د�أ م��ن ج �ن��وب ب�ي��ت ل�ح��م �إل ��ى جنوب
رام اهلل التي يعتبرها الإ�سرائيليون خا�ضعة لل�سيادة
الإ�سرائيلية المطلقة  ،وه��ذه ال�ق��د���س ال�ك�ب��رى ت�ؤلف
ثلث ال�ضفة الغربية من حيث الم�ساحة  ..ثم يم�ضي
المق�ص الإ�سرائيلي ليخرج القرى الأمامية التي تبد�أ
من �أرا��ض��ي جنين �إل��ى �أرا��ض��ي الخليل جنوبا ً ليجعلها
تحت ال�سيادة الإ�سرائيلية  ..ويم�ضي المق�ص �إلى �أبعد
من ذل��ك  ،في�أخذ من هنا قرية  ،وم��ن هناك بلدة على
اعتبار �أنها الزمة للحدود الآمنة « لإ�سرائيل »  .ثم يتجه
�شرقا ً �إلى �ضفة الأردن في�ضم اليه �شريطا ً عازال ً يح�شر
في طياته  30م�ستعمرة �إ�سرائيلية تكون كل م�ستعمرة
م�ن�ه��ا ب�م�ث��اب��ة ت��ر��س��ان��ة ع�سكرية « �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة » � ..أما
« الكوريدور » المقترح بين قطاع غزة وال�ضفة الغربية
ف�سيكون �أ�شبه بالمزلقان الذي يرتفع وينخف�ض ليقف
جندي « �إ�سرائيلي » عليه في�سمح للفل�سطيني �أن يعبر
من ال�ضفة �إلى غزة بعد �إجراء التفتي�ش الالزم لل�شخ�ص
الفل�سطيني و�أمتعته  ..وهذا الحطام البالي من ال�ضفة
الغربية �ستطالب الأم��م المتحدة وفقا ً للقرار � 242أن
يكون منطقة مجردة من ال�سالح  ..وبعد �أن يتم على
هذا التخطيط العام تو�ضع الخرائط التي تر�سم هذه
الحدود  ،ويكتب اتفاق بين العرب و « �إ�سرائيل » مبينا ً
حدود « �إ�سرائيل » و�أر�ض « �إ�سرائيل »  ،و�سيكون م�ضمون
ذلك �أن ما ال يقل عن  % 85من تراب الوطن الفل�سطيني
تابعا ً لـ « �إ�سرائيل » وطنا ً تاريخيا ً لل�صهيونية( . )1هذا
ف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ن��اح�ي��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة � ،أم ��ا ب��اق��ي جوانب
الق�ضية الفل�سطينية  ،فلي�س له حل في جنيف  ..والذين

يتحدثون من الم�س�ؤولين العرب �أن م�ؤتمر جنيف �سيكون
محور الق�ضية الفل�سطينية ف�إنهم مخطئون �إل��ى �أبعد
الحدود  ،لأن باقي الجوانب من الق�ضية الفل�سطينية
ال ح��ل لها ف��ي م�ؤتمر جنيف  ،مثال ذل��ك �أن مليونين
من ال�شعب الفل�سطيني لن يجدوا لهم حالً في جنيف
وال اتفاقيات جنيف  ..وكمثال على التحديد �أن الـ� 250ألف
فل�سطيني المقيمين في الكويت لن ي�ستطيعوا العودة �إلى
وطنهم  ،لأن ال�ضفة الغربية ال ت�ستوعبهم وال ت�ستوعب
جماهير الالجئين الفل�سطينيين  ،بل �إن من المنتظر
 وهذا م�ؤ�سف ومفجع � -أن يكون الكويت وباقي �أرجاءال��وط��ن العربي م�ستعدا ً ال�ستقبال مجموعات جديدة
من النازحين من ال�ضفة الغربية طلبا ً للعي�ش والعمل ؛
لأن ازدياد النمو ال�سكاني لن ت�ستوعبه ال�ضفة الغربية ،
م�ضافا ً �إل��ى ه��ذا �أن ت�سوية جنيف �ستتناول ال�صلح مع
« �إ��س��رائ�ي��ل » واالع �ت��راف بها والتعاي�ش ال�سلمي معها
وح�سن الجوار  ..ويقيني �أن الأم��ة العربية ال يمكن �أن
ُ
تقبل هذه النهاية المفجعة للق�ضية الفل�سطينية � .أما
قطاع غزة الذي بقي من جنوب فل�سطين و�سموه قطاع
غ��زة  ،فلي�س في كل ه��ذا القطاع ما ي�ؤخذ لأن القطاع
« مجروم » على العظم .
• هل معنى هذا �أنك ترف�ض �أن نعود لنعي�ش على %15
من الأر�ض بدل الت�سكع في الدول العربية وتحت كل
كوكب وفي المهاجر ؟
 �أن��ا ال �أرف����ض �أن ن�سترد �شبرا ً واح ��دا ً م��ن الأر�ضالفل�سطينية  ،وال �أرف����ض �أن ن�سترد ق��ري��ة واح ��دة من
�أر��ض�ن��ا و�أن ن�ضع فيها ك��ل �أه�ل�ن��ا  ..وال�ح��دي��ث ع��ن �أن
الفل�سطينيين عليهم القبول ب��ال�ـ %15ب��دل �أن يت�سكعوا
خ��ارج وطنهم و�أن ه��ذا الحديث عليه تحفظات وعليه
قيود � ..أوال ً الـ %15لن تكاد تت�سع لأهلها الذين يقيمون
عليها  ،ب��ل كيف ت�ستوعب ال� �ـ %15البقية ال�ك�ب��رى من
�أولئك الأخوة الذين يعي�شون بعيدا ً عنها ؟!  .لذلك ف�إن
هذه الـ %15والكالم عنها فيه من الإغراء  ،وفي الحقيقة
�أنه ال ينطوي على حقيقة  ،لأن ال�ضفة الغربية لو عادت
كلها فهي ال ت�ستوعب �أهلها  ،و�سنرى ف��ي ال�ع��ام الأول
وال�ع��ام الثاني � ،أهلنا ف��ي ال�ضفة الغربية نازحين �إلى
الكويت يبحثون عن ال��رزق � ..إذن هذا ال يحل الق�ضية
وال يحل الم�شكلة م�ضافا ً �إليه �أن هذا لي�س هو التحرير
للأر�ض العربية  ،هذه عملية ا�ستالم وت�سليم  ،موظف
يحل محل م��وظ��ف �آخ��ر  ،يعملون معاملة م�ع��روف��ة ..
ا�ستالم وت�سلم  .فتعطينا « �إ�سرائيل » قطعة �أر�ض فنقول
لهم بارك اهلل لكم في ال�ـ %85من الأر���ض الفل�سطينية ،
هذا وطنك التاريخي  ،و�أنت موجود عليها وجودا ً �شرعيا ً
ولي�س بيننا وبينك خالف بعد اليوم  ..و�أعتقد �أنه لي�س

( )1وهذا ما قدمته لها �أو�سلو بعد �ستة ع�شر عاما ً من هذه المقابلة .
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هناك عربي �أو فل�سطيني يتنازل عن وطنه �أو ي�ساوم عليه
تحت �شعار الت�سكع .
•  �أحمد ال�شقيري � ..أن��ت متهم في هذه الفترة �أنك
راف ����ض ب��ل تتبنى جبهة ال��رف����ض للحلول القادمة
وجنيف  ..فهل هناك ما ت�ستند عليه في ذلك ؟
 �أن��ا �أعتقد �أن الوطن العربي لي�س فيه جبهتان :جبهة رف�ض  ،وجبهة قبول  ..الأمة العربية  120مليون
ومعهم ال�شعب الفل�سطيني ثالثة ماليين  ،لو �أخذنا
�أخا ً مواطنا ً كويتيا ً من ال�شارع و�س�ألناه هل تريد ال�صلح
مع « �إ�سرائيل » ؟ ف�إنه يقول ف��ورا ً ال  ..ال  ..لو �س�ألت
مواطنا ً في �شوارع الدار البي�ضاء في المغرب �أو الجزائر
�أو القاهرة �أو عمان �أو ال�سعودية �أو �أي بلد عربي  ..هل
تريد ال�صلح مع « �إ�سرائيل » ؟ ف�إنه �سيقول تلقائيا ً ال ..
�إذن  ،الحقيقة لي�س هناك جبهتان في الوطن العربي ..
بل �إنها جبهة واحدة  ،و�أنا ال �أريد �أن �أ�سميها « رف�ضا ً » ،
بل �أ�سميها جبهة الحفاظ على الق�ضية الفل�سطينية ،
و��ص��ون�ه��ا م��ن �أن ي�ج��ري ت�صفيتها  ،ه��ي جبهة حماية
وجبهة �صيانة للق�ضية الفل�سطينية  ،وه��ذه الجبهة
ت�ضم ماليين الأمة العربية ومعها ال�شعب الفل�سطيني ..
�إنما هناك ر�أي ر�سمي  ..هناك بع�ض الجهات العربية
تتكلم عن ت�سوية �سلمية  ،ولذلك �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقول
�أنا من جبهة الرف�ض � ،أو �أنا زعيم جبهة الرف�ض وحامل
لوائها  ،بل �أق��ول �أن��ا مواطن �أنتمي �إل��ى الأم��ة العربية
التي ت�صمم على الحفاظ على هذه الق�ضية و�صيانتها
من الدمار والت�صفية .
• �إذن  ،ما هو الحل ؟
 الحل  ..هو الحل الذي تالقيه كل ق�ضية تحريرتمت ف��ي العالم  ،و�أظ��ن �أن ق�ضايا التحرير العالمية
منذ القرن التا�سع حتى هذا القرن وهذا اليوم تتجاوز
مائة حركة  ..وكل حركة منها �صادفت نك�سات وجابهت
�سقطات و�صادفت هزائم  ..لكنها لم ت�ست�سلم وا�ستمرت
في الطريق �إلى �أن حققت �آمالها و�أهدافها  ،ف�أنا �أقول
باال�ستمرار في الن�ضال  ..والن�ضال يواجه المد والجزر
ويواجه االنتكا�س  ،وم��رارا ً ما ي�صادف ظروفا ً ت�سقطه
على الأر�ض  ،لكنه يعود منت�صبا ً ويقف على قدميه مرة
ثانية وي�ع��ود للن�ضال  ..ف��أن��ا �أق��ول بالن�ضال والكفاح ،
وخ�صو�صا ً �أن الأم��ة العربية تملك الآن طاقات �ضخمة
تمكنها من اال�ستمرار في الن�ضال � ..إن طاقات العرب
�أ��ض�ع��اف ط��اق��ات ال�ح��رك��ات التحررية ف��ي العالم كله ..
م��ن ف�ي�ت�ن��ام �إل ��ى �أن �غ��وال الأخ �ي ��رة  ،ك��ل ه ��ذه الحركات
التحررية مواردها وطاقاتها �ضئيلة � ،ضعيفة بالقيا�س
�إلى الطاقات الهائلة التي تملكها الأمة العربية  .و�إذا ما
ا�ستعر�ضنا النك�سات التي منيت بها الثورة الفل�سطينية ،
ف�أقول �إنها مهما كانت ف�إنها طبيعية  ،ومنتظرة  ،ولي�س
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هناك ن�ضال يلتف بالحرير  ،لي�س هناك ن�ضال تحيطه
الزهور  ..الن�ضال له م�صاعب ومتاعب  ..ونحن يجب
�أن نتحمل هذه الم�صاعب �صبرا ً على ال�شدائد  ،ال �صبرا ً
على ال�ضيم .
• وماذا عن �شعبنا في داخل الوطن المحتل وتقييمك
لموقفه ؟
 �إن �شعبنا في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على جانبعظيم م��ن الوطنية  ،ووف��وده��م دائ�م�ا ً ي��أت��ون �إل��ى بيتي
ويقولون ما عليكم منا نحن � ..إننا �صامدون  ،المهم
�أنتم في الخارج ا�ستمروا في ال�صمود والقتال  ..والمثال
على ذلك �أي�ضا ً �أن �شعبنا في ال�ضفة والقطاع يت�صدى
لـ « �إ�سرائيل » بالحجارة  ..هذا دليل على �أن �شعبنا �صامد
و�صابر .
• ذكرت بع�ض الأخبار �أنك �ستكون �أول رئي�س للدولة
الفل�سطينية القادمة  ،ما قولك في ذلك ؟
 نعم  ..لقد �سئلت �أن �أكون رئي�سا ً لهذه الدولة  ،وكانجوابي � :أنا ال �أ�صلح لها  ،وهي ال ت�صلح لي  ..وال �أريد
�أن �أختم حياتي ال�سيا�سية  ،وقد اقتربت من ال�سبعين ،
ب�أن �أ�ضع طوق العار في عنقي هذا � ،أو �أذهب �إلى قبري
يرافقني الخزي  ..ثم �إنني رجل جبان �أم��ام �ضميري ،
�أرت �ج��ف ب�ي��ن ي��دي��ه وال �أع���ص��ي ل��ه �أم ��را ً  ..و�أح���س��ب �أن
جميع �آبائنا و�أجدادنا الأقدمين ينادون من تحت تراب
فل�سطين  ،وي�صرخون على كل عربي وكل فل�سطيني :
حذا ِر  ..حذا ِر � ..أ�ضف �إلى هذا �أن التاريخ قد انتقل من
�أرجاء الكرة الأر�ضية كافة  ،وهو واقف الآن كالمارد في
منطقة ال�شرق الأو��س��ط ليرى وي�سمع  ،وعلى الحاكم
ال�ع��رب��ي المعا�صر �أن يعلم �أن��ه �سبقه م�ل��وك ور�ؤ� �س��اء ،
فمنهم من ُخلع ومنهم من ُ�صرع ومنهم من مات على
فرا�شه ولم يبق لهم �إال التاريخ � ..أما الثورة الفل�سطينية ،
فكما قلت �ش�أنها �ش�أن كل الحركات التحررية  ،تتعر�ض
لالنك�سار واالنت�صار  ..لكن الثورة ال ت�ست�سلم �أبدا ً  ،قد
تنزل تحت الأر���ض زمنا ً طويال ً  ،ولكنها تعود للن�ضال
فوق الأر�ض ثانية  ،وقد يتعب جيل ولكن بعد ذلك ينه�ض
جيل �آخر �صدوره مختزنة الطاقات والقدرات  ..وتن�شب
الثورة من جديد  ..وما بالنا نذهب بعيدا ً � ،إن فل�سطين
هي مهد الن�ضال والكفاح عبر خم�سين عاما ً  ،وخالل
االنتداب نه�ض ال�شعب الفل�سطيني بخم�س ع�شرة ثورة
ت�صدى فيها لال�ستعمار البريطاني وللقوى اليهودية
العالمية  ،وكان لال�ستعمار قوة ع�سكرية هائلة تتجاوز
الخم�سين �ألف جندي ب�أحدث المعدات الحربية ت�صدى
لهم عمالنا وفالحونا وطالبنا وك��ل جماهير ال�شعب ،
والثورة الحالية هي ال�ساد�سة ع�شرة ولن تكون الأخيرة ،
و�سيظل ال�شعب الفل�سطيني طليعة الن�ضال  ،والأمة
العربية كذلك لن تتخلى عن وطنها في فل�سطين  ،لأن

الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية قومية على الم�ستوى الأول ،
بل �إنني �أ�ستطيع القول �إن��ه �إذا تم ت�سوية �أزم��ة ال�شرق
الأو�سط في جنيف  ،ف�إن المفاو�ض العربي �سيعود �إلى
الوطن العربي من جنيف ليجد �أن الق�ضية الفل�سطينية
ت�ط��ل عليه م��ن ال �ن��واف��ذ  ،ذل��ك �أن ال�ت���س��وي��ة ل��ن تكون
خاتمة المطاف ال عند الأم��ة العربية وال عند ال�شعب
الفل�سطيني  ..و�إذا كان هذا الجيل قد �أعياه الن�ضال و�أن
�سراجه قد نفد زيته ف�ست�أتي �أجيالنا ال�صاعدة لتحمل
راية الن�ضال ثانية  ،وعلى الواليات المتحدة وحلفائها
وال�صهيونية �أن تعلم هذا علم اليقين  ،ذلك لأنه ال �سالم
مع العدو وال تعاي�ش مع االحتالل .

• زيارتكم للكويت عادية � ،أم ر�سمية ؟
 ر�سمية بدعوة من الأخ معالي ال�شيخ �صباح الأحمدوزي��ر الخارجية  .وكما �سبق ون�شر في ال�صحف ف�إنني
ب�صدد و�ضع كتاب جديد يت�ضمن م�شروعا ً عربيا ً جديدا ً
لتطوير وتحويل الجامعة العربية من منظمة �إقليمية
�إل��ى دول��ة اتحادية على �أ�سا�س فدرالي  ،وهي �أمنية كل
العرب من المحيط �إلى الخليج  ..ونحن  -جيلنا بمعنى
�أ�صح  -هو جيل القومية العربية التي ال تعترف بحدود
والبفوا�صل .
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 )6بــيـــــان �صــحـــفــي*
ر�أيت �أن �أدعوكم �إلى هذا الم�ؤتمر ال�صحفي  ،في ختام
زي��ارت��ي لهذا القطر العربي الم�ضياف لأف�ضي �إليكم
بانطباعاتي العامة  ،مع �إيجاز مكثف عن �أو�ضاع الق�ضية
العربية في م�سارها الراهن  ،والظروف الخطيرة التي
تحدق بها في المرحلة الحا�ضرة  ...كل ذلك ملخ�صا ً
فيما يلي :
�أوالً� :إن ما ي�سمى بالت�سوية ال�سلمية لأزمة ال�شرق
الأو�سط من خالل م�ؤتمر ال�سالم في جنيف يقوم على
االلتزام بقرار مجل�س الأم��ن رقم (  ) 242والعمل على
تنفيذه بكل �أجزائه  ،وهذا القرار �سيلزم الطرف العربي
بال�صلح مع « �إ�سرائيل »  ،واالعتراف بها  ،والت�سليم لها
بحدود �آمنة  ،وب�شرعية وجودها و�سيادتها على الأر�ض
الفل�سطينية مع التعهد بوحدتها الإقليمية والحفاظ
على �أمنها و�سالمتها  ..وذلك �سيف�ضي حتما ً �إلى وقف
الن�ضال العربي والفل�سطيني �إلى حين ال نعلم مداه .
ثانيا ً  :لقد �أعلنت �أم�ي��رك��ا �أك�ث��ر م��ن م��رة ف��ي عهد
الإدارة ال�سابقة والالحقة �أنها �ستعمل لتحقيق حل و�سط
بين مطالب ال�ع��رب والإ�سرائيليين  ،ومعنى ذل��ك �أن
ال يتم االن�سحاب الإ�سرائيلي من جميع الأرا�ضي العربية
المحتلة  ،وهذه �أول نك�سة للموقف العربي .
ثالثا ً :ومما يدعم هذا التف�سير الأميركي �أن القرار
�أ� �ص�لا ً ل��م ين�ص ع�ل��ى االن���س�ح��اب م��ن جميع الأرا�ضي
العربية المحتلة  ،وال حتى �إل��ى خطوط الخام�س من
حزيران /يونيو عام . 1967
رابعا ً :وبالن�سبة لل�ضفة الغربية وقطاع غزة بالذات ،
ف�ق��د �أع�ل�ن��ت « �إ��س��رائ�ي��ل » غ�ي��ر م��رة و�أي��دت �ه��ا ف��ي ذلك
الم�صادر الأميركية الم�س�ؤولة � ،أنها �ستطالب بمواقع
عربية معينة ل�ضمان �أمنها و�سالمتها  ،ف�ضالً عن بقاء
ثالثين م�ستعمرة �إ�سرائيلية على �ضفاف نهر الأردن ،
وكل م�ستعمرة ت�ؤلف « �إ�سرائيل » ال�صغرى .
خام�سا ً � :إن ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة  ،حتى �إذا
ان�سحبت « �إ��س��رائ�ي��ل » عنها بكاملها � ،ستبقى مجردة
م��ن ال���س�لاح  ،وال��ذي��ن ي�ع��رف��ون جغرافية تلك البقعة
الغالية م��ن وطننا ي��درك��ون �أن�ه��ا تخلو م��ن المقومات
االقت�صادية والدفاعية  ،و�أنها ال تكاد ت�ستوعب �أهلها ،
ف�ضالً عن الزيادة ال�سكانية المتوقعة  ،مما ينذر بنزوح
الفل�سطينيين بعد الت�سوية � ،إلى �أرجاء الوطن العربي .
���س��اد���س��ا ً  :وب �� �ص��ورة ق��اط �ع��ة ف � ��إن ال �� �ض �ف��ة الغربية
ال تت�سع للمليوني فل�سطيني من �شعبنا وهم الذين ي�ؤلفون
(*) ال�صحف الكويتية . 1977/2/2
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التجمعات الفل�سطينية في الوطن العربي وفي المهاجر .
�سابعا ً� :إن القد�س الكبرى ح�سب التحديد الذي
و�ضعته « �إ�سرائيل » في تموز  /يوليو  1967يمتد بين
بيت لحم �إل��ى رام اهلل  ،ومنها ال�ق��د���س القديمة  ،قد
�أعلنتها تحت ال�سيادة الإ�سرائيلية  ،وت�ؤيدها �أميركا في
ذلك ب�صورة �أو ب�أخرى  ،وهذه ت�ؤلف ثلث ال�ضفة الغربية
م��ن حيث الم�ساحة  ،و�أق���ص��ى م��ا تعر�ضه « �إ��س��رائ�ي��ل »
ب�صدد القد�س القديمة هو الموافقة على قيام م�ؤ�س�سات
دينية محلية للإ�شراف على الأوقاف والأماكن المقد�سة
الإ�سالمية والم�سيحية .
ثامنا ً� :إن مو�ضوع الفل�سطينيين قد ورد في قرار
مجل�س الأمن على اعتبار �أنه م�شكلة الجئين  ،ولم ين�ص
ه��ذا ال�ق��رار على �إعادتهم �إل��ى وطنهم ودي��اره��م  ،وبهذا
تبقى ق�ضية الالجئين في غير حل �إال ا�ستمرار الت�شرد
�إلى �أجل غير م�سمى .
تا�سعا ً� :إن الدولة الفل�سطينية المرتقبة  ،لن ت�صلح
للحا�ضر وال للم�ستقبل  ،فهي تقوم على خم�سة ع�شر في
المئة م��ن ال��وط��ن الفل�سطيني  ،وال�شعب الفل�سطيني
ال يعار�ض عودة �شبر واحد يتم تحريره فعالً من وطنه
ليقيم عليه �سلطته الوطنية  ،م��ن غير �أن ي ��ؤدي �إلى
ال�صلح مع « �إ�سرائيل » واالعتراف لها بخم�سة وثمانين
في المئة من فل�سطين وطنا ً �شرعيا ً لـ « �إ�سرائيل »  ،على
حين �أنها ال تملك �أكثر من خم�سة في المئة من جميع
فل�سطين .
عا�شرا ً� :إن اعتماد القرار ( )242وهو الذي �صدر بعد
هزيمة ح��رب الأي��ام ال�ستة  ،فيه �إه��دار لأم�ج��اد الحرب
العربية البا�سلة في ت�شرين الأول � /أكتوبر  ، 1973ف�ضال ً
عن �إه��داره لأ�س�س الق�ضية العربية التي تبنتها الأمة
العربية عبر خم�سين ع��ام�ا ً  ...وك��ان الأج��در �أن تعمل
ال�سيا�سة العربية على �أ�سا�س �صيغة تتفق مع مكا�سب
حرب �أكتوبر ال مع خ�سائر حرب حزيران .
ولقد قيل �إن م�ساوئ ال�ق��رار معروفة و�إن االنتقاد
ال يكفي بل يجب طرح البديل  ،والبديل يطرح نف�سه ،
�إذا ت��وف��رت الإرادة للعمل ف��ي �إط��ار ال�ب��دي��ل  ...فنحن
نقترح �أن تكون ت�سوية الأزمة على �أ�سا�س قرارات الأمم
المتحدة جميعها منذ �أن ن�ش�أت الم�شكلة في عام ، 1947
ومن هذه القرارات ثالثون ق��رارا ً بعودة الالجئين �إلى
وطنهم ودي��اره��م  ،وع�شرة ق��رارات ب�ش�أن القد�س  ،وكل
ه��ذه ال �ق��رارات تعبر ع��ن موقف دول��ي ال عربي  .ولكن
هذا البديل يتطلب �أن نحدد الفريق الأ�صلي في م�شكلة

ال�شرق الأو��س��ط  ...و�أن يكون تعاملنا مع هذا الفريق
على هذا الأ�سا�س .
وكل متتبع لتاريخ �أزمة ال�شرق الأو�سط منذ بدايتها
�إلى يومنا يدرك بداهة �أن الفريق الأ�صلي الذي �أوجد
الأزمة وعمل على تفاقمها هو الواليات المتحدة .
�إن �أميركا هي التي �أق��ام��ت « �إ�سرائيل »  ،وبنت لها
جي�شا ً و�سلحته ب��أح��دث الأ�سلحة وال ت��زال  ،وه��ي التي
نقلت �إل��ى بالدنا ما يقرب من مليونين ورب��ع المليون
يهودي ب�أموالها وت�أييدها ال�سيا�سي  ،وب�أموالها �أن�ش�أت ما
يقرب من �سبعين م�ستعمرة يهودية على �سيناء والجوالن
وال�ضفة الغربية  ،وب�أموالها وعلمائها بنت لـ « �إ�سرائيل »
المن�ش�آت النووية في ديمونا  ،وب�أموالها تقوم « �إ�سرائيل »
بتهويد المدينة المقد�سة  ..و�أخيرا ً ف�إن �أميركا هي التي
�أر�سلت منذ ثالثة �أ�سابيع �أول فوج من الطائرات الحربية
الحديثة التي ي�صل مداها �إلى خم�سة �آالف كيلو متر ،
تكون قادرة على ال�ضرب من المحيط �إلى الخليج .
�إذن ف��أم�ي��رك��ا ه��ي ال�ف��ري��ق الأ��ص�ل��ي ال ��ذي ي�ج��ب �أن
تتعامل معه الدول العربية تعامال ً جديا ً حازما ً ي�صل �إلى
حد المواجهة ال�سيا�سية واالقت�صادية وغيرها  ،لتحقيق
االن�سحاب الإ�سرائيلي من الأرا��ض��ي العربية وتحقيق
مطالب ال�شعب الفل�سطيني .
ولدينا �سابقة �شهيرة في هذا ال�صدد  ،حينما ت�صدى
الرئي�س �آيزنهاور لـ « �إ�سرائيل » ّ
وح�ضها على االن�سحاب
من �سيناء وقطاع غزة في خالل �أربعة �أ�شهر  ،وان�سحبت
معها بريطانيا وفرن�سا �أثناء العدوان الثالثي في عام
. 1956
ويتعين على الدول العربية �أن ت�ضع الرئي�س الأميركي
الجديد جيمي كارتر �أم��ام نف�س الظروف التي واجهها
�آيزنهاور قبل ع�شرين عاما ً  ..ذلك �أنه قد تنق�ضي مدة
الرئي�س الأميركي الجديد واالحتالل الإ�سرائيلي جاثم
على الأر�ض العربية .
ون�ح��ن الآن ب�ع��د الع�شرين ع��ام �ا ً ه��ذه  ،نملك قوة
اقت�صادية هائلة على حين �أن ال��دول التي �ساهمت في
بناء « �إ�سرائيل » تعاني م�شاكل اقت�صادية �ضخمة  ،تحاول

�أن ت�سويها عن طريقنا وبمواردنا الهائلة  ..وه��ذه هي
فر�صتنا الذهبية في الع�صر الحديث .
ذلك هو البديل لمن يبحث عن البديل  ،وهو لي�س
م�س�ؤولية دول��ة عربية واح��دة �أو اثنتين  ،ولكنه واجب
الدول العربية جمعاء .
وقبل �أن �أختم هذا الم�ؤتمر ال�صحفي �أرى لزاما ً علي
�أن �أتقدم بوافر ال�شكر والتحية �إلى الكويت ال�شقيق �أميرا ً
وحكومة و�شعبا ً  ،لما لقيته من جميل ال�ضيافة وكريم
ال�ح�ف��اوة  ،ث��م �إن�ن��ي �سعدت بلقائي م��ع �صاحب ال�سمو
ولي العهد و�أ�صحاب المعالي نائب رئي�س الوزراء ووزير
الداخلية والدفاع  ،ووزي��ر الخارجية  ،ووزي��ر التربية ،
ولقيت ا�ستماعا ً واهتماما ً كريمين فيما تحدثت فيه ..
ور�أيت في ذلك ما يحفزني �أن �أهيب ب�أولياء الأمور في
البالد العربية �أن يفتحوا �أبوابهم وقلوبهم للمفكرين
العرب في الوطن العربي ليدلوا �إليهم ب�آرائهم الحرة
ب�صدد الق�ضية العربية  ..فذلك �أدع��ى النتهاج العمل
واالطمئنان على �سالمته .
و�أ� �ض �ي��ف ك��ذل��ك ت��وج�ي��ه ال���ش�ك��ر �إل ��ى ال���ص�ح��اف��ة في
ال�ك��وي��ت ف�ق��د �أف���س�ح��ت ��ص��دره��ا لآرائ� ��ي ال�ت��ي عر�ضتها
ب���ص��دد الق�ضية المقد�سة  ،وذل ��ك يحفزني �أي���ض�ا ً �أن
�أنا�شد الم�س�ؤولين في الدول العربية �أن يفتحوا �أجهزة
الإعالم �أمام الر�أي العربي الحر لينتفع الر�أي الر�سمي
بر�أي قادة الفكر في الأمة العربية  ،ف�إن الحكام يروحون
ويغدون وال تبقى �إال الأمة  ،وهي باقية ما دامت الحياة
على هذه الأر�ض .
ت�ل��ك ه��ي �آرائ ��ي  ،ال �أم �ث��ل فيها ح�ك��وم��ة  ،وال حزبا ً
وال تنظيما ً  ،ولكني بكل توا�ضع �أح�سب �أنها تمثل �ضمير
هذه الأمة وتعبر عن �آمالها ومخاوفها .
جعل اهلل لنا من �أمرنا مخرجا ً .
		
الكويت 1977/2/1

�أحمد ال�شقيري
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 )7ال�شقيري في ندوة اتحاد الطلبة الفل�سطينيين بجامعة الكويت:
م�ؤتمر جنيف ت�سوية باطلة  ..والفل�سطينيون في عنق الزجاجة*
جريدة القب�س  ,الكويت 1977/1/30 ,

ق ��ال ال���س�ي��د �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري  ،ال��رئ �ي ����س ال�سابق
لمنظمة التحرير الفل�سطينية � ،إن م�ؤتمر جنيف لن
يفيد الق�ضية الفل�سطينية �أو العربية  .وندد ال�شقيري
بالحلول المطروحة لت�سوية ق�ضية ال�شرق الأو��س��ط ،
وو�صفها ب�أنها ذات داء باطل و�أن الفل�سطينيين في عنق
الزجاجة  .و�أ��ض��اف في ال�ن��دوة التي دع��ا �إليها االتحاد
العام لطلبة فل�سطين بالكويت � ،أن ال�سيا�سة العربية بعد
حرب �أكتوبر /ت�شرين الأول قد « هبطت �إل��ى �أ�سفل » .
و�أعلن رف�ضه للقرار رقم  ، 242وو�صفه ب�أنه قرار م�ش�ؤوم
ولد على فرا�ش الهزيمة .
وتناول ال�شقيري  ،في كلماته وردوده ونقا�شه للأ�سئلة
المطروحة في الندوة  ،جوانب الم�سيرة الفل�سطينية ،
والمعارك التي خا�ضها عبر الثالثين عاما ً الما�ضية .
وقال �إن الأمة العربية تملك من القوة االقت�صادية  ،ما
يمكنها من فر�ض �إرادتها  ،و�أكد �أنه لن يعود �إلى ممار�سة
الم�س�ؤولية العامة .
وفي بداية الندوة توجه ال�شقيري بالتحية للكويت ،
�أميرا ً وحكومة و�شعبا ً وقال :
« نحن جميعا ً في م�شرق الوطن العربي  ،مع �شعبنا
ال�شقيق ف��ي الكويت وطننا الأ�صيل  ،وفل�سطين تملأ
خواطرنا و�ضمائرنا � ،أج�سادنا هنا  ،لكن �أرواح �ن��ا في
فل�سطين  ،م��ع �شعبنا المجاهد ف��ي ال�ضفة الغربية ،
وق �ط��اع غ ��زة و� �س��واح��ل فل�سطين ورب��اه��ا  ،ك��ل رجالنا
ون�سائنا وفالحينا في الميدان  ،وك��ان ذل��ك �ش�أننا عبر
ثالثين عاما ً » .
وعر�ض ال�شقيري مراحل الن�ضال الفل�سطيني منذ
بدايتها �� ،س��واء ف��ي مواجهة ال�صهاينة �أو �ضد القوات
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة  ،ال �ت��ي ب�ل�غ��ت خم�سين �أل ��ف ج �ن��دي وقت
االن�ت��داب  .وق��ال �إن ال�شعب الفل�سطيني  ،ك��ان يت�صدى
لهذه القوات الم�سلحة .
وق� ��ال ال �� �ش �ق �ي��ري � :إن ال ��ذي ��ن ي �ق��ول��ون �إن ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ق��د ب ��اع �أر� �ض ��ه  ،وت��رك �ه��ا ل �ل��دول العربية
لتحريرها � ،إنما يرددون فرية �صهيونية كبرى  ،فال�شعب
الفل�سطيني خا�ض  15ثورة م�سلحة  ،في القد�س ونابل�س
وطبرية  ،و�إن ثورته الحالية  ،هي ثورته ال�ساد�سة ع�شرة .
وا��س�ت���ش�ه��د ب���ش�ه��ادة ل��رئ�ي����س ال� � ��وزراء الإ�سرائيلي
(*) قام بالتغطية �إبراهيم الوي�شي .
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ال�سابق ديفيد بن غوريون  ،حين �سئل  :ماذا تملكون في
فل�سطين ؟  ،ف�أجاب :
« نحن نملك  %5من �أر�ض فل�سطين  %2منها نملكها
منذ زمن الدولة العثمانية  ،والثالثة الباقية في زمن
االنتداب البريطاني » .
وت �ع��ر���ض ال���ش�ق�ي��ري �إل ��ى ال��زح��ف ال���ص�ه�ي��ون��ي على
الأر�ض الفل�سطينية  ،الذي جاء على مراحل  ،حتى �أ�صبح
ال�صهاينة يحتلون جميع الأرا�ضي الفل�سطينية  .وقال :
« واليوم يطلب �إلى ال�شعب الفل�سطيني �أن يتنازل عن
وطنه تحت �شعارات م�ؤتمرات دولية بع�ضها �سمي بالأمم
المتحدة وبع�ضها ي�سمى جنيف » .
وقال ال�شقيري �إننا نمر الآن بمرحلة خطيرة لم يمر
بها �أجدادنا  ،وجيلنا هو جيل الح�سم في ق�ضيته الم�صيرية
و�أعاد �إلى الأذهان م�ؤتمر  ، 1930وقال �إن الوفد العربي
رف�ض �أن يلتقي بالوفد ال�صهيوني  ،ال��ذي كان يتر�أ�سه
حاييم وايزمان  ،و�أن��ه منذ اليوم الأول ال��ذي �أعلن فيه
المندوب ال�سامي البريطاني �أن اللغة العبرية �أ�صبحت
ه��ي اللغة الر�سمية لفل�سطين  ،اجتمع رئي�س بلدية
القد�س « مو�سى كاظم الح�سيني » ب�أع�ضاء المجل�س ،
وقدموا ا�ستقاالتهم احتجاجا ً على هذا القرار .
وق� ��ال ال���ش�ق�ي��ري « �إن �ه��م ي�غ��رون�ن��ا الآن بالت�سوية
ال�سلمية � ...أي ال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي م��ع « �إ� �س��رائ �ي��ل »
الطاغية  ،كيف تحتل �أر�ضنا  ،ويطلب منا �أن نمد �أيدينا
لـ « �إ�سرائيل »  ..هل هناك �شعب ف��رط في وطنه حتى
يطلب منا �أن ن�سلم �أر�ضنا للعدو ؟ » .
« �إن�ه��م » ي��ري��دون �أن ي�ج��روا الفل�سطيني �إل��ى هذه
ال �ه��اوي��ة ال �ك �ب��رى  ،وي �ط �م �ع��ون ب��اع �ت��راف فل�سطيني
بـ « �إ�سرائيل »  ..وت�ساءل :
 ما هذا الذي يعر�ض علينا ؟قطاع غزة وال�ضفة الغربية  ،وطننا لنا ؟ � .أي هراء
ه��ذا ؟ � .إنها ت�سوية باطلة  ،فـ « �إ�سرائيل » لن ت�سلمنا
قرية واحدة � ،إال �إذا اعترفنا بها  ،وتعاي�شنا معها � .إن %10
من �أر�ضنا ال ت�صلح �أن تكون وطنا ً .
ووجه ال�شقيري كالمه �إلى الدول العربية كافة قائالً :
 -لن تنجحوا في تحرير بيت المقد�س �إال بالمظليين

العرب يهدمونها فوق ر�ؤو���س ال�صهاينة  .وت�ساءل �أين
ي��ذه��ب مليونان م��ن �أب�ن��اء ال�شعب الفل�سطيني ؟ كيف
ير�ضى ال�شعب الفل�سطيني بهذه الت�سوية ؟
وق��ال ال�شقيري �إن العرب الذين حققوا انت�صارات
مجيدة في حرب �أكتوبر هم الآن �سجناء �أنف�سهم  ،وقد
كبلوا �أنف�سهم ب�أنف�سهم  ،و�إن ال�سيا�سة العربية  ،قد
هبطت �إل��ى �أ�سفل  ،منادية ب��أن��ه يكفينا ق��رار  ، 242بل
�أقولها ب�صراحة لقد حدث انقالب في الدول العربية ،
لي�س كغيره من االنقالبات الأربعين التي �شهدتها الأمة
العربية � ،إال �أن ه��ذا االنقالب الحادي والأربعين  ،قد
ح��دث ب��دون ال�ب�لاغ رق��م واح��د  ،وب��دون اح�ت�لال رئا�سة
الأركان  ،لقد حدث �ضد الأمة العربية ذاتها !
و�أع� ��اد �إل ��ى الأذه � ��ان �أول م��ؤت�م��ر ق�م��ة ع��رب��ي  ،بعد
النك�سة ع��ام  ، 1967ال ��ذي ع�ق��د ب��ال�خ��رط��وم ح�ي��ث قرر
الملوك والر�ؤ�ساء �أنه ال �صلح وال اعتراف بـ « �إ�سرائيل » ،
وال م�سا�س بالق�ضية الفل�سطينية  .ثم قال :
و�إذا بالقيم الن�ضالية تنقلب �إلى عك�سها  ،فنحن نقول
�إننا جاهزون لل�صلح والتعاي�ش مع « �إ�سرائيل » .
بديالن لجنيف

و�أ�ضاف ال�شقيري � ،أنه �سئل عما �إذا كان لديه بديل
لم�ؤتمر جنيف  ،ف�أجاب ب�أن لديه بديلين  ،ولي�س واحدا ً ،
وق��ال « لكن ي�شترط ف��ي البديل �أن ت�ك��ون ه�ن��اك �إرادة
لقبوله » .
وت�ساءل ال�شقيري عن الحكمة بتم�سك العرب بالقرار
رقم  242بالذات  ،برغم �أن الأم��م المتحدة قد �أ�صدرت
ثالثين قرارا ً تتعلق بعودة الالجئين  ،والقرارات الع�شر
الأخرى تتعلق ببيت المقد�س  ،وقال �إننا نتم�سك بالقرار
 242وحده لأنه يتعلق بـ « �إ�سرائيل »  .وت�ساءل من جديد :
 �أي معنى لأن نلقي ف��ي �سلة المهمالت بثالثينقرارا ً  ،ونتم�سك بقرار واحد طرح على فرا�ش الهزيمة .
وقال �إن عدونا هو « �إ�سرائيل »  ،لكن عدونا الأ�صيل
هو الواليات المتحدة  ،و « �إ�سرائيل » هي العدو العميل ،
التي كان عدد �أفرادها ال يزيد عن خم�سين �ألفا ًعام ، 1920
وبلغ الآن ثالثة ماليين � ،أي �أنهم ازدادوا �ستين مرة ،
وهي زي��ادة لم تقع في �أية دولة في العالم  ،لأن �أميركا
تعمل دائ �م �ا ً على زي��ادت�ه��م ف��وق الأر� ��ض الفل�سطينية ،

و�أميركا هذه هي التي يجب �أن نتعامل معها  ،لكن من
موقف القوة  ،فريق عربي  ،لفريق �أميركي .
وت�ح��دث ال�شقيري ع��ن ال�ق��وة االقت�صادية العربية
فقال �إننا بها ن�ستطيع �أن نفر�ض �إرادتنا  ،انطالقا ً من
�شعار « ن�ع��ادي م��ن يعادينا  ،ون���ص��ادق م��ن ي�صادقنا » ،
وال ندع الفر�صة لأميركا لأن تنفرد بنا دولة دولة  ،بل
نواجهها كرجل واحد  ،ودولة واحدة .
وك��رر ال�شقيري  ،ما �أعلنه م��رارا ً  ،من �أن��ه لن يعود
�إلى ممار�سة الم�س�ؤولية العامة  ،وقال �إنه ال ينتمي �إلى
�أية حكومة �أو حزب �أو تنظيم  ،وال يرغب في الح�صول
على �سالح �أو �أموال  ،و�إنه ال ي�سعى �إلى �إن�شاء �أية منظمة
جديدة  ،وقال :
 �أن ��ا م��واط��ن فل�سطيني فح�سب  ،وق��د ذك ��رت فيكتاب ا�ستقالتي  ،ال��ذي قدمته �إل��ى ال�شعب الفل�سطيني
عام � ، 1967أنني ال �أعتزل وطني  ،وال �أتخلى عن ق�ضية
بالدي  ،وهذا لي�س عهدي وحدي  ،و�إنما يجب �أن يكون
عهدكم جميعا ً .
وف��ي ن�ه��اي��ة ال �ن��دوة � ،أج ��اب ال���ش�ق�ي��ري ع�ل��ى �أ�سئلة
الحا�ضرين  ،وك��ان��ت ت��دور ح��ول ت�صوراته ع��ن الدولة
الفل�سطينية المقترحة  ،وم��ا ت��ردد عن تعديل الميثاق
الوطني الفل�سطيني  ،ور�أي��ه في الت�سوية المطروحة ،
فقال :
• الدولة المقترحة  ،لي�س لها مقومات الدولة  ،ف�إنها
�ستظل تحت رحمة « �إ�سرائيل » ا�ستراتيجيا ً .
• الميثاق الوطني � ،أقره ال�شعب الفل�سطيني في بيت
ال�م�ق��د���س ع ��ام  ، 1964و�أق �� �س �م��وا ال�ي�م�ي��ن ع�ل��ى هذا
الميثاق  ،وال يملك �أحد تعديله  ،لأنه متعلق بوطننا ،
وحا�ضرنا وم�ستقبلنا .
•  �إذا كان جوهر الق�ضية في « جنيف » فلنذهب  ،لكن
يجب �أن نتحرك من منطلق القوة  ،منطلق المارد
العربي البترولي  ،و�إال لن نبلغ �شيئا ً .
•  م��ا ج��رى ف��ي لبنان  ،تقع م�س�ؤوليته على الدول
العربية كلها  ،وهو كارثة عربية خطيرة .
•  ال�شعب الفل�سطيني �أم ��ام م�ج��زرة  ،وه��و ف��ي عنق
الزجاجة .
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 )8في حديث غير �سيا�سي هو الأول من نوعه يجري مع ال�شقيري*
( مقتطفات )
ملحق جريدة ال�سيا�سة  ,الكويت 1977/1/31 ,

م��ا اقت�صر حديث للأ�ستاذ �أح�م��د ال�شقيري طوال
ال�سنوات الثالثين الما�ضية � ،إال على ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وح�سب  ،وهمومه الفل�سطينية بالذات والعربية ب�شكل
عام .
وي�م�ك��ن ال �ق��ول � ،إن ال �ق��ارئ م��ا ع��رف ال�شقيري �إال
�سيا�سيا ً محترفا ً  ،وكاتبا ً المعا ً  ،وخطيبا ً مفوها ً  ،يملك
نا�صية الكلمة ورن��ة ال�ع�ب��ارة ب�صوته العميق و�أ�سلوبه
الذكي الر�شيق .
لكن لأحمد ال�شقيري � ،ش�أنه �ش�أن �أي �إن�سان على وجه
المعمورة  ،امتلكته ال�سيا�سة وتملكته �صورة �أخرى  ،هي
�صورة الإن�سان  ،الذي له قلب  ،وعواطف و�أحا�سي�س  ،كما
�أن لأحمد ال�شقيري  -ف�ضال ً عن ذلك �أي�ضا ً  -مذكرات
خا�صة جدا ً  ،منها ما ن�شرها في كتب مذكراته  ،ومنها ما
لم ين�شرها بعد ..
وف ��ي ه ��ذا ال �ح��دي��ث م��ع ال���ش�ق�ي��ري الإن �� �س��ان  ،وذي
المذكرات الخا�صة  ،ن�سلط الأ�ضواء على هذين الجانبين
فقط  ،ف��ي محاولة لتعريف ال�ق��ارئ م��ن خ�لال �أجوبة
الزعيم الفل�سطيني على ال�ن��واح��ي المظلمة ف��ي حياة
ال�شقيري  ،حيث لم ت�سلط عليها الأ�ضواء �أبدا ً ..
وفيما يلي هذا الحوار الطريف مع �أحمد ال�شقيري :
• ما هو �أخطر م�أزق وقع فيه ال�شقيري منذ النكبة ؟
 ي��وم  6ح��زي��ران /يونيو �سنة  1967عندما اندلعتالحرب كنت في بيت المقد�س  ,جاء تلفون من ال�سفير
العراقي في عمان يقول فيه �إن طاهر يحيى رئي�س وزراء
العراق �سيح�ضر �إلى عمان من القاهرة لتوقيع اتفاقية
الدفاع الم�شترك و�سيلتقي بك عند الملك ح�سين �أرجو
الح�ضور .
�أقفلت ال�سماعة و�أع��ددت نف�سي لل�سفر و�إذا بالحرب
تندلع وقد �سمعت النب�أ من الراديو فت�ساءلت هل �أف�ضل
ال�ب�ق��اء ف��ي ال�ق��د���س بين �أه�ل��ي و�شعبي �أم �أذه ��ب لعمان
و�أل�ت�ق��ي بالملك ح�سين وط��اه��ر يحيى رئي�س ال ��وزراء
العراقي �آنذاك ؟ وذهبت �إلى عمان لأقوم بالواجب .
ق��ال��وا يومها �إن�ن��ي ه��رب��ت بمالب�س �إم� ��ر�أة م��ن بيت
المقد�س وكنت �أعلم �أن القد�س �سوف ت�سقط ,واقترحت
على الملك ح�سين اقتراحا ً عمليا ً ب ��أن �أ�ستدعي جي�ش
التحرير الفل�سطيني الموجود في  -درع��ا  -التي تبعد
�ساعات ليدخل القد�س ويدافع مع �أبنائها عنها من وراء
(*) �أجرت الحديث فكرية البحي�صي .
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الأ�سوار وتكون حرب �شوارع  ,و�أو�ضحت للملك �أن القد�س
ال تق�صف من الجو بل الحرب ح��رب ��ش��وارع واقترحت
ت�أجيل الحرب لأننا لم نكن م�ستعدين ا�ستعدادا ً حربيا ً ..
ولكن لم يوافق على هذا االقتراح �أحد .
• كم مرة نجا ال�شقيري من الموت بعد هجرة فل�سطين ؟
 حاول ال�صهاينة اغتيالي �أكثر من مرة عندما كنتمندوبا ً للمملكة العربية ال�سعودية في الأمم المتحدة,
�إذ طلبوا مني �أن ي�ضعوا لي حرا�سة على الفندق الذي
�أنزل فيه فرف�ضت ذلك وف�ضلت المبيت عند �أ�صحابي .
هذا حدث فقط في نيويورك وفي غير ذلك ما تعر�ضت
حياتي للموت  .لقد كنت في غزة في منا�سبات كثيرة بين
تجمعات �شعبية حوالي ن�صف مليون من الجمهور بدون
حرا�سة ,وفي القد�س �أي�ضا ً في �ساحة الم�سجد الأق�صى
كنت �أي�ضا ً و�سط التجمعات ال�شعبية كنت �أتنف�س الهواء
ب�صعوبة م��ن ك�ث��رة الجماهير ول��م �أت�ع��ر���ض �إل��ى �شيء
من ذلك  .والحرا�سة من اهلل وم�ؤمنون بالقدر « �إذا لم
يحر�سنا اهلل فال حار�س لنا » .
• هل كان الأ�ستاذ ال�شقيري يعرف يا�سر عرفات قبل
قيام فتح ؟
 ع��رف��ت يا�سر ع��رف��ات ف��ي منا�سبتين الأول ��ى �سنة 1962عندما كنت في بيتي في لبنان  ,فقد كنت عائدا ً من
الأمم المتحدة وجاء يحدثني عن قيام ن�شاط تنظيمي
ثوري يحتاج �إلى قيادة �سيا�سية وطلب مني �أن �أكون قائدا ً
لهذا التنظيم .
والمرة الثانية في القد�س في �أيار /مايو �سنة 1964
عندما انعقد المجل�س الوطني الفل�سطيني وكان ع�ضوا ً
ور�أيته مع بقية الإخوة .
• كم مرة �أحب الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري في حياته ؟
 �أحببت �سبع مرات زوجتي �أوال ً و�أوالدي ال�ستة .• من �أكثر زعيم عربي �أحبه ال�شقيري ؟
 بالت�أكيد الرئي�س ال��راح��ل ال�م��رح��وم ج�م��ال عبدالنا�صر وما وقع بيني وبينه من خالف لم ينق�ص من
حبه �شيئا ً .
• من �أذكى حاكم عربي مر على ال�شقيري ؟
 -الملك عبد العزيز بن �سعود .

• هل ي�شاهد ال�شقيري �أفالما ً �سينمائية ؟ وكيف يق�ضي
�أوقات فراغه ؟
 �أ� �ش ��اه ��د �أف �ل�ام � �ا ً ��س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ق �� �ص �ي��رة ف ��ي بيتيبالتلفزيون .
لي�س عندي وقت فراغ و�أك��ره الفراغ و�إذا حدث فراغ
ف�أنا �أ�شغله في القراءة والكتابة وممار�سة ريا�ضة الم�شي
ف�أنا �أم�شي �ساعة قبيل الظهر و�ساعة قبل الم�ساء ,وهنا
حاليا ً �أمار�س ريا�ضتي في حديقة الحزام الأخ�ضر خوفا ً
من ازدحام ال�سيارات ..
• �أي �صوت غنائي �أعجب ال�شقيري ؟
 �أنا �أحب �شوقيات �أم كلثوم ومقد�سيات فيروز ..• �أي كاتب عربي �أعجب ال�شقيري ؟
 �أح��ب �أي��ام الدكتور طه ح�سين و�أح��ب �أي��ام��ي في «�أربعون عاما ً في الحياة العربية والدولية » .
• �أي خطيب عربي �أعجب ال�شقيري ؟
 مكرم عبيد حينما خطب �سنة  1932وحفزني �أن �أردعليه بخطاب .
• كم لغة يتحدث �أحمد ال�شقيري ؟
 بالإ�ضافة �إل��ى لغة ال�ضاد  ,التركية والإنجليزيةوقليال ً من اللغة الفرن�سية .
• ما هي �أمنية ال�شقيري ؟
 �أمنيتي �أن �أموت في عكا  .لي�س �أن �أدفن فيها فقطولكن �أري��د �أن تكون وفاتي في عكا وهي بلدي وم�سقط
ر�أ�سي  ،لقد قال نابليون عنها في مذكراته عندما كان
في �سانت هيالنة  « :لقد �أ�ضعت م�ستقبل حياتي على
�أ�سوارك يا عكا » .
• يقال �إن �أحمد ال�شقيري غني جدا ً فهل هذا �صحيح ؟
 �أنا غني جدا ً في غير المال و�أما المال ف�أنا مي�سورالحال .
•  م��ن ه��و �أك �ث��ر زع �ي��م ف��دائ��ي فل�سطيني ك��ان��ت تربطه
بال�شقيري عالقة قبل قيام التنظيمات الفل�سطينية ؟
 ال�شيخ عز الدين الق�سام الذي ا�ست�شهد في �أحراجيعبد �سنة  1935وداف�ع��ت عن رفاقه الذين �سقطوا في
المعركة  .وهم يمثلون �أول ثورة م�سلحة على ٍ
اال�ستعمار
ال�صهيوني والبريطاني .
•  �أي منفى ن��ال �إع �ج��اب ال���ش�ق�ي��ري ب�ع��د �أن �ضاعت
فل�سطين ؟
 مكتبي ال�صغير في بيتي في القاهرة في عمارة ليبونبالزمالك لأني �أعي�ش فيها مع �صالح الدين الأيوبي .

• �أكثر مرة ( نرفز ) فيها �أحمد ال�شقيري في حياته ؟
 �س�ؤال لطيف لأن النرفزات كثيرة �أح��اول �أن �أذكر�أكثر مرة نرفزت فيها في حياتي :
عندما اجتمع ملوك ور�ؤ�ساء العرب في م�ؤتمر القمة
العربية في الخرطوم �سنة  1964حينما �صرح الملوك
وال��ر�ؤ� �س��اء ال �ع��رب « ق��ررن��ا ا�ستئناف ��ض��خ ال�ب�ت��رول » ،
نرفزتي تج�سدت في ان�سحابي من الم�ؤتمر .
• ما هي �أكالت ال�شقيري المف�ضلة ؟
 �أكالتي المف�ضلة اللبن الزبادي في الع�شاء و�أكلةالم�سخن المحمر الم�شهورة في مدينة طولكرم .
•  ه��ل ك��ان��ت ع�لاق��ات ال�شقيري بجمال عبد النا�صر
جيدة ؟
 كانت جيدة ج��دا ً وتخللتها فترات من الخالفاتوالجفوة �أ�شبه بالبهارات التي تفتح ال�شهية .
• لو لم يكن ال�شقيري محاميا ًوال رئي�سا ً�سابقا ًلمنظمة
التحرير وال خطيبا ً وال �أديبا ً ماذا كان يجب �أن يكون
؟
 �أحب �أن �أكون مزارعا ً فالحا ً لتزداد �صلتي بالأر�ضف��أن��ا عا�شق ل�ل�أر���ض ,ولطالما كنت �أت �ج��ول ف��ي بالدنا
في منطقة الجليل بال�سيارة �أرى الجمال والجالل في
المنطقة الرائعة وتجدينني ب��دون �إح�سا�س �أ�صفق في
ال�سيارة لوحدي .
• ما هي هوايات ال�شقيري غير ال�سيا�سة والأدب ؟
 ه��واي�ت��ي ف��ي ال���س��اع��ة الخام�سة ��ص�ب��اح�ا ً �أن �أ�ضعميكرفون الراديو في �أذني حتى ال �أزعج زوجتي و�أطوف
بين محطاته لأ�ستمع �إل��ى �أخبار العالم ,وه��ذا الراديو
رفيقي دائما ً و�أنا �أمار�س هذه الهواية في الفندق و�أ�سمع
الأخبار و�أتنقل فيه من محطة �إلى محطة .
• ما ر�أي ال�شقيري في ه�ؤالء :
 . 1ديغول .
� . 2أيزنهاور .
 . 3ماوت�سي تونغ .
� . 4أنديرا غاندي .
 . 5كميل �شمعون .
 -1ديغول � :أعجبني ديغول قائدا ً لحركة التحرير
الفرن�سية .
و�أبغ�ضه حينما كان يعالج الق�ضية الجزائرية وفي
الأم��م المتحدة ب��د�أت خطابي بكلمة ا�شتهرت في الأمم
المتحدة قلت « �إن الرئي�س دي�غ��ول ق��د خ��ان الجنرال
ديغول » .
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� -2آي��زن�ه��اور � :أعجبني ق��ائ��دا ً ع�سكريا ً في �أوروب ��ا .
و�أبغ�ضه رئي�سا ً جمهوريا ً لأميركا حينما �أعلن ملء الفراغ
في ال�شرق الأو�سط وخطبت خطابا ً �شديدا ً �ضده .
 -3ماوت�سي ت��ون��غ  :اجتمعت ب��ه ث�لاث ��س��اع��ات في
بكين في زيارة لنا �سنة  1965ر�أيت فيه �شخ�صية تاريخية
عظيمة .
� -4أنديرا غاندي � :أعجبت بوالدها جواهر الل نهرو
في م�ؤتمر باندونج �سنة  1955ولي�س لي معها ذكريات وال
انطباعات لأنها كانت �أ�شبه ب�سكرتيرة لوالدها و�أزعجني
�أنها �أ�صبحت دكتاتورة في الهند وعهدي �أن الدكتاتورية
في الرجال ولي�ست في الن�ساء .
 -5كميل �شمعون  :لي�ست لدي ذكريات وانطباعات
�شخ�صية عنه .
• ما هو �أكبر مقلب �شربه ال�شقيري في حياته ؟
 لم ي�ستطع �أي مقلب �أن ي�صادفني وما �شربت �شيئا ً .• من هو �أكثر �شخ�ص �أكل مقلبا ً من ال�شقيري ؟
 المقالب لي�ست م��ن هواياتي فقد ق�ضيت معظمحياتي وعمري من �أجل وطني وفي هذا الإط��ار لم �أكن
�سيا�سيا ً وال دبلوما�سيا ً �إال فيما يخدم وطني .
• كم مرة �سجن �أحمد ال�شقيري ؟
� -سجنت ف��ي فل�سطين مرتين �أو ب��الأح��رى ثالث
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ٍ
مرات مرة في �سنة  1929في حوادث ثورة البراق في بيت
المقد�س ,ومرتين في ثورة  1936و  1940و�أنا هارب �إلى
م�صر قب�ض علي في دير البلح على الحدود الم�صرية
الفل�سطينية في القطار من قبل �ضابط �إنجليزي اقتادني
�إلى غزة ومنها نقلت �إلى �سجن القلعة في عكا ومنها �إلى
معتقل المزرعة في �شمال عكا .
علي
وفاتني �أن �أذك��ر �أن االعتقال الإج�ب��اري فر�ض ّ
ف��ي منطقة الحمة ف��ي فل�سطين التي ت�صلح ف��ي �شهر
�أغ�سط�س ل�شوي النا�س .
وف ��ي ��س�ج��ن ال�ق�ل�ع��ة �أول م��ا ا��س�ت�ق�ب�ل�ن��ي وه �ت��ف لي
الم�سجونون المتهمون بجرائم وهم ينتظرون المحاكمة
وي�ن�ت�ظ��رون م�ن��ي ال�م��داف�ع��ة عنهم وال�ت�ق��ى ف��ي ال�سجن
المحامي والمتهم .
•  ه��ل يحب �أح�م��د ال�شقيري �أن ي�ع��ود �إل��ى الأ�ضواء
الفل�سطينية ؟
 �إذا ك��ان المق�صود ب��الأ��ض��واء الفل�سطينية الدورالقيادي ف�أنا ال �أريد ال�سلطة على ال�شعب الفل�سطيني ،
�أما �إذا كان المق�صود بالأ�ضواء الفل�سطينية غير هذا ف�أنا
واحد من ال�شعب �أخدمه بطاقاتي وقدراتي الوطنية .
• �صمت الأ�ستاذ ال�شقيري قليال ً وقال :
 كفى  ..كفى فهذا �أول حديث يجري من هذا النوعمعي �شكرا ً .

 )9ال�شقيري يفتح ملفات الق�ضية الفل�سطينية*
جريدة العرب  ,الدوحة 1977/2/7 ,

•  �أحمد ال�شقيري الذي يحمل �آمال وتطلعات وهموم
ما يقارب من �أربعة ماليين فل�سطيني م�شتتين في
ط��ول ال�ع��ال��م وع��ر��ض��ه  ،اختلفت ال�ت���ص��ورات والآراء
ح ��ول ج��ول�ت��ه ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج  .ف�م��ن ق ��ال �إنه
يتحرك ف��ي �إط��ار ا�ستراتيجية فل�سطينية ج��دي��دة ،
وهناك من ت�صور �أن تحركه قد ي�صل �إل��ى �أبعد من
ذلك .
وحقيقة �أن الرجل ال��ذي عاي�ش �آالم �أمته وكفاح
الجماهير العربية العري�ضة  ،ال زال يمتلك الطموح
ف��ي توحيد الأم��ة العربية رغ��م المطبات ال�سيا�سية
والأ�شواك التي تدمي الن�ضال العربي .
فال�شقيري لم ينكر �أن واجبه كجندي فل�سطيني
يحتم عليه ا�ستمرار التحرك ل�شرح تطورات ق�ضية
�شعبه  ،ولكنه �إلى جانب ذلك ي�سعى �إلى خلق جامعة
عربية قوية  ،وقيام اتحاد كونفيدرالي عربي .
 ال �ه��دف م��ن زي��ارت��ي ه��و ه��دف ال�م��واط��ن العربيحينما ي�ك��ون زائ ��را ً لمنطقة الخليج ودار� �س �ا ً لأحوالها
الثقافية واالقت�صادية والعمرانية وال�سيا�سية � ،إنما
يتطلع �إلى التعرف على جوانب هذه النه�ضة  ،وكذلك
التعرف على مختلف ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية التي تجتاح
الوطن العربي فيما يتعلق بالق�ضية العربية وما يتعلق
بالق�ضية الفل�سطينية بالذات  ،فهي في الأ�صل ا�ستجابة
لدعوة من وزير خارجية الكويت  ،و�سرني كثيرا ً �أن �أذهب
�إلى الكويت و�ألتقي ب�إخواننا الم�س�ؤولين  ،و�سرني هناك
كذلك التقائي ب�إخواني الكويتيين والفل�سطينيين .
طبعا ً �أنا في هذه الزيارة مواطن عربي همه االطالع
والدر�س والبحث وتبادل وجهات النظر مع الم�س�ؤولين
من جهة وم��ع المفكرين العرب من جهة �أخ��رى  .كما
هو معلوم �أن��ا لي�س لي م�س�ؤولية ر�سمية ال في الجانب
العربي وال ف��ي الجانب الفل�سطيني  ،لكنني كمواطن
فل�سطيني �أحر�ص على الدوام �أن �أقوم بواجبات المواطن ،
ف�إذا كنت قد اعتزلت الم�س�ؤولية العامة لي�س هذا يعني
اع�ت��زاال ً لواجبي كمواطن فل�سطيني �أعمل مع �إخواني
المواطنين الفل�سطينيين ف��ي �سبيل تحقيق مطالب
ال�شعب الفل�سطيني ودف��ع الأذى والخطر ال��ذي يحدق
الآن بالق�ضية الفل�سطينية .
ولذلك فزياراتي و�أحاديثي وات�صاالتي �أقوم بها فقط
كمواطن فل�سطيني لي�س له �أي �صفة ر�سمية .
كما �أنني ال �أ�ستهدف ال من قريب وال من بعيد �أن

�أع��ود �إل��ى ميدان الم�س�ؤولية العامة و�إن�م��ا �أح��ر���ص كل
الحر�ص على �أن يكون ر�أي��ي وتجربتي وخبرتي تحت
ت�صرف �إخواني ال�شعب الفل�سطيني في كل تجمعاته .
وفي الكويت لقيت ع��ددا ً من ال�سفراء العرب الذين
�أع��رب��وا عن الرغبة في �أن �أزور بالدهم  .و�سبق لي في
العام الما�ضي �أن زرت الجزائر  ،وليبيا  ،وال�سعودية  .وها
�أنا الآن في منطقة الخليج .
ل��ذل��ك  ،ف� ��إن ال �ه��دف م��ن ال��زي��ارة ه��و ه��دف علمي
درا�سي  ،كما �أنه هدف قومي �أتطلع من ورائه �إلى �إي�ضاح
ال�م��وق��ف ح��ول الق�ضية الفل�سطينية وال �ظ��روف التي
تكتنف هذه الق�ضية .
ه�ن��ال��ك م��و� �ض��وع م �ح��دد  ،وه ��و واح� ��د م��ن �أه� ��داف
زيارتي  ،وهو م�شروع منذ مدة و�أنا عاكف على درا�سته ،
وهو تطوير الجامعة العربية  ،من منظمة �إقليمية �إلى
دولة اتحادية كونفدرالية .
�أن ��ا واك �ب��ت ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة م�ن��ذ ع��ام � 1944أيام
م�شاورات الوحدة التي انعقدت في الإ�سكندرية  ،وكنت
يومئذ م�ست�شارا ً للوفد ال�سوري  ،ث��م واك�ب��ت الجامعة
العربية �أم�ي�ن�ا ً م�ساعدا ً ف��ي عهد ع��زام  ،وع�ب��د الخالق
ح�سونة م��ن بعده  ،واك�ب��ت الجامعة كذلك ف��ي الوفود
العربية  :في الوفد ال�سوري مرة  ،وفي الوفد ال�سعودي
مرة �أخرى  ،ولذلك تجربتي في الجامعة العربية �أوحت
�إلى �أنه بعد ثالثين عاما ًمن النتائج الهزيلة التي تو�صلت
�إليها الجامعة العربية وع��دم تحقيق �آم��ال وطموحات
ال�م��واط��ن ال�ع��رب��ي ب�إن�شاء الجامعة العربية  ،ف��إن��ه �آن
الأوان ب�أن نطور الجامعة العربية من منظمة �إقليمية
�إلى دولة اتحادية الكونفدرالية  ،وهذه كونفدرالية هي
�أن�ع��م و�أط ��رى �أن ��واع ال��وح��دة  -لي�ست لينة فتع�صر وال
�صلبة فتك�سر .
ج��رب�ن��ا ال��وح��دة االن��دم��اج�ي��ة ف�م��ا فلحت  ،وجربنا
وح��دة فيدرالية فما فلحت �أي�ضا ً  ،ولم يكن ال�سبب في
ذل��ك الأم��ة العربية لأن الأم��ة العربية واح��دة وترغب
في الوحدة اليوم قبل الغد � ،إنما �أ�سبابها تت�صل بالحكم
العربي المعا�صر الذي �أدى �إلى �إخفاق هذه التجارب .
و�أن��ا �أح����س الآن �أن��ه �آن الأوان بعد ثالثين �سنة �أن
نطور ه��ذه الجامعة �إل��ى اتحاد كونفدرالي وخا�صة �أن
�أوروبا الآن مقبلة على اتحاد فيدرالي  -وهو الأرقى .
�أوروب ��ا �شعوبها ال�ت��ي تقاتلت عبر الأج �ي��ال وقامت

(*) �أجرى الحديث عبدالحي دويدار .
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بينهم مذابح دينية وطائفية وحروب �سيا�سية وم�صالح
مت�ضاربة  ،والجماجم بالماليين  ،الآن يتطلعون �إلى
ق�ي��ام ب��رل�م��ان �أوروب� ��ي ي�شترك ف��ي االن�ت�خ��اب��ات العامة
فيه كل �سكان �أوروب��ا الغربية و�إل��ى قيام دول��ة اتحادية
فيدرالية .
ف ��إذا ك��ان �أول�ئ��ك ال��ذي��ن اقتتلوا وت�ن��اح��روا يطمعون
الآن في �إقامة اتحاد �أوروبي فنحن من باب �أولى  ،الأمة
الواحدة وال�شعوب الواحدة  ،واللغة الواحدة � ،أن نوجد
ن��وع�ا ً م��ن �أن ��واع االت�ح��اد ب��دال ً م��ن ه��ذه االت �ح��ادات التي
تطالعنا فيها ال�صحف ك��ل �شهرين �أو ثالثة بين هذه
الدولة �أو تلك  -هذا العمل الم�شرذم في الوحدة .
هذا الم�شروع �أع��ددت له درا�ستي و�أملي كبير في �أن
�أتقدم به بعد ا�ستكماله ر�سميا ً�إلى الجامعة العربية  ،و�إلى
ال��دول العربية  ،و�أن��ا دائما ً في لقاءاتي مع الم�س�ؤولين
�أي�ضا ً �أطرح هذه الفكرة لأرى مدى اال�ستجابة .
• وهل وجدت ا�ستجابة لدى الدول التي زرتها ؟
 نعم  ،الفكرة تطرح الآن لأول مرة  ،وتطرح في ظرفقد يظن الواحد من بعيد � -أين الفيدرالية والكونفدرالية
والعالم العربي يغو�ص الآن في هذه الم�شاكل الكبرى .
ولذلك ف�إنني ال �أتوقع ا�ستجابات �سريعة .
وغر�ضي الآن �إعطاء �صورة عامة في �إطارها الوا�سع ،
وال بد �أن ردود الفعل �ست�أتي حين تكتمل الدرا�سة وت�أخذ
تفا�صيلها في �إطار هيكلها العام  . .وحقيقة �أن هذا هو
الهدف الثاني القومي من هذه الزيارة .
• قلت للأ�ستاذ ال�شقيري  :وماذا عن عالقتك بالقيادات
الفل�سطينية ؟ وه��ل تختلف معهم ف��ي ال ��ر�أي حول
مجريات الأحداث المتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية ؟
 �أنا ال �أعلم �أن هناك خالفا ً في وجهة نظري بالمبادئالأ��س��ا��س�ي��ة بيني وب�ي��ن منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية ،
والقيادة الفل�سطينية  ،فالمجل�س الوطني الأخير الذي
�أق��ر مبادئه الع�شرة المعروفة وا��ض��ح ك��ل الو�ضوح  ،من
�أن��ه يرف�ض �إقامة الدولة الفلط�سينية عن طريق جنيف
وعن طريق القرار  ، 242ولذلك لي�س هناك في المبادئ
الأ�سا�سية اختالف  ،و�أن��ا �ألتقي ب�إخواننا ق��ادة المقاومة
با�ستمرار و�أعطيهم ر�أيي بتطورات الق�ضية الفل�سطينية .
و�أنا منذ ا�ستقلت عام � 1967أعلنت �أنني �س�أظل �أعمل
لبالدي جنديا ً كما عملت لها قائدا ً � ،أ�سوة ب�سيدنا خالد
ابن الوليد  ،قاتل قائدا ً وقاتل جنديا ً .
و�أن��ا الآن جندي متوا�ضع في ال�ساحة وال يمكن �إال
�أن �أك ��ون م���ش��ارك�ا ً ف��ي تجربتي ب��ر�ؤي�ت��ي ال�ت��ي �أطرحها
على �إخ��وان��ي دائ�م�ا ً ��س��واء ف��ي القيادة �أو ف��ي التجمعات
الفل�سطينية .
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جنيف  . .غول الق�ضية

طبعا ً �أنا تخالجني مخاوف كبرى في الوقت الحا�ضر
لأن غول الق�ضية ال��ذي يكمن وراءه��ا يقبل علينا يوما ً
بعد يوم .
جنيف الآن الحديث يكثر من حولها وطبعا ً �أنا ال �أرى
خيرا ً في جنيف للق�ضية الفل�سطينية �إطالقا ً  ،وال يمكن
�أن نجني من ورائها �شيئا ً ما بقيت تحت قرار  ، 242الذي
يكر�س الو�ضع الإ�سرائيلي تكري�سا ً كامال ً ما من �ش�أنه
�أن يفر�ض علينا �إذا ا�شتركنا في هذا الم�ؤتمر �أن نعترف
بـ « �إ�سرائيل » � ،أن نت�صالح مع « �إ�سرائيل » � ،أي ن�سلم لها
بوطننا الواقع تحت االحتالل .
وتلخي�صا ً للموقف �أنا �أعتقد �أن ال�شعب الفل�سطيني
كله في �إجماع على هذه المبادئ الأ�سا�سية .
ق��د ي�ك��ون ه�ن��اك خ�لاف ف��ي ال�ط��رق وال��و��س��ائ��ل مثل
وجود خالفات بين المنظمات  ،وهذا لي�س في الخفاء ،
هناك خالفات فكرية  ،واجتهادات متعددة وه��ذا ينج ّر
على المواطنين الفل�سطينيين � ،إنما هذا ال يفيد ال�شعب
الفل�سطيني من حيث مبادئه الأ�سا�سية الكبرى  ،و�أهدافنا
جميعا ً تحرير وطننا  ،ونحن نعتبر جميعا ً �أن « �إ�سرائيل »
ه��ي ع��دون��ا  ،وال يمكننا �أن نتفاهم م��ع الإ�سرائيليين
واالحتالل الإ�سرائيلي قائم فوق وطننا .
 و�أنا �أحذر من المزالق التي تنتظرنا . �أحذر من الم�آزق التي تتطلع �إلينا لتجذبنا �إليها . و�أح� � ��ذر م ��ن ال �ه��اوي��ة ال �ت��ي ي� ��راد ع �ل��ى ال�صعيداال�ستعماري الإمبريالي  ،يراد من ال�شعب الفل�سطيني �أن
ينزل �إليها  .طبعا ً المنظمة واقعة تحت �ضغوط �شديدة ،
فما جرى في لبنان مرحلة �ضغط على المنظمة وعلى
قياداتنا الفل�سطينية لأن يركعوا وي�سلموا وي�ست�سلموا ،
وهذه ال�ضغوط �ست�ستمر  ،و�إذا بحثنا عن جذورها لوجدنا
�أنها تهب من العالم الغربي ومن العالم اال�ستعماري ت�أتي
�إلى البالد العربية تلف الوطن العربي  .هذه ال�ضغوط
�شديدة  ،ولكن �أن��ا ال �أعتقد �أن ه��ذه ال�ضغوط �ست�أتي
بثمراتها  ،لن يركع ال�شعب الفل�سطيني  ،ولن ي�ست�سلم ،
ولن ي�صالح « �إ�سرائيل » مهما كانت ال�صعاب ومهما كانت
الت�ضحيات  .ه��ذه ق�ضية وط��ن وق�ضية م�صيرية فال
يوجد حجر في فل�سطين �إال وتحته �شهيد  ،منذ 1920
�إلى يومنا هذا  ،ولذلك ال�ضغوط موجودة ولكن ما لي�س
بموجود هو �أن نركع تحت ه��ذه ال�ضغوط  ،الركوع لن
يتم  ،وماذا « �سيعملوا » بنا بعد المذبحة التي جرت في
لبنان .
�صحيح �أن ال�شعب الفل�سطيني يعاني من المتاعب ،
كل ف��رد يعاني متاعب كبرى  ،ولكن ه��ذا هو قدرنا �أن
ن�صبر و�أن ن�صمد .

�إذا كانت الظروف العربية والعالمية الحا�ضرة غير
م��وات�ي��ة ال��س�ت�م��رار ال�ن���ض��ال؛ ف ��إن ه��ذا ال يفر�ض عليها
اال�ست�سالم � .سي�أتي وقت  ،وي�أتي جيل عربي وظروف �أكثر
مالءمة ال�ستئناف الن�ضال  ،فالق�ضية الفل�سطينية دائما ً
فيها فترات �صعود في الن�ضال  ،وفيها فترات ركود .
في الثالثين �سنة الما�ضية  ،في عهد االنتداب كان لنا
خم�س ع�شرة ثورة  ،بين هذه الثورات كانت فترات ركود ،
�أو فترات انتكا�س  ،لكن لم يجر اال�ست�سالم والت�سليم .
في عام  1948قامت « �إ�سرائيل »  ،و�شرد �شعب فل�سطين ،
ومن عام  1948وحتى عام  ، 1964كانت فترة ركود  ،غياب
الن�ضال الفل�سطيني �أو الثورة الفل�سطينية  ،لكن دائما ً
كان الفل�سطينيون في كل تجمعاتهم يبحثون ليل نهار
عن المخرج من الركود .
وه� ��ذا ك �ل��ه ن�ت�ي�ج��ة ه ��ذا الإح �� �س��ا���س ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي في
تجمعاتهم  ،وبت�شاور ال�شباب الفل�سطيني انتهى بقيام
منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وقيام الثورة الفل�سطينية .
• �صحيح نحن ال نريد تعدد المنظمات  ،ونحن نريد
وح��دة وطنية  ،لكنها ال �ظ��روف وبع�ضها نحن غير
م�س�ؤولين عنها  ،فاالنق�سام والت�شرذم الفل�سطيني
هو امتداد للو�ضع العربي  ،امتد �إلينا و�أن�شب مخالبه
فينا  ،لذلك هذه الفترات لن تركعنا .
ففي فترة الركود يرابط �شعبنا منتظرا ً للفر�صة ،
متى الحت ينه�ض من مرابطته  ،خم�سة ع�شر عاما ً منذ
عام  1948وحتى قيام منظمة التحرير عام  1964كانت
هناك فترة ركود  ،وظن البع�ض �أن ال�شعب الفل�سطيني
قد مات .
وانتهت الق�ضية  ..وداال���س عندما زار الم�شرق في
ذل��ك ال��وق��ت  ،ف��ي �إح ��دى خطبه ق��ال « خ�لا���ص انتهت
الق�ضية الفل�سطينية والجيل الفل�سطيني الثالث لي�ست
له ذكريات في فل�سطين »
وبعد �أن قال هذا الكالم بب�ضعة �أيام ر�أينا �أن ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ه��ب ه�ب�ت��ه � �س��واء ف��ي م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية �أو بقيام الثورة الفل�سطينية .
ولذلك �أقول ال نحن نخاف وال غيرنا يفرح �أن ت�صيبنا
فترة ركود  ،لأن ذلك من طبيعة الثورات .
فالثورة الجزائرية  ،انت�صرت بعد احتالل فرن�سي
للجزائر دام  130عاما ً كانت في الجزائر �سنوات ن�ضال
تعقبها نك�سات  .و�آخ��ر ن�ضال كان ن�ضال ال�سبع �سنوات
في ثورة الجزائر الذي حقق اال�ستقالل الجزائري  ،لكن
ال�سبع �سنوات الأخيرة �سبقتها ثورات وانتكا�سات وركود .
• وما العمل بعد رف�ض الركوع ؟
 -نرف�ض ال��رك��وع ون��راب��ط ون�صبر ون�صمد وت�أتينا

الظروف ال�ستئناف الن�ضال  ،فال�ضغوط القائمة يراد من
ورائها �أن تحملنا على �أن ن�ساوم على وطننا و�أن ن�صالح
« �إ�سرائيل » العدو مبا�شرة  . .هذا لن نفعله بالت�أكيد .
نحن في موقف الدفاع منذ خم�سين �سنة

العدوان ب��د�أ علينا منذ وعد بلفور  ،ب��د�أت الهجرات
ال�ي�ه��ودي��ة م��وج��ة بعد م��وج��ة  ،وغ��زو م�سنود بالحراب
البريطانية  ،والآن موجات الهجرة م�ستمرة وال�صهاينة
م�سنودين بالأميركان .
وال��ذي يمول الهجرة ال�صهيونية من ؟ هي �أموال
�أميركية لأن « �إ�سرائيل » لي�س عندها �أموال تمول هذه
الهجرة ال�ضخمة � ،أميركا تمول الميزانية الإ�سرائيلية
التي هي في عجز دائ��م  :كل �سنة  2مليار عجز تدفعها
الخزانة الأميركية .
�أميركا ت�أخذ دورا ً مبا�شرا ً في عدائها للأمة العربية
ولل�شعب الفل�سطيني  ،معتبرة �أن « �إ�سرائيل » هي واليتها
ال�ح��ادي��ة والخم�سين  .و�إن�ه��ا كما عبر �أح��د الأميركان
« حاملة طائرات �أميركية » من �أجل �أن تكون ال�شرطي
الأمامي .
الأميركان كانوا يعتبرون �أن حدودهم في فيتنام ،
فحاربوا في فيتنام ولكنهم تحطموا  ،وهم الآن يعتبرون
تل �أبيب حدودهم في الم�شرق العربي .
�آخ��ر �صفقة �أ�سلحة �أميركية ل�ـ « �إ�سرائيل » طائرة
ف  15 -التي ي�صل مداها �إلى خم�سة �آالف كيلو متر .
ك��ان ذل��ك بف�ضل ال��دع��م الأم�ي��رك��ي ل�ـ « �إ�سرائيل » ،
و�أم�ي��رك��ا م��ن �أرك ��ان اقت�صادها ه��و االقت�صاد ال�ع��رب��ي ،
ف�أميركا تعاني الآن من �أزمة اقت�صادية �ضخمة  ،عندهم
بطالة وت�ضخم مالي بغير حدود  ،واالقت�صاد الأميركي
والغربي مفتقر الآن �إلى االقت�صاد العربي  ،لذلك ف�إن
�أم��ام العرب فر�صة ذهبية ما ج��اءت علينا منذ خم�سين
�سنة  .فاقت�صادنا العربي ق��ادر الآن �أن يهز االقت�صاد
الأميركي  ،ويجعله يترنح فلماذا ال ن�ستخدم هذا ال�سالح
االقت�صادي العربي لإرغام �أميركا على التخلي عن دعمها
المتوا�صل لعدونا .
نحن الآن ال نكلم الأميركان من مركز قوة  ،و�إنما من
مركز الرجاء والتو�سل والمنا�شدة  ،الإنجليز �أ�صدروا وعد
بلفور  ،و�أميركا بالإرهاب الفكري واالقت�صادي فر�ضت
التق�سيم  ،و�أن�ش�أت دولة « �إ�سرائيل » و�أميركا الآن ومعها
�أوروبا الغربية يئنون تحت وط�أة الم�شاكل االقت�صادية .
ك��ل �أع��دائ �ن��ا م�ف�ت�ق��رون الآن �إل �ي �ن��ا وه ��ذه فر�صتنا
الذهبية �أن نكلمهم من مركز القوة و�أن نفر�ض حالً .
وللأ�سف  ،العك�س هو الذي يجري الآن  ،يراد �أن يكون
هنالك حل �إ�سرائيلي م�سنود بال�سالح الأميركي والنفوذ
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الأميركي ليفر�ض على الأمة العربية ككل  ،وعلى ال�شعب
الفل�سطيني بالذات .
وي�ضيف ال�شقيري  ،يغروننا الآن بعناوين كبيرة
« دول ��ة فل�سطينية »  ،كلمة دول ��ة كلمة ك�ب�ي��رة عندما
ي�سمعها المواطن العادي يح�سب �أن وراء ه��ذا العنوان
ال�ضخم �شيئا ً  ،لكن الحقيقة �أن ه��ذه الدولة لن تن�ش�أ
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�إال ب�أر�ض  ،و�أن هذه الأر�ض لن نح�صل عليها �إال بت�سليمها
من قبل « �إ�سرائيل » لنا  ،و « �إ�سرائيل » ال ت�سلمها �إال
بال�صلح واالع�ت��راف والتعاي�ش  ،ونحن نرف�ض ال�صلح
واالع�ت��راف والتعاي�ش  ،ولذلك الق�ضية الآن تقف على
حافة هاوية  ،و�أرجو بت�ضامننا وبيقظة الحكم العربي �أن
ندفع الخطر عن الق�ضية الفل�سطينية .

 )10ال�شقيري :نعم لثورة حتى الن�صر  ..ال لثورة حتى ال�صلح*

( مقتطفات )
جريدة القب�س  ,الكويت 1977/4/14 ,
المغلوب »  .يومئذ اعتبرنا مغلوبين على ال�ساحة الدولية ،
• م�ؤتمر جنيف  ،حقيقة �أم وهم ؟ و�إلى �أين �سيقود ؟
»
«
واع �ت �ب��رت �إ� �س��رائ �ي��ل ه��ي ال�غ��ال�ب��ة  ،ف�ف��ر��ض��وا علينا
 �أث��ار م�ؤتمر جنيف اهتمام ال�ع��رب منذ �أن �أ�صدر�شروطا ً �إ�سرائيلية �أميركية بموجب ذلك القرار  .وهذا
مجل�س الأم��ن ق��راره ال�شهير ب��ال��دع��وة ل��ه  .وق��د �سمي
ال�ق��رار وا�ضح ال��دالل��ة لي�س �إل��ى ح��دود ح��زي��ران ، 1967
« م�ؤتمر ال�سالم »  ،وكما يقول �أهلنا « الكتاب يقر�أ من
هذه الحدود غير مذكورة في هذا القرار �إطالقا ً  ،هذا
عنوانه »  ،ولذلك م�ؤتمر جنيف ن�ستطيع �أن نقر�أه من
االن�سحاب لي�س من جميع الأرا��ض��ي العربية المحتلة
ا�سمه وعنوانه  ،وعندما يكون ا�سمه وعنوانه « م�ؤتمر
ب���ص��ورة كاملة  ،و�إن �م��ا م��ن �أرا� ��ض  ،وب�خ�ل��وا على الأمة
ال���س�لام » فمعنى ذل��ك �أن ��ه ي�ج��ب �أن يف�ضي بالنهاية
»
«
العربية بـ �أل التعريف في ذلك الوقت في مجل�س الأمن
�إل��ى ات�ف��اق ��س�لام و�إل ��ى عقد م�ع��اه��دة �صلح بين الدول
مع �أن الوفود العربية طالبت ليومين متتالين الوفد
العربية و « �إ�سرائيل »  ..وامتدادا ً لهذا المفهوم  ،ال بد
البريطاني والوفد الأميركي ب�أن ي�ضعا « �أل التعريف »
�أن ي�ك��ون ال�شعب الفل�سطيني فريقا ً ف��ي ه��ذا ال�صلح ،
�أو « كلمة جميع الأرا�ضي العربية المحتلة » �أو « حدود
و�إذا ان�ت�ه��ى م��ؤت�م��ر ج�ن�ي��ف �إل ��ى ال�ن�ج��اح ال ��ذي ترجوه
الخام�س من يونيو » ولكن الأميركيين والبريطانيين
له ال��والي��ات المتحدة و « �إ�سرائيل » وكثير من الدول
رف�ضوا �إدخال هذه التعابير .
الغربية تحت �شعار الو�صول �إلى ت�سوية �سلمية �سيا�سية
لكن نحن �إذا ت�ساءلنا  :ه��ذه ال�ح��دود التي تريدها
لأزم ��ة ال���ش��رق الأو� �س��ط  ،ف��ذل��ك يعني عملية ت�صفية
»
«
�إ�سرائيل � ،أين �ستكون ؟  .لي�ست في الجوزاء وال في
الق�ضية الفل�سطينية وت�صفية الن�ضال الفل�سطيني ،
ال�سماء � .إنما �ستكون على �أر�ضنا الفل�سطينية  ،على جزء
وت�صفية الثورة الفل�سطينية  ،ونهاية منظمة التحرير
من ترابنا الوطني  .وهنا نطرح �س�ؤاال ً �آخر  :بين حدود
الفل�سطينية التي وجدت من �أجل التحرير .
 1967وح��دود  1947يوجد خم�سة �آالف كم 2من الوطن
 �سينتهي م��ؤت�م��ر ج�ن�ي��ف �إل ��ى ال�ق���ض��اء ع�ل��ى هذهالفل�سطيني احتلتها « �إ�سرائيل » على التعاقب خالل
المنظمة  ،وعلى كل �أهدافها  ،ون�شاطاتها  ،وتطلعات
ع�شرين �سنة من � 1948إل��ى  .. 1967كانت « �إ�سرائيل »
الأمة العربية ومعها ال�شعب الفل�سطيني  .هذا ما تريده
تزحف كل �أ�سبوع وكل �شهر وكل �سنة هذا الزحف العدواني
« �إ�سرائيل »  ،وهذا ما تريده الإدارة الأميركية الجديدة
عبر � 20سنة نقلها من حدود  1947وفي حدود التق�سيم
برئا�سة كارتر  ،وه��ذا ما تريده �أكثرية ال��دول الغربية
ال�ت��ي �أع�ط�ت�ه��ا �إي��اه��ا الأم ��م ال�م�ت�ح��دة م��ن وط�ن�ن��ا ومن
التي تريد �أن ينتهي الأم��ر في ال�شرق الأو��س��ط �إل��ى ما
�أر�ضنا  ،نقلت حدودها من حدود � 47إلى حدود  67والفرق
ي�سمى باال�ستقرار واالزده��ار وال�سالم والأمن  ،و�إن كان
بينهما � 5آالف كم� ، 2أي خم�س الوطن الفل�سطيني .
كذلك  ،فال يمكن �أن يتم �إال على ح�ساب الق�ضية العربية
وع�ل��ى ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية  ،وح�ق��وق ال�شعب
• وما هو الموقف الذي ينبغي على منظمة التحرير
الفل�سطيني الوطنية .
اتخاذه تجاه م�ؤتمر جنيف ؟
هذا الكالم لي�س مبعثه العاطفة الوطنية فح�سب ،
 في ر�أيي �أن م�ؤتمر جنيف �شطر الموقف العربي ،و�إن �م��ا مبعثه ال��درا� �س��ة العلمية ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�سيا�سية
لكنه �أف��رز القوى الوطنية في الوطن العربي  .م�ؤتمر
لم�ؤتمر جنيف  ،ف��إذا ما �أردن��ا �أن نبحث عن ج��ذور هذا
جنيف لقي ت��أي�ي��دا ً �أو م�ساندة م��ن ج��ان��ب ي�ضم بع�ض
الم�ؤتمر  ،وعن الأ�س�س الدولية والقانونية التي ينعقد
القيادات الفل�سطينية  ،لكنه واجه ويواجه معار�ضة من
من �أجلها  ،لوجدنا بغاية الب�ساطة  ،وم��ن غير حاجة
الكثرة الغالبة من الأمة العربية و�شعب فل�سطين الذي
�إل��ى عبقرية قانونية �أو دولية � ،أن هذا الم�ؤتمر ينعقد
يرف�ض جنيف لأنه �سينتهي �إلى ال�صلح مع « �إ�سرائيل » ،
من �أجل تنفيذ قرار مجل�س الأمن رقم  242ال�صادر بعد
وه��ذا الن�ضال العربي ومعه الفل�سطيني عبر خم�سين
حرب الأيام ال�ستة في نوفمبر . 1967
عاما ً  ،ومواثيقنا الوطنية كلها ترف�ض مثل هذه النهاية .
ذلك القرار كان ثمرة الهزيمة  ،يوم هزم العرب في . 67
لي�س فقط الميثاق القومي لعام  1964الذي و�ضعناه في
كان من الطبيعي �أن يفر�ض الغالب على المهزوم �شروطه
بيت المقد�س وقوفا ً ووجوهنا �إل��ى الم�سجد الأق�صى ،
و�أق�سمنا على �أن ن�صون الميثاق ون�صون بالدنا ونعمل
حينما تنتهي كل حرب  « ،الغالب يفر�ض �شروطه على
(*) �أجرى الحديث في القاهرة �صادق نوا�س .
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على تحرير كل �شبر من �أر�ضنا ومن وطننا ومن ترابنا
الطيب � ..سبقتنا مواثيق كثيرة عقدها �آبا�ؤنا و�أجدادنا
من �سنة  1920في فل�سطين  ،م�ؤتمرات وطنية �سبعة ،
من الم�ؤتمر الأول �إلى الم�ؤتمر ال�سابع  ،وكل �شيوخنا في
فل�سطين �أيام كنا في بالدنا  ،وقفوا �أي�ضا ً و�أق�سموا العهد
والميثاق على الحفاظ على التراب الوطني الفل�سطيني .
و�إذا كنا نحن نريد �أن ن�صالح « �إ�سرائيل » الآن  ،يحق
�أن نت�ساءل  :ال�شهداء عبر خم�سين عاما ً ذهبوا من �أجل
م��اذا ؟  .وه��ذه المذابح التي حلت بنا م��ن �أج��ل م��اذا ؟
والآن ندعو �إلى التطوع من �أجل ماذا ؟ ونحمل ال�سالح
ونحوز ال�سالح من �أجل ماذا ؟
�إذا كان من �أجل ال�صلح  ،فتكون ثوراتنا المتعاقبة كلها
وتحت �شعار « ث��ورة حتى ال�صلح ال ث��ورة حتى التحرير
والن�صر »  .ونحن �شعارنا الذين طرحه �آبا�ؤنا و�أجدادنا
وث��وارن��ا ال��ذي��ن ذه �ب��وا ��ش�ه��داء ح�ت��ى ف��ي ه��ذه ال�سنين
الأخ �ي��رة  ،ل��م ي�سقطوا �شهداء م��ن �أج��ل �أن نذهب �إلى
جنيف  ،ونت�صالح مع « �إ�سرائيل » ونطوي الق�ضية وك�أن
�شيئا ً ما ك��ان  ..ه��ذا لم يفعله �شعب على وج��ه الأر���ض ،
�أنا ال �أع��رف حركة تحريرية انتهت �إلى الت�سليم للعدو
الغا�صب المحتل  ،انتهت بت�سليم ال��وط��ن  ،نحن نعلم
�أن الحركات التحريرية تمر بمراحل يتم فيها التوافق
واالنتقال في المراحل االنتقالية مع ال�سلطة المحتلة ،
لكن ه��ذه االتفاقات ال تكون على ح�ساب الوطن وعلى
ح���س��اب ال�شعب  ،ك��ان��ت ع�ل��ى ال� ��دوام م��ن �أج ��ل ال�سلطة
الوطنية  ،مدة انتقال ال�سلطة الوطنية .
ويقول �سمعت �أن �أخا ً تون�سيا ً و�آخرين غيره قالوا في
المجل�س الوطني � « :إن على منظمة التحرير �أن تحارب
وتفاو�ض كما فعلت فيتنام وغيرها »  .ولكني �أقول � :إن
ه��ؤالء ال يعرفون ماذا كان هدف المعركة في فيتنام ..
نحن مع �أهل فيتنام لأنهم كانوا على حق عندما رفعوا
��ش�ع��ار « ح��ارب��وا وف��او� �ض��وا » لأن ال�م�ع��رك��ة ل��م ت�ك��ن من
�أج��ل الأر� ��ض ف��ي فيتنام  ،ك��ان��ت م��ن �أج��ل ال�ن�ظ��ام  ،هل
يكون النظام العميل الأميركي هو الذي ي�سود فيتنام ،
�أو النظام الوطني المنبثق من �إرادة ال�شعب الفيتنامي
الطامح �إلى الحرية  ،ومن �أجل هذا انت�صرت فيتنام ..
م��رت �سنة فاتحد ال�شمال والجنوب ف��ي دول��ة واح��دة .
�إذا ً  ،كانت ال�ث��ورة م��ن �أج��ل ال��وح��دة  ،وم��ن �أج��ل الحكم
الوطني المنبثق من �إرادة ال�شعب  ،ولي�س الحكم الذي
ي�ستند �إلى جراب عمالء الواليات المتحدة � ،أولئك �إذن
كانوا على حق في �أن يحاربوا ويفاو�ضوا  ،لأن الخالف
لم يكن على الوطن  ،وال من �أجل ال�سيادة �أبدا ً � ..أميركا
لم تزعم يوما ً �أنها تريد �أن تجعل من فيتنام الوالية
الحادية والخم�سين � .أما ق�ضيتنا في فل�سطين فمختلفة
كل االخ�ت�لاف � « ،إ�سرائيل » ومعها ال��والي��ات المتحدة
الأميركية تقوالن �إن « �إ�سرائيل » وجدت لتبقى  ..وكارتر
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ف��ي ت�صريحاته الأخ �ي��رة يقول « �إ�سرائيل » ه��ي �أعظم
�إنجاز حققته ال�شعوب في التاريخ المعا�صر  ،ونحن نقول
�إن قيام « �إ�سرائيل » هو �أعظم انتهاك لحقوق الإن�سان في
هذا التاريخ  ،و�أعظم �إره��اب حل بال�شعب الفل�سطيني ،
لذلك �أنا �ضد جنيف ومعي الأمة العربية كلها وال�شعب
الفل�سطيني كله  ،وم��ن �أراد �أن ي�ستبين ه��ذه الحقائق
فليتف�ضل �إلى ال�شارع � ..إلى المخيمات  ..هناك يعرف
الحقيقة .
�أنا طفت البالد العربية في ال�سنة الما�ضية  ،وهذه
ال�سنة  ،و�أعرف م�شاعر المواطن العربي والأمة العربية ..
�أن��ا ال �أت�ك�ل��م بالعاطفة وق��د �أ��ش��رف��ت على ال�سبعين ..
لي�ست الحما�سة التي تتكلم  ،و�إنما هو الإيمان بالق�ضية
الوطنية لأنها ق�ضية ال�شعب وق�ضية الوطن  ،وال يمكن
الم�ساومة عليها �إطالقا ً .
االتفاقات التي �صارت بين ال��دول الم�ستعمرة وبين
ال���ش�ع��وب الم�ستعمرة ك��ان��ت م��ن �أج ��ل م��دة االن �ت �ق��ال .
متى يت�سلم �أه��ل البالد ال�سلطة الوطنية  ،وه��ذا ما تم
ف��ي تون�س  ..ف��الأخ التون�سي ال��ذي تكلم ع��ن المجل�س
ال��وط�ن��ي ل�ع�ل��ه ال ي �ع��رف ق�ضية ب�ل�اده  ..ال ي �ع��رف �أن
الق�ضية التون�سية كانت بيننا وبين فرن�سا �صراعا ً لي�س
على ملكية الوطن و�إنما على الحرية وال�سيادة  ،فلما
�سلمت فرن�سا لل�شعب التون�سي بحريته كانت المفاو�ضات
قائمة على �أ�سا�س متى يجلو الفرن�سيون عن البالد ،
ومتى ي�ستلم �أهل البالد ال�سلطة وال�سيادة  ،خالل ثالث
�أو خم�س �سنوات ؟  ..وكذلك كانت مفاو�ضات « �إيفيان »
بالن�سبة للجزائر وكذلك الحال بالن�سبة للمغرب وكذلك
بالن�سبة لم�صر � ..سبعون �سنة من االحتالل البريطاني ،
هنا في م�صر  ،لم ي�سلم ال�شعب الم�صري باالحتالل ،
ب��ل ظ��ل مكافحا ً م�ج��اه��دا ً � ،إل��ى �أن ج��اء ال��وق��ت  ،وتمت
اتفاقية الجالء  ،ولكن بريطانيا  ،في وقت من الأوقات
لم تكن تزعم �أن الأر���ض الم�صرية �أر�ض بريطانية و�أن
بريطانيا �ستبقى في هذه البالد �إلى الأبد  ،الو�ضع مع
« �إ�سرائيل » مختلف  ،فالذين يتكلمون ع��ن المراحل
ال يعرفون الق�ضية الفل�سطينية � ..إما �أنهم يجهلونها �أو
يتجاهلونها � ،أو �أعياهم ال�سير في الدرب  ،وا�س ُتنزفوا ولم
ي�ستطيعوا اال�ستمرار في ال�سير  ،ولذلك �أنا غير موافق
على �أن تذهب الدول العربية وال�شعب الفل�سطيني �إلى
جنيف .
الق�ضية ق�ضية مبد�أ �أ�صالً  ،ثم �إني �أعتقد عمليا ً �أي�ضا ً
�أن هذا الم�ؤتمر لن يحقق للأنظمة العربية ما ترجوه �أو
ما ترجوه بع�ض القيادات الفل�سطينية  .كلهم واهمون
وغارقون في الخيال �إذا كانوا يظنون �أنهم ي�ستطيعون
ف��ي م��ؤت�م��ر جنيف عمليا ً �أن ي�صلوا �إل��ى النتائج التي
يتطلعون �إليها .
بالن�سبة للفل�سطينيين � ،إذا كان يريد �أن يذهب �أحد

من الفل�سطينيين �إل��ى جنيف ف�إنه ال يملك �أن يذهب
با�سم منظمة  ،وال با�سم ثورة  ..ال با�سم منظمة التحرير ،
وال با�سم ال�شعب الفل�سطيني �إط�لاق�ا ً  ،وال يملك �أحد
ه��ذا ال�ح��ق  .ال��ذي ي��ري��د �أن ي��ذه��ب م��ن الفل�سطينيين
 ،فليذهب با�سمه المجرد  ،ي��ذك��ر ا�سمه الأول فقط ،
ولي�س له الحق �أن يذكر ا�سم �أبيه �أو جده  ،لأنه ال �أبوه
وال جده يوافقان على الذهاب �إل��ى جنيف  ..هذا يجب
�أن يكون وا�ضحا ً ومعلوما ً .
بع�ض ال�ن��ا���س ي�ق��ول��ون � :إل��ى متى �سنظل ن�ح��ارب ؟
�أنحارب �إلى الأبد ؟ و�أجيب  :نحن ال ندعو �إلى حرب �إلى
الأبد  ..من قال �إننا دعاة حرب �إلى الأبد ؟
�أن ��ا ق� ��ر�أت م ��رة ب�ع����ض �إ�� �ش ��ارات ف��ي ب�ع����ض ال�صحف
العربية تقول  :وهل �سنظل نحارب �إل��ى الأب��د ؟ � ..أبدا ً
 ،م��ن ق��ال �إن�ن��ا �سنحارب �إل��ى الأب��د ؟! �سنحارب �إل��ى �أن
ن�صل �إل��ى حقوقنا  ،وال بد �أن ن�صل �إل��ى هذه الحقوق .
�أنغوال حاربت � 500سنة  ...لم يقل ال�شعب الأنغولي في
الخم�سين �سنة الأولى « كفاية  ..حنحارب �إلى الأبد » .
الجزائريون حاربوا � 150سنة  ،ولم يقولوا في الع�شرين
�سنة الأول��ى « كفاية  ..يجب �أن ن�ست�سلم �إل��ى فرن�سا » ،
وفرن�سا كانت تزعم �أن �أر�ض الجزائر هي �أر�ض فرن�سية .
نا�ضلوا � 120سنة �إلى �أن تحقق اال�ستقالل والحرية ..
عبد ال �ق��ادر ال�ج��زائ��ري  ..زع�ي��م ال �ث��ورة الجزائرية
الأول��ى ال��ذي �صمد  ..انك�سر  ،وذه��ب �إل��ى دم�شق الجئا ً
وت��وف��ي فيها  ،وت�ع��اق�ب��ت ال �ث��ورة ال�ج��زائ��ري��ة والن�ضال
الجزائري  120عاما ً �إلى حقبة الن�ضال الأخيرة  ،وحقق
ال�شعب الجزائري حريته بمليوني �شهيد وجاءوا برفات
الأمير عبد القادر من دم�شق  ،ودفنوه في �أر�ض الجزائر ..
ل��م ي�ق��ل �أح ��د م��ن ال�ج��زائ��ري�ي��ن �أو م��ن ق �ي��ادة ال�شعب
الجزائري في الخم�سين �سنة الأول��ى « كفاية حرب  ،ال
ن�ستطيع �أن نحارب �إلى الأبد »  .كل الحركات التحريرية
ا�ستمرت �أجياال ً وتعاقبت عليها جيال ً بعد جيل  ،ونحن
�أولى  ...لأن واقعنا �أ�شد و�أق�سى و�أم ّر فيما يتعلق بق�ضيتنا
من الناحية العملية .
م��اذا يريد العرب  ..ي��ري��دون ع��ودة الأر���ض العربية
كاملة  .وه��ذه الت�صريحات و�صلت �إل��ى عنان ال�سماء ،
نحن نقول لهم م�ستندين على حقائق ووق��ائ��ع مادية
تثبت ذلك � ،إنكم لن ت�ستطيعوا تحرير الأر���ض العربية
كاملة  ،و�إن �أميركا نف�سها  -وه��ي الآن الو�سيط  -هي
في الحقيقة عدو  ،ولي�ست و�سيطا ً  ،لأنها منحازة �إلى
« �إ�سرائيل » مائة في المائة  ،وهي تقول يجب �أن ن�صل
�إلى حل و�سط  ،ومعنى ذلك الحل الو�سط �أنها لن تلبي
رغبات ال��دول العربية بالجالء الكامل  .ثم �إن �أميركا
تقول للعرب يجب �أن تتفاو�ضوا  ،وهذا يعني �أنه ما دام
هناك تفاو�ض  ،ف�إن الجالء عن الأر�ض العربية خا�ضع
�إل��ى الم�ساومة والمفاو�ضة  ،هي �أخ��ذ وعطاء  ...وهذه

النقطة الثانية تثبت �أن ال�ج�لاء ع��ن الأر� ��ض العربية
كاملة لن يتم  .ثم  ،لدينا ملف �ضخم من ت�صريحات
الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين منذ عام � 1967إلى الآن يقولون
فيها ب�أنهم لن يعودوا �إلى حدود  ، 1967ولذلك كان من
واجب العرب على الأقل �أن يقولوا ما دامت « �إ�سرائيل »
تعلن �أن�ه��ا ل��ن تعود �إل��ى ح��دود  1967ف�إنهم ال يريدون
الذهاب �إلى جنيف .
ما الفائدة من الذهاب �إل��ى م�ؤتمر جنيف و « �إ�سرائيل »
تن�سفه من البداية ؟ �إنها ترف�ض االن�سحاب من الأرا�ضي
المحتلة  ،خ�صو�صا ً الأرا�ضي العربية  ..تترك الجانب
الفل�سطيني  ،بل الأرا��ض��ي التي هي دوليا ً وباالتفاقات
الدولية تابعة لدول �أع�ضاء في الأمم المتحدة � ،أرا�ض ٍ
لي�س لـ « �إ�سرائيل » �أن تبقى فيها يوما ً واحدا ً وهي �سيناء
والجوالن لأنها في معزل عن التراب الفل�سطيني �إذاً  ،ما
الذي �سيحققه م�ؤتمر جنيف ؟
ون��أت��ي �إل��ى ق�ضية القد�س  .ف��ي اعتقادي �أن ق�ضية
القد�س هي درة النزاع في هذا المو�ضوع  .ولقد �أعلنت
« �إ��س��رائ�ي��ل » وم�ع�ه��ا �أم�ي��رك��ا � ،أن ال�ق��د���س ه��ي عا�صمة
« �إ�سرائيل الخالدة »  ،و�أنها لن تعود عنها  .يوم دخلوا بيت
المقد�س تجمعوا كلهم فيها  ،زعماء دينيون وع�سكريون
و�سيا�سيون  ،و�أعلنوا بعهد وميثاق « الآن نعود �إلى بيت
المقد�س  ،ول��ن نخرج منها بعد اليوم »  .وقالوا مرات
ومرات �أن « �إ�سرائيل » بغير بيت المقد�س « جنة بال نا�س
وج�سد بال روح »  .ويعود �إلى م�ؤتمر جنيف الذي انعقد
في كانون الأول  /دي�سمبر  . 1973في الجل�سة اليتيمة
التي انعقدت في جنيف � ،أعلن �أب��ا �إيبان وزي��ر خارجية
« �إ�سرائيل » �آن��ذاك �أنه ال خروج من القد�س  ،و�أنها هي
العا�صمة  ،و�أن ق�ضية القد�س غير قابلة للمفاو�ضات ...
قالوا هذا في الم�ؤتمر  ،بالإ�ضافة �إلى ما قالوه من �أنه
« ال عودة �إلى حدود  . » 1967نترك الت�صريحات ال�صحفية
جانبا ً  ،ون��أت��ي �إل��ى المواقف الر�سمية ��س��واء ف��ي الأمم
المتحدة �أو ف��ي م�ؤتمر جنيف � ...أعلنت « �إ�سرائيل »
م��رات وم ��رات �أن ال�ق��د���س ف��ي ح��وزة « �إ��س��رائ�ي��ل » و�أنه
ال عودة �إلى الحدود ال�سابقة  ،و�أنه يجب �أن تقوم هناك
معاهدة �صلح بيننا وبين ال��دول العربية  ،و�أن معاهدة
ال�صلح هذه يجب �أن يكون فيها انفتاح اقت�صادي وثقافي
واجتماعي  .فهل يقبل العرب بذلك ؟
• ما ر�أيكم في ت�صريحات كارتر الأخيرة حول الم�شكلة
الفل�سطينية والوطن الفل�سطيني ؟
 ما الذي قاله كارتر ؟  ..تحدث عن �ضرورة التو�صل�إلى اتفاق �سالم  ،وقال �إن هذا االتفاق يجب �أن ي�ؤدي في
النهاية �إلى فتح الحدود بين « �إ�سرائيل » والدول العربية
اقت�صاديا ًواجتماعيا ًوثقافيا ً ،ومعناه �أن ت�صبح « �إ�سرائيل »
في و�ضع مريح ي�سمح لها ب��أن تدخل الجامعة العربية
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ما دام��ت �إح��دى دول ال�شرق الأو��س��ط وف��ي قلب العالم
العربي  ،وال يبقى �إال �أن تدخل ف��ي منظمات �إقليمية
( وفد �سبق �أن دعتنا « �إ�سرائيل » �إلى م�ؤتمر �إقليمي لبحث
م�سائل ال�صحة ومكافحة الجراد  ،وم�شاكل الزراعة ثم
في ق�ضية الالجئين )  .ه��ذا ك�لام يجب �أن يعرفه كل
مواطن  .لي�س في جنيف �سواء تحت مظلة القرار رقم
� 242أو تحت مظلة �أي ق��رار �آخ��ر مكان للمليوني الجئ
فل�سطيني  ،فـ « �إ�سرائيل » و�أميركا والدول العظمى لديها
ت�صور وا�ضح في �أذهان م�س�ؤوليها  ،وهو �أنه لم يعد هناك
مكان لعودة الالجئين الفل�سطينيين لأن��ه في نظرهم
حل محلهم مليون ون�صف مليون من الإ�سرائيليين  ..لم
يعد لهم بيوت  ،وال مزارع وال  ...وال  ،مع �أن هذا الكالم
منقو�ض ومرفو�ض  ،لأن « �إ�سرائيل » تتطلع �إلى مجيء
يهود االت�ح��اد ال�سوفييتي وع��دده��م  3ماليين ن�سمة .
ف�إذا كان عندها برامج لتهجير  3ماليين يهودي وتت�سع
البالد لهم  ،لماذا ال تت�سع للمليوني الجئ فل�سطيني ..
وق��د قالها �إي�ب��ان ف��ي جنيف  ،وال�خ�ط��اب عندي � ...أنه
« ال مجال لإعادة الالجئين �إلى ممتلكاتهم ال�سابقة ...
نحن عندنا تجربة اال�ستيطان ي�ستطيع العرب اال�ستفادة
منها »  .هو يريد �أن يقوم بدور المر�شد والنا�صح والمعلم
ليعلم الدول العربية  ،كيف تعمل لتوطين الالجئين في
الوطن العربي .
 التعتيم الإع�ل�ام��ي ال�ع��رب��ي ه��و ال ��ذي ف��ر���ض �أنال ين�شر خ �ط��اب �إي �ب��ان  ..و�أن� ��ا ل��م �آخ� ��ذه م��ن الإع�ل�ام
العربي  ...بل من الأمم المتحدة وباللغة الإنجليزية ..
وعندما قر�أته  ،ر�أيت نف�سي �أمام مواقف رهيبة  ،تريد �أن
تفر�ضها « �إ�سرائيل » على الأمة العربية كما يفعل الغالب
مع المغلوب .
وم ��ن ال �م �ح��زن �أن ي �ك��ون م��وق �ف �ن��ا ه ��ذا ب �ع��د حرب
�أكتوبر � ..أنا �أقول �إن حرب �أكتوبر فنيا ً وع�سكريا ً كانت
عمال ً مجيدا ً ،لكن كل ال�سيا�سة العربية التي مور�ست بعد
هذه الحرب ا�ستنزفت انت�صارات الحرب  ،و�أكلت ر�صيدها .
�أعطتنا ال�ح��رب ر��ص�ي��دا ً �ضخما ً ف�سحبنا ه��ذا الر�صيد
حتى لم يبق منه �شيء  ،وي�أتي كارتر ب��إدارت��ه الجديدة
لي�ضحك على العرب وعلى الفل�سطينيين ويقول لهم ،
نريد �أن نعمل لكم وطنا ً قوميا ً  ،وهلل بع�ض النا�س دون
�أن يقر�أوا الت�صريح بكامله وك�أنما بع�ض المنظمات يجب
�أن تعوم كما قال المثل العامي « على �شبر ماء » وبع�ض
الأجهزة العربية ن�شرت بالأعمدة ال�ضخمة والمان�شتات
الكبيرة ه��ذا الخبر المثير على �صفحاتها الأول ��ى ..
و�أ�ضاف �إليه �أن مجرد م�صافحة كارتر لممثل منظمة
التحرير ه��و ح��دث ت��اري�خ��ي خطير  ،ف ��أي تفاهة �أ�شد
من هذه التفاهة  ،و�أي �سطحية و�ضحالة �أ�شد من هذه
ال�سطحية وال�ضحالة ؟! .
�إذا كانت الم�صافحة واالبت�سامة هي الحدث الوطني
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الخطير  ،فل�ست �أدري م��اذا �سيفعل ي��وم التحرير ...
رغما ً عن �أن وزارة الخارجية الأميركية �أ�صدرت بيانات
متعددة ت�ؤكد �أن م�صافحة ممثل المنظمة لي�س له �أي
م�غ��زى �سيا�سي  ..ه��ذا م��ا ق��ال��ه الأم�ي��رك�ي��ون �أنف�سهم ،
ولكننا �أع�ط�ي�ن��ا ك��ل ال�م�غ��ازي ال�سيا�سية  .ل��ذل��ك ف�إنه
ليحزنني �أن الإعالم العربي في عدد من الدول العربية
ي�ضلل ويجهّل الر�أي العام العربي وال�شعب الفل�سطيني .
المواطن العربي والمواطن الفل�سطيني �أذك��ى من كل
ذلك  ،فهو يتهرب من الإذاع��ات العربية ومن ال�صحافة
العربية �إلى الإذاعات وال�صحافة الأجنبية وي�ستمع �إلى
الحقائق ويعرفها  ...وم��ن هنا ف ��إن المواطن العربي
والفل�سطيني يعرف الحقائق معرفة جيدة .
• ما ر�أيكم في « جبهة الرف�ض » ؟
 �إن ج�ب�ه��ة ال��رف ����ض ف��ي حقيقتها ه��ي ك��ل الأم ��ةالعربية  ،و�إن�م��ا في اعتقادي �أن الدبلوما�سية العربية
الذاهبة �إلى جنيف �سترى �أن الطريق م�سدود �أمامها ،
ول ��ن ت�ستطيع ال �ع��ودة �إل ��ى ال �� �ش��ارع ال �ع��رب��ي ب��ل و�إل ��ى
العوا�صم العربية وللجماهير الإ�سالمية لتقول « �إننا
لم ن�ستطع ا�سترداد بيت المقد�س »  .والعالم الإ�سالمي
والعالم العربي يحتفل كل �سنة بليلة الإ�سراء والمعراج ،
فكيف يمكنه �أن يقبل ت�سوية لي�ست القد�س على ر�أ�سها ،
و�أق�صى ما يمكن �أن ن�صل �إليه  ،هو �أن ت�سمح لنا « �إ�سرائيل »
ب�إن�شاء مجل�س من �أج��ل الأوق ��اف الإ�سالمية من �أجل
تنظيفه وترميمه ه��ذا �إذا بقي الم�سجد الأق�صى  ،لأن
الحفريات م�ستمرة بحثا ً عن الهيكل اليهودي من كل
جانب  ،وال ندري �إلى �أين �سينتهي الأمر بنا  ،لذلك ف�أنا
في اعتقادي �أن الذين �سيذهبون �إل��ى جنيف �سيعودون
وين�ضمون �إلى « جبهة الرف�ض »  ...لكن جبهة الرف�ض
مع اللطم والندم حيث ال ينفع اللطم وال ينفع الندم .
بع�ضنا يتكلم ع��ن ال�ن�ق��اط الأرب ��ع ع���ش��رة  ،وه ��ؤالء
ال يعرفون �أن ول�سون هو �أكبر الذين �صنعوا وعد بلفور
 1917و�أع��ان الحركة ال�صهيونية بال�ضغط على وزارة
الخارجية البريطانية يومذاك لإ�صدار وعد بلفور  .لقد
ك�شف الرئي�س كارتر بع�ض �أوراقه  ،وهناك �أوراق كثيرة .
�إننا نقول �إن �أميركا تملك �أكثر من  95بالمائة من �أوراق
اللعبة  ..نعم  ..لكن كل ورقة تنك�شف �سنجد �أنها علينا
ولي�ست لنا  .بع�ض �أوراق ��ه التي انك�شفت ق��ال فيها �إن
الأمر يحتاج �إلى � 8سنوات ريثما ينتهي هذا النزاع ون�صل
�إلى اتفاق  .ثماني �سنوات �إذا �أ�ضفناها �إلى الع�شر التي
م��رت علينا ي�ك��ون مجموعها � 18سنة يجثم االحتالل
الإ�سرائيلي خاللها  ،ولن ن�ستطيع �أن نظفر من �أميركا
ب�شيء  .هل ت�ستطيع �أميركا �أن تفعل لنا �شيئا ً �إن كانت
�صادقة ؟  ..نعم  ..ت�ستطيع  ،و�أمامنا عليها مثل  ،ومثل
تاريخي ...

�أي ��ام الرئي�س �آي��زن�ه��اور وف��ي ع�ه��ده  ،و�ضعته الأمة
العربية تحت ظروف جعلته يخرج « �إ�سرائيل » وبريطانيا
وفرن�سا معا ً بالع�صا من �سيناء وغزة خالل ثالثة �شهور ،
دون م�ؤتمر جنيف ومن غير معاهدة �صلح  ،ومن غير
حدود �آمنة ومعترف بها .
الرئي�س �آي��زن�ه��اور �أي��ام ال �ع��دوان الثالثي �أخ��رج كل
ه�ؤالء  ،ولي�س « �إ�سرائيل » وحدها  ،بل ومعها الحليفان
ٍ
يومئذ عظيمين فعال ً  ،ذلك لأن الأمة
العظميان  ،وكانا
العربية اتخذت �آن��ذاك موقفا ً لو اتخذته اليوم لحملت
كارتر على �أن يلعب نف�س الدور الذي لعبه �آيزنهاور .
ونحن اليوم ق��ادرون على اتخاذ موقف �أعظم  ،لأننا
�أق��وى من ع��ام  .. 1956كانت قوانا م�ح��دودة � ،أم��ا الآن
وفي عام  1977فقوانا ال حدود لها  ،االقت�صاد الأميركي
يعتمد علينا  ،االقت�صاد الأوروبي يعتمد علينا  ،ي�س�ألوننا
عن البديل ؟ ي�س�ألوننا ما هو المخرج ؟ البديل والمخرج
في �أيدينا  ..نحن الآن �أمام فر�صة ذهبية لم تحدث منذ
خم�سين عاما ً  ،كل الذين �أن�ش�أوا « �إ�سرائيل » منذ خم�سين
�سنة ف��ي حالة ال�ضعف االقت�صادي والت�ضخم المالي
والبطالة  ،وكلهم بحاجة �إلى الأمة العربية  ،من �أميركا
�إلى هولندا  ..جميعهم في حالة من االرتباك االقت�صادي
واالجتماعي  ،ويعقدون م�ؤتمرات اقت�صادية دولية لإنقاذ
ميزان المدفوعات  ،وال يجدون �إلى ذلك �سبيال  .وكذلك
ف�إن نقدهم يتدهور يوما ً بعد يوم  ،والبور�صة تت�أرجح كل
�أ�سبوع  ..هم محتاجون �إلينا  ..هم في حالة الهبوط ،
ونحن في حالة ال�صمود  ،لأن اقت�صادنا متنام متعاظم .
ثرواتنا كثيرة  ،نحن ن�ستطيع من مركز القوة �أن نطلب

الحل  ،و�أن نفر�ض الحل  ،لكننا مع الأ�سف نطلب الآن من
موقع الهزيمة تطبيق القرار  ، 242كان المفرو�ض بعد
حرب �أكتوبر  -وهي حرب انت�صار � -أن نتكلم من موقع
الن�صر  ،فارتددنا على �أعقابنا �إل��ى عام  ، 1967ووجدنا
عند الأمم المتحدة قرار الهزيمة فتناولناه ب�أيدينا نحن
من �سلة الأم��م المتحدة  ،وقلنا ل��دول العالم نفذوا لنا
هذا القرار  ،قرار الهزيمة  ،نحن نطالب بتنفيذه  ،الأمة
العربية بعد حرب �أكتوبر حدث فيها انقالب وهو �أق�سى
انقالب حل بالأمة العربية � ..أول انقالب كان انقالب
بكر �صدقي في العراق في الثالثينيات  ،و�أعقبه بعد ذلك
�أربعون انقالبا ً  ...انقالب وانقالب م�ضاد  ،ثورة وثورة
م�ضادة  ،في كل العالم العربي  ..هذا االنقالب هو �أفظع
ان�ق�لاب ع� ّم العالم العربي  ،لأن��ه ان�ق�لاب دون احتالل
رئا�سة الأركان ودون البالغ رقم واحد  ..هذا االنقالب ،
ك��ان انقالبا ً فكريا ً ه��ائ�لا ً  ،نقل الق�ضية م��ن فلك �إلى
فلك  ،وم��ن محور �إل��ى محور  ،وم��ن ق�ضية ن�ضال �إلى
ا�ست�سالم وتخاذل  ،ومن عدم �صلح �إلى �صلح  ،ومن عدم
مفاو�ضة �إلى مفاو�ضة  ،ومن عدم تعاي�ش مع « �إ�سرائيل »
�إلى تعاي�ش معها  ..ونحن الآن ننادي ون�أخذ المبادرات
من �أجل ال�صلح مع « �إ�سرائيل » و « �إ�سرائيل » تتردد ..
نحن نهرول وراء ال�صلح  ،هذا موقف تاريخي ال يجوز �أن
يمر ب�سهولة بهذا ال�شكل  ،وفي اعتقادي �أن هذا الموقف
�سيف�ضي بالنتيجة �إلى تحرك عربي في الوطن العربي
بكامله  ،ال�ستئناف الن�ضال .
الأمة العربية �سترف�ض الر�ضوخ  ،وترف�ض اال�ست�سالم .
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� )11أحمد ال�شقيري  ..الءات جديدة *
جريدة العهد  ,الدوحة 1977/12/15 ,

على م��دى �أرب��ع �ساعات  ،في �أكثر من جل�سة  ،كنت
�أ�ستعيد ذكريات ما قبل �سنوات ع�شر  ،حين كان �صوته
ال �ه��ادر المميز ي��أت�ي�ن��ا ع�ب��ر ال�م��ذي��اع � ..أو ف��ي لقاءاته
الجماهيرية  ،وكان ي�شهد له حينئذ �أنه الخطيب العربي
الأول ال��ذي ل��دي��ه ال �ق��درة على اال��س�ت�م��رار ف��ي خطبته
�ساعات دون �أخطاء لغوية  ،وبنف�س الت�أثير المت�أجج في
نفو�س الجماهير  ..حتى �أن �إذاع��ة العدو ال�صهيوني ،
حين كانت تهتم بمقارعة ثالثة �أ�صوات هي  :جمال عبد
النا�صر  ،و�أحمد �سعيد  ،و�أحمد ال�شقيري  ،لم تجد ما
تقارع به ال�شقيري من حجة �إال تخ�صي�ص حلقات من
برنامجها الم�شهور � -أكاذيب تك�شفها حقائق  -تتناول
ال�شقيري الخطيب بحثا ً عن �أخطاء لغوية عجزت عن
اكت�شافها دون التعر�ض للم�ضامين التي كان يزخر بها
�أي خطاب له  ..وك�أنهم ما وجدوا في « الورد من عيب �إال
�أن قالوا عنه �أحمر الخدين ! ..؟ »
وغ�ي��ر �أح�م��د ال�شقيري الخطيب اكت�شفت �أن��ه كان
واحدا ً من رعيل ال�صحفيين الفل�سطينيين الأوائل  ،فقد
عمل في �إح��دى �صحف بيت المقد�س حين ك��ان يدر�س
الحقوق عام . 1928
تنقل بي رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية الأول
عبر محطات عديدة بد�أها من القد�س وجنيف وانتهى بها
في الدوحة  ..حيث كان يحل �ضيفا ً ب�صفته ال�شخ�صية .
وال�ع�لاق��ة بين ال�ق��د���س وجنيف تثير ال�شجن والأ�سف
معا ً حين يتناولها ال�شقيري  ،بنف�س القدر الذي تثيره
العالقة بين القد�س والدوحة من روابط �أخوة وات�صال
بما يثبته التاريخ ال�سالف  ،وواقع الحال في الحا�ضر ..
وك ��دت �أت �ح��ول و�أن ��ا ف��ي ح ��واري م��ع ال���ش�ق�ي��ري �إلى
رج��ل ُي�ستجوب  ،على عك�س مهمتي حين توجهت �إليه
�أح ��اوره  ..و�أم�ط��رن��ي ب�أ�سئلته الكثر ع��ن ال�صحافة ..
والحياة  ..وذكريات الوطن ..
�س�ألني �أبو مازن عن بلدتي  ..فقلت له ب�أ�سى  :القد�س ،
ول��م يكن هو ليقل �أ�سى عني وه��و يتلقف اللفظ وك�أنه
يوحي له ب�ألف م�أ�ساة وم�أ�ساة ..
واكت�شفت �أن��ه حين ت�ن��اول القد�س ك��ان ق��د ح��دد لي
بداية الحوار فقال :
نبد�أ من القد�س مرابط �أمانينا وفيها لنا ذكريات
عزيزة  ،وفيها لنا �أمجاد قبل �صالح الدين وبعده  ..وهي
درة الم�شكلة الم�سماة ب�أزمة ال�شرق الأو�سط  ،ونحن �إن
(*) �أجرى الحوار �صالح زيتون .
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ا�ستخل�صنا القد�س َح ِزنّا �شيئا ً كثيرا ً ..و�إن لم ن�ستخل�صها
وا�ستخل�صنا غيرها الكثير ف�إننا لم نجنِ �شيئا ً ،هذه موطن
الإ�سراء والمعراج وال �أدري كيف يجوز للعرب والم�سلمين
�أن يحتفلوا بليلة الإ�سراء والمعراج وموطنهما محتل ،
والم�سجد الأق�صى يئن  ،والإ�سرائيليون يعيثون فيه
ف�سادا ً وظلما ً  ..وعهرا ً  ..و�أن��ا �أق��ول هذه الألفاظ لي�س
من باب المجاز و�إنما من باب الحقائق  ..لأن الفتيات
الإ�سرائيليات مخ�صرات مع �شبابهم يدخلونها بمنتهى
قلة الأدب وفي غاية الوقاحة  ،ال يقيمون حرمة في بيت
اهلل  ،ولذلك هذا الم�سجد الأق�صى وبيت المقد�س  ،نحن
نعتبر �أي��ة ت�سوية ال تت�ضمنهما و�إعادتهما �إل��ى ال�سيادة
العربية باطلة  ..ولي�س المطلوب مجرد �أن ي�سمح لنا
بزيارة الم�سجد الأق�صى والأماكن المقد�سة الأخرى � ،أو
�أن يكون لنا فيها بلدية �صغيرة تمثل التجار و�أ�صحاب
المهن  ،وتعنى بتكني�س ال�شوارع  ،نحن نعني بعودة القد�س :
ع��ودة ال�سيادة العربية  ،والحل الأميركي ال��ذي نعرفه
يهيئ لجعل « �إ�سرائيل » �سيدة  ،وليخدعوا الم�سلمين
وال �ع��رب بقولهم �إن الأم��اك��ن ال�م�ق��د��س��ة بخير  ،حيث
يبقى هناك مجل�س �أوق��اف �إ�سالمي وق�ضاة �شرعيون ..
لكن ه��ذا �شيء وممار�سة ال�سيادة �شيء �آخ��ر  ،وعملية
تهويد القد�س م�ستمرة  ،ويتكلمون عن التدويل ومعناه
الخفي التهويد  ،ويتكلمون عن القد�س الموحدة  ،وهذا
معناه �أن تكون موحدة تحت ال�سيادة الإ�سرائيلية  ،وقادة
« �إ�سرائيل » في تموز  /يوليو  1967بعد الهزيمة العربية
�أ� �ص��دروا م��ر��س��وم�ا ً ق��ان��ون�ي�ا ً ج�ع�ل��وا ف�ي��ه ح ��دود القد�س
الكبرى مبتدئة من بيت لحم جنوبا ً ومنتهية في رام اهلل
�شماال ً  ..فهذه هي القد�س الكبرى التي تت�ضمن القد�س
العربية وك�أن القد�س في ق�سم منها لي�ست عربية وفات
ه�ؤالء �أن القد�س الجديدة لنا فيها كثرة الملكية ..
وف��ي ال�ث��ام��ن م��ن ح��زي��ران  1967ت��داع��ى ك��ل زعماء
« �إ�سرائيل » الدينيين وال�سيا�سيين والع�سكريين في جمع
كبير و�صلوات و�أدعية  ،وا�ستدعوا بن جوريون من النقب ،
وتعاهدوا بق�سم  :الآن عدنا �إليك يا �أور�شليم ونحن الآن
ود�سوا هذا العهد في
نتعاهد �أال نخرج منك بعد اليوم ّ .
�أحجار حائط البراق  -المبكى  -والذين يعرفون العناد
الإ�سرائيلي يفهمون �أن القد�س لن تتحرر من جنيف ،
وتحريرها ال يبد�أ من هناك  ..بل من حوا�ضر العرب
كلها  -من مكة  ..والقاهرة والدوحة  -وهذا يبد�أ بغير
الطرق الدبلوما�سية الفا�شلة الخائبة مع « �إ�سرائيل »

لأنها ال ت�صلح معها  ..لأنها محتلة  ،وه��ذا المحتل ال
يعقل �أن يخرج بالترا�ضي  ،ال يتخلى عما نهب �إال ِغالبا ً
والأر�ض لمن غلب .
"• و�أي جيل هذا الذي �سيحرر الأر�ض  ..وقد مرت �أجيال ..
والم�أ�ساة تزداد  ..؟
انتبه �أبو مازن ل�س�ؤالي بتمعن وقال :
 �إذا كان هذا الجيل غير قادر �أو متخاذل � ،أو لديه القدرةوال ي�ستخدمها  ،ف�إن هذا ال ينفي �أن هناك جيال ً �أكثر
قدرة ي�ستخدمها للتحرير وتخلي�ص بيت المقد�س كما
ا�ستخل�صها �صالح الدين بعد  90عاما ً ..
• قلت  :لكن الم�س�ؤولية تبقى على جيلكم الذي بداء
الم�أ�ساة  ..بدءا ً من النكبة ومرورا ً بالنك�سة  ..وانتهاء
�إلى ما نحن فيه الآن  ..؟
 �أن��ا ال �أع�ت��رف بتق�صير الأم��ة  ..الأم��ة غير مق�صرةفل�سطينيا ً وع��رب �ي �ا ً  ..ول�ك��ن ال�سيا�سة ال�ع��رب�ي��ة هي
المق�صرة  ،وه��و م��ا �أدى �إل��ى �سقوط بيت المقد�س ،
حتى كلفنا كل جهدنا  ،و�أ�سهل علينا كان �أن نحتفظ بها
من �أن ن�سعى �إلى تخلي�صها  ،وقد دعوت في الما�ضي
حين كنت �أميناً عاما ً م�ساعدا ً للجامعة العربية  ،وحين
كنت رئي�سا ً للمنظمة �إلى �إن�شاء كتائب تع�سكر في بيت
المقد�س ي�شترك العرب والم�سلمون في الدفاع عنه
وهو الآيل لل�سقوط �إذا ترك الحال هكذا  ..وقد قلت
للملك ح�سين �أن يت�سلم قيادة جي�ش التحرير ليع�سكر
ف��ي ال�ق��د���س ويحميها لإدراك� ��ي بالم�صير المرتقب
والخطر المحدق  ،و�سقطت القد�س بعد �أن �أخفقنا
وح��ق علينا م��ا ك��ان ع�ب��د اهلل ال�صغير ي��وم خ��رج من
غرناطة باكيا ً  ..فقالوا له :
� ِ
إبك مثل الن�ساء ملكا ً ُم�ضاعا ً
لم تحافظ عليه مثل الرجال
• وهل نعزي �أنف�سنا ونحن ن�ستعر�ض التاريخ � ..إننا
نريد �شيئا ً في الحا�ضر يطمئننا �إلى �أننا قادرون على
ف �ع��ل � �ش��يء ُم �ج� ٍ�د ع �ل��ى ط��ري��ق ال �ت �ح��ري��ر  ..ويجيب
ال�شقيري م�ستعر�ضا ً موا�ضع القدرة العربية :
 الذي �أقوله �إننا ل�سنا �ضعفاء  ..نحن قوة هائلة  ..قوةعالمية  ..قوة اقت�صادية �ضخمة  ،ومواقع ا�ستراتيجية
رائعة  ،ولي�ست هناك دول��ة في العالم تملك المواقع
التي يملكها العرب � ،شرقا ً �أو غربا ً  ،وهذه ثروة عظمى ،
�إ� �ض��اف��ة �إل� ��ى ال �ب �ت��رول � ،إذن ف�ن�ح��ن ن�م�ت�ل��ك ق ��درات
ا�ستراتيجية  ،وقدرات اقت�صادية � ،أ�ضف �إليها القدرات
الروحية  ،وهي كفيلة �أن تحرر وطنا ً لوال �أن ال�سيا�سة
العربية م�شتتة وال ت�ستخدم ه��ذه ال�ق��درات و�أن�ه��ا �إذا
ا�ستخدمتها ال ت�ستخدمها ط��وي�لا ً  ..و�أن��ت تعلم �أن
وزراء البترول اجتمعوا �أكثر من مرة وقرروا ا�ستعماله
ك�سالح رادع  ،وا�شترطوا �أنهم لن يعودوا عن قرارات

ال ��ردع �إال ب��ال�ج�لاء ال�ك��ام��ل ع��ن الأر� ��ض العربية في
�سيناء والجوالن وال�ضفة الغربية وقطاع غزة  ،وفي
المقدمة بيت المقد�س  ..و�إذا بهم في  19مار�س 1974
الذي اقترحته يوما ً حزينا ً  ،يعلنون عن وقف �إجراءات
الردع  ،ولم يب ّروا بقراراتهم  ..وان�سحب �سالح البترول
من الميدان  ،وبقيت « �إ�سرائيل » على �أرا�ضينا وفي
بيت المقد�س ..
لكن واق��ع ال�ح��ال يبين لنا الرك�ض ال�لاه��ث الآن
وراء جنيف  ..حتى �أ�صبحت قبلة الأنظار ولم يعد من
التفات �إلى م�صادر قوتنا في ذاتنا ..
 عقدت جنيف في جل�ستها الأولى في  21دي�سمبر .. 1973ومعروف المثل ال�شعبي الذي يقول  -المكتوب يقر�أ من
عنوانه  -وح�ضرها الأميركان والرو�س والأردن وم�صر
و « �إ�سرائيل »  ،وقرئ المكتوب من كالم كي�سنجر الذي
قال « �إللي فات مات » � ،أي � :أيها الحا�ضرون �إن ق�ضية
فل�سطين ماتت  ،ولتتكرم عليكم « �إ�سرائيل » ب�أر�ض هنا
و�أر�ض هناك  ،وهم يتحدثون بلغة ال�صدقة  ،ورابين قال
�أكثر من مرة « �إننا م�ستعدون لتنازالت �إقليمية » وهذه
التنازالت ت�أتي من وطننا نحن ولي�س من وطنه هو ..
لأنه لو تنازل عن تل �أبيب ال يكون قد تنازل عن �شيء
لأنها لي�ست وطنه  ،ومن يتنازل فليتنازل عما يملكه ..
يرد المنهوب �إلى �أ�صحابه  ..ومو�ضوع جنيف �إن كانت
فيه جدوى فهناك جدوى واح��دة هي �أن يقنع الذين
يظنون �أن فيه ج��دوى � ،أن لي�س فيه من ج��دوى ! ..
و�أنا �أعرف �أن الدبلوما�سية العربية ترغب في دخول
تجربة مميزة بعد خم�سين �سنة من الرف�ض  ،وبعد
الءات الخرطوم  .ويقول �أقطاب هذه الدبلوما�سية :
لقد جاء دور الإيجابية  ..و�أنا �أقول لهم �أي�ضا ً نعم ..
نحن بحاجة �إلى �إيجابية  ..ولكن هل عملية من هذا
النوع يجب �أن يتوفر لها �أر�ض ومواقع �أقدام  ..وجنيف
لي�ست �أر�ضا ً خ�صبة .
• ولو �أن العرب ج ّربوا جنيف فماذا ترى من نتيجة
متوقعة  ..؟
 �إن جربوها  ..ف�سيدركون �سالمة موقفنا � ..إذ �إن« �إ��س��رائ�ي��ل » لي�ست ط��رف�ا ً يمكن �أن يفتح معه حوار
لأن��ه محتل و�سالب  ،وفتح ح��وار معه يعني اعترافا ً
باحتالله  ،وقد خبرنا حلول « �إ�سرائيل » كما خبرنا
الحلول الأميركية  ..ول�سنا بحاجة �إلى كبير عبقرية
لمعرفة كنهها  ..فالحال الإ�سرائيلي المدعوم بال�سالح
الأميركي �سيف�ضي �إلى بقاء بيت المقد�س تحت ال�سيادة
الإ�سرائيلية  ،وال �أعتقد �أن هناك عربي ير�ضى بهذا ،
وال�ق��د���س ح�سب النظرية الإ�سرائيلية �ست�شكل ثلث
ال�ضفة  ،وهي �إن ح�صلت عليها وفاو�ضت العرب على
تنازالت فعن ماذا �ستتنازل  ..؟ �إذ �إن النتيجة �ستف�ضي
�إلى تم�سك « �إ�سرائيل » بالقرى الأمامية والبقاء في
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 30م�ستعمرة على نهر الأردن ( .. )1وال يبقى حينئذ
للفل�سطينيين ��س��وى م��ا ي�ق��رب م��ن  %15م��ن الوطن
الفل�سطيني  ،على �أن يعترف بن�سبة  %85الباقية كوطن
�شرعي لل�صهاينة  ،واالل�ت��زام بالمحافظة على وحدة
« �إ�سرائيل » الإقليمية مع ما هو مطلوب من تعاي�ش
بعد الت�سوية  ،وهذا م�ستحيل �إذ �إن المح�صلة �ستكون
توقف الن�ضال العربي والثورة الفل�سطينية ..
•  ه ��ذا ي �ق��ودن��ا ي ��ا �أب� ��ا م� ��ازن ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن الدولة
الفل�سطينية ف��ي ال���ض�ف��ة وال �ق �ط��اع  ،وم��ا ي �ق��ال عن
جدوى حكومة المنفى  ..فما هو تعليقكم  ..؟
 �إن الدولة الفل�سطينية �إن قامت ف�ستكون خالية منال�م�ق��وم��ات الع�سكرية واالق�ت���ص��ادي��ة  ،وم �ج��ردة من
ال�سالح اللهم �إال بنادق ال�شرطة  ،وواقع الحال يقول
�إن النمو ال�سكاني في ال�ضفة الغربية يتعاظم  ،وال�ضفة
لن ت�ستطيع ا�ستيعاب ما فيها من تنام ٍ�سكاني � ...إ�ضافة
�إلى الفل�سطينيين الآخرين  ...ومنطوق هذا ونتيجته
�أن ت�صبح الدولة حزام �أمن لـ « �إ�سرائيل » � ،إذ �سيحر�ص
رئي�س الدولة المقترحة  -ثوريا ً كان �أو غير ثوري -
على االلتزام بعدم م�سا�س �أي طفل فل�سطيني لكيان
« �إ�سرائيل » خوفا ًمن �أن تتعر�ض دولته الم�سخ  ..للزوال
وهي اله�شة والتي يمكن �أن تزول بحركة ب�سيطة من
« �إ�سرائيل »  ...لذا تجده م�ضطرا ً للوداعة  ..والت�سوية
ه��ذه �ستوجد ن�ظ��ام�ا ً فل�سطينيا ً ق��اب�لا ً للتعامل مع
« �إ�سرائيل »  ،ون�صيحتي لل�شعب الفل�سطيني وللثورة
الفل�سطينية بالذات �أن ال تكون طرفا ً في هذه الت�سوية
و�أن ال ت�شترك في جنيف على هذا الأ�سا�س خ�صو�صا ً
وق��د �سمعنا �أن « �إ�سرائيل » ال تقبل �إال ق��راري ، 242
 338مع العلم �أنهما يدعوان �إلى االن�سحاب الفوري من
الأرا�ضي المحتلة  ،فهل هذه ال�سنون التي ذهبت هدرا ً
معناها االن�سحاب الفوري ؟
•  لكن المقولة الآن هي �أن علينا �أن نقبل ب��أي حل
يجعلنا نتحرك ف��ي نتيجته على �أر� ��ض فل�سطين ..
وقد تكون ال�ضفة �صالحة لممار�سة هذا ..
 في ر�أيي �أن تحرير ال�ضفة �سيا�سيا ً كان �أو ع�سكريا ً لي�سبالأمر البغي�ض  ..و�إذا كان هناك من و�سيلة لتحرير
قرية دون تنازل �أو �صلح �أو �إعطاء وطننا لـ « �إ�سرائيل » ،
فال يمكن �أن نرف�ضها  ،بل ن�سعى �إليها  ،ولكن يبقى كل
ما هو مطروح دون م�ستوى الثورة الفل�سطينية بقيادة
المنظمة  ،وهي ال تملك التنازل عن �شبر من الوطن
ما دامت ملتزمة بالميثاق ..
• يالحظ  -ان�سياقا ً مع هذا الخط المنادي بالدولة -
خط �آخر يدعو �إلى ت�شكيل حكومة منفى  ،وهي لي�ست

بحاجة �إلى �أر�ض فما تعليقك  ..؟
 ما ين�سحب على الدولة ين�سحب على حكومة المنفى ..�إذ ال نفع وال جدوى منها  ،فكلها �ضرر  ،ولنتعظ من
التجربة ال�سابقة يوم �أن�شئت حكومة عموم فل�سطين
في غزة ومرت عليها �أعوام ولم يتبق منها �إال ا�سمها ..
وموظف واحد  ..مما حداني �إلى �إ�صدار قرار ب�إلغائها
بعد ت�شكيل المنظمة  ،وما �أعتقده �أن �شكل المنظمة
ال�ح��ال��ي يكفينا الآن و�إل ��ى زم��ن غير ق��ري��ب ل�ضمان
ا�ستمرارية الكفاح الفل�سطيني .
• والبديل لكل هذا يا �أ�ستاذ �أحمد ؟
 البديل هو ا�ستمرار الن�ضال وتجميع ال�ق��درات التينملكها  ،و�إعداد الخطة الر�شيدة المدرو�سة المتكاملة ،
نحن ال نريد �أن نحارب غ��دا ً  ،لكن ال نريد �أن نبقي
الغد بدون خطة  ،وال نريد �أن نحارب حربا ً مرتجلة
�أو عاطفية  ،لكن نريد �أن ن�ست�أنف ح��رب اال�سترداد
والتحرير لبيت المقد�س  ،وكل �شعوب الأر�ض خا�ضت
ح��رب ال�ت�ح��ري��ر  ،و�أع�ت�ق��د �أن ��ه ل��و م�ضت ��س�ن��ون دون
ا�ستئناف الن�ضال فلي�س معنى هذا �أن ت�سكن الأم��ور ،
فالأمم في حركاتها ال تحارب كل عمرها  ..الجزائر
بقيت � 130سنة تحت االحتالل الفرن�سي ولم تحارب
� 130سنة  ،كانت ك ّرا ًوف ّرا ً ،انت�صارات ونك�سات  ،لكن �إرادة
الن�ضال بقيت م�ستمرة  ،الأمير عبد القادر الجزائري
ح��ارب ول��م ي�ستطع �أن يظفر بتحرير وطنه وحررته
الأجيال التي تلته  ..ونحن ال�شعب الفل�سطيني لنا 15
ثورة في تاريخنا  ،في كل مدينة فل�سطينية  ،ونذكر
�إ�ضراب ال�ستة �أ�شهر  ،وح�صلت فترة �سكون بعد الت�شرد
والنكبة  ،والن�ضال ال ي�أتي بين يوم وليلة  ..بل ي�أتي
بعدم اال�ست�سالم  ،ولو لمجرد المطالبة المتوا�ضعة
التي تنادي ب�أرا�ضي عام  ، 1967و�سلفا ً تقول �أميركا �إنها
تبحث عن حل و�سط  ،وه��ذا يعني و�سطية الحل بين
مطلب �أرا�ضي  1967من العرب ومطلب عدم التخلي
من « �إ�سرائيل » �أي �أنه لن تعود �سيناء كلها �أو الجوالن
كاملة ولن تعود القد�س ولو قال الأميركان نعم مطلب
ال �ع��رب �صحيح وي�ج��ب ت�ن�ف�ي��ذه  ،لأم �ك��ن تنفيذ هذا
المطلب المتوا�ضع وهو لن يتحقق بكامله .
• ومع ا�ستمرارية الن�ضال �أال ترى من �ضرورة لتحريك
�سيا�سي ُم ْج ٍد ي�ساعد على تحريك الموقف ؟
 �إذا ك��ان ال ب��د م��ن ه��ذا فليكن م��ع �أم�ي��رك��ا ولي�س مع« �إ�سرائيل » ..
• �أتعني �ضرورة االتجاه نحو �أميركا وهذا ما يح�صل الآن ؟
 ال �أعني ه��ذا  ..ولكنني �أق��ول �إن �أميركا فريق �أ�صيلفي الم�شكلة وعلينا �أن نعاملها من ه��ذا المنطلق ..
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علينا �أن ن�ق��ول ل�ل�أم�ي��رك��ان �أن �ت��م ال�ف��ري��ق الأ��ص�ل��ي ،
و�إ�سرائيل لي�س لها �ش�أن � ،إذ �أنتم من خلقتم « �إ�سرائيل »
والم�س�ؤول الأول عن هذه الم�أ�ساة  ،فبريطانيا انتهت
و�أورثتكم هذه الم�شكلة فبالإرهاب ال�سيا�سي �أن�ش�أتم
« �إ�سرائيل » وا�ست�صدرتم ق��رار التق�سيم  ،ثم �س ّلحتم
« �إ�سرائيل »  ،وكانت �آخر مظاهر الت�سليح حين �أمدت
وا�شنطن « �إ�سرائيل » بطائرات ي�صل مداها � 5آالف
كيلومتر  ،وبالح�ساب الو�صول من طنجة �إلى الب�صرة ،
�إذن فلقا�ؤنا مع �أميركا مهم  ،وهي تعرف الق�ضية كما
نعرفها  ..و�إذا تم ذلك فلنحدّد مطالبنا كاملة ونقول
لجيمي كارتر �إن �أي��زن�ه��اور � -سلفك � -أخ��رج حلفاءه
بريطانيا وفرن�سا و « �إ�سرائيل » في ح��رب  1956من
ب��ور �سعيد والإ�سماعيلية وق�ط��اع غ��زة خ�لال �ساعات
على الرغم من �أن بن جوريون كان يبكي وهو يقول �إن
« �إ�سرائيل » موطن و�صايا مو�سى  ..ومع ذلك ان�سحبوا ..
وفي اعتقادي �أن كارتر قادر على ترحيل « �إ�سرائيل »
بقرار ..
نحن اليوم �أقوى من عام  ، 1956ولذلك قوتنا قادرة
على �أن تخلق ظروفا ً �سيا�سية واقت�صادية �أمام جيمي
ك��ارت��ر �أ��ش��د و�أع�ت��ى م��ن ظ��روف �آي��زن�ه��اور  ،وه��و الذي
�أخرجهم دون جنيف �أو اعتراف �أو الحدود المعترف
بها  ،وهذا �أقل المطالب الثالثة ..
• وهل تتوقع �شيئا ً من هذا  ..والمطروح الآن من جنيف
لي�س �إال ؟
 ل ��ذا �أن� ��ا �أخ �� �ش��ى �أن ت�م��ر ف �ت��رة ك��ارت��ر دون �أن ت�صلالدبلوما�سية �إل��ى ح��ل مقبول ف��ي جنيف  ،ول�ن��ا في
تجربة « لوزان » �شقيقة « جنيف » تجربة حين اجتمعت
لجنة التوفيق الدولية هناك مع العرب والإ�سرائيليين
كل على انفراد على مدى �أعوام وكانت مهمتها محددة
بقرار من الأمم المتحدة ب�ش�أن �إعادة الالجئين  ،ولم
ت�صل �إلى نتيجة  ،وقدمت للأمم المتحدة  20تقريرا ً
م�ضمونها اال�صطدام بالموقف الإ�سرائيلي المتعنت
�ضد ع��ودة الالجئين  .ورغ��م ال�سنوات البعيدة على
ت�شكيل هذه اللجنة  ،ف�إن اللجنة ما زالت تحتفظ لها
بغرفة في مبنى الأمم المتحدة ..
وعلينا �أن ن�أخذ من تجربة لوزان مثاال ً  ،ولن تكون
جنيف ب�أف�ضل منها .
•  ول�ك��ن ك��ل الأف ��واه ت�ق��ول �إن الفر�صة مواتية لحل
�سلمي في المنطقة  ..وقد ا�ستهل كارتر عهده بمثل
هذا التفا�ؤل .
 لي�س كارتر وحده  ..بل �إن كي�سنجر �سبقه في خطابهال��وداع��ي �إل��ى القول ب�أننا مقبلون على فر�صة ذهبية
لحل م�شكلة ال�شرق الأو��س��ط لأن ال�ع��رب �أ�صبحوا -
مرنين وم�ستعدين لالعتراف بـ « �إ�سرائيل » والتعاي�ش

معها بعدما فقدت القوى الوطنية الراديكالية نفوذها ..
• مع ما تقوله �إال �أن الت�سوية تبدو خطواتها حثيثة ..
بو�ساطة �أميركا كما هو ظاهر ..
 �أميركا لي�ست م�ؤهلة كو�سيط لأنها عدو في الأ�سا�س ،والو�سيط يجب �أن يكون محايدا ً  ،ل��ذا ف�أنا �أدع��و �إلى
اعتبار �أميركا طرفا ً �أ�سا�سيا ً لأنه ثبت ا�شتراكها في حرب
�أكتوبر  ،حين م�دَّت العدو بج�سر جوي من الطائرات
وال��دب��اب��ات بعد ال�ي��وم العا�شر للحرب  ،وه��ذا تعريف
منا�سب لمعنى الطرف المحارب في �أية معركة ..
�أن��ا �أطلب �أن نتعامل مع �أميركا على ه��ذا الأ�سا�س
وحينما نكون قادرين على ت�سوية مرحلية دون �شروط
ذليلة  ،و�أنا ال �أتمنى �أن �أبعث �إلى زمن �أتح�سر فيه ..
و�أنا على �أبواب ال�سبعين وبيقيني لو �أن ال�شهداء جميعا ً
طيلة مراحل الن�ضال العربي عادوا �إلى الحياة اليوم
و�سمعوا ما ن�سمع لآث��روا العودة �إل��ى التراب وقالوا :
لبطن الأر� ��ض �أج��در بنا و�أج ��در م��ن ظهرها  ،لأنهم
ا�ست�شهدوا دون التوقيع على �صلح وت�سليم �أوطان ..
وال �أدري كيف �سيكون م�ستقبل تعليمنا �أطفالنا
لجغرافية فل�سطين وتاريخها  ..و�أظ��ن �أن الت�سوية
�ستمنع هذا ..
• ال �أدري كيف �أواجه كالمك هذا و�أنت الذي �سمعنا
م �ن��ك ال�ك�ث�ي��ر ف ��ي م ��دى ق �ي��ادت��ك  ..وج �ي��ل الحكام
ال�ح��ال��ي يطلب ف��ر��ص��ة ليثبت ج ��دارة م��ا ي�ط��رح من
حلول ..
 �أنا ال �أتكلم �سطحيا ً  ..فما �أقوله هو ناتج عن تجربةخم�سين عاما ً و�إن �أخط�أت فهو خط�أ المجتهد الذي له
�أجر  ..و�إن كان �أ�صاب فله �أجران .
• وبمنا�سبة جولة فالدهايم الأخيرة ومحاولته الجادة
للتوفيق بين الأط ��راف توطئة للدعوة �إل��ى جنيف ،
وعلى �ضوء ما جرى بين الأمين العام للأمم المتحدة
والقيادة الفل�سطينية  ..ماذا تقول ؟
 ال �أملك تفا�صيل جزئية عنها  ،ولكنني اطلعت علىمجمل الحوار بين �أبو عمار وفالدهايم  ،و�أن��ا موافق
على الكثير مما قاله عرفات لفالدهايم  ..ونرجو �أن
ي�ستمر هذا الموقف ..
•  وبالمنا�سبة هل �أن��ت را�� ٍ�ض عن القيادة الفل�سطينية
الحالية  ..؟
 الن�ضال العربي ومعه الن�ضال الفل�سطيني �أمامه وقتلي�س بالق�صير  ،ول�ست في �صدد نقد �سلبيات �أي منهما ،
و�أن��ا على �أي��ة حال ال تنق�صني ال�شجاعة لقول �شيء ،
ولكنني �أغ �ل��ب ال�شفقة ع�ل��ى ال�شجاعة  ..ف�ف��ي هذه
المرحلة الرهيبة ت�ستحق منظمة التحرير الإ�شفاق
و�أنا من الذين �ساهموا بتوا�ضع ب�إن�شائها خ�صو�صا ً بعد
الم�آ�سي المروعة التي حدثت بلبنان ..
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ولكن هذا ال يمنعني من �أن �أف�ضي ب�آرائي بكل حزم
و�صراحة مع المنظمات والقيادات  ،كلما الحت الفر�ص ،
وهي ت�أتي كثيرا ً  ،و�إني �أقوم بواجب التحذير والإنذار ،
والإ��ش�ف��اق على الو�ضع العربي والفل�سطيني حاليا ً ،
و�أظنني ال �أخدم فل�سطين كثيرا لو تكلمت عن هذا الآن ،
و�إنما �أكتفي ب�إ�سداء الن�صح لإخواني كلما التقيتهم .
وم�ن��ذ ت��رك��ت ق�ي��ادة المنظمة ل��م �أت�خ��ل ع��ن واجبي
كمواطن ولم �أعتزل الق�ضية �إنما انتقلت من الميدان
ال �ع��ام �إل ��ى م �ي��دان ال �م��واط��ن ح�ي��ث ت�ف��رغ��ت للن�صح
والإر��ش��اد والكتابة وال�ن��دوات  ،وبيتي با�ستمرار ندوة
منعقدة لإخ��وان��ي ال�ع��رب والفل�سطينيين  ،م��ن غير
رغبة �أن �أعود �إلى القيادة �أو الم�س�ؤولية العامة ..
•  وم��ع ه��ذا ال يخفى �أن لكم مالحظات على الموقف
الحالي في المنظمة بعد تجربة لبنان المريرة  ...؟
 ب�صراحة  ..المنظمة وال�شعب الفل�سطيني بحاجة �إلىوقفة طويلة و�شجاعة لإع��ادة النظر في كل الخطط
الن�ضالية ال�سيا�سية والتنظيمية والثقافية  ..وال بد
�أن ندخل مرحلة ج��دي��دة م��ن الن�ضال ون�ستفيد من
تجاربنا  ،وعلى �ضوء هذا ن�ضع الخطط  ،ولي�س معنى
هذا تغيير الأهداف  ..بل تغيير المناهج والو�سائل ..
و�أعتقد �أن الكثيرين من الموجودين في المنظمة غير
موافقين على و�ضع المنظمة الحالي بما هي واقعة
فيه تحت �أعباء �ضخمة ..
• يفهم في كثير من مواقفك �أنك قريب من مواقف
الرف�ض  ..فهل �أنت رف�ضي  ..؟
 الأم��ة العربية كلها جبهة رف�ض � ..أن��ا �آ�سف لتحديدمعنى الرف�ض على ق�سم محدود � ..إذ �إن للمعنى الوا�سع
للرف�ض �شقين � :إي�ج��اب��ي ي�ق��ول با�ستمرار ال�ك�ف��اح ،
و�سلبي يحذر من الذهاب �إل��ى جنيف  ،وال �أعتقد �أن
ه �ن��اك خ�ل�اف �ا ً ب�ي��ن ال�ج�م��اه�ي��ر ال�ع��رب�ي��ة ح ��ول ه ��ذا .
وقد ا�س ُتخدمت الكلمة ا�ستخداما ً غير �صحيح حين
اقت�صرت على مجموعة ولو ا�ستفتيت �ضمير الإن�سان
العربي كله والفل�سطيني على وج��ه الخ�صو�ص على
�س�ؤال واحد هو  :هل ت�صالح « �إ�سرائيل » على ح�ساب
الوطن الفل�سطيني  ..؟ لقال الجميع ال ..
وق��د لم�ست مثل ه��ذا الموقف في رج��االت مجل�س
ال�شورى القطري حيث رف�ض الجميع ه��ذا الحل ما
دامت « �إ�سرائيل » تحتل بيت المقد�س ..
وال �أدري كيف �أنهم ال يفكرون بالفعل في م�صير
مليونين من الفل�سطينيين لي�س لهم مكان في جنيف
وال تن�ص جنيف على �إعادتهم  ،و « �إ�سرائيل » تقيم
الحجة علينا ولديها خطط ال�ستيفاد  3ماليين يهودي
ال يملكون �شيئا ً ف��ي الأر���ض  ،ف��ي حين ي�ستع�صي �أن
تت�سع الأر�ض لمليونين من �أ�صحاب الأر�ض  ..وتذكيرا ً
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بالرف�ض ف�أنا �أق��ول قول من �سبقني �إل��ى القول � :إن
ك��ان رف�ضا ً ح��ب موطني � ..أال فلي�شهد الثقالن �أني
راف�ض .
• ولكنهم يقولون �إن جنيف تجربة  ..وقد ولى زمن
الرف�ض والءات الخرطوم ..
 �إنهم يدخلون جنيف ويعلمون �أنها تجربة  ..وقد قاللنا اهلل ف��ي ال �ق��ر�آن �أن ال نلقي �أنف�سنا ف��ي التهلكة ،
و�إخواننا الن�صارى يقولون في �صالتهم كل �صباح :
نجنا من ال�شرير وال تدخلنا في تجربة  ..فهل
« ربنا ّ
لهم �أن يقنعوا بالم�صير �سلفا ً » ..
�أم��ا ال�لاءات الثالث فقد �أ�صبحت كلها نعم  ..وكل
الء فيها �صارت ثالث  ..نعم  ..مع الفخر واالعتزاز .
على ما يبدو بعد �أن �أ�صبحت الالءات تعني لديهم
الغوغائية واالرتجال  ،والبعد عن المنطق والعقالنية
وم�سايرة الو�ضع الدولي  ..و�أن��ا �أق��ول له�ؤالء الذين
يحر�صون على المنطق الدولي � :إنني �أخاطبكم من
خ�لال المنطق ال��دول��ي  ،ف��الأم��م المتحدة �أ�صدرت
�أكثر من  200ق��رار دول��ي ب�ش�أن فل�سطين  ،و�أي معنى
�أن ُتخرج من الجمعية قرار  242وترمي الباقي  ،ف�إذا
�أردت المنطق الدولي فال ت�أ�سر نف�سك ب�سجن  ..وتكبل
يديك بيديك بقرار  242وكله �أ�صفار  ..وبعد ذلك ت�شكو
وتقول �أنا �سجين و�أنت الذي �سجنت نف�سك  ..والواقع
�أنت �أ�سير نف�سك مع العلم �أنك قوي من الداخل .
• وفل�سطينيا ً �إلى متى يبقى الرف�ض ؟ وماذا �سيعني ..؟
 ال�م��وق��ف الفل�سطيني منف�صل ع��ن ال�م��وق��ف العربيالر�سمي  ..فالعرب �إن قبلوا بقرار  242فل�سنا ملزمين
بذلك  ،ولهم �أن ي�ستعملوه �سالحا ً في وجه �أميركا ...
بل �إن العرب يجب �أن يخلقوا معار�ضة للت�سوية  ..هذا
�إن لم توجد �أ�سا�سا ً ..
وال داع� ��ي �أن ي���ص�ط��دم ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون بال�سقف
العربي  ،و�أعتقد �أن عبارة عبد النا�صر ب�أن الفل�سطينيين
لي�سوا ملزمين بتنفيذ ما تريده ال�سيا�سة العربية ،
عبارة ت�صلح حتى الآن .
وعلى �أي حال فالعرب الآن يعملون على �أ�سا�س �أ�سو�أ
من ال�سابق  ،وه��م �سيا�سيا ً كانوا قبل � 30سنة �أح�سن
ح��اال ً م��ن ال�ي��وم  ،وع�سكريا ً ك��ان��وا ف��ي معركة �أكتوبر
عظماء  ،لوال ما تبعها من �سيا�سة � ..أحالت العدو �إلى
منت�صر يفر�ض �شروطه ويعاملنا على �أ�سا�س هزيمتنا
في حربي  1948و . 1967
• نعود �إلى جولتك و�سرها في هذا الوقت بالذات ..
 بكل ب�ساطة و�صدق �أقول �إنه دور المواطن  ،وقد بد�أتبدعوة من وزير الخارجية الكويتية وا�ستمرت الدعوات
من ال��دول الأخ��رى  ،و�أن��ا الآن في �صدد ت�أليف كتاب
ع��ن الجامعة العربية ي�ستهدف تحويلها �إل��ى اتحاد

كونفدرالي عربي  ،و�أن��ا ال��ذي عا�صرت الجامعة منذ
والدتها  ،حتى منذ كونها جنينا ً  ،و�أرى بعد � 30سنة �أنه
ال يجوز للدول العربية �أن تبقي على ه��ذه ال�صيغة ،
وميثاق الجامعة الآن ي�صلح لأن يو�ضع في متحف  ،لأن
الدول الأوروبية تعمل ميثاقا ً�أرقى من ميثاق الجامعة ،
وت�ج��دده با�ستمرار  ،والأم �ي��ن ال�ع��ام ل�ل�أم��م المتحدة
لديه �صالحيات �أكثر من �أمين عام الجامعة العربية ..
�أوروب� ��ا تبحث ع��ن �إق��ام��ة ب��رل�م��ان �أوروب� ��ي وه��ي التي
اقتتلت �سيا�سيا ً واقت�صاديا ً وه��ي التي حدثت عندها
حرب المائة �سنة ..
• وعلى ماذا تقوم م�ضامين دعوتك هذه  ..؟
 في دعوتي لتطوير الجامعة ب��د�أت بداية متوا�ضعة ،وال�صورة تتلخ�ص في دعوة ال��دول العربية الع�شرين
ب�إر�سال مفو�ض لكل منها �إلى القاهرة  ..حيث مبنى
الجامعة العربية  ،و�أج�ه��زة الجامعة الكثيرة ت�صبح
متخ�ص�صة وتحيلها �إلى ال��وزارة االتحادية وت�صوغها
على �شكل قرارات تن�شر في الجريدة الر�سمية  ،وهذه
ال � ��وزارة االت �ح��ادي��ة ت �ك��ون ل�ه��ا اخ�ت���ص��ا��ص��ات ثقافية
واقت�صادية و�سيا�سية  ،لأن ما ن�شهده الآن ف�شل معظم
ال�صيغ الوحدوية  ،فن�سمع كثيرا ً كل فترة و�أخرى عن
رغبة دولتين �أو �أكثر في �إقامة اتحاد  ..وهذه تعتبر
خ�ط��وات مبعثرة تنه�ض ث��م ت��زول  ،ل��ذا فنحن ندعو
�إلى وزارة اتحادية عربية منعقدة ب�شكل دائم  ،ما دام
لكل دولة عربية وزير  ،ومع الزمن يمكن �أن ينمو هذا
النموذج من كونفيدرالي �إل��ى فيدرالي  ،هكذا فعلت
�أميركا لمدة � 15سنة  ،عملت كونفيدرالية ثم انتقلت
�إلى الفيدرالية  ..وكانت فيها  13م�ستعمرة بريطانية ،
ورغم كونها كذلك �إال �أنها نفذت رغبتها  ،وكذلك في
�سوي�سرا هكذا بد�أت وهكذا انتهت  ..و�أعتقد �أنها بداية
متوا�ضعة للأمة العربية �أن تبد�أ بالكونفيدرالية .
• لكن هناك �صيغة الت�ضامن العربي مطروحة الآن فهل
ت�صلح �أ�سا�سا ً للدعوة  ..؟
 لي�س هناك ت�ضامن عربي  ..هناك ورقة بهذا اال�سم ..والمطلوب عمل م�شترك ون�ضال  ..و�أن��ا �أت�ساءل ماذا
ف�ع��ل ال�ت���ض��ام��ن ال�ع��رب��ي ال ��ذي و ّق�ع�ن��ا عليه ف��ي قمة
الدار البي�ضاء  ،لم يحدث �شيء  ،اللهم �إال الحروب ،
والح�شود الع�سكرية ..
• نعود �إلى محطة الدوحة  ..االنطباعات والنتائج ..
 زيارتي لقطر �أثارت في نف�سي ذكريات �سابقة حين جئتعام  1964مع بداية عهد منظمة التحرير  ،والتقيت
مع الإخوة القطريين في الملعب البلدي  ،و�أح�س�ست

يومها بما في الإخ��وة العرب هنا من �إح�سا�س داف��ق :
�إن حدود فل�سطين ال�شرقية ال تقع على نهر الأردن بل
على �ضفاف الخليج حيث الدوحة ..
واليوم و�أنا �أزور الدوحة �أفاج�أ بجموع ال�شباب الذين
علي م�سلّمين ليذكّروني بذلك الموقف ..
يقبلون ّ
و�أنتبه لواقع الحال  ..ف�إذا ال�شباب �أيام جئت �أ�صبحوا
ال�ي��وم رج ��اال ً ينت�شرون ف��ي وظ��ائ��ف و�أع �م��ال رفيعة ،
فقد كبروا وكبر وعيهم القومي مع تعاظم الم�شكلة
والق�ضية الفل�سطينية  ،فال�شعب ال�ق�ط��ري يعي�ش
الق�ضية ب�ك��ل ج��وارح��ه وم��ا وق��ع لفل�سطين م�ؤخرا ً
يعتمل في �ضمائرهم وخواطرهم ..
• ويذكر لي الأ�ستاذ ال�شقيري باهتمام لقاءه ب�أع�ضاء
مجل�س ال�شورى فيقول :
 على الرغم من ق�صر الوقت الذي التقيت فيه ب�أع�ضاءمجل�س ال�شورى � ..إال �أنني اعتبره لقاء قوميا ً  ..تحدثنا
فيه ع��ن القد�س  ،وال��دول��ة الفل�سطينية  ،وجنيف ..
ولم�ست �أن كل الأ�سئلة التي يمكن �أن ي�س�ألها الفل�سطيني
طرحت علي من �أع�ضاء مجل�س ال�شورى ..
• وبالمنا�سبة ف�أنا �أ�شهد لل�شقيري ح�ضور ذهنه رغم
�أن��ه يقف على �أب��واب ال�سبعين  ،وي��ذ ّك��رن��ي دوم �ا ً ب�أنه
ما زال �شبابا ً ويثبت لي ح�ضور ذاكرته بما يحفظه من
تواريخ و�أرق��ام تدلل على عمق خبرته ال�سيا�سية على
مدى ن�صف قرن  ..ولكنه يعود بنا طويال ً �إلى الما�ضي
ال�سحيق � ..إلى هيرودت�س الم�ؤرخ اليوناني ال�شهير ..
فقد كتب هذا الم�ؤرخ في القرن الرابع قبل الميالد
عن تاريخ قطر وتحدث عنها كجزء من الوطن العربي
و�أ�شار �إلى الم�ستوطنين الأوائل لقطر وهم الكنعانيون
وه�ؤالء �أنف�سهم �أجداد الفل�سطينيين الأوائل ..
وهذا يدلل على مدى الترابط القطري  -الفل�سطيني
منذ �أقدم الع�صور !!
ولم �أ�ش�أ �أن �أطيل الحوار �أكثر مع الرجل  ..فقد تناول
معظم الق�ضايا  ..وكان حري�صا ً على الإ�شارة �أنه يتحدث
فيها ك�شخ�ص ونا�صح  ..ولم �أف ّوت الفر�صة للقول  :لم
ال تتقدم للميدان لإثبات دورك ؟ وكان يقول كفاني ٍ
ما�ض
مع الحكم العربي المعا�صر ..
وقلت له و�أنا �أودع��ه  :حتى ولو عر�ضت عليك قيادة
المنظمة فر�ضا ً � ..أج��اب�ن��ي وه��و ي�ضغط على الكلمات
وي�شد على يدي :
 �أحمد ال�شقيري �إذا ا�ستلم منظمة التحرير فر�ضا ً ..لن ي�سلمها فر�ضا ً !
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 )12ال�شقيري� :أمنيتي و�أنا �أغادر الحياة � ..أن تكون الق�ضية على الدرب ال�صحيح*
( مقتطفات )**
جريدة الوطن  ,الكويت 1977/11/25 ,

« كما ك��ان �شعار ال�سلطة الوطنية ال��ذي ط��رح �سنة
 1973هو بداية الإغراق والتفريط كذلك �ستكون نهاية
جنيف هي بداية الثورة العربية » .
وما بين البداية والنهاية م�ؤامرة �شر�سة ي�ستعر�ض
ال�سيد �أح �م��د ال�شقيري �أول رئ�ي����س لمنظمة التحرير
�أبعادها وف�صولها في لقاء لم يكن تقليديا ً  .فمع ال�سيد
ال�شقيري تنتفي قوانين لعبة ال�صحافة وال يعود ب�إمكانك
�أن ت�أخذ بزمام المبادرة  .وقد �أجريت هذه المقابلة في
� ، 1977/11/15أي قبل �أن يقرر ال�سادات زيارة « �إ�سرائيل »
وبهذا فقد خال الحديث من الإ�شارة �إلى �أبعاد الزيارة .
وال���ش�ق�ي��ري ال ��ذي �أخ ��ذ ي�سترد ن�شاطه ف��ي الفترة
الأخ �ي��رة عبر ج��والت ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ومهرجانات
وخ �ط��اب��ات  ،ال ي ��زال ي�ح�ت�ف��ظ ب�ح�ي��وي�ت��ه وق��درت��ه على
اال�ستر�سال .
وفي منزله المطل على النيل في القاهرة ا�ستقبلنا
وابت�سامة ترحيب ترافقها ا�ستف�سارات عن  -الوطن -
وباخت�صار يجعلك تتجاوز فا�صل الزمن وتح�س ب�أنك
�أمام �شخ�ص تربطك به معرفة وثيقة وقديمة في مثل
�أعوامه ال�سبعين الذي ي�صر على �أن يذكرنا بها .
قال ال�سيد ال�شقيري وهو يعتدل في جل�سته  :هاتي
�أ�سئلتك ..
قلت في �شيء من التردد  ،وال �أدري لماذا :
• الو�ضع الفل�سطيني يمر الآن في منعطف حا�سم ،
هل ي�صبح للفل�سطينيين �أخ�ي��را ً دول��ة � ،أم �أن عليهم
مواجهة ظروف عربية قد تكون في �أغلبها معادية ؟
كيف ترى الخروج من هذا الم�أزق ؟
هز ر�أ�سه وقال :
 هل ي�صبح للفل�سطينيين �أخيرا ً دولة ؟ ال �شك فياعتقادي �أنه �سي�صبح لهم دولة ولكن �أخيرا ً و�أخيرا ً � ،أما
ما هي هذه الدولة ؟ فهذا هو ال�س�ؤال ؟
�سي�صبح لهم دولة ولكن يرتبط هذا بالهدف القريب
والبعيد بمراحل الن�ضال الفل�سطيني  ،كما يرتهن هذا
بالقدرات العربية والفل�سطينية المعب�أة لتحقيق هدف
ما مرحليا ً كان �أو نهائيا ً .

�أن��ا ال �أ��ش��ك لحظة واح ��دة �أن الأم ��ة العربية ال بد
و�أن تحرر فل�سطين بكاملها  ،وال ب��د �أن يعود ال�شعب
الفل�سطيني �إلى وطنه بكامله  .كذلك �أنا على يقين تام
ب ��أن الأم��ة العربية لن تتخلى عن فل�سطين كجزء من
ال��وط��ن العربي  .وال�شعب الفل�سطيني ل��ن يتخلى عن
فل�سطين وطنا ً له من غير �أن يكون لأحد �سيادة عليه .
�أما متى يتحقق هذا ؟ فهذه م�س�ألة ال بد للزمن �أن
يح�سمها  ،و�أن يقررها وي�ضعها في �إطارها ال�صحيح  .نعم
�سيكون للفل�سطينيين �أخيرا ً دولة  .ولكن في الظروف
الحا�ضرة وفي الم�سيرة الحا�ضرة والدبلوما�سية العربية
المعا�صرة ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك ال��دول��ة الفل�سطينية التي
يمار�س ال�شعب الفل�سطيني �سيادته الكاملة على �أر�ضها ،
وال�ت��ي ف��ي ظلها يعود ك��ل فل�سطيني �إل��ى وطنه  ،مدنه
وقراه ومزارعه يعي�ش كما يعي�ش كل �إن�سان في وطنه .
فالدبلوما�سية العربية المعا�صرة لن تحقق لل�شعب
الفل�سطيني وال للأمة العربية ال الدولة الفل�سطينية
التي نحن نتطلع �إليها وال حتى مرحلة ير�ضى عنها
ال�شعب الفل�سطيني والأمة العربية .
فلقد �أثير حول الحديث عن دولة فل�سطينية ركام من
الأ�ساطير والأوهام  .و�أظن هذا يذكرنا برواية �شك�سبير :
( ت�سمع جعجعة وال ترى طحنا ً ) .
ه��ذا ه��و ال �ع �ن��وان ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ا��ش�ت�غ��ل ب��ه الإع�ل�ام
الأم�ي��رك��ي منذ م��دة وم��ن تحته بع�ض �أج�ه��زة الإعالم
ال �ع��رب �ي��ة  .وه� ��ذا ال �ح��دي��ث ك �ل��ه ظ �ل��م ل�ن���ض��ال ال�شعب
الفل�سطيني وللق�ضية الفل�سطينية وت�خ��دي��ر للأمة
العربية .
العنوان كبير و�ضخم  .وق��د يخطر على ب��ال من ال
يعرف �أ�سرار الق�ضية الفل�سطينية �أنه �ستن�ش�أ فعال ً دولة
فل�سطينية ويعود الفل�سطينيون �إلى دولتهم  ،وربما �أن
�أحدا ً من �إخواننا المواطنين في الوطن العربي م�شرقه
وم�غ��رب��ه �إذا ر�أى فل�سطينيا ً غ��دا ف��ي ال���ش��ارع ي�ق��ول له
( خال�ص �ست�صبح لكم دولة  ،وع��ودوا �إلى وطنكم و�إلى
دولتكم )  .فهذه ال�صورة ال�ضخمة و�ضعت �أمام المواطن
العربي والفل�سطيني لت�شعره �أن الق�ضية تو�شك �أن تحل
حال ً مر�ضيا ً وعادال ً و�شريفا ً و�سي�صبح لنا دولة و�سنعود
نحن الجال�سين هنا ومعنا ثالثة ماليين فل�سطيني

(*) �أجرت الحديث في القاهرة �سلوى البنا .
(**) منعا ً للتكرار لم ن�شر �إلى موقفه من م�ؤتمر جنيف  ،وكذلك ر�أيه في م�شروع الدولة الفل�سطينية  ،اللذين تكررا في جل لقاءاته في
هذه المرحلة .
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�آخرين  .لذا �أحب �أن �أ�ؤك��د بالدرجة الأول��ى �أن مو�ضوع
ال��دول��ة ه��ذا على �ضخامة الإع�ل�ام ال�ع��رب��ي ال��ذي نفخ
في هيكله نفخا ً �ضخما ً � ،أ�ؤك��د �أنه لن تكون هناك دولة
بمقومات الدولة ال�صحيحة  ،و�أنها �ستكون في �أف�ضل
الأمور والأحوال محمية �إ�سرائيلية واقعة تحت االحتالل
الإ�سرائيلي ا�ستراتيجيا ً �إن لم يكن فعليا ً .
وهنا يطرح �س�ؤاالن :
م ��ا ه ��ي م �� �س��اح��ة الأر�� � � ��ض ال� �ت ��ي ي �ج��ب �أن تعطى
للفل�سطينيين ؟  .وم��ا ه��و م�صير ه��ذه الأر���ض ؟ دولة
م�ستقلة ؟ �أم جزء من المملكة الها�شمية تحت م�شروع
المملكة ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة � ،أو ات �ح��اد ك��ون�ف��درال��ي �أو
فدرالي ؟
ال�سيا�سة العربية تتكلم عن فدرالية �أو كونفدرالية
وكان الأجدر لو كانوا �صادقين �أن تحدث هذه في الوطن
العربي لكنهم هنا يتحدثون عنها خ��روج�ا ً من الم�أزق
الذي تكلمت عنه .
فمو�ضوع الرابطة مع الأردن هذا لي�س �أميركيا ً فقط
لكنه �أ�صالً �إ�سرائيلي �إذ قام م�شروع �ألون على هذه الفكرة .
وقد و�ضع بريجن�سكي في كتابه ( الورقة الأرجوانية )
�أو ( الكتاب الأرج��وان��ي ) تمييزا ً عن الكتاب الأبي�ض �أو
الأزرق  - ..وذل��ك قبل �أن يلي الحكم وي�صبح م�ست�شار
الأم ��ن ال�ق��وم��ي  -و��ض��ع م��ع ك�ب��ار ال�سا�سة الأميركيين
والأ�ساتذة الجامعيين م�شروعا ً لت�سوية لل�شرق الأو�سط ،
ومن الغريب والمفجع معا ً �أن هذا الم�شروع الذي و�ضعه
ورف��اق��ه الخم�سة ع�شر �أ�صبح د��س�ت��ورا ً لبع�ض الأنظمة
العربية ينهلون م��ن منهله  ،فعباراتهم ت��أت��ي مقتب�سة
منه ولي�ست توارد خواطر  ،ولن�أخذ مثالً ما يقول بع�ض
ال��ر�ؤ��س��اء ال�ع��رب  ( :ال ب��د م��ن قيام راب�ط��ة بين ال�ضفة
الغربية والأردن وقبل م�ؤتمر جنيف )  ،نف�س هذا الكالم
موجود في ورقة بريجن�سكي  ،وهذا معناه �أننا بد�أنا ن�شرب
من مناهل ال�سيا�سة الأميركية وفقدنا الإرادة الذاتية
في الفكر و�أ�صبحنا نقر�أ م�شروعات الأميركان ونرددها
ونو�سعها  ،ونكتب فيها مقاالت تب�شر بها �صحفنا .
حكاية �صغيرة �أروي�ه��ا على �سبيل المثال والتذكير
حول القد�س .
في اليوم الثاني الحتالل بيت المقد�س تجمع اليهود
�أل��وف �ا ً ح��ول ح��ائ��ط ال �ب��راق وج��اء �أ��ش�ك��ول والحاخامون
وال��زع�م��اء كما ج��اء ب��ن غ��وري��ون بطائرة هيلوكبتر من
م�ستعمرة �سيدي بوكر  .وكتبوا ( الآن دخلنا بيت المقد�س
ود�سوا هذه الورقة
ونتعهد �أال نخرج منها بعد اليوم ) ّ
كعمل رم��زي بين �أحجار حائط المبكى  ،وه��ذه القد�س
الكبرى ت�ؤلف ثلث ال�ضفة الغربية وحين يخرجونها من
ال�ضفة ماذا يبقى ؟ .
وال ينتهي الأم��ر عند القد�س الكبرى  ،فكل القرى

الأمامية التي كنا ن�سميها في عهد المنظمة  ،واختلفنا
مع الملك ح�سين على ت�سميتها بالقرى الأمامية �أ�صبحت
جزءا ً من « �إ�سرائيل »  ،ولن يعيدوها لنا .
وال�خ��ط الطويل ال��ذي ي�ب��د�أ م��ن �أول �سهل جنين -
جنوب جنين �إل��ى الخليل م��رورا ً بقلقيلية انتهى �أمره
�أي�ضا ً  ،ودمرت كثير من قراه و�أقيم مكانها م�ستعمرات
ومزارع .
بعد ذل��ك يبقى �أن�ه��م بحاجة �إل��ى ح��دود �آم�ن��ة غير
القرى الأمامية العربية التي �أخذوها  ،وال بد من هذا
الجبل هنا وعطفته ه�ن��اك ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى م��ا لهم من
م�ستعمرات مثالً ثالثون م�ستعمرة على �ضفة نهر الأردن ،
وكل م�ستعمرة ت�ؤلف قلعة م�سلحة .
هذا المق�ص الإ�سرائيلي هو الذي �سي�شتغل بالخريطة
الفل�سطينية يدور ويتعرج وي�صعد الجبال وينزل الوديان
�إلى �أن يبقى لنا مدينتان �أو ثالث وي�ضع قرى يقولون
لنا ه��ذه لكم و�أقيموا عليها دولتكم  .وبالطبع �ستكون
مجردة من ال�سالح  ،وب�إ�شراف قوات طوارئ دولية ولي�س
لها مقومات ع�سكرية وال اقت�صادية وال تكاد ت�ستوعب
�أهلها  ،بالإ�ضافة �إل��ى �أن�ه��ا �ستكون كتفا ً �إل��ى كتف �إلى
جانب « �إ�سرائيل » القوية الم�سلحة بالأ�سلحة الأميركية
والمتقدمة �سنة بعد �سنة  ،وك�أنك تبني كوخا ً �صغيرا ً �إلى
ج��وار قلعة كبرى مح�صنة تح�صينا ً متينا ً  ،وال �أت�صور
هذه يمكن �أن تو�صف ب�أنها دولة  ،و�ست�سوقها الظروف
 ر��ض��ي �أه�ل�ه��ا �أم ل��م ي��ر��ض��وا � -إل ��ى �أن ت�صبح جناحا ً�صغيرا ً �إل��ى ج��وار الأردن  ،وه��ذا الكوخ �سيكون له معبر
من المعابر �إلى الأردن فالحل المطروح �أن تكون الدولة
ع�سكريا ً تابعة لـ « �إ�سرائيل » في ال�ضفة الغربية و�إداريا ً
للأردن .
وي �ح��زن �ن��ا �أن ي �ك��ون ف ��ي ه ��ذا ال �ح��ل م ��ا ي �غ��ري �أي
فل�سطيني �إذ لي�س فيه �إغراء �إال للرف�ض  ،و�إذا وجد بع�ض
الفل�سطينيين من الذين ي�سيل لعابهم لهذا الحل فال
ي�سع المرء �إال �أن يح�س ب�أنه �أمام كارثة وطنية وفاجعة
حقيقية .
لكن هذا ال يدفعنا �إلى الي�أ�س  ،فكل حركات التحرر
ال�ع��ال�م�ي��ة ت�ق��ع ب��ا��س�ت�م��رار ف��ي ن�ك�ب��ات وم�ط�ب��ات وهزات
وانتكا�سات  ،وهذا ال يعيب ال�شعب وال الق�ضية  ،فحركة
التحرر الجزائرية مثال ً واكبها انتكا�سات لكن الم�سيرة
ا�ستمرت  ،فالأمير عبد القادر الجزائري نا�ضل �إلى �أن
انتهت كل مقومات الن�ضال فهاجر �إلى دم�شق  ،وجاء بعده
مواكب من المنا�ضلين �إلى �أن جاءت حرب ال�سنين ال�سبع
الأخيرة التي قادها الأخوان بن بيال وبومدين ورفاقهما
ثم جا�ؤوا بعد ذلك برفات الأمير عبد القادر الجزائري
�إل��ى الجزائر فالجزائر وج��د فيها م��ن يدعو �إل��ى غير
الن�ضال و�أقول هذا عن معرفة  ،ففي باري�س �سنة 1950
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حين �أردن��ا �أن نتولى الدفاع عن ق�ضية الجزائر وجدنا
بع�ض الجزائريين من الموجودين في باري�س يطالبوننا
بعدم المطالبة باال�ستقالل وال بال�سيادة  ،و�إنما بالم�ساواة
وبالرعوية الإفرن�سية  ،وحجتهم في ذلك �أن الد�ستور
الفرن�سي كما قالوا ( يعتبرنا رعايا فرن�سيين  ،فنحن
نريد الرعوية الإفرن�سية والم�ساواة مع المواطنين ) ،
وعملوا يومئذ برلمانا ً فيه مندوبون جزائريون  ،لكن
هذا لم يوقف الن�ضال  ،وما �أريد قوله �أنه و�إن وجد بيننا
من الفل�سطينيين �سواء كانوا منتمين �إلى منظمات �أو
غير منتمين �سلكوا �سبيل التنازل واال�ست�سالم فلي�س هذا
نهاية المطاف  ،و�سي�أتي من بعدنا جيل عربي وفل�سطيني
و�سي�ستمر الكفاح والن�ضال حتى تتحقق مطالبنا .
لكن يبقى �أن التاريخ �سيقيم هذه المرحلة وي�ضعها
في موقعها الطبيعي في تاريخ الن�ضال العالمي والن�ضال
العربي والن�ضال الفل�سطيني .
 وي�س�ألني  :من �أي بلد �أنت ؟ ف�أقول من يافا .يتابع :
 م �ث�لا ً ي��اف��ا ب �ق��رار التق�سيم فل�سطينية ع��رب�ي��ة ،الت�سوية الآن �ستعطيها لـ « �إ�سرائيل » كوطن لها ولي�س
كعدوان � ،إل��ى ه��ذه اللحظة نعتبر « �إ�سرائيل » معتدية
على كل فل�سطين قوميا ً  ،ومعتدية على ق�سم كبير من
فل�سطين دوليا ً  ،وذل��ك ي�شكل يافا واللد والرملة وعكا
ومناطق �أخرى  .هذه معتدى عليها بالمنطق الدولي ،
ويوم �أنتهي �أنا من جنيف ومن الت�سوية �أكون قد �سلمت
لـ « �إ�سرائيل » بحقها بالعدوان الذي تم بين 67 – 1947
وهذه المناطق تبلغ حوالي خم�سة �آالف كيلو متر مربع ،
بالإ�ضافة �إلى القرى الأمامية وما ت�أخذ با�سم الحدود
الآم �ن��ة � ،إذن جنيف تعني الت�سليم ب�م��ا وه�ب��ت الأمم
المتحدة  ،ث��م الت�سليم ب��أر���ض اعترفت ل��ك بها الأمم
المتحدة  ،والت�سليم ب�أرا�ض جديدة تحت �شعار الحدود
الآمنة .
�أميركا قالت على ل�سان كارتر :
( �صلح حقيقي ) يكون من م�ضامينه انفتاح كامل
وت�ع��اي����ش ك��ام��ل وت���ص��ادق ك��ام��ل ب�ي��ن الفريقين  .تفتح
الحدود مع م�صر و�سورية والأردن و « �إ�سرائيل » اقت�صاديا ً
و�سيا�سيا ً و�سياحيا ً  ،ويجب �أن تقتلع ج��ذور العداء من
نفو�س الطالب .
ولقد �صرح بيغن قبل ذهابه في �سفرته الأخيرة �أنه
يفهم ال�سالم �أن يكون له �سفير في دم�شق والقاهرة  ،كذلك
غولدا مائير �أن تت�سوق في خ��ان الخليلي والمو�سكي ،
فالق�ضية لي�ست ق�ضية توقيع ميثاق  .واالن�سحاب يتم
على مراحل كل مرحلة مرتبطة ب�أمور عملية مثال ً :
خم�سة كيلو مترات يقابلها فتح الحدود .
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خم�سة كيلو مترات �أخ��رى ممنوع �أن تقول الإذاعة
العدو الإ�سرائيلي .
خم�سة كيلو م �ت��رات ب�ع��ده��ا تلغى ك�ت��ب الجغرافيا
والتاريخ التي تتحدث حديثا ً عدائيا ً .
وبالتالي ت�صبح « �إ�سرائيل » وك�أنها من دول الجامعة
العربية بالإ�ضافة �إل��ى امتيازات �أخ��رى تتمتع بها عن
الدول العربية  ،فدول الجامعة قد تتحارب �إعالميا ً �أو
يحدث بينها قطيعة و�إق �ف��ال ح��دود وح��روب ولكن مع
« �إ�سرائيل » ال �شيء من هذا � ،أما �إن فعلت هي ذلك فمعناه
�أن م��ن حقها �أن تعود �إل��ى الأر� ��ض التي تنازلت عنها ،
مبررة ذلك بنق�ض العهد والبحث عن حدود �أخرى �آمنة
غير تلك التي لم تعد �آمنة كفاية .
و�أنا �أ�س�أل الآن �أي عربي �أو فل�سطيني  :هل يقبل �أن
تعود هذه الأر�ض بهذه ال�شروط ؟
وهنا قد يرد �س�ؤال وهل تبقى تحت االحتالل ؟ �أنا
ال �أقول ب�أنها يجب �أن تبقى تحت االحتالل  ،الذي يقول
هو التفكك العربي والن�ضال العربي الذي يمر في نك�سة ،
وعدم وجود ثورة عربية .
وهنا ال بد و�أن �أ�شير �إلى �أننا الآن �أمام فر�صة ذهبية
للو�صول �إلى �أعظم الحلول للق�ضية الفل�سطينية �أمام
فر�صة لم ت�أتنا منذ �سنة  ، 1948وهذه الفر�صة منظورة
ومرئية وملمو�سة .
•  ولكن �أ�ستاذ �شقيري ال �أفهم ه��ذه الفر�صة ونحن
نمر في نك�سة على حد تعبيرك ؟ من حولنا نرى �أن
الأنظمة العربية �أنظمة مرتهنة ف�أين هي الفر�صة
وكيف ؟
 ع�ل�ي�ن��ا �أن ن �ح��دد �أع � ��داء ق�ضيتنا  ،ال �ع��دو الأولالواليات المتحدة  ،العدو الثاني �أوروبا الغربية والثالث
« �إ�سرائيل »  ..ه�ؤالء جميعا ً يرزحون تحت �أعباء وعناء
وم���ش��اك��ل اق�ت���ص��ادي��ة ف �م �ي��زان ال �م��دف��وع��ات ف��ي خ�ل��ل ،
والدوالر في تها ٍو  ،والعمال العاطلون بالماليين  ،وكارتر
يحذر با�ستمرار من وي�لات في الطاقة  ،كي�سنجر في
رحلته لأوروبا يحذر من �أنها مقبلة على كارثة �إذا كانت
تعتمد على م��وارد النفط الأميركية لأن �أميركا نف�سها
مقبلة على ك��ارث��ة ب�سبب �أزم ��ة الطاقة  ،وف��ي الطرف
الآخر العرب الذين ال يعانون �شيئا ً من هذا  ،نحن لنا ما
ال يقل عن مئة مليار دينار من الثروة العربية ت�ستثمر
في �أميركا و�أوروبا .
�إذن نحن في هذه القوة الكبيرة و�أمامنا �أميركا و�أوروبا
المتهاويتان نملك الفر�صة لنفر�ض الحل الذي نريد .
ول�ن��أخ��ذ مثالً حظر ال�ب�ت��رول ف��ي �أك�ت��وب��ر كيف جددناه
وربطنا التجديد كل مرة باالن�سحاب الكامل عن الأر�ض
العربية وف��ي مقدمتها القد�س �إل��ى �أن ج��اء � 19آذار /

مار�س حين مر كي�سنجر على بع�ض العوا�صم العربية
وخ��دره��ا �أو خدعها �أو خدعوا �أنف�سهم و�أوق�ف��وا القرار
بدون �أن ينفذ �شيء من طلباتهم المعلنة  ،وكانت عملية
خديعة كلية كما كان لورن�س يخدع العرب .
والذي يدر�س كباحث ما حدث للعالم نتيجة القرار
من �أزم��ات خانقة ي��درك �أهمية النفط العربي والثروة
العربية وكالهما �أق��وى م��ن ال�صهيونية العالمية �إذا
ا�ستخدم ا�ستخداما ً ح�سنا ً ر�شيدا ً وفاعال ً وعلميا ً ولي�س
ا�ستخداما ً�أهوج  ،وبالعك�س نحن نعطي تطمينات لأميركا
بت�أكيدنا على اتباعنا النظم االقت�صادية العالمية  ،وبهذا
ن�ضيع فر�صة ذهبية لم تكن لنا في الما�ضي .
لن�أخذ عدوان �سنة  52في ذلك الوقت لم يكن هناك
( كومبرومايز ) كان يوجد موقف دولي وموقف عربي
كانت ال�سيا�سة العربية ( واقفة على رجليها و�شامخة )
وق��د ��ض��رب ال�ع�م��ال ال���س��وري��ون �أن��اب�ي��ب ال�ب�ت��رول فهدد
�آي��زن�ه��اور الإ�سرائيليين وطالبهم بالخروج م��ن �سيناء
وغزة والعودة لخطوط الهدنة ال�سابقة � .آيزنهاور جعل
ب��ن غ��وري��ون يبكي ف��ي الكني�ست ( ب ��أن علينا �أن نخرج
من �سيناء �أر���ض �آبائنا و�أج��دادن��ا التي نزلت علينا فيها
الو�صايا الع�شر  ،نخرج منها لظروف نحن غير قادرين
على الت�صدي لها ) وخرج معهم الإنجليز فالفرن�سيون
�أكبر حلفاء �أميركا .
لو �أن�ش�أنا نحن مثل تلك الظروف  ،ونحن الآن �أقوى
من عهد �سنة  56للعب كارتر دور �آيزنهاور و�أعادهم �إلى
الخطوط ال�سابقة دون قرار  242ودون جنيف .
• ال زلت �أ�س�أل �أين هذه الفر�صة والأنظمة كما تعرف ؟
 لي�س ه��ذا م��ا يفزعني  ،ب��ل �إن ال��ذي يفزعني هو�أن ال�ث��ورة الفل�سطينية لي�ست ف��ي و�ضع ت�ستطيع فيه
�أن ت�سوق الو�ضع العربي �إل��ى خلق الظروف التي كانت
موجودة �آنذاك  ،والأمل الأكبر منذ كانت الثورة �إلى الآن
�أن تكون هي الح�صن  ،وه��ي المحرك وال��داف��ع  ،لي�ست
المندفع والمدفوع  .نريد �أن يكون زم��ام الق�ضية بيد
الثورة  .و�أن ت�أخذ عبارة ( منظمة التحرير هي الممثل
ال���ش��رع��ي وال��وح�ي��د لل�شعب الفل�سطيني ) م�ضمونها
ال�ث��وري ال��ذي يفر�ض على ال��دول العربية الأخ ��رى �أن
ال تت�صرف بالق�ضية الفل�سطينية �أي ت�صرف مغاير .
�أم��ا نحن الآن وق��د ب��د�أن��ا نقبل ح�ل��وال ً ون�سير نحو
ح�ل��ول كنا ن��دي��ن لها بع�ض �أوالدن ��ا �أو رجالنا بال�ضفة
الغربية ونتهمهم بالمروق فقد �أ�صبحنا نقبل على ما كنا
ندينه بالذات .
هذا ما يفزعني � ،أنا ال �أفزع من الو�ضع العربي لذلك
�أ�صر على �أن الفر�صة الذهبية ب�أيدينا وعندنا القدرات
والطاقات دائما ً  ،لكن كل حركة تحريرية تحتاج دائما ً
الدينامو الذي يحركها ويدفعها للأمام .

• �أال ترى �أن قرار � 242سيغير من خريطة التحالفات
الفل�سطينية ؟
 لي�س فقط الفل�سطينية و�إنما العربية �أي�ضا ً . م�ستقبل الثورة الفل�سطينية هو م�ستقبل الثورةالعربية  ،فالثورة الفل�سطينية لو ت�ألقت �إلى النجوم لن
ت�ستطيع تحرير فل�سطين وحدها  ..ت�ستطيع �أن ت�ؤدي
دور الطليعة وه��و ال��ذي و�ضعناه ف��ي الميثاق ف��ي بيت
المقد�س �سنة  ، 1964لقد جاء فيه �أن تحرير فل�سطين
تبعة قومية عربية كبرى تقع على عاتق الأمة العربية
ٍ
حكومات وجيو�شا ًو�شعوبا ً ،وال�شعب الفل�سطيني طليعتها ،
لم نقل ه��ذا عبثا ً  ،كذلك و�ضعنا المادة ال�ساد�سة التي
تقول ب�أننا نحن ال نمار�س ال�سيادة على ال�ضفة الغربية
وال قطاع غزة  ،ومع الأ�سف جاء �أحد المجال�س الوطنية
و�شطب هذا البند لأننا بد�أنا نفكر بال�سلطة .
• كيف ترى �إذن م�ستقبل الثورة الفل�سطينية ؟
 �أقول �سنبد�أ من جديد � ،سيبد�أ ال�شعب الفل�سطينيومعه الأمة العربية من جديد ..
وهنا يعطي ال�سيد ال�شقيري �أمثلة من التاريخ فيذكر
كيف قامت في فل�سطين حتى �سنة  1948خم�س ع�شرة
ث��ورة  ،وم��ا بين �سنة  1948حتى  1964انتهى الوجود
الن�ضالي الفل�سطيني  ..لكن هذا لم يمنع من �أن تقوم
منظمة التحرير بخيرها و�شرها ح�سب تعبير ال�سيد
ال�شقيري والتي هي رمز الن�ضال الفل�سطيني والتحرر
وقامت بعد � 16سنة  ،هذا ي�ؤكد �أنه ولو بعد ع�شرين �سنة
�سنقوم مرة ثانية  ،كذلك الأمة العربية ..
ويعطي مثالً �أي�ضا ً الحركة ال�صليبية اال�ستعمارية
ال �ت��ي م ��رت ع�ل��ى فل�سطين و� �س��وري��ة وت��ون ����س و�أقامت
الح�صون وال�ق�لاع والم�صانع التي ال ت��زال قائمة �إلى
اليوم  ،ويقول ال�سيد ال�شقيري :
لقد وجد في العرب من قاتل تحت راية ال�صليبيين
ومع ذلك ا�ستمر ن�ضال الأمة العربية وال�شعب الفل�سطيني
حتى دمروا هذه الحركة وطحنوها ..
فالمد العربي ظل �إلى ذلك الوقت متناميا ً متعرجا ً
حتى حقق �أغرا�ضه  .وي�ستدرك بمرح :
 ال تقلقي �إذن يا �سلوى !• حدثتنا عن واقع الثورة والم�أزق الذي تعي�شه  ،ولم
تحدثنا عن كيفية الخروج من هذا الم�أزق ؟
 لنعد قليالً �إلى الوراء � ،أنا في يوم �إن�شاء المنظمة و�أت�أ�سف ال�ستعمال كلمة �أنا  -و�ضعت الميثاق كله ربما�أ�ضيف �إليه في م�ؤتمر القد�س �أربع �أو خم�س فقرات  ،لكن
هيكله وتفكيره و�صورته �أنا و�ضعتها بعد �أن زرت �إخواننا
في جميع البالد العربية وا�ستطلعت ر�أيهم  ،لم يخطر
يوما ً على بالي �أن تكون منظمة التحرير الفل�سطينية
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هي مفتاح الق�ضية لكن �أداة من الأدوات وف�صيالً من
الف�صائل  ،وهذا ما ر ّكز في المادة الأولى ..
طلبوا منا �أن نعلن حكومة عموم فل�سطين ورف�ضنا ،
جاءتنا برقيات م��ن الخليج لنعلن جمهورية رف�ضنا ،
« قلنا ما بدنا�ش جمهورية » وو�ضعنا ال�م��ادة ال�ساد�سة
التي تقول نحن ال نريد �سيادة  ،وهنا تح�ضرني عبارة
من يوميات بيغن يقول « اجتمعنا وقلنا هناك �شيء واحد
علينا �أن نقرره كمبد�أ وهو �أن ال نفكر بال�سلطة  ،ونتعاهد
على هذا  ..ولهذا يعود ال�سبب في نجاحنا  ..فلو فكرنا
بال�سلطة �سنقتتل ونختلف ونت�ضارب » ..
وللأ�سف ه�ؤالء بعد الم�ؤتمر الأول والثاني �أو الثالث
قالوا « ال�سلطة الوطنية »  ،ثم جاء �أنا�س طيبون يقولون
« على �أي �أر�ض تتحرر » �أي �أنهم و�ضعوا بع�ض ال�ضوابط
وظنوا �أن هذه ال�ضوابط �ست�ضبط الذين ال ين�ضبطون ..
ال�سلطة الوطنية تتم على �أر�ض تقف عليها ب�سالحك ..
هذه هي ال�سلطة الوطنية  .ومع الأ�سف ظلوا يكررون في
المجال�س الوطنية « ال�سلطة الوطنية » و�أ�صبح ال�صراع
هو �أن يدعموا هذا ال�شعار بكلمة وهي « على �أر���ض يتم
تحريرها »  .هل نحن الآن على �أر�ض يتم تحريرها ؟
وم��ا معنى كلمة تحرير � ،أ��ص�ب��ح للق�ضية العربية
والفل�سطينية قامو�س جديد  ،وال يفوتني هنا �أن �أذكر
ب�أن الخوف من عودة الراديكاليين �إلى الحكم ي�سيطر
على �أميركا  ،وقد حذر كارتر « �إ�سرائيل » ون�صحها ب�أن
تتعامل مع المعتدلين وتغتنم الفر�صة التي �إذا لم تفلح
ف�سيرجع الراديكاليون للحكم ..
كذلك بريجن�سكي ح��ذر من ذل��ك � ،أم��ا من يت�ساءل
عن �سبب رف�ض اليهود للدولة الفل�سطينية ويقرن هذا
بالقول �إنها لوال �أنها جيدة لنا لما رف�ضتها « �إ�سرائيل »
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له�ؤالء �أق��ول �إن مقيا�س اليهودي في مطالبه لي�س في
تلبيتها مئة بالمئة فقط  ..فمقيا�سه �أيديولوجياً موجود
في التلمود والتوراة حيث يقول المئة لي�ست بمئة و�إنما
ب�ألف  ،ويوم ال يجد الواحد بالألف في ق�ضيته يرف�ض ..
« �إ�سرائيل » ال تريد دولة فل�سطينية .
• الثورة الفل�سطينية ب�شكلها الراهن  ،هل هي قادرة
على اال�ستمرار وما هو البديل ؟
 ال تقولي ب�شكلها ال��راه��ن ب��ل ب�شكلها ال�م��ره��ون ،ويتابع � :إذا �أرادت الثورة الفل�سطينية �أن تعود �إلى الخنادق
والبنادق والن�ضال فهذا ممكن  ،وي�ستدرك طالبا ً �أن �أكتب
« �إذا » بخط عري�ض ويطلب مني �أن �أق��ر�أه��ا ثم �أقر�أها
معكو�سة ومقلوبة وهذا هو الحال الذي نحن فيه ..
• �أال تحدثنا عن الثورة العربية ب�شكل �أو�سع ؟
 الثورة العربية �شيء مت�أ�صل في الأمة العربية  ،لأنلنا طموحات لم تتحقق  ،وعندما يكون للمرء رغبات ال
ي�ستطيع تحقيقها ف�سيعمل حتما ً على تحقيقها .
فالثورة هي عمل لتحقيق الطموحات  ..عمل دائب
متوا�صل م�ستمر م�ستخدم فيه كل الو�سائل وكل الأ�سلحة ،
وال�ث��ورة فكرة م��وج��ودة ف��ي الأم��ة العربية وتحتاج �إلى
ظ ��روف �إم ��ا �أن ت�ق��ول��ي ث ��ورة ع��رب�ي��ة الآن ف ��أق��ول ال ..
ال �إمكانية النبثاق ثورة عربية غدا ًنراها في ال�شارع  ،لكن
النية موجودة وكذلك الإرادة وتحتاج لظروف مو�ضوعية
لتجعلها تتفجر  ،كالبذرة في الأر�ض طالما هي مغم�ضة
فال تنبت حتى ي�أتي وقت تنفلق واالنفالق هو التفجر .
وف��ي نهاية ال�ل�ق��اء طلب �إل��ي �أن ا�سجل �أمنيته في
الحياة  ،فقال وهو يودعنا :
 �أمنيتي في الحياة �أن �أح�س عن يقين و�أنا �أغادرهاب�أن الق�ضية الفل�سطينية على �أول الدرب ال�صحيح .

 )13الحكم الذاتي  ...تهويد لل�ضفة والقطاع *
جريدة الر�أي  ,ع ّمان 1978/10/18 ,

قال ال�سيد ال�شقيري �إن الواجب القومي يدعو من
غير ت��ردد �إل��ى م�ساندة الأردن بكل ال�ط��اق��ات الممكنة
لتمكينه م��ن اال��س�ت�م��رار ف��ي ال���ص�م��ود �أم ��ام ال�ضغوط
ال �ك �ب��رى ال �ت��ي ي�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا م��ن �أج� ��ل االن �� �ض �م��ام �إلى
المفاو�ضات مع « �إ�سرائيل »  .و�أ�ضاف ال�سيد ال�شقيري
�إن على قمة بغداد �أن ت�ضع كل الثقل في م�ساندة الأردن
بكل الو�سائل لأن��ه �أ�صبح يمثل ر�أ���س الحربة في اللعبة
ال�سيا�سية و�أن��ه يتعر�ض ل�ضغوط هائلة نظرا ً لعالقته
الع�ضوية بالق�ضية الفل�سطينية  .وردا ً على �س�ؤال حول
م�ؤتمر القمة الذي �سيعقد في بغداد قال ال�سيد ال�شقيري
�إن تجربة الأجيال العربية مع م�ؤتمرات القمة ال�سابقة
لي�ست م�شجعة و�أع��رب عن قناعته ب�أن تلك الم�ؤتمرات
قد هوت �إلى قاع التاريخ من غير جدوى وفي ظل هذه
الم�ؤتمرات و�صلنا �إلى ما ن�شاهده في هذه الأيام .
وم���ض��ى  :ي �ق��ول ول ��ذا ف � ��إن ق�م��ة ب �غ��داد ت�ق��ف �أم ��ام
تحديات كبيرة وامتحان �صعب خا�صة و�أن ال��ر�أي العام
الدولي قد �أخذ عن م�ؤتمرات القمة ال�سابقة فكرة غير
�سا ّرة  ،ف�إن الأ�صدقاء والخ�صوم على ال�سواء كانوا يرون
ف��ي االجتماعات ال�سابقة ب�أنها مجرد غ�ضب وتهديد
واحتجاج وا�ستنكار ثم ال تلبث الأم��ور بعد ذل��ك �إال �أن
تتجاوز العمل العربي الم�شترك وقال ال�سيد ال�شقيري
�إن قمة بغداد يجب �أن تكون القمة الأول��ى ال التا�سعة
لأننا نريدها قمة جديدة ال �صلة لها بالما�ضي  ،قمة
ج��ادة تعبئ ال��دول الم�شتركة فيها الكثير من طاقاتها
وق��درات�ه��ا االق�ت���ص��ادي��ة وال�سيا�سية وال�م��ال�ي��ة النت�شال
الق�ضية الفل�سطينية من القاع الذي �سقطت فيه ومن
الت�صفية التي تتعر�ض لها .
وي��رى ال�سيد ال�شقيري �أن الواليات المتحدة تمني
نف�سها ب�أن الدول العربية �ستهرول الواحدة بعد الأخرى
لل�سير ف��ي ط��ري��ق الت�سوية وال���ص�ل��ح م��ع « �إ��س��رائ�ي��ل »
ول��ذل��ك ف ��إن واج��ب قمة ب�غ��داد الأول ه��و �سد الطريق
ب�صورة حا�سمة �أمام هذه المحاولة  ،وال يتم ذلك �إال ب�أن
ت�صبح جميع ال��دول الم�شتركة جبهة مواجهة متكاملة
ال �أن يكون بع�ضها جبهة م�ساندة والأخرى جبهة مواجهة .
�أي المطلوب �أن يكون الوطن العربي كله ميدانا ً واحدا ً .
و�أ�شار الرئي�س الأ�سبق لمنظمة التحرير الفل�سطينية
�إل��ى �أن ال��والي��ات المتحدة تعلن من غير م��راوغ��ة �أنها
تبذل ج�ه��ودا ً مكثفة لإق�ن��اع ال��دول العربية باالن�ضمام
�إلى الت�سوية  .هذه ال�ضغوط �أ�صبحت موجهة في الوقت
الحا�ضر وبالتحديد �إل��ى المملكة الأردن �ي��ة الها�شمية

نظرا ً لعالقتها الع�ضوية بالق�ضية الفل�سطينية  .وحول
الم�ؤامرات التي تتعر�ض لها الق�ضية الفل�سطينية يقول
ال�سيد ال�شقيري �إن الق�ضية الفل�سطينية تمر في ظروف
ع�صيبة بل هي �أخطر ما واجهته حتى الآن  ،وال �أح�سب
�أن الق�ضية الفل�سطينية ف��ي عهد ال�صليبيين و�إقامة
الدولة الالتينية في بيت المقد�س كانت �أق�سى و�أ�صعب
مما تمر به في الوقت الحا�ضر .
ومن �أجل ذلك فال ي�ستطيع �أي عربي وال �أي فل�سطيني
�أن يكون بمعزل عن الأح��داث الجارية التي ت��دور حول
الق�ضية الفل�سطينية ولي�س هذا الزمن  ..زمن العزلة �أو
الوقوف موقف المتفرج ف��إن الواجب القومي ي�ستنفر
كل مواطن عربي وفل�سطيني لي�ؤدي واجبه في خدمة
ق�ضية وطنه قدر ا�ستطاعته وما ت�سمح به الظروف .
كما �أدعو جميع القوى والأحزاب والمنظمات العربية
في �أرجاء الوطن العربي �أن تعبئ كل طاقاتها وجهودها
ل��دف��ع ال�خ�ط��ر ال��داه��م ع��ن الق�ضية الفل�سطينية في
ظروفها الحا�ضرة  ،وال ي�صح لأح��د �أن يكون في معزل
ع��ن ق�ضية وطننا المقد�س  ،كما �أدع ��و �أب �ن��اء العروبة
جميعا ً �أفرادا ً وجماعات �أن ي�سقطوا الخالفات �أمام هدف
واحد وهو  :دفع الخطر الداهم  .و�أكد ال�سيد ال�شقيري
�أن الخطر كامن في الت�سوية المطروحة التي خرجت
من كامب ديفيد التي �ست�ؤدي �إلى نتائج خطيرة منها :
� -1أن الالجئين الفل�سطينيين الذين خرجوا من ديارهم
في ح��رب  1948وه��م يقاربون مليونين من �أهلنا ال
« حظ » لهم في هذه الت�سوية  ..ف�إنها ال تن�ص على
عودتهم ب�صورة قاطعة حا�سمة  ،ب��ل �إن�ه��ا تتجاهل
قرارات الأمم المتحدة التي تزيد على ع�شرين قرارا ً
والتي ن�صت على عودتهم  ..والت�سوية لم تن�ص على
هذه القرارات .
� -2أم��ا النازحون الذين �أخ��رج��وا من وطنهم في حرب
 1967ف�إن �أمر عودتهم مرهون بموافقة « �إ�سرائيل »
تعيد من ت�شاء وترف�ض من ت�شاء  ،وهذا وا�ضح من
�شروط الت�سوية .
� -3إن حق تقرير الم�صير ال��ذي يجري الحديث حوله
ب�صدد الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،
ف�إنه ملجوم بكلمات و�شروط تجعله في حكم العدم .
ويكفي �أن ن�شير �إلى �أن « �إ�سرائيل » هي �أحد الفرقاء
الذين �سيحددون م�صير ال�شعب الفل�سطيني  .ومن

(*) �أجرى المقابلة مندوب الجريدة في القاهرة .
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المعلوم �أن حق تقرير الم�صير معناه الب�سيط الوا�ضح
�أن يقرر كل �شعب بنف�سه وحده  ،ولكن الت�سوية تن�ص
على �أن الفل�سطينيين ي�شاركون في تقرير الم�صير
و « �إ�سرائيل » هي ال�شريك الآخر الذي يقرر م�صير
ال�شعب الفل�سطيني  ،وع�ل��ى ذل��ك ف� ��إن ح��ق تقرير
الم�صير لم يعد بيد ال�شعب الفل�سطيني وح��ده بل
�أ�صبحت « �إ�سرائيل » هي التي تقرر م�صيره .
والفرق بين تقرير الم�صير والم�شاركة في تقرير
الم�صير ك��ال�ف��رق ب�ي��ن ال�ق�ط��ب ال�شمالي والقطب
الجنوبي  ،وبهذا ال�صدد ف�إن الت�سوية قد �ألغت حق
ال�شعب الفل�سطيني في تقرير م�صيره وجعلته بين
يدي « �إ�سرائيل » .
و�أع��اد ال�شقيري �إل��ى الأذه��ان الحجة القانونية حول
حقوق ال�شعب الفل�سطيني التي وردت في مقررات ع�صبة
الأمم التي �صدرت في �أوائل الع�شرينات قبل خم�سين عاما ً،
فقد اعترف ميثاق الع�صبة �آنذاك �أن ال�شعب الفل�سطيني
م��ؤه��ل لال�ستقالل بعد مرحلة م��ن ال�ت��درج على الحكم
الوطني  ،وي�صبح من المفجع حقا ً �أن ال�شعب الذي كان
م�ؤهالً لال�ستقالل قبل خم�سين عاما ً يعر�ض عليه اليوم
الحكم الذاتي تحت رعاية الدولة الإ�سرائيلية .
وح��ول ر�أي ال�شقيري ب�صدد االن�سحاب الإ�سرائيلي
ال��ذي ن�صت عليه الت�سوية قال  :ومن قال �إن الت�سوية
ن�صت على االن�سحاب ؟ �صحيح �أن لفظة االن�سحاب قد
وردت في اتفاقية الت�سوية ولكن الت�سوية نفه�سا �ألغت
االن�سحاب  .لقد �أعطت باليمين و�سلبت بالي�سار  ،ذلك �أن
الت�سوية ن�صت على بقاء القوات الإ�سرائيلية بقطاع غزة
وال�ضفة الغربية بمراكز جديدة تحددها « �إ�سرائيل » .
وقد �أعلنت الم�صادر الإ�سرائيلية �أن القوات الإ�سرائيلية
تبلغ �إث�ن��ي ع�شر �أل��ف ج�ن��دي و�ستبقى منها �ستة �آالف
جندي تحدد لهم مراكز جديدة في بالدنا  ،فهل هذا
يعتبر ان�سحابا ً �أم �أنه ت�أكيد لالحتالل الإ�سرائيلي وبر�ضا
العرب والفل�سطينيين �أنف�سهم ؟
وحول الحكم الذاتي الذي ن�صت عليه الت�سوية قال
ال�سيد ال�شقيري �إن الت�سوية ق��د ذك��رت الحكم الذاتي
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ولكنها جعلته ف��ي قب�ضة « �إ��س��رائ�ي��ل » لأن االتفاقية
ن�صت ب�صراحة �أن اخت�صا�صات الحكم الذاتي �ستحددها
« �إ�سرائيل » في اتفاقية خا�صة  ،ويجب �أن تكون خا�ضعة
العتبارات الأمن الإ�سرائيلي  .هذا ال يبقي للحكم الذاتي
الفل�سطيني �إال تكني�س ال�شوارع ب�شرط م��راع��اة الأمن
الإ�سرائيلي وب�شرط �أن ال ي�صل الغبار �إل��ى « �إ�سرائيل »
ويخل بالأمن الإ�سرائيلي  ،فهل هذا م�صير الكفاح العربي
منذ خم�سين عاما ً ؟ وهل هو النتيجة النهائية لت�ضحيات
�آالف ال�شهداء الذين �سقطوا من الأمة العربية وال�شعب
الفل�سطيني ؟ غير �أن الواقع �أن الحكم الذاتي �سي�صبح في
حقيقته هو التهويد الذاتي لل�ضفة الغربية وقطاع غزة .
وم�ضى ال�سيد ال�شقيري يقول � :إن التهويد وا�ضح في
الر�سالة التي بعث بها بيغن �إلى الرئي�س الأميركي والتي
قال فيها �إن « �إ�سرائيل » تعتبر �أن كلمة ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة حيثما وردت في اتفاقية كامب ديفيد ف�إنها
تعني يهودا وال�سامرة  ،وهذان التعبيران معناهما �أر�ض
« �إ�سرائيل » وكل ذلك يدل ب�صورة قاطعة على �أن ت�سوية
كامب ديفيد في نظر « �إ�سرائيل » معناها �أن فل�سطين
جميعها قد �أ�صبحت خا�ضعة لل�سيادة الإ�سرائيلية من
البحر الأبي�ض المتو�سط حتى نهر الأردن  ،و�أن ال�سنوات
الخم�س االنتقالية هي مرحلة لتهويد كل فل�سطين .
�أم ��ا بالن�سبة ل�ل�ق��د���س ف�ي�ق��ول ال���س�ي��د ال���ش�ق�ي��ري :
الموقف الإ�سرائيلي �ساطع كال�شم�س  ،لقد �أعلن بيغن
في ر�سالته �إلى الرئي�س الأميركي �أن القد�س هي عا�صمة
« �إ�سرائيل » ولن تعود مجز�أة كما كانت بالما�ضي و�أنها
�ستظل عا�صمة لـ « �إ�سرائيل » �إلى الأبد  ،وما قالته �أميركا
عن عدم موافقتها على ذلك قال ال يهمنا موقف �أميركا
لأن الذي يحتل القد�س هي « �إ�سرائيل » ولي�ست �أميركا
ثم �إن ح�صيلة ه��ذه المرا�سالت تر�سو في النهاية على
حقيقة ال مجال للجدال فيها وهي �أن القد�س �سوف تظل
تحت االحتالل الإ�سرائيلي ول��ن تخرج القد�س من يد
« �إ�سرائيل » بكتاب من الرئي�س كارتر  ،وبهذا يكون العرب
قد خ�سروا بيت المقد�س ولن يظفروا بها مرة ثانية � ،إال
�أن تعود عليهم حجرا ً على حجر �إذا ا�ستطاعوا �أن يظفروا
بها جهادا ً وحربا ً .

 )14مذكرة مقدمة �إلى مجل�س جامعة الدول العربية

المنعقد في دورة طارئة في تون�س بتاريخ  27حزيران  /يونيو 1979
�أ�صحاب المعالي وزراء خارجية ال��دول العربية
المحترمين

ينعقد اجتماعكم الطارئ في تون�س  ،وطن الكفاح
والجهاد والمقر الجديد لجامعة الدول العربية و�سط
ظروف خطيرة بالغة الق�سوة وال�صعوبة  ،فمنذ �أن انتهى
اجتماعكم في الكويت وقعت في الوطن العربي �أحداث
خ�ط�ي��رة ت�ت��راك��م �أم��ام �ك��م كلها ال �ي��وم وه��ي ت�ل��ح عليكم
بالت�صدي لها بقرارات فعالة من �ش�أنها �أن توقف �شرها
وخطرها .
والواقع الذي ال مبالغة فيه �أنه منذ اجتماعكم في
الكويت ال�شقيق ما مر يوم واحد �إال و�سجل لـ « �إ�سرائيل »
انتهاكا ً جديدا ً للحقوق العربية حتى �إنه ال يكاد ينتهي
خ��رق �إ�سرائيلي حتى يتبعه خ��رق �آخ��ر �أ��ش��د منه نكاال ً
لل�شعب الفل�سطيني ومهانة ب��الأم��ة العربية ب�أ�سرها ،
وال تكاد ال�صحافة العالمية ووكاالت الأنباء تلحق ب�أخبار
هذه االنتهاكات الإ�سرائيلية  ،فقد باتت تجري ب�سرعة
متالحقة تع�سر مالحقتها ومتابعة تفا�صيلها  ،و�أ�صبح
المواطن العربي يقر�أها يوماً بعد يوم في ذهول ورهبة
وهو يت�ساءل بكل جوارجه � :أما لهذا الليل من �آخر ؟ و�أما
لهذا العدوان الإ�سرائيلي من نهاية ؟ و�أخيرا ً الت�سا�ؤل
ال�ك�ب�ي��ر � :أم ��ا ل��ه م��ن رادع ع��رب��ي ي��وق��ف ه��ذا العدوان
الإ�سرائيلي ال�صارخ عند حده ؟ .
وال تت�سع هذه المذكرة لت�سجيل تفا�صيل االنتهاكات
الإ�سرائيلية المتوا�صلة  ،ف�أنتم من �صميم ه��ذه الأمة
وف ��ي ال���ص��ف الأول م��ن ق�ي��ادات�ه��ا وت���ص��ل �إل �ي �ك��م �أنباء
االعتداءات الإ�سرائيلية �ساعة بعد �ساعة ولكنني كمواطن
عربي واك��ب الق�ضية العربية منذ زم��ن طويل وعا�صر
�أحداثها �أرى من واجبي ومعي الماليين من المواطنين
العرب من المحيط �إل��ى الخليج �أن �أنا�شدكم ب��أن يكون
اجتماعكم هذه المرة مرتقيا ً �إلى م�ستوى الأحداث  ،و�أن
تكون معالجتكم لها متوازية مع ج�سامتها وفداحتها ،
و�أخيرا ً �أن تكون قراراتكم ب�ش�أنها مت�ساوية مع قرارات
الأم��ة العربية وطاقاتها وم��ا �أكثرها و�أفعلها  ،ذل��ك �أن
الم�أ�ساة الكبرى التي تعي�شها الأمة العربية في المرحلة
الحا�ضرة قد �أ�صبحت تتطلب منكم اتخاذ قرارات جادة
وفعالة على غير ما �ألفتم اتخاذه من قرارات عادية �أثبتت
التجربة والممار�سة عدم جدواها وفعاليتها .
ومن هذا المنطلق ف�إني �أ�ضع �أمامكم بكل توا�ضع
واحترام حقيقة �أ�سا�سية ال يمكن بدونها �أن يكون �أي قرار
فعاال ً ومجديا ً وباعثا ً على االحترام  ،من قبل الر�أي العام

الدولي  ،ناهيكم عن الر�أي العام العربي .
هذه الحقيقة الأ�سا�سية التي �أعنيها هي �أن القرارات
التي اتخذتها الجامعة العربية منذ �أن وقعت حرب الأيام
ال�ستة ل��م تكن موجهة �إل��ى الفاعل الرئي�سي المبا�شر
الذي �صنع �أزمة ال�شرق الأو�سط منذ ن�ش�أتها  ،ولكن تلك
القرارات كانت قا�صرة على مخاطبة « �إ�سرائيل » وحدها
بالتنديد واال�ستنكار والت�شهير  ،و « �إ�سرائيل » لي�ست
دولة من النوع الذي يجدي معه الأ�سلوب ال�سيا�سي حتى
ولو جاءها عن طريق الأمم المتحدة �أو مجل�س الأمن .
و�أن �ت��م �أول م��ن ي�ع��رف �أن « �إ��س��رائ�ي��ل » ه��ي الع�ضو
ال��وح�ي��د ف��ي الأم ��م المتحدة ال��ذي ��ص��درت ��ض��ده �أكثر
ال �ق��رارات ع��ددا ً  ،وب��اق��ي ع�ب��ارات التنديد واال�ستنكار ،
و��س�ج�لات الأم ��م المتحدة ف��ي ه��ذا ال���ص��دد ت�ف��وق العد
والإح�صاء  ،وال جدال في �أن ال�سبب الرئي�سي في عدم
�إذع��ان « �إ�سرائيل » لقراراتكم وق��رارات الأم��م المتحدة
هو �أن الم�س�ؤول الرئي�سي عن م�صائب ال�شرق الأو�سط
مطمئن في موقعه ال يتعر�ض له �أح��د  ،وم�صالحه في
ال�شرق الأو� �س��ط يحميها �ضحايا ال�سيا�سة الأميركية
�أنف�سهم .
وب� ��إي� �ج ��از ي�م�ك�ن�ن��ا ال� �ق ��ول ب �ك��ل � �ص��دق و�أم ��ان ��ة �إن
الدبلوما�سية العربية ق��د تجنبت التعر�ض للم�س�ؤول
الأول والمبا�شر عن جميع الم�آ�سي التي غمرت ال�شرق
الأو�سط منذ عام � 1948إلى يومنا هذا  ،وعلى النقي�ض
من ذل��ك ف��إن الدبلوما�سية العربية تتعامل في معظم
الأح��وال مع ال�سيا�سة الأميركية تعامالً يت�سم بالمودة
وال�صداقة  ،وال خ�لاف ب ��أن الم�س�ؤول ال��ذي نعنيه هو
ال��والي��ات المتحدة الأميركية  .على �أن��ه من الإن�صاف
ال�ق��ول ب ��أن الدبلوما�سية العربية ق��د حالفها ال�صواب
كل ال�صواب حينما اتخذت قراراتها المعروفة بالن�سبة
لإج��راءات النفط بعد حرب �أكتوبر والتزمت بتنفيذها
ب�صورة ح��ازم��ة واال��س�ت�م��رار ف��ي تلك الإج� ��راءات �شهرا ً
بعد �شهر �إلى �أن ( يتم ان�سحاب « �إ�سرائيل » من الأر�ض
العربية بكاملها وفي مقدمتها القد�س ) .
ك��ان ذل��ك ه��و ق ��رار ال�ح�ك��وم��ات ال�ع��رب�ي��ة بالإجماع
وبالعبارة التي اقتب�ستها  ،غير �أنه مما ي�ؤ�سف �أن الدكتور
كي�سنجر قد ا�ستطاع من خ�لال جولة ق��ام بها في عدد
من الدول العربية �أن يقنعها بالعدول عن قراراتها  ،وقد
تم له ذلك من غير �أن تجلو « �إ�سرائيل » عن �شبر واحد
من الأر�ض العربية وبذلك فقدت الأمة العربية فر�صة
ذهبية لتحرير �أرا�ضيها بعد �أن كانت ثمرة الن�صر قد
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�أو�شكت �أن تكون في قب�ضة الأمة العربية .
ونحن لو تركنا جانبا ً م�سل�سل الأح��داث الما�ضية
التي اقترفتها �أميركا �ضد ال�شرق الأو�سط و�شعوب الأمة
العربية  ،يكفينا �أن ن�شير �أنه منذ �أن �أ�صدر مجل�س الأمن
قراره ال�شهير رقم  242وهو بحد ذاته يعتبر �أ�سو�أ قرار
اتخذته الأمم المتحدة في �أية ق�ضية دولية حتى الآن ،
ف�إن �أميركا قد عطلت تنفيذه ال�شامل الكامل و�ساندت
« �إ�سرائيل » في تف�سيراتها ال�شهيرة المتعلقة بالحدود
الآمنة  ،ثم دفعت بالنظام الم�صري �إلى توقيع اتفاقيات
كامب ديفيد  ،و�أف�ضى ذلك كله �إل��ى �أن �أ�صبحت م�صر
غير عربية وال �إ�سالمية وال �إن�سانية  ،و�أ�صبحت فل�سطين
عر�ضة لل�ضياع تحت منطق الأم��ن الإ�سرائيلي  ،ومما
�ساعد على ذلك �أن الدبلوما�سية العربية لم تتعامل مع
�أميركا تعامالً جادا ًوحازما ًكما يفعل الجانب الإ�سرائيلي
 ،كلما �أراد مزيدا ً من االحتالل والتو�سع .
وقبل ذلك كله كانت قد جاءت مبادرة ال�سادات التي
ف��اق��ت ف��ي ب�شاعتها �أب���ش��ع م��ا ع��رف��ه ال�ت��اري��خ الإن�ساني
الطويل من ا�ست�سالم وذل وهوان .
وك��ان من نتيجة ذل��ك كله �أن انطلقت « �إ�سرائيل »
في ت�صعيد مطالبها ومواقفها  ،وزادت في اعتداءاتها
وانتهاكاتها  ،فمن م�صادرة م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي
العربية � ،إلى تهديم القرى والمنازل العربية � ،إلى �إن�شاء
الم�ستوطنات اليهودية واح��دة بعد الأخ��رى في ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ��زة وال �ج��والن � ،إل ��ى ال�ع�ب��ث الرهيب
بالمقد�سات الدينية � ،إل��ى ا�ضطهاد الأهلين بالإرهاب
والتع�سف وال �ج��ور �إل��ى �آخ��ر ال�سل�سلة م��ن االنتهاكات
الظالمة الغا�شمة التي ال تت�سع هذه المذكرة ل�سردها .
وق��د بلغ من طغيان « �إ�سرائيل » وغ��روره��ا �أنها لم
تتورع عن ت�صعيد مواقفها حتى في الأم��ور الب�سيطة ،
و�آخ��ر م��ا ج��رى م��ن ه��ذا القبيل �أن ال��وف��د الإ�سرائيلي
رف�ض �أن يقيم في فندق فل�سطين في الإ�سكندرية لأنه
يحمل ا��س��م فل�سطين  ،ك��ان ذل��ك م�ث�لا ً �آخ��ر على ذروة
ال�صلف والطغيان وال�غ��رور م��ن الجانب الإ�سرائيلي ،
يقابله من الناحية الأخرى �أن الجانب الم�صري كعادته
ق��د �أذع��ن وا�ست�سلم فا�ست�ضاف ال��وف��د الإ�سرائيلي في
فندق �سان ا�ستفانو فكان ذلك هو الهوان بعينه  ،فهذا
الفندق كان معقل الحركة الوطنية الم�صرية في عهد
الزعيم الخالد المجاهد �سعد زغ�ل��ول طيب اهلل ثراه
وبذلك تهاوى ذلك الموقع الم�صري النقي �إلى م�ستنقع
الرجا�سة الإ�سرائيلية .
وطبيعي �أن �إغفال �أم��ر �أميركا في الفكر ال�سيا�سي
العربي  ،هو الذي جعل « �إ�سرائيل » تتمادى في طغيانها
وانتهاكاتها  ،وخا�صة �أن الرئي�س الأميركي قد �أعلن غير
مرة �أنه ال يريد �أن ي�ضغط على « �إ�سرائيل »  ،وي�ؤثر �أن
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يترك م�صير المفاو�ضات للحوار الحر بين الأطراف
المعنية مبا�شرة .
ولعل �أبرز ما تتجلى فيه م�س�ؤولية الواليات المتحدة
عن الأح��داث الجارية في ال�شرق الأو�سط هو العدوان
الإ�سرائيلي المتوا�صل على ج�ن��وب لبنان ب�ح��را ً وجوا ً
وبرا ً  ،مما �أدى �إلى عدم هدم القرى اللبنانية والمخيمات
الفل�سطينية ف�ضالًعن تقتيل الآالف من الأبرياء العزل
ن�ساء و�أطفاال ً و�شيوخا ً  ...و�أو�ضح �أن الغاية من ذلك كله
هو حمل ال�شعب الفل�سطيني والحكومة اللبنانية على
االن�ضام �إلى ت�سوية كامب ديفيد .
ومما يجدر بالإعجاب والتقدير في هذه المنا�سبة
�أن لبنان  ،رئي�سا ً وحكومة و�شعبا ً قد رف�ض العر�ض الذي
�أعلنه الإرهابي مناحيم بيغن بال�شروع بمفاو�ضات بين
« �إ�سرائيل » ولبنان لتوقيع معاهدة �صلح بينهما  ...وكان
مثار الإعجاب في الرف�ض اللبناني �أن لبنان غ��ارق في
م�شاكل و�أحداث �أ�شد هوال ً و�صعوبة مما يزعمه ال�سادات
في تبريره لمبادرته اال�ست�سالمية بالن�سبة لم�صر .
و�صفوة القول  ،يا �أ�صحاب المعالي وزراء خارجية
ال��دول العربية � ،أن مفتاح الموقف ب��أ��س��ره ه��و ف��ي يد
الواليات المتحدة  ،وما لم ت�شعروا �أميركا  ،ب�صورة جادة
بم�س�ؤوليتها المبا�شرة عن الجالء عن الأر�ض العربية ،
ف�إن « �إ�سرائيل » �ستظل محتلة لأر�ضنا العربية  ،ال تجلو
عنها �إال بعد �أن ت�ستنزف �آخر نقطة من �سيادتنا وكرامتنا ،
وهذه لم يبق منها نظام ال�سادات �إال النزر الي�سير .
ثم �إن �أمامكم فر�صة ذهبية قد ال تتاح لزمن طويل في
الو�صول �إلى ت�سوية مقبولة لتحقيق المطالب العربية
المعروفة  ،ف�إن �أميركا في ظروفها الحالية تعاني �أزمات
خانقة منها �أزمة البطالة و�أزمة الدوالر و�أزمة الت�ضخم
المالي و�أزم ��ة العجز ف��ي م�ي��زان ال�م��دف��وع��ات  ،ي�ضاف
�إل��ى ذل��ك �أزم��ة الطاقة الحا�ضرة  ،ف ��إن وك��االت الأنباء
الأميركية و�صحافتها مليئة في هذه الأيام ب�أخبار طوابير
الأميركان المتجمعين حول محطات البنزين للح�صول
على حاجاتهم اليومية  ،فهل هنالك من فر�صة �أعظم
من هذه الفر�صة لمواجهة �أميركا بالموقف الالزم الذي
يح�ضها على �إجالء « �إ�سرائيل » عن الأر�ض العربية في
�أقرب وقت ومن غير �شروط مذلة �أو مهينة ؟
و�أمامكم الآن على جدول �أعمالكم مثل �صارخ ينبئ
ع��ن ال�م��دى ال��ذي و��ص��ل �إل�ي��ه ع��دم االك �ت��راث بالموقف
العربي على ال�صعيد الدولي  ،وهو القرار الكندي بنقل
ال�سفارة م��ن ت��ل �أب�ي��ب �إل��ى بيت المقد�س وه��ذا ه��و �أول
الطريق العتراف دولي بالقد�س عا�صمة « لإ�سرائيل » ،
و�ستتبعه فيما بعد �إج� ��راءات مماثلة م��ن دول �أجنبية
�أخرى .

وي�ق�ي�ن�ا ً �أن ك�ن��دا ق��د �أق��دم��ت ع�ل��ى ه��ذا ال�ع�م��ل غير
ال�م���ش��روع لأن ��ه ين�سجم ع�ل��ى ال �م��دى البعيد م��ع �إطار
ال�سيا�سة الأميركية  ،ف�ضالً عن �إح�سا�س من كندا نف�سها
ب�أن رد الفعل العربي ال ينتظر �أن تكون له �أهمية فعلية ،
و�أن �أي قرار عربي يتخذ في هذا ال�ش�أن �سيكون م�صيره
التراخي فيما بعد  ،و�أنه في النهاية لن يكون �سوى واحد
من القرارات التهديدية الكثيرة التي �سبق �أن �أ�صدرتها
ال ��دول العربية وع��دل��ت عنها ف��ي النهاية وك��ان حظها
الإهمال .
من �أجل ذلك كله ف�إن اجتماعكم هذا في خ�ضم هذه
الأح ��داث ال�ت��ي تحيط بالق�ضية العربية  ،ه��و اجتماع
تاريخي يتطلب قرارات تاريخية  ،تتوقف عليها ثقة الأمة
العربية بالدبلوما�سية العربية بل بالحكم العربي في
وجوده وا�ستمراره  ،ومما يبعث على هذا ال�شعور الخطير
�أن المواطن العربي ال يكتفي بنقل مقر الجامعة العربية
من عا�صمة �إلى عا�صمة وك�أن ذلك �ضرورة قومية عليا ،
و�إنما يتطلع �إلى �أن تنتقل الجامعة �إلى �آفاق �أخرى من
الجدية والفعالية والأ�صالة العربية  ،خا�صة و�أن ال�شعب
التون�سي البطل بقيادة رئي�سه ق��د ا�ست�ضاف الجامعة
العربية في تون�س و�أنقذها من الجو المظلم الذي �أحدق
بالقاهرة منذ المبادرة الم�ش�ؤومة �إلى يومنا هذا .
وال ب��د ف��ي النهاية م��ن الإ� �ش��ارة �إل ��ى ث�لاث �سوابق
�سيا�سية �أقل خطرا ً من �أزمة ال�شرق الأو�سط ا�ستخدمتها
�أم�ي��رك��ا تطبيقا ً ل �ق��رارات الأم ��م المتحدة وميثاقها :
ال���س��اب�ق��ة الأول � ��ى ه��ي ح�ظ��ر الأ��س�ل�ح��ة الأم �ي��رك �ي��ة عن
تركيا ب�سبب الق�ضية القبر�صية  ،وال�سابقة الثانية هي
وق��ف ال�م���س��اع��دات االق�ت���ص��ادي��ة ع��ن رودي���س�ي��ا م��ن �أجل
مقاومة التمييز العن�صري  ،وال�سابقة الثالثة هي وقف
الم�ساعدات االقت�صادية عن الباك�ستان ب�سبب المن�ش�آت
النووية .
�أما بالن�سبة لـ « �إ�سرائيل » ف�إن الم�ساعدات الع�سكرية
الأم�ي��رك�ي��ة ت�ت��دف��ق ب���ص��ورة م�ستمرة  ،وم��ن جملتها -
الأ��س�ل�ح��ة ال�م�ح��رم��ة دول �ي �ا ً  .وك��ذل��ك ف ��إن الم�ساعدات
ال �م��ال �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ال ت� ��زال �أم �ي��رك��ا م��ا��ض�ي��ة في
تقديمها ل �ـ « �إ��س��رائ�ي��ل »  ،وال��رئ�ي����س الأم �ي��رك��ي يتابع
االن�ت�ه��اك��ات الإ�سرائيلية م��ن غير اه�ت�م��ام وال م�ب��االة ،
مكتفيا ً بت�صريحات غير مجدية كقوله بالن�سبة �إلى
�إن�شاء الم�ستوطنات �إن �أمرها مما ي�ؤ�سف له �أن��ه ي�ؤلف

عقبة في طريق ال�سالم على حين �أن هذه الم�ستوطنات
تبنى في حقيقتها بالأموال الأميركية وتتو ّلى القوات
الإ�سرائيلية حمايتها بالأ�سلحة الأميركية  .ولهذا فقد
�آن للدبلوما�سية العربية �أن تواجه ال�سيا�سة الأميركية
بهذه الحقائق و�أن تدعمها با�ستخدام القدرات العربية
الكثيرة التي تملكها الأم��ة العربية  .وفي هذا المجال
ف�إن المواطن العربي ال يقبل الحجة التي ترددها بع�ض
المراجع العربية الر�سمية من �أن الطاقات العربية يجب
�أال ت�ستخدم لتهديد االقت�صاد العالمي  ،ذلك �أن الحفاظ
على الوطن العربي ومقد�ساته و�صون �سيادته يجب �أن
يكون في المقام الأول قبل �أي اعتبار  ،و�أن عالما ً يقف
موقف المتفرج من ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني والأر�ض
العربية ال ي�ستحق �أن يعطى �أهمية تفوق �أهمية الوطن
العربي وكرامة �شعوبه .
من �أجل ذلك كله ف�إن �أنظار الأم��ة العربية ب�أ�سرها
تتطلع ف��ي ه��ذه الأي ��ام �إل��ى مقركم الجديد ف��ي تون�س
لترى هل من جديد في ال�سيا�سة العربية يحفظ للأمة
العربية �أر�ضها و�شرفها ودينها .
ولقد �سبقتكم ال�سوق الأوروبية الم�شتركة ف�أ�صدرت
بيانا ً ف��ي الع�شرين م��ن �شهر يونيو  /ح��زي��ران ف�أعلن
وزراء خارجيتها تنديدهم ( باال�ستيطان ال�صهيوني )
والأعمال الإ�سرائيلية المعرقلة لل�سالم وطالبوا بو�ضع
حد لالحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي العربية واالعتراف
بالحقوق الفل�سطينية وم�ساندة بناء كيانه والدفاع عن
حرمته الترابية .
وال �أح�سب �أن البيان الذي �سي�صدره ال��وزراء العرب
�سيكون �أك�ث��ر �شموال ً مما ج��اء ف��ي بيان وزراء خارجية
ال�سوق الأوروبية ( كما �أوردت ن�صه �أعاله )  ،كما يبقى
عليكم �أن ت�شفعوا بيانكم ب�إجراءات عملية ت�ؤيده وتدعمه ،
وب��ذل��ك ت �ك��ون��ون ق��د ف�ع�ل�ت��م �أك �ث��ر م �م��ا ف�ع�ل��ه ال � ��وزراء
الأوروبيون .
وتف�ضوا بقبول فائق االحترام
�أخوكم
�أحمد ال�شقيري
1979 / 5 / 26
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جر م�صر لطريق غير عربية وال �إ�سالمية*
 )15ال�شقيري  :ال�سادات ّ
جريدة الأنباء  ,الكويت 1979/8/5 ,

• ل�سيادتكم باع طويل في ال�سيا�سة الدولية والدبلوما�سية
ال�ع��رب�ي��ة  ،ون�ط�م��ح ف��ي �أن ت�ق� ّي�م��وا للجماهير العربية
�أه� ��داف وم��رام��ي ال�م�ع��اه��دات وال �ع�لاق��ات ال�م���ص��ري��ة -
الإ�سرائيلية والموقف العربي .
 الواقع الذي ال مبالغة فيه � ،أنه منذ توقيع معاهدةال�صلح المنفردة وما تالها من اجتماعات للقادة العرب
في بغداد ووزراء الخارجية العرب في الكويت وعمان
وتون�س وللآن  ،لم يمر يوم واحد �إال و�سجلت « �إ�سرائيل »
فيه انتهاكا ً جديدا ً للحقوق العربية  ،حتى �إن��ه ال يكاد
ينتهي خرق �إ�سرائيلي حتى يتبعه خرق �آخر �أ�شد منه نكاال ً
لل�شعب الفل�سطيني  ،ومهانة بالأمة العربية ب�أ�سرها  ،وال
تكاد ال�صحافة العربية والعالمية ووكاالت الأنباء تالحق
�أخبار هذه االنتهاكات التي باتت تجري ب�سرعة تتع�سر
مالحقتها ومتابعة تفا�صيلها  ،و�أ�صبح المواطن العربي
يتابعها في ذهول ورهبة حدثا ً بحدث .
�إن ال�م��أ��س��اة ال�ك�ب��رى ال�ت��ي تعي�شها الأم ��ة العربية
الكبرى في المرحلة الحا�ضرة �أ�صبحت تتط ّلب منها
اتخاذ قرارات جادة وفعالة على غير ما �ألفت اتخاذه من
قرارات و�أعمال عادية �أثبتت التجارب والممار�سات عدم
جدواها وعدم فعاليتها .
و�أود �أن �أ� �ض��ع �أم� ��ام الأم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة وك ��ل قياداتها
« حقيقة �أ�سا�سية » وهي �أن القرارات التي اتخذتها جامعة
ال��دول العربية منذ حرب الأي��ام ال�ستة لم تكن موجهة
�إلى الفاعل الرئي�سي المبا�شر الذي �صنع م�شكلة ال�شرق
الأو��س��ط وظ��ل مختبئا ً وراءه��ا منذ �صناعتها  ،وم��ا زال
على ر�أ��س�ه��ا  ،ب��ل ك��ان��ت موجهة ق��ا��ص��رة مقت�صرة على
« �إ�سرائيل » وحدها بالتنديد واال�ستنكار تارة  ،وبالت�شهير
والقرارات تارة �أخرى  ،ومعروف �أن « �إ�سرائيل »  ،لي�ست
دول��ة م��ن ال�ن��وع ال��ذي ي�ج��دي معه التعامل بالأ�سلوب
ال�سيا�سي  ،حتى لو جاءها عن طريق الأمم المتحدة �أو
مجل�س الأمن .
الكل يعلم ويعرف �أن « �إ�سرائيل » هي الع�ضو الوحيد
في الأم��م المتحدة ال��ذي �صدرت �ضده �أكثر القرارات
ع��ددا ً وك��ل ع�ب��ارات التنديد واال�ستنكار وال�شجب التي
ع��رف�ه��ا وت �ع��ارف عليها ال�ب���ش��ر وال �ق��وان �ي��ن  ،و�سجالت
الأمم المتحدة في هذه ال�صدد تفوق العدد والإح�صاء ،
وال ج� ��دال ف��ي �أن ال���س�ب��ب ال��رئ�ي���س��ي ف��ي ع ��دم �إذع� ��ان
« �إ�سرائيل » للقرارات العربية ولقرارات الأمم المتحدة
وم�ج�ل����س الأم� ��ن ول� ��دول ع ��دم االن �ح �ي��از  ،ي �ع��ود لكون
(*) �أجرى المقابلة من ع ّمان �صادق نوا�س .
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الم�س�ؤول الرئي�سي عن م�صائب ال�شرق الأو�سط مطمئن
في موقعه وال يتعر�ض له �أح��د  ،وم�صالحه في ال�شرق
الأو�سط يحميها �ضحايا ال�سيا�سة الأميركية �أنف�سهم .
وباخت�صار  ،يمكننا ال�ق��ول بكل ال�صدق والأم��ان��ة ،
�إن الدبلوما�سية العربية قد تجنبت التعر�ض للم�س�ؤول
الرئي�سي الأول والمبا�شر عن جميع الم�آ�سي التي غمرت
المنطقة منذ عام  1948وحتى يومنا هذا  ،وعلى النقي�ض
من ذل��ك ف��إن الدبلوما�سية العربية تتعامل في معظم
الأح��وال مع ال�سيا�سة الأميركية تعامال ً يت�سم بالمودة
وال�صداقة  ،وال خ�لاف ب ��أن الم�س�ؤول ال��ذي نعنيه هو
الواليات المتحدة الأميركية .
من الإن�صاف القول ب�أن الدبلوما�سية العربية حالفها
كل ال�صواب حينما اتخذت قراراتها المعروفة بالن�سبة
لإجراءات النفط في �أعقاب حرب �أكتوبر  /ت�شرين الأول ،
والتزمت بتنفيذها ب�صورة حازمة واال�ستمرار في تنفيذ
تلك الإج ��راءات �شهرا ً بعد �شهر �إل��ى �أن يتم االن�سحاب
الإ�سرائيلي من الأر���ض العربية بكاملها وفي مقدمتها
القد�س  .غير �أنه مما ي�ؤ�سف له � ،أن الدكتور كي�سنجر قد
ا�ستطاع من خالل جولة غزا بها عددا ً من الدول العربية
�أن يقنعها بالعدول عن قراراتها  ،وقد تم له ذلك من غير
�أن تجلو « �إ�سرائيل » عن �شبر واحد من الأر�ض العربية ،
وب��ذل��ك ف�ق��دت الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ر��ص��ة ذه�ب�ي��ة لتحرير
�أرا�ضيها بعد �أن كانت ثمرة االنت�صار قاب قو�سين �أو �أدنى
من ق�ضية الأم��ة العربية  ،قطفها كي�سنجر من �أيدي
العرب .
نترك الآن جانبا ً م�سل�سل الأح ��داث الما�ضية التي
اقترفتها �أميركا �ضد العرب و�شعوبهم ويكفينا �أن ن�شير
�أنه منذ �أن �أ�صدر مجل�س الأمن قراره ال�شهير رقم 242
وهو بحد ذاته يعتبر �أ�سو�أ قرار اتخذته الأمم المتحدة
في �أي��ة ق�ضية دولية حتى الآن  ،ف��إن �أميركا قد عطلت
تنفيذه ال�شامل  ،و�ساندت « �إ�سرائيل » في تف�سيراتها
ال�شهيرة المتعلقة ب��ال�ح��دود الآم�ن��ة  ،ث��م دفعت بر�أ�س
النظام الم�صري القائم �إلى توقيع اتفاقيات كامب ديفيد
وما تنا�سل عنها من اتفاقية ال�صلح المنفرد والم�سل�سل
ال��ذي ك��ان يرمي �إل��ى ج��ر م�صر بربط رئي�سها �إل��ى �أن
ت�صبح م�صر غير عربية وال �إ�سالمية وال �إن�سانية كهدف
�أ�سا�سي  ،و�أ�صبحت بذلك فل�سطين عر�ضة لل�ضياع تحت
منطق الأم ��ن الإ��س��رائ�ي�ل��ي  ،وم�م��ا �ساعد على ذل��ك �أن
الدبلوما�سية العربية لم تتعامل مع �أميركا تعامالً جادا ً

وحازما ً كما يفعل الجانب الإ�سرائيلي كلما �أراد مزيدا ً
من االحتالل والتو�سع .
وك��ان م��ن �أب�ع��اد ذل��ك كله � ،أن انطلقت « �إ�سرائيل »
في ت�صعيد مطالبها وحزم مواقفها  ،وزيادة اعتداءاتها
وانتهاكاتها بم�صادرة م�ساحات �شا�سعة م��ن الأرا�ضي
ال �ع��رب �ي��ة  ،وه� ��دم ال �م �ن��ازل وال� �ق ��رى ال �ع��رب �ي��ة لإقامة
م�ستوطنات �صهيونية واح��دة تلو الأخ��رى ف��ي ال�ضفة
الغربية وقطاع غ��زة وال�ج��والن وو�صلت �إل��ى حد العبث
الرهيب بالمقد�سات الدينية و�إل��ى �إ�ضطهاد الأهلين
بالإرهاب والتع�سف والجور بالقتل وال�سجن والتعذيب
وال �ط��رد �إل ��ى �آخ ��ر ال�سل�سلة م��ن االن�ت�ه��اك��ات الظالمة
الغا�شمة .
لقد بلغ من طغيان « �إ�سرائيل » وغرورها � ،أنها لم
تتورع عن ت�صعيد مواقفها حتى في الأم��ور الب�سيطة ،
و�آخ��ر ما ج��رى من ه��ذا القبيل �أن الوفد الإ�سرائيلي ،
رف�ض �أن يقيم في فندق فل�سطين بالإ�سكندرية  ،لأنه
يحمل ا�سم فل�سطين فقط  ،فكان ذلك مثال ً جديدا ً على
ذروة ال�صلف والطغيان وال�غ��رور  ،يقابله م��ن الناحية
الأخ ��رى � ،أن ال�ج��ان��ب الم�صري ق��د �أذع ��ن وا�ست�سلم ،
فا�ست�ضاف الوفد الإ�سرائيلي في فندق « �سان ا�ستفانو »
فكان ذلك هو الهوان بعينه – لأن هذا الفندق كان معقالً
للحركة الوطنية الم�صرية في عهد الزعيم المجاهد
�سعد زغلول طيب اهلل ثراه  ،وبذلك تهاوى ذلك الموقع
الم�صري النقي �إلى م�ستنقع الرجا�سة الإ�سرائيلية .
�إن ما �أقدم عليه ال�سادات وجر �إليه ال�شعب الم�صري
لأب�شع جريمة عرفها التاريخ العربي الطويل من ذل
وخنوع ومهانة وا�ست�سالم لم يعرفها التاريخ قبله .
•  �أثبتت جامعة ال��دول العربية عدم قدرتها وفعاليتها
لردع ال�سادات عن ف�صل م�صر عن الوطن العربي  ،فما
هو ر�أيكم ول�سيادتكم جهود م�ضنية من �أج��ل تطويرها
و�إ�صالحها لخدمة العرب وق�ضاياهم ؟
 �أ�صبحت ال�ي��وم تون�س بلد الكفاح وال�ج�ه��اد مقرا ًجديدا ً لجامعة ال��دول العربية  ،و�سط ظ��روف خطيرة
بالغة الق�سوة وال�صعوبة  ،وتتوقف ثقة الأمة العربية بل
والحكم العربي وجوده وا�ستمراره على قراراتها .
والمواطن العربي ذاته ال يكتفي بنقل مقر الجامعة
م��ن عا�صمة �إل��ى �أخ ��رى  ،و�إن �م��ا يتطلع �إل��ى �أن تنتقل
الجامعة �إلى �آفاق �أخرى من الجدية والفاعلية والأ�صالة
العربية  ،خا�صة و�أن ال�شعب التون�سي البطل قد ا�ست�ضاف
الجامعة العربية في تون�س  ،و�أنقذها من الجو المظلم
ال��ذي �أح ��دق بالقاهرة منذ ال�م�ب��ادرة الم�ش�ؤومة و�إلى
يومنا هذا .
�إن م�شكلة الجامعة العربية في هيكلها العام  ،وعلى

�صعيد دولها وبعد  30عاما ً من عمرها قد �أ�صبحت غابة
م�ستع�صية موح�شة  ،و�أ�صبح �إ�صالحها وتطويرها يثير
ال��رع��ب ف��ي ق�ل��وب ال��ذي��ن يعي�شون فيها ويختبئون في
كهوفها  ،ولهذا تتعالى �صيحات الخوف والرعب كلما
�سمعوا وقع �أقدام الخطوة الأولى لمن يحاول الإ�صالح
�أو التطوير .
�إنني م�ؤمن ب�ضرورة وج��ود جامعة ال��دول العربية
بما ين�سجم مع �آمال وتطلعات وطموحات الأمة العربية
وم ��ن �أج ��ل خ��دم��ة ال� ��ذات ال�ع��رب�ي��ة �أوال ً  ،ث��م الجتياز
المراحل ال�صعبة والعقبات والق�ضايا المحلية والدولية
التي تواجهها حتى ترتقي لم�ستوى الأح��داث والمحن
باتخاذ قرارات جادة وفعالة تكون مت�ساوية ومتنا�سبة مع
قدراتها وطاقاتها وما �أكثرها وما �أفعلها .
وم�أ�ساة �أمتنا الكبرى التي تعي�شها في هذه المرحلة
ال�ح��ا��ض��رة ال�خ�ط�ي��رة  ،تتطلب الإ� �ص�ل�اح والت�صحيح
والتطوير لتج�سد الجدارة والقدرة والأ�صالة العربية
ال�سترداد مجد العرب الذي نقله العالم عنهم  ،في حين
هم ن�سوه وتنا�سوه مع كل ما و�صلوا �إليه من علم وتعلم
وثقافة � .إن التاريخ ال يهمل والأجيال القادمة ال ترحم ،
و�ستطلع على ال�ت��اري��خ وتعرفه  ،و�سيكون حكمها على
�أجيالنا وما عملته ال يرحم ما دمنا مق�صرين ولم نبلغ
م�ستوى وقف الت�آمر واجتياز ال�صعاب .
•  الكيان الفل�سطيني ال��ذي حر�صت على بنائه ورفع
ب�ن�ي��ان��ه لبنة لبنة  ،ي�م��ر الآن ف��ي م��راح��ل خ�ط�ي��رة ،
ت�ستهدف ه��ذا البنيان وم��ا ي�شمله  ،فما هو ت�صوركم
لإنقاذه ؟
 �إن م �ح��اوالت ه ��دم ال �ك �ي��ان الفل�سطيني  ،ودفنالق�ضية العربية الفل�سطينية �إل��ى الأب��د  ،بتجريدها
من �شعارها وعنوانها و�سالحها الوحيد « تحرير كامل
التراب الفل�سطيني » بج ِّرها �إلى موائد المفاو�ضات هو
من �أكبر الأخطار و�أ�شدها التي تهدد هذا الكيان وتهدد
الو�ضع العربي ب�أكمله .
�إنني �ألفت الأنظار و�أنبه العقول و�أح��ذر من الأفكار
التي ت��راود البع�ض م��ن م��زال��ق المفاو�ضات ال�سيا�سية
وال��دخ��ول ف��ي طريقها لت�سويات انهزامية تحت ت�أثير
حملة �إعالمية م�ضللة و�ضغوط مفتعلة لها م�صالح في
خدمة العدو ولي�س من �أجل فل�سطين وق�ضيتهم  ،بهدف
دفع الفل�سطينيين �إلى المفاو�ضات مع « �إ�سرائيل »  ،بما
ال يعود على هذا ال�شعب ب�أية جدوى  ،بل يلحق به العار
والذل والهوان  ،و�أمامنا مثل حي �صارخ فيما �أقدم عليه
ال�سادات  ،وال�شعب الم�صري �أكبر عددا ً وعدة من ال�شعب
الفل�سطيني و�أكثر قدرة  ،وها نحن نرى العدو الإرهابي
مناحيم بيغن مع زمرته من ال�صهاينة يركل ال�سادات
ب�ق��دم�ي��ه ال �ق��ذرت �ي��ن ك��ل ي ��وم م�ث��ل ال �ك��رة ي�ت�ح�ك��م فيها
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الالعب ويقذفها حيث �شاء ليحقق ما يريد  ،و�سيالقي
ال�شعب الفل�سطيني ال �سمح اهلل نف�س الم�صير �إذا �أقدم
على �أي لقاء �أو مباحثات �أو مفاو�ضات مع الإ�سرائيليين
لها معنى واح��د  ،ه��و �أن تمد يديها �إل��ى جيوب العرب
لت�أخذ كل ما فيها  ،ف��إن لم تجد �شيئا ً انتزعت رمو�ش
عيونهم و�شعر وجوههم ور�ؤو��س�ه��م لتتخذ منها �أدوات
لم�ست�شفياتها الطبية .
وليعلم من ال يعلم �أن « �إ�سرائيل » من وجهة النظر
القانونية العربية وال��دول�ي��ة  ،لي�ست دول��ة  ،و�إن�م��ا هم
مجموعة غ��زاة مغت�صبين مدعمين بقوة دول��ة كبرى ،
تدعمهم بالمال وال�سالح والعتاد والرجال �إن احتاجوا ،
لتعطيهم حق �إقامة دولة على حقوق �شعب كامل بطرده
وزرعهم بقوة الحديد والنار والإرهاب والدمار محلهم ،
وهذا الحق ال يملكه �أحد ولن يملكه  ،ما دام هذا ال�شعب
الذي اغت�صبت دياره وترابه يقف موقف الرجال الذين
ال تهزهم العوا�صف وال تهزهم ال�ضغوط �أو الم�ساومات
للمفاو�ضات على حق لهم مع �سلطة مغت�صبين ال تنطبق
عليهم القوانين الدولية وال ميثاق الأمم المتحدة  ،وال
مواثيق حقوق الإن�سان  ،وال ميثاق جنيف فيما يتعلق
بالحفاظ على الأق��ال �ي��م المحتلة وال�ح�ق��وق الوطنية
وحقوق المحاربين وغيرها  ،وقد �أدينت دوليا ً كما قلت
ب�ق��رارات عديدة ال تح�صى وال تعد  ،وظلت على حالها
ع�صابة م�سلحة م�ستوطنة غازية ت�ضرب عر�ض الحائط
بكل القيم الإن�سانية والدولية وبكل القرارات .
لذلك ف�إن ات�صال �أية جهة فل�سطينية �أو عربية ولأي
�سبب من الأ�سباب مع �أية جهة من جهات العدو  ،يعتبر
في نظر القوانين العربية جريمة ال يجوز تبريرها �أو
الدفاع عنها وخيانة ما بعدها خيانة  .الكيان الفل�سطيني
ث��ورة تحريرية � ،إذن  ..هي تمرد على كل ما يحد من
طبيعة تكوينها  ،وقد نالت ثقة الجماهير الفل�سطينية
واندفاعها نحوها واالنخراط في �صفوفها على �أ�سا�س
ميثاقها ال��وط�ن��ي المعلن  ،وال ��ذي ال ي�ج��وز تعديله �أو
االلتفاف حول ن�صو�صه  ،فالميثاق في بنوده الأ�سا�سية ،
لي�س قانونا ً داخليا ً ت�صدره حكومة �أو نظاما ً لقطاع معين
يجوز تعديله وتغييره  ،و�إنما هو د�ستور ثابت يحدد م�سيرة
الجماهير الفل�سطينية  ،وال ينتهي العمل به �إال بتحقيق
�أهدافه  ،وواج��ب ال�شعب الفل�سطيني �أن ي�ضع الخطط
والأعمال الثورية الم�سلحة �سرا ً وعلنا ً لتحقيق مبادئ
ميثاقه  ،وال يجوز �أن ن�ستجدي العالم وطنا ً قوميا ً لنا ،
في جزء من وطننا  ،فوطننا معروف المعالم مغت�صب
الأرجاء  ،وعلينا واجب خال�صه بكل الو�سائل التي تحفظ
للوطن والكيان كرامته  ،ومن ينك�ص عن ذلك فلن يجد
م�صيرا ً �أف�ضل من الذين �سبقوه في التفريط ب�أوطانهم
وكرامتهم وحقوقهم عبر التاريخ .
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•  ك�ي��ف ال���س�ب�ي��ل ف��ي ت���ص��ورك��م  ،الج �ت �ي��از المرحلة
الخطيرة الحا�سمة التي تمر بها �أمتنا العربية في
عالمنا الكبير ؟
 �إن �إغفال �أمر �أميركا في الفكر ال�سيا�سي العربي ،ه ��و ال� ��ذي ج �ع��ل « �إ� �س��رائ �ي��ل » ت �ت �م��ادى ف ��ي طغيانها
وانتهاكاتها خا�صة و�أن الرئي�س الأميركي �أعلن غير مرة
�أنه ال يريد �أن ي�ضغط على « �إ�سرائيل » وي�ؤثر �أن يترك
م�صير المفاو�ضات للحوار الحر بين الأطراف المعنية
مبا�شرة  .ولعل �أب��رز ما تتجلى فيه م�س�ؤولية الواليات
المتحدة ع��ن الأح ��داث ال�ج��اري��ة ف��ي ال�شرق الأو� �س��ط ،
هو العدوان الإ�سرائيلي المتوا�صل على لبنان وجنوبه
ب�ح��را ً وج��وا ً وب��را ً  ،مما �أدى �إل��ى ه��دم ال�ق��رى اللبنانية
والمخيمات الفل�سطينية  ،ف�ضالً عن تقبل �آالف الأبرياء
العزل ن�ساء و�أطفاال ً و�شيوخا ً  ،ووا�ضح �أن الغاية من ذلك
كله هو حمل ال�شعب الفل�سطيني والحكومة اللبنانية
على االن�ضمام �إلى ت�سوية كامب ديفيد .
وم�م��ا ي�ج��در ب��الإع�ج��اب وال�ت�ق��دي��ر �أن لبنان رئي�سا ً
وحكومة و�شعبا ً قد رف�ض العر�ض الذي �أعلنه الإرهابي
بيغن بال�شروع بمفاو�ضات بين لبنان  -و « �إ�سرائيل »
لتوقيع معاهدة �صلح بينهما  ،وك��ان مثار الإعجاب في
الرف�ض اللبناني �أن لبنان غارق في م�شاكل و�أحداث �أ�شد
هوال ً و�صعوبة مما يزعمه ال�سادات في تبريره لمبادرته
اال�ست�سالمية بالن�سبة لم�صر .
�إن �أمام العرب اليوم فر�صة ذهبية قد ال تتاح لزمن
طويل في الو�صول �إلى ت�سوية مقبولة لتحقيق المطالب
العربية المعروفة  ،وهذه الفر�صة �أن �أميركا في ظروفها
الحالية تعاني �أزمات خانقة منها على �سبيل المثال �أزمة
البطالة – �أزم��ة ال ��دوالر – �أزم��ة الت�ضخم المالي –
�أزمة العجز في ميزان المدفوعات – ي�ضاف لذلك �أزمة
الأزم ��ات م��وارد الطاقة  ،فهل هناك فر�صة �أع�ظ��م من
هذه الفر�صة  ،لمواجهة �أميركا  ،بموقف عربي حازم ،
يحملها على �إجالء « �إ�سرائيل » عن الأر�ض العربية في
�أقرب وقت ومن غير �شروط مهينة �أو مذلة ؟
�أمام العرب مثل �آخر �صارخ يو�ضح عدم اكتراث الغرب
بمواقفهم على ال�صعيد الدولي  ،ذلك هو القرار الكندي ،
بنقل �سفارتهم من تل �أبيب �إلى القد�س  ،وهذا هو �أول
الطريق العتراف دولي بالقد�س عا�صمة لـ « �إ�سرائيل »
و�ستتبعه فيما بعد �إج� ��راءات مماثلة م��ن دول �أجنبية
�أخرى .
وفي يقيني �أن كندا قد �أقدمت على هذا العمل غير
ال�م���ش��روع لأن ��ه ين�سجم ع�ل��ى ال �م��دى البعيد ف��ي �إطار
ال�سيا�سة الأميركية  ،ف�ضالً عن �إح�سا�س من كندا نف�سها
ب�أن رد الفعل العربي ال ينتظر �أن تكون له قيمة فعلية ،
و�أن �أي قرار عربي يتخذ في هذا ال�ش�أن �سيكون م�صيره

ال�ت��راخ��ي فيما بعد  ،و�أن ��ه ف��ي النهاية ل��ن ي�ك��ون �سوى
واحد من القرارات التهديدية الكثيرة  ،التي �سبق و�أن
�أ�صدرتها الدول العربية  ،وعدلت عنها في النهاية  ،وكان
حظها الإهمال .
ت�ج��در الإ� �ش��ارة هنا �إل��ى ث�لاث �سوابق �سيا�سية �أقل
خطرا ً من �أزم��ة ال�شرق الأو��س��ط  ،ا�ستخدمتها �أميركا
تطبيقا ً لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها .
الأولى  :حظر الأ�سلحة الأميركية عن تركيا ب�سبب
الق�ضية القبر�صية .
الثانية  :وقف الم�ساعدات االقت�صادية عن رودي�سيا
من �أجل مقاومة التمييز العن�صري .
الثالثة  :وقف الم�ساعدات االقت�صادية عن باك�ستان
ب�سبب المن�ش�آت النووية .
�أما بالن�سبة لـ « �إ�سرائيل »  ،ف�إن الم�ساعدات الع�سكرية
الأميركية تتدفق ب�صورة م�ستمرة  ،ومن جملتها الأ�سلحة
ال�م�ح��رم��ة دول �ي �ا ً  ،وك��ذل��ك ف� ��إن ال�م���س��اع��دات المالية
واالقت�صادية ال ت��زال �أميركا ما�ضية في تقديمها لها ،
والرئي�س الأميركي يتابع االنتهاكات الإ�سرائيلية من
غير اهتمام وال مباالة مكتفيا ً بت�صريحات غير مجدية
كقوله بالن�سبة لإن���ش��اء الم�ستوطنات « �إن �أم��ره��ا مما
ي�ؤ�سف له  ،و�إن��ه ي�ؤلف عقبة في طريق ال�سالم »  .على
حين �أن هذه الم�ستوطنات تبنى في حقيقتها بالأموال
الأم �ي��رك �ي��ة  ،وت �ت��ول��ى ال �ق��وات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة حمايتها
بالأ�سلحة الأميركية .
ولهذا فقد �آن الأوان لل�سا�سة العرب والدبلوما�سية
العربية � ،أن تواجه ال�سيا�سة الأميركية بهذه الحقائق ،
و�أن تدعمها با�ستخدام ال�ق��درات العربية الكثيرة التي
تملكها الأمة العربية .

�أم��ا حملة التهديدات الإع�لام�ي��ة والت�صاريح التي
ي�صدرها بع�ض الم�س�ؤولين الأم�ي��رك�ي�ي��ن عنيفة تارة
وجانحة نحو حاجتها تارة �أخرى تحت �شعارات احتالل
م�ن��اب��ع ال�ط��اق��ة �أو ت�ح��ت ��ش�ع��ار ح�م��اي�ت�ه��ا ف��ي الجزيرة
والخليج العربي  ،ما هي في تقديري �إال نوع من �أنواع
المناورات الهادفة �إلى تعزيز وجودها على ح�ساب انق�سام
العرب وتمزيق وحدة �شعوبهم ومواقفهم  ،وهي نظرية
« ف ِّرق ت�سد » .
وف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال ف� ��إن ال �م��واط��ن ال�ع��رب��ي ال يقبل
الحجة التي ترددها بع�ض المراجع العربية والر�سمية
م��ن �أن ال�ط��اق��ة العربية يجب �أن ال ت�ستخدم لتهديد
االقت�صاد العالمي  ،ذلك �أن الحفاظ على الوطن العربي
ومقد�ساته و�صون �سيادته وكرامته يجب �أن يكون في
المقام الأول  ،قبل �أي اعتبار  ،و�إن عالما ً يقف موقف
المتفرج من ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني ومن الق�ضايا
العربية  ،ال ي�ستحق �أن يعطى �أهمية تفوق �أهمية الوطن
العربي وكرامته و�سيادته وا�ستقالله .
�إن الأم��ة العربية تمتلك ال�ق��وة وال �ق��درة لمواجهة
ال�سيا�سة الأميركية وق��ادرة على الت�أثير بها وتحويلها
و�إبعادها عن « �إ�سرائيل »  .وتحتاج �إلى الإرادة ال�سيا�سية
الحازمة التخاذ المواقف الثابتة التي ترهب وتفر�ض
ع�ل��ى ال�سا�سة الأم�ي��رك�ي�ي��ن ت�ب��دي��ل م��واق�ف�ه��م م��ن �أجل
م�صالحهم العليا ولحل الأزم��ات الخانقة التي خلفتها
�سيا�سة دعم « �إ�سرائيل » على ح�ساب ال�شعب الأميركي .
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 )16رد على مناحيم بيغن � ..آخر ما كتب �أحمد ال�شقريي*
مجلة �ش�ؤون عربية  ,تون�س � ,آذار  /مار�س 1981

حينما انتقل المرحوم �أحمد ال�شقيري  ،المنا�ضل
العربي الفل�سطيني الكبير �إلى رحمته تعالى في ال�ساد�س
والع�شرين من �شباط/فبراير  ، 1980كان قد �أنجز ق�سما ً
ك�ب�ي��را ً م��ن ك�ت��اب ا��س�ت��وح��اه  ،ورد ب��ه على ب�ي��ان مناحيم
بيغن « �إل��ى �شعب م�صر » في الحادي ع�شر من ت�شرين
الثاني /نوفمبر  . 1977وقد ح�صلت « �ش�ؤون عربية » على
مخطوط الكتاب الذي ت�أمل �أ�سرة الفقيد ن�شره قريبا ً .
وتن�شر مجلتنا  ،في عددها الأول هذا  ،الف�صل الأول من
الكتاب  .وقد جاء في و�صية الفقيد �إلى عائلته « حر�صت
كل �أي��ام حياتي �أن �أت��رك ميراثا ً من ال��ر�أي والجهد في
�سبيل ق�ضايانا القومية �أو �ش�ؤوننا العامة � ..إن��ي �أدعو
�أبنائي وجميع �أ�صدقائي في الوطن العربي �أن يراجعوا
هذه الكتب بالت�صحيح والتنقيح  ،و�أن يكون ريعها وقفا ً
على تعليم �أبناء ال�شهداء . » ...
في اليوم التا�سع من �شهر ت�شرين الثاني/نوفمبر من
عام � ، 1977أطلق الرئي�س ال�سادات من مجل�س ال�شعب
ال�م���ص��ري م�ب��ادرت��ه ال�شهيرة  ،وال ح��اج��ة ب�ن��ا �أن نذكر
تفا�صيلها فقد نقلتها الأقمار ال�صناعية و�أجهزة الإعالم
العالمية �إلى جميع �أرجاء العالم  .وكذلك ف�إنه ال حاجة
بنا �أن نخو�ض في تحليلها وتقييمها  ،ف�إن الحكم العادل
ب�ش�أنها موكول �إلى نهايتها  ،وما �أعظم �أ�سالفنا القدامى
حين قالوا  :الأمور بخواتيمها  .وهذا هو �أعف ما يقال
ب�ش�أن هذه المبادرة .
غير �أن هذه المبادرة قد فجرت مبادرات �إ�سرائيلية
�ضخمة  ،في مجال الإعالم وال�سيا�سة معا ً  ،وراح العالم
ي�صغي �إل��ى مهرجانات خطابية  ،عربية و�إ�سرائيلية ،
حيث يدلي كل فريق بمطالبه ودعاواه � ،شارحا ً �أ�سانيده
وحججه .
وج ��اءت �أول ��ى ال �م �ب��ادرات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة  ،ف��ي اليوم
ال�ح��ادي ع�شر م��ن �شهر ت�شرين الثاني/نوفمبر 1977
مبا�شرة بعد يومين من مبادرة الرئي�س ال�سادات  ،وكانت
ال تزال �ساخنة  ،تعوج وتموج في �أرجاء العالم الف�سيح ،
وك�أنما كانت « �إ�سرائيل » على موعد مع مبادرة القاهرة
�ساعة ب�ساعة  .ففي ع�شية ذل��ك ال�ي��وم  ،ت��أب��ط مناحيم
بيغن رئي�س وزراء العدو  ،ذراع المبادرة الم�صرية و�صعد
بها �إلى الأقمار ال�صناعية الأميركية  ،ليذيع على ال�شعب
الم�صري خطابا ً يتحدث فيه ع��ن موقف « �إ�سرائيل »
عن موا�ضيع ال�ساعة التي ت�ست�أثر باهتمام الر�أي العام ،
العربي والدولي على ال�سواء  .وفي مثل ومي�ض البرق
�أر�سلت « �إ�سرائيل » الن�ص الكامل لهذا الخطاب �إلى الأمم
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المتحدة  ،باللغات الثالث العربية والإنجليزية والعبرية ،
يوزع على �أع�ضاء الأمم المتحدة كوثيقة دولية .
والمواطن العربي القومي  ،الحري�ص على حا�ضر
الأمة العربية وم�ستقبلها  ،يجب �أن ين�صرف بال�ضرورة
�إلى درا�سة خطاب العدو الإرهابي مناحيم بيغن  ،تاركا ً
خطاب الرئي�س ال�سادات جانبا ً  ،فالخطاب الإ�سرائيلي
يك�شف ع��ن م��واط��ن ال�خ�ط��ر ال �ع��دوان��ي ال��ره�ي��ب  ،على
حين �أن العربي يلهث وراء �سراب ال يكاد ي�صل �إليه حتى
ينجذب �إلى �سراب جديد في الأفق البعيد .
وخطاب رئي�س وزراء العدو  ،لي�س طويالً وال عري�ضا ً،
ولكنه عميق الأغ��وار  ،عب�أ فيه �صاحبه كل ما يريد �أن
يقوله لم�صر وللعرب  ،والر�أي العام الدولي  .وفوق ذلك
ف��إن مناحيم بيغن قد ا�ستخدم �أق��ل العبارات والألفاظ
لإب� ��راز �أ��ض�خ��م الأه� ��داف  ،وم��ن ك��ان ل��ه �أذن� ��ان لل�سمع
فلي�سمع  ،ومن كان ال يعجبه ما ي�سمع  ،فلي�شرب البحر ،
وهو غير بعيد  ،فهناك الأبي�ض وهناك الأحمر  ،وللنا�س
فيما ي�شربون مذاهب .
وبكلمة موجزة  ،ف�إن خطاب رئي�س وزراء العدو  ،يمثل
في تعبير الع�صر الحديث « كب�سولة » �صغيرة تحتوي
الق�ضية ال�صهيونية برمتها  ،ومن هنا كان االهتمام به
�أجدر و�أجدى  .و�أ�صبح الواجب القومي يقت�ضي منا �أن
ن�ق��ر�أه بتدبر وروي��ة  ،و�أن ندر�سه بتعمق عميق  ،ك�شفا ً
عن �أغ��واره البعيدة و�أباطيله المختلفة واحدة واحدة .
والق�ضية ال�صهيونية رك��ام م��ن الأب��اط�ي��ل اكت�ست مع
الزمن والتكرار والإ�صرار رداء من الحق  .والحق بعيد
عنها ُبعد النجوم والأفالك .
ومما يحمل على الأ�سف �أن المبادرة الم�صرية قد لقيت
ت�أييدا ً وتنديدا ً من الإع�لام العربي بكل فنون الإع�لام ،
�شعرا ً ون�ث��را ً  ،وفقها ً وت��اري�خ�ا ً  ،م��ا ال يقع تحت ح�صر ،
ول��م تلق خطبة العدو الإ�سرائيلي جوابا ً وال ردا ً  .وكان
ال��رد الوحيد ال��ذي ظفر به خطاب رئي�س وزراء العدو ،
ما قالته �إحدى ال�صحف العربية بر�شاقة و�أناقة « �إنه ال
ي�ستحق ال��رد لأننا معنيون بالحا�ضر والم�ستقبل  ،و�إن
الما�ضي قد �أ�صبح ملك التاريخ » .
والعناية بالم�ستقبل  ،دون االلتفات �إلى الما�ضي هي
�أول بوادر الهزيمة في المعركة  ،لأن الق�ضية في الأ�صل ،
بيننا وبين « �إ�سرائيل »  ،تقوم على الما�ضي  ،وهذا الما�ضي
ه��و ال��ذي �صنع الحا�ضر  ،والحا�ضر ه��و ال��ذي �سي�صنع
الم�ستقبل  ،ولكن في مزيد من ال�شر ما بعده مزيد .

والمواطن العربي  ،القارئ لكل �أدبيات ال�صهيونية ،
ولكل منطقيات �سيدتها الكبرى �أميركا  ،يرى با�ستمرار
و�إ�صرار وعلى ال��دوام �أن ال�صهيونية و�أميركا تنا�شدان
العرب على الدوام ن�سيان الما�ضي بكل م�آ�سيه  ،والتطلع
�إل� ��ى م�ستقبل ي�ن�ع��م ب ��االزده ��ار  .وق ��د ك��ان��ت منا�شدة
اال�ستعمار �إلى جميع ال�شعوب المنا�ضلة لتحقيق حريتها
و�سيادتها؛ التخلي عن الما�ضي  ،واعتماد الواقع القائم ،
وبناء حياة جديدة ولكن على �أ�سا�س هذا الواقع  .ولو �أن
الحركات التحريرية في العالم قد �ألقت بالها �إلى هذه
المنا�شدة و�أمثالها  ،لم تتحقق لل�شعوب المغلوبة على
�أمرها حرية وال �سيادة  ،ولبقي اال�ستعمار جاثما ً على
�صدر القارات القديمة في هذا العالم .
وف��ي م�سيرة ال�صهيونية وه��ي تحقق انت�صاراتها
م��رح�ل��ة ب�ع��د م��رح�ل��ة  ،ك��ان��ت دائ �م �ا ً ت��دع��و كلما �أثيرت
منا�سبة للو�صول �إلى ت�سوية �سلمية � ،إلى ن�سيان الما�ضي ،
واالنطالق من الواقع الذي و�صلته ال�صهيونية دون �أن
تتراجع ولو خطوة واحدة �إلى الوراء  ،وال تفت�أ ال�صهيونية
تحقق الواقع بعد الواقع  ،مرحلة بعد مرحلة  .ويكون
الواقع الجديد دعوة متجددة لن�سيان الما�ضي والأخذ
بالواقع الجديد  .وهكذا دواليك ..
ومن هنا تبدو المفارقة حزينة ومفجعة في موكب
ه��ذه ال�م�ب��ادرات العربية والإ�سرائيلية  ،حينما ي�سمع
ال �م��واط��ن ال �ع��رب��ي دع ��وة واح� ��دة م��ن ال �ط��رف العربي
والطرف الإ�سرائيلي معا ً وفي وقت واحد  .هذه الدعوة
تقول بالعبرية والعربية  :دعونا نن�سى الما�ضي نحن
�أبناء اليوم ولننظر �إل��ى الم�ستقبل  ...وف��ي ه��ذا القول
وحده ت�صفية وت�سوية قبل الدخول في الت�سوية .
وموقف ال�لار ّد � ،أو الالمباالة من الجانب العربي ،
له �أبعاده الخطيرة على ال�صعيدين العربي والدولي ،
وخا�صة �أن الجانب الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي�صر على التحدي ،
والجانب العربي ال ينه�ض للت�صدي  .وعلى ال�صعيد
العربي ف�إن الخطر العربي يتمثل في �أن المواطن العربي
ال ي�سمع ردا ً عربيا ً على التحدي اليهودي  .وهذا يف�ضي
في النهاية �إلى �ضعف الق�ضية العربية وتراخي �أ�صحابها
في الدفاع عنها � .أما على ال�صعيد الدولي  ،ف�إن الق�ضية
ال�صهيونية تزداد �إقناعا ً لدى الإن�سان العادي في العالم ،
ولماذا يكترث العالم لق�ضية � ،أي ق�ضية ال يدافع عنها
�أ�صحابها  .ومن هنا ف��إن عدم الت�صدي لخطاب رئي�س
وزراء ال�ع��دو وع��دم م�ط��اردت��ه الحجة بالحجة  ،تماما ً
كمطاردة العدو في الميدان حتى ي�سقط على الأر�ض
�إعياء و�إغماء � ،إنما هو خط�أ فادح  ،و�إثم قومي ال يغتفر ،
وذلك �أكثر الألفاظ تهذيبا ً ور�أفة ورحمة .
ومما يزيد في خطورة الأمر � ،أن خطاب بيغن قد جاء
في �أعقاب خطاب الرئي�س ال�سادات  ،وفي موكب �إعالمه
وك�أنهما طرفان لق�ضية واحدة  ،عادلة و�شريفة .

وق��د ي�ب��دو خ�ط��اب رئي�س وزراء ال�ع��دو  ،ف��ي قراءته
ال�سريعة � ،أنه يردد كالما ً عاديا ً ومعادا ً  .ولكن الحقيقة
غير ذلك  ،ف�إنه في ظاهره كالأفعى ناعم الملم�س وفي
�أنيابه العطب  .والخ�شية الخ�شية �أن تتخذ الأفعى من
بيوتنا جحورا ً لها  ،ومن بيوتنا �إلى عقولنا و�أفئدتنا .
وقد وردت في خطاب مناحيم بيغن مقوالت خطيرة ،
تجدد الدعوى ال�صهيونية وت�ؤكدها  ،وال ي�صح �أن تمر
من غير مناق�شة �أو تفنيد  ،حرمة للحق والتاريخ معا ً ،
وذودا ً عن الق�ضية العربية وعن ق�ضية فل�سطين بالذات ،
وخا�صة في هذه الأوقات حيث تجري محاوالت ا�ستعمارية
جادة لإفراغها من م�ضامينها القومية وقد�سية موقعها
في �ضمير الأم��ة العربية ووجدانها  .ولكن �أخطر هذه
المقوالت التي ت�صل �إلى حد الترهات هو ما ورد في �آخر
خطاب مناحيم بيغن حين �أعلن لل�شعب الم�صري قوله
« و�سي�سعدنا �أن نرحب برئي�س جمهوريتكم  ،و�أن ن�ستقبله
بال�ضيافة التقليدية التي ورثناها �أنتم ونحن من �أبينا
الم�شترك �إبراهيم » .
وال �شك �أن عبارة « ال�ضيافة التقليدية » التي يتم�سح
بها مناحيم بيغن تثير الغ�ضب على ه��ذا الكذب  ،ف�إن
الذين نهبوا ثروات ال�شعوب بالربا واالبتزاز واالختال�س
ناهيك عن الو�سائل الأخ��رى المنافية لل�شرف والقيم
الأخالقية  ،وكذلك ف��إن الذين اغت�صبوا وطنا ً بكامله
و��س��رق��وا ممتلكات ال�شعب الفل�سطيني م��ن م��دن��ه �إلى
قراه � ،إلى مزارعه �إلى م�صانعه � ،إلى فرا�شه و�أثاثه � ،إلى
مدخراته ومقتنياته  ،ه ��ؤالء �إنما يوجهون �أكبر �إهانة
لكلمة « ال�ضيافة » حينما يلوكونها ب�أل�سنتهم  .ومتى
كانت الل�صو�صية الدولية كرما ً و�ضيافة ؟
ولكن ق�صة « �أبينا �إبراهيم » على حد تعبير مناحيم
بيغن ال بد �أن نفرد لها هذا المقال لأنها تنطوي على
�أك�ب��ر �أك��ذوب��ة عرفها ال�ت��اري��خ الإن���س��ان��ي  ،وه��ي �أكذوبة
اف�ت��راه��ا �أح�ب��ار اليهود لأغ��را���ض �سيا�سية ود��س��وه��ا في
كتبهم الدينية  ،ومنها انتقلت �إل��ى م��راج��ع تاريخية ،
وم���ض��ت ت�ك��رر ع�ب��ر ال�ع���ص��ور والأج �ي��ال ح�ت��ى غ��دت من
الم�سلّمات في الثقافة العامة ال�شائعة .
وهذه الأكذوبة ال ي�شفع لها قدم الزمان الذي ترجع
�إليه  ،ف��إن �سطحية الأر���ض قد امتدت زمنا ً طويال ً ثم
ما لبث العالم �أن �أ�سقطها �إل��ى الأر���ض من غير هوادة
وال رحمة  .و�آية العجب العجاب �أن يتولى مناحيم بيغن
بنف�سه ترديد هذه الأكذوبة  ،نا�سبا ً نف�سه �إلى �إبراهيم ،
وهو �آخر يهودي على وجه الأر�ض ي�ستطيع �أن يرفع ن�سبه
�إلى �إبراهيم  ،ويربط قرابته بال�شعب الم�صري وبالأمة
العربية عن طريق « �أبينا الم�شترك �إبراهيم » .
وح�سبنا  ،كرد �أولي على هذه الأكذوبة � ،أن نرجع �إلى
كتاب « ال�ث��ورة » ال��ذي و�ضعه مناحيم بيغن ع��ن حياته
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الإره��اب�ي��ة ف��ي فل�سطين  ،لنرى �أن �سفاح دي��ر يا�سين ،
قد كتب بيديه الملطختين بدماء الأبرياء من ال�شيوخ
والن�ساء والأطفال � ،أنه ولد في بولونيا  ،و�أنه دخل �إلى
فل�سطين �أث�ن��اء الحرب العالمية الثانية في غمرة من
ي�سمون بالمهاجرين اليهود غير ال�شرعيين .
وف � ��ي ف �ل �� �س �ط �ي��ن ال� �ي ��وم م ��ا ي� �ق ��ارب ن �� �ص��ف �سكان
« �إ�سرائيل »  ،م��ن ه��م على �شاكلة مناحيم بيغن  ،من
م��وال�ي��د بولونيا وروم��ان�ي��ا وه�ن�غ��اري��ا و�أل�م��ان�ي��ا ورو�سيا
وكثير من بلدان العالم  ،وجميع ه�ؤالء ال ي�ستطيعون �أن
يرتقوا �إلى �أبوة �إبراهيم عبر رحلة تاريخية طويلة تقرب
من �أربعة �آالف عام  ،هلكت خاللها �أق��وام  ،وبادت دول ،
وت�شتتت �أمم  ،وان�صهرت في غ�ضونها �شعوب و�شعوب .
ول��و �أن �أح ��دا ً م��ن ي�ه��ود اليمن ق��د زع��م ه��ذا الزعم
ال ��ذي �أع�ل�ن��ه مناحيم بيغن  ،ل�ك��ان��ت ب�ي��ن ي��دي��ه قالمة
ظفر من �شبهة تاريخية في �أنه تحدر من ملوك حمير
الذين اعتنقوا اليهودية في �سالف الع�صر والزمان  ،و�إن
ك��ان ه ��ؤالء لي�سوا من مواليد �إبراهيم  ،فالثابت �أنهم
كانوا من وثنيي العرب  ،وما حل �إبراهيم في ديارهم .
فالحجاز كانت �آخر ما و�صل �إليه �إبراهيم في رحالته .
وكذلك لو �أن �أح��دا ً من يهود العراق قد انتحل الن�سب
�إلى �إبراهيم  ،لكان له خيط نحيل من ال�شك في �أنه من
بقايا ال�سبي البابلي � ،أو ال�سبي الأ�شوري ومن هنا جاءت
ال�صلة ب�إبراهيم  .بل لو �أن �أح��دا ً من يهود المغرب �أو
تون�س �أو م�صر قد نادى ب�أبوة �إبراهيم  ،الن�صرف الظن
�أنه من يهود الأندل�س الذين عا�شوا مع العرب و�شاركوا
في الحكم ومجاالت العلم واالقت�صاد  ،ثم هاجروا منها
�إلى الوطن العربي بعد �أن ا�ستعاد الإ�سبان �أر�ضهم .
�أما �أن يتم�سح مناحيم بيغن ب�أعتاب �إبراهيم  ،فذلك
هو الباطل ال�صارخ  ،بل هو باطل الأباطيل  ،على حد
تعبير �سليمان الحكيم  .ومن حق المواطن العربي �أن
ال يقف عند حدود هذه الردود المنطقية الحا�سمة  ،فال
بد لنا �أن نك�شف عن الحقيقة بكل �أبعادها و�أطرافها ،
حتى ال تبقى في الأمر �شبهة  .وخا�صة �أن بع�ض « قادة
العرب » وال نريد �أن ن�شير �إليهم ب�أ�سمائهم  ،يتحدثون
ومعهم �أجهزة �إعالمهم  ،عن « اليهود �أبناء عمومتنا »
وهم يح�سبون �أنهم بذلك يثبتون �أنهم قوم متح�ضرون ،
و�أنهم يعرفون درج��ة القرابة بيننا وبين اليهود  .وهي
قرابة ال تنحدر �إال من الجد الأعلى �آدم عليه ال�سالم ،
ال من �إبراهيم وال من �أب�ن��اء �إبراهيم  ،ف��إن �آدم هو �أبو
الب�شر  ،الأخيار منهم والأ�شرار .
وقد يبدو لأول وهلة � ،أن هذا الكالم نر�سله جزافا ً من

غير دليل علمي �أو برهان تاريخي  .ولنرجع �إلى العلم
و�إلى التاريخ  ،بل فلنرجع �أوال ً �إلى « التوراة » وهي كتاب
اليهود دينا ً  ،ود�ستور ال�صهيونية حركة و�سيا�سة وعقيدة
وهدفا ً  .وخال�صة ما ورد في التوراة ب�ش�أن القرابة التي
نحن ب�صددها �أن اليهود هم ذري��ة يعقوب  ،و�أن يعقوب
هو ابن �إ�سحق  ،و�إ�سحق ابن �إبراهيم  .وهذا هو م�سل�سل
القرابة �إلى �إبراهيم  .وفي الق�ص�ص اليهودية �أن يعقوب
له ا�سم �آخر وهو « �إ�سرائيل » ويعني جندي اهلل  ،ومن هنا
ي�سمى اليهود بـ « بني �إ�سرائيل » .
و�أول ما يجب �أن نلفت �إليه النظر � ،أن �إبراهيم اليهود
هو غير �إبراهيم الم�سلمين  ،ف��الأول  ،كما هو في توراة
اليهود  ،يختلف اختالفا ً تاما ً عن �إبراهيم الم�سلمين ،
و�إب��راه�ي��م الم�سلمين ورد ذك��ره ع��دة م��رات ف��ي القر�آن
الكريم  ،و�صورته الرائعة في ه��ذه ال�سور الجميلة قد
بلغت �أرقى درجات الكمال الإن�ساني  ،و�صفاء التوحيد ،
و��س�م��و ال�ق�ي��م ال��روح �ي��ة ال��رف�ي�ع��ة  ،وم��ن ه�ن��ا ف�ه��و عند
الم�سلمين « �أب��و الأن�ب�ي��اء » و « خليل الرحمن » « و�أبو
ال�ضيفان »  ،وفي ال�صالة في ق��راءة « التحيات » يدعو
الم�سلمون قائلين  :اللهم بارك على �سيدنا محمد كما
باركت على �سيدنا �إبراهيم  .يرددونها في كل �صالة .
�أم��ا �إبراهيم اليهود ف�إنه �شخ�ص �آخ��ر ال يمت ب�صلة
�إل��ى �إب��راه�ي��م الم�سلمين  ،وه��ا ه��ي ال �ت��وراة بين �أيدينا
لنتعرف على �سيرة �إبراهيم كما وردت في �سفر التكوين ،
وهو �أول �أ�سفار التوراة � .إبراهيم � -أو �أبرام كما ورد في
()1
التوراة قبل �أن يتحول ا�سمه �إلى �إبراهيم  ،ولد في �أور
« الكلدانيين » �أما �آبا�ؤه فقد ذكرت التوراة �أنهم يرجعون
بن�سبهم �إلى �سام بن نوح .
وتقول التوراة في الإ�صحاح الحادي ع�شر عن بداية
الق�صة � ،إن « تارح » والد �أبرام قد خرج من �أور الكلدانيين
�إلى ح��اران( )2ومعه �أ�سرته ال�صغيرة  ،ابنه �أب��رام وزوجته
�ساراي  ،وابن �أخيه لوط وزوجته ِمل َكة  .و�أقاموا هناك ،
وكانت �أيام تارح مائتين وخم�س �سنين  ،ومات في حاران .
وجاء في الإ�صحاح الثاني ع�شر �أن الرب قال لأبرام « اذهب
من �أر�ضك ومن ع�شيرتك ومن بيت �أبيك �إلى الأر�ض التي
�أريك ف�أجعلك �أمة عظيمة  ..وفيك تتبارك جميع قبائل
الأر�ض  ..فذهب �أبرام كما قال له الرب  ..وكان ابن خم�س
و�سبعين �سنة حين خرج من حاران » .
ثم تذكر التوراة �أنهم « �أتوا �أر�ض كنعان ومعهم ذخائر
وعبيد وما�شية  ..واجتاز �إبراهيم في الأر�ض �إلى مكان
�شكيم  -نابل�س  -وكان الكنعانيون حينئذ في الأر�ض » .
وتحدثت التوراة بعد ذلك عن تجوال �أبرام في الأر�ض .

( )1مدينة �أور تقع �أطاللها غربي مدينة النا�صرية في العراق  ،وكانت مركز عبادة القمر  ،ومن هنا كان عزوف �إبراهيم عن عبادة القمر
لأنه ر�آه من الآفلين  ،كما ورد في القر�آن الكريم .
( )2حاران  ،ا�سمها الآن ح ّران تبعد ثالثماية ميل �إلى ال�شمال ال�شرقي من دم�شق .
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وتقول التوراة فيما بعد �إنه « حدث جوع في الأر�ض وكان
�شديدا ً »  ،فانحدر �أب��رام �إلى م�صر ليتغرب فيها  ،ومعه
زوجته �ساراي « وكانت ح�سنة جدا ً » كما ت�ؤكد التوراة .
وهنا ت�أتي ق�صة خليعة لعلها �أق��دم ق�صة مدونة في
تاريخ « الأدب » المك�شوف .
وخال�صة الق�صة كما ترويها التوراة « �أن �أب��رام قال
ل�ساراي امر�أته وهي على مقربة من م�صر � ..إني علمت
�أن��ك ام��ر�أة ح�سنة المنظر  ،ف ��إذا ر�آك الم�صريون قالوا
ه��ذه ام��ر�أت��ه فيقتلوني وي�ستبقونك  .قولي �إن��ك �أختي
ليكون لي خير ب�سببك وتحيا نف�سي من �أجلك ! » ..
وذل��ك ما وقع فعال ً  ،كما ت��روي التوراة « فلما دخل
�أب��رام على م�صر ر�أى الم�صريون �أن المر�أة ح�سنة جدا ً
ف�أخذت �إلى بيت فرعون ف�صنع �إلى �أبرام خيرا ً ب�سببها ،
و�صار له غنم وبقر وحمير وعبيد و�إم��اء و�أتن وجمال .
و�ضرب الرب فرعون وبيته �ضربات عظيمة  ،ودعا �أبرام
وق��ال له  :ما ه��ذا ال��ذي �صنعت بي ؟ لماذا لم تخبرني
�أن�ه��ا ام��ر�أت��ك ؟ ل�م��اذا قلت ل��ي ه��ي �أخ�ت��ي حتى �أخذتها
لتكون زوجتي  ..خذها واذه��ب  .ووك��ل به �أنا�سا ً �شيعوه
�إلى خارج الديار » .
وهكذا ف�إن التوراة تقذف بزوجة �إبراهيم � -ستنا �سارة
كما ي�سميها الم�سلمون � -إلى �أح�ضان فرعون في فرا�شه ،
ليعود بها �إبراهيم « م�شيعا ً » خارج الديار  ،مجلالً بالإثم
والعار  .ويقينا ً ف��إن �إبراهيم ه��ذا هو جد اليهود حقا ً ،
وحا�شا اهلل �أن يكون جد الم�سلمين  .فالق�صة �إثم وعار
في حق الأنبياء � -إث��م �أن يتزوج الرجل �أخته  ،وع��ار �أن
يبيع عر�ضه بالجمال والعبيد والحمير .
ثم تروي التوراة في الإ�صحاح الثالث ع�شر �أن الرب
ق��ال لأب��رام � « :س�أجعل ن�سلك كتراب الأر���ض  ،حتى �إذا
ا�ستطاع �أحد �أن يعد تراب الأر�ض فن�سلك �أي�ضا ً يعد » .
وتتحدث التوراة بعد ذلك عن حرب محلية ا�شترك فيها
�أبرام � ،سنعر�ض لها في كتابنا بالتف�صيل  .ثم ي�شكو �أبرام
في الإ�صحاح الخام�س ع�شر �إلى الرب قائال ً � « :إنك لم
تعطني ن�سال ً  ،ف�أخرجه الرب �إلى خارج  ،وقال انظر �إلى
ال�سماء وعد النجوم �إن ا�ستطعت �أن تعدها  ،وقال له هكذا
يكون ن�سلك » .
وي�ست�أنف الإ�صحاح ال�ساد�س ع�شر ق�صة �أبرام فيقول :
« �أما �ساراي ام��ر�أة �أب��رام فلم تلد له  .وكانت لها جارية
م�صرية ا�سمها هاجر  ،فقالت لأبرام ادخل على جاريتي
لعلي �أرزق منها بنين  .فدخل �أبرام على هاجر فحبلت .

فلما ر�أت �ساراي �أن هاجر حبلت �أذلتها فهربت هاجر من
وجهها  .فوجدها مالك الرب على عين في البرية فقال
لها « تكثيرا ً �أكثر ن�سلك فال يعد من الكثرة و�ستلدين ابنا ً
تدعين ا�سمه �إ�سماعيل  .وكان �أبرام ابن �ست وثمانين لما
ولدت هاجر �إ�سماعيل لأبرام » ( )1وقال اهلل « ها �أنا �أبارك
�إ�سماعيل و�أثمره و�أكثره كثيرا ً جدا ً  ،اثني ع�شر رئي�سا ً
يلد و�أجعله �أمة كبيرة » .
يبد�أ الإ�صحاح ال�سابع ع�شر حديثه قائال ً « ولما كان
�أب��رام اب��ن ت�سع وت�سعين �سنة ظهر ل��ه ال��رب وق��ال ل��ه :
�س�أجعل عهدي بيني وبينك و�أكثرك كثيرا ً جدا ً  .وتكون
�أبا ً لجمهور من الأمم  ،فال يدعى ا�سمك بعد اليوم �أبرام
بل يكون ا�سمك �إبراهيم  .لأني �أجعلك �أبا ً لجمهور من
الأمم  .و�أثمرك كثيرا ً جدا ً و�أجعلك �أمما ً  .وملوك منك
يخرجون  .و�ساراي امر�أتك ال تدعوها �ساراي بل ا�سمها
�سارة  .و�أباركها و�أعطيك �أي�ضا ً منها ابنا ً � .أباركها فتكون
�أمما ً  ،وملوك �شعوب منها يكونون  .ف�سقط �إبراهيم على
وجهه و�ضحك  .وقال في قلبه هل يولد البن مئة �سنة ،
وه��ل تلد ��س��ارة وه��ي بنت ت�سعين �سنة »  .ول��م تقل لنا
التوراة كيف �سجلت ما قاله �إبراهيم في « قلبه » !
وفي الإ�صحاح الثامن ع�شر تروي لنا التوراة ق�صة
طريفة تقول �إن الرب ظهر لإبراهيم وقال له « �سيكون
المر�أتك �سارة ابن  ،وكانت �سارة �سامعة في باب الخيمة .
وكان �إبراهيم و�سارة �شيخين متقدمين في الأيام  .وقد
انقطع �أن يكون ل�سارة عادة كالن�ساء  .ف�ضحكت �سارة في
باطنها وقالت �أبعد فنائي يكون لي تنعم و�سيدي قد �شاخ .
فقال الرب لإبراهيم لماذا �ضحكت �سارة  ..هل ي�ستحيل
على الرب �شيء  .في الميعاد �أرجع �إليك  ...ويكون ل�سارة
ابن  .ف�أنكرت �سارة قائلة لم �أ�ضحك لأنها خافت  .فقال
اهلل ال بل �ضحكت » .
وب�سبب هذا ال�ضحك بين �سارة « وربها » فقد �سمى
المولود « �إ�سحق » فهذا اللفظ معناه باللغة العبرية
القديمة ي�ضحك ! والحكاية كلها تدعو �إل��ى ال�ضحك
فعالً � .إذ كيف عرفت التوراة �أن �سارة قد انقطعت عنها
« ع��ادة » الن�ساء  ،وك�ي��ف ع��رف��ت �أن ��س��ارة �ضحكت « في
باطنها » من حديث الرب .
وي ��أت��ي الإ� �ص �ح��اح ال�ع���ش��رون ل�ي�ك��رر لإب��راه �ي��م نف�س
الق�صة المرذولة التي وقعت له مع فرعون م�صر  ،لتكون
هذه المرة مع ملك �آخر هو �أبيمالك ملك جرار( . )2وتقول
التوراة �إن �إبراهيم تغرب في ج��رار و�أق��ام عند �أبيمالك

( )1و�إ�سماعيل �أ�صله في اللغة القديمة « لي�سمع �أيل » و « �أيل » �إله كنعاني معناه الإله الأكبر  ،وكان مولد �إ�سماعيل في نحو عام  1794ق  .م في
بلدة الثميلة بين بئر ال�سبع والعوجا من �أعمال فل�سطين � .أما �أمه هاجر فهي من « �أم العرب » �إحدى قرى بلدة الفرما �إلى الجنوب ال�شرقي
من بور �سعيد  .وهاجر تعرف « ب�أم العرب » ويرجح �أن يكون هذا هو �سبب ت�سمية القرية على ا�سمها .
( )2كانت تقوم على التل المعروف تل جمة �إلى الجنوب ال�شرقي من غزة .
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ملك الفل�سطينيين  ،وقال �إبراهيم عن �سارة امر�أته هي
�أختي  ،و�أخذ �أبيمالك �سارة  .وجاء اهلل �إلى �أبيمالك في
الحلم وق��ال له � :إنها متزوجة ببعل  ...ف��الآن رد امر�أة
الرجل  .ودعا �أبيمالك �إبراهيم وعنفه بغ�ضب على فعلته ،
فقال له �إبراهيم لقد خفت �أن يقتلوني « من �أجل امر�أتي
وبالحقيقة هي �أختي  ،ابنة �أب��ي ( !! ) غير �أنها لي�ست
ابنة �أمي ( ! ) ف�صارت لي زوجة ( ! ) » ف�أعطى �أبيمالك
�إبراهيم غنما ً وبقرا ً وعبيدا ً و�إماء ورد �إليه �سارة امر�أته .
وتنتهي الق�صة الب�شعة « ب�أعجوبة » طريفة تقول « �إن
�إب��راه �ي��م �صلى �إل ��ى اهلل ف�شفى اهلل �أب�ي�م��ال��ك وامر�أته
وجواريه فولدن  .لأن الرب كان قد �أغلق كل رحم لبيت
�أبيمالك ب�سبب �سارة امر�أة �إبراهيم »  .ويبدو �أن « الرب »
قد �أغلق �أرح��ام البيت الملكي ب�أ�سره  ،ليفتح رحم �سارة
فيما بعد  ،وق��د بقيت ما بقيت من الأي��ام والليالي مع
ملك جرار  ،من غير خمار وال �إزار .
وفي الإ�صحاح الحادي والع�شرين ت�أتي التوراة مبا�شرة
لتقول �إن الرب « افتقد �سارة كما قال  .وفعل الرب ل�سارة كما
تكلم  .فحبلت �سارة وولدت لإبراهيم ابنا في �شيخوخته » ،
�أ�سماه �إ�سحق  .وكان �إبراهيم ابن مئة �سنة .
وي�أتي بعد ذلك الإ�صحاح الثاني والع�شرون ليروي
ق�صة الفداء على نقي�ض ما يقول به الإ�سالم في القر�آن .
فال�ضحية في التوراة هو �إ�سحق ولي�س �إ�سماعيل  .وموقع
الفداء هو في �أحد جبال القد�س ال في مكة  ،والتفا�صيل
الأخرى تكاد �أن تكون متقاربة  .وتقول التوراة �إن الرب
قال لإبراهيم « من �أجل �أنك لم تم�سك ابنك وحيدك ،
�أب��ارك��ك م�ب��ارك��ة و�أك �ث��ر ن�سلك ت�ك�ث�ي��را ً ك�ن�ج��وم ال�سماء
وكالرمل الذي على �شاطئ البحر  ...ويتبارك في ن�سلك
جميع �أمم الأر���ض من �أجل �أنك �سمعت لقولي » و�سكن
�إب��راه�ي��م بعدها ف��ي بئر �سبع  .وع�ب��ارة « ابنك وحيدك
�إ��س�ح��ق » يجب �أن تبقى ف��ي ذاك ��رة ال �ق��ارئ ل�ن��رى كيف
�أ�صبحت محور الق�ضية اليهودية بالإ�ضافة �إل��ى ح�صر
حكاية الفداء في �إ�سحق دون �إ�سماعيل .
وي�ق��ول لنا الإ��ص�ح��اح ال�ث��ال��ث وال�ع���ش��رون �إن �سارة
عا�شت مئة و�سبعا ً وع�شرين �سنة  .و�إنها ماتت في حبرون
في �أر���ض كنعان  -الخليل؛ وفي ح��وار مع �أه��ل المدينة
نا�شدهم �إب��راه�ي��م �أن��ه غ��ري��ب ون��زي��ل عندهم  ،ويرجو
�إبراهيم دفن �سارة في مغارة حقل المكفيلة في حبرون
في �أر�ض كنعان .
وي �ق��ول الإ� �ص �ح��اح ال��راب��ع وال �ع �� �ش��رون �إن �إبراهيم
��ش��اخ وت �ق��دم ف��ي الأي� ��ام ف��دع��ا �إل �ي��ه �أل �ي �ع��ازر الدم�شقي
« عبده وكبير بيته » وق��ال له �ضع ي��دك تحت فخذي .
« ف�أ�ستحلفك بالرب �إله ال�سماء و�إله الأر�ض �أن ال ت�أخذ
( )1تاريخ الطبري  -ج� . 1ص . 311 - 309
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زوج��ة البني � -إ�سحق  -من بنات الكنعانيين الذين �أنا
��س��اك��ن بينهم  ،ب��ل �إل ��ى �أر� �ض��ي و�إل� ��ى ع�شيرتي تذهب
وت�أخذ زوجة البني �إ�سحق »  .وليالحظ القارئ ا�ستمرار
التركيز على �إ�سحق دون �إ�سماعيل  ،كما عليه �أن يالحظ
روح العداء على الكنعانيين وبناتهم  ،وه��م �أه��ل البالد
و�أ�صحابها ال�شرعيون .
وت�م���ض��ي ال �ت��وراة ف��ي ع��دة ��ص�ف�ح��ات ل �ت��روي ق�صة
طريفة مليئة بالمفاج�آت تناف�س الأ�ساطير القديمة
�سردا ً وتخريفا ً ون�سيجا ً  .وخال�صة الق�صة كما يرويها
الإ�صحاح الرابع والع�شرون �أن « عبد �إبراهيم » ذهب على
ر�أ���س قافلة من الجمال حتى و�صل �إل��ى �أرام النهرين ،
حيث ت�سكن ع�شيرة �إبراهيم  ،وكيف تعرف عند البئر
على ابنة ابن �أخي �إبراهيم « رفقة » وعلى كتفها جرتها ،
« وكانت الفتاة ح�سنة المنظر ج��دا ً  .وع��ذراء ( !! ) لم
يعرفها رجل »  .ولم تذكر لنا كيف عرفت �أن رفقة كانت
ع��ذراء  ،وهي ما ت��زال عند البئر لم يم�س�سها ب�شر ! ثم
تم�ضي الق�صة فتروي حديث « عبد �إبراهيم » مع رفقة ،
وك�ي��ف ت��م ال�ت�ع��ارف بينهما  ،وك�ي��ف دع�ت��ه �إل ��ى ال�ب�ي��ت ،
وم��ا ك��ان م��ن الحديث بينه وب�ي��ن �أبيها  ،وع��ن المهمة
التي �أوف��ده �إبراهيم من �أجلها  ،ثم كيف عر�ض العبد
مو�ضوع زواج �إ�سحق من �أهله وع�شيرته ومن غير بنات
الكنعانيين  .ثم تحكي الق�صة �أمر الموافقة على الزواج
وكيف �أن رفقة وفتياتها ركبن الجمال قا�صدين �أر�ض
الجنوب وكيف تم اللقاء مع �إ�سحق  ،ف�أدخلها �إلى خباء
�أمه �سارة  « .و�أخذ رفقة ف�صارت زوجة له و�أحبها وتعزى
�إ�سحق بعد موت �أمه » .
وم��ع �أن ه��ذه الأ� �س �ط��ورة ت�ب��رز ال�ك��راه�ي��ة ال�شديدة
التي ي�ضمرها �إبراهيم للبنات الكنعانيات � ،إال �أن مرجعا ً
تاريخيا ً مرموقا ً يقول �إن �إبراهيم تزوج بعد وفاة �سارة
امر�أتين كنعانيتين رزق منهما ب�أحد ع�شر ولدا ً( )1ويبدو
�أن �إبراهيم قد �أحب لنف�سه ما كرهه لولده �إ�سحق � ،أو �أن
الكنعانيات �أ�صلح لل�شيوخ من ال�شباب !
ثم يطالعنا الإ�صحاح الخام�س والع�شرون ليقول
ل�ن��ا �إن �إب��راه �ي��م �أخ ��ذ زوج ��ة ا�سمها ق �ط��ورة ف��ول��دت له
�ستة �أوالد وردت �أ�سما�ؤهم ومعظمها على وزن فعالن
وهو وزن عربي في ال�صميم  ،وولد الأبناء ثمانية �أوالد
ذك��رت �أ�سما�ؤهم  .وي��روي الإ�صحاح �أن « �إبراهيم عا�ش
مئة وخم�سا ً و�سبعين �سنة  ،و�أ�سلم روح��ه وم��ات ب�شيبة
�صالحة �شيخا ً �شبعان �أي��ام�ا ً وان�ضم �إل��ى قومه  .ودفنه
�إ�سحق و�إ�سماعيل في مغارة المكفيلة حيث دفنت امر�أته
�سارة »  .ويذكر الإ�صحاح بعد ذلك مواليد �إ�سماعيل بن
�إبراهيم الذي ولدته هاجر الم�صرية  .فذكرت �أ�سماءهم

« بديارهم وح�صونهم  .اثنا ع�شر رئي�سا ً ح�سب قبائلهم .
وعا�ش �إ�سماعيل مئة و�سبعا ً وثالثين �سنة و�أ�سلم روحه
ومات وان�ضم �إلى قومه » .
تلك هي ق�صة �إبراهيم كما وردت في ال�ت��وراة منذ
مولده في �أور الكلدانيين حتى هجرته �إلى �سورية  ،و�إلى
فل�سطين و�إلى م�صر ثم عودته �إلى فل�سطين وما تخلل
ذلك مما جرى من حكايات ل�سارة ومعها  ،ثم وفاته ودفنه
في حبرون المدينة التي تحمل ا�سمه �إلى اليوم مدينة
خليل الرحمن  .ف�أين هذه الق�ص�ص اليهودية الخليعة
من ال�سيرة الإ�سالمية الطاهرة ل�سيدنا �إبراهيم كما
وردت في القر�آن الكريم وفي كتب التراث الإ�سالمي ،
وفيها من جليل المواقف ما ي�أخذ بمجامع القلوب .
�أين هذه الف�ضائح الأخالقية مما ي�سرده كتاب « الأن�س
الجليل في تاريخ القد�س والخليل » حين يقول  « :روي
عن ابن عبا�س �أن �إبراهيم كان �أول من لب�س ال�سراويل
لأن��ه كان من حيائه ي�ستحي �أن ترى الأر���ض عورته » .
ولتكن الرواية �أ�سطورة  ،ولكنها �أ�سطورة تبالغ في الحياء
وال�شرف والعفة » ( )1بل �أين متاجرة �إبراهيم بزوجته كما
�سردتها التوراة مما جاء في التراث الإ�سالمي « �أن �آزر �أبا
�إبراهيم كان ي�صنع الأ�صنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها ،
فكان �إبراهيم يقول  « :من ي�شتري ما ي�ضره وال ينفعه ؟ »
فال ي�شتريها �أح��د  ،ف��إذا ب��ارت عليه ذهب بها �إل��ى النهر
» ()2
ف�صوب فيه ر�ؤو�سها وقال لها ا�شربي ا�ستهزاء بقومه
ف�أي التاجرين �أرفع و�أروع في التاريخ الإن�ساني  ،التاجر
الذي جاء ذكره في التوراة �أم التاجر الذي جاء ذكره في
القر�آن !! بل �إن حوار �إبراهيم مع عقل �إبراهيم ووجدانه ،
كما جاء في القر�آن  ،يعتبر �أعظم ما ق�صه القر�آن على
م�سامع الزمن  ،حين نظر �إبراهيم �إل��ى الكوكب فقال
( هذا ربي )  .فلما �أفل ان�صرف عنه وهو يقول ( ال �أحب
الآفلين )  .ثم ( ر�أى القمر بازغا ً ) فقال ( هذا ربي ) .
فلما غاب ان�صرف عنه وقال ( لئن لم يهدني ربي لأكونن
من القوم ال�ضالين )  .فلما طلعت ال�شم�س قال ( هذا
رب��ي ه��ذا �أك�ب��ر ) فلما �أف�ل��ت ان�صرف عنها وق��ال لقومه
( �إني بريء مما ت�شركون � ،إني وجهت وجهي للذي فطر
ال�سماوات والأر�ض حنيفا ً وما �أنا من الم�شركين (. ) )3
وبعد  ،ف�إن ق�صة �إبراهيم كما جاءت في التوراة
ت�ؤدي �إلى ا�ستنتاجات هامة  ،تناق�ض الدعوى اليهودية
من الر�أ�س �إلى الأ�سا�س  ،وتكفينا م�ؤونة الرد على بيغن
م��ن ن�ص ال �ت��وراة نف�سها فهي ف��ي كلمة ب�سيطة تثبت
ب�صورة قاطعة �أن �إبراهيم لي�س جدا ً لليهود  ،فهو يكاد �أن
يكون « �آدم » الثاني  ،جدا ً للإن�سانية ب�أ�سرها ولي�س جدا ً

لليهود وحدهم  .ويكفي في هذا المجال �أن نبرز النقاط
التالية - :
«
�أوالً � :أن الرب وعد �أب��رام �أن يجعله �أمة عظيمة .
و�أن جميع قبائل الأر���ض تتبارك فيه »  ،وذل��ك حينما
طلب �إليه الخروج من العراق  .ووا�ضح من هذا الكالم
�أن �أب��رام لي�س خا�صا ً ب�شعب واح��د  ،اليهود �أو غيرهم ،
ولكن لجميع قبائل الأر���ض وه��ذا ي�شمل الب�شر جميعا ً
على وجه التعميم .
ثانيا ً  :حينما ع��اد �أب ��رام م��ن م�صر �أك��د ال��رب �أنه
« �سيجعل ن�سل �أب��رام كتراب الأر���ض ال ي�ستطيع �أحد �أن
« يعده » وه��ذا ال ينطبق على اليهود لأن ع��دده��م كان
محدودا ً على مر التاريخ  ،وهم من �أق��ل الأق��وام ع��ددا ً ،
ومفهوم الت�أكيد الإلهي �أن ن�سل �إبراهيم �سيكونون بني
الب�شر �أجمعين .
ثالثا ً  :وع ��اد ال ��رب  ،ف��ي م��و��ض��وع الح��ق م��ن �سفر
التكوين  ،و�أكد مرة �أخرى �أن « ن�سل �إبراهيم �سيكونون
بعدد النجوم � ،إذا ك��ان ي�ستطيع �أن يعدها  ،وك��ان الرب
ف��ي المنا�سبة ال�سابقة ق��د �أ� �ش��ار �إل ��ى ن�سل �إب��راه �ي��م «
كتراب الأر�ض »  ،والنجوم والتراب �أقرب �إلى عدد الب�شر
�أجمعين  ،ال �إلى �شعب بذاته ..
رابعا ً  :ولم تقت�صر توكيدات الرب على �إبراهيم بل
�إنها �شملت هاجر زوج��ة �إبراهيم الم�صرية  ،فقد �أعلن
�إليها ال��رب بعد �أن ول��دت « �إ�سماعيل » �أن يكثر ن�سلها
بحيث ال يح�صى .
خام�سا ً  :وبعد ميالد �إ�سماعيل يظهر الرب لإبراهيم
ليعلن �إليه توكيدات جديدة يقول له فيها « �س�أكثرك
كثيرا ً جدا ً  ،وتكون �أبا ً لجمهور من الأمم  ،ويكون ا�سمك
بعد اليوم �إبراهيم فال يكون ا�سمك بعد �أب��رام بل يكون
ا�سمك �إب��راه�ي��م  .لأن��ي جاعلك �أب �ا ً لجمهور م��ن الأمم
و�أثمرك كثيرا ً ج��دا ً  ،و�أجعلك �أمما ً » وه��ذه التوكيدات
ت�شير كلها �إلى �أن �إبراهيم هو لجميع القبائل وال�شعوب
والأم��م و�أنه يكون �أبا ً لهم جميعا ً  .وهذا هو ال�سبب في
تغير ا�سمه  ،لأن لفظة « �إبراهيم » في اللغات القديمة
معناها « �أبو الجمهور » .
�ساد�سا ً  :وع ��ادت ت��وك�ي��دات ال��رب لت�شير �إل��ى �سارة
فتذكر �أن الرب قال لإبراهيم �إن �ساراي �سي�صبح ا�سمها
�سارة « �أباركها و�أعطيك منها ابنا ً  ،فتكون �أمما ً  ،وملوك
�شعوب منها يكونون  ،وبهذا �أ�صبحت �سارة وك�أنها الأم
الثانية للب�شرية  ،بعد ح��واء  ،كما �أ�صبح �إبراهيم الأب
الثاني بعد �آدم .
�سابعا ً  :ولم ت�ستطع التوراة �أن تغفل �إ�سماعيل ابن

( )1الم�صدر ال�سباق � ،ص . 48
( )2الم�صدر نف�سه � ،ص . 27
(� )3سورة الأنعام  -القر�آن الكريم .
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الجارية فقالت �إن الرب « �سيباركه ويثمره ويكثره كثيرا ً
جدا ً  ،ويلد اثني ع�شر رئي�سا ً ويجعله �أمة كبيرة » .
ثامنا ً  :وال يفوتنا في هذا المجال �أنه بالإ�ضافة �إلى
الزوجتين �سارة وهاجر  ،ف��إن �إبراهيم قد ت��زوج قطورة
وك��ان له منها �أوالد و�أح�ف��اد وت��زوج امر�أتين كنعانيتين
�أنجب منهما بنين وبنات .
تا�سعا ً  :يبرز في هذه المقتب�سات �أن النزعة العن�صرية
عند اليهود قديمة ق��دم التاريخ  ،ف��إن �إبراهيم اليهود ،
ال��ذي �أع�ل��ن ع��ن نف�سه �أن��ه « غ��ري��ب ون��زي��ل » ف��ي مدينة
ح�ب��رون وف��ي كنف الكنعانيين  ،ي�ضمر كراهية �شديدة
لل�شعب الكنعاني  ،ويبعث بعبده �إلى العراق  ،ليختار البنه
�إ�سحق زوجة من �آل بيته .
عا�شرا ً  :كما تبرز هذه المقتب�سات �إ�سحق ب�أنه بطل
الفداء  ،و�أن �إ�سحق هو ابنه الوحيد مع �أن �إ�سماعيل هو ابنه
الكبير ويكبره بثالثة ع�شر عاما ً  .ولكن �إ�سماعيل عربي
الأم  ،و�إ�سحق هو �أب��و يعقوب  ،ويعقوب ا�سمه �إ�سرائيل ،
و�إل�ي��ه ينت�سب بنو �إ�سرائيل  ،فكان ال بد لأح�ب��ار اليهود
الذين كتبوا التوراة �أن يد�سوا في التوراة هذه الوقائع .
حادي ع�شر  :ويتبع ذلك �أن الذين كتبوا التوراة قد
جعلوا بيت المقد�س ال مكة مو�ضع الفداء  ،توكيدا ً على
دع��وى بني �إ�سرائيل ببيت المقد�س  ،و�أن يعقوب الذي
هو �إ�سرائيل  ،كان بطل الفداء  .دون �أن يكون لإ�سماعيل
العربي  ،ابن هاجر الم�صرية � ،أي �أثر �أو خبر .
ثاني ع�شر  :وقبل هذا وذاك ف�إن التوراة قد �أغفلت �أن
�إبراهيم هو عربي وابن قبيلة عربية  ..فهو من العراق ،
�أور الكلدانيين  ،وك��ان العراق ي�ستوطنه في ذلك العهد
ال�ق�ب��ائ��ل ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ن��زح��ت م��ن ال�ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة .
وقد �أو�ضح ذلك الأ�ستاذ عبا�س العقاد في كتابه ال�شهير
« �إبراهيم �أبو الأنبياء » .
ثالث ع�شر  :و�أخيرا ً ف��إن التوراة تبرز ن��زوع اليهود
�إلى الإثراء الحرام بكل و�سيلة  ،وال حرج �أن تكون الزوجة
�أو ال�شقيقة  ،هي الو�سيلة  ،ولم يجد �أحبار اليهود حرجا ً
لإل�صاق هذا العار ب�أبي الأنبياء � ،إبراهيم عليه ال�سالم .
ونخل�ص من هذا التلخي�ص ال�سريع  ،كما نقر�أه في
التوراة نف�سها  ،وهي كتاب اليهود المقد�س � ،إلى �أن ن�صيب
اليهود في �أبوة �إبراهيم ال تتجاوز حفنة رمل �صغيرة من
رم��ال البحر  ،وم��ا هو �أق��ل من ذل��ك من ت��راب الأر���ض .
وق��د ج��اء العلم الحديث ليخبرنا عن عالم الف�ضاء �أن
نجومه ال تعد وال تح�صى  ،وبهذا �أ�صبح �سهم « �إ�سرائيل »
في �إبراهيم �أقل من القليل  ،بل �أقرب �إلى العدم .
ه��ذا م��ا تنتهي �إل�ي��ه ال��درا��س��ة ال�صابرة للتوراة وهي
تقودنا �إلى الحقيقة ال�صائحة ال�صارخة �إلى عنان ال�سماء
ب�أن حديث بيغن عن �صلة اليهود ب�إبراهيم تكذبه التوراة
بنف�سها ون�صها .
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ولكن هذا المقال يظل ناق�صا ً�إذا لم نتناول ولو ب�صورة
�سريعة موقف الم�سيحية من هذه الأ�سطورة اليهودية ،
وال�سيد الم�سيح عليه ال�سالم هو �أ�صدق من يتكلم في
هذا المو�ضوع  ،وقد ت�صدى ال�سيد الم�سيح وهو يدعو
�إل��ى ر�سالة الخير والمحبة وال�سالم  ،ل��دع��وى اليهود
ب�أنهم �أبناء �إبراهيم  ،وقام بينه وبينهم حوار عنيف يجد
القارئ العربي تفا�صيله الوافية في الأناجيل .
وكان المجتمع اليهودي قد بلغ �أق�صى درجات الإلحاد
واالنحطاط الخلقي والف�ساد االجتماعي  ،وقد �أثار ذلك
في نف�س ال�سيد الم�سيح ثورة عارمة على الحياة اليهودية
برمتها  ،وهو بنف�سه يهودي المولد والن�ش�أة  ،فانطلق
يدعو �إلى الثورة على �أباطيل اليهود وخرافاتهم  ،فكان
�أعظم ثائر يهودي على مر الع�صور والأجيال .
وث ��ار �أول م��ا ث��ار ع�ل��ى ال�ع�ق��دة ال�ك�ب��رى ف��ي نفو�س
اليهود � ،أال وهي �أنهم �أبناء �إبراهيم و�أنهم في ع�صمة من
العذاب والعقاب  ،و�إنا لنجد في �إنجيل يوحنا ( الإ�صحاح
الثامن ) حوارا ً عنيفا ً بينه وبينهم :
قال اليهودي للم�سيح � :أبونا هو �إبراهيم .
قال لهم ي�سوع  :لو كنتم �أوالد �إبراهيم كنتم تفعلون
�أعمال �إبراهيم  .ولكنكم تطلبون �أن تقتلوني  .هذا لم
يعمله �إبراهيم � .أنتم من �أب هو �إبلي�س .
ولم يتردد ال�سيد الم�سيح من �أن يترجم غ�ضبه من
الوعظ والإر�شاد � ،إلى ال�شدة والعنف فقد دخل الهيكل
 معبد ال�ي�ه��ود  -م��رة  ،ور�أى ف�ي��ه ال���ص� ّراف�ي��ن وباعةالحمام  ،ف�أخرجهم وهو يعلن في وجههم « لقد جعلتم
بيت اهلل مغارة ل�صو�ص » .
وفي جبل الزيتون الواقع �شرقي بيت المقد�س وقف
ال�سيد الم�سيح يبعث �صيحاته ال��واح��دة تلو الأخ��رى ،
م�ن��ذرا ً جموع اليهود بقوله « يا �أور�شليم  ،يا �أور�شليم
يا قاتلة الأنبياء وراجمة المر�سلين �إليها كم مرة �أردت
�أن �أج�م��ع �أوالدك كما تجمع ال��دج��اج��ة �أف��راخ�ه��ا تحت
جناحيها  ،ول��م تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ً »
( �إنجيل متى  -الإ�صحاح . ) 23
وفي �سفر �أعمال الر�سل ي�شتد الإنجيل على اليهود
ب �ك�لام غ�ل�ي��ظ  ،في�سخر م��ن م�ع�ت�ق��دات�ه��م ح�ي��ث يقول
الإ��ص�ح��اح ال�سابع « ي��ا ق�ساة ال��رق��اب وغير المختونين
بالقلوب والآذان  .كما كان �آبا�ؤكم كذلك �أنتم � .أي الأنبياء
لم ي�ضطهده �آبا�ؤكم وقد قتلوا الذين �سبقوا » .
وي�أتي بعد ذل��ك دور بول�س الر�سول  ،وه��و من �أبرز
تالميذ ال�سيد الم�سيح وقد ولد ون�ش�أ يهوديا ً  ،وا�ضطهد
الم�سيحية �أول الأمر ثم اعتنقها و�أ�صبح من �أ�شد دعاتها ،
وها نحن نراه في ر�سائله البليغة يدخل في حوار عنيف
حاد مع جموع اليهود  ،وي�صيح في وجههم قائال ً  « :هل

اهلل لليهود فقط � .ألي�س للأمم �أي�ضا ً « ثم يتحدث عن
�أبوة �إبراهيم ويفرق بين « �إبراهيم الج�سد » و « �إبراهيم
الأعمال » في ر�سالة بول�س على �أهل رومية ( الإ�صحاح
الرابع )  .وهو ي�ؤكد بذلك �أن االنت�ساب �إلى �إبراهيم لي�س
بالدم ولكن بالأعمال ال�صالحة  .ويعود بول�س الر�سول
لتوكيد هذا المعنى فيتحدث في ر�سالته الأولى �إلى �أهل
كورنثو�س ( الإ�صحاح العا�شر ) عن « �إ�سرائيل الج�سد » ،
وه��و يعني بذلك �أولئك الذين يزعمون �أنهم من ن�سل
�إب��راه �ي��م  .وي ��ردد ف��ي ر��س��ال�ت��ه �إل ��ى �أه ��ل روم �ي��ة قائالً
« لأنه لي�س جميع الذين من �إ�سرائيل هم �إ�سرائيليون » .
كل ذلك لي�ؤكد �أن « �أب��وة » �إبراهيم هي م�س�ألة رمزية ،
ولي�ست العبرة بالقرابة  ،و�إنما بالأعمال ال�صالحة  ،لأن
« �إبراهيم هو �أب لجميعنا » كما يردد المرة بعد المرة ،
وب�ه��ذا ت�صبح ع�لاق��ة ال�ي�ه��ود ب��إب��راه�ي��م كعالقة النا�س
�أجمعين  .ويذهب بول�س الر�سول �إل��ى م��دى �أبعد فهو
يعلن في ر�سالته �إلى �أهل غالطية  ،ورومية � ،أن �إبراهيم
هو « �أب لجميع الم�سيحيين »  ،وبذلك ي�ؤكد هذا العلاّ مة
ال�ي�ه��ودي الكبير �أن �إب��راه�ي��م ه��و للم�سيحيين كما هو
لليهود �سواء ب�سواء .
وبول�س الر�سول ه��ذا ك��ان يعنّف اليهود وي�سخر من
�أباطيلهم  ،يتحدث �إليهم بالعبرية وي��رد على دعاواهم
بمنطقهم  .فقد كان متفقها ً في دينهم  ،وبلغ من جداله
معهم �أن �أث��ار معهم مو�ضوع �إبراهيم و « الختان » وهو
عالمة الإيمان عند اليهود  ،فقال لهم « نحن الختان ،
نعبد اهلل بالروح  ...وال نتكل على الج�سد  .من جهة الختان
�أن��ا مختون في اليوم الثامن ( مثلكم ) � ،أن��ا من جن�س
�إ�سرائيل  ،ومن �سبط بنيامين  ،عبراني من العبرانيين ،
ومن جهة النامو�س �أنا فري�سي » ( من ر�سالته �إلى �أهل
فيلبي )  .وب�ه��ذا قطع الطريق على ك��ل حججهم  ،من
الختان �إلى ن�سب العبران � ،إلى �أبوة �إبراهيم .
ولكن ذروة الكالم في ه��ذا المو�ضوع ما قاله بول�س في
ر�سالته �إلى �أهل غالطية ( الإ�صحاح الثالث ) حين قال « �إن
الذين هم من �أه��ل الإي�م��ان �أولئك هم بنو �إبراهيم » وبهذا
جعل الإيمان  -ال قرابة الدم  -هي ال�صلة الوثقى ب�إبراهيم .
وما هو �أبلغ من ذلك �أن بول�س الر�سول قد �أنكر على
الإ�سرائيليين �إ�سرائيليتهم  ،حين �أعلن �إليهم في ر�سالته
�إلى روميه ( الإ�صحاح التا�سع ) قوله  ،لي�س جميع الذين
من �إ�سرائيل هم �إ�سرائيليون  ،وال لأنهم من ن�سل �إبراهيم
هم جميعا ً �أوالده »  .وبهذا �أ�صبحت �أبوة �إبراهيم ومعها
ال�شخ�صية الإ�سرائيلية م�س�ألة رمزية عالقتها الإيمان
وال �شيء غير الإي�م��ان  .وت�صدى لهم م��رة �أخ��رى بكل
دعاواهم وخا�صة فيما يتعلق بانت�سابهم �إل��ى �إبراهيم ،
ف �ق��ال ف��ي ر��س��ال�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة �إل ��ى �أه ��ل ك��ورن�ث��و���س � ،أهم
عبرانيون ف�أنا �أي�ضا ً � ،أهم �إ�سرائيليون ف�أن �أي�ضا ً � ،أهم

ن�سل �إبراهيم ف�أنا �أي�ضا ً » ( الإ�صحاح الحادي ع�شر ) .
ومع �أن هذه الحجج الدامغة قد انق�ضى عليها ع�شرون
ق��رن �ا ً م��ن ال��زم��ان � ،إال �أن �ه��ا ال ت ��زال ح�ي��ة ناب�ضة  ،تدمغ
الإ�سرائيليين في كل مكان من بيغن العدو والمحتل في
بيت المقد�س � ،إل��ى الحاخام اليهودي في نيويورك �سواء
ب�سواء � ،إلى الأع�ضاء اليهود في الكونجر�س في وا�شنطن .
ولي�س لنا �أن نن�سى في هذا المجال �أن يوحنا المعمدان
قد �صاح في وجه اليهود �صيحة عالية منددا ً بانت�ساب
اليهود �إلى �إبراهيم  .فلن�ستمع �إليه وهو ي�صيح « يا �أوالد
الأفاعي  ،ال تفتكروا �أن تقولوا في �أنف�سكم لنا �إبراهيم �أبا ً.
لأن��ي �أق��ول لكم �إن اهلل ق��ادر �أن يقيم من هذه الحجارة
�أوالدا ً لإبراهيم »  .وم�ع��روف �أن يوحنا المعمدان كان
يهوديا ً وقد عرف كيف يخاطبهم من معتقداتهم وفي
لغتهم  .وكان ال�سيد الم�سيح يقول لليهود في وجوههم :
�إنكم قتلة الأنبياء � ،أيها الحيات � ،أوالد الأفاعي  .وفي
الإ�صحاح الرابع من �إنجيل يوحنا ي�صل ال�سيد الم�سيح
�إلى قمة الثورة على اليهود ويقول « �إن الخال�ص هو من
اليهود »  .فكانت هذه �أعظم �صيحة تداوت وما تزال في
�سمع الزمان .
وه�ك��ذا فقد ك��ان��ت الم�سيحية ف��ي واق��ع الأم ��ر �أكبر
ث ��ورة ت�صحيحية ع�ل��ى �أب��اط �ي��ل ال�ي�ه��ود  ،وك ��ان ال�سيد
الم�سيح نف�سه هو رافع علم الثورة فقد ت�صدى للع�صبية
اليهودية  ،واالنت�ساب �إل��ى �إب��راه�ي��م كطريق للخال�ص
والع�صمة  ،ودعا �إلى طهارة القلوب �أوال ً  ،ال �إلى طهارة
الج�سد باالختتان �أو باالنتماء �إلى �إبراهيم .
و�إل��ى ه��ذه المعاني و�أمثالها �أ��ش��ار ال �م ��ؤرخ ال�شهير
الأ��س�ت��اذ جيبون ف��ي كتابه « ا�ضمحالل الإمبراطورية
الرومانية » حيث ق��ال � « :إن الم�سيحية انت�شرت لأنها
�صححت الكثير من تطبيقات اليهود لعقيدتهم في الرب
وو�سائل عبادته  .وبعد �أن كان الوعد بر�ضاء اهلل مح�صورا ً
في ذرية �إبراهيم  -تميزا ً وتحزبا ً � -أ�صبح في الم�سيحية
قدرا ً م�شترطا ً للأحرار والعبيد  ،واليونانيين والبربر ،
واليهود والأمميين على ال�سواء » .
وبعد الم�سيحية جاء الإ�سالم  ،والحديث هنا ال يت�سع
له �إال كتاب كبير  ،ف��إن ح��وار اليهود مع الر�سول عليه
ال�سالم بعد �أن هاجر �إلى المدينة المنورة ي�ستنفد �صبر
ال�صابرين  .وكانت حكاية �إبراهيم من �أب��رز الموا�ضيع
التي دار حولها الحوار  ،وقد ح�سم القر�آن الكريم الأمر
ب�أبلغ الحديث كما ج��اء ف��ي ��س��ورة �آل ع�م��ران مخاطبا ً
اليهود مبا�شرة  « :يا �أهل الكتاب لم تحاجون في �إبراهيم ،
وما �أنزلت التوراة والإنجيل �إال من بعده �أفال تعقلون .
ما ك��ان �إبراهيم يهوديا ً وال ن�صرانيا ً ولكن ك��ان حنيفا ً
م�سلما ً وما كان من الم�شركين � .إن �أولى النا�س ب�إبراهيم
ل�ل��ذي��ن ات�ب�ع��وه وه ��ذا ال�ن�ب��ي  ،وال��ذي��ن �آم �ن��وا واهلل ولي
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الم�ؤمنين » �صدق اهلل العظيم  .ك�أنما جاءت هذه الآية
تحمل « الدليل المادي » القاطع كما يقول رجال القانون ،
ف�إن التوراة تم تدوينها  ،باعتراف �أحبار اليهود �أنف�سهم ،
بعد �أل��ف ع��ام من حياة �إبراهيم  .وم��ن هنا ف��إن القر�آن
الكريم يوجه �س�ؤاله ال�صارخ �إلى اليهود  « :لم تحاجون
في �إبراهيم وما �أنزلت التوراة والإنجيل �إال من بعده » ،
ومن بعده ب�ألف عام ويزيد .
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تلك هي �صفوة القول في عالقة اليهود ب�إبراهيم ،
بد�أناها بالتوراة  ،ثم بالإنجيل  ،وجعلنا خاتمتها ما جاء
في القر�آن الكريم  .ونخرج من هذا كله ب�أن كالم بيغن عن
�أبوة �إبراهيم لليهود هي من �أباطيل الدعاية اليهودية ،
فلي�س �إبراهيم �أبا ً لهم  ،ف�إن �إبلي�س وحده هو �أبوهم  ،كما
قال ال�سيد الم�سيح  .وكالمه في هذا المو�ضوع هو ف�صل
الخطاب .

� )17آخر ر�سالة كتبها ال�شقيري �إلى ابن �أخيه بعد توقيع ال�سادات
اتفاقية كامب ديفيد وانتقاله �إلى تون�س ت�شرين الثاني  /نوفمبر *1978
الإبن العزيز الأ�ستاذ � /أنور ال�شقيري حفظه اهلل ،
و�أخ�ي��را ً فقد انتهى بنا المطاف ورحلنا �إل��ى تون�س
ال �خ �� �ض��راء ب�ع��د ت �� �ش��اور م��ع ع ��دد م��ن الإخ � ��وان ومنهم
�أ�صدقا�ؤك ال�شباب في الكويت  ،وقد اعتذرت �شاكرا ً عن
ا�ست�ضافة عدد من الدول العربية .
كان ا�ستقبالنا في تون�س حارا ًو�أخويا ً ،وقد ذكر الإخوة
هنا �أيام ق�ضيتهم في الأمم المتحدة  ،وكان ذلك بع�ض
واجبنا  ،والحمد هلل ال يزال الوفاء من �شيمة العرب .
البلد جميل للغاية  ،وليتك تق�ضي �إج��ازت��ك عندنا
�إذا �أتيحت لك الفر�صة  .وقد ا�ست�أجرنا �شقة مفرو�شة
�صغيرة لكنها لطيفة ومناظرها جميلة .
ب��د�أت زيارتي لل�سفارات العربية وللجامعة العربية
حتى ال �أنعزل عن ق�ضيتنا ما ا�ستطعت �إلى ذلك �سبيال ،
لن �أنقطع عنكم في الكويت كلما الحت الفر�صة � .سالمي
لأ�صدقائك ال�شباب فردا ً فردا ً واحدا ً واحدا ً  ،ولقد خطر
في بالي �أن �أ�ضع �أمام الأخ الأ�ستاذ ال�شبل النقاط الآتية
لي�صوغ منها حديثا ً �أو مقاال ً :
 -1لقد �أ�صبحت م�صر في عهد ال�سادات والية �أميركية
يحكمها كارتر بالتلفون المبا�شر  ،وال�سفير الأميركي
في القاهرة �أ�صبح �ش�أنه �ش�أن ال�سفير البريطاني في
�أيام حكم فاروق يحكم وير�سم و�أمره مطاع .
 -2كذلك لم تعد م�صر م�صرية  ،وال عربية وال �إ�سالمية

 ،و�أ�صبح الأزهر ( معقل الثورة الإ�سالمية ) دار فتوى
لتبرير اال�ست�سالم « لإ�سرائيل » .
 -3ب��ل �إن ث��ورة يوليو  /تموز تعتبر �أن�ه��ا ق��د انطم�ست
و�أ�صبحت غير ذات مو�ضوع  ،لأنه لو بقي فاروق لما
�أقدم على ما فعله ال�سادات .
 -4لقد حقق ال�سادات لل�صهيونية �أكثر مما ك��ان يحلم
به زعماء ال�صهيونية و�أكثرهم �آم��اال ً  ،وا�ستطاعت
« �إ��س��رائ�ي��ل » �أن ت�صل �إل ��ى �إن �ج��ازات ك��ان��ت تخطط
لبلوغها في القرن الحادي والع�شرين وخا�صة ب�ش�أن
بيت المقد�س .
� -5إن ر�أ�س الأفعى هي �أميركا  ،والأر�ض العربية هي في
ال��واق��ع تحت االح�ت�لال الأم�ي��رك��ي  ،والم�ستوطنات
ت��زرع ب��الأم��وال الأميركية  ،و�أميركا تلغي معونتها
للدولة الإ�سالمية الباك�ستان ب�سب المن�ش�آت النووية
 .وعند « �إ�سرائيل » ما هو �أخطر  ،ولكن �أميركا توا�صل
معاونتها « لإ�سرائيل » بالأموال الوفيرة والأ�سلحة
المتقدمة .
وه��ذه مجرد �أف�ك��ار عابرة �أتركها للأ�ستاذ يت�صرف
فيها كما ي�شاء  ،عن طريق الجامعة العربية .
ال تن�سى �أن تكتب �إلى الوالد وتبلغه �سالمي وتطمئنني
عن �صحته .
�أبو مازن

(*) الم�صدر جريدة الر�أي العام  ،الكويت � ، 1980/5/3 ،أي بعد وفاته بنحو �شهرين .
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ال�شقيري في مو�سوعات
تناولت عدة مو�سوعات الحديث عن ال�شقيري  ،بع�ضها في حياته و�أخرى بعد وفاته  .وكان ما ورد عنه في المو�سوعة
الفل�سطينية هو �أ�شمل ما كتبت عنه هذه المو�سوعات  ،لذلك اقت�صرنا على �إي��راد ما �أوردت��ه المو�سوعة الفل�سطينية ،
و �أتبعناه بذكر �أ�سماء المو�سوعات الأخ��رى  ،فيما عدا ما كتبه يعقوب العودات في كتابه المو�سوعي من �أعالم الفكر
والأدب في فل�سطين وهو �أول مادة مو�سوعية كتبت عن ال�شقيري وتمثل عر�ضا ً لكتاب ال�شقيري الأبرز في ق�سم المذكرات
« �أربعون عاما ً في الحياة العربية والدولية » .

مو�سوعات كتبت عن ال�شقيري
 - 1من �أعالم الفكر والأدب في فل�سطين  ،يعقوب العودات ،
ع ّمان  :ورثة الم�ؤلف � ، 1976 ،ص �ص . 330 - 320
	- 2المو�سوعة ال�سيا�سية  ،د  .عبد ال��وه��اب الكيالي ،
بيروت  :الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر  ،ط، 1
. 98 - 97 : 1 ، 1979
 - 3المو�سوعة العربية العالمية  ،م�ؤ�س�سة �سلطان بن
عبد العزيز �آل �سعود الخيرية  ،الريا�ض  :م�ؤ�س�سة

�أعمال المو�سوعة للن�شر والتوزيع . 272 : 1 ، 1996 ،
 - 4ذي��ل الأع�ل�ام � ،أح�م��د ال�ع�لاون��ة  ،ج��دة  :دار المنار
للن�شر والتوزيع  ،ط. 22 - 21 : 1 ، 1998 ، 1
 - 5م��و��س��وع��ة �أع�ل�ام فل�سطين  ،محمد ع�م��ر ح �م��ادة ،
دم�شق  :دار الوثائق  ،ط. 125 - 119 : 1 ، 2000 ، 2
 - 6ال�م��و��س��وع��ة ال�ع��رب�ي��ة  ،هيئة ال�م��و��س��وع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،
دم�شق  ،ط. 733 - 732 : 11 ، 2005 ، 1

�أحمد ال�شقيري ( ) 1980 - 1908

المو�سوعة الفل�سطينية

م�ح��ام فل�سطيني  ،و�أول رئي�س لمنظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ول��د ف��ي ب�ل��دة تبنين  ،ج�ن��وب��ي ل�ب�ن��ان ،
حيث كان والده ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري منفيا ً لمناه�ضة
�سيا�سة ال�سلطان العثماني عبد الحميد وت�سلّطه  .ثم
انتقل  -وه��و طفل � -إل��ى مدينة طولكرم  ،للعي�ش مع
والدته  .وفي �سنة  1916انتقل �إلى عكا حيث �أنهى درا�سته
االبتدائية والإعدادية �سنة  ، 1924و�أتم درا�سته الثانوية
في القد�س �سنة  ، 1926والتحق بالجامعة الأميركية في
بيروت  ،لكنه طرد منها في العام التالي بقرار من �سلطة
االنتداب الفرن�سي  ،لم�شاركته في قيادة مظاهرة �ضخمة
قام بها الطالب العرب في الجامعة الأميركية بمنا�سبة
ذكرى يوم ال�ساد�س من �أيار  /مايو  .فعاد �إلى فل�سطين ،
وان�ت���س��ب �إل ��ى معهد ال�ح�ق��وق ف��ي ال�ق��د���س ي��در���س ليالً
ويعمل نهارا ً في �صحيفة م��ر�آة ال�شرق  ،دون �أن ي�شغله
ذلك عن القيام بواجبه تجاه وطنه  .وبعد �أن تخرج من
هذا المعهد عمل وتمرن في مكتب المحامي عوني عبد
الهادي � ،أحد م�ؤ�س�سي حزب اال�ستقالل في فل�سطين .
وتع ّرف خالل هذه الفترة �إل��ى عدد من رج��االت الثورة
ال�سورية الكبرى ال��ذي��ن ل�ج��أوا �إل��ى فل�سطين  ،ومنهم
�شكري القوتلي وري��ا���ض ال�صلح ونبيه العظمة وعادل
�أر�سالن .

*

عا�شت فل�سطين في الع�شرينات والثالثينات من هذا
القرن ث��ورات متتالية  ،ك��ان �أهمها الثورة الفل�سطينية
الكبرى  ( ،ر  :ثورة  ، ) 1939 - 1936وقد �شارك ال�شقيري
فيها منا�ضالً في وجه االنتداب البريطاني وال�صهيونية
بل�سانه وقلمه  ،ومدافعا ً عن المعتقلين والثوار العرب
الفل�سطينيين �أمام المحاكم البريطانية  .وحين انتهت
تلك الثورة الحقته �سلطات االنتداب البريطاني فغادر
فل�سطين �إلى م�صر حيث �أم�ضى بع�ض الوقت  ،ثم عاد
�إلى فل�سطين في �أوائل الحرب العالمية الثانية فافتتح
مكتبا ً كبيرا ً للمحاماة  ،واخت�ص بالدفاع عن المنا�ضلين
المالحقين وبق�ضايا الأرا�ضي؛ فعمل على �إنقاذ ق�سم من
الأرا�ضي العربية ومنع ت�س ُّربها �إلى ال�صهيونيين  .ولما
تقرر ت�أ�سي�س المكاتب العربية في ع��دد من العوا�صم
الأجنبية برئا�سة مو�سى العلمي ُ ،ع ّين ال�شقيري �أول
م��دي��ر لمكتب الإع�ل�ام ال�ع��رب��ي ف��ي وا�شنطن  ،ث��م نقل
مديرا ً لمكتب الإعالم العربي المركزي في القد�س وقد
ظل على ر�أ���س عمله هذا �إ�ضافة �إل��ى المحاماة � ،إل��ى �أن
وقعت نكبة  1948فا�ضطر �إلى الهجرة �إلى لبنان  ،وا�ستقر
مع �أ�سرته في بيروت .
ق� ��ررت ال �ح �ك��وم��ة ال �� �س��وري��ة �أن ت�ف�ي��د م ��ن خبرات
ال�شقيري في مجال ال�سيا�سة الخارجية فعينته ع�ضوا ً

(*) المو�سوعة الفل�سطينية  ،دم�شق  :هيئة المو�سوعة الفل�سطينية  ،ط ، 1984 ، 1الق�سم العام  ،مج. 100 - 98 : 1
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( )

ف��ي بعثتها �إل��ى الأم ��م المتحدة (  . ) 1950-1949ثم
ع�ي��ن �أم�ي�ن�ا ً ع��ام �ا ً م���س��اع��دا ً للجامعة ال�ع��رب�ي��ة بو�صفه
يحمل الجن�سية ال�سورية  .وق��د بقي ف��ي من�صبه هذا
حتى �سنة  ، 1957حيث ع ّين وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون الأمم
المتحدة في الحكومة ال�سعودية  ،و�سفيرا ً دائما ً لها لدى
هيئة الأمم المتحدة  .وكان ال�شقيري خالل وجوده في
الأم��م المتحدة خير محام عن الق�ضية الفل�سطينية ،
وعن ق�ضايا العرب الأخ��رى  ،وال �سيما ق�ضايا المغرب
والجزائر وتون�س  .وفي عام � 1963أنهت المملكة العربية
ال�سعودية عمل ال�شقيري في الأمم المتحدة لخالفه مع
وزارة الخارجية ال�سعودية .
ل��م يبتعد ال�شقيري ع��ن الحياة العامة  ،فقد وقع
اختيار الملوك والر�ؤ�ساء العرب عليه  ،فور عودته من
الأم ��م المتحدة  ،لي�شغل من�صب ممثل فل�سطين في
جامعة الدول العربية بعد وفاة ممثلها �أحمد حلمي عبد
الباقي  .ثم اتخذ م�ؤتمر القمة العربي الأول ( ر  :القمة
العربية  ،م�ؤتمرات ) المعقود في �شهر كانون الثاني/
يناير �سنة  1964قرارا ً بتكليف ال�شقيري  ،بو�صفه ممثل
فل�سطين في الجامعة  ،ب�إجراء ات�صاالت مع �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ح��ول �إن�شاء الكيان الفل�سطيني على خير
القواعد ال�سليمة  ،والعودة بنتيجة ات�صاالته ودرا�ساته
وم�ساعيه �إلى م�ؤتمر القمة العربي التالي  .فقام ال�شقيري
بجولة في الدول العربية التي يعي�ش فيها الفل�سطينيون ،
وو� �ض��ع م �� �ش��روع ال�م�ي�ث��اق ال �ق��وم��ي وال �ن �ظ��ام الأ�سا�سي
لمنظمة التحرير ( ر  :الميثاق القومي الفل�سطيني
 ، ) 1964وت��م اختيار اللجان التح�ضيرية التي و�ضعت
ب��دوره��ا ق��وائ��م ب�أ�سماء المر�شحين لع�ضوية الم�ؤتمر
الفل�سطيني الأول ( � 28آذار  /مار�س  2 -حزيران  /يونيو
�سنة  ) 1964ال��ذي �أط�ل��ق عليه ا��س��م المجل�س الوطني
الفل�سطيني الأول لمنظمة التحرير  .وقد انتخب هذا
الم�ؤتمر �أحمد ال�شقيري رئي�سا ً له  ،و�أعلن قيام منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،و��ص��ادق على الميثاق القومي
والنظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير  .ثم انتخب الم�ؤتمر
ال�شقيري رئي�سا ً للّجنة التنفيذية للمنظمة  ،وكلّفه
اختيار �أع�ضاء هذه اللجنة وعددهم خم�سة ع�شر  .كما
قرر �إعداد ال�شعب الفل�سطيني ع�سكريا ً و�إن�شاء ال�صندوق
القومي الفل�سطيني .
ق��دم ال�شقيري �إل ��ى م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة ال�ع��رب��ي الثاني
(  ) 1964/9/5تقريرا ًعن �إن�شاء الكيان الفل�سطيني  ،و�أكد
فيه الناحيتين التنظيمية والع�سكرية للكيان  ،من �أجل
تحقيق هدفَي التعبئة والتحرير  .كما قدم �إلى الم�ؤتمر
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية .
وقد وافق الم�ؤتمر على ما قام به ال�شقيري  ،وعلى تقديم
الدعم المالي للمنظمة .

تفرغ ال�شقيري لرئا�سة اللجنة التنفيذية في القد�س ،
ول��و��ض��ع �أ��س����س العمل والأن�ظ�م��ة ف��ي منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،و�إن�شاء الدوائر الخا�صة بها ومكاتبها في
الأق�ط��ار العربية وف��ي ال��دول الأجنبية  ،وب�ن��اء الجهاز
الع�سكري تحت ا�سم جي�ش التحرير الفل�سطيني  .وفي
ال ��دورة الثانية للمجل�س الوطني ( ال�ق��اه��رة � 31أيار/
م��اي��و  4 -ح��زي��ران  /يونيو  ) 1965ب� ّي��ن ال�شقيري ما
قامت به اللجنة التنفيذية برئا�سته  ،ومن ذلك �إن�شاء
القوات الع�سكرية  ،وال�صندوق القومي  ،ودوائر المنظمة
ومقرها العام في القد�س  .ثم ق� ّدم ا�ستقالته  ،فقبلها
المجل�س  ،ثم ج ّدد رئا�سته للّجنة التنفيذية ومنحه حق
اختيار �أع�ضائها .
وبعد عدوان حزيران  /يونيو  ( 1967ر  :حرب ) 1967
حدث تغير كبير على ال�ساحتين العربية والفل�سطينية ،
ك�م��ا ق��ام ت�ب��اي��ن ف��ي وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ي��ن بع�ض �أع�ضاء
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ورئ�ي���س�ه��ا  ،ف�ت�ق��دم ال���ش�ق�ي��ري في
كانون الأول  /يناير �سنة  1967با�ستقالته �إل��ى ال�شعب
العربي الفل�سطيني  .وقد قبلت اللجنة التنفيذية تلك
اال�ستقالة  ،وانتخبت ع�ضو اللجنة التنفيذية يحيى
حمودة رئي�سا ً بالوكالة  ،و�أ�صدرت بيانا ً �أعلنت فيه �أنها
�ستعمل  ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق��وى الفل�سطينية العاملة ،
على قيام مجل�س وطني جديد لمنظمة التحرير تنبثق
عنه قيادة جماعية م�س�ؤولة تعمل على ت�صعيد الن�ضال
الم�سلح وتوحيده  ،وتحقيق ال��وح��دة الوطنية وتعبئة
الجهود القومية وتطوير �أجهزة المنظمة .
رف�ض ال�شقيري بعد ا�ستقالته �أي عمل �أو من�صب
ر�سمي وان�صرف �إلى الكتابة  ،فكان يقيم في منزله في
القاهرة معظم �أيام ال�سنة  ،وينتقل �صيفا ً �إلى منزله في
لبنان .
ل� ��م ي �ك��ن ب �ي �ت��ه ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة ي �خ �ل��و م� ��ن زائ ��ري ��ه
الفل�سطينيين وع��رب الأقطار الأخ��رى  ،يتبادلون معه
الأحاديث ويديرون النقا�ش حول �شتى الق�ضايا العربية
والدولية  .وك��ان ي�ؤكد دائما ً �أن الم�ساومات ال�سيا�سية
ل��ن ت �ح��رر فل�سطين  ،و�أن ال�ك�ف��اح الم�سلح ه��و وحده
الطريق ال�سليم للتحرير  .كما كان ي�ؤكد وجوب محاربة
الإمبريالية الأميركية باعتبارها الجهة التي ترتبط
مو�ضوعيا ً مع ال�صهيونية و « �إ�سرائيل » ومخططاتها ،
وهي التي تعمل على فر�ض �سيطرتها على الأمة العربية
ونهب ثرواتها  .وي�ؤكد �ضرورة ا�ستعمال النفط �سالحا ً
من �أ�سلحة التحرير ومحاربة الإمبريالية .
وقد ع َّد توقيع اتفاقتي كامب ديفيد ومعاهدة ال�صلح
الم�صرية  -الإ�سرائيلية  ،وتطبيع العالقات بين م�صر
والكيان ال�صهيوني خيانة عظمى للق�ضية الفل�سطينية
والعربية  ،لذلك غادر القاهرة �إلى تون�س �سنة . 1978
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�أم�ضى ال�شقيري ب�ضعة �شهور في تون�س حيث �أ�صيب
بمر�ض ع�ضال نقل على �أثره �إلى مدينة الح�سين الطبية
في ع ّمان  ،وقد توفي فيها يوم  ، )*(1980/2/25ودفن بناءً
على و�صيته في مقبرة ال�صحابي �أبي عبيدة بن الجراح
في غور الأردن  ،على بعد �أقل من ثالثة كيلومترات من
حدود فل�سطين المحتلة  ،تلك المقبرة التي ت�ضم عددا ً
م��ن ق��ادة الفتوحات الإ��س�لام�ي��ة  ،ومنهم �سعد ب��ن �أبي
وقا�ص ومعاذ بن جبل و�شرحبيل بن ح�سنة .
خ� ّل��ف ال�شقيري وراءه ع ��ددا ك�ب�ي��را ً م��ن الدرا�سات
وال�م��ؤل�ف��ات  ،ت ��دور ح��ول الق�ضايا ال�ع��رب�ي��ة والق�ضية

الفل�سطينية  ،ومنها :
 .1من القد�س �إلى وا�شنطن ( حول تجربته في المكاتب العربية )
 .2ق�ضايا عربية
 .3دفاعاً عن فل�سطين و الجزائر
 .4فل�سطين على منبر الأمم المتحدة
 .5حوار و �أ�سرار مع الملوك و الر�ؤ�ساء العرب
� .6أربعون عاما ً في الحياة ال�سيا�سية
 .7م�شروع الدولة العربية المتحدة
 .8من القمة �إلى الهزيمة  -مع الملوك و الر�ؤ�ساء العرب
� .9إلى �أين ؟

(*) هكذا في الأ�صل  ،وال�صحيح هو  - 1980/2/26رواية �أ�سرة ال�شقيري والم�صادر الأخرى جميعها .
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من �أعالم الفكر والأدب في فل�سطين *

يعقوب العودات

هو �أول مادة مو�سوعية كتبت عن ال�شقيري وتمثل عر�ضا ً لكتاب ال�شقيري الأبرز في ق�سم المذكرات .

ولد ( �أحمد ) في قلعة تبنين بلبنان الجنوبي �سنة 1908
حيث ك��ان وال��ده ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري معتقال في زمن
الدولة العثمانية في عهد ال�سلطان عبد الحميد  ،وكانت
والدته تركية تزوجها والده على زوجة تركية �أخرى .
بعد طالق والدته نقل عمه المرحوم قا�سم ال�شقيري
�إل��ى مدينة طولكرم ليعمل موظفا ً ف��ي دائ��رة المالية
فان�ضم �أحمد ووالدته �إلى �أ�سرة عمه و�أقاما معهم  ،وفي
طولكرم ت��زوج��ت �أم��ه موظفا ً ف��ي بريد طولكرم ا�سمه
( �سليم )  ،وبهذا تهي�أ لأحمد من يكفله في حياة الطالق
والفراق  ،ولعل هذا كان �سنة . 1913
في طولكرم عا�ش �أحمد في كنف والدته وزوجها  ،ودخل
المدر�سة وتعلم القراءة والكتابة في جو من الرهبة � ،إذ كان
الطالب يرتجفون بين ي��دي ( المعلم ح�سن ) وه��و معلم
كريم العين مجيد الخط .
وبعد وفاة والدته في طولكرم �سنة  1916ذكر الجيران
لأحمد �أن له �أبا ً عظيما ً في عكا  ،و�أن �أهله على ثراء كبير
وج��اه عظيم  ،و�أن عكا مدينة �أكبر من طولكرم وفيها
مدار�س كثيرة .
وبعد �أيام �سهل له الجيران ال�سفر �إلى عكا وزوادته ( تذكرة
النفو�س ) التي تثبت �أن��ه اب��ن ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري .
وحالما بلغ عكا كان والده غائبا ً �إلى �أن �سمع ذات يوم �أنه
عاد من رحلة  ،وبعد �أيام �أُدخل على والده في غرفته بعد
�أن غادرت خالته ( زوجة والده ) المنزل لزيارة �أو نزهة ،
فكانت فر�صة للتعارف بين الولد و�أبيه .
ودخ��ل �أحمد مدر�سة ابتدائية  ،وك��ان مواظبا ً عليها
مجتهدا ً في درو��س��ه  ،وكثيرا ً ما ك��ان ُيبكّر في الذهاب
�إليها حتى قبل �أن تفتح �أب��واب�ه��ا  ،ولعل ه��ذا الجد من
جانبه طبيعة في نف�سه منذ �صغره  ،ولعله قد ت�ضاعف
بقدر ما كان ي�سمعه من العجائز في بيتهم من الن�صح
والإر�شاد باالنكباب على الدر�س  ،و�أن الدر�س وحده هو
الذي �سي�أتي بالف َرج .
ورغم �أن ال�صرف والنحو كانا ُيد َّر�سان باللغة التركية ،
ومعلم القواعد تركي �أي�ضا ً  ،فقد كان �أحمد مولعا ً باللغة
العربية وال�ق��ر�آن الكريم منذ ن�ش�أته  ،وظ��ل ولعه باللغة
يرافقه في جميع مراحل تعلمه حتى تمكن من قواعدها
و�شواردها  ،و�أ�صبح الإعراب �سليقته و�أ�صبحت له �شهرة في
المدر�سة والبيت عن َج ّده واجتهاده وتفوقه على �أقرانه .

وب�ع��د االح �ت�لال البريطاني ك��ان ( �أح�م��د ) يجل�س
ليالً في ديوان الأ�سرة  ،وعمه قا�سم يقر�أ ال�صحف ومن
حوله وجوه المدينة وهم يتحدثون عن ( ال�صهيونية )
و ( وعد بلفور ) وهجرة اليهود �إلى فل�سطين .
وان�ضم ( �أحمد ) �إلى فرقة ك�شافة المدر�سة بحما�سة
بالغة  ،وزاد من حما�سه �أن معلم الك�شافة اكت�شف �أحمد
خطيبا ً  ،ف�أ�صبح خطيب الفرقة  ،ومنذ ذلك اليوم وهو
خطيب ُمل َهم .
وك��ان يتردد على ال�شيخ عبداهلل الجزار مفتي عكا ،
ويح�ضر درو�سا ً يلقيها في النحو والفقه والحديث  ،وزاد
من تمكّنه من العلوم الإ�سالمية �أن مجل�س وال��ده كان
ندوة علم يح�ضرها العلماء و�سراة القوم  ،وي�ستمع �إلى
حوارهم في مختلف الم�سائل الدينية  .وكانت لوالده
مكتبة دينية قيمة و�أ��ص�ب��ح م��ع ال��زم��ن م���س��ؤوال ً عنها ،
فعرف ماهية تلك الكتب و�أ�سماء م�ؤلفيها .
وفي بع�ض الليالي كان ( �أحمد ) يمر بندوة القا�ص
ال�شعبي في المقهى وهو يقف في و�سطها وبيده ق�ضيب
ويق�ص
و�أمامه طاولة يقرع عليها من حين �إلى حين ،
ُّ
ِ�شعرا ً ونثرا ً �سيرة عنترة والمهلهل و�أبي زيد الهاللي .
وبعد انق�ضاء العام الدرا�سي ل�سنة � 1924أنهى ( �أحمد )
ال�صف الأعلى في المدر�سة الأميرية بعكا  ،وقرر والده
�أن يلحقه و�شقيقه �أن ��ور بمدر�سة �صهيون الإنكليزية
بالقد�س لأنها ُتعنى بالعلم والنظام  ،فمكثا فيها ثالثة
�أع��وام (  ) 1926 - 1924ولقد �آلمه خالل درا�سته زيارة
اللورد بلفور لبيت المقد�س �سنة  1925لمنا�سبة افتتاح
الجامعة العبرية .
وف��ي �أي��ام الآح��اد ك��ان ( �أحمد ) يذهب �إل��ى الكني�سة
الإنجيلية بالقد�س  ،وفي ف�صول الدرا�سة تعلم العهدين
القديم والجديد باللغة الإنكليزية القديمة  ،وحفظ كثيرا ً
من الأمثال والق�ص�ص عن ظهر قلب  ،و�أ�صبح ( ُم َب ِّرزا ً )
في هذا المو�ضوع متفوقا ً على �أقرانه الم�سيحيين .
وم��ن المفارقات اللطيفة �أن��ه �أح��رز ج��ائ��زة التفوق
ف��ي العهدين خ�لال الأع ��وام ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي ق�ضاها في
مدر�سة �صهيون  ،ونجم عن درا�سته العهدين �أنها مكنته
من اللغة الإنكليزية « العريقة »  ،فكانت له زادا ً كبيرا ً
في الأمم المتحدة وخا�صة لدى وفود �أميركا الالتينية
حتى ظهر لبع�ضهم �أنه م�سيحي من البالد المقد�سة ،

(*) يعقوب العودات  ،من �أعالم الفكر والأدب في فل�سطين  ،ع ّمان  :ورثة الم�ؤلف � ، 1976 ،ص �ص . 330 - 320

361

وحدثت منا�سبات عديدة ف َّند فيها مزاعم ال�صهيونية
من نوا ٍح دينية م�سيحية .
وم�ضى �صيف  1926و�أطل موعد الجامعة الأميركية في
بيروت  ،فدخلها ( �أحمد ) مع �شقيقه �أنور  ،وكان يتردد على
نا ٍد له تاريخ معروف ا�سمه ( العروة الوثقى ) (*) ويتداول
ال�ش�ؤون العامة مع نفر من �إخوانه القوميين العرب ،
وكان لل�سيا�سة حظ موفور في ( العروة الوثقى ) .
وفي عام � 1927أقبل يوم ال�شهداء الواقع في � 6أي��ار /
مايو من كل عام  ،وهو ذك��رى �إع��دام ال�شهداء في �سورية
ولبنان عام  1916على يد جمال ( با�شا ) ال�سفاح  ،وفي �ساحة
ال�شهداء ببيروت �سار ( �أحمد ) على ر�أ�س مظاهرة كبرى
بلغت قبور ال�شهداء في محلة الرمل  ،ووقع االختيار عليه
وعلى يو�سف الكيالني ( من بغداد ) ليتكلما با�سم الطالب
العرب  ،وكان احتفاال مهيبا خطب فيه عدد من رجاالت
بيروت منهم ريا�ض ال�صلح وجبران تويني م�ؤ�س�س جريدة
« النهار »  ،وحين جاء دور ( �أحمد ) للكالم لم ي�ستطع بلوغ
المن�صة في زحمة الجماهير  ،وكان ق�صيرا ً نحيالً  ،فحمله
رفاقه على �أكتافهم  ،وارتجل خطابا ً حما�سيا ً �أثنى فيه على
ال�شهداء  ،وحمل على جمال ال�سفاح والعهد العثماني ،
و�أ�شاد بالوحدة العربية ودعا �إلى قيامها .
وع ��اد م��ع ال �ط�ل�اب �إل ��ى ال�ج��ام�ع��ة الأم �ي��رك �ي��ة دون
�أن ي��دري م��اذا يخبئ ل��ه ال�ق��در  ،و�أ��ص�ب��ح ال�صباح و�إذا
بال�صحف طافحة ب�أخبار المظاهرة الكبرى  ،وبرجال
ال�شرطة يقتادونه �إلى �سراي الحكومة وي�سلمونه ورقة
مكتوبا ً عليها « �صدر الأمر ب�إبعادك من البالد الم�شمولة
باالنتداب الفرن�سي » .
تدخلها
غادر ( �أحمد ) ال�سراي �إلى الجامعة  ،ورغم ُّ
وبع�ض �أع�ي��ان بيروت لتجميد �أم��ر الإب�ع��اد فقد �أ�صرت
دوائر المفو�ض ال�سامي على تنفيذ الأمر  ،وجاءت �سيارة
ال�شرطة الفرن�سية �إل��ى الجامعة لت�أخذ ( �أحمد ) �إلى
نقطة الناقورة وعلى جواز �سفره عبارة بالإفرن�سية هذه
ترجمتها  « :ممنوع دخوله �إلى �سورية ولبنان  ،مطرود ،
داعية �سيا�سي » .
ك��ان �إبعاد ( �أحمد ) من الجامعة الأميركية نقطة
تحول في حياته  ،فقد �ألهب هذا الحدث حما�سته  ،و�ألقى
به في ميادين العمل الوطني في وقت مبكر من عمره .
ور�أى في جريدة ( الزمر ) التي كانت ت�صدر في عكا
هدفه المن�شود  ،ف�أخذ يكتب فيها المقاالت الوطنية بالدعوة
�إلى مقاومة الحركة ال�صهيونية واال�ستعمار  ،وقاده التفكير
�إلى االلتحاق بـ ( معهد الحقوق الفل�سطيني ) في القد�س
ليكون محاميا ً؛ فق�صد القد�س و�شرع في معاملة االلتحاق
بمعهد الحقوق �إلى �أن كلل اهلل �سعيه فحقق ما �أراد .
(*) العروة الوثقى جمعية لطالب الجامعة الأميركية .
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وليملأ �أوق��ات فراغه ت�سلم جريدة ( م��ر�آة ال�شرق )
المقد�سية ل�صاحبها المرحوم بول�س �شحادة  ،فكان �صحفيا ً
و�سيا�سيا ً في النهار وطالب حقوق في الم�ساء .
وفي عام  1928ولج ( �أحمد ) باب الحركة الوطنية في
فل�سطين وجعل ( مر�آة ال�شرق ) َمنبرا ً للدعوة التي نادى
بها العاملون في الحقل الوطني  ( :الإنكليز �أ�صل الداء
ور�أ�س البالء )  ،و�أ�صبحت ( مر�آة ال�شرق ) جريدة وطنية
بعد �أن كانت تنطق بل�سان المعار�ضين  ،وبادر كيث رو�ش
( با�شا ) حاكم ل��واء القد�س �إل��ى �إن��ذار ( �أحمد ) بالكف
عن الكتابة في ال�صحف  ،فثارت ثائرة ال�شباب على هذا
الإنذار  ،وكانت النتيجة ُم ِ�ض َّي ُه في كتابة المقاالت .
و�شهدت فل�سطين ع��ام  1928ن�شاطا ً قوميا ً على كل
�صعيد  ،وك��ان م��ن �آي��ات ذل��ك �إن�شاء ( جمعيات ال�شبان
الم�سلمين ) على غ��رار ما ق��ام في م�صر  ،وك��ان قد زار
فل�سطين ال��دك�ت��ور عبدالحميد �سعيد ال��رئ�ي����س العام
لجمعيات ال�شبان الم�سلمين  ،وط��اف ف��ي معظم مدن
فل�سطين ودعا �إلى ت�أ�سي�س هذه الجمعيات  ،فدعا ( �أحمد )
ونفر من ال�شباب الواعي �إلى م�ؤتمر يعقد في يافا لالتفاق
على التدابير الالزمة  .وبعد التئام ال�شمل نجح الم�ؤتمر
وق��رر ت�أ�سي�س جمعيات ال�شبان الم�سلمين ف��ي �أنحاء
فل�سطين  ،وحر�ص على �أن تظل الجبهة الوطنية في
فل�سطين الإ�سالمية  -الم�سيحية متما�سكة  ،و�أخذت
�أندية يافا القومية تتبارى في دعوة رجال الفكر لإلقاء
محا�ضرات وطنية  ،فا�ستجاب ( �أحمد ) �إلى دعوة النادي
الأرثوذك�سي  ،وكان مو�ضوع محا�ضرته ( ربيع الحياة ) .
وج��اء عيد الغفران عند اليهود ف ��إذا بجموع اليهود
�شيباً و�شباناً يتدفقون على حائط المبكى في مظاهرة
ع�سكرية  ،و�أخذوا ينفخون في البوق  ،وو�ضعوا الطاوالت
وال�ستائر  ،ورفعوا �أ�صواتهم  ،وكانت حركاتهم �آي��ة في
التحدي واال�ستفزاز  .وهنا اهتاجت الخواطر والم�شاعر
واب�ت��د�أ ال�صدام في القد�س القديمة  ،فت�صدى العرب
للم�سيرة اليهودية  ،وت�صدى البولي�س للعرب  ،و�سقط
القتلى والجرحى بالمئات  ،وت�ألفت في البالد جمعيات
( حرا�س الم�سجد الأق�صى ) على غرار الجمعيات التي
�ألفها اليهود با�سم ( حرا�س المبكى )  ،وكان للحاج �أمين
الح�سيني ودوائر المجل�س الإ�سالمي وال�شباب العربي دور
كبير في �إيقاظ ال�شعور والتنبيه للخطر ال�صهيوني .
وك��ان ( �أح�م��د ) دائ��م الحركة ف��ي �شمال ال�ب�لاد مع
�إخوانه ال�شباب يح�ض ال�شعب على وحدة ال�صفوف ونبذ
الخالفات وال��ذود عن حمى الوطن  ،ف�ضاقت ال�سلطة
البريطانية ذرعا ً بهذا الن�شاط المثير  ،فاعتقلته ونقلته
�إل ��ى ق��ري��ة ال��زي��ب ( �إح ��دى ��ض��واح��ي ع�ك��ا ) ف��ي �إقامة

�إجبارية  ،وانتهت مدة اعتقاله  ،فعاد �إلى القد�س معتزال ً
العمل في « م��ر�آة ال�شرق » ليعطي درا�سة الحقوق وقتا ً
�أكثر وجهدا ً �أكبر .
وف��ي الثالثينات م��ن ه��ذا ال�ق��رن خ��رج ( �أح�م��د ) مع
لفيف من �شباب عكا �إلى الحدود ال�سورية ال�ستقبال يا�سين
الها�شمي الزعيم العراقي المعروف  ،و�ساروا به في موكب
فخم �إلى عكا  ،وخطب ( �أحمد ) بين يديه خطابا وطنيا ،
الخ ُل َق القومي في
فكان رد الها�شمي  « :البد من �أن نبني ُ
الحكم العربي �أوال ً  ...وقبل كل �شيء » .
وفي �أوائل الثالثينات �أ�سهم ( �أحمد ) بن�صيب وافر
في الحركة الوطنية وفي التح�ضير للق�ضية الفل�سطينية
�أمام ( لجنة �شو )  ،و�أثناء عمله في هذه اللجنة عر�ض
عليه المحامي عوني عبدالهادي �أن يعمل في مكتبه ،
فرحب بالعر�ض وان�ضم �إليه .
ّ
وجاءت توا�صي ( لجنة �شو ) م�شجعة  ،فقررت اللجنة
العربية العليا �إر� �س��ال وف��د �إل��ى ل�ن��دن لعر�ض المطالب
الوطنية  ،ف��أخ��ذ ( �أح�م��د ) وبع�ض العاملين ف��ي الحقل
الوطني يعدون مل ّفا ًعن الق�ضية الفل�سطينية  ،وراح يوا�صل
الليل بالنهار وهو يجمع الوثائق ويهيئ المذكرات .
وفي �سنة � 1933أحاط البولي�س بعرب وادي الحوارث
وطلب منهم �أن يخرجوا من الأر���ض التي عا�شوا عليها
وترعرعوا فيها هم و�آبا�ؤهم و�أجدادهم  ،فتنادت الهيئات
الوطنية لم�ؤتمر قومي عقد في يافا في �آذار  ، 1933ف�شرح
( �أحمد ) خطورة الموقف وتحدث بتف�صيل ع ّما �شاهد
في وادي الحوارث  ،وختم كلمته ب�أن الأمر ي�ستدعي قيام
جبهة وطنية ت�ضم كل الزعماء � ،شريطة �أن يتخلوا عن
منا�صبهم الحكومية ويتفرغوا لقيادة الحركة الوطنية ،
فرحب ق�سم منهم بهذا االقتراح و�أعر�ض الق�سم الآخر
عن تحقيقه .
و�أغرم ( �أحمد ) بق�ضايا الأرا�ضي � ،إذ كانت المنازعات
نا�شبة بين ال�ع��رب وال�ي�ه��ود ح��ول ملكية الأرا� �ض��ي فقد
كانت ال�شركات اليهودية بما لديها من ثراء ونفوذ لدى
الم�س�ؤولين البريطانيين تعرف كيف ( ت�صطاد ) ملكية
�إ�سمية للأرا�ضي العربية  ،وكثيرا ً ما تطوع ال�شقيري
للدفاع عن حقوق الفالحين  ،وق�ضى الليالي الطوال
في ال�سهر معهم وه��و يبحث مواقع القرى و�سجالتها
وحدودها منذ العهد العثماني .
وفي تلك الفترة زار فل�سطين �إ�سماعيل �صدقي با�شا
رئي�س ال ��وزارة الم�صرية عهد ذاك  ،وح��ل �ضيفا ً على
المندوب ال�سامي  .وفي زيارتهما لعكا طلب ( �أحمد )
�إلى الأهلين تجاهله � ،إذ كان عرب فل�سطين وفديين في
م�شاعرهم الوطنية(*) .

وفي العا�شر من ت�شرين الثاني  /نوفمبر � 1935سقط
المنا�ضل عزالدين الق�سام مع بع�ض رفاقه �شهداء في
�أحراج يعبد ( بق�ضاء جنين ) نتيجة ا�صطدام م�سلح مع
القوات البريطانية  ،فتطوع ال�شقيري ومعين الما�ضي
للدفاع عن الأحياء من ع�صبة الق�سام الم�ؤمنة البا�سلة .
ف��ي �أوا� �س��ط الثالثينات  1934و  1935ك��ان ال�شعب
ال �ع��رب��ي ف ��ي ف�ل���س�ط�ي��ن ي�ت�ح�ف��ز ل �ل �ث��ورة ع �ل��ى الحكم
البريطاني وي��رى ف��ي ال�ه�ج��رة ال�ي�ه��ودي��ة ع��ام�لاً هاما ً
لتدميره واجتثاث �أ�صوله من �أر�ضه  ،فقررت الهيئات
الوطنية  ،في  15ني�سان � /أبريل  ، 1936الإ�ضراب العام
احتجاجا ً على ال�سيا�سة الغا�شمة التي تنتهجها بريطانيا
�ضد عرب فل�سطين  ،فانبرى ( �أحمد ) وبع�ض �إخوانه
للدعوة �إلى ثورة �شعبية تحريرية  ،ودام هذا الإ�ضراب
�ستة �شهور .
وك��ان��ت ال���س�ل�ط��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ت �ق��ف م��ن الإ�� �ض ��راب
موقف المراقب �إل��ى �أن ذ َّر ق��رن الأع�م��ال الم�سلحة في
البالد  ،وت�ألفت ( الع�صابات ) لقطع الأ�سالك الهاتفية
ون�سف الج�سور ومهاجمة القطارات و�إلقاء القنابل على
البريطانيين واليهود  ،ف�أعلنت ال�سلطة حالة الطوارئ ،
وقامت بحملة اعتقاالت وا�سعة  ،و�أن�ش�أت معتقالً في عوجا
الحفير و�آخ��ر ف��ي �صرفند  ،وزج��ت فيهما بالمئات من
العاملين في الحركة الوطنية  ،واعتقلت ال�شقيري ونقلته
�إلى �سمخ وفر�ضت عليه �إقامة جبرية  ،و�إثبات وجوده في
مركز البولي�س �إحدى ع�شرة مرة في اليوم الواحد �إلى �أن
انتهى الإ�ضراب ال�شامل .
وف��وج��ئ الفل�سطينيون ��ص�ب��اح ال �ح��ادي ع���ش��ر من
ت�شرين الأول � /أكتوبر  1936بنداء من اللجنة العربية
العليا ا��س�ت�ن��ادا ً �إل��ى ر��س��ال��ة م��ن الملك عبد ال�ع��زي��ز �آل
�سعود والملك غازي والإم��ام يحيى والأمير عبداهلل بن
الح�سين بدعوة ال�شعب الفل�سطيني �إلى ال�سكينة  ،وفي
�صباح الثاني ع�شر ا�ستجاب ال�شعب وتوقف الإ�ضراب .
وف ��ي ال �� �س��اد���س م��ن ك��ان��ون ال �ث��ان��ي  /ي �ن��اي��ر 1937
ق��ررت اللجنة العربية العليا االت�صال باللجنة الملكية
البريطانية وب�سط الق�ضية �أمامها  ،وطلب رئي�سها الحاج
�أمين الح�سيني �إلى ( �أحمد ) المثول �أمامها  -مع جملة
المندوبين الذين �ستختارهم اللجنة العليا  -ليتحدث
عن ق�ضية فل�سطين من نافذة القانون الدولي  ،لكنه
اعتذر عن هذه المهمة �إيمانا ً منه ب�أن القانون الدولي
لن ينقذ فل�سطين من مخالب ال�صهيونية .
وف��ي � 8أي�ل��ول � /سبتمبر  1937عقد ال�سا�سة العرب
م ��ؤت �م��را ً ق��وم�ي�ا ً ف��ي ب �ل��ودان ب��رئ��ا��س��ة ن��اج��ي ال�سويدي
لمقاومة التق�سيم ودع��م مطالب ال�شعب الفل�سطيني ،

(*) حزب الوفد الم�صري الذي يناه�ضه ا�سماعيل �صدقي .
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فا�شترك ال�شقيري في هذا الم�ؤتمر .
وما �أن �أط��ل �شهر �أيلول  1937حتى انفجر الموقف
ف��ي فل�سطين بانت�شار الع�صابات الم�سلحة م��ن رفاق
الق�سام  ،وقيامها بعمليات ع�سكرية جريئة �ضد ال�سلطات
البريطانية  .وقد تر�صد �أربعة من الق�ساميين للم�ستر
�أن ��دروز حاكم ل��واء الجليل ف�أطلقوا عليه النار و�أردوه
قتيال ً  ،ف َُج َّن جنون ال�سلطة البريطانية  ،ف�أعلنت َح ّل
اللجنة العربية العليا واللجان القومية وعزلت الحاج
�أم�ي��ن الح�سيني م��ن منا�صبه ف��ي المجل�س الإ�سالمي
والأوق � ��اف  ،واع�ت�ق�ل��ت �أع �� �ض��اء اللجنة ال�ع��رب�ي��ة العليا
ونقلتهم ع�ل��ى ب��اخ��رة ب��ري�ط��ان�ي��ة �إل ��ى ِ
�سي�شل  ،وطفق
رجال الأمن يبحثون عن الحاج �أمين وجمال الح�سيني
وال�شقيري لت�ضمهم �إل��ى قافلة المبعدين �إل��ى �سي�شل ،
ف�ه��رب ( �أح�م��د ) �إل��ى ال�ق��د���س واخ�ت�ف��ى ب�ضعة �أي ��ام في
بيت المحامي عمر ال�صالح البرغوثي  ،ومنه لج�أ �إلى
بيت المحامي مغنم مغنم  ،وق��رر اللجوء �إل��ى القاهرة
واتخاذها مركزا ً لن�شاطه  ...ف ََح َمل ر�سول �أمين جواز
�سفره �إل��ى القن�صلية الم�صرية في القد�س  ،ولم يغادر
الر�سول القن�صلية �إال ِ
و�س َمة ال��دخ��ول على ج��واز �سفر
ال�شقيري  .وبعد �أيام خرج من دار م�ضيفه بلحية طويلة
وقبعة ��س��وداء وو��ض��ع ن�ظ��ارة ��س��وداء على عينيه  ،وركب
ق�ط��ار ال�ق��د���س  -ال�ل��د  ،وم��ن ه��ذه �أخ ��ذ ق�ط��ار القاهرة
وتجاوز غزة  ،فتناول �ضابط المهاجرة الفل�سطيني جواز
�سفره وختمه  ،ووا�صل �سفره حتى و�صل �إلى محطة دير
البلح وهو مطمئن النف�س  ،وطال وقوفه في دير البلح ،
ف ��إذا ب�أحد كبار رج��ال الأم��ن البريطانيين يدخل عليه
غرفته في القطار ويدعوه �إلى �شرب ال�شاي في غزة .
وحملته �سيارة ع�سكرية �إل��ى غ��زة  ،وو��ض��ع الجنود
القيد في يديه  ،وعندما بلغوها �أدخل ( �أحمد ) زنزانة
في ال�سجن وفك القيد من يديه  ،ففر�ش البطانية على
الأر� ��ض وت��و��س��د حقيبة ثيابه  ،وق�ضى ف��ي �سجن غزة
خم�سة �أي��ام  ،ومنه نقل بالقطار �إل��ى حيفا  ،وبعد فترة
من الوقت دخل �سجن عكا وق�ضى في جناح المجرمين
ع�شرين يوما ً .
وبلغ اال�ستياء من ال�شعب في عكا �أن دعا �إلى ت�أليف
وف��د م��ن وج��وه المدينة  ،فقابلوا الحاكم البريطاني
محتجين على �إيداع ال�شقيري ال�سجن وطلبوا نقله من
ال�سجن �إلى المعتقل  ،وبعد �أ�سبوع �أر�سله البريطانيون
�إلى معتقل المزرعة .
�أدرك��ت ال�سلطة البريطانية �أن �أ�سلوب ( االعتقال )
لم يعد ُمجديا ً  ،ف��أخ��ذت تفرج عن المعتقلين  ،وخرج
( �أحمد ) من المعتقل �إلى بيته في عكا  ،وبعد �أيام دعاه
حاكم ل��واء الجليل ون�ف��را ً م��ن المعتقلين ال��ذي��ن �أفرج
عنهم لمقابلته في النا�صرة  ،ف�ألقى عليهم بيانا ً خطيا ً
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طافحا ً بالتهديد والوعيد وبن�سف المدن وتدمير القرى
وف��ر���ض ال�ع�ق��وب��ات �إذا ل��م تتوقف ال �ث��ورة  ،ف�ك��ان جواب
ال�شقيري �أن ال�شعب �سيم�ضي في كفاحه حتى تتحقق
�أمانيه القومية فخرج القوم من مكتب حاكم ال�ل��واء ،
و�إذا بموظف عربي ين�صح ( �أحمد ) هم�سا ً �أن ال يعود
�إل��ى عكا  ،فقد �صدرت تعليمات بالقب�ض عليه  ،فتلقى
النب�أ ب�سكينة وهدوء وانطلق ب�سيارته �إلى طبريا ف�سمخ
فالحمة  ،و�سلك طريقا ً ع�سكريا ً �إلى دم�شق  ،لكن وعورة
الطريق حالت دون �سفره �إلى دم�شق .
عاد ( �أحمد ) �إلى �سمخ وكا�شف �صديقه ال�سيد روحي
الخطيب بالأمر  ،فرتّب �أمر �سفره بالقطار من الحمة
وم��ن غ�ي��ر ج ��واز �سفر  ...وب�ع��د �أن ب�ل��غ دم���ش��ق اجتمع
ب�إخوانه الذين لج�أوا �إلى دم�شق قبله  ،فاقترحوا عليه
الإقامة في بيروت على مقربة من الحاج �أمين الح�سيني
ليتعاونا معا ً .
وف��ي ب�ي��روت �أخ��ذ ( �أح�م��د ) ي�شرح ت�ط��ورات الق�ضية
الفل�سطينية و�ش�ؤون الثورة ويكتب المقاالت في جرائد
« النهار » و « بيروت » و « اليوم » بقلم ( عربي )  ،لكن
فل�سطين غا�صت ف��ي بحر م��ن ال��دم��اء  ،وا�ستفحل �أمر
االغ�ت�ي��االت وال �ث��ارات و�سقط الع�شرات م��ن الأب��ري��اء في
المدن والقرى الفل�سطينية  ،وكان في عدادهم الدكتور
�أن ��ور �شقيق ( �أح�م��د ) طبيب ال �ث��ورة وقلبها ف��ي �شمال
فل�سطين  ،فدعاه �أحدهم لمعالجة جريح  ،وفي طريقه
لأداء هذا الواجب القومي �أطلق عليه النار ف�أرداه قتيالً .
ورغ ��م ه ��ول ال�م���ص��اب ظ��ل ( �أح �م��د ) ع�ل��ى ن�شاطه
ال�سيا�سي فزار تركيا لي�ستطلع �إمكانية الدعم والت�أييد
للق�ضية الفل�سطينية خا�صة فيما يتعلق بال�سالح  ،لأن
م�صطفى كمال �صديق لوالده ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري ،
وق�ضى في تركيا ثالثة �أ�سابيع ات�صل خاللها بال�صحافة
ال�ت��رك�ي��ة  ،وب �ع��ث ب��ر��س��ال��ة �إل ��ى م�صطفى ك �م��ال رئي�س
الجمهورية �شرح فيها ظ��روف الثورة الفل�سطينية وما
تعانيه م��ن نق�ص ف��ي ال���س�لاح  ،و��س��أل��ه ت��زوي��د ال�شعب
الفل�سطيني بالعتاد والذخيرة  ،لكن م�صطفى كمال كان
يعاني مر�ضا خطيرا في كبده  ،فعاد ( �أحمد ) �إلى بيروت
ليعمل مع العاملين في �سبيل ق�ضية وطنه .
بعد ن�شوب الحرب العالمية الثانية في اليوم الأول من
�أيلول � /سبتمبر � 1939أبلغت ال�سلطات الإفرن�سية الالجئين
ال�سيا�سيين المقيمين في بيروت �أن �إقامتهم في لبنان غير
مرغوب فيها و�أن عليهم الرحيل  ...ف�أبحر ( �أحمد ) �إلى
القاهرة و�أ�سهم مع �إخ��وان��ه العاملين في ال�ش�ؤون العربية
ومنها ق�ضية فل�سطين  .وف��ي �شباط  /فبراير  1940نعي
�إليه من عكا وال��ده ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري  ،و�أن ال�سلطات
البريطانية ال تمانع في عودته �إلى فل�سطين  ،فعاد ( �أحمد )
�إلى م�سقط ر�أ�سه وا�ست�أنف عمله في المحاماة .

وفي � 22آذار  /مار�س � 1945شهد ( �أحمد ) مولد جامعة
الدول العربية وكان في زيارة للقاهرة  ،وفي �أوائل هذه
ال�سنة كلفه مو�سى العلمي ال�سفر �إلى وا�شنطن لت�أ�سي�س
مكتب عربي  ،فا�ستجاب لهذا الطلب القومي وعاد �إلى
ال�ق��د���س  ،ومنها انطلق �إل��ى ال�ق��اه��رة فوا�شنطن وبعد
و�صوله ب�أ�سابيع دعته دار الإذاعة الأميركية في نيويورك
للدخول في حوار مع الق�س وندل فيلب�س حول الق�ضية
الفل�سطينية  ،فل ّبى الدعوة ودار الحوار بينهما كما يدور
ال�صراع  ...وكان الق�س الم�أجور يتكلم من غير �إيمان ،
و�أن للم�أجور وجها ً يف�ضح �صاحبه .
وب�ع��د �سنين ج��رت بينه وب�ي��ن ( غ��ول��دا م��ائ�ي��ر ) -
وكانت وزي��رة خارجية « �إ�سرائيل »  -م�ساجالت عنيفة
حول ( نازية ) الحاج �أمين الح�سيني  .وفي مطلع 1946
ع��اد ( �أح�م��د ) �إل��ى القد�س فوجد �أن ال�ح��رب العالمية
الثانية قد و�ضعت �أوزاره��ا و�أن ال�صهيونية العالمية قد
ن�شطت بنفوذها ال�ضخم  ،كما انطلق الإرهاب ال�صهيوني
من عقاله  ،ف�أخذ يعد العدة لعر�ض الق�ضية الفل�سطينية
على لجنة التحقيق الأنجلو �أميركية  ،وانتهى به الأمر
مع زمالئه �إلى �إعداد َمل َّف �ضخم باللغة الإنكليزية على
�أح�سن ما يكون �سردا ً وعر�ضا ً .
وف��ي �شباط  /ف�ب��راي��ر  1946ب��ا��ش��رت اللجنة عملها في
القد�س بال�سماع �إل��ى �أق ��وال الجانبين العربي وال�ي�ه��ودي ،
ولكنها ت�ج��اوزت العدالة � ،إذ �أو��ص��ت بن�سف الكتاب الأبي�ض
ال�صادر �سنة  1939ومهدت ال�سبيل لإقامة دولة « �إ�سرائيل » .
بعد �أن وقعت الم�أ�ساة الفل�سطينية الأولى �سنة ، 1948
انتخب ال�شقيري م�ساعدا ًلعبدالرحمن عزام الأمين العام
للجامعة العربية  .وفي �أوائل �آذار  /مار�س  1947اختارته
الجمهورية العربية ال�سورية م�ست�شارا ً للوفد ال�سوري
في مجل�س الجامعة  .وفي �شهر حزيران  /يونيو 1948
توقف القتال في فل�سطين امتثاال ً لقرار مجل�س الأمن ،
واختارت الأمم المتحدة الكونت برنادوت و�سيطا ً دوليا ً ؛
فهبط على الم�شرق العربي و�أع��رب للعرب واليهود عن
رغبته في �أن ي�شكل كل من الفريقين وفدا ً من الخبراء
لي�شرح وجهة نظر بالده في الق�ضية ومالب�ساتها  ،و�أن
يكون اللقاء ف��ي رود���س  ،ف�ق��ررت الجامعة العربية �أن
يمثلها وف��د ك��ان ال�شقيري في ع��داد �أع�ضائه  ،وف��ي 20
حزيران  /يونيو  ، 1948بلغ الوفد العربي جزيرة رود�س ؛
واتفق �أع�ضا�ؤه على �أن يكون ال�شقيري الناطق با�سمهم .
وفي  1948/9/17اغتال اليهود برنادوت لأن التقرير
ال��ذي �أع� ّده لي�س في �صالحهم  .وكانت الأم��م المتحدة
مجتمعة قبل ذل��ك ف��ي باري�س  ،وم� ّث��ل ال��دول العربية
�أ�شخا�ص على م�ستوى عال  ،ومثل فل�سطين ال�شقيري
وه �ن��ري ك�ت��ن وال��دك �ت��ور ي�ع�ق��وب خ ��وري  .وت��م االتفاق
م��ع الحكومة ال���س��وري��ة على �أن يرئ�س ال�شقيري وفد

فل�سطين ليخطب ويناق�ش بدال ً من �أن يكون م�ست�شارا ً
للوفد ال�سوري .
وج��اء دوره ف��ي ال�ك�لام ف�ألقى بيانا ً م�ستفي�ضا ً عن
الق�ضية الفل�سطينية منذ ن�ش�أتها �إلى زمن ع�صبة الأمم
ع�ب��ر االن �ت��داب ال�ب��ري�ط��ان��ي  ،وع��ن ال�ق��د���س وقد�سيتها
وا�ستم�ساك العرب بعروبتها  ،وتكلم �شرتوك وزير خارجية
« �إ�سرائيل » الأ�سبق معلنا ً تم�سكه بقرار التق�سيم  ،معار�ضا ً
لكثير مما ورد في تقرير برنادوت ُ ،م�صرا ً على �أن يكون
حل م�شكلة الالجئين �ضمن الت�سوية العامة  ،وحاول �أن
يرد على بيان ال�شقيري فلم يجد منفذا ً �سوى �أن يقول
« �إن��ه ن��ازي �سابق وق��د تعاون مع الحاج �أمين الح�سيني
المعروف ب�صالته مع هتلر » .
ورغ �م �ا ً ع��ن ال�م���س�ت��وى ال�ع��ال��ي ال ��ذي ك��ان��ت الوفود
العربية تت�ألف منه ف�إنها كانت تجهل الموقف الع�سكري
في الوطن العربي  .ولكي تقف على ر�أي مجل�س الجامعة
العربية  -وك��ان في حالة انعقاد دائ��م  -ب�صدد ظروف
الق�ضية التي تناق�شها الأمم المتحدة في باري�س وتعيين
الموقف الذي ينبغي اتخاذه  ...ق�صد ( �أحمد ) القاهرة
و� �ش��رح ال�م��وق��ف م��ن ك��اف��ة ج��وان�ب��ه و�أب �ع��اده  ،وع ��اد �إلى
باري�س يحمل رف�ض م�شروع برنادوت وم�شروع التق�سيم
مع التم�سك بعروبة فل�سطين .
ومن االجتماع الذي عقدته ( لجنة التوفيق الدولية )
التي �أنيط بها بحث ق�ضية فل�سطين في بيروت  ،ح�ضر
ال�شقيري مع خالد العظم  ،وزير خارجية �سورية الأ�سبق
بو�صفه م�ست�شارا ًللحكومة ال�سورية بعد �أن انتهت رئا�سته
للوفد الفل�سطيني في الأمم المتحدة لدورة  ، 1948وعزم
على الإقامة في م�صر  ،لكنه غادرها �إلى لوزان لاللتحاق
بالوفد ال�سوري �أمام ( لجنة التوفيق الدولية ) .
وفي �سنة � 1949سافر ال�شقيري �إلى ( ليك �ساك�س�س )
لح�ضور اجتماعات الأم��م المتحدة  ،و�أ�سهب في �شرح
الق�ضية الفل�سطينية على �ضوء تقرير لجنة التوفيق
الدولية  ،وتكلم عن ق�ضية الالجئين بحرارة و�إ�سهاب ،
وتحدث عن ق�ضية القد�س م�ستعر�ضا ً تاريخها الجليل
ومقد�ساتها الحافلة بالذكريات  ،ولكن ال��دول الكبرى
ال�ضالعة مع « �إ�سرائيل » وقفت من خطبه وانتقاداته
موقفا ً �سلبيا ً .
وف��ي رب�ي��ع �سنة � ، 1950سافر �إل��ى �سوي�سرا ليمثل
الحكومة ال�سورية �أمام ( لجنة التوفيق الدولية ) و�أمام
( مجل�س الو�صاية ) المنعقد في جنيف لو�ضع م�شروع
د�ستور لمنطقة القد�س  .وفي الثاني من �شباط 1951
�أ�صدر مجل�س الجامعة العربية قرارا ً بتعيين ال�شقيري
الأم�ي��ن العام الم�ساعد للأمين العام  ،غير �أن �سورية
ا�شترطت غ��داة تعيينه �أن يعمل في الوفد ال�سوري في
الأمم المتحدة بالإعارة  ،وا�ستمر هذا الترتيب حتى �سنة
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 ، 1957حينما وافق الرئي�س القوتلي على �إعارته للملكة
العربية ال�سعودية .
وحين انعقدت دورة الأمم المتحدة ل�سنة  ، 1951في
باري�س �أُ�سندت رئا�سة الوفد ال�سوري �إلى فار�س الخوري ،
وكان ال�شقيري نائبا ً له .
وعلى هذا النهج عمل ال�شقيري في الأم��م المتحدة
ال�سنين ال�ط��وال رئي�سا ً للوفد ال�سوري ورئي�سا ً للوفد
ال�سعودي �إلى �أن جاءت م�شكلة اليمن �سنة  ، 1962وجاء
معها وف��د تون�سي يرجو ال��وف��ود العربية في المنظمة
الدولية ( كلمة خير )  .ومن غير �أن يطلب ( �أحمد ) �أية
تعليمات من دم�شق دعا الوفد التون�سي معه �إل��ى هيئة
الأم ��م  ،وع�ق��د م��ؤت�م��را ً �صحفيا ً للحديث ع��ن الق�ضية
التون�سية  .وفي تلك الأثناء حمل �إليه وزيران تون�سيان
( توكيال ً ) با�سم الحكومة التون�سية يخوله الدفاع عن
الق�ضية التون�سية �أمام الأمم المتحدة  .وفي خ�ضم هذه
الم�شاكل و�صل وفد ليبي �إلى الأمم المتحدة وطلب �إليه
ت�أييد الق�ضية الليبية من غير قيد وال �شرط .
ودخل ( �أحمد ) المعركة وهي على �أ�شدها بين الكتلة
ال�شرقية والكتلة الغربية  ،و�أكد حق ال�شعب الليبي في
تقرير م�صيره وحريته وا�ستقالله  ،و�أن ت�صفية القواعد
الأجنبية في ليبيا ال يختلف عليها في الأمم المتحدة �إال
اثنان  :بريطانيا و�أميركا .
ووقع عليه االختيار من قبل الوفود العربية ليتولى
ق�ي��ادة الق�ضية المراك�شية ف��ي الأم ��م المتحدة  ،وفي
الموعد المحدد وق��ف ال�شقيري م��داف�ع�ا ً ع��ن المغرب
العربي  ،و�أقبلت عليه الوفود العربية والآ�سيوية مه ِّنئة
بدفاعه الموفق  ،ووجدت الق�ضية المراك�شية في اليوم
التالي من الدول ال�صديقة العون والت�أييد  .وبعد انتهاء
دورة الأمم المتحدة �سنة  ، 1952قام برحلة �إلى �إ�سبانيا ،
وكانت الأندل�س طريق عودته �إلى الوطن .
وفي خريف  1952غ��ادر �سورية لح�ضور دورة الأمم
المتحدة  ،وه�ن��اك وج��د �أن ال�سيا�سة الأم�ي��رك�ي��ة التي
�أفلحت في ا�ست�صدار ق��رار تق�سيم فل�سطين �سنة 1947
واعترفت بـ « �إ�سرائيل » �سنة  ، 1948و�أ ّيدت دخولها ع�ضوا ً
في الأمم المتحدة �سنة � ، 1949أرادت �أن تجعل من دورة
الأمم المتحدة ل�سنة  1952و�سيلة لتوطين الالجئين في
البالد العربية وت�صفية ما بقي من ق�ضيتها .
وب�ع��د ت��دار���س ال�م��وق��ف م��ع �أع���ض��اء ال��وف��د ال�سوري
الدائم ر�أوا �أن باب ال َف َرج هو عند االتحاد ال�سوفييتي ،
وكانت تربط ال�شقيري بفي�شن�سكي رئي�س الوفد الرو�سي
�صالت من الود  .وفي مكتب الوفد الرو�سي تحدث مع
في�شن�سكي في الق�ضية الفل�سطينية حديثا ً مطوال ً ورجاه
ن�صرة الدول اال�شتراكية وعلى ر�أ�سها االتحاد ال�سوفييتي .
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وعندما جاء يوم الت�صويت في الجمعية العامة �أعلنت
رو�سيا �أنها لي�ست مع القرار  ،وكذلك الدول اال�شتراكية
كلها  ،ف�سقط القرار ال��ذي تبنته �أميركا لأن��ه لم يظفر
ب��أك�ث��ري��ة الثلثين  ،ف��أع�ل��ن ال�شقيري م��ن منبر الأمم
المتحدة �شكر الأمة العربية لالتحاد ال�سوفييتي والدول
اال�شتراكية  ،كما �أعلن ا�ستنكار الأم��ة العربية لموقف
�أميركا وحليفاتها  .وانتهت دورة الأم��م المتحدة ل�سنة
 1952بهزيمة منكرة لـ « �إ�سرائيل » ومن هم وراءها .
وف��ي ��س�ن��ة  1953ك��ان ال�ن���ض��ال ال��وط�ن��ي ف��ي تون�س
والجزائر ومراك�ش �آخذا ً طريقه �إلى المحافل الدولية ،
وفي  1953/9/7قررت الجامعة العربية عر�ض الق�ضية
التون�سية والق�ضية المراك�شية على الأم��م المتحدة .
�أما ق�ضية الجزائر فقد كانت ( جوزة �صلبة ) في نظر
الجامعة العربية  ،فحملت الوفود العربية هذه القرارات
�إل��ى الأم��م المتحدة  ،وك��ان ال�شقيري رئي�سا ً للوفد ال�سوري ،
وح���ض��ر ه��ذه ال ��دورة ع��دد م��ن �سا�سة ال�م�غ��رب العربي
ج ��اءوا �إل��ى ن�ي��وي��ورك للدعاية واالت �� �ص��االت ال�سيا�سية
ت�أييدا ً لق�ضايا بالدهم  ،وكان في عدادهم الباهي الأدغم
( تون�س )  ،و�أحمد بال فريج ( المغرب )  ،لكن ال�صعوبة
التي واجهتهما  ...كيف ال�سبيل �إل��ى دخولهما قاعات
الأمم المتحدة وات�صالهما بالوفود ؟ والوفد الإفرن�سي
يراقبهما منذ و�صال �إلى الواليات المتحدة .
عقدت الوفود العربية اجتماعا ً لبحث هذه الم�شكلة ،
وا�ستقر الر�أي �أن ي�ضمهما ال�شقيري �إلى الوفد ال�سوري
كم�ست�شارين  ،وعندما جاء موعد بحث ق�ضيتي تون�س
ومراك�ش جل�س ( الم�ست�شاران ) الأدغ��م وبال فريج في
جناح الوفد ال�سوري  ،ف�صعق الوفد الإفرن�سي �أن يرى
عد ّويه اللدودين يجل�سان داخل اللجنة ال�سيا�سية وفي
مقاعد الوفد ال�سوري  ،فوثب رئي�س الوفد الإفرن�سي
�إل ��ى م�ك�ت��ب ه�م��ر��ش�ل��د الأم �ي��ن ال �ع��ام ل�ل�أم��م المتحدة
م�ح�ت�ج�ا ً ع �ل��ى وج� ��ود ه��ذي��ن ( ال�غ��ري�ب�ي��ن ) ف ��ي اللجنة
ال�سيا�سية  ،ف�أعرب همر�شلد عن �أ�سفه واعتذاره  ...و�أعلن
�أنه ال بد و�أن يكون هناك خط�أ  ..فتناول �سماعة الهاتف
وات�صل بدائرة البروتوكول م�ستو�ضحا ً  ،فقيل له �إنهما
م�ست�شاران بالوفد ال�سوري  ،وقد جاء كتاب بذلك من
رئي�س الوفد ال�سوري  ...ف�سكت همر�شلد  ،و�سكت معه
الوفد الإفرن�سي وعاد �إلى قاعة اللجنة ال�سيا�سية لي�سمع
ال�شقيري وقد بد�أ حديثه عن اال�ستعمار الإفرن�سي وعما
يعانيه ال�شمال الأفريقي من بالء هذا اال�ستعمار .
وفي �سنة  1954عادت الق�ضية الليبية �إلى ال�شقيري
من زاوية الممتلكات الإيطالية في ليبيا وما م�صيرها ؟
وكيف الت�صرف بها ؟ وات�صلت به الحكومة الليبية لتقف
على ر�أي قانوني .
وواكب الق�ضية الليبية منذ ن�ش�أتها في الأمم المتحدة ،

فجاء ( �أحمد ) �إل��ى ليبيا وقابل الملك ال�سابق �إدري�س
ال�سنو�سي ون�صحه ب��أن ت�ضع ليبيا يدها على ممتلكات
الطليان والت�صرف بها  ،لأن �أر�ض ال�شعب يجب �أن تعود
�إلى ال�شعب .
والح لل�شقيري �أن �إ�سبانيا راغبة في م�ساعدة ال�شعب
المراك�شي في كفاحه لنيل ا�ستقالله  ،وك��ان قد تعلّق
بالق�ضية ال�م��راك���ش�ي��ة م�ن��ذ ت��و ّل��ى ع��ر��ض�ه��ا ف��ي الأم ��م
المتحدة �سنة  ، 1953فقابل الرئي�س الم�صري ال�سابق
اللواء محمد نجيب  ،وبحث المو�ضوع معه ف�شجعه هذا
على مقابلة الجنرال فرانكو  ،وز ّوده بكتاب تو�صية ولقي
منه كل تقدير وت�شجيع .
وفي ني�سان � /أبريل  1955ا�ستقبلت باندونغ ب�أندوني�سيا
ال �ق��ادة والمنا�ضلين  ،وك ��ان ال�شقيري ف��ي ع ��داد الوفد
ال�سوري  .وفي هذا الم�ؤتمر حاولت « �إ�سرائيل » �أن تمثل
ف�ي��ه وح��اول��ت �أن ال ت�ث��ار ق�ضية فل�سطين  ،ل�ك��ن الدول
العربية حاربت هاتين المحاولتين  ،و�صا َل ( �أحمد ) وجا َل
في هذا الميدان و�أ�ص َّر على �أن ُتدرج الق�ضية الفل�سطينية
على جدول العمل  ،وانبرى مع وفود الدول العربية ل�شرح
ينف�ض الم�ؤتمر ،
الق�ضية من مختلف جوانبها  .وقبل �أن َّ
�أخذ خالد العظم رئي�س الوفد ال�سوري وال�شقيري م�ست�شار
الوفد ( عهدا ً ) من �شو �إن الي الزعيم ال�صيني بت�أييد
الق�ضايا العربية وق�ضية فل�سطين .
وفي �آذار  /مار�س  1957ق�صفت الطائرات البريطانية
جنوب اليمن المحتل  ،وف� َّر زعماء القبائل �إل��ى الإمام
�أحمد ملك المملكة المتوكلية اليمنية ي�شكون ما حل
بهم من خراب ودمار  ،و�شكا الإمام بدوره �إلى الجامعة
العربية  ،و�أع�ل��ن مجل�س الجامعة �أن بعثة تمثل دول
الجامعة �ست�سافر �إلى اليمن لتدر�س الحالة عن كثب ،
فت�ألفت البعثة من ممثلي الدول العربية  ،وكان ال�شقيري
رئي�س هذه البعثة بو�صفه الأمين العام الم�ساعد للجامعة
العربية  ،ول��م تكن زيارته ه��ذه لليمن خاتمة المطاف
فقد زاره ��ا م��رة �أخ ��رى وه��و يعمل ف��ي الأم ��م المتحدة
رئي�سا ً للوفد ال�سعودي لدر�س النزاع البريطاني اليمني
ومالءمة عر�ضه على الأمم المتحدة .
وك��ان��ت ال ��دورة الثانية ع�شرة ل�ل�أم��م المتحدة في
خريف  1957دورة القومية العربية  ،وكانت هذه القومية
في تلك الفترة عالية ال�صيحات مدوية ال�شعارات  ،وتعالت
معها مبادئ الحياد الإيجابي والتعاي�ش ال�سلمي ومقاومة
الأحالف الع�سكرية  ،فكان طبيعيا ً�أن تتب ّو�أ القومية العربية
مكان ال�صدارة على منبر الجمعية العمومية  ،و�أن تتركز
حولها خطب الوزراء الأربعة الكبار  :داال�س ( الواليات
المتحدة الأميركية )  ،و�سلوين لويد ( بريطانيا ) ،
وبينو ( فرن�سا )  ،وغروميكو ( االتحاد ال�سوفييتي ) .
وقد تهجم ال��وزراء الثالثة الأُ َول على القومية العربية

ون�سبوا �إليها القلق الذي يعانيه ال�شرق الأو�سط .
وجاء دور ال�شقيري في المناق�شة العامة  ،وراح يفند
�أق��وال كل من ال��وزراء الثالثة الغربيين ويعزو �أ�سباب
التوتر ال��ذي ي�سود المنطقة �إل��ى ال�سيا�سة الأميركية
والبريطانية الم�س�ؤولة عما يعانيه ال�شرق الأو�سط من
متاعب وقلق  ،و�أو�ضح �أن ق�ضية فل�سطين هي المحور
الدائم للعالقات العربية الدولية .
وفي هذه الدورة  -دورة �سنة  - 1957هاجم ال�شقيري
ال��وزراء الثالثة الكبار ب�شدة وهاجم زمالءهم ال�صغار
برفق  ...وهاجم فرن�سا في ق�ضية الجزائر وهولندا في
ق�ضية �إيريان الغربية ت�أييداَ ً لأندوني�سيا .
وفي �آب � /أغ�سط�س  1958انعقدت الجمعية العامة
في دورة طارئة  ،وخطب الرئي�س �آيزنهاور  ،وكان خطابه
على العموم �إن��ذارا ً وتحذيرا ً لبع�ض ال��دول العربية ...
وبعده مبا�شرة تحدث �سلوين لويد ف�أعرب عن مخاوف
العالم الح ّر مما انتهت �إليه الأمور بين الدول العربية
و�أ ّيد ما �أعلنه �آيزنهاور .
وف��ي � 15آب � /أغ�سط�س  1958وق��ف ال�شقيري على
المنبر العام و�ألقى خطابا ً �أودع فيه �آمال الأمة العربية
و�آالم�ه��ا  ،وف��ي �أي�ل��ول � /سبتمبر  1959انعقدت الدورة
الثانية والثالثون لمجل�س الجامعة العربية في ( الدار
البي�ضاء ) بالمغرب  ،وك��ان ال�شقيري ع�ضوا ً في الوفد
ال�سعودي  ،وفي هذه الدورة فاتحه عاهل المغرب محمد
الخام�س بق�ضية موريتانيا التي تحاول فرن�سا �أن تجعل
منها دول��ة م�ستقلة وبالتجربة الذرية التي �ستقوم بها
فرن�سا في ال�صحراء  ،وطلب بحث هاتين الق�ضيتين في
هيئة الأمم .
وف��ي ال �ن��دوة ال��دول�ي��ة ��ص��ال م �ن��دوب فرن�سا وجال
وهيمن على الأمم المتحدة  ،وبعد �أيام وقف ال�شقيري
على المنبر ال�ع��ام وان�ب��رى ي�سرد الحجج ال��واح��دة تلو
الأخ ��رى ب��الأ��ض��رار التي تلحق ب�صحة الإن���س��ان نتيجة
للإ�شعاعات الذرية  ،ونا�شد الدول الأع�ضاء �أن ي�صوتوا
�إلى جانب ال�شكوى المغربية .
وف��ي خريف �سنة  ، 1960انعقدت الأم��م المتحدة في
نيويورك  ،وقد ح�ضر جل�سة االفتتاح ر�ؤ�ساء حكومات الكتل
العالمية ال�ث�لاث  :الغربية وال�شرقية وال�لام�ن�ح��ازة ،
وتحدث فيها الرئي�س ال�سوفييتي خرو�شوف عن طائرات
التج�س�س الأميركية التي تقوم بمهمات ا�ستطالعية في
الأرا�ضي الرو�سية  ،وراح خرو�شوف يتهدد ويتوعد  ،و�أنذر
الغرب بالفناء والدمار �إذا قام ب�أية محاولة للعدوان على
رو�سيا وحليفاتها  .وحين قام �أح��د ال��وزراء ال�صغار من
ال��دول الغربية يجادل خرو�شوف  ،خلع هذا ح��ذاءه من
قدمه ول ّوح به في وجه الأمم المتحدة و�ضرب به المائدة
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�أمامه و�سط عا�صفة من ال َه َرج وال َم َرج  ،فنه�ض ال�شقيري
من مقعده و�صافح خرو�شوف  ،وكان حذا�ؤه ما يزال على
الطاولة �أمامه و�أوداجه تهتز بالغ�ضب .
وف��ي ع��ام  1962تقدمت كوبا ب�شكواها على �أميركا
مدعية �أن الأخيرة ت��درب ( الالجئين ) الكوبيين على
حمل ال�سالح وتدفعهم للقيام بغارات على كوبا  ،فت�صدى
ال�شقيري للم�س�ؤولين الأميركيين منت�صرا ًلكوبا و�سائالً
الرئي�س كندي  :لماذا ال يدرب الالجئين الفل�سطينيين
على حمل ال�سالح لي�ستردوا بالدهم � .إن الأمم المتحدة
قد اعترفت بحق الالجئين الفل�سطينيين بالعودة �إلى
ديارهم  ...وقد رف�ضت « �إ�سرائيل » عودتهم  ...ولم يبق
�أمام الفل�سطينيين �إال ال�سالح  ...فلماذا ال يفعل الرئي�س
كندي للفل�سطينيين ما يفعله للكوبيين ؟ .
وحدث �أن جاء خرو�شوف �إلى الأمم المتحدة لح�ضور
« دورة القمة » فزاره ال�شقيري في مقر الوفد ال�سوفييتي
الدائم  ،و�شرح له جميع الق�ضايا العربية وفي مقدمها
ق�ضية فل�سطين  ،ث��م اجتمع ب��ه ف��ي القاهرة لمنا�سبة
ا�شتراكه في احتفاالت ال�سد العالي  ،وف��ي ق�صر القبة
تحدث �إليه طويالً في كل ما يهم الأمة العربية  ،وكان
اللقاء الكبير في ( �سوجي ) على �شاطئ البحر الأ�سود
في �صيف  1961تلبية للدعوة التي تلقاها من خرو�شوف
نف�سه .
خم�سة ع�شر ع��ام�ا ً �سلخها ال�شقيري م��ن عمره في
الأم ��م المتحدة ف��ي ��ص��راع م��ع « �إ��س��رائ�ي��ل »  ،وخم�سة
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ع�شر عاما ً �سبقتها من الن�ضال القومي �ضد ال�صهيونية
واال�ستعمار  ،وكان خاللها معتقالً في ال�سجون مترافعا ً
�أمام المحاكم ُ ،مت�ص ِّدرا ً المظاهرات  ،ثم لحقتها خم�سة
�أعوام في بناء الكيان الفل�سطيني و�إن�شاء منظمة التحرير
الفل�سطينية .
وفي الجل�سة الأخيرة المنعقدة في ت�شرين الثاني /
نوفمبر  1963ذه��ب �إل��ى الأم��م المتحدة كرئي�س لوفد
فل�سطين  ،و�أل�ق��ى كلمة كانت بمثابة ودا ٍع �إذ ق��ال � :إن
م�شكلة فل�سطين هي م�شكلة ا�ستعمارية وال يمكن �أن ُتح َّل
�إال كما ُحلَّت الم�شاكل اال�ستعمارية  ،وكما ُحلَّت الم�شكلة
الجزائرية  ...و�أنتم تعرفون معنى الحل الجزائري من
البداية �إلى النهاية  ...وقد �أ�صبح من ال�ضروري �أن ن�شرع
في حركة تحريرية تعتمد على جي�ش التحرير و�سنبني
هذا الجي�ش و�ستقوم حركة التحرير .
وحقق القدر �أمانيه  ...فبعد �أن عاد �إلى الوطن ُ ،عهد
�إليه ب�إن�شاء الكيان الفل�سطيني  ،وقامت منظمة التحرير
وجي�ش التحرير  ،وتج�سدت ال�شخ�صية الفل�سطينية  .وفي
 1967/12/24ق� ّدم ا�ستقالته كرئي�س لمنظمة التحرير
الفل�سطينية وكممثل لفل�سطين ل��دى جامعة الدول
العربية .
وه�ك��ذا ختم ( �أح�م��د ) �سيرته ف��ي الأم ��م المتحدة
با�ستقالل الجزائر  ،ووق��ف على منبر الأم��م المتحدة
م�شيدا ً بانت�صار الحرية  ،كما فعل قبل ذلك بالن�سبة �إلى
المغرب وتون�س .

في �سبيل ق�ضية فل�سطين والوحدة العربية *
محمد عزة دروزة
في �صباح الإثنين � 2آذار  /مار�س  1964زارنا الأ�ستاذ
ال�شقيري في دم�شق  .وك��ان �أذي��ع قبل خبر تكليفه من
الجامعة العربية بال�سعي �إلى تهيئة �أ�سباب �إقامة كيان
فل�سطين وفقا ً لما تقرر في م�ؤتمر القمة  .وقد �شجعناه
على الم�ضي في ن�شاطه وحبذنا ما اعتمده من الدعوة
�إل��ى م��ؤت�م��ر فل�سطيني ليختار لجنة تنفيذية  ،و ُيق َّر
الميثاق والنظام اللذين �أعلنهما في ن�شرة خا�صة  .وقلنا
له �إن��ه �أم��ام تح ّد  ،و�أم��ام �أنظار النا�س  .و�إن من واجبه
لنف�سه ولوطنه �أن يبذل جهده في �سبيل �إقامة ذلك .
وقد ُ�س َّر من الت�شجيع  ،وقال �إنه ما�ض في ن�شاطه �إلى
النهاية .
وق��د �س�ألناه ع ّما �إذا ك��ان بينه وبين �سماحة الحاج
ر�شحه
�أمين الح�سيني ت�شا ّد؛ فنفى وق��ال �إن��ه هو ال��ذي َّ
ليكون مم ِّثالً مع �آخرين في مجل�س الجامعة لفل�سطين
بعد �شغور مركز فل�سطين بوفاة المرحوم �أحمد حلمي
با�شا  .و�إنه حينما رجع من القاهرة ثم من نيويورك التي
ذهب �إليها كممثل لفل�سطين في بحث ق�ضيتها في هيئة
الأمم اجتمع �إليه وطلب �أن يتعاون معه  .بل و�أن يكون
جهده في نطاق رعايته  .و�إن ما احتوته بيانات الحاج
�أم�ي��ن كرئي�س الهيئة العربية العليا �ضد ن�شاطه  ،هو
نتيجة غيظ �شخ�صي لأن مجل�س الجامعة انتخبه وحده
ممثال ً لفل�سطين دون االثنين الآخرين اللذين ر�شحهما
الحاج معه وهما �إميل الغوري و�إ�سحق دروي�ش .
ولقد كنت �أتابع كل ذلك فكتبت للحاج �أمين كتابا ً في
()1
هذا ال�ش�أن  ،ف�أخبرت الأ�ستاذ ال�شقيري بم�آل الكتاب
فارتاح لذلك �أ�ش ّد االرتياح .
وق��د ��س��أل�ت��ه ع��ن رح�ل�ت��ه �إل ��ى فل�سطين  ،ف�ق��ال �إنه
قوبل مقابالت حما�سية م�شجعة من الملك والحكومة
في الأردن وال�شعب في مختلف المدن والمخيمات في
فل�سطين والأردن  ،ولم ي�شعر ب�أي انقبا�ض وال معار�ضة
لفكرة الم�ؤتمر  ،و�أن��ه عهد �إل��ى ال�شيخ عبد اهلل غو�شة
وال�شيخ عبد الحميد ال�سائح بدر�س مو�ضوع ت�شكيل لجنة
تح�ضيرية  ،وات�ف��ق معهم على بع�ض �أ�سماء يتعاونون
معهم مثل را�سم الخالدي وعارف العارف وغيرهما .
و�س�ألته عن ما كان من �أمر غزة  ،فقال �إنه قوبل كذلك
مقابلة حما�سية وم�شجعة دون معار�ضة  .و�أنه �ألف هناك
لجنة تح�ضيرية �أي�ضا ً .
و�س�ألته عن مقابالته مع �أرك��ان الحكومة ال�سورية

فقال �إنها كانت م�شجعة  ،و�أنه يعتقد �أنهم �سوف ي�ؤيدون
وي�شجعون  .وقال �إن الفل�سطينيين في دم�شق ي�أتون زرافا ً
ويظهرون حما�سا ً وت�شجيعا ً لفكرة الم�ؤتمر  ،و�إنه اجتمع
مع زكي التميمي مدير مكتب الهيئة العربية العليا في
دم�شق  ،و�أخبره �أنه م�ستعد للتعاون مع المفتي  ،وطلب
منه �أن يكتب له بذلك  ،و�س ّمينا له بع�ض الأ�سماء لتتكون
منهم لجنة تح�ضيرية  ،مثل محمد الخ�ضرا وحمدي
النابل�سي وفائز الكنفاني وح�سن ال�شامي وال�شيخ توفيق
�إبراهيم وال�شيخ عبد الرحمن مراد .
وقد قال �إنه �سيذهب �إلى بيروت ويجتمع مع المفتي
ثانية رغم ما بدر منه �ضده  ،ويكرر عليه التعاون معه ،
وي�ب��ذل ج�ه��ده لت�شكيل لجنة ف��ي ب�ي��روت ث��م ف��ي العراق
وال�سعودية والكويت .
وقد اقترحت عليه �أن ي�ضيف �إلى النظام ما يلي :
� - 1أن يكون من دوائر اللجنة التنفيذية دائرة ع�سكرية .
� - 2أن يتك ّون للّجنة مكتب من رئي�س اللجنة و�أمينها
العام  ،ور�ؤ�ساء الدوائر  ،ليجتمعوا �أ�سبوعيا ً لبحث
الأمور الطارئة والجارية الهامة التي ال تحتاج �إلى
اجتماع اللجنة التنفيذية بكاملها  .و�أن يكون للمكتب
م�ست
دعوة هذه اللجنة �إلى اجتماعات فوق العادة �إذا ّ
الحاجة .
� - 3أن ين�ص على وجوب انعقاد اللجنة التنفيذية مرة كل
�شهر �أو كل �شهرين  ،بالإ�ضافة �إلى االجتماعات فوق
العادة التي تم�س الحاجة �إليها خالل ذلك .
� - 4أن ي�ن����ص ع�ل��ى �إي �ج��اد ف ��روع �أو م�ك��ات��ب للمنظمة
ف��ي العوا�صم العربية وف��ي عوا�صم ال��دول المهمة
الأجنبية .
وق��د ن ّبهناه �إل��ى �أهمية لجنة التن�سيق بين اللجان
التح�ضيرية  ،ووجوب اختيارها من مختلف البالد ومن
�أ�شخا�ص موثوقين ومرموقين  .و�إلى وجوب و�ضع مبلغ
من المال تحت ت�صرفها لتي�سير انعقاد الم�ؤتمر  .و�إلى
وجوب و�ضع مبلغ من المال كذلك تحت ت�صرف اللجنة
التح�ضيرية لتي�سير �سفر المندوبين  .و�إل ��ى وجوب
ت�أمين �سفر المندوبين مع الحكومات في �سورية ولبنان
وغزة والكويت وال�سعودية والعراق ب�سبب العراقيل التي
تو�ضع عادة �أمام تنقالت الفل�سطينيين .
ول �ق��د �أذاع � ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا �أث �ن��اء وجود

(*) محمد عزة دروزة  ،في �سبيل ق�ضية فل�سطين والوحدة العربية  ،بيروت  :من�شورات المكتبة الع�صرية � ، 1972 ،ص �ص . 142 - 139
( )1لأهمية ما ورد في الكتاب الم�شار �إليه �أوردناه في نهاية هذه ال�شهادة .
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الأ�ستاذ ال�شقيري في دم�شق بيانا ً ذكرت فيه �أنه يتجاوز
�صالحياته  ،و�أن مهمته هي اال�ستطالع ثم الرجوع �إلى
م�ؤتمر القمة ولي�س عقد م�ؤتمر وانتخاب لجنة تنفيذية
ل��ه  .ف��زرن��ا الأ��س�ت��اذ ال�شقيري ف��ي فندقه ف��ي 64/3/6
وح ّدثناه في ذلك ولمحنا منه �أنه هو الآخر لي�س مت�أكدا ً
من مهمته �أهي ا�ستطالعية �أم تنفيذية  .فاقترحنا عليه
ال�ع��ودة �إل��ى م�صر  ،وال �سيما �أن لجنة ممثلي الملوك
والر�ؤ�ساء تنعقد في هذه الآونة  ،وعر�ض ما جرى معه
ف��ي ج��والت��ه ف��ي ق�ط��اع غ��زة وال�ضفة الغربية وال�ضفة
ال�شرقية و�سورية  ،و�إطالعهم على ما و�ضعه من ميثاق
ونظام  ،و�أخذ ر�أيهم في كل ذلك  .وحملهم على تو�ضيح
مهمته ليم�ضي في نطاق ذلك حتى ال ينعقد الم�ؤتمر
ثم تذهب الجهود ُ�سدى  .ويح�سن �أن يخبرهم �أن بع�ض
النا�س يح ّبذون �أن يجري انتخابات لمندوبي الم�ؤتمر ،
و�أن ذلك م�ستح�سن �إن �أمكن  ،حتى ينقطع االعترا�ض
على الم�ؤتمر في الم�ستقبل .

و�إذا ح ّبذوا ذلك حبذوه لحكوماتهم لتحقيقه؛ فتلقى
اقتراحي بالموافقة مع التردد  .ثم ج��اء لزيارتي ليلة
 ، 64/3/7ف�أكدت عليه كالمي فقال �إنه مرتبط بموعد
�سفره �إلى العراق  ،و�إنه �أر�سل ر�سالة �إلى القاهرة وطلب
من ممثلي الملوك والر�ؤ�ساء جوابا ً عليها في العراق ،
و�إنه �إذا لم يتلق الجواب ف�سيذهب �إلى القاهرة  .وكالمه
ي�ؤيد ما لمحناه من �أنه لي�س مت�أكدا ً من مهمته  ،ومع
ذلك فقد لمحنا �أنه قد ي�سير في خطته في �أمر التنفيذ
والدعوة �إلى الم�ؤتمر وعقده  ،ليجعل الحكومات والنا�س
�أمام �أمر واقع  .وقد �أظهرنا عجبنا من عدم تعيين لجان
تح�ضيرية في قطاع غزة وفل�سطين و�سورية  ،فقال �إنه
م�ستح�ضر على الأ�سماء و�سيتم ذل��ك في ه��ذه الفترة .
وقد �أكدنا عليه ثانية بذل الجهد في عر�ض التعاون مع
�سماحة الحاج �أمين الح�سيني  ،و�أن يطلب منه تر�شيح
�أ�سماء للّجان التح�ضيرية وللم�ؤتمر  ،ويظهر ا�ستعداده
للتفاهم معه على ك��ل �أم��ر م��ن �أم��ور الم�ؤتمر ولجنته
التنفيذية  ،فوعد .

ر�سالة دروزة �إلى الحاج �أمين حول موقفه وحملته على ال�شقيري *

( )

�سماحة الأخ الكريم ال�سيد �أمين الح�سيني حفظه اهلل
ال���س�لام عليكم ورح �م��ة اهلل وب��رك��ات��ه وب�ع��د  ،ف�إني
متابع لما تن�شره الهيئة في ه��ذه الحقبة من بيانات .
وق��د اطلعت على �آخ��ر بيان لما ن�شر في جريدة الكفاح
ال�ع��دد � 18شباط  /ف�ب��راي��ر  ، 1964ف��ر�أي��ت م��ن واجبي
و�إخال�صي للق�ضية ول�سماحتكم معا ً �أن �أكتب �إليكم هذا
الكتاب راجيا ً �أن ت�ستقبلوه بقبول ح�سن و�آمال ً �أن يكون
فيه الفائدة وال�صواب .
� - 1إني �ألمح في بيانات الهيئة العربية العليا  ،وبخا�صة
في �آخ��ر بياناتها  ،حملة �شديدة على ال�سيد �أحمد
ال�شقيري  .ولم �أطلع في ال�صحف وال فيما ن�شر على
ل�سانه  ،ما يبرر ذلك .
علمت �أن الهيئة ر�شّ حته مع �آخرين لتمثيل
ولقد ُ
فل�سطين ف��ي مجل�س الجامعة بعد وف��اة المرحوم
�أحمد حلمي با�شا  ،كما ق��ر� ُأت في بيان ُن�شر للهيئة
�أن�ه��ا ع ّينته رئي�سا ً لوفد فل�سطين �إل��ى هيئة الأمم
المتحدة  .وهذا يعني �أنكم منحتموه ثقتكم .
ف� ��إذا ك��ان مجل�س الجامعة  ،ق��د اخ �ت��اره مفردا ً
ليكون ممثل فل�سطين في الجامعة ومفردا ً لت�شكيل
وف��د فل�سطين �إل��ى هيئة الأم��م  ،فهو على ك��ل حال
م�ؤ َّيد بتر�شيحكم وثقتكم  .ولقد كان تعيينه رئي�ساَ ً
لوفد هيئة الأم��م من ِق َبل الهيئة العربية بعد قرار

مجل�س الجامعة بذلك فكان هذا داعما ً للقرار ب�شكل
ما  .فهل بدا منه �شذوذ وانحراف جوهري بعد ذلك ،
�أوجب ا�ستحقاقه لهذه الحملة  ،التي بل َغ فيها الغل ّو
�إل��ى ح � ّد ات�ه��ام جميع الحكومات العربية وملوكها
ور�ؤ�سائها ب�أنهم قبلوا �أن يكون ممثالً لفل�سطين في
الجامعة  ،و�أوكلوا �إليه �إقامة كيان فل�سطيني بق�صد
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية كما ج��اء ف��ي البيان
الأخير ؟ لأن��ي ال �أري��د �أن �أظ��ن �أو �أفر�ض �أو �أ�صدق
�أنه ا�ستحق هذه الحملة منكم ب�سبب قبوله �أن يكون
ممثال ً لفل�سطين في الجامعة و�أمام هيئة الأمم بقرار
مجل�س الجامعة  ،ثم �أن يقوم بمهمة ال�سعي لإقامة
الكيان الفل�سطيني بقرار م�ؤتمر القمة  ،في حين �أن
الهيئة ترى �أن التعيين من حقها �أو من حق المجل�س
الأعلى لحكومة عموم فل�سطين  .لأن هذا يبدو �أمرا ً
�شكليا ً ال يبرر هذه الحملة  .وقد كان تر�شيح الهيئة
له ليكون ممثال ً لفل�سطين ولو مع غيره  ،وتعيينها
له رئي�سا ً لوفد هيئة الأمم ولو بعد قرار الجامعة ،
مانعا ً �أو ُم�سقطا ً لكل ما يمكن �أن يقوله �أحد في حقه
بالن�سبة للفترة ال�سابقة لذلك .
 - 2في بيان الهيئة الأخير ُ ،ذك��ر �أن الهيئة علمت من �أوثق
الم�صادر �أن المق�صود من �إقامة كيان فل�سطين الذي تقرر
في م�ؤتمر القمة  ،هو �إن�شاء مكتب �سيا�سي للن�شاط
في الأو�ساط الدولية دون �أي عمل ن�ضالي تحريري ،

(*) محمد عزة دروزة  ،في �سبيل ق�ضية فل�سطين والوحدة العربية  ،بيروت  :المكتبة الع�صرية � ، 1972 ،ص �ص. 139 - 134
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ويبدو �أن هذا كان من الذرائع لتلك الحملة  ،وك�أنما هو
من ر�أي وهدف ال�سيد ال�شقيري  ،وقد تكون المناق�شة
في �أمر لم تتبين معالمه  ،ولكن وقد قر�أت ت�صريحات
عديدة لل�سيد ال�شقيري في مجلة �آخر �ساعة  ،ثم في
جريدتي الحياة والكفاح � ،أقول � :إن هذه الت�صريحات
وا�ضحة ك��ل ال��و��ض��وح ب ��أن الكيان ال�م��راد �إق��ام�ت��ه هو
ل�ل�ع�م��ل ال�ن���ض��ال��ي ال �ت �ح��ري��ري ب �ق��در م��ا ه��و للعمل
ال�سيا�سي الدولي  ،بل �إن فحواه يفيد �إيجاب العناية
بالأمر الأول؛ لأن��ه الأ�ش ّد والأ�سا�س والهدف  .ولقد
كنت اجتمعت به في دم�شق قبل ثالثة �أ�شهر وحدثته
فيما خطر لي من بع�ض الخطط الن�ضالية  ،ووجوب
اعتبارها الهدف الجوهري ال��ذي ال يمكن لغيره �أن
ي�ح��رر فل�سطين �أو ي�ح��رك ق�ضيتها م��ن جمودها؛
ف�أق�سم لي �أنه متفق معي على ذلك  ،و�أن هذا هو هدفه
الأ�سا�سي الذي ين�شط في �سبيله .
ولي�س من الإن�صاف �أن يقال �إن كل هذا منه دجل
وكذب ومتاجرة  .ومن الإن�صاف �أن ُينتظَ ر حتى يظهر
الدليل على ال�صدق والكذب وال� ِ�ج� ّد والدجل  .و�إذا
ك��ان هناك دليل �صادق واقعي فيجب ذك��ره بو�ضوح
حتى يكون النا�س على ب ّينة .
� - 3إن الهيئة ت�شدد في �أن يكون الكيان المراد �إن�شا�ؤه
ممثال ً �صادقا ً لل�شعب الفل�سطيني  .وهذا �صواب وحق
ال ريب فيهما  .ولم �أ َر في ت�صريحات ال�سيد ال�شقيري
�شذوذا ً عن ذلك  ،وت�صريحاته المن�شورة في جريدة
الحياة عدد الجمعة � 21شباط  /فبراير ت�صريحات
�صريحة كل ال�صراحة وقوية كل القوة و�شاملة كل
ال�شمول في هذا ال�صدد  ،ثم في �صدد الأهداف التي
�سوف يعمل هذا الكيان لها في المجال الن�ضالي وفي
المجال الدولي  ،وفي �صدد ا�ستقالله عن الحكومات
العربية مع تعاونه معها  .وف��ي �صدد كونه لل�شعب
الفل�سطيني ومن ال�شعب الفل�سطيني بحيث ال يمكن
لأحد �أن يزيد عليها �شيئا ً .
 - 4ولقد كنتم توافقون على �أن يجتمع مجل�س وطني
م�ؤلف من عنا�صر تمثيلية ومعتمدة  ،على النمط الذي
كانت تعقد في نطاقه م�ؤتمرات فل�سطين و�آخرها
م�ؤتمر غزة  ،فينتخب هيئات جديدة تمثل ال�شخ�صية
الفل�سطينية و ُيحدد معالم الميثاق القومي وي�ؤيده ،
ويكون هو بمثابة برلمان على نمط ما جرى في غزة .
ثم رجعتم عن ذلك في بيانكم الأخير و�ش ّددتم على
وجوب انبثاق هذا المجل�س من انتخابات عامة حرة
نزيهة بريئة م��ن ال�ضغط واال��س�ت�غ�لال والترغيب
والترهيب � ..إل��خ ُ ،مع ّللين ذلك بما تم من ت�صافي
الملوك والر�ؤ�ساء وزوال المانع  .وقد يكون هذا حقا ً
جميال ً ومرغوبا ً فيه  ،ولكني �أت�ساءل  :هل تعرفون
�أن هذه ال�شروط تحققت في �أية بقعة من بقاع الدنيا

حتى العريقة في الديموقراطية ف�ضالً عن البالد
العربية ؟ وه��ل تعتقدون حقا ً �أنها يمكن تحقيقها
بالن�سبة للفل�سطينيين ال��ذي��ن ي�ع�ي���ش��ون ف��ي ظل
حكومات عديدة مختلفة النظم والعقائد والميول ؟
وهل ال يخطر ببالكم �أن النا�س الذين يعرفون كل
ذلك  ،حينما يقر�أون هذه ال�شروط يتبادر لهم لأول
وهلة �أنها ُو�ضعت لتكون ذريعة م�س ّبقة لالعترا�ض
وال�ط�ع��ن ف��ي �أي��ة نتيجة تنتج ع��ن عملية انتخابية
عامة � ،إذا لم ت�أت كما ت�شتهون حتى ولو جرت تحت
�إ�شراف لجنة الجامعة لأنها على كل حال ُت َّتهم ب�أنها
مما�شية لعواطف وميول حكوماتها ؟
وهل تجهلون �أن االنتخابات بالن�سبة للفل�سطينيين
بنوع خا�ص  ،الذين طوحت بهم النكبة وتقا�سمتهم
الأه ��واء وت�شتتوا تحت ك��ل كوكب  ،و�شعروا ب�ضياع
�أليم � ،سوف يرافقها �أهواء وميول ومهاترات وتيارات
وانق�سامات �أكثر بكثير مما قد يكون من مثل ذلك
بالن�سبة لأهل بلد م�ستق ّرين  .و�سوف ت�أتي بكل ذلك
�إلى المجل�س الذي يجتمع فيه المندوبون  ،ولن يكون
لمثل ه��ذا المجل�س وم��ا ينبثق عنه م��ن هيئات � ُّأي
قدرة على عمل منتج في المجال ال�سيا�سي وبخا�صة
في المجال الن�ضالي؛ لأن العمل يحتاج �إل��ى تواثق
وان�سجام  ،ومن المتع َّذر جدا ً �أن يكونا م�ضمونين في
انتخابات تجري في مثل هذه الظروف وما يرافقها .
ه��ذا ف��ي حين �أن فكرة المجل�س الوطني الأول
ال��ذي يت�ألف م��ن عنا�صر معبرة وتمثيلية ونقابية
واعية تظل �أق��ل احتماال ً لمثل تلك الم�شاهد الأليمة ،
و�أكثر احتماال ً لالن�سجام والت�ضامن والإنتاج  .ومن
الممكن �أن ت�ك��ون لجنة تح�ضيرية م��ن �أ�شخا�ص
م�ع��روف�ي��ن ب��ال�ن��زاه��ة وال�ح���ص��اف��ة وال �م �ع��رف��ة  ،من
مختلف المناطق التي فيها فل�سطينيون  ،لت�أمين
ودعوة هذه العنا�صر  .ومع ذلك ف�إن فكرة االنتخابات
لي�ست م�ستبعدة في خطط ال�شقيري  .وق��د ذكرها
في جملة ما ذكره من الو�سائل  .والأمر موكول �إلى
ما يتفق �أه��ل الحل والعقد من الفل�سطينيين على
�أنه الأف�ضل والأكثر �إمكانا ً و�إنتاجا ً  ،والأقل �إزعاجا ً
وم�شاهد مريرة .
ح�سا�سة �أريد �أن �أتعر�ض لها  .فقد يقال
 - 5وهناك نقطة ّ
ول�م��اذا يتجاهل مجل�س الجامعة ثم م�ؤتمر القمة
الهيئة العربية العليا و�سماحة رئي�سها  ،وهم الذين
�شغلوا فراغ العمل لق�ضية فل�سطين طيلة الع�شرين
�سنة ومثلوا فل�سطين  ،واعترفت بذلك الحكومات
العربية والجامعة العربية وهيئة الأمم في وقت من
الأوقات ؟
وقد يكون هذا حقا ً  ،غير �أن الجميع يعرفون �أن
التواثق واالن�سجام مفقودان بين كثير من الحكومات
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العربية وال �سيما الم�ؤثرة منها وبين الهيئة و�سماحة
رئي�سها � ،شئنا االع�ت��راف بذلك �أم �أبينا  ،لأن��ه واقع
ال يمكن �إنكاره  .ولو �سلَّمنا �أنه نا�شئ عن �سوء تفاهم
و�أ�سباب باطلة وو�شايات ود�سائ�س وت�ضليل  .وق�ضية
فل�سطين ال يمكن �أن ت�ستغني عن الحكومات العربية
واالن�سجام والتواثق بين ه��ذه الحكومات  ،والذين
ي�ضطلعون بالعمل ف��ي �سبيل ه��ذه الق�ضية �شرط
ال ب ّد منه �إذا كان يراد لهذا العمل �أن يكون منتجا ً في
مختلف المجاالت  ،وال يمكن �أن ُيفر�ضا فر�ضا ً على
كل حال .
وخال�صة القول �إننا اليوم �أم��ام فر�صة ذهبية وهي
موافقة جميع الحكومات العربية وملوكها ور�ؤ�سائها
على قيام ٍ
كيان فل�سطيني  ،و�إبراز ال�شخ�صية الفل�سطينية ،
وتمكينها من العمل في �سبيل تحرير فل�سطين والدفاع
عن ق�ضيتها في مختلف المجاالت  ،و�إظهارهم اال�ستعداد
لالعتراف به وتع�ضيده  .وكان عدم الإجماع على ذلك
ه��و ال��ذي يع ّقد الق�ضية وال �سيما رف�ض الأردن الذي
يعي�ش في ظل حكومته ثالثة �أرباع الفل�سطينيين  .وكل
موقف �أو مطلب �أو ن�شاط م�ؤ ّد �إلى تعطيل �أو �إ�ضاعة هذه
الفر�صة و�إغراقها في البلبلة �ضار �أعظم �ضرر لق�ضية
فل�سطين  ،التي ك ّر�ستم حياتكم وجهودكم لها  .و�أعيذكم
باهلل و�أنا�شدكم دينكم و�إخال�صكم و�ضميركم وجهادكم
�أن اليكون ذلك منكم وال ممن يعملون معكم ب�أمركم �أو
بر�ضائكم في �أي حال .
و�أحمد ال�شقيري بعد لي�س قائدا ً عاما ً  ،ولي�س رئي�سا ً ،
ولي�س �صاحب �سلطة ونفوذ  .و�إنما هو مجرد و�سيط ومنفذ
م�ؤقت �إلى �أن تتم �إقامة الكيان الفل�سطيني  ،فينتهي دوره
الحا�ضر من جميع الوجوه وتعود الأمور �إلى هذا الكيان .
وهو يقول هذا  ،ويقول معه �إن هذا الكيان يجب �أن
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ينبثق من ال�شعب  ،و�أن يكون ممثال ً لل�شعب و�أن تكون
القيادة فيه جماعية  ،و�إن��ه لن يكون تابعا ً للحكومات ،
و��س��وف يكون م�ستقالً ي�ستعين بالحكومات وال�شعوب
ال �ع��رب �ي��ة وال �� �ص��دي �ق��ة  ،وي �ك��ون الأ� �س��ا���س ف �ي��ه ال�شعب
الفل�سطيني  .وه��و يعلن �أن لديه مخططات وم�شاريع
�سوف يعر�ضها على الجميع ويتعاون فيها م��ع الجميع ،
وي�سير في �إت�م��ام المهمة الموكولة �إليه وف��ق ما يتفق
عليه ويجده �أهل الح ّل والعقد من الفل�سطينيين .
فالواجب ف��ي اعتقادي والم�صلحة العامة يق�ضيان
علينا جميعا ً  ،وم��ن جملتهم الهيئة العربية �أن تم�شي
معه �إلى �آخر ال�شوط  ،وتدر�س ما عنده وتتعاون معه على
�إتمام المهمة الم�ؤقتة الموكولة �إليه  ،مادام �أن الحكومات
العربية وم�ؤتمر القمة قد انتدبوه لها بالإجماع  ،ومادام
االن�سجام والتوافق مع هذه الحكومات ال بد منه لنجاح
أم�س الحاجة
�أي عمل �سيا�سي وتحريري  .وما دمنا في � ّ
�إلى م�ساعدة وتع�ضيد هذه الحكومات  ،وما دام هو ملتزما ً
بالعهود التي يقطعها على نف�سه  ،ولي�س في يدنا دليل
على مراوغته فيها �إلى �أن تتم �إقامة الكيان الممثل لل�شعب
على �أف�ضل الأ�س�س الممكنة  ،حيث ي�أخذ هذا الكيان بعد
ذل��ك الزمام وي�سير قدما ً �إن �شاء اهلل في �سبيل الغايات
المن�شودة و�أهمها الن�ضال التحريري  ،فبهذا فقط نتجنب
االنق�سام والبلبلة وال ن�ضيع الفر�صة الذهبية ال�سانحة �أو
ن��ؤخ��ر االنتفاع بها  ،وال �سيما �أن هناك جماعات كثيرة
في مختلف المناطق التي فيها فل�سطينيون ي��رون هذا
هو الأ�صلح المعقول  .واهلل الم�س�ؤول �أن ي�سدد خطانا
جميعا ً نحو �أف�ضل ال�سبل  ،و�أن يجنبنا االنق�سام والمزالق
والبلبلة  ،و�أن يوفقنا �إلى اغتنام هذه الفر�صة التي نرجوه
�أن يجعلها �سعيدة ميمونة على ق�ضيتنا الغالية .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

الفل�سطيني بين التيه والدولة *
من المعروف �أن فل�سطين قد قُبلت ع�ضوا ً في جامعة
الدول العربية منذ ت�أ�سي�سها  .كان حكام العرب مبالغين
في تفا�ؤلهم بقرب ا�ستقالل فل�سطين  ،فو�ضعوا ن�صا ً في
ملحق خا�ص بها جاء فيه « يتولى مجل�س الجامعة �أمر
اختيار مندوب عربي من فل�سطين لال�شتراك في �أعماله
�إل��ى �أن يتمتع ه��ذا القطر باال�ستقالل »  .وم��ن الذين
تعاقبوا على ه��ذا المن�صب ب��ال�ت��وال��ي  ،ال�سيد مو�سى
العلمي  ،والحاج �أمين الح�سيني  ،ثم �أحمد حلمي با�شا
رئي�س حكومة عموم فل�سطين .
غير �أن هذه الحكومة  ،لأكثر من �سبب  ،لم ت�ستطع
ال�صمود  ،وتحولت �إلى جهاز رمزي ال يملك وال يحكم ،
وبقيت �أو�ضاع فل�سطين في جامعة الدول العربية بندا ً
م�ستمر الإدراج  ،م�ستمر الإهمال  .لم يكن بين الدول
العربية من هو متحم�س لتطوير تلك الأو�ضاع بال�سماح
للفل�سطينيين بتنظيم �ش�ؤونهم و�إبراز كيانهم .
في �أيلول � /سبتمبر من ع��ام � ، 1963أي قبل ثالثة
�أ�شهر من خطاب عبد النا�صر ودعوته لم�ؤتمر القمة ،
ات�صلت الأمانة العامة لجامعة ال��دول العربية بال�سيد
�أحمد ال�شقيري  ،الذي كان قد �أقيل م�ؤخرا ً من رئا�سة
الوفد ال�سعودي لدى الأمم المتحدة  ،و�أبلغته عن رغبة
�أكثرية ال��دول الأع�ضاء في ت�سميته ممثال ً لفل�سطين
لدى مجل�س الجامعة .
وك��ان ال�شقيري  ،وه��و ال��ذك��ي الطموح  ،م��درك�ا ً لما
كان يعتمل في نفو�س الفل�سطينيين ّ ،
مطلعا ً على بع�ض
تحركاتهم وتنظيماتهم  .كما كان يعرف تمام المعرفة
دهاليز الجامعة العربية وزواريب العمل العربي الر�سمي
ومتاهاته .
ومهما اختلف �أي فل�سطيني مع ال�شقيري في ر�أي �أو
اجتهاد �أو في �أ�سلوب في العمل � ،إال �أنه ال ي�ستطيع � -إن
توخى وجه اهلل والحقيقة � -إال �أن ي�شهد للرجل بدوره
ّ
الكبير ال��ذي ق��ام ب��ه م��ن �أج��ل بعث الكيان الفل�سطيني
و�إح�ي��اء �شخ�صية �شعب فل�سطين الوطنية  .ول��و عرف
بع�ض من هاجموه بق�سوة وهاجموا معه « فكرة » منظمة
التحرير الفل�سطينية فنعتوها ب�شتى ال�صفات الظالمة ،
وما كان يعانيه ال�شقيري في �سبيل �إقامة تلك المنظمة
من قبل الحكام والحكومات العربية  ،لأدرك��وا مدى ما
كانوا ُمتجنّين .
ولكن الذي يغفر لنا كلنا �أخطاءنا في تلك المرحلة ،

�شفيق الحوت

هو ذلك الفراغ وذلك التمزق الذي ع�شناه ما بين مرحلة
التيه ومرحلة القومية  ،وذاك االنقطاع بين مجموعات
�شعبنا وج�ه�ل�ن��ا ببع�ضنا ال�ب�ع����ض ك ��أف��راد وتنظيمات
و�أحزاب  .و�أخيرا ً ذاك ال�سيل من الإعالم غير الم�س�ؤول
ال��ذي ك��ان ينهال كال�سياط  ،ي�صنف ه��ذا عميالً وذلك
م�أجورا ً �إلى �آخر ما عرفنا و�سمعنا من �أنماط الت�صنيفات
في تلك الأيام .
�إذن  ،فال�شقيري ب��اع�ت�ب��اره م�م�ث�لاً لفل�سطين في
الجامعة هو المر�شح لتمثيل فل�سطين في م�ؤتمر القمة .
ولكن ال�س�ؤال لم يكن « من �سيمثل فل�سطين ؟ » ولكنه
كان « هل �ستمثل فل�سطين في م�ؤتمر الملوك والر�ؤ�ساء
وهي التي ال ملك لها وال رئي�س ؟ »
من ي�صدق اليوم �أن ق�ضية فل�سطين كانت قد و�صلت
�إلى هذا الم�ستوى في عام  1963؟
وبالفعل قامت ب�أو�ساط الجامعة �ضجة ح��ول هذا
الأم��ر  ،خ�صو�صا ً و�أن الأردن وال�سعودية بالإ�ضافة
�إل ��ى م��وق�ف�ه�م��ا ال�م�ت���ش��اب��ه �آن �ئ��ذ م��ن ق���ض�ي��ة فل�سطين
وك�ي��ان�ه��ا  ،ك��ان لهما موقفهما ال�خ��ا���ص م��ن ال�شقيري
بالذات  ،وعندما ات�ضح ب�أن �أكثرية الدول العربية توافق
على تمثيل فل�سطين ف��ي ال�م��ؤت�م��ر وب��دع��م خ��ا���ص من
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية
الفتية  ،فقد تمت دع��وة فل�سطين ب�شخ�ص ال�شقيري ،
مع مالحظة بروتوكولية تحرم ال�شقيري من الجلو�س
على كر�سي مماثل لكرا�سي الملوك والر�ؤ�ساء  ،وعلى �أن
يكون الكر�سي متخلفا ً بع�ض ال�شيء عن كرا�سي البقية
من الحكام ! .
وخ��ا���ض ال�شقيري معركة « ال�ك�ي��ان » داخ��ل م�ؤتمر
القمة  ،والم�ستمعون يتراوحون بين متحفظ من هذه
الفكرة و�آخ��ر غير مبال  ،وث��ال��ث يميل ببع�ض العطف
لكن ال يريد �إب��داءه على ح�ساب عالقاته مع غيره من
الحكام !
وان���ش�غ��ل ال �م �ل��وك وال��ر�ؤ� �س��اء بق�ضية م �ج��رى نهر
الأردن وبق�ضاياهم الثنائية  ،وخرج الم�ؤتمر في النهاية
بمجموعة م��ن التو�صيات يهمنا منها ثالثة �أو �أربعة
�سطور وهي :
« ي�ستمر ال�سيد �أحمد ال�شقيري ممثل فل�سطين لدى
جامعة ال��دول العربية في ات�صاالته ب��ال��دول الأع�ضاء
وال�شعب الفل�سطيني بغية الو�صول �إلى �إقامة القواعد

(*) �شفيق الحوت  ،الفل�سطيني بين التيه والدولة  ،بيروت  :الم�ؤلف � ، 1977 ،ص �ص . 71 - 57
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ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،وتمكينه من
القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره »  .هذه
تو�صية عامة ال ذكر فيها لكلمة « كيان » �أو « منظمة »
�أو « �شخ�صية » �أو �أي �شيء من هذا القبيل  .وهي عامة
وغام�ضة وت��رج��ح االت���ص��ال ب��ال��دول الأع���ض��اء وتعطيه
�أولوية على ال�شعب �صاحب الق�ضية .
وكان اهلل في عون ال�شقيري .
فمن ورائه �شعب ال يرحم يريده �أن يقول « للكيان » كن
فيكون  ،ووفق ت�أمالت وخياالت ال حدود لها  ،ومن �أمامه
حكام ال يرحمون  ،ولكل ه��واه ولكل �سيا�سته وتحالفاته
ونكاياته .
وبهمة يح�سد عليها من كان في عمره  ،راح ال�شقيري
ي�سعى  ،وف��ي حقيبته م���س��ودة لميثاق ق��وم��ي  ،ولنظام
�أ�سا�سي لما عرف فيما بعد بمنظمة التحرير الفل�سطينية .
انطلق من القاهرة بعد �أن �أعطته �ضوءا ً �أخ�ضر ب��أن ال
مانع لديها من مثل هذه الخطوة َ .و َح َّط في عمان حيث
ك��ان��ت �أ�ضخم العقبات و�أ�صعبها  .وه��ي م��وق��ف النظام
هناك من ق�ضية هذا الكيان  ،الذي �إن �شمل فيما ي�شمل
« الأر�ض »  ،فمعنى ذلك ان�سالخ ال�ضفة الغربية وتجزئة
المملكة الأردنية .
َوي�ل��ه �إن �أغ���ض��ب الملك ح�سين بت�ضمين ذل��ك في
م�شروعه  ،وويله من نظام البعث في �سورية ( عهد �أمين
الحافظ ) �إن هو �ألغاها من م�شروعه  .وكان حكام �سورية
�آنئذ ي�صرون على �أن ال كيان ب��دون �أر���ض  ،و�أن الأر�ض
م��وج��ودة وع�ل��ى ال�م�ل��ك ح�سين �أن يتخلى ع��ن ال�ضفة
الغربية  ،و�أن يتخلى عبد النا�صر عن غزة  .وال �أذكر �أنهم
�أ�شاروا في هذا ال�صدد �إلى منطقة « الح ّمة » التي كانت
�أيامها في عهدة النظام ال�سوري !
لقد كان ال�شقيري كمن يريد �أن ينجو من البلل وهو
يم�شي تحت ال��رذاذ  ،بل و�أحيانا ً تحت �سماء فتحت كل
ِق َربها  .وب�أ�سلوب العارف بطبيعة الحكام  ،واعتمادا ً على
ت�أييد جماهيري عارم لم تخفف منه حدة « المعار�ضة »
الفل�سطينية  ،ا�ستطاع ال�شقيري �أن ينتزع موافقة العديد
م��ن العوا�صم العربية  .وك��ان ي�ستغل جولته العربية
لالت�صال بجموع الفل�سطينيين هناك  ،ليتداول معهم
في م�شروعه الذي يحمله في حقيبته  ،وفي فكرة عقد
الم�ؤتمر الوطني الأول لت�شريع هذا الم�شروع ونقله من
الحقيبة �إلى �أر�ض الواقع .
ومرة ثانية �أحب �أن �أن�صف الرجل  ،ف�أقول �إنه �أمام
�إ� �ص ��راره وع �ن��اده ف��ي �سبيل �إق��ام��ة منظمة ال�ت�ح��ري��ر ،
ك�إطار �سيا�سي للكيان الفل�سطيني انق�سمت المعار�ضة
الفل�سطينية بين م�ؤيد متحفظ يريد للتجربة �أن ت�أخذ
مداها و�أن يلعب دوره من داخل الإط��ار ال من خارجه ،
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وبين معار�ضة تبدو اليوم كم كانت طفولية �أو مثالية ،
لرف�ضها كل �شيء .
واخ �ت ��ارت « ج  .ت  .ف  » .و�أن� ��ا م��ن �ضمنها موقف
الم�ؤيد المتحفظ  ،وانطلقنا ندعو ل�ضرورة دعم م�شروع
المنظمة بتغليب عن�صر « ال�شباب » على التقليديين .
ورفعنا يومها �شعار  « :ال�شرعية ثم الثورية »  .وقلنا �إن
« الموقف الفل�سطيني » نف�سه هو وحده القادر على تثوير
المنظمة وتطويرها �إن هو �أراد  ،و�إن ال�سلبية والمقاطعة
وال �م �ع��ار� �ض��ة غ �ي��ر ال �م �� �س ��ؤول��ة � ،إن ن�ج�ح��ت  ،ف�سيبقى
الفل�سطيني على حاله  ،بال عنوان  ،بال تنظيم  ،بال كيان .
وقلنا �إن قيام منظمة التحرير ال يعار�ض وال يجوز �أن
يتعار�ض مع ما هو قائم من تنظيمات وجبهات  ،و�إن على
ه��ذه كلها �أن ت�شارك في الم�ؤتمر الت�أ�سي�سي و�أن تقول
كلمتها في الميثاق والنظام وفي كل ما �سيتخذ من قرارات
وتو�صيات  .وكنا �أول من �أطلق على منظمة التحرير �أنها
« الإط��ار ال�سيا�سي » والبديل للأر�ض ال��ذي يلتقي عليه
الفل�سطينيون ليحددوا م�سارهم الن�ضالي » .
و�أخ �ي��را ً  ..والتحفظ يلف ك��ل خ�ط��وات ال�شقيري ،
عربيا ً وفل�سطينيا ً  ،تمكنت « اللجنة التح�ضيرية لت�شكيل
المجل�س الوطني » برئا�سة ال�شقيري بالطبع  ،من اختيار
�أع�ضاء المجل�س الوطني وتحديد موعد ومكان اجتماعه ،
في الثامن والع�شرين من �أي��ار  /مايو  1964في مدينة
القد�س .
وللحق �أن��ه لو ترك الأم��ر لل�شقيري لدعا كل �شعب
فل�سطين لذلك الم�ؤتمر  ،و�أن �أي فل�سطيني لم يح�ضر ،
�إنما كان ب�سبب موقف منه .
وكان ذلك اللقاء التاريخي في فندق « انتركونتيننتال »
فوق �إحدى روابي مدينة التاريخ التي َك ّل منها التاريخ
ولم ت ِك ّل هي منه .
ولأول مرة  ،بعد �ست ع�شرة �سنة  ،من ال�شتات والتيه
والتمزق يلتقي الفل�سطينيون مع بع�ضهم  ،وهم حيارى
بين ن�شوة اللقاء وفرحة جمع ال�شمل  ،وبين القلق من
ه��ذه القفزة الخطرة �إل��ى م�ستوى تحمل الم�س�ؤولية
الوطنية .
وكان القلق ي��زداد بنا وي�ستبد ب�صدورنا ونحن نرى
ه��ذا الح�شد م��ن رج��ال ال�ن�ظ��ام الأردن� ��ي م��ن مخابرات
و��س�ي��ا��س�ي�ي��ن  .ول �ك��ن ب ��ازدي ��اد م���ش��اع��ر ال�ق�ل��ق ه ��ذه كان
بالمقابل  ،ي��زداد الإح�سا�س بالواجب و�ضرورة التحدي
و�إثبات الذات  ..و�أهم من هذا كله الخروج بقرار �إعالن
قيام الكيان  ،قيام منظمة التحرير الفل�سطينية  ،عنوانا ً
ورم��زا ً لل�شخ�صية الفل�سطينية الوطنية وناطقا ً با�سم
�شعب فل�سطين .
كانت �أياما ً كلها تاريخ  ..حركة دائبة  ،نقا�ش م�ستمر

�� ،ش�ك��وك ال تنقطع  ،م ��ؤام��رات ال تنتهي  ،وتهديدات
تتراوح بين التلميح والت�صريح  ،ولجان ت�سجل وت�شطب
وتطبع  ،ثم تلغى وت�سجل من جديد .
لم نكن نعي�ش �أو نحيا  ،و�إنما كنا كلنا في حالة روحية
للم�ضي ُق ُدماً  ،وتذليل كل
تحركنا بوعي ومن دون وعي
ّ
عقبة وتفويت كل فر�صة تخريب .
وو�صلنا �أخ�ي��را ً  ،وف��ي جل�سة الختام �أعلن الم�ؤتمر
الوطني ق�ي��ام منظمة التحرير الفل�سطينية  ،بعد �أن
�أقر ميثاقها ونظامها الأ�سا�سي  ،وانتخب ال�شقيري �أول
رئي�س لأول لجنة تنفيذية للمنظمة .
انتهينا من ال�شرعية الفل�سطينية وبقي �أمام المنظمة
انتزاع �شرعيتها العربية  ،ولم يكن ذلك بال�سهل  ،ال �سيما
و�أن ال�سعودية غ��اب��ت ع��ن ذل��ك ال�م��ؤت�م��ر  ،وح��ال��ت دون
ال�سماح للفل�سطينيين عندها من الم�شاركة فيه  .كما كان
النظام ال�سوري وقتها لم يكن مرتاحا ً لهذه المنظمة ،
وكان يعتبرها « جهازا ً » جديدا ً من �أجهزة عبدالنا�صر .
وتركنا القد�س  ،بعد �أن و�ضعنا  ،وفي �أيار  /مايو 1964
�أول لبنة في �صرح ال�شخ�صية الفل�سطينية التي كانت قد
تهدمت في �أيار  /مايو نف�سه من عام  . 1948عجيب دور
�أيار هذا في تاريخ فل�سطين ! .
وم ��ن ال �ق��د���س �إل ��ى الإ� �س �ك �ن��دري��ة  ،و�إل� ��ى « فندق
فل�سطين » بالذات لطرح « كيان فل�سطين » على الملوك
وال��ر�ؤ� �س��اء ال�ع��رب ال��ذي��ن ك��ان��وا على م��وع��د م��ع قمتهم
الثانية يوم الخام�س من �أيلول � /سبتمبر . 1964
وب�ي��ن الموقف ال�سعودي ال��ذي ال ي��ري��د الكيان وال
ال�شقيري والموقف ال�سوري ال��ذي يريد كيانا ً ب�أر�ض
ف��وق�ه��ا ج�ي����ش م���س�ل��ح  ،ك ��ادت ت�ن�ف��رط ال�ق���ض�ي��ة لتبقى
فل�سطين فندقا ً يطل على �شواطئ البحر من الإ�سكندرية
 ،بدال ً من �أن تتحول �إلى كيان من لحم ودم وم�ؤ�س�سات
وقيادات وقواعد .
وتدخل يومها عبد النا�صر وبن بيال وعبد ال�سالم
َّ
عارف  ،وه��د�أت الأج��واء وتم االعتراف العربي الر�سمي
بالكيان الفل�سطيني  .وب�م�ب��ادرة عراقية �أريحية تبرع
الأثرياء من الح�ضور بخم�سة ماليين دينار كانت �أول
دفعة في ال�صندوق القومي الفل�سطيني .
وانطلقت ق�ي��ادة المنظمة برئا�سة �أح�م��د ال�شقيري
لتبني م��ن ال�صفر �أو م��ا دون��ه م��ا ي�ستلزمه الكيان من
م�ؤ�س�سات ودوائ��ر وق��وات م�سلحة  ،واتخذت من القد�س
م �ق��را ً ل�ه��ا  ،واف�ت�ت�ح��ت م�ك��ات��ب للمنظمة ف��ي العوا�صم
العربية  ،واخترت من بين من اختيروا لأمثل المنظمة
في مكتب لبنان .
وم ��ن م�ك�ت�ب��ي ف��ي م�ج�ل��ة ال� �ح ��وادث ع �ل��ى كورني�ش

المزرعة  ،انتقلت �إلى مكتبي في منظمة التحرير على
بعد ثالثمئة متر على نف�س الكورني�ش .
ول��م َي� � ُدر ب�خ�ل��دي وق�ت�ئ� ٍ�ذ ك��م �ستجرني ب�ع�ي��دا ً هذه
الثالثمئة متر عما كان يمكن �أن تكون عليه حياتي لو
بقيت في « الحوادث » مكتفيا ً بالكتابة والتعليق  ،غير
طامح بممار�سة م��ا كنت �أك�ت��ب و�أق��ول  ،باليد والل�سان
والدم .
وبد�أنا معاناة « الم�س�ؤول » الذي ال يملك « ال�صالحيات »
�أو « الإمكانيات » وتتطلع �إليه الأب�صار وك�أنه يمتلك الع�صا
ال�سحرية  ،ولي�س عليه �إال �أن يحركها لي�أتي بالمعجزات .
و�شعب فل�سطين �شعب �صعب  ،معطاء وكريم ولكنه كله
من القادة والر�ؤ�ساء  .وهو ي�ستعجل التحرير  ،وهذا حق ،
ولكن ما كان  ،و�أنا منه  ،ليدرك �أن الجنين يفد �إلى هذه
الدنيا بمجرد التقاء النطفة ببوي�ضة الرحم  ،و�أنه ال بد
من مرور ت�سعة �أ�شهر  .ما كان يدرك �أن مجرد رفع « علم
فل�سطين » فوق �أي مكتب من مكاتب منظمة التحرير
الفل�سطينية يحتاج �إلى عراك طويل عري�ض مع الدولة
الم�ضيفة  ،وك�أن �سماء العرب الطافحة ب�سواري الرايات
القطرية قد �ضاقت براية فل�سطين ! �سقت ذلك مثال ً ،
ليت�أمل القارئ بعد ذلك كم كانت �صعبة و�شائكة طريق
بناء المنظمة  ،ناهيك عن تطويرها كما كانت جماهيرنا
تطالب وتلح بالطلب .
و�إذا كان للمنظمة ما تعاني منه بالن�سبة للحكومات
العربية  ،فلقد كان لنا نحن « ال�شباب » داخلها ما نعاني
منه بالن�سبة لرئي�سها .
ولي�س هدفي هنا �سرد تفا�صيل ال�صراع داخل منظمة
التحرير بين عقليتين متباعدتين  ،و�إن �م��ا ال ب��د من
لمحة عن ذلك من �أجل �سياق ما نكتب عنه من معاناة
« الفل�سطيني الوطني » .
وحا�شا �أن �أق�صد التجريح ب�أحد  ،فلقد علمتني درو�س
الحياة الن�ضالية التي خ�ضتها وال �أزال في خ�ضمها � ،أن
�أترفع عن المهاترة والت�شهير وقذف الوحل .
فال�شقيري  ،وكان رمز العقلية التي كنت في خندق
مجابهتها م��ع رف��اق ل��ي م��ن جيل م��ا بعد النكبة  ،كان
بحكم عمره وتكوينه ال�سيا�سي بعيدا ً  ،بل وكارها ً  ،لهذا
الجيل الجديد الذي في ال�ساحة الفل�سطينية والمتج�سد
بالتكتالت والتنظيمات وبقايا الأحزاب .
ومما �ضاعف ف��ي موقفه ال�سلبي م��ن ه ��ؤالء  ،وكنا
نحن منهم  ،رغبته في االنفراد بال�سلطة  .كنا  ،وغيرنا
من حوله  ،نحاول جاهدين تحويل المنظمة �إلى بنيان
�شعبي  ،له رواف��ده وقنواته مع جماهير ال�شعب  ،ولكنه
كان يريدنا « ديكورا ً » من حوله  ،و�سعاة ودعاة لما يقرر
وما يريد .
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وك��ان مما يزيد من حرجنا نحن « ال�شباب » �أمران
اثنان :
 الأول �أن�ن��ا ب��ررن��ا دخ��ول�ن��ا ف��ي المنظمة  ،مختلفينف��ي ذل��ك عمن كنا معهم ف��ي المعار�ضة  ،وبالدعوة
الإيجابية للعمل من الداخل  .وكان ذلك التزاما ً �أدبيا ً
�أم��ام �أ�صدقائنا و�إخ��وت�ن��ا ممن �آث ��روا ال�ت��ر ّي��ث ور�صد
تجربتنا الخا�صة .
 والثاني �أننا �أقدمنا بكل ال�صدق والأم��ان��ة على حلتنظيمنا « ج  .ت  .ف  » .على �أمل �أن يكون « التنظيم
ال�شعبي » في المنظمة هو الوعاء والبوتقة التي ت�صهر
ٍ
بعدئذ �أن ال�شقيري
و ُتوحد جميع التنظيمات  ،لتكت�شف
لي�س ج��ادا ً ب�إقامة ه��ذا التنظيم  ،مما �أحرجنا �أمام
رفاقنا في التنظيم المنحل الأم��ر الذي دفع البع�ض
لمحاولة لمل َمته من جديد و�إن كان الأوان قد فات .
�أم��ا ال�شقيري فلقد ازداد تعنّتا وه��و ي��رى ال�شعبية
ال �م �ت �ع��اظ �م��ة ل �ل �ت �ن �ظ �ي �م��ات ال� ��� �س ��ري ��ة ب� �ي ��ن �صفوف
الفل�سطينيين  ،وخ�صو�صا ً بالن�سبة لحركة « فتح » بالذات
التي كانت قد �أعلنت عن انطالق ر�صا�صتها الأول��ى في
اليوم الأول من ال�شهر الأول من عام . 1965
ولم نكن يومها نرى وجهة نظر « فتح » ولم ُنق ّرها
على انطالقتها في خو�ض الكفاح الم�سلح  .كنا نخ�شى
من التورط في حرب غير متكافئة  ،وكان عبد النا�صر
بالن�سبة �إلينا هو المعيار وهو البو�صلة  ،ولم يكن يريد
حرباً �آنئذ  ،ولكنه في نف�س الوقت كان قد بد�أ حوارا ً �سريا ً
مع �أركان فتح في محاولة لفهمهم وللتفاهم معهم .
وكنا بين ال�شاقوفين � :شاقوف ال�شقيري و�أ�سلوبه
المتخلف في البناء الثوري  ،و�شاقوف العمل الفدائي
الذي كنا نخ�شى خط�أ توقيته .
وو�صل �صراعنا مع ال�شقيري �إلى ذروت��ه بين �أواخر
 66و  ، 1967وبلغ الأمر �أن ح َّل اللجنة التنفيذية ليخرج
منها �أحمد ال�سعدي و�أحمد �صدقي الدجاني وكاتب هذه
ال�سطور  .ويومها ت�ضامن معنا عدد من كبار العاملين
في المنظمة مثل راج��ي �صهيون و�صالح الدين الدباغ
وغيرهما .
ولعل �آخ��ر ما اختلفنا مع ال�شقيري عليه ك��ان حول
ت�شكيله لمجل�س وهمي �أ�سماه « مجل�س الثورة »  ،وذلك
في محاولة يائ�سة منه لإقناع الجماهير ب�أن المنظمة
على ما يتمنون لها من تحرك وا�ستعداد  ،ف�أبرقنا له
يومها ثالثتنا  ،ن�شجب ت�صرفه ونعتبره غير م�س�ؤول .
كان ذلك في العا�شر من �شباط  /فبراير  ، 1967وفي
علي النار بهدف
 17من نف�س ال�شهر � ،أطلق مجهولون ّ
اغتيالي ولكن اهلل لطف  ،وجاءت الإ�صابة طفيفة  ،وكانت
تلك �أولى المحاوالت ولكنها لم تكن الأخيرة .
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وك��ان بديهيا ً �أن ي��رب��ط بع�ض المعلقين بين هذه
المحاولة وبين ما كان بيننا وبين ال�شقيري من خالف
و�صل حد المطالبة بتنحيته  ،وقد نفيت ذلك في حينه ،
وات�ه�م��ت م��ن ك��ان ي��ري��د ا�ستثمار خ�لاف�ن��ا ل�ي�ت��آم��ر على
منظمة التحرير كلها .
و�ستبقى الحقيقة الكاملة �سرا ً�إلى �أن تك�شف الظروف
مالب�ساتها  .فلقد كنا في تلك المرحلة قد دخلنا في
طور من الن�ضال خلق لنا �أكثر من عدو و�أكثر من جهة
تتمنى وت�سعى للخال�ص منا  .ولكنها الأعمار تبقى بيد
من �أعطاها ال تطول وال تق�صر عن يومها الموعود .
وم��ن �شباط  /فبراير حتى ح��زي��ران  /يونيو بقيت
�أو��ض��اع المنظمة مخلخلة بين �شد وج��ذب حتى وقعت
الواقعة وكانت هزيمة حزيران � ،أو حرب ( الأيام ال�ستة )
ال�ت��ي ك��ان��ت ف��ي حقيقتها ح��رب « ال�سنوات ال�ست » لأن
�أول��ى معاركها اب�ت��د�أت ي��وم جريمة االنف�صال وانفكاك
الجبهتين الجنوبية وال�شمالية .
وكما تركت تلك الكارثة �آث��اره��ا على مجموع الأمة
العربية  ،فكان �أكثر من بديهي �أن تكون �أعمق �آثارها على
ال�شعب الفل�سطيني بالذات وعلى منظمة التحرير ب�شكل
خا�ص .
و�أط� ّل��ت من بين الركام الحزين وال��راي��ات المن َّك�سة
والنف�سية المحبطة حتى الموت  ،بيارق « الفل�سطيني
الثائر » .
الفل�سطيني الثائر
ال �أع�ت��زم خو�ض �أي ح��وار ح��ول « متى » ب��د�أت ثورة
الفل�سطيني  ،لنحدد بعد ذل��ك « متى » ب ��د�أت مرحلة
« الفل�سطيني الثائر »  .في يقيني �أن انطالقة الثورة �أو
الإعالن عن انطالقتها  ،ال يعني بال�ضرورة �أننا �أ�صبحنا
فعال ً ثورة وثوارا ً  .و�أرجو �أن ال يفهم من هذا الكالم �أي
تقليل من �ش�أن االنطالقة �أو الإعالن عنها  .فتلك كانت
بداية �شرارة  .وكان ال بد من م�شوار �شاق على الطريق ،
ومن ظروف تتهي�أ  ،ومن معطيات تتوفر  ،ومن مبادرات
وممار�سات تنفذ  ،حتى ت�ستحق ال�ث��ورة ا�سمها فتن�سب
ٍ
عندئذ �إليها .
المرحلة
ف ��إذا كانت « ال�ث��ورة » تعني « رف�ض ال��واق��ع والكفاح
ٍ
عندئذ  ،وبهذا التحديد  ،ثائر
لتغييره »  ،فالفل�سطيني
وابن ثائر منذ وعد بلفور عام  ، 1917لأنه منذ ذلك اليوم
الم�ش�ؤوم وهو يتابع مقاومته لال�ستعمار وال�صهيونية ،
أ�ضرب
�سالكاً كل ال�سبل ومعتمداً كل الو�سائل المتاحة َ � .
وتظاه َر وحم َل ال�سالح وع�صى اللوائح المدنية و  ..لم
يترك طريقا ً �إال واتبعه حتى وقعت الم�أ�ساة بالهزيمة
الع�سكرية  ،والتواط�ؤ ال�سيا�سي في ذل��ك الأي��ار  /مايو
من عام . 1948

وهو �أي�ضا ً  ،وكما �أ�شرنا في الف�صول ال�سابقة  ،وطيلة
مراحل ت�شرده في التيه  ،وتمزقه في التيار القومي  ،ثم
في مرحلة بناء �شخ�صيته الوطنية ال�شرعية  ،كان ثائرا ً
يرف�ض واقعه ويحاول تغييره  ،ويتحمل في �سبيل ذلك
�شتّى �أنواع ال َع�سف والقمع والإرهاب .
ولكن �إذا كان المق�صود من كلمة « ثورة » هو اعتماد
ٍ
عندئذ
« البندقية » �سبيالً لتغيير ال��واق��ع  ،ف�لا �شك
�أن الفل�سطيني ق��د �سجل ه��ذا الموقف ب��الإع�لان عنه
وب��ال�م�م��ار��س��ة ليلة ان���س�لاخ ع��ام  1965ع��ن ال �ع��ام الذي
�سبقه  ،وف��ي لحظة كانت جموع غفيرة في دنيا العرب
من المح�سوبين على قيادات هذه الأم��ة  ،من ر�سميين
وغير ر�سميين  ،ي�شربون الأنخاب احتفاء بر�أ�س ال�سنة
م��ع التمنيات ب ��أن ي�ك��ون ال�ع��ام المقبل ع��ام  ، 1965عام
« الخير والبركات » ! .
غير �أن تلك الر�صا�صة وذلك الإعالن لم ي�ؤخذا على
محمل الجد و�إن �أثارا الحما�سة والف�ضول  .وقيل يومها
الكثير في تلك الر�صا�صة وذلك الإعالن  ،وتراوح القول
بين الت�شكيك الرهيب ب�أ�صحاب الر�صا�صة والإع�لان ،
وبين التهويل بالمديح واعتبارهم ث��وار الأم��ة وقادتها
ال �ج��دد  .وب �ي��ن ه ��ذا وذاك ي �ن��درج م�سل�سل م��ن الآراء
والتف�سيرات .
وكما �أ�شرت  ،لقد كانت وقفتنا من « فتح » ور�صا�صتها
وقفة متحفظة  ،ال ب�سبب خ�شيتنا من « التورط » بحرب
ل�سنا على ا�ستعداد لها ك�أمة وح�سب  ،و�إنما �أي�ضا ً ب�سبب
غ�م��و���ض هويتها ال�سيا�سية وم��ا ك��ان ي���ص��در عنها من
« �أدبيات » �سلبية بالن�سبة لمفاهيمنا القومية والتقدمية .
وبقيت عالقاتنا معها تنمو مع التجربة  ،موقفا ً موقفا ً ،
وخطوة خطوة  .تت�أرجح نحو التقدم و َت ِك ُّ�ش حينا ً �آخر .
وق��د ُع ِك َ�س ذل��ك على موقفنا داخ��ل منظمة التحرير ،
وب��ات��ت المقارنة بين ق��ادة « فتح » والتنظيمات ب�شكل
ع��ام  ،وب�ي��ن ق ��ادة منظمة ال�ت�ح��ري��ر م���ص��در �أرق وقلق
م���س�ت�م��ري��ن ل�ن��ا  ،م�م��ا ح�ف��زن��ا لل��إ� �س��راع ب��ال �� �ص��دام مع
ال�شقيري الذي كان يطبخ على « �شمعة » ونحن نريدها
الحلّة » الم�ضغوطة .
في « َ
�أريد �أن �أخل�ص من هذا التكرار للقول ب�أننا حتى ذلك
الحين � ،أي بعد �أكثر من �سنة على االنطالقة الم�سلحة
لم نكن بعد  -ك�شعب  -قد دخلنا مرحلة « الفل�سطيني
الثائر » و�إن كنا على عتباتها .
ونوالي �سرد الأحداث الفاعلة  ،كما ع�شناها وبقدر ما
ت�سمح به الذاكرة المنهكة بما تحمل من ذكريات  .وكنت
�أحيا تلك الأحداث و�أرقبها  ،و�أ�ساهم بقدر في �صنعها من
موقعي كع�ضو « ُمقال » من اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير و « منقول » بقرار من ال�شقيري لإدارة « مكتب »
المنظمة في الهند  ،التي كانت حينئذ لم ُي�سمع بعد ب�أن

للمنظمة مكتبا ً فيها !
ك��ان ال�ج��و داخ��ل المنظمة غ��اي��ة ف��ي ال�ت��وت��ر  ،و�إلى
ج��ان�ب�ه��ا ك��ان��ت االت �� �ص��االت واالج �ت �م��اع��ات ي��وم �ي��ة مع
ممثلي مختلف التنظيمات ( وما كان �أكثرها ! )  ،وذلك
بق�صد البحث عن ال�صيغة التي يمكن من خاللها �إنقاذ
المنظمة وتو�أمة الن�ضال بين ال�شرعية والثورية  ،وبين
الم�س�ؤولية ال�سيا�سية والم�س�ؤولية القتالية  .وفي ملفاتي
مئات الأوراق وم�شروعات البيانات وخطط العمل  ،التي
تم االتفاق عليها ولكنها لم تر النور .
حقا �إن لكل �شيء �أوان�ا ً  ،مهما حاولت �أن ت�ستقدم �أو
ت�ست�أخر  .وما كان بقدرة �أي منا �أن يحقق تلك الوحدة
بين المنظمات  ،و�أن يحقق التزاوج بينها وبين منظمة
التحرير  .حتى وقعت الم�أ�ساة الثانية عام  ، 1967فهزت
كل ما في ال�ساحة العربية من قناعات  ،ومهدت لأية قوة
تغييرية �أن تقفز �إلى �أي موقع تختار  .كفر النا�س بكل ما
هو قائم  ،با�ستثناء عبد النا�صر الذي �سيبقى في التاريخ
�أقرب �إلى الظاهرة منه �إلى الحاكم �أو الم�س�ؤول العابر .
وما �أن �صحونا من الوجوم حتى تطلّع الجميع �إلى
�ضرورة الح�سم في تغيير بنية المنظمة وقياداتها .
ي�ق��ول ال�شقيري ف��ي الف�صل الأخ �ي��ر م��ن مذكراته
« الهزيمة الكبرى »  ،معلالً في « ا�ستقالته �أو �إقالته »
ب��أ��س�ب��اب ع��رب�ي��ة  ،وال �سيما ب�سبب م��وق�ف��ه ف��ي م�ؤتمر
ال�خ��رط��وم وان�سحابه ف��ي ال�ي��وم قبل الأخ �ي��ر  ،وينحى
بالالئمة على م�صر وجريدة « الأهرام »  ،التي باتت تبرز
�أخبار معار�ضيه والمطالبين بتنحيته  .وي�سوق �أ�سبابا ً
�أخرى مثل « عدم ان�شراح » بورقيبة وفي�صل للتعاون معه ،
وغير ذلك من الأ�سباب .
وقد يكون على حق فيما ذهب �إليه  ،ولكننا نختلف
معه لإغفاله « ال�سبب » الفل�سطيني في « ا�ستقالته �أو
�إقالته »  .وف��ي ر�أي�ن��ا �أن��ه ل��وال ذل��ك « ال�سبب » لما كان
با�ستطاعة الأ�سباب العربية  -على �أهميتها � -أن تنحيه
عن من�صبه .
ف��ي ال�خ��رط��وم  ،وق��د �شاركته ف��ي �أع �م��ال م�ؤتمرها
ال�شهير  ،و�إن ك��ان لم يم ّر على ِذك��رن��ا �أو ذك��ر �أي رفيق
ممن �ساهموا في العمل معه في مذكراته �أو ت�صريحاته
لأ�سباب تتعلق بتكوينه النف�سي � ،أ�شهد ب�أن ال�شقيري كان
قا�سيا ً مع الملوك والر�ؤ�ساء قدر ق�سوتهم عليه و�أ�شد .
وكم كان الموقف منه يبدو لي �شخ�صيا ً وال �سيما بالن�سبة
لل�سعودية وت��ون����س  ،ول�ك��ن ك��ان ي�ستحيل التمييز بين
ال�شقيري ال�شخ�ص وال�شقيري رئي�س المنظمة .
و�أ�شهد �أن الرجل دافع دفاعا ً مجيدا ً  ،وهو المحامي
الالمع  ،عن المنظمة والق�ضية  .و�أعترف �أنه كثيرا ً ما
اعترتني الده�شة وهو يرد على الكبير وال�صغير دون �أي
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اعتبار؛ و�إن كنت �أ�شعر �أحيانا ً ب�أنه كان « يبالغ » ويعرف
�أنه يبالغ  .كما كنت �أح�س �أن « لغته » �إن�شائية �أكثر مما
عادت تحتمل ظروف المرحلة  ،وبعيدة عن « لغة » الأرقام
والحقائق التي ال تعرف الحما�سة وال تعترف بها .
في الخرطوم  ،و�أنا �أرقب القادة العرب و�أ�ستمع لكالم
رئي�س المنظمة � ،أيقنت �أنه ال بد من « جديد » في الوطن
العربي وفي ال�ساحة الفل�سطينية  ،كما �أيقنت �أن الم�شوار
طويل وق��د يتجاوز الخم�س �سنوات التي حدثني عنها
الرئي�س عبد النا�صر بعد انتهاء ذلك الم�ؤتمر  ،يوم قال
لي �إنه ال بد من انق�ضائها قبل �أن ت�ستكمل الجمهورية
العربية المتحدة قدرتها على خو�ض الحرب الرابعة .
ال�شقيري نف�سه �شعر بذلك كما �أ�شار في مذكراته  ،مع
فارق واحد بيننا  ،وهو ظن ال�شقيري ب�أنه �سيقود بنف�سه
هذا « الجديد » ! ولكن الرياح كانت �شديدة  ،والجديد
المطلوب يتجاوز الأ�شكال �إل��ى الم�ضامين ورم��وزه��ا .
وكان ال�شقيري رمزا ً � ،أدى ق�سطه للق�ضية وللكيان  ،وهو
ق�سط كبير  ،ويتجنى على الحق من يغبطه ذلك .
في الرابع ع�شر من كانون الأول  /دي�سمبر  1967تل ّقى
ال�شقيري مذكرة من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية التي كان

التنحي
�شكلها ليتحدى بها معار�ضيه  ،يطلبون منه فيها ّ
ع��ن من�صب رئ��ا��س��ة المنظمة  .وه �ك��ذا ق � ّدم ال�شقيري
وجهها « لل�شعب الفل�سطيني » في 25
« ا�ستقالته » بعد �أن ّ
من نف�س ال�شهر  ،وبعد �أن ت�أكد ب�أنه لم يكن �أمامه من
مخرج �أو �سبيل .
وبا�ستقالة ال�شقيري دخلت المنظمة عهدا ً جديدا ،
هو عهد « التنظيمات �أو المنظمات الفدائية » � .أما فترة
االنتقال التي لم تتجاوز الت�سعة �أ�شهر القليلة فقد كانت
المنظمة فيها  ،كرئي�سها الم�ؤقت ال�سيد يحيى حمودة ،
عاجزة حائرة  ،تحاول عبثا ً وبتخبط  ،ت�أجيل ما �أ�صبح
محتوما ً وه��و ت�سليم المنظمة للمنظمات ال�ف��دائ�ي��ة ،
ولفتح ب�صفة خا�صة .
وكانت « فتح » مترددة هي الأخرى  ،ووقف من �أبنائها
من يرف�ض ت�سلم الم�س�ؤولية في منظمة التحرير واعتبر
ذلك « مقبرة لها »  .ولوال وعي يا�سر عرفات بالذات ومن
�سانده ف��ي ر�أي��ه النتهت ك��ل �أو��ض��اع ال�ث��ورة �إل��ى غير ما
نعرفه الآن  ،ومن الم�ؤكد �إل��ى �أ�سو�أ  .ففي ر�أي��ي �أن��ه لو
لم تدخل « فتح » المنظمة لما بقيت المنظمة ولما بقيت
« فتح » .

بين الوطن والمنفى *
بعد �ستة ع�شر عاما ً من محاوالت الرد على الهزيمة ،
والبحث عن ال�سبيل الأق�صر لتحرير الأر���ض والإن�سان
الفل�سطينيين  ،وف��ي غمرة الإره��ا��ص��ات المتعددة التي
كانت تحبل بها ال�ساحة العربية  ،وفل�سطين منها ب�شكل
خا�ص � ،أطل جمال عبد النا�صر على جماهير �أمته بعد
ظهر الثالث والع�شرين من كانون الأول  /دي�سمبر ، 1963
و�ألقى خطابا ً اع ُتبر نقطة تحول على ال�صعيد العربي
الر�سمي بالن�سبة �إل��ى الن�ضال الفل�سطيني  ،ال��ذي كان
هو الآخر يراجع م�سيرته ويبحث عن دروب جديدة �أكثر
فاعلية وت�أثيرا ً .
ف��ي ه��ذا ال�خ�ط��اب دع��ا ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر �إل ��ى ع�ق��د �أول
م�ؤتمر للقمة العربية  ،بعد طول �سبات لجامعة الدول
العربية �سببه الخالفات العربية التي و�صلت �إلى حدود
االحتراب  .وبعد عر�ض قا�س و�صريح لمجمل العالقات
العربية ال�سيئة قال عبدالنا�صر  « :وب�صرف النظر عن
ه��ذا كله فنحن م�ستعدون لالجتماع م��ع الكل عل�شان
فل�سطين »  .وكانت « �إ�سرائيل »
ٍ
وقتئذ تعمل على �سرقة
المياه العربية بتحويل مجرى نهر الأردن  .ثم تحدد
يوم  13كانون الثاني  /يناير  1964موعدا ً الجتماع هذه

القمة  ،ول��م يتخلف عن ح�ضوره �أح��د با�ستثناء الملك
الليبي الذي �أناب عنه ولي عهده الأمير ر�ضى .
كان من المعروف �أن مجل�س الجامعة هو الذي يتولى
اختيار مندوب عربي من فل�سطين لال�شتراك في �أعمال
الجامعة � ،إلى �أن يتمتع هذا القطر باال�ستقالل وي�صبح
قادرا ً على تعيين مندوبه !
ومن الذين تعاقبوا على هذا المن�صب  :ال�سيد مو�سى
العلمي  ،والحاج �أمين الح�سيني  ،ثم �أحمد حلمي با�شا
رئي�س ما كان ي�سمى « حكومة عموم فل�سطين »  .وبعد
وفاته في �أيلول � /سبتمبر � ، 1963أي قبل ثالثة �أ�شهر
من دعوة الرئي�س عبدالنا�صر �إلى عقد م�ؤتمر القمة ،
كانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد ات�صلت بال�سيد
�أحمد ال�شقيري  ،وبلّغته رغبة �أكثرية الدول العربية في
ت�سميته ممثال ً لفل�سطين لدى الجامعة  .وكان ال�شقيري
قد ا�ستقال � ،أو �أقيل من من�صبه كنائب لرئي�س الوفد
ال�سعودي لدى الأمم المتحدة  ،ب�سبب خالفه مع الملك
في�صل فيما يتعلق بال�صراع الدائر في اليمن بين م�صر
وال�سعودية � ،إذ رف�ض  -كما قال لنا مرة � -أن يرفع �شكوى
�ضد القاهرة ب�سبب وجودها الع�سكري في اليمن .

(*) �شفيق الحوت  ،بين الوطن والمنفى  ،ط� ، 2007 ، 1ص �ص . 104 - 87
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�شفيق الحوت

وك��ان ال�شقيري  -وه��و ال��ذك��ي الطموح  -م��درك�ا ً ما
ك��ان يعتمل ف��ي ن�ف��و���س الفل�سطينيين  ،وم�ط�ل�ع�ا ً على
تحركاتهم وتنظيماتهم  ،كما كان يعرف دهاليز الجامعة
العربية وزواريب العمل الر�سمي ومتابعاته � ،إذ �سبق �أن
مثّل �سورية لأع��وام في الجامعة قبل التحاقه بالعمل
مع ال�سعودية  .لذلك فمن الطبيعي �أن يكون ال�شقيري
هو المر�شح لتمثيل فل�سطين في م�ؤتمر القمة  .وكانت
المفاج�أة مذهلة عندما احتجت بع�ض ال��دول العربية
على ذل��ك باعتبار �أن ال�شقيري لي�س ملكا ً وال رئي�سا ً .
وكان لكل واحدة من الدول المعار�ضة دوافعها و�أ�سبابها ،
وهي بالن�سبة �إلى ال�سعودية غيرها بالن�سبة �إلى الأردن �أو
تون�س  .غير �أن الجهد الم�شترك الذي بذلته الجمهورية
العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الفتية ح�سم
الم�س�ألة في النهاية � ،إذ تمت دعوة ال�شقيري �إلى تمثيل
فل�سطين  ،مع مالحظة بروتوكولية تحرمه الجلو�س
على كر�سي مماثل لكرا�سي الملوك والر�ؤ�ساء  ،وعلى �أن
يكون هذا الكر�سي متخلفا ً �إلى الوراء بع�ض ال�شيء عن
كرا�سي بقية ال�سادة النجب !!
ما كنت لأ�صدق �أن هذا الطلب « البروتوكولي » كان
�صحيحا ً لوال ما �سمعناه فيما بعد  ،وهو �أن ال�شقيري قبل
�أن يبد�أ مداخلته الأول��ى في الم�ؤتمر قام بدفع كر�سيه
�إل��ى الأم ��ام حتى �أ��ص�ب��ح ب�م�ح��اذاة ك��را��س��ي الجميع من
حوله  ،دالل��ة على الم�ساواة  ،وعلى �أن فل�سطين لي�ست
�أق ��ل م��ن ��س��ائ��ر ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ح�ت��ى ل��و ك��ان��ت ف��ي قيد
االحتالل والتجزئة؛ وقد تكررت محاولة « بروتوكولية »
�شبيهة بها وكنت ال�شاهد عليها  ،وذلك في م�ؤتمر القمة
في الخرطوم  ،عندما ا�ستثنت حكومة ال�سودان ال�شقيري
م��ن دون �سائر ال�ق��ادة وح��ددت �إقامته بفندق �آخ��ر غير
ذلك الذي نزل فيه زمال�ؤه  .يومها �أثرنا �ضجة وهددنا
بمغادرة الفندق والنزول �ضيوفا ً عند �أ�صدقاء �سودانيين
لنا في الخرطوم  ،ثم ات�صل بنا محمد �أحمد محجوب ،
رئي�س الحكومة ال�سودانية  ،مق�سما ً باهلل العظيم �أن لي�س
هناك من نية مبيتة  ،و�أنه �أخلى غرفا ً للوفد ال�سوداني
ليف�سح لل�شقيري �أن يقيم مع بقية الملوك والر�ؤ�ساء .
ك��ان ع�ل��ى ال�شقيري �أن ي��ذل��ل ك�ث�ي��را ً م��ن العراقيل
وال �م �ع��وق��ات ال �ت��ي ت�ق��ف ف��ي ط��ري�ق��ه ع�ل��ى الم�ستويين
الر�سمي العربي  ،وال�شعبي الفل�سطيني  .فلقد كان لعدد
من الدول العربية م�آخذ عليه لأ�سباب �شخ�صية ال عالقة
لها بق�ضية فل�سطين  .مثل تون�س التي لم يكن رئي�سها
الحبيب ب��ورق�ي�ب��ة يحتفظ ب ��و ّد للرئي�س الفل�سطيني
المنتظر  .و�سورية برئا�سة الفريق �أمين الحافظ لم
تكن ت�أخذ ال�شقيري على محمل الجد  ،وتتعامل معه
« كعميل » لعبد النا�صر الذي لم تكن عالقتها به طبيعية
منذ جريمة االنف�صال � .أما الأردن فكان لديه ما يقلقه
من الم�شروع القابع في فكر ال�شقيري  ،وهو قلق م�شروع

بالن�سبة �إلى بلد ي�شكل الفل�سطينيون فيه قرابة ن�صف
ال�سكان .
ب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى ه ��ذه ال �ه �م��وم ك ��ان ع�ل��ى ال�شقيري
كذلك �أن ي�ستح�صل على دعم ال�شعب الفل�سطيني بن�سبة
ملمو�سة  ،و�أن ينت�صر على الحملة الم�ضادة التي كان
بع�ض « طالئع » ه��ذا ال�شعب ي�شنها عليه  ،م��ن �أمثال
حركة القوميين العرب والتنظيمات البعثية وغيرها من
القوى  ،التي غالت في نقدها لل�شقيري وم�شروعه حتى
قبل معرفتها بالتف�صيالت .
في الفترة الزمنية التي �سبقت انعقاد م�ؤتمر القمة
في كانون الثاني  /يناير  ، 1964جال ال�شقيري في معظم
عوا�صم ال�ب�لاد ال�ت��ي ي��وج��د فيها فل�سطينيون  ،وعقد
ع�شرات االجتماعات والتقى الجماهير في المخيمات ،
ف�أثبت �أنه �سيد المنابر و�صاحب « كاريزما » قوية  .وال
�أبالغ �إذا قلت �إن��ه ا�ستطاع ك�سب الأغلبية ال�ساحقة من
�أب �ن��اء �شعبه �إل��ى جانبه وج��ان��ب م�شروعه ال��ذي يحلم
به  .ويخطئ من يعتقد �أن ه��ذا التعاطف الجماهيري
كان لأ�سباب عاطفية مح�ضة وا�ستجابة عفوية لخطابات
ال�شقيري الم�ؤثرة والمقنعة � ،إذ �إني �أعتقد �أن هذا الدعم
ك��ان نتاج ح�سابات فل�سطينية �شعبية �أثبتت �أن�ه��ا �أكثر
دقة من ح�سابات بع�ض القادة الموجودين في ال�ساحة ،
والراف�ضين لهذا الم�شروع .
ك��ان ال��وع��ي ال�شعبي عميقا ً ب���ض��رورة �إع� ��ادة الروح
�إل��ى ال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية  ،و�ضرورة انتزاع
اعتراف الحكام العرب بهذه ال�شخ�صية من خالل تنظيم
يج�سدها .
ولقد كان لعدد من �أبناء �شعب فل�سطين و�شخ�صياتها
الوطنية والفكرية واالقت�صادية  ،دور في م�ساندة م�شروع
�إق��ام��ة ال�ك�ي��ان الفل�سطيني � � ،س��واء ع��ن ط��ري��ق دعمها
المبا�شر لما ك��ان يقوم ب��ه ال�شقيري م��ن تحركات � ،أو
غير المبا�شر عن طريق النقد و�إ�سداء الن�صيحة تفاديا ً
لل�سلبيات وت�صحيحا ً للتوجه قبل تبنيه و�إقراره � ،أو حتى
عن طريق المعار�ضة التامة للم�شروع خ�شية �أن ينتهي
هذا الكيان �إلى ما انتهت �إليه حكومة عموم فل�سطين؛
فالأجواء الفل�سطينية كانت عابقة بالمناق�شات والجدل ،
وم��ن ه� ��ؤالء ال��ذي��ن �ساهموا ف��ي ه��ذه المناق�شات على
اخ�ت�لاف �آرائ �ه��م �أذك ��ر  :عبد المجيد �شومان  ،ال�شيخ
عبد الحميد ال�سائح؛ بهجت �أبو غربية  ،قدري طوقان ،
ع�ب��د اهلل ال��ري �م��اوي � ،أح �م��د ��ص��دق��ي ال��دج��ان��ي  ،رفعت
النمر  ،عبد المح�سن القطان  ،خيري حماد  ،حيدر عبد
ال�شافي  ،منير الري�س  ،وليد الخالدي  ،كمال نا�صر ،
برهان الدجاني  ،فايز �صايغ  ،يو�سف �صايغ  ،و�آخرين .
لقد كانت الحما�سة تملأ الأجواء الفل�سطينية  ،وهو ما
دفع المئات �إلى التحرك  ،كل في �إطار قدراته و�إمكانه .
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�صحيح �أن الكل لم يكن على ر�أي واح��د �أو خط واح��د ،
لكن ه��ذه التعددية �أغنت ال�ساحة بالعديد من وجهات
النظر واالجتهادات .
وم��ن المفارقات بالن�سبة �إل��ى الموقف العربي من
ال�شقيري وم�شروعه  ،كان موقف كل من ع ّمان ودم�شق .
فبينما �أب��دت الأول��ى انزعاجها من فكرة �إقامة الكيان ،
وخطورة ذل��ك على المملكة باحتمال ان�سالخ « ال�ضفة
الغربية » عنها  ،كان �أمين الحافظ في �سورية ي�صر على
�أن ال كيان من دون �أر���ض  ،و�أن الأر���ض موجودة  ،وعلى
الملك ح�سين �أن يتخلى عن ال�ضفة  ،و�أن يتخلى عبد
النا�صر عن قطاع غزة  ،و�ستكون �سورية م�ستعدة لإعادة
« الح ّمة » التي كانت في عهدتها .
ك��ان ح��ال ال���ش�ق�ي��ري ك�م��ن ي��ري��د ال�ن�ج��اة م��ن البلل
الزخات التعجيزية  .لكنه في النهاية ا�ستطاع
تحت هذه ّ
 ب�صموده و�صبره وق��درت��ه على ال�ح��وار والمناظرة -�أن ي ��ؤل��ف « ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ح���ض�ي��ري��ة لت�شكيل المجل�س
الوطني الفل�سطيني »  ،والتي قامت بدورها في اختيار
�أع�ضاء المجل�س الوطني واعتماد م�سودة لميثاق قومي
ولنظام �أ�سا�سي لما عرف فيما بعد بـ « منظمة التحرير
الفل�سطينية » .
ف��ي الثالث ع�شر م��ن ك��ان��ون الثاني  /يناير ، 1964
وفي لحظة تاريخية  ،انعقدت القمة العربية الموعودة ،
وخرج الم�ؤتمر بمجموعة من التو�صيات  ،يهمنا واحدة
منها لم تتجاوز كلماتها �أربعة �سطور جاء فيها  « :ي�ستمر
ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري ممثل فل�سطين ل��دى جامعة
ال��دول العربية في ات�صاالته بالدول الأع�ضاء وال�شعب
الفل�سطيني بغية الو�صول �إلى �إقامة القواعد ال�سليمة
لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني وتمكينه من القيام بدوره
في تحرير وطنه وتقرير م�صيره » .
تو�صية عامة ال ذكر فيها وال �إ�شارة �إلى كلمة « كيان »
�أو « منظمة » �أو « �شخ�صية وطنية » �أو �أي �شيء من هذا
القبيل  .تو�صية عامة وغام�ضة  ،وم��ن دون �أي��ة �آلية ،
وت�ع�ط��ي ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة �أول��وي��ة ع�ل��ى ال�شعب �صاحب
الق�ضية في تقرير م�صيره .
كانت ردات الفعل �سلبية  ،واعتبرت القوى ال�سيا�سية
المتحركة في ال�ساحة �أن هذه التو�صية لي�ست �سوى ملهاة
يقدمها حكام العرب لل�شعب الفل�سطيني  ،كي تحرفه عن
الخط الثوري الحقيقي والمتمثل في التنظيمات التي
كانت ملأت ال�ساحة  ،والتي ترفع �شعار الكفاح الم�سلح
وترف�ض و�صاية الحكام العرب وجامعتهم .
لكن بدال ً من النواح والغ�ضب وال�صراخ في الأودية ،
حمل ال�شقيري هذه ال�سطور الأربعة في حقيبته  ،عازما ً
�أم��ره على تحويلها �إلى حقيقة مادية را�سخة  ،وانطلق
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م��رة ث��ان�ي��ة ي ��زور م��راك��ز التجمع الفل�سطينية حيثما
�أمكنه  ،ليعد عدته لعقد اللقاء التاريخي المرتقب لت�أ�سي�س
الكيان الوطني الفل�سطيني  .وبعد م�شاورات م�ضنية مع
بع�ض العوا�صم العربية والقيادات الفل�سطينية  ،تحدد
�أن يعقد المجل�س الوطني الفل�سطيني دورته الت�أ�سي�سية
الأولى في الثامن والع�شرين من �أيار  /مايو  ، 1964في
مدينة القد�س .
هكذا  ،ولأول م��رة بعد �ستة ع�شر عاما ً من ال�شتات
والتمزق والتيه  ،يلتقي الفل�سطينيون بع�ضهم بع�ضا ً
وهم حيارى بين ن�شوة اللقاء وفرحة جمع ال�شمل  ،وبين
القلق من هذه القفزة الخطرة والأم��ل بانتزاع ال�شعب
لحقه في تمثيل نف�سه وتحمل م�س�ؤولياته .
كان �شعوري ب�أن الجميع كان م�سكونا ً ب�شحنة روحية
تحركنا بوعي ومن دون وعي للم�ضي قُدما ً في تذليل
ال�ع�ق�ب��ات وت�ب��دي��د ال���ش�ك��وك  ،وع ��دم ال���س�م��اح لأي ��ة قوة
�ضاغطة ب�إ�ضاعة الفر�صة المتاحة  ،والتي قد ال تتكرر
مرة �أخرى في حال الف�شل .
كانت �أياما ً كلها تاريخ  ..حركة دائبة  ،نقا�ش م�ستمر ،
�شكوك و�أوه��ام  ،تهديد و�إغ��راء  ،ولجان تناق�ش  ،ت�سجل
وت�شطب وتطبع  ،ثم تلغي كل �شيء لتبد�أ من جديد ..
وهكذا .
وو� �ص �ل �ن��ا �أخ� �ي ��را ً �إل� ��ى ج�ل���س��ة ال �خ �ت��ام وف �ي �ه��ا �أعلن
ال�شقيري  -ب��اع�ت�ب��اره رئي�س ال�م��ؤت�م��ر  -ق�ي��ام منظمة
التحرير  ،بعد �أن تم �إقرار ميثاقها ونظامها الأ�سا�سي ،
وانتخاب ال�شقيري رئي�سا ً لها .
عندما غ��ادرن��ا القد�س  ،ل��م نكن ن��درك بعمق �أن ما
قمنا به في تلك الأيام من �أيار  /مايو  ، 1964كان بداية
ال��رد اال�ستراتيجي الجاد على ما حدث لنا ولفل�سطين
ف��ي �أي��ار  /مايو  . 1948و�أع�ت�ق��د  -بعد م��رور �أك�ث��ر من
خم�سين عاما ً على النكبة � -أن �أهم �إنجاز وطني حققه
الن�ضال الفل�سطيني حتى لحظتنا الراهنة كان الت�أ�سي�س
لقيام منظمة التحرير الفل�سطينية .
ومن فندق « �إنتركونتننتال » في القد�س �إلى فندق
« فل�سطين » في الإ�سكندرية  ،حيث كان الملوك والر�ؤ�ساء
العرب على موعد مع قمتهم الثانية  ،وذلك يوم الخام�س
من �أيلول � /سبتمبر  . 1964وكان على ال�شقيري �أن يدلي
بمرافعة طويلة كي يتمكن من انتزاع قرار يعطيه ال�ضوء
الأخ�ضر لإعالن قيام المنظمة ب�شرعية عربية  ،تمهيدا ً
لبدء عملية البناء .
ك��ان م��ن الممكن �أن يفلت زم��ام الأم ��ور ف��ي خ�ضم
التناق�ضات العربية وت�صور كل عا�صمة عربية لماهية
دور المنظمة ! فمنها م��ن ك��ان ي��ري��ده��ا « يافطة » �أو
« عنوانا ً » لفل�سطين � ،شعبا ً وق�ضية  ،ال �أكثر وال �أقل؛

ومنها م��ن ك��ان يريد �أن « يمتطيها » �سلفا ً ع��ن طريق
المزايدات؛ وغيرها على العك�س يريد « تروي�ضها » ثم
ا�ستيعابها كورقة في جيبه  .وطبعا ً كان هناك من الدول
من هو موجود  ،لكنه في �سبات عميق .
وكالعادة لوال تدخل الرئي�سين عبد النا�صر وبن بيال
لما تحلحلت الأمور  ،وال �سيما بعد �أن �ضم عبد ال�سالم
عارف �صوته �إلى �صوتيهما  ،وبادر ب�أريحية عراقية �إلى
�إعالنه م�ساعدة مالية  -كدفعة �أولى  -لح�ساب المنظمة ،
و�أقفل النقا�ش وتمت الموافقة على قيام المنظمة .
انطلق ال�شقيري على الفور ليبني من ال�صفر � ،أو
ما دون ال�صفر  ،ما ي�ستلزمه ه��ذا الكيان الجديد من
م�ؤ�س�سات ودوائ��ر مدنية  ،وق��وات م�سلحة  .وبعد جملة
م��ن االت���ص��االت ال�سريعة  ،عربية وفل�سطينية  ،توجه
�أبو مازن �إلى القد�س  ،المقر الر�سمي لمنظمة التحرير
الفل�سطينية ورف��ع علم فل�سطين على ال�سارية  ،و�أعلن
�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة التنفيذية الأولى الذين �سيعملون
على م�ساعدته في بناء هيكلية المنظمة  ،بدءا ً بدوائرها
المتعددة ومكاتبها لدى الدول العربية  ،وقبل هذا كله
بناء جي�ش التحرير الفل�سطيني .
�شملت اللجنة التنفيذية الأولى � ،إ�ضافة �إلى رئي�سها
�أحمد ال�شقيري  ،ورئي�س ال�صندوق القومي الفل�سطيني
عبد المجيد �شومان  ،واالثنان معا ً كانا ُينتخبان مبا�شرة
م��ن ج��ان��ب المجل�س ال��وط�ن��ي الفل�سطيني  ،ك�لا ً م��ن :
بهجت �أبو غربية  ،حامد �أبو �ستة  ،نقوال الدر  ،حيدر عبد
ال�شافي  ،خالد الفاهوم  ،فاروق الح�سيني  ،عبد الخالق
يغمور  ،فالح الما�ضي  ،وليد قمحاوي  ،ق�صي العبادلة ،
قا�سم الريماوي  ،عبد الرحمن ال�سك�سك .
ف��ي �أوائ ��ل ت�شرين الأول � /أك�ت��وب��ر  ، 1964اتخذت
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ق � � ��رارا ً ب�ت�ك�ل�ي�ف��ي ت�م�ث�ي�ل�ه��ا لدى
الجمهورية اللبنانية  ،ومديرا ً لمكتب منظمة التحرير
الفل�سطينية في بيروت  .وكانت قيادة الجبهة ( جبهة
التحرير الفل�سطينية  -طريق العودة ) قد �أعلنت دعمها
لقيام منظمة التحرير  ،كما �أعلنت عزمها على تقديم
كل �إمكاناتها لإنجاح التجربة  .وبناء على ذلك وافقت
قيادتها على تكليفي  ،فا�ستقلت من مجلة « الحوادث »
وانتقلت �إلى مكتبي الجديد على « كورني�ش المزرعة » ،
�أحد �شوارع بيروت الحيوية .
وب��ا� �ش��رت ال�ع�م��ل ف� ��ورا ً ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س ال�م�ك�ت��ب بعد
تفريغ عدد من كوادر الجبهة للعمل في مختلف �أجهزة
المنظمة  .ولم يكن التفرغ يومئذ ي�شكل �أي �إغراء مادي
خا�ص  ،كما �أن التنظيمات الأخ��رى لم تكن �أق � ّرت بعد
مبد�أ التعاون مع المنظمة الوليدة .
حر�صت منذ البداية على تنظيم ع�لاق��ات المكتب

بالحكومة اللبنانية على �أ�س�س دبلوما�سية �أ��س��وة ب�أية
�سفارة عربية  .ولم يكن ذلك بالأمر الهين  ،ف�أخذ جهدا ً
هائالً  ،واحتاج �إلى دعم �شعبي لبناني وفل�سطيني معا ً .
و�أذك��ر  ،على �سبيل المثال � ،أننا عانينا كثيرا ً قبل �إقناع
ال��دول��ة اللبنانية بحقنا ف��ي رف��ع ع�ل��م فل�سطين على
واج�ه��ة المكتب  .وال �شك ف��ي �أن�ن��ا كنا محظوظين في
عهد حكومة الرئي�س الحاج ح�سين العويني الذي �أبدى
تجاوبا ًم�شكورا ً ،فانتهينا معه �إلى اتفاق اعتبرت الحكومة
من خالله « مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية » بعثة
دبلوما�سية ك�أية �سفارة عربية  ،لها وعليها ما تن�ص عليه
اللوائح الدبلوما�سية المتبعة  .وكان مكتب المنظمة في
لبنان �أول مكتب للمنظمة ي�ستح�صل على هذا الموقع
في كل عوا�صم الدول العربية  .وعلى الرغم من كل هذا
الإنجاز المهم  ،فقد ُوجد بين التنظيمات الفل�سطينية
من حاول المزايدة  ،معتبرا ً هذا الإنجاز �إنجازا ً �شكليا ً
وترفا ً �سعى له مدير المكتب لي�ضع على �سيارته « اللوحة
الدبلوما�سية ال�صفراء » ! ! غير �أن ه ��ؤالء المزايدين
تنا�سوا �أن ال�سيارة التي يفتر�ض �أن تو�ضع عليها اللوحة
الدبلوما�سية كانت �سيارة متوا�ضعة ومتو�سطة ال�شكل
والعمر وملكا ً خا�صا ً ل�صاحبها .
يومئذ اقتنعت ب��أن النا�س نوعان  ،بغ�ض النظر عن
�أي انتماء �سيا�سي �أو عقائدي  :نا�س عندهم �أخ�ل�اق ،
ونا�س يفتقرون �إلى ذلك  .كما اقتنعت ب�أن على من يريد
الت�صدي للعمل العام �أن يتعلم ال�صبر  ،و�أال يتزعزع عند
كل فرية �أو تهمة .
وال �� �س��اح��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة  ،ع �ل��ى م ��ا ف �ي �ه��ا م ��ن هموم
وم�شكالت  ،لم تكن وحدها �شغلنا ال�شاغل  ،فقد �أخذنا
على عاتقنا محاولة ال�سعي من �أجل توحيد التنظيمات
الفل�سطينية � ،إيمانا ً منا ب ��أن المنظمة لي�ست تنظيما ً
بالمعنى التقليدي المعروف  ،و�إنما هي « الوطن » الم�ؤقت
ريثما يتم تحرير الأر�ض المحتلة  ،و�أنها هي « الإطار »
ال �م ��ؤه��ل ال��س�ت�ي�ع��اب ال�ج�م�ي��ع داخ� ��ل �أط ��ره ��ا المدنية
والع�سكرية على الرغم من التباينات الفكرية وال�سيا�سية .
لم تتكلل محاوالت توحيد هذه التنظيمات بالنجاح ،
و�إن �ساهمت في اختزال الم�سافات بينها وبين المنظمة .
وتقع الم�س�ؤولية في هذا الف�شل على كاهل التنظيمات
من جهة  ،وال�شقيري من جهة �أخرى  .و�أ�ستطيع القول ،
ب�ع��د م�ضي ال��زم��ن � ،إن ال�ف��ري�ق�ي��ن ل��م ي�ك��ون��ا �شدي َدي
الحما�سة لمثل هذه الوحدة  ،ولكل فريق �أ�سبابه .
ثم جاءت « ر�صا�صة فتح الأولى » في الأول من كانون
الثاني  /يناير  ، 1965لتثير زوبعة كبرى من ال�ضجيج
ال�سيا�سي ف��ي ال�ساحة الفل�سطينية  .وازدادت مهمتنا
التوحيدية تعقيدا ً  ،م��ع ب��روز ال�خ�لاف ب���ش��أن مقولة
« الكفاح الم�سلح » وعالقته باال�ستراتيجية العربية ،
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وم��وق��ف ال �ق �ي��ادة ال�ع��رب�ي��ة ال �م��وح��دة ك�م��ا ه��و م�سجل
ف��ي ت�ق��ري��ر ق��ائ��ده��ا ال �ل��واء ع�ل��ي ع�ل��ي ع��ام��ر م��ن خطر
اال�شتباكات مع « �إ�سرائيل » من دون تن�سيق عربي  .وكنا
في تنظيمنا �ضد « نظرية التوريط »  ،وكنا ال نقبل بمن
يزايد على عبد النا�صر والجمهورية العربية المتحدة ،
وال �سيما �أن كثيرين من �أعداء عبد النا�صر بد�أوا  -بعد
االن�ف���ص��ال  -ي�غ�م��زون م��ن ق�ن��اة وج ��ود ق ��وات الطوارئ
ف��ي � �ش��رم ال���ش�ي��خ وخ�ل�ي��ج ال�ع�ق�ب��ة  ،وي �ح��اول��ون تحديه
بـ « مزايدات » فل�سطينية  .حتى �أن بع�ض المح�سوبين
على القاهرة وعلى عبد النا�صر ت�أثر يومئذ بالدعوة �إلى
الكفاح الم�سلح  ،ف�أخذ يدبج المقاالت اال�ستفزازية من
نوع « اليوم اليوم  ..ولي�س غدا ً »  ،و « �إ�سرائيل » قبل �أن
تمتلك القنبلة ال��ذري��ة » � ،إل��ى غير ذل��ك من الإ�شارات
غير المبا�شرة  ،وك�أن القاهرة لم يكن ينق�صها لتحقيق
ال�ن���ص��ر � �س��وى ات �خ��اذ ال �ق ��رار ب ��إع�ل�ان ال �ح��رب  ،وك� ��أن
المنظمة الوليدة نف�سها  ،ومعها التنظيمات الفل�سطينية
كلها  ،كانت في تلك المرحلة قادرة على الت�صدي وحدها
لـ « �إ�سرائيل »  ،وم��ن غير دع��م معلن ووا�ضح من دولة
عربية واحدة على الأقل !
وهكذا �أ�صبحنا في « الجبهة »  -ومعنا من يرى ر�أينا -
بين المطرقة وال�سندان  :مطرقة ال�شقيري و�أ�سلوبه
التقليدي ف��ي عملية ال�ب�ن��اء  ،و��س�ن��دان العمل الفدائي
والعاطفة الجيا�شة التي �أحاطت به على الرغم من فقدان
التن�سيق العربي  ،وخ�صو�صا ً مع القاهرة بالذات .
ا�ستمر ه��ذا الو�ضع المتعب ث�لاث��ة �أع ��وام � ،إل��ى �أن
وقعت حرب حزيران  /يونيو  ، 1967ووقع ما كنا نخ�شاه
ونخت�صم من حوله فكرا ً وممار�سة  ،وهو �ضياع ما كان
تبقى من فل�سطين  ،بما فيها القد�س ال�شرقية  ،بالإ�ضافة
�إلى �سيناء في م�صر  ،وه�ضبة الجوالن ال�سورية .
وح ��اول ال�شقيري خ�لال ه��ذه ال�ف�ت��رة �أن ي�ستوعب
م�شكالته من خالل تغييره لأع�ضاء اللجنة التنفيذية .
ففي � 10آب � /أغ�سط�س � ، 1964شكّل اللجنة التنفيذية
الثانية التي ا�ستمرت نحو عام من دون �أن تفلح في ر�أب
ال�صدع بين جيلين من العاملين في المنظمة  :الجيل
التقليدي الوفي لأ�سلوبه في العمل القائم على المجاملة
والبيروقراطية  ،والجيل ال�شاب الطامح �إلى ممار�سات
ثورية متطورة  ،تكون قادرة على ا�ستيعاب كل هذه القوى
التي كانت تنا�ضل خارج �إطار المنظمة وترف�ض الم�شاركة
في �أجهزتها ودوائرها المتعددة .
و� �ش �م �ل��ت ه� ��ذه ال �ل �ج �ن��ة  ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إل � ��ى ال�شقيري
و�شومان  ،ك�لاً من � :إبراهيم �أب��و �ستة � ،سيد بكر  ،جمال
ال�صوراني  ،نجيب ار�شيدات � ،أحمد ال�سروري  ،فائز �صايغ ،
داوود الح�سيني � ،سعيد العزة  ،عبد الحميد يا�سين .
انك�شف الواقع الداخلي للمنظمة على حقيقته في
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ال��دورة الثالثة للمجل�س الوطني الفل�سطيني التي تم
عقدها في غزة في �أيار  /مايو � ، 1966إذ احتدم النقا�ش
ب�ي��ن م��ن �س ّميتهم التقليديين وب�ي��ن ممثلي ال�شباب
والجيل الجديد  .وا�ستطعنا من خالل هذه ال��دورة �أن
نفر�ض على ال�شقيري تطعيم لجنته التنفيذية الجديدة
بعنا�صر �شابة  ،فجاءت ت�شكيلة اللجنة على ال�شكل التالي :
ال�شقيري رئي�سا للّجنة  ،وكذلك عبد المجيد �شومان
رئي�سا ً لل�صندوق القومي � .أما الأع�ضاء فكانوا � :سعيد
العزة � ،إبراهيم �أبو �ستة  ،جمال ال�صوراني  ،نمر الم�صري ،
عبد الفتاح يون�س � ،شفيق الحوت � ،أحمد ال�سعدي � ،أحمد
�صدقي الدجاني � ،أ�سامة النقيب  ،عبد الخالق يغمور ،
بهجت �أبو غربية  ،رفعت عودة .
حاولنا جهدنا في هذه القيادة �إنجاز بع�ض ما �أو�صى
به المجل�س الوطني في دورته الثالثة  ،وال �سيما بالن�سبة
�إل ��ى دائ��رت��ي التنظيم ال�شعبي والإع�ل��ام  ،وت�شكيالت
ج�ي����ش ال�ت�ح��ري��ر ال �م��وزع م��ا ب�ي��ن ق �ط��اع غ ��زة و�سورية
وال�ع��راق وم�صر  ،ول��م يكن قائد الجي�ش  ،اللواء وجيه
المدني بعيدا ً عن توجهاتنا  ،وكثيرا ً ما ن�سقنا معا ً بع�ض
الن�شاطات الع�سكرية عبر تنظيم �سري كان يعرف با�سم
« �أبطال العودة » .
ف��ي ه��ذه الأث �ن��اء اقترفت « �إ��س��رائ�ي��ل » جريمة قتل
جماعية في قرية ال�سموع في ال�ضفة الغربية  ،الأمر الذي
�أدى �إلى توتر العالقات بين المنظمة والحكومة الأردنية ،
وتفاقمت الأزم��ة داخ��ل المنظمة ب�ش�أن الطريقة التي
كان ال�شقيري يعالج بها الأمور  .وكان �أن �أ�صدر منفردا ً
 عبر �إذاع ��ة المنظمة ف��ي القاهرة  -ب�لاغ�ا ً �أع�ل��ن فيه�إعفاء اللجنة التنفيذية من مهماتها وت�شكيل « مجل�س
م�ست
ثورة » �س ّري بديالً منها  .ثم �أعلن جملة ق��رارات ّ
ع��ددا ً من �ضباط الجي�ش ال��ذي لم ير�ض عن انقالبه ،
وو�صل به الأمر �إلى حد تهديدي بالإقالة �أو النقل  ،ثم
اختار لي النقل �إل��ى الهند التي لم يكن للمنظمة فيها
� ٍآنئذ � -أي مكتب .
قمت � ،أنا واثنان �آخ��ران من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
هما �أحمد ال�سعدي و�أحمد �صدقي الدجاني  ،بالإبراق �إليه
ف��ي � 15شباط  /فبراير  ، 1967محتجين على ت�صرفه ،
ومعتبرينه غ�ي��ر ��ش��رع��ي  .ث��م �أل�ح�ق�ن��ا ال�ب��رق�ي��ة بمذكرة
تف�صيلية ن�شرح فيها �أ�سباب رف�ضنا لقراراته ومخالفاته
للقانون الأ�سا�س  ،ور�أينا في النهج الذي ال بد من اتباعه
في القيادة ب�أ�سلوب ديمقراطي وم�س�ؤولية جماعية بعيدة
ع��ن التفرد  .ودع��ون��اه ف��ي ختام المذكرة �إل��ى ال�ع��ودة عن
قراره والمبادرة �إلى ت�أليف لجنة تنفيذية جديدة .
ات�سعت دائ��رة المعار�ضين ف�شملت ع�ضوين �آخرين
من اللجنة التنفيذية هما الدكتور حيدر عبد ال�شافي
والدكتور رفعت العودة  ،وكالً من الدكتور �صالح الدباغ

المدير العام للدائرة ال�سيا�سية  ،والأ�ستاذ خليل عوي�ضة
مدير �شعبة التربية والتعليم  ،وراجي �صهيون الم�س�ؤول
في دائرة الإعالم .
و�أن��ا �أ�ستعيد ه��ذه الذكريات � ،أع��ود م��رة �أخ��رى �إلى
ال�ت���س��ا�ؤل ع��ن ��س��ر وق ��وع ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ف��ي ��ش��رك حرب
ح��زي��ران  /ي��ون�ي��و  ،وه��و ال ��ذي ك��ان ق�ب��ل ث�لاث��ة �أ�شهر
م��ن وق��وع�ه��ا ي�ح��ذر م��ن م�ث��ل ه��ذه ال �ح��رب ق�ب��ل توفير
م�ستلزمات االنت�صار فيها  .وعلى ال��رغ��م مما �سمعته
منه  -فيما بعد  -في قمة الخرطوم  ،ومما قر�أته مما
كتبه كثيرون عن �أ�سرار هذه الحرب  ،ف�إني حتى الآن لم
�أ�ستوعب بعد حقيقة ما حدث  ،وذلك لهول ما جرى مما
ال نزال نلملم تداعياته حتى الآن .
ك ��ان م��ن ال �م ��ؤك��د �أن ت�ع�ك����س ت �ل��ك ال �ح��رب �آثارها
ال��درام�ي��ة على ام�ت��داد ال�ساحة العربية  ،بما ف��ي ذلك
منظمة التحرير الفل�سطينية  .وقد �سارعت عدة عوا�صم
عربية �إلى اغتنام الفر�صة لت�صفية ح�ساباتها  ،وللتهرب
من تحمل �أي��ة م�س�ؤولية  ،وتحولت المنظمة �إل��ى كب�ش
فداء وك�أنها كانت الم�س�ؤولة عن تلك الهزيمة الكبرى .
لذلك ارت�أينا �إيقاف �صراعاتنا الداخلية واال�صطفاف
م��ن ج��دي��د وراء ق �ي��ادة المنظمة وال���ش�ق�ي��ري ب��ال��ذات ،
دف��اع�ا ً ع��ن كياننا الوليد  ،ال��ذي ب��دا م�ه��ددا ً بالتحجيم
وربما بالت�صفية الكاملة  .وكنا الحظنا �أن هناك بين
ال��دول العربية م��ن ك��ان ي�سعى لإغ�ف��ال دع��وة المنظمة
�إل��ى الم�شاركة ف��ي �أع�م��ال م�ؤتمر القمة العربي الذي
ك��ان ال�سودان دع��ا �إل��ى عقده في الخرطوم �أواخ��ر �آب /
�أغ�سط�س من تلك ال�سنة التعي�سة  .وكان ال�شقيري قد
بعث �إل� ّ�ي بر�سالة ع��ن طريق رئي�س ال��دائ��رة ال�سيا�سية
�آنئذ  ،نمر الم�صري  ،بلّغني فيها �إرج��اء ق��راره ال�سابق
بنقلي �إلى الهند  ،والعودة �إلى ممار�سة جميع �صالحياتي
إلي التوجه
كمدير لمكتب المنظمة في لبنان  .ثم طلب � ّ
�إل��ى العا�صمة ال�سودانية للم�شاركة في اجتماع لوزراء
الخارجية العرب هدفه التمهيد للقمة المرتقبة .
كان ذلك في �أوائل �آب � /أغ�سط�س  ، 1967وكانت تلك
�أول مهمة �سيا�سية ل��ي على ه��ذا الم�ستوى  .وف��ي هذا
االجتماع  ،الذي امتد خم�سة �أيام متتالية  ،فقدت خاللها
براءتي ال�سيا�سية �إذ اكت�شفت خاللها -لده�شتي � -أولى
حقائق العمل ال�سيا�سي العربي  ،وهي �أن الم�س�ؤول الأول
ف��ي �أي قطر ع��رب��ي  ،ملكا ً ك��ان �أو رئي�سا ً  ،وه��و وحده
�صاحب الكلمة  ،وهو ال يترك لوزيره �إال هام�شا ً �ضيقا ً
للمناورة .
في هذا االجتماع  -التجربة � -أيقنت �أن وجود الأبي�ض
والأ� �س��ود م�ستحيل  ،و�أن ال��رم��ادي ه��و الأزل ��ي والأكثر
رواج �ا ً  .و�أكثر ما �آلمني هو ما ر�صدته من �أحقاد بين
بع�ض ال��دول العربية على بع�ضها تفوق �أحقاد �أي منها

على العدو الم�شترك  .لقد كدت �أخ��رج من جلدي و�أنا
�أ�ستمع �إلى لغة ال�شماتة والت�شفي على الرغم من فداحة
الم�صيبة التي �ألمت بالأمة .
وما كان لي�شدني من مهاوي الي�أ�س والإحباط غير
ذل��ك الهدير ال�صاخب للماليين م��ن �أب�ن��اء ال���س��ودان ،
ال��ذي��ن وف ��دوا �إل��ى ال�خ��رط��وم م��ن ك��ل ق��ري��ة وف � ّج عميق
لي�ستقبلوا ق��ادة العرب  ،وليثيروا النخوة في نفو�سهم
لالنتقام من « �إ�سرائيل » .
بعد خم�سة �أيام تمخ�ض االجتماع عن قرارين  :الأول
يق�ضي بدعوة وزراء االقت�صاد والمال والنفط العرب �إلى
اجتماع يعقد في بغداد  ،يبحثون فيه فيما يمكن اتخاذه
من �إج��راءات انتقامية؛ والثاني يدعو �إل��ى اجتماع �آخر
يعقده وزراء الخارجية قبل موعد القمة ب��أي��ام بهدف
التح�ضير لجدول �أعمالها .
وعلى ال��رغ��م م��ن ت�أكيد رئي�س ال ��وزراء ال�سوداني ،
محمد �أحمد محجوب لي �أن الدعوة �ستوجه �إلى المنظمة ،
فقد �ساورني ال�شك خ�صو�صا ً عندما علمت ب�أن الدعوة لم
توجه �إلينا للم�شاركة في م�ؤتمر بغداد بحجة �أنه « لي�س
لدى الفل�سطينيين �أي اقت�صاد �أو مال �أو نفط » ! !
عدت �إلى بيروت و�أنا قلق بالن�سبة �إلى م�شاركتنا في
القمة  ،خ�صو�صا ً بعد �أن �سمعت ما �سمعته في اجتماع
وزراء الخارجية م��ن ت�صريحات وتلميحات ا�ستهدفت
ال�شقيري  ،لأ��س�ب��اب �سيا�سية �أو �شخ�صية  ،ونقلت �إلى
اللجنة التنفيذية مالحظاتي التي تعزز هذه المخاوف .
وجاء موعد انعقاد اجتماع وزراء الخارجية المقرر
لإع��داد ج��دول الأع�م��ال  ،ول��م نتلق ال��دع��وة للم�شاركة ،
الأم��ر ال��ذي ا�ستدعى �إي�ف��ادي م��رة ثانية �إل��ى الخرطوم
ح��ام�لاً ر��س��ال��ة م��ن ال�شقيري �إل��ى الرئي�س محجوب ،
ومزودا ً بتعليمات خا�صة التباعها في حال �إ�صرار حكومة
ال�سودان على ع��دم توجيه الدعوة �إل��ى رئي�س المنظمة
للم�شاركة في القمة .
كان الليل ب��اردا ً حول الطائرة  ،و�أع�صابي م�شدودة ،
ي�سقط قلبي كلما �سقطنا في مطب هوائي  ،وال�س�ؤال
ي�ستبد بي  :هل من المعقول �أال توجه الدعوة �إلى �أبناء
فل�سطين لح�ضور م�ؤتمر عربي با�سمها وبا�سم ق�ضيها ؟
وب � ��د�أت ت �ل��وح ال �خ��رط��وم ف��ي الأف� ��ق ك�ج�ي��د ح�سناء
�أب��ان��و� �س �ي��ة م��زي��ن ب��الأل �م��ا���س ح ��ول ال�ن�ي�ل�ي��ن الأبي�ض
والأزرق  .وعلى �أر�ض المطار وجدت في انتظاري �صديق
العمر ورفيق الجامعة و�سجن الرمل في بيروت م�صطفى
المدني  ،ال�سفير في الخارجية ال�سودانية  ،ومعه �سعيد
ال�سبع ممثلنا في الخرطوم  ،الذي بادرني بالحديث عن
�ضغوط جادة يتعر�ض لها ال�سودان ب�ش�أن دعوة المنظمة
 ،وا�ستف�سرته عن موقف محجوب  ،فقال لي م�صطفى :
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« محجوب محرج ويريد �أن ينعقد الم�ؤتمر  ،و�أن ينجح
باعتباره يمثل الدولة الم�ضيفة  .ومازال ي�ؤثر ال�صمت
م�ؤجالً �إعالن موقف حكومته �إلى �آخر لحظة ممكنة » .
و�أ�ضاف م�صطفى محاوال ً طم�أنتي  « :على كل حال هو
بانتظارك ! » و�س�ألته م�ستو�ضحا ً  « :متى ؟ غدا ً �إن �شاء
اهلل ؟ » فابت�سم م�صطفى وقال  « :بل الآن »  .وكان الوقت
ت�ج��اوز منت�صف الليل بقليل  ،و��س��رع��ان م��ا ت��ذك��رت �أن
ال�سودانيين مثل كل الأفارقة يحبون �سهر الليل .
كان محجوب في دي��وان منزله المفتوح با�ستمرار ،
فا�ستقبلني مدعيا ً الغ�ضب ومحاوال ً �أن يبدو جادا ً �أكثر
م��ن ال�ل�ازم وق��ال � « :إي��ه حكاية ال�شقيري بتاعكو ده ،
ن��ازل فينا ف��ي ال�صحف والإذاع� ��ات  ...ه��و ع��اوز �إي��ه ؟ »
فقلت له  « :هو ال يريد �شيئا ً لي�س من حقه  ،يريد دعوة
فل�سطين �إلى الم�ؤتمر »  .ففاج�أني � « :أنت تع�شيت ؟ »
ثم �أمر بتح�ضير « لقمة »  ،و�أ�ضاف  « :خال�ص يا�سيدي ،
حنطلب من �سفارتنا في بيروت توجيه الدعوة �إلى رئي�س
المنظمة » .
وتدخل م�صطفى وروى لمحجوب ما كنت �أنوي فعله
ل��و ل��م ت�ستجب حكومة ال���س��ودان ل�ن��داء المنظمة  ،من
رف�ض ل�ضيافة الحكومة  ،واعت�صام في م�سجد العا�صمة ،
وعقد م�ؤتمر �صحافي  ،واالحتكام �إلى �شعب ال�سودان .
وب�ي��ن ال�ج��د وال �م��زاح ق��ال م�ح�ج��وب  « :يعني عاوزين
تعملوا لنا �شغل �صعاليك ! �إنتو فاكرين ال�سودان هو اللي
م�ش عاوزكم ؟ » .
و�أخ ��ذ محجوب ي��ردد على م�سامعي �أ��س�م��اء الدول
المعار�ضة لم�شاركة المنظمة  ،و�أعرب عن مخاوفه من
ردات فعلها !
ف��ي خ�ضم ال �ح��وار دخ��ل علينا ج�م��ال محمد �أحمد
وكيل وزارة الخارجية  ،وال�شريف الهندي وزير المال .
وكانا ككل ال�سودانيين متعاطفين �إلى �أبعد الحدود مع
المنظمة و�ضرورة م�شاركتها  ،و�أكدا لمحجوب �أنه لي�س
في ا�ستطاعته �أن يحجب الدعوة عن ال�شقيري لأ�سباب
قانونية �أوال ً  ،ولأن �شعب ال�سودان  -وه��ذا هو الأه��م -
ال يمكن �أن يقبل بذلك و�سيقلب الدنيا ر�أ�سا ً على عقب .
وب �ن ��زق م�ح�ب��ب  ،ح���س��م م �ح �ج��وب م��وق �ف��ه وق� ��ال :
« خال�ص  ،بكره ال�صبح ت�صل دعوة ال�شقيري �إلى بيروت » .
فقلت على الفور  « :ولماذا �إزعاج �سفارتكم  ،من الممكن
تبليغ ممثلنا هنا ب��الأم��ر ر�سميا ً وه��و ي�ق��وم باالت�صال
ف��ورا ً »  .و�س�ألني محجوب وه��و يرفع �سماعة هاتفه :
« هو ا�سمه �إيه ممثلكم هنا ؟ »  .فقلت له  « :ال�سبع � ،سعيد
ال�سبع »  .فحبكت النكتة معه وق��ال  « :هو �إي��ه ده �سبع
وحوت ؟ هو �إحنا ناق�صنا وحو�ش في ال�سودان ؟ » .
وانتهت مهمتي  ،لكن متاعب محجوب لم تنته  ،فكان
384

عليه �أن يقنع �سورية بالعدول عن موقفها بعدم ح�ضور
الم�ؤتمر  ،كما كان عليه اختراع معجزة للجمع بين عبد
النا�صر والملك في�صل و�إيقاف الحرب القائمة بينهما
ف��ي اليمن  .و�أث �ب��ت محجوب �أن��ه رج��ل دول��ة �أك�ب��ر منه
ك�شاعر  ،على عك�س ما كان يتمنى �أو يعتقد .
ول��ن �أ�سهب في رواي��ة التف�صيالت  ،ولكني �أرى من
ال�ضروري التركيز على عدد من النقاط المهمة :
النقطة الأولى � :إن نتائج م�ؤتمر القمة هذا عك�ست
التغيير الذي �أحدثته النك�سة في موازين القوى داخل
المجموعة العربية  ،كما ظهر م��ن اللغة التي �صيغت
بها ق��رارات��ه  ،ففي مقابل ال�ل�اءات ال�شهيرة  :ال �صلح
وال تعاي�ش وال تفاو�ض مع « �إ�سرائيل »  ،ح�صرت الدول
العربية التزامها ب�إزالة �آثار العدوان وتحرير « ما ا�ستجد
احتالله من الأرا�ضي العربية »  .وكانت تلك �أول �إ�شارة
ر�سمية عربية غير مبا�شرة �إل��ى �إق��رار العرب بالوجود
« الإ�سرائيلي » فوق الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة �سنة
. 1948
النقطة الثانية � :إن منظمة التحرير الفل�سطينية
ان�سحبت من الم�ؤتمر في جل�سته الختامية  ،و�أعلنت في
م�ؤتمر �صحافي عقده ال�شقيري تحفظها �إزاء القرارات
ال�ت��ي ��ص��درت  .وك��ان ال�خ�لاف ف��ي وج�ه��ات النظر على
« الالءات الثالث » الم�شار �إليها  ،لأنها في الأ�صل كانت
�أربع الءات بح�سب االقتراح الفل�سطيني � .أما الرابعة التي
�أُ�سقطت من البيان الختامي و�أدت �إلى االن�سحاب  ،فكان
ن�صها  « :ال انفراد لأي دولة عربية بقبول �أي حل لق�ضية
فل�سطين »  .ك��ذل��ك �أغ�ف��ل ال�ب�ي��ان اق�ت��راح�ا ً فل�سطينيا ً
يلزم الدول العربية بعدم قبول �أي حل للق�ضية �إال بعد
مناق�شته في اجتماع عربي م�س�ؤول ت�شترك فيه منظمة
التحرير الفل�سطينية .
و�أعتقد �أن في ا�ستطاعتنا القول  ،بعد م��رور قُرابة
�أرب �ع �ي��ن ع��ام �ا ً ع�ل��ى ه��ذا ال�م��ؤت�م��ر � ،إن ال���ش�ق�ي��ري كان
على حق في تحفظه لأن هواج�سه حينئذ تحولت �إلى
حقائق فيما بعد  .فقد انفردت م�صر بحل �سنة  1978من
خالل اتفاقية كامب ديفيد  ،ثم لحقت بها  -ويا ل�سخرية
ال�ق��در  -منظمة التحرير نف�سها ف��ان�ف��ردت ب�صلح من
خالل اتفاقية �أو�سلو �سنة  ، 1993ثم لحق بها الأردن �سنة
 1994منفردا ً هو الآخر من خالل اتفاقية وادي عربة .
النقطة الثالثة � :إن « �إ�سرائيل » اعتبرت نتائج هذه
القمة  ،بتو�صياتها وقراراتها  ،م�شروع « �إع�لان حرب »
على « �إ�سرائيل » كما ورد على ل�سان وزير خارجيتها �أبا
�إيبان  .ولعل الواحد منا يت�ساءل � :أين هي الحقيقة في
هذه التقويمات والتحليالت ؟ وال��رد على هذا الت�سا�ؤل
لي�س �سهال ً  ،وهنا تكمن خطورة « الكلمة » و�أهميتها في
لغة ال�سيا�سة  .حتى « غياب الكلمة » قد ينم عن الكثير

والخطر من النوايا �أو المواقف المعلنة .
النقطة الرابعة والأخيرة  :ه��ي مجرد الإ�شارة
�إلى �أن م�ؤتمر الخرطوم �شكّل منعطفا ً مهما ً في م�سيرة
الن�ضال الفل�سطيني  ،وو�ضع حدا ً لمرحلة ال�شقيري في
قيادة المنظمة .
وق��د ا�ستقال ال�شقيري فعال ً بعد نحو �أرب�ع��ة �أ�شهر
م��ن م��ؤت�م��ر ال �خ��رط��وم  ،وق ��دم ا�ستقالته �إل ��ى ال�شعب
الفل�سطيني عبر �إذاع��ة المنظمة  ،وذل��ك في  25كانون
الأول  /دي�سمبر  ، 1967لتبد�أ م��ن بعده رحلة جديدة
يمكن ت�سميتها مرحلة « التنظيمات » .

و�أن��ا �أختم ه��ذا الف�صل من مذكراتي �أ�شعر ب��أن من
واجبي الأخالقي �أن �أكرر ما �سبق �أن قلته مرارا ً وفي عدة
منا�سبات � ،إنه لوال ال�شقيري لما ُوجدت منظمة التحرير
الفل�سطينية � ،أهم �إنجاز وطني حتى الآن � .إن هذا الرجل
ال�سيا�سي المحنك والمنا�ضل ال�صامد  ،وعلى الرغم
من كل مواقفنا منه �أو ت�صريحاتنا عنه خالل تعاوننا
الم�شترك � ،سيبقى علما ً من �أعالم فل�سطين البارزين ،
وث��ان��ي ث�لاث��ة م�م��ن َع � َّده��م ال���ش�ع��ب الفل�سطيني من
زعمائه  :من قبله الحاج �أمين الح�سيني  ،ومن بعده الأخ
�أبو عمار .
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الكيانية الفل�سطينية *
يفرد عي�سى ال�شعيبي الكاتب الفل�سطيني في كتابه
« الكيانية الفل�سطينية » ف���ص�لا ً ع��ن ق �ي��ام منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،جاء فيه  « :بعد �سل�سلة التطورات
ال�ك�ي��ان�ي��ة  ،ع�ل��ى ال�م���س�ت��وي�ي��ن الفل�سطيني وال �ع��رب��ي ،
�شهدت �أوا��س��ط ال�ستينات مرحلة البناء الفعلي للكيان
الفل�سطيني  ،وك��ان قيام منظمة التحرير الفل�سطينية
عام � 1964إيذانا ً ببدء هذه المرحلة الهامة والأ�سا�سية
لل�شعب الفل�سطيني  ،ونقطة االنعطاف الأهم في م�سيرة
البناء الكياني  ،فالمنظمة �إل��ى جانب كونها الم�ؤ�س�سة
المعترف بها للفل�سطينيين  ،كانت �أي�ضا ً فاتحة عهد
م��ن ال�ت�ط��ورات الكيانية ف��ي م��راح��ل الح�ق��ة »  .ومركز
ا�ستقطاب الوعي الكياني الفل�سطيني فيما بعد  .ومنذ
�إن�شائها ك��ان دور المنظمة حا�سما ً ف��ي ك��ل التطورات
الكيانية  ،ال�ت��ي �أخ ��ذت تعبيراتها ال�سيا�سية المحددة
فيما ب�ع��د  .ب��ل �إن ت��اري��خ المنظمة بكليته ك��ان تاريخ
الن�ضال الكياني لل�شعب الفل�سطيني  ،ول��م يكن قيام
منظمة التحرير الفل�سطينية في �إطار الر�سمية العربية
وبترحيب منها � ،أكثر من ا�ستجابة عملية لحالة قائمة
ف��ي ال��واق��ع الفل�سطيني ذات��ه  ،ففي �أول م�ؤتمر عربي
�شامل  ،كان في �ضيافة عبد النا�صر  ،وعقد عام ، 1964
�صدر بيان ختامي لم ي�أت على ذكر الكيان الفل�سطيني ،
فقد �صدر كما يلي  « :ي�ستمر ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري
ممثل فل�سطين لدى جامعة الدول العربية في ات�صاالته
ب��ال��دول الأع �� �ض��اء بغية ال��و��ص��ول �إل ��ى �إق��ام��ة القواعد
ال�سليمة  ،لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،وتمكينه من
القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره »  .وكان
ال�شقيري قد �أو�ضح �سبب خلو البيان الختامي من ذكر
عبارة « الكيان الفل�سطيني »  ،و�أن ت�أتي فقرة  « :تقرير
م�صيره » بعد فقرة « تحرير وطنه » ك�أ�سباب غير مبا�شرة
و�أقل �أهمية  .وفي ذكرياته حول تلك المرحلة من العمل
العربي يقول � « :إن الملوك والر�ؤ�ساء العرب  ،الذين لم
يقرروا قيام الكيان الفل�سطيني  ،وكانوا مختلفين حول
معانيه وتحديداته ال�سيا�سية  .ففي الوقت الذي كان فيه
الملك ح�سين  ،ي�صر على �أن ال ي�أتي بيان القمة على ذكر
الكيان الفل�سطيني  ،كان الرئي�س ال�سوري يطالب ب�أن
تعطى للكيان �أر���ض ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة  ،وفي
الوقت ال��ذي كان الملك �سعود ملك العربية ال�سعودية
الأ�سبق يقترح قيام حكومة فل�سطينية  ،كان الرئي�سان
ال �ج��زائ��ري وال�ت��ون���س��ي ي�ق�ت��رح��ان ق �ي��ام ج�ب�ه��ة تحرير
وطنية  ،وحتى �أن��ه ك��ان هناك بع�ض االعترا�ضات على

ال�شقيري ذاته كممثل لل�شعب الفل�سطيني  ،ولكن القاهرة
ثبتته كممثل لل�شعب الفل�سطيني في الجامعة العربية � ،إذ
كان التن�سيق كامال ً بين ال�شقيري والحكومة الم�صرية ،
في مختلف المراحل التي قطعها ال�شقيري في عملية
الإعداد لقيام الم�ؤ�س�سة الكيانية الفل�سطينية .
وقد عززت القاهرة كثيرا ً من جانب ال�شقيري  ،حين
�أذنت  ،لأول مرة  ،لمندوب فل�سطين في الجامعة العربية ،
بالتحدث ف��ي قطاع غ��زة وو�ضعته ف��ي مو�ضع المرجع
ال�سيا�سي الأع �ل��ى للفل�سطينيين ه�ن��اك  ،وف�ت�ح��ت له
مع�سكرات كتائب الجي�ش الفل�سطيني  ،وفو�ضته ب�إعداد
قانون التدريب الع�سكري الإجباري لكل فل�سطيني من
�أب �ن��اء ال�ق�ط��اع  ،وذل��ك كله قبل ق�ي��ام منظمة التحرير
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة  .ول �ق��د ت �ج��اوز ال���ش�ق�ي��ري ق� ��رار القمة
بت�ضافر الحالة ال�سيا�سية الفل�سطينية مو�ضوعيا ً مع
التوجهات الر�سمية لحكومة عبد النا�صر  ،لتك�سر قرار
القمة العربية الأول��ى لم�صلحة قيام م�ؤ�س�سة تمثيلية
لل�شعب الفل�سطيني »  .وقد ذكر ذلك بنف�سه حين قال :
« ق ��رار ال�م�ل��وك وال��ر�ؤ� �س��اء ال �ع��رب ل��م ي�خ��ول�ن��ي �إن�شاء
ال�ك�ي��ان الفل�سطيني �إط�ل�اق �ا ً  ،ك��ل م��ا خ��ول�ن��ي �إي ��اه �أن
�أت�صل و�أن �أدر���س بغية الو�صول �إل��ى القواعد ال�سليمة
لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،ف�ق��د ك��ان��ت مهمتي في
ال��واق��ع االت�صال وال��در���س  ،وم��ن ثم تقديم تقرير �إلى
م�ؤتمر القمة الثاني المزمع عقده في الإ�سكندرية » .
�إال �أن ال�شقيري من جهته لم يكن ينق�صه الت�صميم على
�إيجاد م�ؤ�س�سة كيانية فل�سطينية  ،مادامت هذه العملية
في مح�صلتها  ،ا�ستجابة للواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني
ول�ت��وج��ه ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة  ،فع�شية بدء
جولته العربية ال�م�ق��ررة  ،وج��ه ال�شقيري ع��ن طريق
الإذاعة  ،بيانا ً �إلى ال�شعب الفل�سطيني  ،قال فيه  « :نحن
�شعب من غير كيان  ،وق�ضية من غير قيادة  ،من �أجل
هذا علينا �أن نتنادى �إلى تنظيم �شامل � ،إلى تعبئة كاملة
لكافة فئات الأم��ة »  ،و�أ��ض��اف « لقد كنا نتنادى لإن�شاء
ال�ك�ي��ان الفل�سطيني م�ن��ذ زم ��ان ط��وي��ل ف�ه��ا ق��د الحت
الفر�صة وه��ي الآن �أم��ام �أعيننا وف��ي قب�ضة �أيدينا � .إن
م�ؤتمر الملوك والر�ؤ�ساء قد فتح الطريق �أمام ال�شعب
الفل�سطيني � ،أمام كيان ال�شعب الفل�سطيني »  ،ثم ع ّرف
الكيان ب�أنه و�سيلة ال غاية  ،وب�أنه يعني  « :قيادة وطنية
جماعية منا�ضلة قاعدته الكبرى هي ال�شعب ب�أ�سره » ،
وب��أن��ه « �أج�ه��زة ومع�سكرات ت��دري��ب وق��وات نظامية » .
وبقي ال�شقيري مم�سكا ً بالهدف المركزي � ،أال وهو �إن�شاء
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الكيان الفل�سطيني  ،خالل جولته على الدول العربية ،
حيث التقى كبار الم�س�ؤولين فيها  ،كما عقد عدة لقاءات
مع التجمعات الفل�سطينية فيها  ،ومع مختلف القوى
ال�سيا�سية الفل�سطينية  .ولهذا اتخذت جولته هذه � ،صفة
التهيئة والإع��داد لم�ؤتمر فل�سطيني وا�سع  ،يتم عقده
قبل انعقاد م�ؤتمر القمة العربية الثاني  .وقد �أخذ عبر
جولته تلك  ،موافقة الملك ح�سين  ،على افتتاحه في
القد�س  ،كما نال ت�أييد معظم الم�س�ؤولين العرب لخطته
الكيانية تلك  ،في ظل هذا المناخ  ،الذي كان ي�شيعه بريق
العمل العربي الجماعي  ،و�سيا�سات م�ؤتمرات القمة .
وقد عقد ال�شقيري الم�ؤتمر الوطني الفل�سطيني في
الثامن والع�شرين من �أي��ار  /مايو  1964بح�ضور 350
مندوبا ًفل�سطينيا ً ،حيث عر�ض برنامجه لقيام الم�ؤ�س�سة
الفل�سطينية  ،التي عرفت منذ ذلك التاريخ با�سم منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،و� �ش��رح ال�شقيري ف��ي خطابه
االفتتاحي نتائج جولته على ال��دول العربية  .ثم �أخذ
يع ّرف الكيان  ،وبعد ذلك قدم الهيكل العام للكيان في
م�شروعين  :الأول  :هو الميثاق القومي الفل�سطيني ،
وال�ث��ان��ي  :ال�ن�ظ��ام الأ��س��ا��س��ي لمنظمة التحرير  ،ومن
ثم عقد الم�ؤتمر جل�سة عمل انتخب ال�شقيري رئي�سا ً
للم�ؤتمر  ،وقد �أعلن بنف�سه عن والدة منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،مبينا ً �أن موجبات �إقامتها ه��ي الإيمان
بحتمية تحرير الجزء المغت�صب من فل�سطين  ،و�إ�صرار
ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ع�ل��ى �إن �� �ش��اء ك�ي��ان��ه وت�ع�ب�ئ��ة قواه
المادية والمعنوية  .ثم تال ال�شقيري برقية وجهها �إلى
الأمين العام لهيئة الأم��م المتحدة ي�شعره فيها بقيام
المنظمة  .وهكذا انبثقت منظمة التحرير الفل�سطينية
ك��أول م�ؤ�س�سة تمثيلية جامعة للفل�سطينيين  ،في ظل
�إجماع �شعبي فل�سطيني  ،و�شرعية عربية وا�سعة  .و�إذا
ك��ان الإج�م��اع الفل�سطيني لم يت�أكد في مرحلة الن�شوء
والبناء  ،ف�إن ال�شرعية العربية كانت حا�سمة  ،وقد كان
ك�سب الموافقة الر�سمية الأردن�ي��ة على وج��ه التحديد
نقطة الك�سب الأهم من نقاط ال�شرعية العربية  .وبداية
االنطالق الحقيقي نحو عملية بناء الكيان  .وعليه فقد
كان ترحيب م�ؤتمر القمة العربي الثاني في الإ�سكندرية
في �أي�ل��ول � /سبتمبر ع��ام  1964بقيام منظمة التحرير
دع �م �ا ً للكيان الفل�سطيني  ،وطليعة للن�ضال العربي
الجماعي لتحرير فل�سطين  ،وتكري�سا ً ل�شرعية المنظمة
على ال�صعيد العربي وواح ��دا ً من المكا�سب الرئي�سية
المهمة التي نالها ال�شعب الفل�سطيني في مراحل مبكرة
من ن�ضاله .
في الواقع لم يكن ترحيب القمة العربية الثانية بقيام
الم�ؤ�س�سة الكيانية الفل�سطينية �أكثر من اعتراف بالأمر
الواقع  ،والت�صديق على حقيقة قائمة بالفعل  ،الأمر
ال��ذي دف��ع ببع�ض ال��دول العربية �إل��ى طي اعترا�ضاتها

ال�سابقة  ،والت�سابق على ت�أييدها لإقامة منظمة التحرير .
ولقد �أو�ضح ال�شقيري الذي ح�ضر القمة الثانية ب�صفته
رئ�ي���س�ا ً للجنة التنفيذية للمنظمة  ،ول�ي����س كمندوب
فل�سطين  ،كما كان عليه الحال في القمة الأولى  ،حين
خاطب قمة الإ�سكندرية بقوله � « :أمامكم �أيها الر�ؤ�ساء ،
كيان �شعب فل�سطين كحقيقة واقعة  ،بل �أمامكم �شعب
فل�سطين ب ��أرواح��ه و�أم��وال��ه ن��ذره��ا لفل�سطين وتحرير
فل�سطين  ،وقد بقي على ال��دول العربية  ،جميعها � ،أن
تمد �شعبنا البا�سل البطل بكل �أ�سباب الن�صر والت�أييد ،
ولعل هذا ما جعل منظمة التحرير الفل�سطينية معنى
مرادفا لمفهوم الكيان الفل�سطيني  ،ورديفا ً لعملية بناء
ال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية الم�ستقلة  ،بتعبير
ملمو�س ومحدد  .وكان قيام المنظمة بحد ذاته  ،بمثابة
تحذير فعلي لتداعيات الوعي الكياني  ،وتحقيق عملي
لم�شاعر االنتماء �إل��ى الفل�سطينية  ،التي عبرت عنها
المعادلة المتفائلة ب��أن منظمة التحرير الفل�سطينية
م�ساوية لل�شعب الفل�سطيني  ،ومن ناحية ثانية �شهدت
الفترة التي قامت فيها منظمة التحرير الفل�سطينية
بدايات عمل فل�سطيني م�سلح  ،يعبر هو الآخر عن درجة
من درجات نمو الوعي الذاتي الفل�سطيني على كيانيته
الخا�صة  ،ومنهاج خا�ص في العمل لتحرير فل�سطين ،
خارج �إطار ال�شرعية العربية التي حظيت بها المنظمة .
وكانت مواقف القوى ال�سيا�سية المنظمة تراوح بين
معار�ض ومتحفظ على قيام منظمة فل�سطينية جامعة .
وم��ن بين جميع التنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية ،
احتفظت الهيئة العربية العليا لفل�سطين بموقف يت�سم
بالثبات م��ن قيام المنظمة  .وف��ي غمرة الجولة التي
ك��ان ال�شقيري يقوم بها على ال��دول العربية � ،أ�صدرت
بيانا ً �أك��دت فيه تم�سكها بمبد�أ �إج ��راء انتخابات عامة
لإن�شاء الكيان  ،معلنة �أنها « موقنة �أن جمهرة ال�شعب
الفل�سطيني الواعية ت�ؤيد هذا المبد�أ وترف�ض كل تعيين ،
�أو فر�ض من �أي جهة »  .وهي بذلك ترد على ما كان يقوم
به ال�شقيري من تهيئة لعقد م�ؤتمر وطني فل�سطيني ،
عبر ت�شكيل اللجان التح�ضيرية  .وقد �أعربت الهيئة في
بيانها عن اعتقادها �أنه لي�س من حق ال�شقيري البت في
مو�ضوع �إن�شاء الكيان وت�أليف لجنة تح�ضيرية يعين هو
�أع�ضاءها  ،وال حتى عقد م�ؤتمر في �شهر �أي��ار  /مايو
المقبل  ،وف��ي م�ؤتمر �صحفي ع�ق��ده ال�ح��اج الح�سيني
( رئي�س الهيئة ) ق��ال � :إن م�شروع الكيان  ،كما قدمه
ال�سيد ال�شقيري  ،ي�سهل ت�صفية هذه الق�ضية .
وبالن�سبة لحركة القوميين العرب  ،واالتحاد العام
للطلبة العرب  ،وجبهة التحرير الفل�سطيني  -طريق
العودة  -وال�شباب العربي في لبنان  ،فقد �أ�صدروا بيانا ً
م�شتركا ً حول ت�صورهم للكيان الفل�سطيني طالبوا فيه
ب��أن يكون الكيان منبثقا ً عن انتخابات ح��رة  ،تعبر عن
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�إرادة ال�شعب ال�ث��وري��ة الأ�صيلة  ،تعبيرا ً ��ص��ادق�ا ً  .ف�إذا
تعذرت لأ�سباب قاهرة فال بد لإرادة ال�شعب الثورية في
�أن تمثل في م�ؤتمر وطني عام تدعو �إليه لجنة تح�ضيرية
تمثل فيها جميع المنظمات الثورية والقوى العاملة .
وب�ع��د � �ص��دور ق� ��رارات المجل�س ال��وط�ن��ي الفل�سطيني
الأول � ،أ�صدرت حركة القوميين العرب بيانا ً منف�صالً
حول الم�ؤتمر ووليدته منظمة التحرير الفل�سطينية ،
محاولةً �إ�سناد ال�شقيري �أم��ام ال�ضغوط العديدة التي
ي�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا م��ن ال��رج�ع�ي��ة ال �ت��ي ال ت��ري��د م��ن الكيان
�أن يكون �أك�ث��ر م��ن كيان �شكلي يجه�ض العمل الثوري
الحقيقي  .كما �أ��ص��در االت�ح��اد ال�ع��ام لطلبة فل�سطين
ب�ي��ان�ا ً ه��اج��م فيه م���ش��روع ال�شقيري وو��ص�ف��ه ب��أن��ه �أعد
بوحي عقلية م�ساومة حاولت �أن ت�شق طريقها للعمل
في ظل قوى ال يهمها من �أمر فل�سطين �شيء  .وع�شية
انعقاد م�ؤتمر القد�س �صدر عن المكتب ال�سيا�سي للقوى
الثورية الفل�سطينية للعمل الموحد بيان يحدد المبادئ
الأ�سا�سية للحركات ال�سيا�سية الفل�سطينية الممثلة فيه ،
وهي  « :جبهة التحرير الفل�سطينية  ،الجبهة الثورية
لتحرير فل�سطين  ،جبهة التحرير الوطني الفل�سطينية ،
تكتل الفدائيين الم�ستقلين  ،جبهة التحرير العربية
لفل�سطين  ،والمنظمة القومية للتحرير »  ،وقد ت�ضمنت
عروبة فل�سطين  ،ووجود ال�شعب الفل�سطيني  ،وطالبت
بتحرير الأر�ض الفل�سطينية  ،و�أكدت �أن ذلك واجب الأمة
العربية � .أم��ا موقف ح��زب البعث العربي اال�شتراكي ،
فقد لخ�صته م��ذك��رة بعثت بها �إح��دى واج�ه��ات الحزب
ال�سيا�سية  ،هي  « :الجبهة الثورية الفل�سطينية » �إلى
م�ؤتمر القمة العربي الثاني  ،جاء فيها � « :إن التنظيمات
ال�شعبية التي ت�ستطيع �أن تكون ثورية وفعالة ال ت�صنع
من �أعلى وال تخلق بقرارات  ،و�إن الكيان الذي انبثق عن
م�ؤتمر القد�س  ،يفتقر �إلى �أهم مقومات التنظيم الثوري .
�أم��ا حركة التحرير الوطني الفل�سطيني « فتح » فقد
حددت ر�ؤيتها لمنظمة التحرير الفل�سطينية من خالل
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افتتاحيات ن�شرتها مجلة « فل�سطيننا »  .فعقب جولة
ال�شقيري العربية  ،كتبت  « :ع�شية م�ؤتمر القد�س تلتقي
مع الجميع في �إ�صرارهم على �أن يكون الكيان ثوريا ً وذا
م�ضمون ث��وري  ،و�أن�ه��ا تتفق مع من ينادي ب ��أن الكيان
مرتكز ال�ث��ورة الم�سلحة  ،ولي�س بديال ً عنها  ،و�شددت
على �أهمية الجانب الع�سكري في الكيان المزمع �إقامته ،
واعتبرت ذلك �أ�سا�سا ًللكيان الفل�سطيني  .وهكذا من خالل
ما تقدم  ،نرى �أن جميع القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ،
�أجمعت على �ضرورة بعث الكيان الفل�سطيني  ،بالرغم
من تعار�ض الر�ؤية فيما بينها .
وق��د لخ�ص ال�شقيري فهمه للكيان الفل�سطيني ،
حينما خاطب م�ؤتمر القد�س قائال ً  « :الكيان الفل�سطيني
� �ص �ن��دوق فل�سطيني ي�ج�ب��ي الأم � ��وال ب ��أم��ان��ة وينفقها
ب�أمانة  ..الكيان الفل�سطيني مكاتب �سيا�سية في جميع
�أنحاء العالم لك�سب الأ�صدقاء والتما�س العون والمدد
�أينما وجدناه  ،الكيان الفل�سطيني تنظيم فل�سطيني لجميع
فئات ال�شعب الالجئ والمقيم  » ...وفي عهد ال�شقيري
م�ضت منظمة التحرير الفل�سطيني ف��ي ب�ن��اء الكيان
الفل�سطيني دون التوقف عند االنتقادات الفل�سطينية ،
م�ستفيدة من دعم القوى النا�صرية الفل�سطينية  ،ومن
دعم حكومة عبد النا�صر ذاتها  ،ف�شكلت في تلك الحقبة
مزيدا ً من كتائب جي�ش التحرير في كل من قطاع غزة ،
و��س��وري��ة وال �ع��راق  ،وافتتحت م��زي��دا ً م��ن المكاتب في
مختلف العوا�صم العربية وعدد من العوا�صم الأجنبية .
وعقدت  ،بعد ع��ام على قيام المنظمة  ،ال��دورة الثانية
للمجل�س الوطني الفل�سطيني في القاهرة  .كما �أعلن
االتحاد العام لطلبة فل�سطين � ،إثر انتهاء م�ؤتمره العام
الذي عقد في غزة عام  1965اعتبار المنظمة  :الممثلة
الوحيدة ل�شعب فل�سطين والقائدة لن�ضاله  .كما ت�أ�س�س
االتحاد في ظل المنظمة .

الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني *
في�صل ال �ح��وران��ي  ،ف��ي ك�ت��اب��ه  « :ال�ف�ك��ر ال�سيا�سي
الفل�سطيني » قدم درا�سة للمواثيق الرئي�سية لمنظمة
التحرير الفل�سطينية  ،لي�ضع بين �أيدينا �صورة للفكر
الفل�سطيني  ،كما �أظهرتها طروحات منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،وممار�ساتها  ،و�إعالن برنامجها ال�سيا�سي
المرحلي؛ لأن ت�أ�سي�س المنظمة كان الحدث الأه��م في
م�سيرة ال�شعب الفل�سطيني بعد �سنة  ، 1948ولأن و�ضع
البرنامج الوطني المرحلي كان بدوره الحدث الأهم في
تاريخ المنظمة  .جاء في الكتاب « التقى ملوك ور�ؤ�ساء
الدول العربية في �أول م�ؤتمر للقمة العربية في القاهرة ،
وق��رروا العمل لـ « تنظيم ال�شعب الفل�سطيني وتمكينه
من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره » .
وك��ان من بين ال�ق��رارات العملية  ،التي �أ��ش��ار �إليها
ال �ب �ي��ان ال�خ�ت��ام��ي  ،ق ��رار ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ال�شعب
الفل�سطيني  ،وتكليف �أحمد ال�شقيري مبا�شرة االت�صال
بالفل�سطينيين لهذه الغاية  ،وتقديم تقرير اجتماع القمة
التالي عن ح�صيلة ن�شاطاته  .وقد جيء ب�أحمد ال�شقيري
بالذات  ،وفي ت�صور الذين جاءوا به � ،أنه الم�ؤهل �أكثر
من غيره  ،للعب الدور المنوط بالمنظمة المقبلة  ،من
قبل الملوك والر�ؤ�ساء .
والحقيقة �أن ال�شقيري كان قد �شرع ب�إجراء ات�صاالت
تمهيدية على نطاق وا�سع بالأو�ساط الفل�سطينية  ،منذ
�صدر قرار مجل�س الجامعة العربية في �أيلول � /سبتمبر
 ، 1963بتكليفه بتمثيل ال�شعب الفل�سطيني في الجامعة
العربية  .وب ��د�أ ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن االت���ص��االت بممثلي
�أو� �س��اط ال ��ر�أي ال�ع��ام الفل�سطيني  ،ف��ي �أم��اك��ن التجمع
الفل�سطيني في الوطن العربي .
ب �ع��د � �ص ��دور ق� ��رار م ��ؤت �م��ر ال �ق �م��ة الأول وتكليف
ال�شقيري بالذات  ،ا�ستاء رئي�س الهيئة العليا « الح�سيني »
لأنه ر�أى �أن الدول العربية تجاوزته  ،وتجاهلت زعامته
التاريخية لل�شعب الفل�سطيني  .وحاولت الهيئة ت�أليب
الر�أي العام على ال�شقيري  ،فدعت �إلى م�ؤتمر فل�سطيني
عقدته في بيروت  ،و�صدر عن هذا الم�ؤتمر بيان �أعلن
عن الترحيب بفكرة �إن�شاء الكيان  ،ودعا �إلى �إن�شائه عن
طريق �إج ��راء انتخابات عامة لجميع الفل�سطينيين .
موقف الهيئة العربية ه��ذا  ،عك�س ب�صورة �أو ب�أخرى ،
مواقف كل ما كان قد تبقى من قيادة الحركة الوطنية
الفل�سطينية التي ق��ادت العمل الوطني قبل �سنة 1948

في�صل الحوراني

بالدرجة الأول��ى  .ويبدو �أن هذا الموقف ت�أثر بموقف
�سلطات المملكة العربية ال�سعودية التي كانت عالقتها
طيبة من جهة مع الهيئة  ،و�سيئة من جهة �أخ��رى مع
ال�شقيري ؛ لأ�سباب ترتبط بمواقفه حين كان ممثال ً لها
لدى الأمم المتحدة .
وف��ي دم�شق دع��ا الفل�سطينيون الأع���ض��اء ف��ي حزب
البعث العربي اال�شتراكي الحاكم � ،إلى �أن يت�شكل الكيان
على �أ�س�س ثورية  ،واتخذوا موقفا ً متحفظا ً من ال�شقيري
ون�شاطه !! وع�شية انعقاد م�ؤتمر القد�س لإعالن ت�أ�سي�س
منظمة التحرير  ،ن�شرت ج��ري��دة « البعث » ( الل�سان
المركزي للحزب ) م�شروعا ً للكيان الفل�سطيني  ،في
محاولة للت�أثير على مناق�شات الم�ؤتمر .
والم�شروع يعك�س ف��ي ب�ن��وده ب�صورة غير مبا�شرة ،
�شكوك حزب البعث  ،وبالتالي �شكوك الحكم في �سورية ،
وت�ح�ف�ظ��ات�ه�م��ا ح ��ول ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ج ��رى ب�ه��ا �إع ��داد
ال�ك�ي��ان م��ن ق�ب��ل �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري  .وف��ي تف�سير هذا
ال�شك والتحفظ البعثي  ،يدخل في الح�سبان خالفات
حزب البعث مع النا�صريين الذين كانوا يتعاونون مع
ال�شقيري  ،بو�صفه م��دع��وم�ا ً م��ن ال�ق��اه��رة م��ن جهة ،
ومن الحكم الأردني  ،الذي كان يعار�ض �إبراز الكيان من
الجهة الأخرى  .ولي�س من المبالغة القول ب�أنه ما من
فل�سطيني يهتم بالأمور ال�سيا�سية � ،أو بال�ش�ؤون العامة ،
وما من تنظيم �أيا ً كان �شكله �أو ا�سمه � ،إال وكان له ر�أيه
وم�ساهماته في هذه الن�شاطات .
�أم ��ا ال���ش�ق�ي��ري ف��رغ��م ك��ل االن �ت �ق��ادات ال �ت��ي وجهت
لم�شروعه ون�شاطه وتطلعاته الفل�سطينية  ،فقد نجح
ومعه معاونوه الذين اختارهم بنف�سه  ،في �آخر الأمر في
ت�شكيل الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول  .ولم تجر انتخابات
عامة  ،بل ت�شكلت لجان تح�ضيرية من قبله  ،في كل بلد
يتجمع فيه فل�سطينيون  .وقامت هذه اللجان  ،ب�إ�شراف
مبا�شر من ال�شقيري  ،بت�سمية الفل�سطينيين المر�شحين
لع�ضوية الم�ؤتمر  ،ثم قامت لجنة تح�ضيرية مركزية
معينة منه هي الأخرى  ،بتن�سيق الأ�سماء التي اقترحتها
ال�ل�ج��ان التح�ضيرية المحلية  ،و�أع ��دت قائمة نهائية
بها  .و�ضمت القائمة النهائية مندوبين مختارين عن
التجمعات الفل�سطينية داخل الوطن وخارجه  ،ثم قدم
ال�شقيري « تر�ضية للحكم الأردن� ��ي » تمثلت ف��ي �ضم
قائمة لأع�ضاء الم�ؤتمر �شملت جميع الفل�سطينيين ،

(*) في�صل ال�ح��وران��ي  ،الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني  :1974 - 1964 :درا�سة للمواثيق الرئي�سية لمنظمة التحرير
الفل�سطينية  ،بيروت :مركز الأبحاث (م .ت .ف) � 248 ، 1980 ،صفحة .
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من الأع�ضاء والأع�ضاء ال�سابقين في مجال�س النواب
وال ��وزارات الأردن�ي��ة  ،وف��ي مجال�س البلديات وال�ق��رى ،
دفعة واحدة ممن لم تكن �أ�سما�ؤهم قد وردت في القوائم
التي �أعدتها اللجان التح�ضيرية .
وع�شية انعقاد الم�ؤتمر  ،منعت ال�سلطات الأردنية
�أع�ضاءه الذين يتخذون مواقف معار�ضة  ،ممن كانوا
في �سجونها �أو كانوا قد غ��ادروه��ا من الح�ضور  .وهنا
�صار كل �شيء ُم َه َّي�أ ً من جانب ال�شقيري ومعاونيه لعقد
الم�ؤتمر  .وك��ان ثمة حر�ص �شديد من قبلهم على �أن
يح�ضر الملك ح�سين جل�سة االفتتاح  .وح�ضر الملك
ح�سين مقابل �شرطين و�ضعهما و َق ِبلهما ال�شقيري :
�أولهما �أن ت�صرف منظمة التحرير النظر عن كل ماله
�صلة بتنظيم وت�سليح الفل�سطينيين في الأردن  ،وثانيهما
�أن ين�ص �صراحة في خطاب ال�شقيري االفتتاحي وفي
ميثاق م  .ت  .ف على �أن المنظمة لي�ست لها �أهداف في
ال�ضفة الغربية  .وفعالً فقد �أعلن ال�شقيري في خطابه
االفتتاحي  ،ان�سجاما ًمع ما اتفق عليه مع الملك ح�سين :
« �أن ال��وح��دة هي الطريق �إل��ى تحرير فل�سطين  ،ومن
معاني ه��ذه ال��وح��دة �أن انبثاق الكيان الفل�سطيني في
مدينة القد�س  ،ال يهدف �إلى �سلخ ال�ضفة الغربية عن
ال�ضفة ال�شرقية ( الأردن )  ،ولكننا نهدف �إل��ى تحرير
وطننا المغت�صب  ،ونحن ال نتعر�ض للكيان الأردن��ي ال
من قريب وال من بعيد »  .والمعروف �أن ال�شقيري كان
في خطاباته وبياناته  ،يدعو �إلى الوحدة العربية  ،وكان
ممن ي�ك��ررون � « :أن ال��وح��دة ه��ي الطريق �إل��ى تحرير
فل�سطين » .
لقد و�صف ال�شقيري في خطابه ذاك  ،عبارة الكيان
الفل�سطيني  ،ب�أنها « تعبير مفجع  ،ينطلق من الفاجعة
التي حلت بفل�سطين »  ،وق��ال  « :لكن يجب �أن يكون
وا�ضحا ً �أن هذا الكيان لي�س كيانا ً انف�صاليا ً؛ فنحن دعاة
وحدة » .
وق��د ق��دم ال���ش�ق�ي��ري م���ش��روع « ال�م�ي�ث��اق ال�ق��وم��ي »
والنظام الأ�سا�سي  ،م�شيرا ً �إل��ى �أن��ه هو ال��ذي و�ضعهما ،
فقال في خطابه � « :إنكم لتجدون � ،أيها الأخوة  ،الهيكل
العام للكيان الفل�سطيني في م�شروعين  :الأول  :الميثاق
القومي  ،والثاني  :النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير .
وق��د و��ض�ع��ت ف��ي ه��ات�ي��ن الوثيقتين خ�لا��ص��ة تجاربي
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المتوا�ضعة  ،ب���ش��أن ق�ضية فل�سطين بالن�سبة ل�شعب
ٍ
حكومات و�شعوبا ً ،
فل�سطين  ،وبالن�سبة للأمة العربية
وبالن�سبة للعالم الدولي  .وهذان الم�شروعان مطروحان
�أم��ام الم�ؤتمر الوطني للدر�س والمناق�شة  ،والتعديل
والتبديل � ،إنهما مطروحان للقبول �أو الرف�ض  ،فاقبلوا
ما�شئتم  ،ف�إن ق�ضية فل�سطين هي ملك �شعب فل�سطين ،
و�شعب فل�سطين ه��و �صاحب الكلمة الأول ��ى والأخيرة
ب�ش�أن ق�ضية فل�سطين » .
وق ��د ُق� ��دم م �� �ش��روع ال �م �ي �ث��اق م �ط �ب��وع �ا ً ووزع على
الأع �� �ض��اء  ،وح�م��ل ال�ع�ن��وان ال�ت��ال��ي  :م���ش��روع الميثاق
القومي الفل�سطيني  ،و�ضعه ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري
ممثل فل�سطين ل��دى ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة  .وكان
الم�شروع خاليا ً م��ن المقدمة  ،ف��ارت ��أى �أع���ض��اء لجنة
الميثاق و�ضع مقدمة له  ،وقد ا�شترك ال�شقيري ا�شتراكا ً
كامالً في المناق�شات التي انتهت ب�صياغتها  ،لذا جاءت
تحمل طابعا ً وا�ضحا ً من مفاهيمه .
وق��د ج��رى ت�شكيل ع��دد م��ن ال�ل�ج��ان  ،م�ن�ه��ا لجنة
لمناق�شة الميثاق القومي  ،ودار فيها نقا�ش مطول حتى
على �أدق العبارات �أو الكلمات �أو حتى حروف الجر  ،فقد
كانت اللجنة قد فرغت من مناق�شة مواد م�شروع الميثاق
الأ�سا�سي  ،عند منت�صف الليل تقريبا ً  ،وتفرق �أع�ضا�ؤها ،
عندما جرى ا�ستدعا�ؤهم من جديد بطلب من ال�شقيري
لكي ي�ستبدلوا كلمة « ع�سكرية » حيث وردت في النظام
الأ�سا�سي  ،بكلمة « تحريرية »  ،وتجدد النقا�ش حتى �صباح
اليوم التالي  ،وو�ضعت في النهاية كلمة « تحريرية » بدال ً
من « ع�سكرية » كما طلب ال�شقيري تجنبا ً لحذر الأردن
من �أية �إ�شارة لأن�شطة ع�سكرية فل�سطينية  .وعموما ً ،
ف�إن هذا الميثاق �إجماال ً  ،قد عك�س بالفعل ح�صيلة خبرة
ال�شقيري الذي �أ�شرف على و�ضعه  ،وهي خبرة م�ستمدة
من ن�شاطه الحقوقي خارج الأمم المتحدة وداخلها .
وق ��د ظ��ل ه ��ذا ال�م�ي�ث��اق ح�ت��ى ان�ت�ق�ل��ت ق �ي��ادة منظمة
التحرير الفل�سطينية �إل��ى مرحلة ( الف�صائل الفدائية
الفل�سطينية ) التي كانت على ر�أ�سها حركة فتح بثقلها على
مختلف الأ�صعدة  ،فعدل الميثاق بدءا ً با�سمه الذي �أ�صبح
( الميثاق الوطني الفل�سطيني ) مرورا ً بمعظم مواده .

كلمة �أخيرة ونهائية حول ال�شقيري *
ف��ي ك�ت��اب��ه « � �ص�لاح ال��دي��ن ف��ي ال �ق��د���س  -ت�أمالت
وذكريات » يتحدث �أنور الخطيب عن ال�شقيري وبخا�صة
في الأيام القليلة التي �سبقت حرب حزيران ال�صهيونية
عام . 1967
وك ��ان ال�خ�ط�ي��ب �آن � ��ذاك ي���ش�غ��ل م�ن���ص��ب محافظ
ال�ق��د���س  ،ور ّك ��ز ع�ل��ى ال�ت�ب��اي��ن ف��ي م��واق��ف ال�شقيري
والمواقف الأردنية .
ك��ان��ت ان�ط�ب��اع��ات الخطيب ن��اب�ع��ة م��ن ال�ق�ل��ق الذي
كان يعي�شه الرجل بحكم من�صبه  ،ف�ضال ً ع ّما توحي به
التطورات المت�سارعة باتجاه الحرب؛ وال �سيما �أن كل
م��ا بين القد�س التي تقع ف��ي عهدته وال�شطر الغربي
المحتل هو جدار  « :ومنطقة حرام » و�أ�سالك �شائكة ،
ولكن الرجل �أن�صف ال�شقيري حينما قال :
الأ��س�ت��اذ ال�شقيري ( رح�م��ه اهلل ) ك��ان م��ن رجاالت
فل�سطين  ،بل من رجاالت العرب الذين ق ّدموا خدمات
ُجلَّى للق�ضايا العربية �سواء في الم�شرق العربي �أو في
المغرب العربي  ،وكان له جوالت �شجاعة على منبر هيئة
الأمم المتحدة دفاعا ً عن الحق العربي حيثما �ضاع هذا
الحق  .وقد �أثارت مواقفه المبدئية والوطنية عليه حكام
ال�سعودية  ،وك��ان يعمل معهم؛ فا�ستغنوا عن خدماته ،
ووق��ف ه��و �صامدا ً ي��داف��ع ع��ن ر�أي��ه ومبدئه  .لقد بذل
الأ�ستاذ ال�شقيري الجهود الكثيرة في ت�أ�سي�س و�إن�شاء
منظمة التحرير الفل�سطينية  ،والقى العنت والمتاعب
م��ن �شتى �أن�ظ�م��ة الحكم العربية  .وق��د روى ف��ي كتبه
التي كتبها بع�ض تلك المتاعب والمهالك وكم بذل من

�أنور الخطيب

�صحته  ،بل وكرامته في �سبيل ال�شعب الذي ك ّر�س نف�سه
لخدمته .
ومن الأمثلة على ال�صعوبات التي كان يالقيها هذا
ال�شعب الم�شرد المنكود ه��ي ح��ري��ة ال�سفر والتنقل ،
فجامعة الدول العربية �أوعزت للدول العربية بعدم منح
جن�سيتها لأي فل�سطيني خ�شية ذوب��ان ه��ذا ال�شعب في
غيره من ال�شعوب  ،وفي نف�س الوقت و�ضعت ال�صعوبات
�أمامه في حركة ال�سفر والتنقل لأبناء هذا ال�شعب الذي
يحمل تذكرة �سفر الجئين  .وق��د بلغ ببع�ض الأنظمة
العربية �أن ت�س�أل حامل جواز ال�سفر الأردني هل هو من
ال�ضفة ال�شرقية �أو الغربية  ،ف�إذا كان من الأخيرة منع
من ال�سفر  .وقد ات�صلت �أثناء وجودي في القاهرة ب�سفير
�إح��دى تلك ال��دول وقلت له محتجا ً  :ما هي ال�ضرورة
التي تدعو للتفريق بين �ضفة غربية و�شرقية ؟ فما دام
حامل جواز ال�سفر الأردني يحمله ب�شكل م�شروع؛ فلي�س
من حقك وال حق غيرك �أن ت�س�أل هذا ال�س�ؤال العن�صري
ال�سخيف .
وهكذا كان �أبناء هذا ال�شعب مطاردين في كل مكان
وغير مقبولين في �أي مكان  .و�أث��ار الأ�ستاذ ال�شقيري
ه��ذه ال�صعوبات ف��ي م��ؤت�م��ر القمة ف��ي ال��رب��اط  .وقد
ح�ضرت ذل��ك بنف�سي فلم يجد �أي ت�ج��اوب م��ن �أي بلد
عربي با�ستثناء الأردن  ،وكل ما قاله القادة والزعماء هو
�أنه على الأ�ستاذ ال�شقيري �أن يقوم بجولة في العوا�صم
العربية لحل هذه الم�شكلة ب�شكل ثنائي وح�سب ظروف
كل دولة .

(*) �أنور الخطيب � ،صالح الدين في القد�س  -ت�أمالت وذكريات  ،القد�س  ،دار الطباعة العربية � ، 1989 ،ص . 101
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�أحمد ال�شقيري زعيما ً فل�سطينيا ً ورائدا ً عربيا ً *
ت�أليف � :أ .د .خيرية قا�سمية
عر�ض � :أ .د .محمد علي الفرا
لي�س ه�ن��اك م��ن ال ي�ع��رف �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري �أو من
لم ي�سمع عنه  ،فقد ك��ان م��لء ال�سمع والب�صر  ،له في
المحافل والمنا�سبات العربية جوالت و�صوالت  .ن�ضاله
على �أر���ض فل�سطين ال ينكره �أح��د  ،وكفاحه في �سبيل
التحرير يعترف به الجميع  ،و�أعماله الوطنية امتدت
وات�سعت  ،حتى غطت جميع الأقطار العربية  .ولعل من
�أبرز �أعماله التي ماتزال ت�شهد بم�آثره رئا�سته لأول لجنة
تنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية .
بمجرد �أن انتقل ال�شقيري �إلى الرفيق الأعلى  ،قام
الأخ خ �ي��ري ال��دي��ن �أب ��و ال�ج�ب�ي��ن ب��االت �� �ص��ال ب�ن�ف��ر من
�أ�صدقاء الفقيد الكبير الذين كان يحر�ص على لقائهم
كلما زار الكويت  .وت�شكلت منهم على الفور لجنة لتكريم
الرجل  ،اعترافا ًبدوره الكبير في �ساحة الن�ضال الوطني .
ووج ��دت اللجنة �أن �إ� �ص��دار ك�ت��اب ي�ت�ن��اول ح�ي��اة الرجل
وكفاحه وجهاده �أف�ضل �أن��واع التكريم  ،وعهدت اللجنة
�إل��ى ال�م��ؤرخ��ة الفل�سطينية ال��دك�ت��ورة خيرية قا�سمية
بمهمة ت ��أل �ي��ف ال �ك �ت��اب ال ��ذي ج ��اء ف��ي ��س�ت�م��ائ��ة و�سبع
وثالثين �صفحة .
ي�ب��د�أ الكتاب ب�سيرة مف�صلة لحياة ال�شقيري منذ
والدت��ه في عام 1908م  ،حتى وفاته عام 1980م فيبحث
في ن�ش�أته وتربيته ومراحل تعليمه  ،وامتهانه المحاماة ،
وا�شتغاله بال�سيا�سة  ،ودخوله المعترك الوطني  ،ودفاعه
عن الوطن و�شعبه  ،وما القاه في �سبيل ذلك من ا�ضطهاد ،
ونفي على ي��د حكومة االن�ت��داب البريطاني  .ويتناول
الكتاب �أي�ضا ً دوره في كثير من الق�ضايا العربية  ،مثل
ا�شتراكه في التح�ضير لإن�شاء جامعة ال��دول العربية ،
وم���س��اه�م��ات��ه ف��ي االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ع �ق��دت لمناق�شة
الق�ضية العربية  ،وعمله ك�أمين ع��ام م�ساعد لجامعة
ال��دول العربية في الخم�سينيات  ،وندبه لرئا�سة الوفد
ال�سوري في هيئة الأم��م المتحدة  ،ثم ممثالً للمملكة
العربية ال�سعودية في هذه الهيئة الدولية نف�سها  .وفي
التا�سع ع�شر من �شهر �أيلول � /سبتمبر عام  1963اختير
ال�شقيري ليكون ممثل فل�سطين في الجامعة العربية بعد
وف��اة ممثلها ال�سابق �أحمد حلمي عبدالباقي  .ويو�ضح
الكتاب بالتف�صيل ق�صة �إن�شاء الكيان الفل�سطيني ممثالً
في منظمة التحرير الفل�سطينية  ،عقب انعقاد م�ؤتمر
القمة العربي الأول في �شهر كانون الثاني  /يناير عام
 ، 1964والعقبات والم�شاكل التي واجهها ال�شقيري وهو
(*) مجلة العربي  ،الكويت  ،ع � ، 366أيار  /مايو . 1989
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يطوف الأقطار العربية  ،ويجتمع بالجاليات الفل�سطينية
فيها  ،وكيف ا�ستكمل مقومات هذا الكيان  ،مثل � :إن�شاء
جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،وت�شكيل المجل�س الوطني
الفل�سطيني  ،واللجنة التنفيذية  ،و�إذاع ��ة فل�سطين ،
وم��رك��ز الأب �ح ��اث الفل�سطيني  ،وال �� �ص �ن��دوق القومي
الفل�سطيني  ،واف�ت�ت��اح م�ك��ات��ب للمنظمة ف��ي الأقطار
العربية وف��ي ال �خ��ارج  .وق��د ك��ان ال�شقيري وه��و ر�أ�س
المنظمة �شعلة من الن�شاط الم�ستمر  ،يعمل ما و�سعه
العمل لما فيه خير وطنه ومنفعة �شعبه  ،حتى ا�ضطرته
الظروف �إلى �أن يقدم ا�ستقالته في الرابع والع�شرين من
�شهر كانون الأول  /دي�سمبر عام  . 1967وعلى الرغم من
ا�ستقالته ف�إنه ظل حامالً م�س�ؤولية وطنه  ،وحامالً في
فكره ووجدانه هموم �شعبه �إلى �أن مات واقفا ً كما تموت
الأ�شجار البا�سقة .
وي�أخذ البع�ض على ال�شقيري فرديته  ،فكثيرا ً ما كان
يت�صرف بنف�سه  ،دون �أن ي�ست�شير زمالءه �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية في منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وهو ال ينكر
ه��ذا  ،ففي مذكراته يذكر ح��ادث��ة ت��دل على ان�ف��راده في
اتخاذ القرار  ،وذل��ك حينما ان�سحب من مجل�س ر�ؤ�ساء
ال�ح�ك��وم��ات العربية ف��ي �أي ��ار  /م��اي��و  ، 1965ومطالبته
بف�صل تون�س من الجامعة على �إث��ر ت�صريحات الرئي�س
ب��ورق�ي�ب��ة ف��ي �آذار  /م��ار���س  . 1965ول�م��ا �شعر بانزعاج
زمالئه قدم ا�ستقالته �إلى المجل�س الوطني الفل�سطيني ،
وخاطب الأع�ضاء قائالً  « :ومن ر�أى اعوجاجا ً فليقومه ،
�إن الأمانة بالء وعناء  ،والجبال �أ َبين �أن يحملنها  ،و�أنا
حا�ضر �أن �أرد الأمانة �إلى ال�شعب  ،ف�إنه وحده �صاحبها » .
ثقافة الأديب
تميز ال�شقيري بثقافته الوا�سعة  ،فقد ن�ش�أ في بيت
كان العلم �شعاره  ،فوالده ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري من �أبرز
علماء الدين في فل�سطين  ،عمل مفتيا ً للجي�ش التركي
الرابع الذي كان يقوده جمال با�شا الملقب بال�سفاح  .وقد
كان ال�شقيري منكبا ًعلى مكتبة �أبيه القيمة  ،ومواظبا ًعلى
مجال�س والده العلمية والثقافية � .أجاد اللغة الإنجليزية
بعد �أن در�سها في مدر�سة �صهيون  ،و�أتقن العربية كتابة
وخطابة  ،وتبحر في العلوم الدينية كالفقه والت�شريع
والحديث  ،وف��ي العلوم الدنيوية كالتاريخ واالجتماع
والقانون وال�سيا�سة واالقت�صاد  .كان يحفظ الكثير من

الأحاديث والن�صو�ص والآي��ات القر�آنية والأ�شعار  ،مما
�ساعده على �أن يكون فار�س الكلمة  ،و�صاحب البيان .
وق ��د �أح ��ب ال���ش�ق�ي��ري وط �ن��ه  ،وت�ع�ل��ق ب��ه  ،وه ��ام به
كهيام المحب الولهان  .وك��ان يتغزل بفل�سطين برها
وبحرها � ،سهلها وغورها وجبالها ونجادها  ،فهو يقول :
« لقد �أتاحت لي �أ�سفاري الكثيرة �أن �أرى �أجمل ما في
هذه الدنيا من م�شاهد رائعة  ،ولكني كنت دائما ً �أقي�س
و�أفا�ضل و�أ�شبه  ،ف�أرى �أن بقاع الجليل  ،من �شواطئ عكا
�إلى جبال �صفد � ،إلى وهاد طبرية � ،إلى روابي النا�صرة ،
�أجمل ما في ه��ذا الوجود  ،و�أب��دع ما في ه��ذا الوجود ،
وم��ن هنا �صنع ال�سيد الم�سيح �أعجز معجزاته  ،و�أرفع
عظاته » .
على الرغم من �إعجاب ال�شقيري بخطبه التي كان
يلقيها في الأم��م المتحدة  ،ومباهاته بقدرته الفائقة
على الإقناع و�إفحام الخ�صوم � ،إال �أنه كان يرى �أن ذلك
ال يحرر الوطن  ،وال يعيد �شعبا ً �إل��ى وطنه  ،وعنده �أن
الكفاح والن�ضال الم�سلح ه��و وح��ده ال�سبيل للتحرر .
وف��ي ه��ذا ي�ق��ول � « :إن ال�شعب الفل�سطيني يلج�أ �إلى
الأمم المتحدة لآخر مرة  ،و�أنه ال يرى منا�صا ً من حرب
تحريرية ال�سترداد وطنه » .
ويعلق ال�شقيري على جهاد �شعب فل�سطين ويقول :
« �إن ثورات هذا ال�شعب البطل هي التي �أحبطت م�شروع
التق�سيم  ،وجعلت الق�ضية حية في �أيدي �أبناء فل�سطين ،
فقد كان �شعبنا في وطنه �شعبا ً ثائرا ً  ،ومقاليد الثورة
بين يديه » .
وال�ك�ي��ان الفل�سطيني ال معنى ل��ه عنده �إذا ل��م يكن
قائما ً على تنظيم  ،وقوة ت�سنده  ،وكفاح يدعمه � « :إنه
تنظيم وع�م��ل وت�ح��ري��ر � ،إن��ه ق��وة طليعية ن�ضالية في
ميدان الن�ضال العربي � ،إن��ه ت�ضحيات وب�ط��والت � ،إنه
عرق ال يجف  ،ودمع ال يكفكف  ،ودم غير �ضنين � ،إنه �أداة
ن�ضالية تمكن �أهل فل�سطين من الن�ضال  ،تكفل التدريب
وال�سالح للقادرين على حمل ال�سالح  » ..ويخاطب �أبناء
�شعبه ق��ائ�لا ً  « :ل�ست �أدع��وك��م �إل��ى طريق ال �أ�سير فيه
معكم  ،علينا �أن ن�سير  ،و�أن ن�سير جميعا ً  ،ف�إن هلكت في
الطريق فاحملوني �أيها الرفاق �إلى فل�سطين عربية حرة
م�ستقلة » .
ومن منطلق �إيمانه المطلق ب�أن « الكفاح الم�سلح » هو
طريق التحرير قام ب�إن�شاء جي�ش التحرير الفل�سطيني ،
ليكون طليعة البذل والت�ضحية والعطاء  .وك��ان دوما ً
ي�صر على �أن �شعب فل�سطين يجب �أن يكون في طليعة
الطليعة في حرب التحرير  ،وك��ان ت�صميمه على تبني
الكفاح الم�سلح من الأ�سباب التي �أدت �إل��ى �صدامه مع
بع�ض القيادات العربية .

وفي تبريره لإن�شاء جي�ش التحرير الفل�سطيني في
عام  ، 1964يقول ال�شقيري ب�أنه قرر �إن�شاء هذا الجي�ش
حتى « ي�ؤدي دوره الطبيعي �إلى جانب الجيو�ش العربية
في تحرير فل�سطين وا�سترداد الوطن ال�سليب » .
وعلى الرغم من �إن�شاء ال�شقيري للجي�ش الفل�سطيني
�إال �أن��ه كان ي�شيد بالعمل الفدائي  ،وبخا�صة بعد نكبة
ح��زي��ران  /ي��ون�ي��و  ، 1967لكنه ك��ان ي�ل��ح ع�ل��ى �ضرورة
توحيد المنظمات الفدائية والمنظمات ال�سيا�سية  ،خوفا ً
على العمل الفدائي من التفرقة واالنق�سام  ،ويرى ب�أن
جميع هذه المنظمات يجب �أن تتوحد تحت لواء منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وقد بذل جهودا ً كثيرة  ،وم�ساعي
حقيقية من �أجل هذا الهدف .
�إيمانه بالعروبة
ال�شقيري م��ن ال�شخ�صيات ال�ت��ي �آم�ن��ت ب��ال�ع��روب��ة ،
و�أ�سهمت في بناء وحدتها  ،وال يوجد كتاب من كتبه �إال
وفيه تمجيد للعروبة وحب لها « ف�إنني لم �أ�شك يوما ً في
جوهر الأم��ة العربية  ،وال في �أ�سرار قوتها وب�سالتها ،
رغ��م ما �أرى فيها من �أع��را���ض الوهن  ،يبدو حينا ً بعد
حين  ،ولم تكن الأيام �إال لتزيد هذا اليقين ر�سوخا ً  ،ولم
تكن الحوادث �إال لتقدم دليالً يتبع الدليل لإب��راز هذه
الحقيقة � ،ساطعة �سافرة » .
وك��ان ال�شقيري م��ن ال��ذي��ن يتطلعون �إل��ى الوحدة
العربية  ،ويعملون في �سبيلها  ،وقد كان ي�شعر بال�سعادة
في كل عمل يو�صل �إلى �أي نوع من �أنواع الوحدة  .وعلى
الرغم من �أنه كان يتطلع �إلى وحدة تجمع ال�شعوب في
دول��ة عربية واح��دة � ،إال �أن��ه رح��ب بفكرة �إن�شاء جامعة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة  ،وع � ّده��ا خ �ط��وة ن�ح��و ج�م��ع ال�ك�ل�م��ة ،
ول � ّم ال�شمل  .ول��ذل��ك نجده ي�ستجيب لطلب الرئي�س
ال�سوري �شكري القوتلي الذي �أوف��ده �إلى الإ�سكندرية ،
ليكون قريبا ً من المباحثات �إلى �أن ي�صل الوفد ال�سوري
الر�سمي  .وق��د ا�شترك في اجتماعات اللجنة المكلفة
بو�ضع ميثاق الجامعة .
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن م ��آخ��ذ ال���ش�ق�ي��ري ع�ل��ى الجامعة
العربية �إال �أن��ه ل��م ي�ح��اول �أن يقلل م��ن �أهمية قيامها
في التاريخ العربي المعا�صر � « :إن مجرد قيام جامعة
الدول العربية مهما قيل في خلفيات ن�شوئها ون�شاطاتها
و�إنجازاتها � ،سلبا ً �أو �إيجابا ً  ،يعتبر �أكبر حدث في التاريخ
العربي المعا�صر  ،ووج��ود الجامعة العربية بحد ذاته
تعبير عن الكيان ال�سيا�سي والقومي والح�ضاري للأمة
العربية  ،رغ�م�ا ً ع��ن �أن الجامعة ل��م تحقق الكثير من
طموحات الأمة العربية » .
وك ��ان ان�ت�م��اء ال���ش�ق�ي��ري ل�ل�أم��ة ال�ع��رب�ي��ة �أك �ب��ر من
�أي انتماء �إل��ى �أي قطر من �أقطارها  ،يهب للدفاع عن
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ال�ع��روب��ة م��ن �أي موقع �� ،س��واء ك��ان ف��ي ال��وف��د ال�سوري
للأمم المتحدة �أو في الوفد ال�سعودي  .يقول في الدورة
الثانية ع�شرة للأمم المتحدة في خريف عام  1957التي
ي�سميها « دورة القومية العربية » ما ن�صه  « :و�أخذت على
عاتقي �أن �أرد عليهم ( يعني وزراء خارجية الدول الغربية
الكبرى ) جميعا ً  ،و�أن �أتحمل العبء كله  ،كما لو كنت
�أمثل الأمة العربية كلها  ،وكنت �صادقا ً في هذا ال�شعور
�أمام نف�سي  ،فقد فقدت وطني ال�صغير  ،وتعاظم تعلقي
بالوطن الكبير  .وم��ن هنا �أ�صبحت �أح�س �أن القومية
العربية ق�ضيتي و�أن الدفاع عنها م�س�ؤوليتي » .
وتج�سيدا ً لإيمانه بالعروبة فقد كان ال�شقيري في كل
منا�سبة  ،ومن كل موقع  ،يتبنى الق�ضايا العربية في هيئة
الأمم المتحدة  ،ويدافع عنها بحرارة وب�صدق و�إخال�ص ،
ول�سنا هنا ب�صدد دفاعه عن ق�ضايا الأم��ة العربية في
الم�شرق والمغرب  ،فهي عديدة ال يت�سع المقام لبحثها
�أو ذكرها  ،ويكفي القول ب�أن الوحدة العربية كانت عنده
هوى وعقيدة  ،ولذلك كان يقول عن نف�سه � « :أنا وحدوي
الهوى والن�ش�أة »  .ويقول في �أح��د كتبه � « :إن الوحدة
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العربية  -فكرا ً وعقيدة ودولة  -هي �أمل الأمة العربية ،
و�إذا كانت قد �أ�صبحت من غير روح فالتبعية على الحكم
العربي المعا�صر � ،أو معظمه »  .وقال ال�شقيري للأمين
ال �ع��ام ل�ل�أم��م ال�م�ت�ح��دة ال ��ذي الح��ظ �أن ال�شقيري في
خطابه عام  1960ب�ش�أن ق�ضية « موريتانيا » يتحدث عن
ال��وح��دة حديث العابد  « :ال��وح��دة عندي ع�ب��ادة  ،نحن
�شعب فل�سطين �ضحية فقدان الوحدة  :التجزئة �أ�شد
بالء من االحتالل » .
ه��ذه لمحات �سريعة  ،تبين بع�ض جوانب �شخ�صية
ال�شقيري  ،وهي في نف�س الوقت مجرد �إ�شارات عابرة �إلى
بع�ض �أن�شطته وفاعلياته على الم�ستوى الفل�سطيني ،
وعلى ال�صعيد العربي  ،وعلى الم�سرح الدولي  .لكننا في
عجالة كهذه ال يمكن �أن نفي ه��ذه ال�شخ�صية الكبيرة
حقها من الدرا�سة  ،كما �أنه لي�س في ا�ستطاعتنا عر�ض
ك��ل م��ا ج ��اء ف��ي ك �ت��اب ال��دك �ت��ورة خ�ي��ري��ة ق��ا��س�م�ي��ة عن
ال�شقيري  ،فهو من الكتب الكبيرة التي ال يمكن عر�ضها
ب�شكل ٍ
واف  ،ولذلك وجدنا �أن من الأف�ضل �أخذ قب�سات
من هذا ال�سفر الق ّيم .

بواكير الن�ضال *
في عكا كان ال�سيد �أحمد ال�شقيري ابن ال�شيخ �أ�سعد
ال�شقيري يتر َّدد على غرفتي كثيرا ً  ،يجيء يبثّني �آالمه
من �أبيه  .وقد كنت �أنكر عليه في نف�سي تحامله على �أبيه ،
م��ع �أن��ه ي�سكن معه ويعي�ش على نفقته  ،وكنت �أق�ضي
كثيرا ً من ال�سهرات وال�سيد ال�شقيري في غرفتي نتحدث
في ال�ش�ؤون العامة  ،ف�ألم�س منه تحم�سا ً فائقا ً ويبدو
عليه الذكاء المفرط  .وهو ي�ساير محدثه وال يجادله .
و�إذا حمل على خ�صم غير موجود في الجل�سة � ،أر�سل
ل�سانا ً �صارما ً ورمى خ�صمه بالمقذعات  .كان �أحمد يحب
الجبنة النابل�سية  ،فكثيرا ً ما جاء لي ليقول � « :أنا جائع
هات ما عندك من جبنة »  ،ثم ننطلق نتحدث وال تخلو
�أحاديثنا من دع��اب��ات و�أم��ازي��ح  .و�أح�م��د طموح طموحا ً
يتجاوز ما يت�صوره المرء  .وكل �شيء يمكن �أن ُيب َّرر �إذا
حقق له طموحه  .وكان منتميا ً �إلى مدر�سة الحقوق في
القد�س  ،يذهب �أحيانا ً لي�سجل ا�سمه في الح�ضور ثم
يعود  .وقد اتفق مع ال�سيد بول�ص �شحادة �صاحب جريدة

�أكرم زعيتر

« م��ر�آة ال�شرق » على �أن يتولى ه��و رئا�سة تحريرها .
وكانت ت�صدر مرة في الأ�سبوع �أو مرتين  ،فير�سلها لي
و�أقر�أ مقاالته االفتتاحية التي تت�سم بالحما�سة البالغة ،
مع غمز ولمز لخ�صوم �أبيه �أو الفئة التي ينتمي �إليها
�أب��وه م��ن المعار�ضين للحاج �أم�ي��ن الح�سيني  .و�أحمد
خطيب مف ّوه ُم ِ
رتجل .
وفي خريف هذه ال�سنة  1928بد�أت في البالد موجة
من القلق على م�صير العراق  .ولي�س �أفعل من �إهاجة
ال�شعب العربي ( الم�سلمين خا�صة ) من �إثارة حما�ستهم
الدينية  .فالحركة الوطنية كانت في ال�سنوات الأخيرة
في ركود ن�سبي  .وبينما كانت الثورة ال�سورية ت�شتد في
�سورية وتمتد �إلى جميع �أنحائها  ،كان الفل�سطينيون قد
�شغلهم الحاكم البريطاني ب�ش�ؤون انتخابات المجل�س
الإ�سالمي الأعلى واالنتخابات البلدية  .وفعلت الحزبية
المحلية في �إثارة الأنانيات ال�شخ�صية وخلق �أحقاد حتى
لك�أن فل�سطين لي�ست مهددة بالتهويد .

(*) اكرم زعيتر  ،بواكير الن�ضال ج 2مذكرات �أكرم زعيتر  ، 1935 - 1909بيروت  :الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر . 1994 ،
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خالد الفاهوم يتذكر *
حول الم�ؤتمر الفل�سطيني في القد�س  ،يروي خالد
الفاهوم لمحرر كتابه نافذ �أبو ح�سنة �أن الدعوات جاءت
�إل��ى دم�شق ف��ي �أي��ار  /مايو  1964ف�سافرت م��ع �أع�ضاء
الم�ؤتمر �إل��ى القد�س  ،وف��ور و�صولنا علمنا �أن الملك
ح�سين غا�ضب  ،و�أن��ه غادر عمان �إلى العقبة  ،وال يريد
ح�ضور افتتاح �أعمال الم�ؤتمر في القد�س  ،رغم �أنه قد
جرى الإعالن عن �أن الملك هو من �سيفتتح الم�ؤتمر ،
عندها تدخل بهجت التلهوني رئي�س الديوان الملكي ،
ف�أخذ ال�شقيري �إلى العقبة لالجتماع بالملك  ،وهناك
ت�م��ت تر�ضية ال�م�ل��ك  ،ب ��أن واف ��ق ال�شقيري ع�ل��ى دعوة
النواب والأع�ي��ان ب�صفتهم التمثيلية  ،وعلى زي��ادة عدد
�أع�ضاء الم�ؤتمر من الأردن  ،وعند افتتاح الم�ؤتمر منع
�أع�ضاء فيه من دخول القاعة مثل  :بهجت �أبو غربية ،
وليد قمحاوي  ،عبد الخالق يغمور رغ��م وج��ود الملك
داخل القاعة .
• هناك من يتهم ال�شقيري ب�أنه قدم تنازالت كبيرة
للأردن في الم�ؤتمر الأول  ،حتى �أن البع�ض قال �إن
الم�ؤتمر الأول هو ت�سليم بقرارات م�ؤتمر �أريحا .

 في الحقيقة ك��ان هم ال�شقيري �إن�شاء المنظمة ،وك��ان يقول ال ب�أ�س من �أي تنازل تكتيكي  ،ففي خطابه
�أمام الم�ؤتمر قال  « :لي�س لنا مطامع ال في �شرق الأردن
وال في ال�ضفة الغربية »  .عملنا �سيكون غ��رب ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة »  .وق��د �أزع ��ج ك�لام��ه ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن �أع�ضاء
الم�ؤتمر  ،وخا�صة في مو�ضوع جي�ش التحرير حيث قبلنا
�أال يكون لنا �أي وج��ود ع�سكري ال في ال�ضفة ال�شرقية
وال في ال�ضفة الغربية .
• بالعودة �إلى الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول  ،من الذي
تر�أ�س جل�ساته ؟

 انتخب ال�شقيري رئي�سا ً للم�ؤتمر  ،ونوابه  :حيدرع�ب��دال���ش��اف��ي  ،حكمت ال�م���ص��ري  ،ن�ق��وال ال ��در  ،روحي
الخطيب � ،أما الأمين العام للم�ؤتمر فهو عبدالرحمن
ال�سك�سك  ،وق ��د ان�ت�خ��ب ال�م��ؤت�م��ر ال���ش�ق�ي��ري ورئي�س
مجل�س �إدارة ال�صندوق القومي عبد الحميد �شومان ،
وقام ال�شقيري بتعيين �أع�ضاء اللجنة التنفيذية الأولى
الحقا ً  ،وانقلب الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول �إلى المجل�س
الوطني الفل�سطيني  ،وج��رى �إق��رار الميثاق القومي ،
والنظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية .

•  هل ا�ستمر ال�شقيري ب�سيا�سة التر�ضيات في
ت�شكيل اللجنة التنفيذية الأولى ؟

 ح�سب قرارات الم�ؤتمر كان على ال�شقيري �أن ي�شكلاللجنة التنفيذية بعد الت�شاور م��ع �أع�ضاء المجل�س ،
والذي جرى هو ت�شاور مع الحكومات وروعي في ت�شكيل
اللجنة التوزع الجغرافي للفل�سطينيين  ،و�إرادة الدول
العربية  ،و�أراد ال�شقيري �أن يقوم بتعوي�ض التنازالت
التي قدمها للأردن في ت�شكيل اللجنة التنفيذية ف�ضم
�إليها مقابل قا�سم الريماوي الم�ؤيد ل�ل�أردن ثالثة من
المعار�ضين  :بهجت �أبو غربية ( بعثي ) وليد قمحاوي
( قوميون عرب ) وعبد الخالق يغمور .
• كيف جرى اختيارك لع�ضوية اللجنة التنفيذية
الأولى ؟

 بعد انتهاء �أعمال الم�ؤتمر عدت لدم�شق لمزاولةعملي  ،وف��ي �أواخ��ر �آب � /أغ�سط�س جاءتني برقية من
ال�شقيري �أبلغني فيها ب�أنه تم اختياري لع�ضوية اللجنة
التنفيذية  ،وط�ل��ب ح���ض��وري ل�ل�ق��اه��رة  ،لح�ضور �أول
اج�ت�م��اع للجنة وال�م���ش��ارك��ة ف��ي م��ؤت�م��ر القمة العربي
االجتماع الأول للجنة  ،وم�ؤتمر القمة العربي الثاني في
�أيلول � /سبتمبر  ، 1964ولم تكن المنظمة في ذلك الوقت
تملك �شيئا ً فتبرع لنا عبد الحميد �شومان بخم�سين �ألف
دينار لنبد�أ العمل .
• ما هو �أول عمل قامت به اللجنة التنفيذية بعد
ا�ستكمال تعيينها ؟

 في الإ�سكندرية عقدنا لقاءً ق�صيرا ً  ،وكان ال�شقيرييتهي�أ لح�ضور القمة العربية  ،فقمنا بانتخاب �أربعة
م��ن �أع���ض��اء اللجنة التنفيذية للح�ضور معه  :حيدر
عبدال�شافي  ،وعبد الخالق يغمور  ،وبهجت �أبو غربية ،
ونقوال الدر  .وقد كنا نواجه اعترا�ضات من ال�سعودية ،
والأردن  ،والهيئة العربية العليا  ،التي �شككت بكفاءة
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية  ،مما دفع ال�شقيري �إلى القول
في كلمته �أمام القمة  ،لقد �شكلنا اللجنة التنفيذية من
كفاءات ت�ضاهي ما عندكم وتزيد .
• ما هو المنجز الأ�سا�سي للم�ؤتمر ؟
 ك��ان ت�أ�سي�س منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية هوالمنجز الأ�سا�سي للم�ؤتمر  ،مما �أ�س�س كيانا ً فل�سطينيا ً
بعد �شتاتنا  ،فابن غزة ال يعرف ابن ال�ضفة  ،وه�ؤالء ال
يعرفون فل�سطينيي �سورية ولبنان  ،وقد كنت لأول مرة

(*) نافذ �أبو ح�سنة ( ُمعد )  ،خالد الفاهوم يتذكر � ، 1995 ،ص �ص . 92 - 59
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�أزور الخليل ونابل�س ومدن ال�ضفة  ،وتعرفت على �أبناء
�شعبنا الفل�سطيني  ،وكانت �أول خطوة على طريق طويل
لإبراز الكيان الفل�سطيني .
• كيف تعاملت الهيئة العربية مع منظمة التحرير
الفل�سطينية ؟

 ق ��ال ال �ف��اه��وم �إن ��س�م��اح��ة ال�م�ف�ت��ي ال �ح��اج �أمينالح�سيني رف�ض �أي تعاون مع المنظمة  ،رغم �أن ال�شقيري
رجاه �أكثر من مرة و�ألح عليه  ،وحر�ض الح�سيني �أو�ساطا ً
فل�سطينية ف��ي لبنان و��س��وري��ة ب�شكل خ��ا���ص على عدم
التعامل مع المنظمة .
• لماذا ؟

 لأن المنظمة �أن�ش�أها و�أقامها عبد النا�صر  ،وكانال�شقيري يرى �أنه ال منظمة بدون عبد النا�صر  ،وتحت
هذا ال�سبب المعلن حر�ض الح�سيني م�ؤيديه على رف�ض
المنظمة ب�ضرب �أن�شطتها .
�أما �سبب تف�ضيل عبد النا�صر ال�شقيري على الحاج
�أمين رغم �أنه زعيم تاريخي فيرجع �إلى عام  64حين دعا
الح�سيني ال�شعب الفل�سطيني للخروج من فل�سطين ،
وك��ان من واجبه �أن يخاطب النا�س بعدم ال�خ��روج لأنه
ي�ع��رف الكثير م��ن مالب�سات الأم ��ور  ،وب��الإ��ض��اف��ة �إلى
موقفه من النازية وهتلر .
• هل راعيتم اعتبارات خا�صة في تعيين مديري
المكاتب ؟

 بعد �إق��رار النظام ُب��دئ بتعيين مديرين لمكاتبالمنظمة  ،وقد روعي في التعيين اعتبارات خا�صة مثالً
في بغداد ع ّين داوود ع��ودة �صديق عبد ال�سالم ع��ارف ،
وك�ل��ف ال�شيوعي محمد فيا�ض بمكتب ال�صين ولكنه
رف�ض  ،فع ّين ر�شيد جربوع بدال ً عنه  ،وكلفت �أنا بت�شكيل
مكتب دم�شق وتعيين مدير له .
• ومن اخترت لهذا الموقع ؟

 لقد �أعطتني اللجنة مبلغ � 35أل��ف ل�ي��رة �سوريلإقامة مكتب  ،فو�ضعتها في البنك وبحثت عن مقر �إلى
�أن وجدت بيتا ً مالئما ً  ،ا�ست�أجرته ب�ألفي ليرة وفر�شته
واخترت �ضابطا ً �سابقا ً وهو المقدم م�صطفى �سحتوت ،
واخترنا موظفين للمكتب  :محمود الخالدي ( فتح )
عوني الحاجب ( ج  .ت  .ف ) ولطف طنو�س ( البعث )
ويون�س محمد ( م�ستقل ) .
• هل كانت التعيينات تخ�ضع لتجاذبات معينة ؟

 لقد كانت التعيينات غالبا ً م��ا تخ�ضع لتجاذباتمعينة � ،أذكر �أننا �أردنا تعيين مدير لدائرة �ش�ؤون الالجئين
فقام حيدر عبد ال�شافي وق�صي العبادلة بتر�شيح خليل
عوي�ضة  ،وه��و �شيوعي م��ن غ��زة فاحتج ف��اروق ح�سني
وحامد �أبو�ستة  ،وهما مقربان من عبد النا�صر  ،وقالوا

لعبد ال�شافي  :هل ن�سيت الأمم المتحدة ؟ لحظتها لم
�أفهم المق�صود  ،ولكن الحظت ارتباك عبدال�شافي  ،ثم
علمت �أنهم يهددونه بواقعة ذهابه �ضمن وفد فل�سطيني
�إلى الأمم المتحدة عام  1962وقبوله قرار التق�سيم .
"• ماذا عن االت�صاالت مع الدول العربية والأجنبية ؟

 ك ��ان ال���ش�ق�ي��ري ي �ق��وم ب ��زي ��ارات ك�ث�ي��رة  ،وحدثتات�صاالت مع الدول العربية التي افتتحنا مكاتب فيها .
• �ألم تحاولوا االت�صال بمو�سكو قبل ال�صين ؟

 ح ��اول ال���ش�ق�ي��ري ك�ث�ي��را ً االت �� �ص��ال ب�م��و��س�ك��و قبلال�صين ؛ لأن فتح عالقات مع مو�سكو يعني فتح عالقات
م��ع ك��ل دول الكتلة ال�شرقية  ،لكن ال��رد ك��ان ي��أت��ي ب�أن
المنظمة خيالية  ،وتريد ح�سب ميثاقها تدمير « �إ�سرائيل »
وال مجال للتعامل معها .
• ولذلك توجهتم لل�صين ؟

 بالن�سبة لل�صين كان ال�شقيري قد �شارك مع الوفدال���س��وري ف��ي م�ؤتمر ب��ان��دون��ج ل��دول ع��دم االن�ح�ي��از عام
 ، 1955وه�ن��اك تفاهم م��ع « �شو �إن الي » وق��وى الخط
ال�صيني ف��ي ال�م��ؤت�م��ر  ،ف��دع��اه « �شو �إن الي » لزيارة
ال�صين  ،وبالفعل قمنا بزيارة ال�صين في . 1965
• وما �أهمية تلك الزيارة ؟

 لقد اعترفت ال�صين بالمنظمة اعترافا ً كامال ً وهي�أول بلد �أجنبي يعترف بنا  ،وقد ا�ستقبلنا ا�ستقباال ً �شعبيا ً
بالأعالم  ،وعقدنا �سل�سلة اجتماعات مهمة مع « �شو �إن
الي » وعقد ال�شقيري والع�سكريون من �أع�ضاء الوفد
اجتماعا ًخا�صا ًمع الع�سكريين ال�صينيين  ،وجرى االتفاق
على قيام ال�صين بتدريب عدد من �ضباط جي�ش التحرير
الفل�سطيني على حرب الع�صابات  ،كما �أعطانا ال�صينيون
باخرة �سالح ك��أول دفعة �سالح تتلقاها المنظمة  .وقد
و�صلت الحقا ً �إل��ى ميناء الإ�سكندرية في م�صر  .وعلى
ال�صعيد ال�سيا�سي فقد وافقت ال�صين على افتتاح مكتب
للمنظمة  ،وتحمل نفقاته بالكامل  ،و�أب�ل�غ��ون��ا موقفا ً
حازما ً �أنهم لن يعترفوا بـ « �إ�سرائيل »  ،وقد قال لنا « �شو
�إن الي »  :نحن نعترف بمنظمة التحرير ورف�ضنا من
حيث المبد�أ االعتراف بـ « �إ�سرائيل » .
• هل التقيتم ماوت�سي تونج ؟

 بعد المحادثات مع « �شو �إن الي » طلبنا زيارة ماوف��أخ��ذون��ا �إل��ى مدينة كبيرة « ووه ��ان »  ،وق��ال لنا ماو
في اللقاء  :كلكم جنراالت ؟ �أنا لي�س عندي جنراالت ،
الجنراالت لم يدخلوا مدار�س حربية نحن ال ن�ؤمن بها .
وقال لنا �أي�ضا  :ال تخافوا �أميركا � ،أميركا نمر من ورق ،
و�إذا كنتم تخافون من « �إ�سرائيل » قولوا لي حتى �أعرف
كيف �س�أتعامل معكم .
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•  لوحظ �أن الوفد �إل��ى ال�صين ك��ان ي�ضم رجال
�أعمال ومتمولين فل�سطينيين مثل عبد المح�سن
القطان ورفعت النمر  ،هل ا�صطحبهم ال�شقيري
لتمويل الوفد ؟

 لقد ا�صطحب ال�شقيري رج��ال �أعمال ومتمولينفل�سطينيين مثل عبد المح�سن القطان ورفعت النمر ،
وذلك لإر�ضاء مختلف الفئات الفل�سطينية ولي�س لتمويل
الوفد  ،فقد مولت ال�صين كل م�صاريف الوفد ..
• كان في ال�صين �آنذاك وفد لفتح  ،هل ات�صلتم به ؟

 �أذكر �أنه قبل مغادرتنا القاهرة جاء من فتح خالدالح�سن وعر�ض على ال�شقيري التن�سيق ب�صدد ال�صين ،
وقد واف��ق ال�شقيري  ،لكن الوفد ال��ذي كان ي�ضم هاني
الح�سن  ،وممدوح �صبري وعددا ً من �أع�ضاء فتح الذين
يتدربون في ال�صين كان وف��دا ً �سريا ً ولم يجر االت�صال
به .
• هل بد�أت المنظمة تفر�ض ح�ضورها عربيا ً ؟

 �إل��ى حد كبير  ،كنا قد بد�أنا ت�شكيل كتائب جي�شالتحرير  ،والأم� ��ور م��ع ��س��وري��ة وم�صر وال �ع��راق كانت
�سهلة � ،سورية �أعطتنا كتيبة كنواة لقواتنا  ،وف��ي غزة
�أعطتنا م�صر الحر�س الوطني  ،وهي�أت قانون التجنيد
الإجباري  ،وال�ضباط الفل�سطينيون في �سورية وم�صر
والعراق حولوا لجي�ش التحرير  ،ووقع عبء على عاتق
اللجنة التنفيذية الع�سكرية .
ك��ذل��ك ب ��د�أت المنظمة تفر�ض ح�ضورها  ،فعندما
ج��اء الرئي�س التون�سي الحبيب بورقيبة �إل��ى ال�ضفة
وطلب من الفل�سطينيين �أن يقبلوا التق�سيم  ،خرجت
المظاهرات في �أريحا ومدن ال�ضفة  ،وقامت المنظمة
بدعوة مجل�س جامعة ال��دول العربية لالجتماع لف�صل
تون�س من الجامعة العربية  ،وق��د دعمت �سورية طلب
المنظمة  ،ما يمكن قوله �أنه بعد زيارة ال�صين  ،والبدء
في ت�شكيل كتائب جي�ش التحرير  ،والح�ضور العربي ،
بد�أنا ن�شعر بالكيان الوليد  ،و�شعرنا باالرتياح لما �أنجز
خالل فترة ق�صيرة  ،ولكن في الوقت نف�سه  ،كان علينا
�أن ن��واج��ه نمطا ً مختلفا ً م��ن الإ��ش�ك��االت  ،فقد ازدادت
انتقادات القوميين والي�ساريين لل�شقيري ؟
• ومتى كان ذلك ؟

 ال�ق��وم�ي��ون ال �ع��رب ك��ان��وا ق��وة ال ي�ستهان ب�ه��ا فيالمنظمة والمجل�س الوطني  ،وكانت تربطهم عالقات
وثيقة بالإدارة الم�صرية وخا�صة �سامي �شرف  ،و�شعروا
�أن ب�إمكانهم اال�ستيالء على المنظمة  ،ف �ب��د�أوا قبيل
انعقاد المجل�س الوطني ف��ي دورت ��ه الثانية ( - 5/31
 ) 1965/6/4م��ع الي�ساريين وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م ح�ي��در عبد
ال�شافي الم�شاغبة على ال�شقيري  ،ورك��زوا انتقاداتهم
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على �أن ال�شقيري يمالئ الدول العربية  ،وال يعمل على
ا�ستقاللية المنظمة  .وقد راجت �شائعة عن �أن الرئي�س
عبد النا�صر لن يفتتح الدورة الثانية للمجل�س الوطني ،
كم�ؤ�شر على رف��ع ال�غ�ط��اء ع��ن ال�شقيري  -ل��و ح��دث -
ف��ازداد هجوم القوميين ال�ع��رب على ال�شقيري  ،وعند
االفتتاح ح�ضر الرئي�س ولكنه قال في كلمته  « :ترددت
كثيرا ً قبل �أن �آتي �إليكم  ،لأن عندكم م�شكالت  ،ولكن في
النهاية قلت هذه فل�سطين  ،وهذا الكيان الفل�سطيني » .
ورد ال�شقيري قائالً � « :إنك معروف ب�أنك قائد ملهم ،
وقد �ألهمك اهلل �أن ت�أتي �إلى المجل�س الوطني » .
وم�ج��يء عبد النا�صر � ،أث��ر على م��وق��ف القوميين
العرب  ،ولكن عندما انتقل االجتماع في اليوم الثاني �إلى
جامعة الدول العربية  ،كانت هناك �سل�سلة من المفاج�آت
بانتظار ال�شقيري  .فعند بداية الجل�سة وقف القوميون
والي�ساريون وقالوا ال يجوز الجمع بين رئا�سة اللجنة
التنفيذية ورئا�سة المجل�س الوطني  ،لأن المجل�س ينبغي
�أن يحا�سب  ،وما �أن �أطلقت هذه الكلمات حتى قام ال�شغب ،
فحمل ال�شقيري �أوراق��ه وغ��ادر الجل�سة  ،و�إذا بعدد من
�أع�ضاء المجل�س يحملون ال�شيخ عبد اهلل غو�شة ( رئي�س
الهيئة الإ�سالمية في الأردن ) ويجل�سونه على المن�صة ،
فقام ال�صياح م��ن جديد  ،وق��اده ه��ذه ال�م��رة النا�صري
�شريف الجعبري ل�صالح ال�شقيري � ،إذ قام النا�صريون
بالتوجه �إل��ى المن�صة و�أن��زل��وا غو�شة  ،فع ّمت الفو�ضى
ف��ي المجل�س  ،وق ��ام ع��دد م��ن الأع �� �ض��اء بحمل ال�شيخ
عبدالحميد ال�سائح �إلى المن�صة و�أنزله �آخ��رون  ،دامت
هذه الفو�ضى لوقت طويل � ،إلى �أن تمت ت�سوية الأمر ،
بعودة ال�شقيري �إل��ى رئا�سة المجل�س التي ا�ستمر فيها
حتى ا�ستقالته .
•  ل��م��اذا ك��ان ال�شقيري م��ي��االً دوم���ا ً �إل��ى �سيا�سة
التر�ضيات ؟

 ه� ّم ال�شقيري ك��ان �أن تبقى المنظمة  ،و�أن يولدالكيان الفل�سطيني  ،وتتبلور ال�شخ�صية الفل�سطينية ،
وال�س�ؤال �أي��ن ومتى ؟ في �أج��واء �شديدة التعقيد  ،وجو
م�شحون بال�شكوك واالتهامات  .خالفات عربية �شديدة ،
و�ضغوط كبيرة على الفل�سطينيين  ،وت�صارع اتجاهات
�سيا�سية  ،كان عليه التحرك في �ضوء ذلك كله .
• وهل بدت اللجنة التنفيذية الجديدة من�سجمة
مع �سيا�سة التر�ضية ؟

 جاء ال�شقيري بعد انتخابه لرئا�سة اللجنة التنفيذية وفي تر�ضية جزئية للملك والمفتي  -بالدكتور �أحمدال���س��روري �إر��ض��اء ل�ل��أردن  ،وال�ستكمال التر�ضية �أبعد
القوميين ال�ع��رب والمقربين م��ن ��س��وري��ة  ،وم��ن عبد
النا�صر  ،فجاء �إبراهيم �أبو �ستة بدال ً عن حامد �أبو �ستة ،
و�أبعدني عن اللجنة التنفيذية و�أت��ى بجمال ال�صوراني

وداوود الح�سيني لتر�ضية المفتي .
• وماذا عن محاوالتكم مع ال�سوفييت ؟

 كان ال�سفير ال�سوفييتي في القاهرة « فينو غرادوف »�أ�شهر �سفير �سوفييتي ف��ي العالم  ،وك��ان على معرفة
وع�لاق��ة بال�شقيري م��ن �أي ��ام ع�م��ل الأخ �ي��ر ف��ي الأمم
المتحدة  ،طلبنا منه موعدا ً فدعانا للع�شاء  ،وربما حتى
ال يكت�سب اللقاء �صفة ر�سمية  ،ذهبت مع ال�شقيري �إلى
اللقاء وك��ان بين الرجلين تبا�سط وممازحة  ،وعندما
طرح ال�شقيري مو�ضوع العالقة مع ال�سوفييت قال له
« فينوغرادوف » �أنت �أكبر �أحمق في العالم « لأنك قبلت
�أن تت�صدى لق�ضية بمثل هذا التعقيد � ،أميركا �ضدكم ،
بريطانيا �ضدكم  ،فرن�سا �ضدكم ونحن �ضدكم  ،ومعظم
ال �ع��رب ��ض��دك »  .ع ��اود ال�شقيري ط��رح الأم ��ر  ،فقدم
« فينوغرادوف » �إجابة قاطعة  :ال عالقات مع المنظمة ،
المنظمة غير واقعية  ،واالت�ح��اد ال�سوفييتي ال يمكنه
التعامل معها � ،أنتم في الميثاق تتحدثون عن دولة من
البحر المتو�سط �إلى نهر الأردن  ،هذا غير مقبول لنا ،
وانتهى اللقاء دون �أية نتيجة .

ال�م�ج�ه��ول ف��ي غ��زة �� ،ش��ارك��ت ف�ي��ه وح� ��دات رم��زي��ة من
جي�ش ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطيني  ،وب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ع��ر���ض ،
توجه �أع�ضاء المجل�س ل��زي��ارة وح��دات جي�ش التحرير
في مع�سكراتها  ،حيث �شهد الأع�ضاء عددا ً من البيانات
العملية وال�ت��دري�ب��ات الع�سكرية  ،ال�ت��ي �أب ��رزت م��ا بلغه
جي�ش التحرير خالل الفترة الق�صيرة التي انق�ضت على
�إن�شائه من كفاية في التدريب والإعداد  ،والحقيقة كان
لم�صر ف�ضل كبير في ذلك .
•  هل تعتقدون �أن �شعوركم بالقوة هو الذي �أبعد
ال�شقيري ع��ن �سيا�سة التر�ضيات ؟ كيف جرى
تج�سيد هذه الفكرة ؟

 بت�شكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة �ضمت اللجنةالثالثة القوميين العرب ( �أ�سامة النقيب ) والمقربين
من �سورية ( عبد الفتاح يون�س ) والمقربين من الهيئة
العربية العليا ( جمال ال�صوراني ) وغير كل ذلك �ضمت
ثالثة �أع�ضاء من جبهة التحرير الفل�سطينية ( ج  .ت .
ف ) هم �شفيق الحوت  ،و�أحمد �صدقي الدجاني  ،و�أحمد
ال�سعدي .

• ماذا عن الدورة الثالثة للمجل�س الوطني ؟

• وهل �أعيد ت�شكيل اللجنة التنفيذية ؟

 ج� ��اء ع �ق��د ال � � ��دورة ال �ث��ال �ث��ة ل�ل�م�ج�ل����س الوطنيب�إ�ضافة  130ع�ضوا ً من فل�سطينيي غزة و�سورية وم�صر
والخليج  ،لموازنة الحجم الكبير لممثلي الأردن  ،ف�أ�صبح
عدد �أع�ضاء المجل�س  466ع�ضوا ً .
و�أث �ن��اء ان�ع�ق��اد المجل�س طلبت اللجنة التنفيذية
تعديل المادة  22من النظام الأ�سا�سي  ،المتعلقة بالن�شاط
الفل�سطيني الم�سلح  ،والتي كانت تقول � « :إن ت�شكيل
وح��دات فل�سطينية خا�صة وف��ق ال�ح��اج��ات الع�سكرية ،
والخطة التي تقررها القيادة العربية الموحدة باالتفاق
وبالتعاون مع الدول العربية المعنية  ،لت�صبح  « :تن�شئ
منظمة التحرير الفل�سطينية جي�شا ً من �أبناء فل�سطين ،
يعرف بجي�ش التحرير الفل�سطيني له قيادة م�ستقلة ،
وواجبه القومي �أن يكون طليعة تحرير فل�سطين » .
و�أقر المجل�س هذا التعديل  ،وحتى يك�سب ال�شقيري
عدم بروز معار�ضة تثير الإ�شكاالت ال�سابقة حول هيكلية
العمل  ،وافق على �أن يكون الجمع بين رئا�سة المجل�س
ورئا�سة اللجنة التنفيذية لهذه الدورة ( الثالثة ) فقط
على �أن يجري الف�صل بين الرئا�ستين في الدورة القادمة
( الرابعة ) .

 �أعيد ت�شكيلها فدخلتها �أنا وحامد �أبو �ستة  ،وخرجراج��ي �صهيون  ،وعبد الفتاح يون�س وذل��ك في �شباط /
فبراير  ، 1967وقبيل العدوان ال�صهيوني في حزيران/
يونيو ع��ام � ، 1967أ��ض�ي��ف �إل�ي�ه��ا يحيى ح�م��ودة  ،وعبد
الخالق يغمور  ،وبهجت �أبو غربية .

• الفقرة التي تم تعديلها حول جي�ش التحرير ،
هل كانت من�سجمة مع واقع هذا الجي�ش ؟

 كنا قد قطعنا خطوات وا�سعة على هذا ال�صعيد ،ولإع �ط��اء م�صداقية ل�ل�ق��رار � ،شهد �أع���ض��اء المجل�س
ي��وم  ، 1966/5/22عر�ضا ً ع�سكريا ً ف��ي �ساحة الجندي

• وكيف كان انعكا�س الهزيمة على منظمة التحرير ؟

 كان ذلك ي�شبه نهاية مرحلة وبداية مرحلة �أخرى ،فالعدوان �أدى �إلى احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
والجوالن و�سيناء � ،أكثر من ن�صف ال�شعب الفل�سطيني
�أ�صبح تحت االح�ت�لال  ،وبينهم ق�سم كبير من �أع�ضاء
المجل�س الوطني  ،مما �أدى �إل��ى خلل كبير في تركيب
هذا المجل�س  ،كنا �أمام مرحلة جديدة .
• �ألم يقت�ض ذلك تغيير �أ�ساليب العمل ؟

 التغيير �أ�صبح مفرو�ضا ً لأن الأو��ض��اع تبدلت بعدعام  ، 1967حدث ت�صاعد كبير في العمل الفدائي فيما
بهتت المنظمة  ،و�ضعفت �صورتها و�صوتها  ،كنا قبل 67
نتحدث في الإذاع��ة  ،الآن البالغات الع�سكرية �أ�صبحت
هي من يتحدث  ،عبد النا�صر كان مت�ضايقا ً وال�شقيري
بال حول  ،وك��ان المطلوب القيام بعمل فدائي  ،عندها
�أر� �س �ل �ن��ي ال���ش�ق�ي��ري م��ع ج �م��ال ال �� �ص��وران��ي لالت�صال
بالف�صائل وعر�ض التن�سيق بينها وبين المنظمة .
• ما هو نوع التن�سيق ؟

 �أن ت�صدر الف�صائل بياناتها با�سم المنظمة  ،وتتولى399

المنظمة دعمها ماليا ً  ،طلب �أن نت�صل بفتح والجبهة
ال�شعبية  ،وبالفعل عقدنا اجتماعا ً مع فتح ح�ضره عن
الحركة يا�سر عرفات وفاروق القدومي  ،وذلك في بيت
محمد ال�شاعر بدم�شق  ،كانت هذه �أول مرة �أقابل فيها
يا�سر عرفات  ،عر�ضنا التن�سيق فبقي �أبو عمار �صامتا ً ،
وقال ف��اروق القدومي �إذا كنتم تريدون التن�سيق ف�أهالً
و��س�ه�لاً بكم ف��ي الأر� ��ض المحتلة  ،التن�سيق ف��ي �أر�ض
المعركة � ،إن فتح ف��ي �صعود  ،والمنظمة ف��ي هبوط ،
ولكن في نهاية اللقاء وافق �أبو عمار على التن�سيق  ،على
�أن ت�أخذ فتح �ألف دينار من المنظمة �شهريا ً  ،لم ت�ستلمها
بالطبع لأن التطورات ت�سارعت وا�ستقال ال�شقيري  .كما
فاو�ضنا الجبهة ال�شعبية  ،التي مثّلها وديع حداد وف�ضل
�شرورو  ،ويومها قال لنا وديع حداد  :اتركوا فتح  ،ماذا
تريدون منها ؟ ولكن تكليف ال�شقيري لنا ك��ان يق�ضي
االت���ص��ال بفتح �أوال ً ث��م الجبهة ال�شعبية  .وق��د جرى
االتفاق مع الجبهة على دف��ع ع�شرة �آالف دينار �شهريا ً
مقابل التن�سيق  ،وعندما �أر�سلنا وجيه المدني للدفع في
المكان المحدد وهو مكتبة منيمنة في ع�سور ببيروت ،
لم يجد المدني �أحدا ًبانتظاره  ،وعلمنا وقتها �أن ال�شعبية
ر�أت �أن م�صر ب��د�أت تنف�ض يدها من المنظمة  ،و�أنهم
�سوف يت�سلمونها فلماذا التن�سيق ؟ .
• هل كانت العالقات مع عبد النا�صر �سيئة بالفعل ؟

 عبد النا�صر كان مت�ضايقا ً  ،والعالقة �ساءت كثيرا ًبعد قمة الخرطوم  ،ولكن في ذلك الحين ب��د�أت حملة
قوية في الإعالم الم�صري على ال�شقيري قادها محمد
ح�سنين هيكل .
• ما هو ال�سبب في تفكيركم ب�إزاحة ال�شقيري ؟

 ك �ن��ت �أت �ل �م ����س م� ��دى ال �� �ص �ع��وب��ات ال �ت ��ي تواجههاالمنظمة بعد حزيران  ،ولكن �أول كالم �سمعته عن �إزاحة
ال�شقيري ك��ان ف��ي قمة ال�خ��رط��وم �أي �ل��ول � /سبتمبر عام
 ، 1967ف�أثناء خروجي �إل��ى بهو الفندق لتدخين �سيجارة
فوجئت ب��وزي��ر خ��ارج�ي��ة الأردن « �أح�م��د ط��وق��ان » ووزير
خارجية تون�س « المنجي �سليم » يقتربان مني ويجل�سان
�إل��ى جانبي  ،وبعد حديث ودي ق�صير  ،ق��ال لي طوقان :
�أخ خالد  ،ال�شقيري ورطنا بحرب حزيران  ،وال يجوز �أن
ي�ستمر  ،وق��د تكلمنا مع �إخ��وت��ك فوجدنا تجاوبا ً لإزاحة
ال�شقيري  ،تكلمنا مع نمر الم�صري  ،وبهجت �أبو غربية ،
وعبد الخالق يغمور ومع يحيى حمودة  ،ومع �أ�سامة النقيب ،
ووجيه المدني  ،ونرجو �أن تن�ضم لهم في هذا العمل  ،فقلت
لهم �أن��ا �أرف����ض ه��ذه الأ�ساليب  .وف��ي �أول اجتماع للجنة
التنفيذية في القاهرة بعد الم�ؤتمر قلت لهم �أخبرني فالن
كذا وكذا  ،ف�شحبت وجوه من ذكرت �أ�سماءهم .
•  ولكن مناخ م�ؤتمر القمة ب�شكل ع��ام ك��ان �ضد
ال�شقيري ؟

 ك��ان ب��الإم�ك��ان تلم�س ذل��ك منذ اجتماعات وزراء400

ال�خ��ارج�ي��ة  ،فعندما ذه�ب�ن��ا �إل ��ى ت�ل��ك االج�ت�م��اع��ات في
الخرطوم ج��اء رئي�س الم�ؤتمر محمد �أحمد محجوب
رئي�س وزراء ال���س��ودان  ،ووزي ��ر خارجيته وه��و �صديق
م�ق��رب م��ن ال�شقيري  ،ورج��ا �أب��ا م��ازن �أال ي���ش��ارك في
االجتماع لأن��ه يجري في �إط��ار القمة  ،ولي�س في �إطار
الجامعة العربية  ،فقال ال�شقيري � :أنا موافق على عدم
الح�ضور ب�شرط �أن ت�سمحوا لي ب�إلقاء خطبة الجمعة
في م�سجد الخرطوم يوم غد � .أدرك محجوب ما يرمي
�إليه ال�شقيري  ،وفي ظرف كان االحتقان ال�شعبي عاليا ً ،
فقال له � :إذن لتح�ضر الم�ؤتمر  ،ولكن حاول �أن ال تكون
ا�ستفزازيا ً  .وعندما طرح الرئي�س عبد النا�صر مو�ضوع
�سفر ال�م�ل��ك ح�سين �إل ��ى وا��ش�ن�ط��ن وم��و��س�ك��و مقترحا ً
تفوي�ضه للتحدث با�سم العرب  ،اعتر�ض ال�شقيري  ،وقال
بالحرف  :من حق الرئي�س عبد النا�صر �أن يفو�ض الملك
ح�سين للكالم عن �سيناء  ،وم��ن حق �سورية �أن تفو�ض
الملك ح�سين للكالم عن الجوالن � ،أما ال�ضفة الغربية
وغزة والحمة هي �أر�ض فل�سطينية  ،و�شعب فل�سطين ال
يفو�ض �أحدا ً للكالم نيابة عنه .
ت�ضايق الرئي�س عبد النا�صر كثيرا ً من هذا الكالم ،
و�سورية لم تكن ت�شارك في القمة لأنها ال تريد التورط
في �أية م�شاريع ت�سوية �آنذاك  ،وربما منذ تلك اللحظة
قرر عبد النا�صر رفع الغطاء نهائيا ً عن ال�شقيري .
المهم �أن ال�شقيري ا�ستطاع توظيف الجو الجماهيري
ال���ض��اغ��ط �آن ��ذاك ليفر�ض ال �ل�اءات ال �ث�لاث  :ال �صلح
وال تفاو�ض وال اع�ت��راف  .وق��ال � :ضمن ه��ذه ال�شروط
ليذهب الملك ح�سين �إلى وا�شنطن ومو�سكو  .و�أ�صبحت
هذه ال�لاءات �شعار الم�ؤتمر الذي �شهد �أي�ضا ً م�صالحة
�سعودية م�صرية .
• تردد �أن ال�شقيري طرح م�شروعا ً للمواجهة ؟

 نعم طرح م�شروعا ً �أحيل �إلى اللجان  ،وكان االتجاهال�سائد �إزالة العدوان  ،ولكن كان وا�ضحا ً الآن �أن مرحلة
ال�شقيري قد �أ�سدل ال�ستار عليها .
• كيف جرت �آلية �إزاحة رمز بناء المنظمة ؟

 قام ت�سعة من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية وهم  :نمرالم�صري  ،عبد الحميد �شومان  ،اللواء وجيه المدني ،
النقيب يو�سف عبد الرحيم  ،يحيى حمودة  ،بهجت �أبو
غربية  ،عبد الخالق يغمور  ،بتوجيه ر�سالة �إلى ال�شقيري
يطالبونه فيها باال�ستقالة  ،وعمد عبد المجيد �شومان
رئي�س �إدارة ال�صندوق ال�ق��وم��ي �إل��ى وق��ف التحويالت
المالية �إلى ال�شقيري فوجد نف�سه بدون مال  ،وال �شيء
تحت ت�صرفه  ،فقام بتقديم ا�ستقالته .
• �إلى من وجه ال�شقيري كتاب اال�ستقالة ؟

 -ي��وم  1967/12/25وج��ه ال�شقيري ا�ستقالته �إلى

ال�شعب الفل�سطيني .
•  ما مدى �صحة ما قيل حول قيام دولة عربية
بالإيعاز لأع�ضاء اللجنة التنفيذية لمطالبة
ال�شقيري باال�ستقالة ؟

 هناك من قال بالإيعاز  ،وهناك من قال ب�أن �أع�ضاءاللجنة التنفيذية قاموا بذلك من تلقاء �أنف�سهم  ،ولكن
الحقيقة �أن وق��ف ال�م��ال ع��ن ال�شقيري  ،والحملة في
�صحيفة الأهرام عليه  ،هي التي دفعته لال�ستقالة  ،كان
يعول كثيرا ً على دعم عبد النا�صر  ،بدون هذا الدعم لم
تكن هناك فر�صة لال�ستمرار  ،خا�صة �أن عالقته بف�صائل
المقاومة لم تكن على ما يرام  ،وكانت الف�صائل تتقدم
ب�سرعة  ،بحكم العمل الفدائي الن�شط .
• كيف ت�صرفتم بعد اال�ستقالة ؟

 �أ�صدرت اللجنة التنفيذية بيانا ً يوم ، 1967/12/25�أع�ل�ن��ت ف�ي��ه �أن �ه��ا �ستعمل ب��ال�ت�ع��اون م��ع ج�م�ي��ع القوى
الفل�سطينية المقاتلة على بناء مجل�س وطني جديد
لمنظمة التحرير  ،تنبثق عنه قيادة جماعية م�س�ؤولة ،
تعمل على ت�صعيد الن�ضال الم�سلح وتوحيده  ،وتحقيق
الوحدة الوطنية وتعبئة الجهود القومية وتطوير �أجهزة
المنظمة بما تتطلبه المرحلة التاريخية الحا�سمة ،
واختارت اللجنة يحيى حمودة ليكون نائبا ًلرئي�س اللجنة
التنفيذية .
• لماذا وقع االختيار على يحيى حمودة بالذات ؟

كان �أكبر �سنا ً  ،ومقبوال ً من الجميع .

• متى بد�أت االت�صاالت من �أجل المجل�س الوطني
الجديد ؟

 بعد ال�ح��رب ك��ان��ت ه�ن��اك متغيرات ه��ام��ة  ،ن�صف�أع�ضاء المجل�س تحت االحتالل  ،وف�صائل المقاومة تريد
�أن تتمثل في المجل�س الذي �أ�صبحت �ضرورة انعقاده بعد
�إعادة ت�شكيله مهمة  ،خا�صة �أن موعد انعقاده العادي كان
مقررا ً في �أواخ��ر �أيار  /مايو  ، 1967ولكنه ت�أجل ب�سبب
الظروف التي �سادت �آنذاك .
بعد بيان اللجنة التنفيذية في  1967/12/25جرت
ات�صاالت مع الف�صائل  ،وتم االتفاق على ت�شكيل لجنة
تح�ضيرية من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية  ،و�أ�ضيف �إليها
�إب��راه�ي��م بكر � ،صالح خلف ( �أب��و �إي��اد )  ،خليل الوزير
( �أبو جهاد )  ،خالد الح�سن  ،كمال نا�صر  ،زهير العلمي ،
�أب��و ماهر غنيم  ،كمال ع��دوان  ،وغالبيتهم م��ن فتح ،
�إ��ض��اف��ة �إل��ى ممثلين ع��ن ال�شعبية وال�صاعقة ( يا�سر
عمرو  ،و�ضافي جمعاني ) ومهمتها ت�شكيل المجل�س
الوطني الفل�سطيني  ،لعقد دورته الرابعة  ،وقد �أ�سندت
لي �أمانة �سر اللجنة التح�ضيرية  ،و�أ�صرت الف�صائل على
�أن يوافق ممثلوها في اللجنة التح�ضيرية على كل ع�ضو
من �أع�ضاء المجل�س الوطني بما في ذلك �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية .
• ولماذا تغير الميثاق من القومي �إلى الوطني ؟

 الذي تغير هو ا�سم الميثاق  ،وقتها طرح �إبراهيمبكر � ،أن الميثاق القومي هو للأمة العربية  ،ويجب �أن
ي�سمى الميثاق الوطني  ،لأن كلمة وطني تن�صرف �إلى ال�شعب
العربي الفل�سطيني والميثاق هو لل�شعب الفل�سطيني .
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حـتــى ال نـنــ�ســــى *
راج��ي حبيب �صهيون ل��م يكتب التاريخ و�إن�م��ا كتب
للتاريخ  ،من تجربته ال�شخ�صية في منظمة التحرير
الفل�سطينية وم��ع ال�شقيري وال �سيما ح��ول الم�ؤتمر
الوطني الأول والميثاق والإذاعة  ،وذلك في كتابه « حتى
ال نن�سى » فقد ك��ان م �ق��ررا ً للجنة الميثاق  ،وق��د قال
ف��ي كتابه « حتى ال نن�سى » ( ق��ام��ت منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،وكان الم�ؤتمر الوطني الأول قد عقد في
القد�س في �أيار  /مايو  - 1964الذي تحول �إلى المجل�س
الوطني فيما بعد  -عر�سا ً للفل�سطينيين  ،وكان الأ�ستاذ
ال�شقيري قد �أعد لكل �شيء عدته  ،كما �شكّل �أمانة لل�سر
من عدد من المتطوعين لتنظيم �ش�ؤون الم�ؤتمر  ،و�شكّل
لجنة ال�ستقبال ر�ؤ�ساء الدول العربية القادمين لح�ضور
حفل االف�ت�ت��اح  ،وف��ي طليعتهم الملك ح�سين ب�صفته
رئي�س الدولة التي كانت تتولى �ش�ؤون ال�ضفة الغربية ،
ولعل �أ��ص��دق ت�صوير لتلك اللحظات التاريخية هو ما
ورد في الكلمة التي �ألقاها رئي�س الم�ؤتمر الم�ؤ�س�س الأب
�أحمد ال�شقيري في افتتاح الم�ؤتمر بح�ضور ع��دد من
الملوك والر�ؤ�ساء والزعماء العرب  ،وقد ا�ستهلها بقوله :
« في هذا اليوم التاريخي  ،وفي مدينة القد�س الخالدة ،
يجتمع �شعب فل�سطين لأول مرة بعد كارثة فل�سطين  ،فما
�أعظم هذا اللقاء  ،وما �أكرم معناه و�أبعد مداه »  .ويقول :
« ونحن �إذ نفتتح هذا الم�ؤتمر الوطني  ،تطالعنا هذه
المعاني بارزة وا�ضحة  ،و�أكبر هذه المعاني �أننا نجتمع
لأول مرة بعد �ستة ع�شر عاما ً على عمر الكارثة  ،وهذه
�أكبر المعاني حقا ً  ،فقد ت�ألبت على هذا ال�شعب البا�سل ،
قوى ال�صهاينة واال�ستعمار مجتمعة مت�ساندة  ،ف�أقامت
« �إ�سرائيل » على �أر�ضنا  ،وتحالفت على �إخراجنا وت�شريدنا
تحت كل �سماء وكوكب  ،ثم راحت ترهق الالجئين منا
عاما ً بعد عام بالب�ؤ�س والحرمان  ،وهي تح�سب �أن هذا
ال�شعب لن يجتمع �أبدا » ( �ص . ) 133ولكن م�ؤتمرنا هذا ،
ج��اء ليعلن للدنيا ب�أ�سرها �أن�ن��ا نحن � -أه��ل فل�سطين
�أ�صحابها ال�شرعيين  -قد التقينا واجتمعنا على تحرير
فل�سطين « ونحن هنا  -وفود فل�سطين  -قد تنادينا �إلى
هذا الم�ؤتمر العتيد على �أر�ض فل�سطين  ،على الخطوط
الأمامية من فل�سطين  ،ن�شهد العدوان والبغي جاثما ً
ع�ل��ى �أر��ض�ن��ا ودي��ارن��ا وع�ل��ى م�ع��اب��دن��ا وم��راب�ع�ن��ا  ،وعلى
مدننا وقرانا من الوطن ال�سليب  ،ونحن هنا ال نمثل
الفل�سطينيين في �سورية ولبنان وال�ع��راق وقطاع غزة
فح�سب  ،ولكننا نحن هنا �شعب واحد ووطن واحد وكفاح
واحد » .

« �إن �شعب فل�سطين �سيبذل في �سبيل وطنه الأرواح
والأم� ��وال  ،ول�ك��ن م�صير الكيان م��ره��ون  -بالنهاية -
ي�سرت ودعمت نه�ض
بالدول العربية جميعها  ،ف�إن هي ّ
الكيان بكل �أعباء التحرير  ،وهنا ال بد لي �أن �أعلن �صراحة
�أننا نحن � ،أهل فل�سطين  ،و�أنا واحد منهم  ،نرف�ض ال�سير
في �أي طريق �إال طريق الكفاح وال�سالح  ،فقد �سئم �شعب
فل�سطين ومعه الأم��ة العربية ال �ق��رارات التي ال تنفذ
والت�صريحات !! » ( �ص . ) 135ثم يقول « هذه هي معالم
الطريق �أيها الإخوان  ،ن�سير فيها جميعا ً  ،لكل فل�سطيني
مكان في هذا الكيان � ،إن �شرف الكفاح حق لنا جميعا ً ،
وواجب علينا جميعا ً ال ا�ستئثار وال احتكار  ،فال�شعب كله
في المعركة  ،لأن الوطن لل�شعب وال�شعب للوطن » .
ويزداد اندفاع ال�شقيري رحمه اهلل  ،وهو ي�ؤكد �أن ن�شوء
منظمة التحرير الفل�سطينية اليوم  ،يرمز �إلى ا�ستقاللية
الإرادة الفل�سطينية  ،والكيان الفل�سطيني  ،و�أنه ال و�صاية
على ال�شعب الفل�سطيني بعد ذاك اليوم  ،موجها ً كالمه
�إلى ملوك ور�ؤ�ساء الدول العربية  « :غدا ً �س�أحك �أكتافي
ب�أكتاف الملوك والر�ؤ�ساء و�أقول لهم  :لقد جئتكم اليوم ،
ال مندوبا ً لجامعة الدول العربية لدى �شعب فل�سطين ،
بل ممثال ً ل�شعب فل�سطين لدى الجامعة »  .ون ّوه بالجو
الأخوي والعاطفي ال�صادق الذي �ساد الم�ؤتمر  ،فقد كان
جوا ً �أخاذا ً مو�شحا ً بالرومان�سية الوطنية والر�ؤى الحلوة
والآم��ال الكبار  ،وقد انبثق عن الم�ؤتمر لجنة الميثاق
( �ص . ) 136وكان قد �أعد م�سودة ميثاق  ،وطرحها على
�أع�ضاء اللجنة للتدار�س والنقا�ش  ،وكانت اللجنة ت�ضم
بين �أع�ضائها عددا ً من رجال القانون والباحثين  ،وكان
ال�شقيري يمر على اللجان ي�ستمع �إلى مجريات الأمور
ويتابع النقا�شات  ،وكان جو المناق�شات يحتدم �أحيانا ً �إلى
درجة الغليان توخيا ً للدقة و�سالمة المنطق وم�ستوى
القانون الأكاديمي الرفيع  ،وكان ال�شقيري رحمه اهلل ،
وهو الحركة الدائمة « الدينامو » المحرك لهذه اللجنة
وغيرها من اللجان  ،مثل  :اللجنة ال�سيا�سية  ،ولجنة
التنظيم ال�شعبي  ،واللجنة المالية وغيرها بحيث �أن كال ً
من اللجان كانت ت�شعر وك�أن ال�شقيري متفرغ لمناق�شتها
هي وحدها من دون �سواها � ( .ص. ) 140
ويعرج « �صهيون » على فرية �إلقاء اليهود في البحر ،
فيقول  :هذه الفرية لي�ست �إال ق�صة �إعالمية ابتدعها
�أركان ال�صهيونية وخرجوا بها على الدنيا  ،وكم �سمعت
ذل��ك االتهام ( �إلقاء اليهود بالبحر ) يوجه �إل��ى �أحمد
ال�شقيري �شخ�صيا ً  ،ويعزى �إليه في خطبه وت�صريحاته .

(*) راجي �صهيون  ،حتى ال نن�سى  ،المطبعة الوطنية  ،ع ّمان  ،الأردن �269 ، 1997 ،صفحة .
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راجي حبيب �صهيون

وي�ضيف � :أقول با�سم الحق وال�شرف وال�ضمير � ،إن �أحمد
ال�شقيري لم ي�صدر عنه هذا القول يوما ً على الإطالق ،
و�إن �م��ا ك��ان  -ي �ن��ادي بمعاملة ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن ك��ان��وا في
فل�سطين قبل قرار التق�سيم عام  1947معاملة قانونية ،
لهم ما ل�سائر المواطنين من حقوق  ،وعليهم ما علينا
من واجبات � .أما الذين ح�ضروا �إلى فل�سطين بعد ذلك ،
فتجري �إعادتهم �إلى البالد التي جاءوا منها � ،أو �إلى �أي
بلد �أخرى يختارون العودة �إليها � ( .ص. ) 143
وحول ن�شاطات و�إنجازات المنظمة  ،والقرارات التي
اتخذتها اللجنة التنفيذية الأولى  ،ي�سجل راجي �صهيون
�أن �أول منجز مهم هو �إن�شاء « �صوت فل�سطين » ليكون
ال���ص��وت ال��داع��ي �إل ��ى ج�م��ع �شمل ال�شعب الفل�سطيني
الممزق الأو�صال  .وكانت خطوة هامة وكبيرة في تاريخ
علي
الن�ضال الفل�سطيني  ،وي�ضيف  :وقد وقع االختيار ّ
للقيام بهذه المهمة الوطنية الجليلة  ،فقد ا�ستدعاني
الأب الم�ؤ�س�س ال�شقيري بعد الم�ؤتمر الأول  ،وكلفني
بالمبا�شرة في �إع��داد خطة لإن�شاء « �صوت فل�سطين »
�صوت منظمة التحرير الفل�سطينية من القاهرة .
وعن خ�صال ال�شقيري و�أخالقه يقول « �صهيون » :
و�أ�ست�أذن هنا الغتنام الفر�صة  ،والإفادة ب�أمانة و�إخال�ص
�إنني نادرا ً ما ر�أيت ال�شقيري  -على كثرة ات�صالي به في
المنظمة  -يفقد �صبره  ،ويخرج عن �ضبط نف�سه  ،ولكني
�أذكر جيدا ً كيف �أنه كان في بع�ض الأزمات ي�سمح لنف�سه
باال�سترخاء قليال ً على مكتبه ��� ( ،ص ) 154وينظر �إلى
من حوله  ،ويقول م�شيرا ً �إلى ق�ضيتنا البائ�سة ومعربا ً

عن هلعه « ممزقة  ..ممزقة  ..يا �إخوة �إنها خيمة ممزقة ،
�أن��ى جئتها تجدها ممزقة »  ،وه��و يق�صد �أن الق�ضية
ممزقة مهلهلة  ،ت�شكو الظلم من طبقة معينة من �شعبها ،
قبل ال�شكوى من الآخرين  .وليرحم اهلل ال�شقيري �ألف
رحمة � ،سبعين مرة �إذا �أن�صف التاريخ  ،ف�إنه ال بد و�أن
تذكر له �صفاته العظيمة الكثيرة  ،وفي ر�أ�سها ال�صبر
والأم��ان��ة وال�شرف والإي�م��ان ب��اهلل تعالى والعلم الغزير
والإخال�ص التام لق�ضية بلده !! ( �ص. ) 155
ولي�سمح ل��ي ال�ق��ارئ م��رة �أخ ��رى و�أن ��ا �أن ��وه بمناقب
وم��زاي��ا الرجل �أن �أحيله �إل��ى م��ذك��رات �أحمد ال�شقيري
ن�ف���س��ه  ،ل�ع��ل ال �ق��ارئ ع�ن��دئ��ذ ي ��درك ��س��ر ذل ��ك الرجل
الع�صامي الذي منحه اهلل تعالى ل�شعبنا المنا�ضل  ،فكان
الرائد الأول لفتح �صفحة ق�ضيتنا �شبه الميتة  ،والأب
الم�ؤ�س�س لمنظمة الن�ضال الفل�سطيني ال�شريف  ،منظمة
التحرير الفل�سطينية � ( .ص) 155
وعن ا�ستقالة ال�شقيري يو�ضح « راجي �صهيون » وجهة
نظره في الأمر فيقول  :تعر�ضت منظمة التحرير نتيجة
حرب الأيام ال�ستة � ،إلى �إرها�صات وهزّات داخلية  ،كادت
تودي بالبناء ال�صغير المتنامي الذي �أن�ش�أته عبر ثالث
�سنوات  ،من العمل الجاد في تر�سيخ �أ�س�س العمل وتعزيز
الم�سيرة  .وكان الرجل الكبير م�ؤ�س�س منظمة التحرير
�أحمد ال�شقيري قد تنحى عن رئا�سة المنظمة � ،إذ وافق
المجل�س الوطني على قبول ا�ستقالته  ،التي وجهها عبر
�إذاعة �صوت فل�سطين �إلى ال�شعب الفل�سطيني مبا�شرة .
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رحلتي مع الزمن *
الأ� �س �ت��اذ �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري ��ص��دي��ق ح�م�ي��م لزوجي
المرحوم دروي�ش المقدادي  ،تعرفت به يوم زواجنا في
القد�س � ،إنه من ال�شخ�صيات الوطنية المعروفة ويعتبر
منظمة كثيرة الأع�ضاء � ،أو حزبا ً كثير ال�شعبية  .كان
رجال ً يعد ب�ألف رجل  ،حمل حب وطنه في قلبه وحمل
ق�ضية بالده على منكبيه العري�ضين  ،وظل يجوب بالد
العالم يحث �شعبه على الحياة الحرة العزيزة  ،ولتراب
وطنه بالحرية والكرامة  .ولد �أحمد ال�شقيري من عائلة
عريقة م�شهور عنها الكفاح الوطني  .ف ََج ُّد وال��ده جاء
�إلى عكا مع جنود الم�سلمين الذين خل�صوها من ح�صار
نابليون  ،و�أب��ت المدينة �أن ت�ست�سلم ون�سجت حكايات
م�ضيئة في الن�ضال الوطني .
ورث �أحمد ال�شقيري من عكا �صمود قلعتها وعنادها
�أمام الحوادث والمحن  ،وقد عا�ش طفولة �شقية تعي�سة ،
وذلك ب�سبب طالق والدته  ،فعا�ش في طولكرم  -حيث
كان برفقة والدته  -حياة العذاب والحرمان  ،ولكن بعد
وفاة والدته عاد ليعي�ش في كنف والده المي�سور الحال ،
فتلقى تعليمه في مدار�س عكا  ،ثم التحق للدرا�سة في
الجامعة الأميركية  ،ولكن �سلطات االحتالل الفرن�سي
طردته ب�سبب م�شاركته في �إحدى التظاهرات الوطنية .
فعاد �إلى مدينة القد�س لإكمال درا�سة القانون في الكلية
العربية (**)  ،وعمل بعدها في �سلك المحاماة  ،فحقق
نجاحا ً عظيما ً في هذا الميدان .
وعلى الرغم من نجاح ال�شقيري في ميدان المحاماة ،
وتحقيقه المكا�سب ال�ضخمة ف ��إن��ه ل��م ين�س ق�ضيته
الوطنية  ،فكان يجوب القرى والمدن يخطب في النا�س
لتوعيتهم بما يحيط بهم من م�ؤامرات  ،ولم يدع ميدانا ً
من ميادين الخدمة الوطنية �إال وخا�ض فيه  :حا�ضر
في بيروت وفي دم�شق والقاهرة  ،واجتمع مع قادة العرب

وزعمائهم ل�شرح ق�ضية وطنه  ،فحقق مكانة واحتراما ً
ل ��دى ال�ج�م�ي��ع  ،ع�م��ل م���س�ت���ش��ارا ً ل��رئ�ي����س الجمهورية
ال�سورية  ،و�سفيرا ً ل�سورية ل��دى الأم��م المتحدة  ،كما
عمل م�ست�شارا ً للعاهل ال�سعودي الملك عبد العزيز �آل
�سعود وولده الملك �سعود  ،ومندوبا ً لل�سعودية في الأمم
المتحدة  ،وفي عام  1964اختاره القادة العرب في �أول
م�ؤتمر يعقدونه في الإ�سكندرية لتولي �إن�شاء منظمة
ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية  ،فعمل ب�ك��ل ج��د ون���ش��اط على
�إخراج هذه المنظمة �إلى الوجود  ،وا�ستطاع بعد معاناة
وتعب وكد و�سهر �أن يجعل لها كيانا ً مميزا �أ�صبح فيما
بعد مظلة لل�شعب الفل�سطيني  .ك��ان ال�شقيري رحمه
اهلل يقول لمن ينتقده  :اعتبروني مرحلة من مراحل
ن�ضالكم  ،ف ��إذا وج��دت��م م�ستقبال ً �أن�ك��م ت�ستطيعون �أن
تديروا �أموركم من دوني ف�أخبروني بالإ�شارة وبالتلميح
دون التو�ضيح و�س�أتنحى عن قيادة الركب  .وهذا كان ،
فبعد الهزيمة المنكرة التي لحقت بالأمة العربية عام
بالتنحي ع��ن مهمته ،
� 1967أ��ش��ار عليه بع�ض زم�لائ��ه
ّ
و�أوف ��ى ال�شقيري بالعهد  ،ف�ق��دم ا�ستقالته م��ن رئا�سة
المنظمة وظل يتابع ن�ضاله �إلى �أن وافته المنية  ،رحمه
اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،بعد �أن عانى من
الت�ش ّرد �ش�أنه �ش�أن �أي فل�سطيني  ،فقد �ضاقت القاهرة ثم
�ضاقت عليه بيروت  ،ووجد نف�سه رهين المحب�سين في
تون�س  .وكانت من �إحدى مكارم جاللة الملك ح�سين بن
طالل طيب اهلل ثراه � ،أن �أر�سل في طلبه لي�سكن عمان
ويعالج في المدينة الطبية حيث ق�ضى �أيامه الأخيرة ،
و ُدفن في غور الأردن بالقرب من �ضريح �أبي عبيدة عامر
اب��ن ال�ج��راح �أمين الأم��ة و�صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم  ،ليظل قريبا ً من �أر�ض فل�سطين التي ع�شقها
و�أحبها و�أخل�ص لها .

(*) ربيحة الدجاني المقدادي  ،رحلتي مع الزمن � . 2000 ،ص �ص . 203 - 201
(**) تق�صد الكاتبة معهد الحقوق في القد�س .
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ربيحة الدجاني المقدادي

ق�صة حياتي في فل�سطين والكويت *
خيري ال��دي��ن �أب��و الجبين رئي�س لجنة �إح�ي��اء ذكرى
ال�شقيري  ،و�صاحب فكرة ت�أ�سي�سها  ،م��ن �أك�ث��ر � -إن لم
يكن �أكثر  -الذين حملوا ال�شقيري ( كق�ضية )  ،ونه�ضوا
بمحاوالت وجهود �إبقائه حيا ًخالدا ًفي ذاكرة �أجيال ال�شعب
الفل�سطيني والأمة العربية  ،بل�سانه وجهده وماله بعزيمة
لم تكل برغم عقود عمره الطوال � ،أمد اهلل في عمره .
خيري الدين �أب��و الجبين فل�سطيني من يافا  ،من
ال��ذي��ن غ ��ادروا ال��وط��ن م�شردين ليحطوا ف��ي الأقطار
العربية  ،وي�شاركوا في الحياة العامة  ،ولكن عيونهم
كانت على م�آذن وكنائ�س القد�س  ،وبحر يافا  ،و�أ�سوار عكا
 ،فظل الحنين ي�شدهم لمتابعة �أخبار الوطن والأهل � ،إلى
جانب تقديم كل خبرة ومعرفة وعلم �إل��ى الأر���ض التي
�ضمتهم من بالد الدول العربية والمهاجر  .و�أبو الجبين
�أم�ضى عقودا ً طواال ً من عمره في الكويت  ،و�شارك في
ن�شاطات مختلفة هناك �أهمها التعليم وال�سيا�سة � ،إلى
جانب كونه �أول ممثل للمنظمة وم��دي��را ً لمكتبها في
دولة الكويت  ،وكان ع�ضوا ًفي الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول
الذي عقد في القد�س عام  ، 1964ثم ع�ضوا ً في المجل�س
الوطني الفل�سطيني ل ��دورات ع��دة  ،كما �شغل من�صب
�أمين �سر ال�صندوق القومي الفل�سطيني  .وخيري الدين
�أب��و الجبين ي�سجل انطباعاته ومعرفته عن ال�شقيري
كت�سجيل للتاريخ وللأيام فيقول  « :في �أوائل عام 1964
في كانون الثاني من ذلك العام عقد م�ؤتمر القمة الأول
في القاهرة  ،برئا�سة الرئي�س جمال عبد النا�صر  ،وكلف
�أحمد ال�شقيري ممثل فل�سطين في الجامعة العربية
باالت�صال بال�شعب الفل�سطيني وال ��دول العربية بغية
و�ضع القواعد ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني ،
وتحم�س ال�شقيري لتنفيذ ذلك القرار  ،وتحقيق حلمه
في �إبراز الكيان الفل�سطيني  ،و�أعد م�شروعا ً لذلك يتمثل
في م�شروع « الميثاق القومي » والنظام الأ�سا�سي  ،وبد�أ
يطوف البالد العربية ويجتمع بقادتها وب�أبناء ال�شعب
الفل�سطيني فيها للت�شاور � ( .ص) 273
وعندما اختير ال�شقيري خلفا ً لأح�م��د حلمي با�شا
عبد الباقي لتمثيل فل�سطين في الجامعة العربية  ،ر�أت
الجامعة �أن توفد ال�شقيري �إلى الأمم المتحدة ليتحدث
عن الق�ضية الفل�سطينية في اللجنة ال�سيا�سية بدال ً من
وف��د الهيئة العربية العليا ال��ذي ك��ان يتولى ذل��ك منذ
النكبة  ،و�أراد ال�شقيري �أن ي�صطحب معه للأمم المتحدة
بع�ض فل�سطينيي ال�شتات  ،ور�أى �أن يكون �أحدهم من
الكويت  ،وهو عبد المح�سن القطان � ( .ص) 272

خيري الدين �أبو الجبين

وك ��ان ��ت � �س��اح��ة ال �ك��وي��ت م ��ن ال �� �س��اح��ات الرئي�سية
لفل�سطينيي ال�شتات  ،لهذا �أ�صبح الحديث عن الكيان
الفل�سطيني ه��و ال�شغل ال�شاغل للفل�سطينيين فيها ،
ف��ي ال���ش�ه��ور الأول ��ى م��ن ع��ام  1964ب ��د�أت االجتماعات
تعقد  ،وال�صحف تكتب والنقا�شات ت��دور  ،وكانت تعقد
االجتماعات في المنازل  ،وفي ال�ساحات وفي الوزارات
للبحث في كيفية �إبراز الكيان الفل�سطيني � ( .ص) 275
وبد�أ ال�شباب في الكويت يتطلعون �إلى �أن يكون الكيان
الفل�سطيني قيادة قومية  ،وبد�أت تعقد اللجان الكثيرة .
وفي االجتماع الذي عقد في المزرعة الحكومية  ،اقترحت
على المجتمعين ت�أليف « لجنة تن�سيق » م��ن مندوب
واحد عن كل وزارة  ،الختيار ممثليها في م�ؤتمر يناق�ش
كل الأفكار المطروحة عن الكيان الفل�سطيني  ،ويخرج
بتو�صيات يقدمها �إلى الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري عند زيارته
المقبلة للكويت  ،ثم انتخبت رئي�سا ً للجنة العليا ورئي�سا ً
لم�ؤتمر �أبناء فل�سطين المقبل  ،وبعد ذلك قررت اللجنة
العليا �أن يعقد الم�ؤتمر الأول لأبناء فل�سطين في الكويت
في �آذار  /مار�س  1964ليقدموا لل�شقيري اقتراحاتهم .
( ���ص ، ) 276وقد ح�ضر الم�ؤتمر ممثلو الفل�سطينيين
في ال��وزارات والجهات المختلفة  ،الذين تم انتخابهم
لتمثيلها  .وا�شتملت تو�صيات الم�ؤتمر على � :أ  -الناحية
ال�سيا�سية  .ب  -الناحية الع�سكرية  .ج  -الناحية المالية .
د  -الدعاية والإعالم  .تو�صيات عامة � ( .ص) 287
وب�ع��د ان�ت�ه��اء �أع �م��ال ال�م��ؤت�م��ر  ،ت���ش��اورن��ا م��ع وزارة
الخارجية بخ�صو�ص موعد ح�ضور ال�شقيري �إل��ى الكويت ،
واتفق على ح�ضوره يوم الأربعاء التالي الموافق يوم 17
�آذار  /مار�س  .وهكذا دعونا لعقد الم�ؤتمر الثاني لأبناء
فل�سطين ف��ي الكويت  ،ي��وم � 18آذار  /م��ار���س  ،وح�ضر
ال�شقيري ي��وم الأرب �ع��اء وا�ستقبلناه ف��ي المطار ومعنا
مندوب وزارة الخارجية  .وفي يوم الخمي�س � 18آذار /
م��ار���س عقد م�ؤتمرنا ال�ث��ان��ي  ،وت�ح��دث ال�شقيري فيه
عن جوالته في البالد العربية  ،وب ّين العقبات الكثيرة
التي لم تزل تعتر�ض ب��روز الكيان الفل�سطيني  ،و�أعلن
�أن��ه �سي�ستمر في جوالته في البالد العربية وخ�صو�صا ً
في الأردن  ،من �أجل االت�صال بالم�س�ؤولين لتذليل كل
العقبات حتى يعقد الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول في �شهر
�أي��ار  /مايو المقبل  .وبعد االنتهاء م��ن �إل�ق��اء خطبته
�أج� ��اب ال���ش�ق�ي��ري ع��ن ب�ع����ض ا��س�ت�ف���س��ارات م��ن �أع�ضاء
الم�ؤتمر  ،وانتهت الجل�سة على �أن يكون اللقاء القادم غدا ً
الجمعة في « ملعب ال�شويخ »  ،ومنذ ظهر الجمعة بد�أت

(*) خيري الدين �أبو الجبين  ،ق�صة حياتي في فل�سطين والكويت  ،دار ال�شروق  ،عمان الأردن � 538 ، 2002 ،صفحة .
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الجماهير تتدفق على الملعب بانتظار ال�شقيري  ،وكلهم
متلهفون ل�سماعه  ،وو�صل ال�شقيري  ،وا�ستقبل بعا�صفة
م��دوي��ة م��ن الت�صفيق والهتاف لفل�سطين  ،ث��م ا�ستهل
خطابه بقوله  « :ه��ذا �أب��و الجبين ال��ذي قدمني �إليكم
اليوم �سبق �أن قدمني للجماهير في مدينة يافا عرو�س
فل�سطين  ،حيث كان لنا في فل�سطين �صوالت وجوالت
واج�ت�م��اع��ات  ،ول �ج��ان و�إ� �ض ��راب وت�ط�ل�ع��ات  ،ون�ضاالت
ومظاهرات »  .ثم �أ�شار �إلى جوالته في البلدان العربية ،
لإب��راز الكيان الفل�سطيني  ،وب��د�أ ي�شرح ماهية الكيان
و�ضرورته لمعركة التحرير المقبلة  ،التي �سي�شارك فيها
كل عربي وم�سلم � ( .ص. ) 293
بعد �أن غادر ال�شقيري الكويت  ،ا�ستكمل جوالته في
البالد العربية لإب��راز الكيان الفل�سطيني  ،وقد واجهت
ال�شقيري م�شكلتان رئي�سيتان � :أوالهما  :رف�ض مفتي
فل�سطين « الحاج �أمين الح�سيني » التعاون معه  ،رغم
�أن ال�شقيري ع��ر���ض عليه �أن ي�ك��ون الرئي�س الفخري
ل�ل�م��ؤت�م��ر الفل�سطيني ال�م�ق�ب��ل  .وق ��د �أك ��د ل��ي جميل
بركات �أن ال�شقيري �أر�سله لإقناع المفتي بالتعاون معه
لإبراز الكيان الفل�سطيني  ،وعر�ض عليه �أن يكون رئي�سا ً
للم�ؤتمر الفل�سطيني المقبل  ،ولكن المفتي « ك ََ�س َف ُه »
ورف�ض ذلك العر�ض  ! .؟ � ( .ص ) 296الم�شكلة الثانية
التي واجهت ال�شقيري هي تردد الملك ح�سين بالن�سبة
لمو�ضوع ال�ك�ي��ان المقبل  ،وف��ي ل �ق��اءات ال�شقيري مع
الملك ح�سين  ،بين له �أن الكيان الفل�سطيني المقبل لن
يعمل على ف�صل ال�ضفة الغربية عن المملكة الأردنية
الها�شمية  ،و�أن الكيان �سيتعامل مع الفل�سطينيين خارج
الأردن  .وفي �آخر لقاء بينهما  -وكان في مدينة العقبة -
اقتنع الملك  ،ووعد بح�ضور حفل االفتتاح  ،وح�ضر فعالً
وافتتح الم�ؤتمر  .بعد ذلك قام ال�شقيري بجوالت في مدن
وق��رى ال�ضفة الغربية وال�ضفة ال�شرقية  ،تحدث فيها
عن الكيان  ،وكان يقابل بهتاف الجماهير  « :يا �شقيري
بدنا �سالح »  ،واتفق على ت�أليف لجان تح�ضيرية في كل
قرية ومدينة  ،الختيار ممثليها للم�ؤتمر الفل�سطيني
المقبل  .وكان ال�شقيري يقابل بالترحاب والحما�س من
الفل�سطينيين القاطنين في الدول العربية التي زارها .
( �ص) 297
وف� ��ي ج ��والت ��ه ت �ل��ك ل �م ����س ال �� �ش �ق �ي��ري م� ��دى تعلق
الجماهير بفكرة الكيان  ..وقد قامت تجمعات فل�سطينية
كثيرة ب�إجراء انتخابات فيما بينها الختيار ممثليها في
الم�ؤتمر  .وبعد �أن �أكمل جوالته في البالد العربية ،
�شكلت اللجنة التح�ضيرية الرئي�سية في الأردن  ،التي
قامت ب��الإع��داد للم�ؤتمر وتر�شيح ممثلي الأردن فيه ،
واتفق على �أن يعقد الم�ؤتمر في القد�س  .ومن الجدير
بالذكر �أن ال�شقيري حاول �إ�شراك ممثلين من الحركات
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي الم�ؤتمر
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( ���ص ، ) 298وتوجهنا �أن��ا والع�ضوان « �إبراهيم زق��وت »
« وخليل ال�شاعر » �إلى القد�س عن طريق مطار قلنديا
( �ص ، ) 301و�أم�ضينا اليوم التالي في القد�س  ،والتقيت
هناك مع �صديقي د  .وليد قمحاوي وبهجت �أبو غربية
اللذين كانا مترددين بالن�سبة لح�ضور الم�ؤتمر  ،و�أراد
ال���ص��دي�ق��ان �أن ي ��أخ��ذا ب��ر�أي��ي ب��اع�ت�ب��اري �أ��ص�ب�ح��ت بعد
انتخابي رئي�سا ً لم�ؤتمر الكويت قريبا ً لل�شقيري  ،وعارفا ً
الكثير عن فكرة الكيان  ،وحاولت �إقناعهما ب�أنه ال توجد
�شكوك حول ال�شقيري  ،و�أن�صح بم�شاركتهما في الم�ؤتمر
و�إن �ج��اح��ه ح�ت��ى ي�ب��رز ال�ك�ي��ان الفل�سطيني ك�م��ا ي�ج��ب ،
واقتنع القمحاوي وح�ضر الجل�سات  ،ولكن بهجت �أبو
غربية �أخبرني فيما بعد �أنه لم يح�ضر افتتاح الم�ؤتمر
ب�سبب بع�ض ال�شكوك حول ال�شقيري ومهمته التي كلف
بها من الجامعة العربية !!؟ � ( .ص. ) 302
في الجل�سة الثانية �سمي الم�ؤتمر « المجل�س الوطني
الفل�سطيني » وانتخب ال�شقيري رئي�سا ً له  ،و�شكلت لجان
المجل�س  :اللجنة الع�سكرية  ،والمالية  ،ولجنة الميثاق ،
وغيرها  .وبذل ال�شقيري في تلك اللجنة جهودا ً م�ضنية
لإقرار الميثاق  ،وكان يعمل بين الكوالي�س لإقناع الملك
ح�سين بالموافقة على الميثاق � ( .ص) 307
وفي �أثناء المناق�شات اقتربت من ال�شقيري  ،والحظت
كم كان عربيا ً قوميا ً  ،حيث �أنه هو الذي �سمى الميثاق
« بالميثاق القومي الفل�سطيني »  ،كما كان ينادي ب�ضرورة
مراعاة الوجه الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية  .وبعد
مناق�شات حامية بين الأع�ضاء �أقر الميثاق الفل�سطيني ،
و�شكلت لجنة الميثاق من بين �أع�ضائها لجنة فرعية
ل�صياغة بيان �إعالن قيام المنظمة  ،وقد قمنا في تلك
اللجنة ب�إعداده  ،وقمنا بعر�ضه على �أع�ضاء لجنة الميثاق
فوافقوا عليه  ،ثم تاله ال�شقيري على الم�ؤتمر معلنا ًقيام
منظمة التحرير الفل�سطينية  .وانتخب �أحمد ال�شقيري
رئي�سا ً للمجل�س  ،وفي اليوم الثالث وافق المجل�س على
الميثاق القومي الفل�سطيني  ،والنظام الأ�سا�سي لمنظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وانتخب ال�شقيري رئي�سا ً للجنة
التنفيذية لها � ( .ص �ص ) 309 - 307
�أما عن فكر المنظمة و�شعارها  ،فقد قال �أبو الجبين :
« ع �ن��دم��ا و� �ض��ع ال���ش�ق�ي��ري م �� �ش��روع ال�م �ي �ث��اق القومي
الفل�سطيني  ،ك��ان يتلم�س ما في ال�ساحة الفل�سطينية
م��ن �أف �ك��ار لي�ضمنها م���ش��روع ال�م�ي�ث��اق  ،وف��ي الميثاق
رب��ط بين فكرة التحرير وال��وح��دة العربية  ،ولكن بعد
�أن ع�ق��دت اتفاقية �أو��س�ل��و �أل�غ�ي��ت م��ن الميثاق عبارات
المفاهيم القومية والوطنية والثورية  ،وذلك تم�شيا ً مع
التوجهات ال�سلمية الجديدة � ( .ص ) 313وفي �أيلول /
�سبتمبر ع��ام  1964عقد م�ؤتمر القمة العربي الثاني
في م�صر وح�ضرته منظمة التحرير لأول م��رة ممثلة

لفل�سطين  ،وت��ر�أ���س ال���ش�ق�ي��ري وف��د المنظمة  ،وفي
نهاية جل�سات الم�ؤتمر وافق على �إن�شاء جي�ش التحرير
الفل�سطيني  ،وق��ام ال�شقيري ب�إبالغ ذل��ك الم�ؤتمر �أنه
بموجب ق��رار م�ؤتمر القمة الأول بتكليفه باالت�صال
بالدول العربية وال�شعب الفل�سطيني  ،لمعرفة �أف�ضل
ال�سبل لإب��راز الكيان الفل�سطيني  ،فقد تم فعال ً �إبراز
الكيان الفل�سطيني  ،و�أنه تم عقد الم�ؤتمر الفل�سطيني
الأول في القد�س في �أيار  /مايو عام  1964وانبثقت عنه
منظمة التحرير الفل�سطينية  .و�أن المجل�س الوطني قد
�أق��ر الميثاق القومي الفل�سطيني  ،و�صادق على النظام
الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،و�أن المجل�س
الوطني قد انتخبه �أي  -ال�شقيري  -رئي�سا ً للمجل�س
الوطني  ،واللجنة التنفيذية للمنظمة  ،و�أن��ه بموجب
ذل��ك ق��ام بت�شكيل �أول لجنة تنفيذية للمنظمة  ،وقدم
ال�شقيري لم�ؤتمر القمة �أ�سماء �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
الأولى � ( .ص) 322
وحول �أن�شطة اللجنة التنفيذية يقول �أبو الجبين :
« بعد �أن ق��ام��ت اللجنة التنفيذية للمنظمة بت�شكيل
�أجهزتها الإداري��ة والفنية والمالية  ،اهتمت بالنواحي
الإع�لام �ي��ة ف��أ��س���س��ت م��رك��ز الأب �ح��اث الفل�سطيني في
بيروت  ،كما �أ�س�ست �إذاعة �صوت فل�سطين من القاهرة » .
ومن ن�شاطات ال�شقيري للنهو�ض بالمنظمة وال�شعب ،
ي�ق��ول �أب ��و الجبين �� :س��اف��ر ال�شقيري ع��دة م ��رات �إلى
القطاع  ،و�أل�ق��ى خطبا ً ف��ي القطاعات المختلفة �شرح
فيها �أه� ��داف المنظمة وغ��اي��ات�ه��ا  ،و�أه �م �ه��ا  :الإع ��داد
لمعركة التحرير  .وكان يقابل في غزة بالهتاف وبت�أييد
منقطع النظير  .وبالن�سبة ل�ضريبة التحرير فقد تمكن
ال�شقيري م��ن �إق�ن��اع ك��ل م��ن الكويت وق�ط��ر و�أب��و ظبي
والعراق وليبيا والجزائر ب�أن تجبى تلك ال�ضريبة من
العاملين الفل�سطينيين فيها  ،ومن الأن�شطة الأخرى
�أن اللجنة التنفيذية للمنظمة  ،وجهت الدعوة الجتماع
مو�سع عقد في القاهرة في �آذار  /مار�س  1965تر�أ�سه
الرئي�س �أحمد ال�شقيري وح�ضرته �شخ�صيا ً  ،وكان ذلك
الم�ؤتمر فر�صة جيدة للتعارف بين جميع الم�س�ؤولين
في منظمة التحرير  ،والتحدث حول ال�سيا�سة العامة
للمنظمة  ،وتبادل الر�أي في �أ�سلوب العمل � ( .ص) 323
ويعرج �أبو الجبين على الحديث عن انتخابه مديرا ً
لمكتب المنظمة ف��ي الكويت  ،ق��ائ�لا ً  :ك��ان ال�شقيري
مياال ً الختياري مديرا ً للمكتب � ،أوال ً لمعرفتي ال�سابقة ،
وثانيا ً لأني رئي�س م�ؤتمر �أبناء فل�سطين  ،ولحياديتي ،
وقال ال�شقيري لل�صحفيين تعليقا ً على اختياري � « :أنا
اخترت من اختاره ال�شعب؛ لأن الفل�سطينيين في الكويت
اختاروا �أبو الجبين رئي�سا ً لهم  ،ولهذا ال�سبب �أنا اخترته

م��دي��را ً لمكتب المنظمة »  .وب�ع��د �أن اخ�ت��ارن��ي مديرا ً
لمكتب المنظمة  ،غ��ادر الكويت �إل��ى القاهرة  ،وعندما
ودعته اكتفى بالقول � « :أنت تعرف الكويت �أكثر مني ،
و�أن��ت محبوب في الكويت  ،و�أه��ل مكة �أدرى ب�شعابها » .
و�أذكر �أنه قبل �أن ي�سافر طلب مني �أن �أعين « علي ح�سن
�سالمة » موظفا ً في مكتب المنظمة قائال ً  :ه��ذا ابن
منا�ضل( )1حبذا لو ت�أخذه معك يا �أ�ستاذ خيري  ! .والأمر
متروك لك ! ( �ص . ) 327ويذكر �أبو الجبين بع�ضا ً من
معاناة ال�شقيري التي مر بها �أثناء �إدارة المنظمة وهو
الجانب ال�ضريبي ( �ضريبة التحرير )  ،والدعم المادي
الذي طالب به �أبناء �شعبه العاملين في الخارج  ،والذي
يطالبه �أ�صالً با�سترجاع الحق والأر�ض .
في حديثه عن المجل�س الوطني الفل�سطيني  ،يقول
�أب��و الجبين  « :قبل نهاية �شهر �أي��ار  /مايو ع��ام 1965
بد�أ �أع�ضاء المجل�س الوطني الفل�سطيني يتوافدون �إلى
ال�ق��اه��رة لح�ضور اجتماعات المجل�س الوطني الثاني
التي عقدت في مقر الجامعة العربية في القاهرة  .وكان
المجل�س الجديد برئا�سة �أحمد ال�شقيري الذي انتخب
رئي�سا ً للمجل�س الوطني الأول  ،وق��د جل�س �إل��ى جانب
ال�شقيري �أمين عام الجامعة العربية عبد الخالق ح�سونة .
( ���ص� ) 345أم��ا بخ�صو�ص جل�سة المجل�س الأول��ى فقد
ت�أخر االفتتاح انتظارا ًلح�ضور الرئي�س عبد النا�صر  ،وبد�أ
الهم�س يدور بين �أع�ضاء المجل�س  ،وكان منهم من يقول
�إن عبد النا�صر لن يح�ضر الفتتاح المجل�س  ،وال�سبب �أنه
عاتب على ال�شقيري ومنظمة التحرير  ،لأن ال�شقيري
لم يخبره م�سبقا ً �أنه اتفق مع ال�صين ال�شعبية لإر�سال
�شحنة م��ن الأ�سلحة �إل��ى منظمة التحرير ع��ن طريق
ميناء الإ�سكندرية  .ولكن بعد انتظار ب�ضع دقائق ح�ضر
عبد النا�صر وافتتح الجل�سة  .ثم �ألقى �أحمد ال�شقيري
كلمة بد�أها بتوجيه التحية للرئي�س عبد النا�صر  ،و�شكره
لح�ضوره الفتتاح المجل�س الوطني  ..وقال ال�شقيري في
كلمته � « :إن الرئي�س عبد النا�صر قد �أُلهم الحق وال�صواب
�إذ قرر في �آخر لحظة الح�ضور الفتتاح المجل�س الوطني
الفل�سطيني  ،فالق�ضية الفل�سطينية وتحرير فل�سطين
يدعوان �إلى ذلك  .كما قال ال�شقيري في خطابه تعري�ضا ً
بمن يتهمه والمنظمة بالتبعية لنا�صر � :أعلن من هذا
المنبر على م�سمع من الرئي�س عبد النا�صر �أن منظمة
التحرير لي�ست عميلة لأحد  ،وال تابعة لأحد � ،إنها ملك
ال�شعب الفل�سطيني وحده � .. ،أما �أنا ف�إني �أرف�ض �أن �أكون
عميالً لأحد � ،أنا ل�ست بعميل � ،أنا زميل لعبد النا�صر ..
نحن و�إي ��اه رف��اق ط��ري��ق على درب الكفاح  ،و�إن �شعبنا
يلتقي مع عبد النا�صر لقاء ال�ث��وار بالثوار  ،والأحرار
بالأحرار  .وقد قوبلت كلمة ال�شقيري با�ستح�سان جميع

( )1والده القائد ال�شهيد ح�سن �سالمة ( م�ساعد ال�شهيد القائد عبد القادر الح�سيني  ،قائد الجهاد المقد�س ) .
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�أع�ضاء المجل�س  ،كما الحظت �شخ�صيا ً �أن عبد النا�صر
كان مرتاحا ً ل�سماع تلك الكلمة .
وفي هذه الجل�سات تكتل بع�ض الأع�ضاء مطالبين
بعدم انتخاب ال�شقيري رئي�سا ً للمجل�س ورئي�سا ً للجنة
التنفيذية في �آن واحد  ،وطالبوا بالف�صل بين الرئا�ستين
�ضمانا ً لح�سن �سير العمل  ..وق��د �سقط ه��ذا االقتراح
لأن معظم �أع�ضاء المجل�س يرون منحه الثقة الكاملة ،
وذلك بغ�ض النظر عن �أي اقتراح  .وقبل اختتام جل�سات
المجل�س �أعيد انتخاب ال�شقيري رئي�سا ًللجنة التنفيذية ،
وكلف بت�شكيل لجنة تنفيذية جديدة � ( .ص. ) 348
وبعد انتهاء اجتماعات المجل�س الوطني الثاني �شكل
اللجنة التنفيذية الثانية  ،وكان بع�ض �أع�ضائها من بين
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية الأول ��ى  .ث��م تابع ال�شقيري
ن�شاطاته وجوالته ليحط عام  1965في الكويت  ،وكانت له
مكانة كبيرة هناك لمواقفه ال�سابقة وجوالته ولن�شاطه
في الأمم المتحدة  ،فاجتمع ب�سمو ال�شيخ عبداهلل ال�سالم ،
وتمكن من �إقناعه بالموافقة على تدريب الفل�سطينيين
في الكويت على ال�سالح ب�إ�شراف �ضباط كويتيين  ،وكان
ذل��ك ال �ح��دث ف��ري��دا ً ي�ت��م لأول م��رة ف��ي دول ��ة م��ن دول
الخليج العربي  ،وقد زار ال�شقيري المتدربين في �إحدى
الدورات وخطب فيهم � ( .ص. ) 351
وع��ن النظام الداخلي للمنظمة وط��رق البحث عن
دعم مادي ومعنوي  ،فقد قال �أبو الجبين  « :كان النظام
الداخلي للمنظمة ين�ص على تنظيم « يوم فل�سطين » في
مختلف ال�ساحات من �أجل الدعم المالي للمنظمة  ،وكنا
قد �شكلنا لجنة في مكتب المنظمة لتنظيم هذه الحملة ،
ومن �أج��ل �إنجاح �أ�سبوع فل�سطين ح�ضر ال�شقيري �إلى
الكويت  ،و�ألقى خطابا ً في افتتاح المعر�ض الفني الذي
�أقمناه » .
وحول التهدئة والتوافق والتالحم الذي كان يجب
وكاد �أن يكتمل  ،يقول �أبو الجبين  « :في عام  1966ان�ضم
تحت ل��واء المنظمة حركة القوميين العرب  ،و�شاركت
في �أن�شطة المنظمة !! و�أ�صبح لها ممثلون ب��ارزون في
االت �ح��ادات ال�شعبية المختلفة  ،ال�ت��ي �أ�صبحت قواعد
لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،و�أذكر �أن االتحاد العام
لعمال فل�سطين  ،واالتحاد العام لطلبة فل�سطين � ،أعلنا
ف��ي م�ؤتمريهما �أنهما قاعدتان م��ن ق��واع��د المنظمة ،
كما �أعلن ذلك �أي�ضا ً االتحاد العام للمر�أة الفل�سطينية
الذي عقد في القد�س �آنذاك وافتتحه ال�شقيري �أي�ضا ً .
( �ص) 358
وح��ول المجل�س الوطني الثالث ال��ذي تقرر عقده
في غزة  ،توجهت وزمالئي �إلى م�صر ومن ثم �إلى غزة ،
وعندما دخلنا غزة وجدناها �شعلة من الحما�سة والت�أييد
للمنظمة  ،وكان هناك ح�ضور كبير حتى من الأ�شخا�ص
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ال��ذي��ن ل��م ي�ك��ون��وا �أع �� �ض��اء ف��ي المجل�سين الوطنيين
الما�ضيين  ،وعلمت �أن ال�شقيري دعا الكثيرين لح�ضور
المجل�س الوطني ب�صفة مراقبين  ،و�أذكر �أنه جرى في
الجل�سة الأولى نقا�ش حاد حول جمع ال�شقيري بين رئا�سة
اللجنة ورئا�سة المجل�س الوطني  ..وانتهى النقا�ش كما
في ال�سنة الما�ضية بتثبيت ال�شقيري رئي�سا ً للمجل�س
وللجنة التنفيذية � ( .ص . ) 359جاء في خطاب ال�شقيري
في هذه الجل�سات الحديث عن �إنجازات المنظمة و�إ�شارته
�إل��ى انتظام عمل ال�صندوق القومي  ،ومركز الأبحاث ،
وانتظام عمل مكاتب المنظمة في الأقطار المختلفة ،
وب��دء التنظيم ال�شعبي لمنظمة التحرير  ،و�إع�ل�ان �أن
االت �ح��ادات ال�شعبية المختلفة  ،ال�ت��ي ج��رى انتخابها
قواعد لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،ثم تحدث عن
رحلة وفد المنظمة �إلى ال�صين ال�شعبية  ،وب ّين �أن تلك
الرحلة كانت ناجحة  .وفاج�أ ال�شقيري �أع�ضاء المجل�س
بعد ذلك ب�أن طلب منهم الموافقة على ا�ستبدال جي�ش
التحرير الفل�سطيني بالكتائب الفل�سطينية  ،التي �أ�شار
�إليها الميثاق  ،وتحدث ال�شقيري عن االنتخابات  ،و�أعلن
�أن المجل�س الوطني المقبل �سيكون �أع�ضا�ؤه منتخبين
من ال�شعب الفل�سطيني  ،وقال  :منعا ً للإحراج �س�أكون �أنا
المر�شح الوحيد عن �أرا�ضينا المحتلة ! ( �ص. ) 360
وم�م��ا ذك��ره �أن ج��ورج حب�ش �أن���ش��أ الجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطين  ،وت�ألفت الجبهة �آنذاك من العنا�صر
الفل�سطينية ال�ن���ش�ط��ة ف��ي ح��رك��ة ال�ق��وم�ي�ي��ن ال �ع��رب ،
و�أذك��ر �أن بع�ض القوميين العرب انتقدوا ج��ورج حب�ش
في اتخاذه هذه الخطوة  ،و�سحب العنا�صر الفل�سطينية
من حركة القوميين العرب  ،مما �سبب في �إ�ضعاف تلك
الحركة  ،كما انتقدوه �أي�ضا ً لأنه لم يتعاون مع ال�شقيري
عند �إبراز الكيان الفل�سطيني  ،وت�أ�سي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،وقالوا  :لو تعاون جورج حب�ش مع ال�شقيري
�آن � ��ذاك ل�ك��ان��ت ح��رك��ة ال�ق��وم�ي�ي��ن ال �ع��رب ه��ي الف�صيل
الرئي�سي في منظمة التحرير  ،ولأمكنها عندئذ غر�س
الأفكار القومية فيها وال�سيطرة عليها � ( .ص) 364
ولكن النك�سة قلبت ظهر المجن  ،وغيرت الح�سابات ،
فتداخلت المواقف  ،فدعت دول��ة الكويت لعقد م�ؤتمر
ل ��وزراء الخارجية ال�ع��رب لتدار�س الأم��ر  ،وعقد هناك
برئا�سة �أحمد طوقان رئي�س وزراء الأردن  ،وقد ح�ضرت
م��ع �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري م�م�ث�ل�ي��ن لفل�سطين  ،وك ��ان جو
الم�ؤتمر جو ي�أ�س وتقهقر  ،ومن المهم هنا �أن �أ�شير �إلى
�أنه قبل الدعوة �إلى الم�ؤتمر المذكور ا�ستدعاني ال�شيخ
�صباح الأحمد ( وزير الخارجية الكويتي �آنذاك  ،و�أمير
دول ��ة ال�ك��وي��ت ال�ح��ال��ي ) وح��دث�ن��ي ع��ن ال�م��ؤت�م��ر  ،و�أنه
يميل �إلى عدم توجيه الدعوة �إلى منظمة التحرير  ،لأن
ال�ضفة والقطاع �سقطت وال�شقيري مكانه غير معروف
بعد مغادرته ال�ضفة الغربية  .وكان هذا موقفا ً خطيرا ً

جدا ً لأنني خ�شيت �أن تكون هذه بداية لإغفال االعتراف
بالمنظمة في ال�ساحة العربية  ،وحدثت ال�شيخ بهواج�سي
فاقتنع �أخيرا ً بتوجيه الدعوة لل�شقيري  ،وهكذا ات�صلت
ب�شفيق الحوت مدير مكتب المنظمة في بيروت لإي�صال
الدعوة لل�شقيري �( .ص �ص  ) 371 ، 370ولم نكن نعرف
مكان وجوده  ،بعد �أن كان قد و�صل �إلى عمان في �آخر مايو
 1967ب�صحبة الملك ح�سين  ،بعد �أن ت�صالحا في القاهرة
بو�ساطة وح�ضور الرئي�س جمال عبد النا�صر  .يذكر
ال�شقيري في مذكراته « �أنه بعد و�صوله �إلى عمان توجه
�إلى القد�س و�أدى �صالة الجمعة في الم�سجد الأق�صى ،
ومن مكتب المنظمة في القد�س راقب الأح��داث �إلى �أن
ا�ستدعي �إل��ى عمان  ،لح�ضور اجتماع للقيادة العربية
الموحدة عقب �صباح يوم النك�سة  ،وخالل ذلك �سقطت
ال�ضفة الغربية بعد الق�ضاء على الطيران الم�صري ،
وبقي ال�شقيري في غرفة العمليات مع القائدين علي
عامر وعبد المنعم ريا�ض � ( .ص) 371
بعد �سقوط القد�س والقطاع في �أيدي االحتالل � ،صدر
ق��رار مجل�س الأم��ن ال��دول��ي رق��م  . 242وق��د قبلته م�صر
بتحفظ  ،ولكن منظمة التحرير الفل�سطينية رف�ضت القرار
لأن��ه ك��ان ميثاق اعتراف بـ « �إ�سرائيل » دون تقديم �شيء

لل�شعب الفل�سطيني  ،وعندما رف�ضت م�صر �إذاعة الرف�ض
م��ن �إذاع ��ة �صوت فل�سطين بالقاهرة � ،أع�ط��ان��ي الرئي�س
ال�شقيري ن�ص ق��رار المنظمة برف�ض ال�ق��رار  .و�سافرت
م�ساء اليوم ذات��ه �إل��ى بيروت  ،و�سلمت ق��رار الرف�ض �إلى
الزميل �شفيق الحوت  ،مدير مكتب المنظمة في بيروت ،
والذي تولى ن�شره في ال�صحف اللبنانية  ،و�سلمه لوكاالت
الأنباء والإذاعة  .وهكذا ن�شر قرار المنظمة برف�ض قرار
مجل�س الأمن رقم � ( . 242ص) 374
وبعد قمة الخرطوم  ،والتي اختلف فيها ال�شقيري
مع القادة العرب  ،وبعد �أن وافق عبد النا�صر على قرار
 ، 242ظهر الخالف وا�ضحا ً بين ال�شقيري وعبد النا�صر ،
وب ��د�أت ال�صحف الم�صرية تطعن ب�م��واق��ف ال�شقيري
وت�شيد بالعمل الفدائي لفتح  ،وو�سط �أج��واء الهزيمة
والحيرة قدم �سبعة من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير لل�شقيري كتابا ً يطالبونه باال�ستقالة لإف�ساح
المجال لقيادة �أخرى  .فقدم ا�ستقالته يوم 1967/12/24
ووجه اال�ستقالة عبر �إذاعة �صوت فل�سطين من القاهرة
�إلى ال�شعب الفل�سطيني قائالً �إنه ي�ستقيل حفاظا ً على
منظمة التحرير الفل�سطينية � ( .ص) 375
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�إبحار بال �شط�آن *
هارون ها�شم ر�شيد ال�شاعر الفل�سطيني الكبير  ،عمل
في مكتب المنظمة منذ عام  ، 1965وتولى �آنذاك �ش�ؤون
�إعالم منظمة التحرير الفل�سطينية في القطاع  ،و�ش�ؤون
�إعالم جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،وممثال ً لإذاعة �صوت
فل�سطين  ،وهو من الذين رافقوا مولد جي�ش التحرير ،
وبالتالي راف��ق ال�شقيري في �إع��داد الجي�ش وتدريبه ،
وم��ن هنا ي�سحت�ضر ذك��ري��ات��ه م��ع ال�شقيري ف��ي كتابه
« �إبحار بال �شط�آن » قائال ً :
« ع�ن��دم��ا ق��دم ال�شقيري �إل ��ى غ��زة ع��ام  1964ب�ع��د �أن
كلفه م�ؤتمر القمة العربي بالعمل على �إع��ادة بناء الكيان
الفل�سطيني  ،وعندما قدمته في المهرجان الكبير  ،الذي
�أقيم في ملعب اليرموك في غزة  ،وا�ستمعت �إليه  ،وا�ستمع
�إليه ال�شعب بكافة فئاته  ،وعندما دوى �صوت الجماهير :
« يا �شقيري �شعبك قال هات �سالح وخود رجال »  ،كنت �أح�س
لحظتها �أنني �أول��د من جديد  ،و�أن كل ال��ذي ي�صدر عني
كالما ً و�شعرا ً  ،في طريقه �إلى �أن يكون حقيقة  .ولما تحقق
البناء ال�سيا�سي  ،ب�إقامة المجل�س الت�شريعي  ،واالتحاد
القومي  ،والبناء الع�سكري بكتائبه الفل�سطينية والتدريب
ال�شعبي  ،وقواعد االتحاد القومي  ،وعقد المجل�س الوطني
الفل�سطيني  ،و�أقيمت منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وافتتح
مكتب المنظمة في غزة  ،وولد الجي�ش الفل�سطيني  ،و�أعلن
التجنيد الإجباري؛ ر�أيت كل هذه الخطوات الوا�سعة ك�أنما
لم تعترف بالزمن  ،لأن الأر�ضية كانت معدة ال�ستقبال
المولود الجديد � ( .ص) 404
وعندما زار ال�شقيري غزة  1965توجه �إلى الجامع
العمري الكبير  ،ليلقي خطابا ً وق��د رك��ز فيه على حق
ال�شعب الفل�سطيني ف��ي حمل ال�سالح  ،و�إق��ام��ة جي�شه
القومي  .ومما قاله  « :هاهنا في ه��ذا اليوم وف��ي هذا
القطاع المرابط  ،الذي يقف �أبنا�ؤنا فيه جميعا ً  :ن�سا�ؤه
وعماله  ..وطالبه؛ مرابطين توطيدا ً للعهد  ،وتجديدا ً
له  ..لقد قطعتم هذا العهد على �أنف�سكم منذ زمن بعيد ،
والكفاح لي�س بجديد عليكم  ،ه��ذا القطاع هو القطاع
المجاهد ب�أبنائه جميعا ً  ،و�صدقتم ما عاهدتم عليه هنا ،
و�أنتم مقبلون على التجنيد الإجباري بكل همة و�إيمان ،
فالتجنيد قام على �أ�سا�س متين » � ( .ص) 413
« ي��وم�ه��ا ك��ان ل��ي ��ش��رف م��راف�ق��ة �أح �م��د ال�شقيري
وتقديمه ل�ضباط وجنود جي�ش التحرير � ،إذ وقف يومها
يقول و�سط �ضباطه وجنوده � « :أيها ال�ضباط ال�شجعان ،
�أي�ه��ا الجنود البوا�سل  ،جئت �أحييكم ه��ذا ال�ي��وم تحية

الكفاح والن�ضال  ،و�أنتم طليعة الكفاح والن�ضال � ،شعب
فل�سطين يحييكم  ،والأم��ة العربية كذلك تحييكم » ،
« و�أنتم تمثلون جي�ش التحرير في هذا القطاع المرابط ،
�أرى �أم�لاً كبيرا ً ك��ان ي��راودن��ا من زم��ن بعيد  ،فقد كان
طلب �شعب فل�سطين في كل مكان �أن يكون تحت ال�سالح
والتنظيم » � « .أنتم تركتم منازلكم  ،و�أهلكم  ،و�أبناءكم
وب�ن��ات�ك��م  ،ل�ت�ك��ون��وا ف��ي ه��ذه ال�ث�ك�ن��ات ولعلكم تعي�شون
ظروفا ً �صعبة وقا�سية  ،ولكن لأنها في بداية الطريق ،
فال بد من �صعوبات » ��� ( .ص ) 414في ال�شهر الأخير
من عام 1966وبعد قيام منظمة التحرير الفل�سطينية ،
و�إقامة جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،والحر�س الوطني ،
وان�ت���ش��ار ال �ق��وات الفل�سطينية على ال �ح��دود ف��ي قطاع
غ��زة  ،ف�ك��رت المنظمة ب��إق��ام��ة ات�ح��اد ك�ت��اب فل�سطين ،
وت�شكلت لجنة تح�ضيرية من �أحد ع�شر ع�ضوا ً  ،لتحديد
�أه� ��داف االت �ح��اد وم�ن�ه��ا  :ب�ع��ث ال �ت��راث الفل�سطيني ،
وتنميته كجزء من �إعداد بناء الكيان وكجزء من معركة
ال�ت�ح��ري��ر ال�م���ص�ي��ري��ة م��ع ال �ع��دو  ،و�إب � ��راز ال�شخ�صية
الفل�سطينية  ،و�إج��راء البحوث وال��درا��س��ات عن ما�ضي
ال�شعب الفل�سطيني وعراقته وق�ضاياه الفكرية  ،وتمثيل
فل�سطين في الم�ؤتمرات الدولية  ،والإ�سهام في �أي ن�شاط
فكري و�أدبي  .وحين عقد الم�ؤتمر الأول عام � 1966أعلن
رئي�س المنظمة �أحمد ال�شقيري عن افتتاح الم�ؤتمر ،
و�أل�ق��ى خطابا ً ه��ام�ا ً وتاريخيا ً ت�ن��اول فيه الق�ضية من
مختلف �أبعادها  ،والمخاطر التي تهددها  ،ودعا ال�شعب
الفل�سطيني للتكاتف والتالحم  ،والعمل �صفا ً واح��دا ً ،
ليكون ال�شعب كله جبهة واحدة في وجه الأع��داء  .وبد�أ
الكيان الفل�سطيني يتكامل  ،فقد �أقبل �أيار /مايو 1967
لي�س كغيره من الأع��وام ال�سابقة  ،فقد �أخ��ذت منظمة
التحرير الفل�سطينية ف��ي م��دة وج�ي��زة تمار�س عملها
الوطني  ،ف�أقامت التنظيم ال�شعبي بمختلف قواعده ،
في قطاع غزة  ،ومواطن التجمعات الفل�سطينية  ،كما
�أقامت جي�ش التحرير  ،بكتائبه و�أ�سلحته  ،و�أن�ش�أت مركز
الأب �ح��اث  ،وال���ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي الفل�سطيني  ،ون�شرت
مكاتبها ف��ي ال�ب�لاد العربية  ،كما ب��د�أت �إذاع ��ة « �صوت
فل�سطين » �صوت منظمة التحرير الفل�سطينية  ،بثها
الوا�سع � ( .ص) 445
�أمام هذا الوهج المب�شر الواعد ظهرت غيوم تتكاثف
ف��ي ��س�م��اء ال��وط��ن ال�ع��رب��ي  ،ف�ق��د ت�ح��دث��ت الأخ �ب��ار عن
ح�شود �إ�سرائيلية �ضخمة تتجمع على الحدود ال�سورية
وف��ق م�ع�ل��وم��ات م��ن مو�سكو �إل ��ى ال�ق��اه��رة  ،وتوا�صلت

(*) هارون ها�شم ر�شيد � ،إبحار بال �شط�آن  ،دار مجدالوي للن�شر � ، 2004 ،ص . 479
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الأخبار ت�شير �إلى �أن القوات « الإ�سرائيلية » بلغت �أحد
ع�شر ل��واء  ،مما جعل ال�سوفييت يبدون قلقا ً الحتمال
قيام « �إ�سرائيل » بهجوم على �سورية  ،و�أوح��وا �إلى عبد
النا�صر ب�ضرورة ح�شد قواته في �سيناء لمنع « �إ�سرائيل »
من �شن الهجوم على �سورية  .كان الزعيم ال�شقيري في
زيارة لغزة  ،وكنا بمنا�سبة اقتراب ذكرى الخام�س ع�شر
من �أي��ار  /مايو  ،نعد ون�ستعد لإقامة الذكرى بغير ما
كنا نقيمها �سابقا ً  ،و�أب��رز م��ا رك��زن��ا عليه �إق��ام��ة عر�ض
ع�سكري كبير �أم��ام الجندي المجهول لي�سعد ال�شعب
بقواته الم�سلحة  ،ويرى �أبناءه وقد �صاروا جي�شا ً يتكامل
ب�أ�سلحته المختلفة � ( .ص) 445
توقفت �أمام الن�صب التذكاري �سيارة جيب ع�سكرية
من �سيارات جي�ش التحرير  ،نزل منها �ضابط وناولني
ر�سالة مغلقة  ،ف ََ�ض�ضت الر�سالة ف�إذا هي من قيادة جي�ش
التحرير  ،تخطرني ب�إلغاء االحتفال والعر�ض الع�سكري
لإعالن حالة الطوارئ  ،ركبت �سيارتي وتوجهت بالر�سالة
�إلى مقر �إقامة « �أحمد ال�شقيري » في ق�صر الحاكم العام
عند �شاطئ غ��زة  ،تناولها وق��ر�أه��ا فتغير ل��ون وج�ه��ه ،
واكت�سى بذلك الجو المت�أمل  ،ودفع بها �إلى مظروفها ،
وناولني �إياها وهو يقول � « :سامحك اهلل يا عبد النا�صر ،
إلي
واهلل ما هذا وقته وال نحن م�ستعدون بعد » والتفت � ّ
ق��ائ�لاً  « :دورن��ا الآن �أن نعبئ الجماهير  ،ون�ك��ون وراء
الزعيم القائد واهلل معنا » � ( .ص) 446
لم تكن الجماهير �أقل من ال�شقيري حما�سا ً واندفاعا ً
وال تلهفا ً�إلى لحظة االنطالق و�إ�شارة البدء  ،وبعد جوالته
في المع�سكر وكتائب جي�ش التحرير  ،تركنا �إلى القاهرة ،
لنوا�صل الر�سالة ال�ت��ي ب��د�أ � ،إع� ��دادا ً وا��س�ت�ع��دادا ً  .وفي
�أي��ام قالئل تحول القطاع كله �إلى ثكنة ع�سكرية  ،قوات
جي�ش التحرير  ،الحر�س الوطني  ،قوات الدفاع المدني ،
التنظيم ال�شعبي  ،التنظيم الن�سائي  ،كلها تالحمت لتكون
جبهة واحدة في مواجهة العدو � ( .ص) 447
رغ��م الحما�س الملتهب  ،والجو الم�شحون بالأمل

والمعنويات العالية  ،ف�إن كلمات ال�شقيري ظلت تطن في
�أذن��ي � « :إننا لم ن�ستعد بعد »  .ب��د�أت �أ�شعر بذلك عند
احتكاكي المبا�شر  ،وم�شاهدتي اليومية للطريقة التي
تجري بها اال�ستعدادات للمواجهة  ،فقد كانت الفو�ضى
�ضاربة �أطنابها  ،والتحرك الع�شوائي لت�سليح المواطنين ،
ثم ا�ضطراب القيادة وت�ضاربها  .وكانت الأحداث تتالحق
ب�سرعة  ،فقد �أعلن الرئي�س جمال عبد النا�صر في خطاب
�أمام العمال العرب � ،أنه �إذا ن�شبت الحرب ف�إنها �ستكون
�شاملة  ،وهدفها تدمير « �إ�سرائيل »  ،ونحن واثقون من
الن�صر  ،كما �أننا م�ستعدون الآن للحرب مع « �إ�سرائيل » ،
وا�صفا ً الواليات المتحدة ب�أنها العدو الرئي�سي  ،وو�صف
بريطانيا ب�أنها ذيل لأميركا � ( .ص) 448
وفي  30مايو � /أي��ار  ،حدث تطور هام ه ّز الم�شاعر
و�ألهب الحما�س عندما و�صل الملك ح�سين �إلى القاهرة
ب�صورة غير متوقعة  ،ومكث في القاهرة �ست �ساعات وقّع
خاللها اتفاقية دفاع م�شترك مع الرئي�س عبد النا�صر ،
وكان لهذا التطور المفاجئ من الأحداث وقع المفاج�أة
علينا وعلى الم�صريين  ،وقد ا�صطحب الملك ح�سين
معه في طريق عودته زعيم منظمة التحرير الفل�سطينية
�أحمد ال�شقيري �إ�شارة �إلى التالحم والتالقي والت�ضامن
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف الأه� ��م  ،وه ��و االن �ت �� �ص��ار ع�ل��ى العدو
الإ�سرائيلي � ( ،ص . ) 452كل ذلك جعلنا في قطاع غزة
ندخل �شهر حزيران  /يونيو ب��روح عالية من الحما�س
والتوقد والإيمان بالن�صر .
الحقيقة �أن « �إ�سرائيل »  ،افتعلت الحرب عام 1967
ليتوقف المد الهائل لنهو�ض الكيان الفل�سطيني  ،فلقد
�أرع��ب العدو ما يجري في قطاع غزة  ،وما امتد لي�صل
�إلى مناطق ال�شتات في �سورية ولبنان والعراق  ،ال�شعب
الفل�سطيني �صاحب الأر�ض ومالك الوطن  ،ينه�ض من
ج��دي��د بكيان متكامل  ،جي�ش التحرير الفل�سطيني ،
مجل�س ت�شريعي � ،آالف المثقفين والأكاديميين � ،إذاعة
مدوية  ،اقتحام للأ�سوار العازلة  ،منظمة التحرير .
ولذلك جازفت « �إ�سرائيل » بالحرب  ،وافتعلت �أ�سبابها .
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تجربتي مع الأيام *
ال زلت �أذكر اللقاء الأول لي مع ال�شقيري قبل حوالي
�ستين عاما ً  ،حين كنت طالبا ً في مدر�سة عكا الثانوية ،
وبمنا�سبة وع��د بلفور دع��ا ن��ادي �أ�سامة ف��ي مدينة عكا
�أع �� �ض��اء ال �ن��ادي وم�ع�ل�م��ي م��دار���س ال�م��دي�ن��ة والطالب
لح�ضور محا�ضرة يلقيها المحامي �أحمد ال�شقيري  ،حول
وعد بلفور الذي �أعطته الحكومة البريطانية لليهود في
 ، 1917/11/2ومازلت �أذك��ر بع�ض كلمات ال�شقيري في
تلك المحا�ضرة  ،لقد ه��اج��م اال�ستعمار ب�شكل ع��ام ..
وخ�ص بهجومه االنتداب الفرن�سي والبريطاني اللذين
عقدا اتفاقية �سايك�س  -بيكو ع��ام  ، 1916التي ق�سمت
المنطقة المعروفة ببالد ال�شام �إلى دوي�لات  ..ثم ركز
هجومه على بريطانيا التي ثبتت الحركة ال�صهيونية
وكر�ستها ف��ي ات�ف��اق ع�صبة الأم��م ( �صك االن �ت��داب ) ،
و�أنهى محا�ضرته متوجها ً �إلى المدر�سين والطالب  ،ب�أن
يتعمقوا في درا�سة تاريخ وجغرافية فل�سطين  ،والوطن
العربي وتاريخ ون�ش�أة الحركة ال�صهيونية  ،و�أطماعها
وارتباطاتها باال�ستعمار  ،و�أن ينقلوا ما يدر�سونه �إلى
ال�م��واط�ن�ي��ن  ،لتوعيتهم ب��ال�خ�ط��ر ال ��ذي ت�شكله هذه
الحركة الم�ستندة �إلى حكومة االنتداب البريطاني  ،ثم
توجه �إلى الح�ضور ب�شكل عام و�إلى ال�شباب ب�شكل خا�ص ،
طالبا ً منهم تنبيه معارفهم م��ن ال�شباب �إل��ى �ضرورة
مقاطعة االلتحاق بالجي�ش البريطاني الذي كان يجند
ال�شباب ويدفعهم �إل��ى ميادين القتال  ( .كانت الحرب
العالمية الثانية م�ستمرة ) .
وح�ي��ن �أق��ام ف��ي لبنان ف��ي م�صيف ( كيفون ) قمت
وبع�ض الأخ ��وة ب��زي��ارت��ه  ،وه�ن��أن��اه ب��ال�ع��ودة �إل��ى لبنان ،
وقدرنا الموقف القومي الذي وقفه في الأمم المتحدة ،
ثم �أثرنا بع�ض الق�ضايا الخا�صة بالإخوة الفل�سطينيين
المقيمين في لبنان  ،حيث كانوا يواجهون �صعوبة في
التنقل بين لبنان و�سورية لزيارة �أهلهم  ،ووعدنا ال�شقيري
خيرا ًوقال �إنه ذاهب �إلى دم�شق  ،و�سيلتقي مع الم�س�ؤولين
ويطرح معهم ما قدمناه له من معلومات  ،وحدثنا عن
ر�ؤيته الم�ستقبلية لم�سار الق�ضية الفل�سطينية على �ضوء
�إطاللته الوا�سعة ومعرفته بمواقف الأع�ضاء في الأمم
المتحدة  ،وطلبت منه �أن يقوم بدعوة ال�شعب العربي
الفل�سطيني �إلى اعتماد الكفاح الم�سلح �أ�سلوبا ً ال�ستعادة
ال�ح��ق  ..وال���س�ع��ي م��ن خ�ل�ال ات���ص��االت��ه وم ��ؤي��دي��ه في
فل�سطين �إلى تامين الإمكانات المادية والبدء بالكفاح
الم�سلح  ،ف��رد ال�شقيري بلغته الف�صحى  :ه��ذا عمل ال

�أحمد اليماني ( �أبو ماهر )

�أتحمل م�س�ؤوليته  ،و�أ�صفق له �إذا نجح .
وبعدما كلفه م�ؤتمر القمة العربي ال��ذي عقد في
القاهرة ب�إجراء ات�صاالته بالفل�سطينيين  ،راح ال�شقيري
يطوف على البلدان العربية التي يوجد فيها فل�سطينيون ،
ويعقد اجتماعات مع ال�سلطات من ناحية  ،ويعر�ض على
الكفاءات الفل�سطينية قرار م�ؤتمر القمة  ،وعند و�صوله
�إل��ى لبنان ن��زل ف��ي فندق الريفيرا ف��ي ب�ي��روت  ،وقمت
وبع�ض الإخوة بزيارته في الفندق  ،فحدثنا عما تم في
الم�ؤتمر  ،واال�ست�شارات التي �أجراها في البلدان العربية
التي زاره��ا  ،و�سعيه للتعاون مع الهيئة العربية العليا ،
وختم كالمه قائالً  :ما ر�أيكم بما تم حتى الآن ؟
�أجبته � :شكرا ً لكم �أ�ستاذنا الكريم على هذا العر�ض ،
وا�سمح لي �أن �أ�سجل مالحظتين :
الأولى  :كل ما نرجوه �أن تكون كعهد جماهير �شعبنا
بك مدافعا ً عنيدا ً عن حقوق ال�شعب  ،وممثالً حازما ً لكل
تطلعاتهم .
الثانية � :أن� ��ت ك�م�م�ث��ل ل�ل�ج�م��اه�ي��ر الفل�سطينية
ال �م �� �ش��ردة  ،وال��ذي��ن ت�ت�ج�م��ع �أغ�ل�ب�ي�ت�ه��م ال���س��اح�ق��ة في
المخيمات  ،تنزل في هذا الفندق ال�ضخم حيث ي�ضطر
الفل�سطينيون للمجيء �إلى بيروت للقائك  .كان الأولى
بك �أن تطلب من �أه��ل مخيم عين الحلوة  -مثال ً � -أن
يقيموا لك خيمة ت�ستقبل فيها الالجئين ؟
رد ال�شقيري بلغته الف�صحى مازحا ً :
�أول ما �س�أقوم به  -بعد �إقامة دولتنا في فل�سطين -
�أن �أعيدك �إلى ال�سجن ( وكان يذكرني بم�ساعيه لإطالق
�سراحي من الزنزانات اللبنانية عندما يتواجد في لبنان )
و�أ�ضاف � :أما بالن�سبة للفندق فقد اعتدت �أن �أنزل بهذا
الفندق كلما تواجدت في بيروت  ،لأنه يذكرني بمنزلي
في عكا القائم هناك على البحر .
وبعد نكبة � 1948أقمت في لبنان  ،متابعا ً العمل مع
�أب�ن��اء �شعبي الم�شردين  ،من �أج��ل الإع��داد للعودة عبر
تنظيم ( �شباب ال�ث��أر ) االم�ت��داد الن�ضالي الفل�سطيني
لحركة القوميين العرب  .وفي بور�سعيد �أعلن الرئي�س
جمال عبد النا�صر في خطاب �أل�ق��اه في 1963/12/23
��ض��رورة عقد م�ؤتمر قمة عربي  ،التخاذ موقف عربي
موحد من ق�ضية تحويل العدو ال�صهيوني لمجرى نهر
الأردن  ،وكان ال�شقيري �آنذاك يمثل فل�سطين في جامعة
الدول العربية .

(*) �أحمد ح�سين اليماني  ،تجربتي مع الأيام  ،الجزء الخام�س  ،تجربتي المتوا�ضعة في �إطار منظمة التحرير الفل�سطينية
 ،دم�شق  :دار كنعان للدرا�سات والن�شر � 347 ، 2004 ،صفحة .
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وع�ق��د الم�ؤتمر ف��ي  1964/1/13وك��ان على جدول
�أعماله بند خا�ص بق�ضية فل�سطين  ،ودور �أبنائها في
الم�ساهمة بتحرير وطنهم  ،وم��ن خ�لال المناق�شات
اتخذ الم�ؤتمر ق��رارا ً بتكليف �أح�م��د ال�شقيري ب�إجراء
االت�صاالت مع القوى وال�شخ�صيات  ،والأطر الجماهيرية
الفل�سطينية في الأقطار العربية  ،للوقوف على �آرائهم
وتقديم تقرير �إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،
لتعر�ضه على م��ؤت�م��ر القمة ال�ث��ان��ي ال��ذي �سيعقد في
الإ�سكندرية خالل �شهر �أيلول القادم . 1964
ا�ستند ال�شقيري �إل��ى ق��رار القمة  ،وه��و المحامي
ال�م���ش�ه��ود ل��ه ب��ال�ك�ف��اءة ال�ق��ان��ون�ي��ة  ،وك���س��ب ال�ق���ض��اي��ا ،
و�إط�ل�ال �ت��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال��وا� �س �ع��ة ع �ل��ى م �ج��رى ق�ضية
فل�سطين في المجاالت العربية  ،والمحافل الدولية ،
وراح في تحركاته وات�صاالته يتجاوز قرار م�ؤتمر القمة ،
فو�ضع م�شروع ميثاق  ،ونظام �أ�سا�سي لت�شكيل منظمة
تمثل ال�شعب الفل�سطيني  ،وتدافع عن حقوقه  ،وت�سهم
ب�إعداد �أبناء فل�سطين للم�شاركة في معركة التحرير .
وقد القت الم�شاريع التي �أعدها  ،والأفكار التي كان
يطرحها  ،ا�ستح�سان الأغلبية ال�ساحقة من الذين التقى
بهم  ،بينما كان �أع�ضاء الهيئة العربية العليا ومنا�صروها
غير مرتاحين لهذا التحرك  ،ويرون فيه بداية ت�شكيل
�إطار جديد  ،يحل محل الهيئة في تمثيل قيادة ال�شعب
الفل�سطيني .
وب�ع��د ا�ستكمال ج��ول��ة االت���ص��االت � ،شكل ال�شقيري
ل �ج �ن��ة ت �ح �� �ض �ي��ري��ة اخ� �ت ��ار �أع �� �ض ��اءه ��ا م ��ن الكفاءات
الفل�سطينية المقيمين في المملكة الأردنية الها�شمية ،
لأن الفل�سطينيين ف��ي �ضفتي الأردن ي�شكلون غالبية
��س�ك��ان فل�سطين  ،وق��د �ضمت اللجنة الأول� ��ى التالية
�أ�سما�ؤهم  :روحي الخطيب � ،أنور ن�سيبة  ،قدري طوقان ،
فالح الما�ضي � ،سعيد عالء الدين  ،يو�سف عبده  ،عبد
الرحمن ال�سك�سك  ،والآن�سة زليخة ال�شهابي .
وع �ق��دت اللجنة التح�ضيرية �أول اج�ت�م��اع ل�ه��ا في
مدينة القد�س بتاريخ  ، 1964/3/25وا�ستمرت في عقد
جل�ساتها  ،حتى �أنجزت م�شروع خطة عمل تق�ضي بعقد
م�ؤتمر وطني فل�سطيني في مدينة القد�س  ،يح�ضره
مندوبون عن الفل�سطينيين في البالد العربية  .و�شكّل
ال�شقيري لجانا ً تح�ضيرية فرعية في البلدان العربية
الم�ضيفة للفل�سطينيين  ،مهمتها � :إعداد قوائم ب�أ�سماء
المندوبين الذين تر�شحهم اللجان لع�ضوية الم�ؤتمر
الوطني الفل�سطيني  .وعقد الم�ؤتمر في القد�س �صباح
الخمي�س � 28أي ��ار  1964بح�ضور  379ع���ض��وا ً  ،و�شهد
الم�ؤتمر الملك ح�سين  ،وعدد من الم�س�ؤولين الأردنيين ،
وع �ب��د ال�خ��ال��ق ح���س��ون��ة الأم �ي��ن ال �ع��ام ل�ج��ام�ع��ة الدول
العربية  ،والمنجي �سليم وزي��ر الخارجية للجمهورية
التون�سية  ،وع �ب��د ال�ع��زي��ز بوتفليقة وزي ��ر الخارجية
الجزائرية  ،و�أحمد مختار ال�سفير ال�سوداني في عمان ،
ومن�صور الأط��ر���ش ممثال ً للفريق محمد �أمين حافظ

رئي�س المجل�س الوطني لقيادة الثورة في الجمهورية
ال���س��وري��ة  ،وال��دك �ت��ور ع�ب��د ال� ��رزاق م�ح��ي ال��دي��ن وزير
الدولة ل�ش�ؤون الوحدة ممثالً لعبد ال�سالم عارف رئي�س
العراق  ،والدكتور ح�سين خالف وزير ال�ش�ؤون الثقافية
الخارجية ممثالً لجمال عبد النا�صر  ،وال�سفير خالد
العد�ساني ممثالً لأمير الكويت  ،وال�سفير جوزيف �أبو
خاطر ممثالً لرئي�س لبنان  ،والدكتور �أحمد الب�شتي
وزي��ر ال�صحة ممثالً لليبيا  ،وال�سفير محمد المغربي
العلمي ممثالً لملك المغرب  ،وعبد القوي حميم نائب
رئي�س الوزراء ممثال ً لليمن .
وات�خ��ذ ع��ددا ً م��ن ال �ق��رارات ( انظر مالحق الكتاب
ووثائقه )  .وكلف المجل�س ال�شقيري بت�شكيل اللجنة
التنفيذية  ،فقام  -وب�ن��اءً على ه��ذا ال�ق��رار  -بالت�شاور
م��ع �أع���ض��اء المجل�س الوطني م��ن مختلف تجمعاتهم
بت�شكيل اللجنة التنفيذية الأولى  ،وراحت اللجنة تقوم
بالمهمات التي ح��دده��ا لها المجل�س الوطني كتمثيل
ال�شعب الفل�سطيني  ،والإ�شراف على ت�شكيالت المنظمة
 ،و�إ�صدار اللوائح والتعليمات  ،واتخاذ القرارات الخا�صة
بتنظيم �أعمال المنظمة  ،وتنفيذ ال�سيا�سة المالية و�إعداد
ميزانيتها .
توالى انعقاد دورات المجل�س الوطني الفل�سطيني ،
فعقد دورته الثانية في القاهرة من � 31أيار  /مايو حتى
 4حزيران /يونيو  ، 1965واتخذت مجموعة من القرارات
ال�سيا�سية والع�سكرية والإعالمية والمالية والتنظيم
ال�شعبي  .كما ناق�ش المجل�س الدرا�سة التي �أعدتها قيادة
العمل الفل�سطيني في حركة القوميين العرب  ،وكانت
تت�ضمن ر�ؤي ��ة ح��رك��ة القوميين ال�ع��رب  ،م�ستندة �إلى
مبادئها و�أهدافها و�أ�ساليبها ( كحركة ن�ضالية ثورية ) .
وفي 1967وقع العدوان ال�صهيوني على ما تبقى من
فل�سطين  ،وبع�ض الأقطار العربية المجاورة  ،ونتج عنه
احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  ،وق�سم من ه�ضبة
ال�ج��والن  ،و�سيناء  .ونتيجة لكل م��ا ح��دث  ،ومطالبة
�أب �ن��اء ال�شعب الفل�سطيني ب���ض��رورة �إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر في
�أجهزة المنظمة ( وربما لأ�سباب �أخرى ) تقدم ال�شقيري
با�ستقالته �إل��ى ال�شعب الفل�سطيني في كانون الأول /
دي�سمبر . 1967
رحم اهلل ال�شقيري القانوني البارع ال�سيا�سي الالمع ،
والخطيب المفوه  ،حمل الق�ضية �إلى الهيئات الدولية
وداف��ع عن حقوق �أبنائها في مختلف المحافل العربية
والدولية  ..وعر�ض الق�ضايا القومية في الم�ؤتمرات
والم�ؤ�س�سات العالمية ال�ت��ي ت��واج��د فيها  ..وال ��ذي �إن
اختلفت معه في الر�أي  ،وانتقدت موقفا ً من مواقفه في
بع�ض الحاالت � ..إال �أنك ال ت�ستطيع �إال �أن تقدر مواقفه
الوطنية ال�صلبة  ،وعدم ا�ستجابته لأية دعوة للتنازل عن
�أي حق من الحقوق الوطنية والقومية  ،و�ستظل جماهير
�شعبنا تقدر مواقفه .
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�أني�س �صايغ عن �أني�س �صايغ *
ع �م �ي��د ال �ف �ك��ر ال �ع��رب��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي والمفكرين
الفل�سطينيين  ،الأ�ستاذ الدكتور �أني�س �صايغ  ،في مقدمة
من اهتم بدرا�سة فكر �أحمد ال�شقيري وتجربته  ،منذ �أن
غ ّيب ال�شقيري عن دائرة االهتمام الذي يليق به وبفكره
و�إنجازاته  .كتب �أني�س �صايغ عن ال�شقيري عدة درا�سات
ومقاالت في العقود الثالثة الأخيرة  ،التي م�ضت على
رحيله ( ، )1وف��ي مذكراته المو�سومة بعنوان � « :أني�س
�صايغ  ..عن �أني�س �صايغ » التي �أ�صدرها عام  2006تحدث
�صايغ عن ال�شقيري م�شيرا ً �إل��ى دوره في بناء ورعاية
« مركز الأبحاث »  ،الذي �أ�س�سه �شقيقه المرحوم الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور ف��اي��ز �صايغ  ،ث��م ل��م يلبث �أن ا�ستقال  ،فعهد
ال�شقيري �إلى �شقيقه �أ .د� .أني�س بموا�صلة بناء هذا ال�صرح
الهام  ،وفي ال�سرعة بل الفورية في نقل الإدارة �إلى �أني�س
ما ي�ؤ�شر �إلى حجم الأهمية التي يوليها ال�شقيري للفكر
في بناء �أرك��ان منظمة التحرير الفل�سطينية � ،إذ ر�أى
�أنه ال يجوز �أن يعي�ش المركز فراغا ً ولو للحظة  ،فقبل
�أن يقبل ا�ستقالة �أ .د .فايز طلب منه ا�ستدعاء �شقيقه
�أ .د� .أني�س من لندن ليتولى �إدارة المركز  ،بل وعهد �إليه
بذلك قبل �أن يقبل اال�ستقالة .
عن تجربته مع ال�شقيري في المركز يتحدث �أ .د� .أني�س
في مذكراته على النحو الآتي :
« و�صلت برقية من �شقيقي فايز  ،الذي كان قد �أ�س�س
مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفل�سطينية �أوائل
 ، 1965يطلب مني العودة من لندن �إلى بيروت للبحث
مع رئي�س المنظمة �أحمد ال�شقيري في م�شروع �سبق �أن
كلمته فيه ب�إ�صدار مو�سوعة فل�سطينية  ،وعدت فورا ً .
كانت معرفتي برئي�س المنظمة م�ح��دودة ج��دا ً من
قبل  ،عبارة عن لقاء واح��د قبل �أكثر من ع�شرة �أعوام
من ذل��ك التاريخ  ،وك��ان لقاءً طريفا ً ومحرجا ً في �آن ،
كانت روزم��اري زوج��ة �شقيقي يو�سف ترغب في �إجراء
م�ق��اب�لات ف��ي ال�ق��اه��رة لبع�ض ال�شخ�صيات م��ن �ضمن
ر�سائل �صحفية تبعث بها من م�صر �إلى �إحدى ال�صحف
البريطانية التي كانت ترا�سلها  ،وكنت �أن��ا يومها في
القاهرة �أي�ضا ً  ،فطلبت مني �أن نذهب معا ً لزيارة �أحمد
ال�شقيري  ،وك��ان �أم�ي�ن�ا ً ع��ام�ا ً م�ساعدا ً لجامعة الدول
العربية لتجري معه حديثا ً ففعلت  ،وك��ان ال�شقيري
كعادته لطيفا ً وم�ح��دث�ا ً لبقا ً  ،وب ��د�أت روزم ��اري تطرح
الأ�سئلة وه��و يجيب  ،والح�ظ��ت �أن ه�ن��اك التبا�سا ً م��ا ،

فبدل �أن ت�س�أله في ال�سيا�سة �أو القانون وعن فل�سطين
والجامعة العربية � ،أخ��ذت الأ�سئلة تنحو منحى �أدبيا ً ،
�صحيح �أن ال�شقيري هاوي �أدب وقارئ ممتاز  ،ولكن ما
عالقته المبا�شرة والحميمة برواية الأر�ض مثالً ؟ �س�ألته
متى كتب رواي�ت��ه الأول ��ى ؟ وب�م��ن ت��أث��ر م��ن الروائيين
العرب والأجانب ؟ �أدرك��ت �أن روزم��اري  -وكانت ال تزال
حديثة عهد بالإقامة في الوطن العربي ومعرفة باللغة
العربية  -التب�س عليها الأمر بين ال�شقيري وال�شرقاوي
�أديب م�صر و�صاحب رواية الأر�ض  ،ولم �أكن بحاجة �إلى
�أن �أعتذر من ال�شقيري و�أو�ضح له الأمر  ،فقد انتبه هو
�إلى ذلك  ،وا�ستر�سل في الحديث بدون �إحراج له ولها ،
ولفت نظرها بطريقة غير مبا�شرة �إل��ى �أن��ه لي�س عبد
الرحمن ال�شرقاوي بحديث مطول عن الأديب الم�صري
وعالقته به و�إعجابه ب�أدبه .
« وقد ا�صطحبني فايز في اليوم التالي �إلى كيفون
 م�صيف ال�شقيري  -وجل�سنا في حديقة داره الجميلة ،وفاج�أ فايز ال�شقيري وفاج�أني ب��أن ق��دم ا�ستقالته من
رئا�سة مركز الأبحاث  ،و�إذا بال�شقيري يلتفت �إل� ّ�ي وهو
يقول � :إذن ا�ستلم يا �أني�س المركز  ،واعمل مو�سوعتك
على ب��رك��ة اهلل  .و�أع �ت��رف �أن��ي ان��زع�ج��ت ج��دا ً وارتبكت
وتلعثمت  ،ولم �أعرف ماذا �أقول � ،أزعجني �أن ال�شقيري
ت�سرع في قبول اال�ستقالة  ،وكان �أولى به �أن ي�ؤجل البت
بها والبحث في البديل �إل��ى جل�سة �أخ��رى  ،خا�صة �أني
اكت�شفت خالل الجل�سة �أن �سوء تفاهم كان قائما ً  -ولو
ب�صمت  -بين ال�شقيري وفايز  ،و�أربكني �أنني لم �أكن
مت�أكدا ً ما �إذا كان فايز م�صمما ً على اال�ستقالة .
ل��م يمهلني ال�شقيري ط��وي�لا ً  ،ات�صل ب��ي بعد �أربع
وع�شرين �ساعة ط��ال�ب�ا ً ل�ق��اءً ث��ان�ي�ا ً  ،و�أخ ��ذ يتحدث في
اللقاء وك�أني وافقت على عر�ضه و�أ�صبحت مديرا ً عاما ً
لمركز الأبحاث  .وللحقيقة � ..أنه ما من م�س�ؤول ر�سمي
فل�سطيني �أو عربي غير فل�سطيني عرفته ف��ي حياتي
ك��ان متحم�سا ً للمركز مثل �أح�م��د ال�شقيرى  ،حدثني
عن طموحاته في المركز  ،تو�سيعه وم�شاريعه الحالية
والمقبلة  ،وك��ان وك�أنه يقر�أ �أف�ك��اري  ،ول��م يتطرق �إلى
مو�ضوع المو�سوعة �إال في �آخر اللقاء قال  :ا�ستلم المركز
و�ضع فيه كل كفاءاتك وعلمك و�أحالمك  ،ثم �ضع �أ�س�س
العمل من �أجل �إعداد المو�سوعة الفل�سطينية التي تحلم
بها �ضمن �إط��ار المركز  ،و�أن��ا معك على ط��ول الخط .
وكان الرجل �صادقا ً في وعده  ،كان مع المركز على طول

(*) �أني�س �صايغ � ،أني�س �صايغ عن �أني�س �صايغ  ،بيروت  ،ريا�ض الري�س . 2006 ،
( )1انظر ف�صل « ال�شقيري في كتاباتهم » .
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الخط  ،حتى بعد �أن تنحى عن رئا�سة منظمة التحرير
بعد هذا الحديث ب�سنة ون�صف ظل ي�س�أل عن المركز ،
ويقر�أ من�شوراته  ،ويالحق ن�شاطه حتى توفاه اهلل في
�شباط  ، 1980ول��م تكن حاجة �إل��ى القول له �إن��ي قبلت
العر�ض  ،كان قبولي �أم��را ً واقعا ً  ،وبينما كنت �أ�صافحه
م��ودع�ا ً �س�ألني  :ل��م ت�ستف�سر ع��ن ال��رات��ب ؟ �أخ��وك كان
متطوعا ً لأنه كان �أ�ستاذا ً �شبه متفرغ في الجامعة � ،أما
�أنت ف�ستعطي كل وقتك للمركز ( ثم المو�سوعة )  ،ما
هو الراتب الذي تطلبه ؟ قلت � :أنت تحدد الراتب ح�سب
�سلم الرواتب في المنظمة  .قال  :ال �إ�س�أل كم هو راتب
�أ�ستاذ الجامعة بعمرك وخبرتك ويكون هو راتبك في
المركز � ( .ص ) 185
« �أعترف قبل كل �شيء ب�أني مدين في نجاح المركز
ذل��ك ال�ن�ج��اح ال�ف��ري��د م��ن ن��وع��ه وال��ذائ��ع ال���ص�ي��ت �إلى
ثالثة � :إلى رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية �أحمد
ال�شقيري الذي رعى المركز وي�سر له الحماية وهو في
مرحلة الت�أ�سي�س  ،وبقي حتى �أيامه الأخ�ي��رة ال�صديق
الوفي للمركز  ،ي�ستف�سر وي�س�أل وي�ست�شير ويقر�أ ويعلق
وي�شجع ( ولوال الخوف من اال�ستر�سال لتحدثت مطوال ً
عن هذا الرجل الكبير بكل معاني الكبر ) ح�سبي �أن �أذكر
�أنه عمل في المنظمة متطوعا ً  ( .وكانت �أول مذكرة بعث
إلي بعد �أن توليت �إدارة المركز تحذر من التجاوب مع
بها � ّ
قريب له ا�ستغل القرابة بينهما فطبع كتابا ً عنه ليكت�سب
م�ن��ه  ،و�إل ��ى ف��اي��ز ��ص��اي��غ ال ��ذي ل��م ي�غ��ام��ر ق��ط ب�إن�شاء
المركز  ،وكان �إن�شاء مركز من هذا النوع طفرة جنونية ،
بل �أي�ضا ً �أر�سى قواعد العمل وفروعه و�أ�سلوبه  ،و�أدين
�أخيرا ً �إلى االحت�ضان الرائع الذي حظي به المركز من
جمهرة المثقفين العرب  ،الحري�صين على �أهمية الفكر
والوثيقة والكلمة والر�أي الحر في التعامل مع ق�ضيتنا
الكبرى ) � ( .ص ) 216
« كانت ال��درا��س��ات والبحوث التي �أع��ده��ا المركز �أو
ن�شرها حول جوانب الحياة ال�صهيونية والإ�سرائيلية ،

�أما المو�ضوع الرئي�سي الثاني الذي وجه المركز اهتمامه
ال�خ��ا���ص ب��ه بعد التعريف ب��ال�ع��دو وك��ان تكملة لحملة
التعريف  ،فهو التفريق بين اليهودية وال�صهيونية ،
وتحديد �أه��داف الثورة الفل�سطينية بتحرير فل�سطين
و�إقامة دولة فل�سطينية ديمقراطية ت�شمل عرب فل�سطين
ويهودها وال تكون عن�صرية  ،ولهذا حر�ص المركز على
محاربة المزاعم ب�أن من �أه��داف المنظمة رمي اليهود
في البحر  ( ،مثلما زع��م بع�ض المرا�سلين الأج��ان��ب ،
ون�سبوا �إلى �أحمد ال�شقيري كالما ً لم يقله في الم�ؤتمر
ال�صحافي ف��ي ال�ق��اه��رة قبيل ح��رب  1967ب��أ��س�ب��وع ) .
( �ص ) 228
وف��ي �إدارت ��ي للمركز كنت �أرك��ز على ال�ت��زام المركز
بالنظم الإدارية لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،بح�سنات
ذلك االلتزام و�سلبياته  .كنا ن�ضطر �إلى تقديم �إي�صال
لل�صندوق القومي الفل�سطيني عن كل مبلغ ي�صرف � ،إال
�أني بالرغم من ممار�سة هذا الروتين المرهق  ،كنت �أ�شعر
بارتياح �إلى نظافة ح�ساباتنا  ،كانت العالقة مع رئا�سة
المنظمة طبيعية �إل��ى �أبعد ال�ح��دود في الأ�شهر ال�ستة
ع�شر الأولى من رئا�ستي للمركز � -أيام �أحمد ال�شقيري
الذي حر�ص على احترام ا�ستقالل المركز مثلما حر�ص
على �إنجاحه واالعتزاز به ) � ( .ص ) 233
وحينما �شرعت في عقد اللقاء الثقافي الفل�سطيني
م��ع نخبة م��ن المثقفين الفل�سطينيين ال��ذي �شرعت
ف��ي عقده منذ �صيف  ، 1992فقد �أر��س��ى اللقاء تقليدا ً
بتكريم ع��دد م��ن الأع�ل�ام الفل�سطينيين وم��ن الأعالم
العرب  ،الذين طبعوا ب�صمات في الم�سيرة الفل�سطينية
ع�ن��د رحيلهم �أو ف��ي ذك ��رى غيابهم م��ن  :منا�ضلين ،
و�سيا�سيين  ،ومفكرين  ،بحيث يتحدث في الذكرى عدد
من عارفيهم �أو دار�سيهم في �شهادات حميمة و�صادقة ،
من بين ال�شخ�صيات التي ك ّرمنا ذكراها � :إبراهيم �أبو
لغد  ،و�إح�سان عبا�س  ،و�أحمد ال�شقيري  ،و�إدوارد �سعيد
وغيرهم ) � ( .ص) 491
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�صفحات من حياتي *
ف��ي ك�ت��اب��ه « ��ص�ف�ح��ات م��ن ح�ي��ات��ي »  ،ي�ت�ح��دث علي
�شم�س الجعبري عن تمثيل الفل�سطينيين في المنطقة
ال�شرقية من المملكة العربية ال�سعودية في الم�ؤتمر
الوطني الأول فيقول :
ب�ع��د �أن ق��ام��ت ث ��ورة ال�ي�م��ن ��ض��د ال�ح�ك��م الإمامي
( بقيادة عبد اهلل ال�سالل ) (  ) 1962دب الخالف بين
م�صر وال�سعودية  ،الأولى دعما ً للثورة وال�سعودية دعما ً
للحكم الإمامي  ،وتال ذلك ا�صطفاف عربي عرف طرفاه
بالمع�سكر التقدمي والمع�سكر الرجعي .
وف��ي خ�ضم ذل��ك ب��د�أت « �إ�سرائيل » عملية تحويل
روافد نهر الأردن  ،التي كانت باعثا ً لإطالق عبد النا�صر
الدعوة �إلى عقد قمة عربية في �أوائل  ، 1974لبحث �سبل
مواجهة ه��ذا ال �ع��دوان ال�صهيوني الكبير  ،وق��د كلفت
هذه القمة المرحوم �أحمد ال�شقيري ممثل فل�سطين في
جامعة الدول العربية  ،بالبحث في �سبل تنظيم طاقات
ال�شعب الفل�سطيني  ،وقد قام بجوالت متعددة في جميع
�أم��اك��ن ال�شتات الفل�سطيني في الوطن العربي �إ�ضافة
�إلى فل�سطينيي غزة والأردن ب�ضفتيه  ،وللحق والتاريخ

علي �شم�س الجعبري

ف�إنه ي�سجل لل�شقيري قدرته على اغتنام هذه الفر�صة
لت�أ�سي�س كيان فل�سطيني �سيا�سي لتحرير فل�سطين ،
وا�ستعادتها على ق��اع��دة الجهاد والكفاح الم�سلح  ،من
خالل تعبئة ال�شعب الفل�سطيني وتنظيمه والزج به في
معركة التحرير  ،كطليعة تلزم الأم��ة العربية بدعمها
وم�شاركتها  .وفي ظل الأو�ضاع العربية �آنذاك  ،والتناحر
والتنابذ والفرقة العربية ال�سائدة  .فاق هذا الإنجاز كل
التوقعات  .و�شملت زيارة ال�شقيري المملكة العربية  ،وكان
مقررا ً له �أن يلتقي بالجالية في المنطقة ال�شرقية في
الدمام  ،وقد ات�صلت �إمارة المنطقة من خالل المرحوم
محمد الفاهوم ( �أبو جواد )  ،وطلبت �إليه �أن ير�شح عددا ً
من ( وجوه ) الجالية لي�شرفوا على هذا اللقاء  ،وقد كنت
واحدا ً منهم  ،وبينما كنا نتهي�أ ال�ستقبال ال�شقيري قادما ً
من الريا�ض � ،أبلغنا ب�أنه عدل عن الح�ضور ال�ضطراره
لمغادرة المملكة �إلى مهمة عاجلة �أخرى � ،أو هكذا برر
الأمر  ،فال�سعودية كانت على خالف مع ال�شقيري الذي
كان يمثلها في الأمم المتحدة  ،لكنها �أقالته على خلفية
عالقته م��ع عبد النا�صر وال �خ�لاف ال���س�ع��ودي ب�ش�أن
اليمن .

(*) علي �شم�س الجعبري � ،صفحات من حياتي  ،ع ّمان  :الم�ؤ�س�سة العربية الدولية للن�شر والتوزيع � ، 2006 ،ص . 108 - 107
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من دروب العمر *
� �ش��ري��ف ال �ج �ع �ب��ري ك ��ان �أح� ��د ال �ع��ام �ل �ي��ن ف ��ي حقل
الق�ضية الفل�سطينية  ،بد�أ ن�شاطه في �أعقاب النكبة في
القاهرة  ،حين كان يعمل في البنك العربي منذ �أوا�سط
الأربعينات  ،و�شارك في ت�أ�سي�س النادي الفل�سطيني في
القاهرة بعيد النكبة  ،تولى رئا�سته �إلى �أن قامت منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وكان قد انتقل �إلى قطر  ،وفيها
عاي�ش مرحلة ت�أ�سي�س المنظمة  ،وكيفية اختيار ممثلي
الجالية للم�ؤتمر الوطني من خ�لال زي��ارات ال�شقيري
لها  ،ولكن الأهم هو دور الجعبري خالل انعقاد الم�ؤتمر
الوطني الفل�سطيني في القد�س  ،ومع الركن الأردني -
الفل�سطيني المهم في المجل�س عمه ال�شيخ محمد علي
الجعبري  .وفي كتابه من دروب العمر �أفرد ف�صال ً خا�صا ً
بعنوان  :ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية نثبته
لأهميته :
كانت القمة العربية التي عقدت في القاهرة في 13
كانون الثاني  /يناير  1964قد كلفت ال�شقيري باالت�صال
بالدول العربية وبال�شعب الفل�سطيني فيها ( للو�صول
�إل��ى ال�ق��واع��د ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني ،
وتمكينه م��ن ال�ق�ي��ام ب ��دوره ف��ي تحرير وط�ن��ه وتقرير
م�صيره ) .
وكان ال�شقيري قبل ذلك ب�شهور في �أيلول � /سبتمبر
 1963قد اختير ممثال ً لفل�سطين في الجامعة العربية
�إثر وفاة ممثلها المرحوم �أحمد حلمي با�شا  ،وحيث �أن
لقاءات ال�شقيري كانت �ست�شمل بالطبع �أبناء الجالية
الفل�سطينية في قطر  ،فقد تداعى ه ��ؤالء �إل��ى اجتماع
عقد في ق�سم التغذية التابع لدائرة معارف قطر  ،ح�ضره
المئات من العاملين في مختلف القطاعات الر�سمية
والخا�صة  ،وكانت غاية االجتماع انتخاب مجموعة تمثل
الفل�سطينيين في قطر ا�ستعدادا ً للقاء ال�شقيري .
وفي اجتماع الجالية الفل�سطينية تقرر اختيار ممثلين
للجالية في قطر  ..وكان هناك توجه ال�ستبعادي من قبل
البع�ض كوني لم �أح�ضر االجتماع  ،ولكن الأكثرية �أ�صروا
على اختياري ع�ضوا ً في المجموعة  ، ..وجرى انتخاب
محمود عبا�س « �أب��و م��ازن »  ،ورف�ي��ق النت�شة  ،ومحمد
يو�سف النجار  ،والمهند�س �صدقي خ�ضر  ،ومي�شيل فرح ،
وعبد ال�سالم �أبو عي�سى  ،و « محمد �شريف » الجعبري ،
ممثلين للجالية في قطر .
ولدى ح�ضور ال�شقيري ا�ستقبلناه في مطار الدوحة ،
ونزل في الق�صر الأبي�ض  ،والتقى عددا ً كبيرا ً من �أبناء

�شريف الجعبري

الجالية الفل�سطينية ف��ي قطر لأك�ث��ر م��ن م��رة  ،داعيا ً
�إي��اه��م الن�ت�خ��اب �أرب �ع��ة ممثلين للجالية ف��ي الم�ؤتمر
الوطني المزمع عقده قريبا ً  ،و�أن يكون خام�سهم �شريف
الجعبري .
والتقت الجالية الفل�سطينية  ،وانتخبت ممثليها
كما يلي  :مي�شيل ف��رح  ،ورفيق النت�شة  ،وعبد ال�سالم
�أبو عي�سى  ،و�صالح البرغوثي  ،و�شريف الجعبري  ،ولم
يكن من بينهم محمود عبا�س  ،وكمال عدوان  ،ومحمد
يو�سف النجار  .وكان ه�ؤالء من المعروفين بانتمائهم �إلى
الإخوان الم�سلمين  ،ثم �إلى حركة فتح ال�سرية �آنذاك ،
ويبدو �أن قرار فتح كان عدم الم�شاركة العلنية الكبيرة
في جهود ال�شقيري العتبارات �سيا�سية خا�صة بهم .
وق��د ح��دد موعد انعقاد الم�ؤتمر في � 28أي��ار /مايو
 1964في مدينة القد�س  ،وغ��ادرن��ا ال��دوح��ة قبيل ذلك
ب�أيام �إلى القد�س عن طريق بيروت  ،للم�شاركة في �أعمال
الم�ؤتمر الوطني الفل�سطيني الأول  ،الذي ي�ضم جميع
م��ن ج��رى اخ�ت�ي��اره��م لتمثيل ال�شعب الفل�سطيني في
ال�ضفة الغربية بما فيها القد�س وقطاع غزة  ،وكذلك في
�أقطار ال�شتات المختلفة .
وق��د ا�ستطاع ال�شقيري  -للحقيقة و التاريخ � -أن
ي�ؤمن بجهود ا�ستثنائية تمثيال ً وم�شاركة لأو�سع طيف
من ال�شعب الفل�سطيني في جميع �أماكن وجوده � ،سواء
ممن بقي منهم في الوطن � ،أو المتواجدين خارجه في
الأق �ط��ار العربية وف��ي المهاجر  ،م��ن مختلف القوى
االجتماعية والوظيفية  ،فكان منهم وزراء ونواب و�أعيان
�سابقون وممثلو المجال�س البلدية والمحلية ورجال
الدين والأكاديميون وممثلو المخيمات و�شيوخ عرب بدو
ال�سبع  ،والعمال وال�م��زارع��ون وال�ط�لاب وال�م��ر�أة  ،ولم
يغب عن المجل�س �إال ممثلو �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
ال�صامدون تحت نير االحتالل البغي�ض .
كما ا�ستطاع ال�شقيري بقدرته الفائقة على التعامل
مع المتناق�ضات العربية  ،و�أن ي�ؤمن ح�ضورا ً ذا م�ستوى
عال ٍ لممثلي الدول العربية  ،بمن فيهم الذين ما كانوا
يرتاحون لل�شقيري  ،بل �شاركت وفود ر�سمية عربية على
م�ستويات تراوحت بين ع�ضو مجل�س الدولة  ،والوزراء
وال�سفراء  ،مثلت كالً من  :تون�س  -الجزائر  -ال�سودان
 �سورية  -العراق  -م�صر  -الكويت  -لبنان  -ليبيا -المغرب  -اليمن .

(*) �شريف الجعبري  ،من دروب العمر  ،عمان  ،الم�ؤ�س�سة العربية الدولية  ،ط� ، 2008 ، 2ص118 : 113
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كما �شارك ال�سيد عبد الخالق ح�سونة الأمين العام
لجامعة الدول العربية  ،على �أن �أهم ما حققه ال�شقيري
ه��و ان�ع�ق��اد ال�م��ؤت�م��ر ف��ي ال�ق��د���س  ،وم���ش��ارك��ة المرحوم
الملك ح�سين �شخ�صيا ً في افتتاحه .
وق��د افتتح الم�ؤتمر ال�ساعة العا�شرة �صباحا ً يوم
الخمي�س  1964/5/28ب�آي من القر�آن الكريم في فندق
�إنتركونتننتال في القد�س  ،ثم �ألقى ال�سيد روحي الخطيب
�أمين القد�س كلمة ترحيبية با�سم القد�س  ،تالها افتتاح
الم�ؤتمر بكلمة الملك ح�سين  ،ثم كلمة جامعة الدول
العربية �ألقاها الأمين العام عبد الخالق ح�سونة  ،و�ألقى
ال�شقيري بعد ذلك ب�صفته ممثال ً لفل�سطين في الجامعة
العربية بيانا ً عن ( الكيان الفل�سطيني ) .
ك��ان��ت الأج� ��واء م�شحونة ب�ن��ذر ال�خ��وف وال�ق�ل��ق من
اخ�ت�لاف الفل�سطينيين ف��ي ه��ذا الم�ؤتمر على �أر�ضية
ال�ت�ب��اي��ن ب�ي��ن م ��ؤي��د ل�ل�ن�ه��ج ال �ن��ا� �ص��ري وم ��ؤي��د للخط
الأردن� ��ي � ،أو م��ا ك��ان ي�ع��رف ف��ي حينه ب��ا��س��م المع�سكر
التقدمي والمع�سكر الرجعي  ،ناهيك عن التباين داخل
كال المع�سكرين  ،على الأقل في الموقف من ال�شقيري ،
وما يمكن �أن يقود �إليه �إن�شاء كيان فل�سطيني قد يكون
تابعا ً لم�صر ! .
واتجهت الأنظار من الطرف الآخر �إلى ال�شيخ محمد
علي الجعبري »  ،كونه « ع ّراب م�ؤتمر �أريحا » الذي �أف�ضى
�إلى �ضم بقية فل�سطين ( ال�ضفة الغربية فيما بعد ) �إلى
المملكة الأردنية الها�شمية ( ال�ضفة ال�شرقية الحقا ً ) ،
فيما ظل يحمل ا�سم المملكة حتى نكبة حزيران ، 1967
التي �أودت بها بين براثن العدو ال�صهيوني  ،و�إزاء هذه
المخاوف وخ�شية من تفجير الم�ؤتمر  ،حدثت ال�شيخ
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الجعبري بهواج�س بع�ض الم�شاركين من خارج الأردن ،
ال �سيما و�أن كثيرا ً من ممثلي فل�سطين والأردن ( ال�ضفة
الغربية ) في الم�ؤتمر هم ممن يناه�ضون  -ب�شكل �أو
ب�آخر  -الخط النا�صري وبالتالي ال�شقيري  ،و�أ�شعرته
ب�أن الهواج�س تتركز على �شخ�صه ودوره .
وعقدت في ال�ساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نف�سه
جل�سة م�سائية خ�ص�صت النتخاب رئي�س الم�ؤتمر ومكتب
ال��رئ��ا��س��ة  ،وف��ي م�ستهل الجل�سة وع �ن��د دخ ��ول �أحمد
ال�شقيري الذي كان متجها لأخذ مقعده بين الأع�ضاء ،
وقف ال�شيخ محمد علي الجعبري رئي�س بلدية الخليل ،
واتجه �صوب ال�شقيري �أم��ام �أع�ضاء الم�ؤتمر  ،وب�شكل
الف��ت خاطبه  « :مكانك هنا ( و�أ� �ش��ار بيده �إل��ى مقعد
الرئا�سة ) علينا نحن الفل�سطينيين �أن نتحد ونكون يدا ً
واحدة ال�ستعادة فل�سطين  .وتابع ال�شيخ الجعبري  ،وهو
ي�شير بيده �إلى غرب القد�س المحتلة  :وها هي القد�س ،
علينا �أن نعمل ال�ستعادتها  ،معركتنا هناك  ...ولي�ست هنا
بيننا »  ،و�أ�سجل للأمانة والحق والتاريخ �أن فل�سطينية
ال�شيخ الجعبري كانت في �أعلى ذراها بعيدة عن النزاعات
ال�سيا�سية ال�صغيرة .
وق ��د ق��وب��ل ح��دي��ث ال���ش�ي��خ بت�صفيق ح ��اد م��ن قبل
الم�ؤتمرين  ،وب��دا الفل�سطينيون متحدين في �سعيهم
لإب��راز منظمتهم وكيانهم  ،وجرى في الجل�سة انتخاب
المرحوم �أحمد ال�شقيري رئي�سا ً للم�ؤتمر  ،وانتخب كل
من  :المرحوم حكمت الم�صري  ،والدكتور حيدر عبد
ال�شافي  ،والمرحوم الدكتور نقوال الدر ( نوابا ً) للرئي�س ،
والمرحوم عبد الرحمن ال�سك�سك ( �أمينا ً عاما ً ) .

ال�شقيري في جامعة الدول العربية *
ف��ي م��ذك��رات الأم �ي��ن ال �ع��ام الأ� �س �ب��ق ل�ج��ام�ع��ة الدول
العربية محمود ريا�ض (  ، ) 1978 -1948تناول تجربته
في الجامعة حين كان وزيرا ً لخارجية م�صر في عهد عبد
النا�صر  ،قبل �أن يغدو �أمينا ً عاما ً لها  ،وهذه المرحلة كانت
حافلة ب��الأح��داث العربية ال�صاخبه  ،فقد �شهدت �أحداثا ً
كبرى من بينها  :ق�ضية تحويل العدو ال�صهيوني لروافد
نهر الأردن  ،وقيام منظمة التحرير الفل�سطينية  ،والحرب
العدوانية ال�صهيونية في حزيران  ،1967وقمة الخرطوم

محمود ريا�ض

و�سواها  .وهي �أحداث برز فيها  ،ووجد في �أتونها ال�شقيري ،
بل ربما �أ�سهمت في قيام منظمة التحرير الفل�سطينية .
وف��ي م��ذك��رات��ه ي��روي محمود ري��ا���ض م��ن قلب الجامعة
ق�صة المنظمة ودور ال�شقيري ومعاركه والمعارك �ضده ،
وقد �أدرجنا ذلك في ق�سم المنظمة من هذا الكتاب  ،وفي
ق�سم �سجاالت ال�شقيري مع جمال عبد النا�صر في قمة
الخرطوم وذلك لتكون �ضمن مو�ضوعها .

(*) محمود ريا�ض  ,مذكرات محمود ريا�ض (  : ) 1978 - 1948البحث عن ال�سالم وال�صراع في ال�شرق االو�سط  ،ط , 2القاهرة:
دار الم�ستقبل العربي � . 1985 ,ص �ص ( . ) 137 - 135
 محمود ريا�ض  ،مذكرات محمود ريا�ض  :الأمن القومي العربي  ..بين الإنجاز والف�شل  ،ج ، 2القاهرة  :دار الم�ستقبل العربي،� ، 1986ص �ص ( . ) 389 - 386
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ال�شقيري في مقاالتهم
تمهيد

كثيرة هي المقاالت التي تناول �أ�صحابها ال�شقيري
بعد رحيله  ،وقد جمعت �أ�سرة ال�شقيري ما �صدر منها
في العقدين الأولين على رحيله في كتاب حمل عنوان :
كلمات وفاء  ،وقد الحظنا � ّأن عدداً من �أ�صدقاء ال�شقيري
وعارفي ف�ضله قد د�أبوا على �إحياء ذكراه بين �سنة و�أخرى ،

ب�م�ق��االت ال تخلو ك��ل م��رة م��ن ك�شف ال�م��زي��د  ،وذلك
بالر�أي والتحليل وعن ومن فكر ال�شقيري و�شخ�صيته
وم�سيرته وم�صداقية نبوءاته  ،وقد ر�أينا �أن ن�ضع بين
يدي القارئ خال�صة كا�شفة لما خطه ه��ؤالء تت�ضمنها
ال�صفحات الآتية .

ببليوغرافيا ال�شقيري
( )1ببليوغرافيا مقاالت كتاب كلمات وفاء
 �إبراهيم بكر ابراهيم  ،كلمة في ندوة م�ؤ�س�سة �شومان�أحمد ال�شقيري كما عرفته  ،عمان - 76 ( ، 1996/2/26 ،
. ) 85
 �إبراهيم �سكجها � ،أحمد ال�شقيري والخرافات اليهودية ،الر�أي  ،عمان. ) 172 - 170 ( ، 1990/9/25 ،
 �أبو محمود � ،أحمد ال�شقيري في ذكراه الثانية ( كتابج��دي��د  -خ ��راف ��ات ي �ه��ودي��ة )  ،الد�ستور  ،ع �م��ان ،
. ) 203 - 195 ( ، 1982/2/26
 �أ�سامة بن منقذ  ،كلمة حق ووف��اء وتاريخ على طريقالهزيمة مع الملوك والر�ؤ�ساء العرب  ،الر�أي التون�سية ،
تون�س . ) 242 - 239 ( ، 1980/3/7 ،
 �أ�سعد عبد الرحمن � ،أحمد ال�شقيري  :غياب وح�ضور ،الر�أي  ،عمان . ) 177 - 176 ( ، 1986/11/23 ،
 ـــــــــــــــ � ،أوراق جديدة من ملف الإ�صدقاء الورقة الأولى�أحمد ال�شقيري  ،الد�ستور  ،عمان - 163 (، 1992/3/7 ،
. ) 164
 ـــــــــــــــ  ،في ذكرى رحيل ال�شقيري من فندق المنفى ومنفندق االحتالل �إلى الوطن  ،الر�أي  ،عمان . ) 159 ( ، 1994 ،
 ـــــــــــــــ  ،في ذكرى ال�شقيري  ،الأ�سواق  ،عمان ، 1995/3/6 ،( . ) 152 - 151
 ـــــــــــــــ  ،كلمة افتتاحية ندوة م�ؤ�س�سة �شومان بمنا�سبة ذكرى�أحمد ال�شقيري  ،عمان . ) 70 - 69 ( ، 1996/2/26 ،
 ـــــــــــــــ  ،الءات ال�شقيري في مواجهة الءات باراك  ،الر�أي ،عمان . ) 31 - 29 ( ، 2000/2/24 ،
 االقت�صاد العربي  ،بمنا�سبة مرور �سبعة ع�شر عاماًعلى وفاة �أحمد ال�شقيري كانت فل�سطين جرحاً في قلبه
والوحدة امنيته الكبري . ) 44 - 39 ( ، 1997/12/15 ،
 �أن��ور الخطيب � ،أحمد ال�شقيري � :صفحة من الكتابالفل�سطيني  ،القد�س  ،القد�س - 275 ( ، 1980/2/27 ،
. ) 276
 �أني�س �صايغ � ،أحمد ال�شقيري � :سجال مع تهم �شائعة ،ال�سفير  ،بيروت . ) 117 - 110 ( ، 1995/4/4 ،
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 ـــــــــــــــ  ،في ذكرى �أحمد ال�شقيري  ،ال�سفير  ،بيروت ،. ) 103 - 95 ( ، 1996/2/23
 ـــــــــــــــ � ،أن�ط��ون �سعادة و�أح�م��د ال�شقيري مقارنة علىالخطوط الحمراء  ،ال�سفير  ،بيروت ، 1997/2/28 ،
( . ) 59 - 52
 جا�سم القطامي  ،كلمة ت�أبين ف��ي ذك��رى الأرب�ع�ي��ن ،الكويت . ) 214 - 211 ( ، 1980/4/9 ،
 جميل بركات  ،ال�شقيري في ذمة اهلل  ،الد�ستور  ،عمان ،. ) 272 - 271 ( ، 1980/2/27
 ـــــــــــــــ  ،ال�شقيري في ذكراه الثالثة � ،صوت ال�شعب  ،عمان ،. ) 194 - 192 ( ، 1983/2/26
 ـــــــــــــــ  ،ال�شقيري في ذك��راه الخام�سة ( لي حكاية معحطين ) � ،صوت ال�شعب  ،عمان - 178 ( ، 1985/5/27 ،
. ) 183
 ـــــــــــــــ  ،كلمة في ذكرى �أحمد ال�شقيري  ،الر�أي  ،عمان ،. ) 66 - 64 ( ، 1996/2/26
 ـــــــــــــــ  ،ال�صين وال�شقيري وتبقى ال��ذك��رى  ،ال��ر�أي ،عمان . ) 51 - 50 ( ، 1997/3/9 ،
 ـــــــــــــــ  ،ميثاق جامعة الدول العربية بمنا�سبة الذكرىالثامنة ع�شرة لرحيل �أحمد ال�شقيري  ،الر�أي  ،عمان
. ) 36 - 32 ( ، 1998/3/6 ،
 ـــــــــــــــ  ،في ذكرى ال�شقيري  -ن�صيحة ماوت�سي تونغ �إلىالعرب  ،الر�أي  ،عمان . ) 21 - 20 ( ، 2000/3/2 ،
 جورج نعيم �شامات � ،أحمد ال�شقيري في ذكرى  50يوماعلى وفاته  ،الر�أي العام  ،الكويت - 204 ( ، 1980/5/8 ،
. ) 205
 خ��ال��د ال�ف��اه��وم  ،دور ال�شقيري ف��ي ت�أ�سي�س منظمةالتحرير  ،ندوة دم�شق  ،دم�شق - 118 ( ، 1995/4/3 ،
. ) 139
 خالد محادين  ،ال�شقيري وكلمة رثاء  ،الر�أي  ،عمان ،. ) 248 ( ، 1980/3/1

 خليل ال���س��واح��ري  ،ال�شقيري ف��ي ذك ��راه الخام�سة ،الد�ستور  ،عمان . ) 185 - 184 ( ، 1985/2/27 ،
 خ�ي��ري ال��دي��ن �أب ��و الجبين  ،كلمة ت��أب�ي��ن ف��ي ذكرىالأربعين  ،الكويت . ) 210 - 206 ( ، 1980/4/9 ،
 ـــــــــــــــ  ،كلمة في الذكرى ال�ساد�سة ع�شرة لوفاة المجاهد�أحمد ال�شقيري  ،عمان . ) 89 - 86 ( ، 1996/2/26 ،
 رافع ال�ساعدي � ،سيرة حياة المنا�ضل �أحمد ال�شقيري ،دم�شق . ) 146 - 140 ( ، 1995/4/3 ،
 رج ��اء العي�سى � ،أح �م��د ال�شقيري  ،ال��ر�أي  ،ع�م��ان ،. ) 274 - 273 ( ، 1980/2/27
 ر��ش��اد �أب��و ��ش��ارو  ،ع�شرون �سنة على غ�ي��اب ال�شقيريالم�ؤ�س�س المفترى عليه  ،القد�س العربي  ،لندن ،
. ) 25 - 22 ( ، 2000/2/29
 �سبع اب��و لبدة � ،أح�م��د ال�شقيري ال��رج��ل ال��ذي حارب�إ�سرائيل حيا وميتا  ،المجد  ،عمان ، 1996/4/8 ،
( . ) 63 - 60
 �شفيق الحوت � ،أربعون عاماً من الجهاد  ،الوطن العربي ،باري�س . ) 263 - 262 ( ، 1980/2/29 ،
 ـــــــــــــــ  ،ال�شقيري والكلمة تو�أمان � ،ش�ؤون فل�سطينية ،بيروت . ) 221 - 215 ( ، 1980/4 ،
 ال�صوت ال��ذي خ�سرته الق�ضية  ،الحوادث  ،لندن ،. ) 244 - 243 ( ، 1980/3/7
 طالل �سلمان  ،من تبنين �إل��ى الأغ��وار  :رحلة ن�سيانال�شقيري  ،ال�سفير  ،بيروت . ) 49 - 47 ( ، 1997/6/6 ،
 طلعت �شناعة  ،ال�م�ج��اه��د ال�ع��رب��ي �أح �م��د ال�شقيريو ( فل�سطين عام  ، ) 2000الد�ستور  ،عمان ، 1993/7/24 ،
( . ) 162 - 160
 عبا�س �صفا  ،تاريخ �أحمد ال�شقيري بع�ض من تاريخفل�سطين الحديث  ،الحياة  ،لندن ، 1997/11/28 ،
( . ) 46 - 45
 عبد الحميد عبد الغني  ،ال�شقيري  :خطيب العرب فيالأمم المتحدة � ،أخبار اليوم  ،القاهرة 1980/3/1 ،
. ) 253 - 251 ( ،
 عبد المجيد �أبو خالد � ،أحمد ال�شقيري  -ذكرى منا�ضل ،الد�ستور  ،عمان . ) 38 - 37 ( ، 1998/3/2 ،
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ال�شقيري في مقاالت �أ  .د � .أ�سعد عبد الرحمن
د � .أ�� �س� �ع ��د ع �ب��د ال ��رح� �م ��ن ف� ��ي م �ق��دم��ة ال �ك � ّت��اب
الفل�سطينيين  ،ال��ذي��ن �أول��وا ال�شقيري اهتماما ً فائقا ً
منذ وفاته  ،على �صعيد �إب��راز دوره في م�سيرة الق�ضية
الفل�سطينية  ،وظل في ذكرى رحيله بين عام و�آخر يكتب
�إحياء لذكراه  ،و�إ�ضاءة على جوانب مختلفة لم�سيرته
الن�ضالية  .وربما كان �أبرزها �إقامة ندوة في عام 1996
لهذه الذكرى  ،في م�ؤ�س�سة عبد الحميد �شومان العريقة ،
التي كان يقف على ر�أ�سها �آنذاك .
كما ��ش��ارك ف��ي ن��دوات القاهرة وع�م��ان التي �أقيمت
�إحياءً لذكرى ال�شقيري �سنة . 2005
ف��ي مقالته الأول� ��ى ( �أحمد ال�شقيري  :غياب
وح�ضور ) � ( ،صحيفة ال ��ر�أي  ،ع� ّم��ان ) 1986/11/23
ت �ن��اول رح �ي��ل ال���ش�ق�ي��ري وو��ص�ي�ت��ه ب� ��أن ي��دف��ن مجاورا ً
لفل�سطين قرب �ضريح �أبي عبيدة  ،ويذكره بعد رحيله
ب�سلبيتين وي�ق� ّدره ب�إيجابيتين  :يذكره برجاحة عقله
واعتزازه بر�أيه ما �أدى �إلى وقوعه في �شباك الفردية ،
ويذكره بتمكنه من اللغة والبالغة حتى �أ�صبح ينزع �إلى
اللفظية التي تقيد يديه بحبالها .
وهو في الوقت ذاته يقدر لل�شقيري ت�أ�سي�سه للإطار
المعا�صر للهوية الوطنية الفل�سطينية ب�إقامته للمنظمة
وم�ؤ�س�ساتها  ،ك�م��ا ي�ق��در ل��ه تم�سكه ب�ضمير الموقف
ال�سيا�سي ال�شعبي الفل�سطيني بل والعربي .
ف ��ي ث��ان��ي م �ق��االت��ه ( �أوراق ج��دي��دة م��ن ملف
الأ�صدقاء  -الورقة الأول��ى �أحمد ال�شقيري ) ،
( الد�ستور  ،ع ّمان  ) 1992/3/7ي�ستذكر ال�شقيري في
ذك��رى رحيله الثانية ع�شرة  ،وي��ذك��ر حين �أج��رت معه
�إذاعة �صوت فل�سطين حديثا ً �إذاعيا ً ب�صفته رئي�سا ً لفرع
االت�ح��اد ال�ع��ام لطلبة فل�سطين ف��ي لبنان  ،وف��ي اللقاء
ح��اول التذاكي بتوجيه نقد لأداء ال�شقيري ال�سيا�سي
بق�صد الإ� �س��اءة ال�م��ؤذي��ة لنهجه ول��ه �شخ�صيا ً  ،وكيف
قابل ال�شقيري هذه الإ�ساءة بر�سالة تقدير بعث بها �إليه
لجر�أته ووعيه ال�سيا�سي  ،وطالبه بالمزيد من االنتقاد .
و�شكلت هذه الر�سالة بداية �صداقة �شخ�صية بينهما .
في مقالته الثالثة ( في ذكرى رحيل ال�شقيري :
من فندق المنفى ومن فندق االحتالل �إلى الوطن ) ،
( الر�أي  ،ع ّمان  ) 1994التي هي �إلى الخاطرة �أقرب منها
�إلى المقالة  ،ي�صف الدكتور �أ�سعد م�شاعره و�أحا�سي�سه

تجاه ال�شقيري من خالل المكان ( الفندق ) الذي �أقام
فيه في القد�س وم��ن خ�لال مدخله ورده��ات��ه  ،ومن�صة
اال��س�ت�ق�ب��ال ف�ي��ه  ،وه��و ذات ال�ف�ن��دق ال ��ذي �شهد ميالد
منظمة التحرير الفل�سطينية على يد ال�شقيري  ،ويذكر
جل�ساءه في ذلك المكان  :الدكتور حيدر عبد ال�شافي ،
ال��دك �ت��ور ن�صير ع � ��اروري  ،ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ال �ح�لاج ،
الدكتور غ�سان الخطيب .
ف��ي ال�م�ق��ال��ة ال��راب �ع��ة ( في ذك��رى ال�شقيري ) ،
( الأ�سواق  ،ع ّمان  ) 1995/3/6ن ّوه في الذكرى الخام�سة
ع�شرة لرحيل ال�شقيري  ،ودافع عنه �إزاء محاوالت الحلف
الإ�سرائيلي  /ال�صهيوني  /العربي المت�صهين ت�شويه
�صورته و��ص��ورة الزعماء ال�ع��رب � ،إذ اتهمه ه ��ؤالء ب�أنه
مجنون م�شعوذ لأن��ه �أ�صر على �أط��روح��ة �أحقية العرب
التاريخية في كامل ( �أر���ض فل�سطين )  ،واتهموه ب�أنه
�أراد �إلقاء اليهود في البحر كي ي�أكلهم ال�سمك .
ف��ي م�ق��ال�ت��ه ال�خ��ام���س��ة ( الءات ال�شقيري في
مواجهة الءات باراك ) ( الر�أي  ،ع ّمان ) 2000/2/24
ي��ذك��ر �أن ال���ش�ق�ي��ري ت�ع��ر���ض ل�ظ�ل��م ( �أب �ن��اء الف�صائل
الفدائية ) ال��ذي��ن ظلموه لفترة وهاجموه ط��وال مدة
رئا�سته لمنظمة التحرير  ،و�أنهم رجعوا �إل��ى الحقيقة
عندما ع��ادوا فكرموه لحظة رحيله  .وي��ذك��ر الدكتور
�أ�سعد �س�ؤاله لعرفات في �شباط  2000عن ر�أيه وتقويمه
لتجربته مع ال�شقيري  ،وكيف رد عرفات بو�صف ال�شقيري
بغير التقليدي  ،والثوري جدا ً في �إيمانه وتم�سكه بنهج
الكفاح الم�سلح  ،و�أنه �أ�س�س المنظمة وجي�ش التحرير .
ث��م ت�ط��رق �إل ��ى ق� ��رارات الأم ��م ال�م�ت�ح��دة كمرجعية
لل�سالم  ،وك�ي��ف ح��اول��ت « �إ��س��رائ�ي��ل » ف��ر���ض �سالمها
الخا�ص  ،وكيف �أغفل ب��اراك ن�صائح الكتاب و « الر�أي
العام »  ،وكيف �أ�صر على �ست الءات كبرى لحزب العمل
الإ�سرائيلي  ،تثير الت�سا�ؤل ح��ول ج��دوى تنازل العرب
ع��ن الءات ال�شقيري ال�ث�لاث ( ال �صلح  ،ال اع �ت��راف ،
وال مفاو�ضات )  ،التي يعد التم�سك بها �أف�ضل �إحياء
لذكرى ال�شقيري .
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ال�شقيري في مقاالت �أ  .د � .أني�س �صايغ
بحكم عالقته المبا�شرة بم�ؤ�س�س الكيان الفل�سطيني ،
ومعرفته الوثيقة ب��ال��رج��ل  ،وق��راءت��ه النقدية لكتبه
وم�ؤلفاته وفكره ُ ،ي َع ّد الدكتور �أني�س �صايغ مرجعا ً مهما ً
في �إن�صاف ال�شقيري  ،وقد جاءت كتاباته عن ال�شقيري
على قدر ٍ
عال من الدقة والمو�ضوعية والإن�صاف والثراء ،
وك ��ان الأك �ث��ر ج� ��ر�أة ف��ي ال�ت���ص��دي ل�ل�ظ�ل��م وال�ت�غ�ي�ي��ب ،
والتعتيم ال��ذي تعر�ض له ال�شقيري �أثناء توليه رئا�سة
المنظمة وبعد ا�ستقالته  ،وقد ر�صدنا له المقاالت الآتية
في ال�شقيري  .ف�أني�س كان ي ّعد �إن�صاف ال�شقيري �إن�صافا ً
لمرحلة كاملة من الق�ضية  ،كما كان الق�صد من التعتيم
على ال�شقيري تعتيما ً على المرحلة :
ويج�سد ذل��ك عنوان مقالته الأول��ى التي كتبها في
منا�سبة �أرب�ع�ي��ن وف��ات��ه وعنوانها ( الرجل المفترى
عليه �صادق ت�آمرت عليه الظروف ) ( القب�س ،
الكويت . ) 1980/4/6 ،
فهي ت�شبه  -ف��ي مقارنة م��ا  -مقدمة اب��ن خلدون
بالن�سبة لكتابه المبتد�أ والخبر ,فهي �إيجاز دقيق لكل
ما جرى تف�صيله من مزاعم وافتراءات وما يقابلها من
تحليل لها وا�ستنباط  ،لما فيها من دالالت وا�ستقراء
لما تقدمه في �ضوء الحا�ضر من �إرها�صات وا�ستلهامات
للم�ستقبل .
ف��ي مقالته ( �أحمد ال�شقيري � :سجال مع ُتهم
�شائعة )  ( ،ال�سفير  ،بيروت  ، ) 1995/4/4 ،يعر�ض د� .أني�س
للظلم ال��ذي لحق بال�شقيري ف��ي حياته وب�ع��د رحيله ،
والهجمات وال�شائعات واالتهامات الباطلة التي ا�ستهدفته
بها القوى المعادية  ،ويدعو الدار�سين والباحثين �إلى
العناية بمو�ضوعه � ،إذ ال يجوز �أن يهمله التاريخ وين�ساه
النا�س ويتجاهله �أ�صحاب العلم والر�أي  ،فهو كبير الحجم
ف��ي �أك �ث��ر م��ن م�ع�ن��ى  :ف��ي ح�ي��ات��ه ال�ط��وي�ل��ة ( � �72س �ن��ة )
الحافلة ب�أهم �أحداث الق�ضية الفل�سطينية  ،وهو من و�ضع
حجر الأ�سا�س في قيام الكيان الفل�سطيني  ،وهو الكبير
بكتاباته ت�أليفا ً ون�شرا ً  ،ولعل كتابه ( �أربعون عاما ً في
الحياة العربية والدولية ) واح��د من �أف�ضل الكتب
العربية في فن ال�سيرة  .وه��و كبير بثقافته  ،ق��ارئ نهم
يجول وي�صول في مكتبة خا�صة �ضخمة �أث��رت مناق�شاته
و�أحاديثه وكتاباته ومذكراته  .واتخذت ثقافته الوا�سعة
م�سلكين هما  :المحاماة وال�صحافة  .ث��م �سلك م�سلكا ً
ثالثا ً هو مجال الإعالم للق�ضية الفل�سطينية في مراحلها
المختلفة وفي المحافل الدولية  .وكان �صاحب ر�ؤية في
العالقات الحرجة بين الوطنية الفل�سطينية والقومية
العربية  ،ات�ضحت في الميثاق الفل�سطيني (  ، ) 1964وكان
خطاب ال�شقيري خاليا ً من نغم القطرية .
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يعود د � .أني�س �إلى بيان �أهمية ال�شقيري من حيث هو
مثال القومي العربي في عمله من �أجل ا�ستقالل ليبيا
وتون�س والجزائر والمغرب بموازاة ن�ضاله الفل�سطيني ،
ودعوته �إلى الوحدة العربية  ،وي�ؤكد على �أهمية درا�سة
ال�شقيري لأن جيله قد حكم عليه من خالل عيون �أعدائه
و�أقالمهم و�أحكامهم .
وي �ت �ط��رق د � .أن �ي ����س �إل� ��ى ات �ه��ام��ات ث�ل�اث��ة وجهها
الآخرون لل�شقيري هي  :الفردية  ،والت�صلب والت�شدد ،
والغوغائية  ،دون �أن يتوقفوا عند ظروفها  ،ويبرر هذه
ال�صفات  ،ويحلل ظروفها  ،ويدفع عنه االتهامات  ،ويعد
�صالبته وعناده تم�سكا ً بالثوابت وف�ضيلة نفتقدها اليوم ،
والأحرى بنا �أن نن�صفه في غيابه وقد ظلمناه في حياته .
في مقالته ( في ذكرى �أحمد ال�شقيري )  ( ،ال�سفير ،
بيروت  ، ) 1996/2/23 ،يذكر د� .أني�س دوافع كتابته عن
ال�شقيري التي يجملها في  :الوفاء  ،والإن�صاف  ،والواجب ،
والحب واالح�ت��رام والتقدير  .ويتحدث عن الخم�سين
�شهرا ً التي تولى ال�شقيري خاللها الن�ضال الفل�سطيني
( � ، ) 1967 - 1963آم ��ن خ�لال�ه��ا ب��ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،
و�أ��ش��رك ممثلي ال�شعب الفل�سطيني في �إن�شاء منظمة
التحرير وتغذيتها بالطاقات وال�ك�ف��اءات م��ن مختلف
�شرائح ال�شعب الفل�سطيني  ،و�أبقاها �إطارا ً لجميع القوى
الوطنية  ،وتميز عهده بميزتين الفتتين  :الأول��ى منع
االغتيال والإرهاب ( الر�سمي ) الذي �ساد قبله  ،والثانية
منع فتح الدكاكين الإعالمية والمخابراتية والمالية
الذي �ساد بعده .
بعد الوحدة الوطنية التزم ال�شقيري المحور الثاني
المتمثل في العروبة التزاما ً قوميا ً �أ�صيالً طيلة الأربعين
عاما ً من ن�ضاله ال�سيا�سي � ،إذ �سعى في �شبابه �إلى �إن�شاء
حزب قومي عربي مت�صل بالقومية العربية التي ن�شطت
�آنذاك  ،وتحم�س لم�شروع �إن�شاء جامعة الدول العربية ،
و��ش��ارك في و�ضع الميثاق  ،ثم التحق بالجامعة �أمينا ً
عاما ً م�ساعدا ً  ،والتحق بوزارتين للخارجية ال�سورية
وال���س�ع��ودي��ة م��دة ط��وي�ل��ة  ،ث��م م�م�ث�لاً لهما ف��ي الأمم
المتحدة  ،وكان اهتمامه فل�سطينيا ًوانتما�ؤه عربيا ً .عمل
من �أجل تحرير وا�ستقالل الأرا�ضي العربية الأفريقية
كلها  ،وتوج �أعماله تلك بدرا�سته القانونية ال�شهيرة في
�إن�شاء ال��دول��ة االت�ح��ادي��ة العربية  .ويلخ�ص د � .أني�س
المفهوم ال�شقيري للعالقات الفل�سطينية العربية ب�أنه
ا�ستخدام الطاقة القومية للم�صالح الوطنية .
وبح�سب د� .أني�س ف��إن المحور الثالث في ال�سيا�سة
ال�شقيرية ه��و ف��ن ا�ستعمال و��س��ائ��ل مختلفة لتحقيق
الهدف الواحد وهو �صيانة عروبة فل�سطين وحمايتها من

المخططات ال�صهيونية والدولية  ،وا�سترجاع الحقوق
لأ�صحابها  ،وقد كانت تلك الو�سائل حلقات يكمل بع�ضها
بع�ضا ً و�أبرزها العلم والإع�لام  ،كما �أتقن ال�شقيري فن
�إع��داد المذكرات المو�ضوعية واعتمادها �سالحا ً قويا ً
ف��ي ال��دف��اع ع��ن الق�ضية  ،ك��ذل��ك الأ� �ص��ول ال�ت��ي اتبعها
في معالجة الق�ضية في كتبه التي �ألفها ون�شر معظمها
بعد اعتزاله  ،و�شكلت ت�سجيالً رائعا ً لأح��داث الم�س�ألة
الفل�سطينية � ،إلى جانب دعمه لم�شرو َعي مركز الأبحاث
والمو�سوعة الفل�سطينية ك�أبرز �إ�سهامين علميين للعمل
الفل�سطيني في الثلث الأخير من القرن .
�أبرز د � .أني�س اهتمام ال�شقيري بالإعالم منذ توليه
تحرير جريدة ( مر�آة ال�شرق )  ،قبل نهاية الع�شرينات ،
ثم �إ�شرافه على المكاتب العربية التي �أن�ش�أتها جامعة
الدول العربية في �أوا�سط الأربعينات  ،وبعد قيام المنظمة
�سنة � ، 1964أول��ى الإع�لام عناية خا�صة ف�أن�ش�أ له دائرة
رئي�سة ان�ت��دب لها �أف�ضل الإعالميين الفل�سطينيين ،
وكان الإعالم في عهده منفتحا ً وفاعال ً .
وي�أ�سف د� .أني�س ل��وق��وع ال�شقيري �ضحية الإعالم
نف�سه ف��ي الم�ؤتمر ال�صحفي ال��ذي عقده ف��ي القاهرة
قبيل ح��رب ح��زي��ران  ، 1967ح�ي��ن ات�ه��م زورا ً وبهتانا ً
بدعوته �إلى ( رمي اليهود في البحر )  ،وظلت �صورته
في و�سائل الإع�لام ّ
بطا�شا ً دمويا ً عن�صريا ً  ،وقد تخلى
عن من�صبه قبل �أن يرد على تلك االتهامات .
ويختم مقالته بالإ�شارة �إل��ى الظلم ال��ذي وق��ع على
ال�شقيري طفالً  ،والظلم والإجحاف الذي وقع عليه من
�أبناء �شعبه بعد اعتزاله القيادة  .وي�شيد د � .أني�س بالءات
ال�شقيري الثالث التي �سخر منها الكثيرون  ،وخرقتها
القيادة الفل�سطينية بعد ربع قرن .
في مقالته ( �أنطون �سعادة و�أحمد ال�شقيري -
مقارنة على الخطوط الحمراء )  ( ،ال���س�ف�ي��ر ،
بيروت  ، ) 1997/2/28 ،يعقد د � .أني�س �صايغ مقارنة
بين �أن�ط��ون �سعادة -م�ؤ�س�س ال�ح��زب ال���س��وري القومي
االجتماعي  -و�أحمد ال�شقيري  ،اللذين ت�شابها في �أنهما
قائدان تجاوزا الحدود في ن�ضالهما وكفاحهما الوطني
والقومي  ،واختلف كل منهما عن الآخ��ر في كثير من
النواحي في طبيعتهما وظروفهما و�إنجازاتهما .
وا�ستعر�ض د � .أني�س ت�شابه حال الأمة حين بد�أ �سعادة
ين�شط �سيا�سيا ً في �سورية في الثالثينات  ،وحالها في
مطلع ال�ح�ي��اة ال�سيا�سية لل�شقيري ف��ي فل�سطين في
الفترة ذاتها  ،وما تطلّبه ذلك من مقاومة لال�ستعمار
واالن� �ت ��داب واالن �ق �� �س��ام��ات  ،وال ��واق ��ع ال �م �ت��ردي الذي
رف�ض االثنان اال�ست�سالم له  ،وخا�ضا الن�ضال كل على
�دي لأن
طريقته المتاحة  ،فاختار �سعادة الحزب ال� َع� َق� ّ
الأح��زاب والتكتالت الطائفية كانت �سائدة في ميدانه
الن�ضالي ( ��س��وري��ة ول�ب�ن��ان )  ،ف��ي حين ك��ان��ت الهوية
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي نطاقها ب�ع�ي��دا ً ع��ن ال���ص��راع��ات ال َع َقد ّية
والحزبية وال�سيا�سية المحلية � ،إذ ب��رزت الحاجة �إلى

�إحياء الهوية الفل�سطينية في �أعقاب حرب  1948وت�شتت
الفل�سطينيين ف��ي دول العالم  ،م��ا دف��ع ال�شقيري �إلى
و�ضع �صيغة تحمي هوية ال�شعب الفل�سطيني حتى لو
تجاوز الخطوط الحمراء  ،وكان �أن �أعلن �إن�شاء منظمة
التحرير الفل�سطينية تحقيقا ً لذلك �سنة  ، 1964فو�ضع
الم�س�ؤولين العرب �أمام الأمر الواقع  .وتجر�أ وخرج عن
الو�صاية العربية الر�سمية على ال�شعب الفل�سطيني � ،إلى
�أن �أجبر على تقديم ا�ستقالته من رئا�سة المنظمة التي
قدمها لل�شعب الفل�سطيني .
كذلك عوقب �أنطون �سعادة لإن�شائه لحزبه المعادي
للتيار ال�سائد ال�سيا�سي وال َع َقدي واالجتماعي الر�سمي ،
وثورته على ال�سلطة المحلية في لبنان في حزيران /
يونيو � ، 1949إذ قب�ض عليه و�أُعدم في الثامن من تموز /
يوليو من ذلك العام .
وف ��ي ال�م�ق��ال��ة ي�ت�ط��رق د �� .ص��اي��غ �إل ��ى ف�ك��ر �سعادة
 المعلم كما ي�صفه  -والأدب �ي��ات التي و�ضعها ون�شرتفي حياته وبعد وفاته  ،كما يتطرق �إلى ال�شقيري رجل
ال�سيا�سة القانوني البارع و�إلى مذكراته التي و�ضعها في
كتبه م�سجال ً عمال ً �سيا�سيا ً وطنيا ً .
في مقالته (  40عاما ً على « الءات » ال�شقيري ) ،
( جريدة الأخبار  ،بيروت  ) 2007 ،ي�ؤكد د � .أني�س على �أن
تداعيات نكبة  ، 1948و�آثارها وانعكا�ساتها �أق�سى من النكبة
ذاتها  ،و�أعمق �أذى و�إ�ضرارا ًبالوجود والم�صير العربيين ،
و�أنها تت�صاعد وت��زداد فظاعة  ،ففي تلك النكبة حاربت
الجيو�ش العربية العدو �شهرين كاملين و�ضمت �أكثر من
ن�صف الأر�ض الفل�سطينية  ،وبعد ع�شرين �سنة انهزمت
تلك الجيو�ش �أم ��ام ال�ع��دو ف��ي �أي ��ام خم�سة  ،و�سقطت
الأر�ض الفل�سطينية كلها ومعها � ٍ
أرا�ض عربية مجاورة ،
وق��د �أجمعت ال�ق��وى العربية  ،حكومات و�شعوبا ً  ،على
ال�صمود والمجابهة والمقاطعة  ،واليوم �أ�صبح معظم
الأنظمة يت�سابق �إل��ى �إقامة العالقات ال�سرية والعلنية
مع العدو  ،واالعتراف بكيانه  ،الذي �شمل غالبية الدول
العربية  ،وخجلت بع�ضها من �إعالنه دون �أن تمتنع عن
ممار�سته عمليا ً و�سريا ً  ،وهي �أقل من عدد �أ�صابع اليد ،
و�أ�صبح على المقا َومات الوطنية �ضد العدو �أن تدافع عن
نف�سها ووجودها قبل �أن تواجه العدو الحقيقي  ،ولم تعد
« �إ�سرائيل » عدوا ً بل جاراً تفتر�ض الأغلبية ال�ساحقة �أن
نتعامل معه كجار له حقوقه وم�صالحه  ،ونبرر حمالته
الوح�شية البربرية �ضد �شعبنا بالدفاع عن النف�س  ،و�إذا
ح�صل �أن تمردت جماعات و�أنزلت بالعدو �ضربات فما على
الأنظمة �إال �أن تعتذر وتطلب الغفران وتقدم التنازالت .
بعد ذل��ك ي��ذك��ر د� .أني�س كيف �أجمعت الم�ؤتمرات
والأحزاب الفل�سطينية على هدف و�شعار واحد  :ا�ستقالل
فل�سطين من نهرها �إلى بحرها  ،وعروبتها  ،ومنع الغزو
ال�صهيوني  ،وكيف �أن��ه بعد �أربعين �سنة على « الءات »
ال�شقيري الثالث في الخرطوم مطلع �أيلول � /سبتمبر
 ، 1967نجد القيادة الر�سمية تهرول �إل��ى العدو هرولة
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مذلة م�ست�سلمة  ،وت�ستجدي دويلة على نحو ع�شرة في
المئة من م�ساحة فل�سطين ناق�صة ال�سيادة  ،ومجردة
من ال�سالح وم�سلوبة الإرادة .. ،
في ختام مقالته يلقي د � .أني�س م�س�ؤولية انهزام الأمة
وخنوعها على �أ��س��ات��ذة كبار م��ن المثقفين ال�ع��رب الذين
جندوا �أنف�سهم بعد الخ�ضوع لإغ��راءات وتدريبات لتبديل
قامو�سنا الوطني والقومي والثقافي والجهادي  ،ولإ�صدار
« ال�ف�ت��اوى العلمية » واالج �ت �ه��ادات « المنطقية » لدعم

القيادات وت�ضليل ال�شعب والهيمنة على الأحزاب والحركات
والم�ؤ�س�سات  ،وه��ذه ه��ي النكبة الحقيقية الناجمة عن
�إف��رازات النكبات ال�سابقة  ،والتغلب عليها يكون في الرد
على دعاة الهزيمة واال�ست�سالم  ،فهم نكبة الأمة .
ويت�ساءل د � .أني�س  :هل �سننتظر �ستين �سنة �أخرى
حتى ن�ست�أ�صل �إف��رازات نكبة  48؟ حتى نحرر فل�سطين
ونتحرر معها  ،حتى نعود �إلى منابتنا �أحياء �أو جثامين
ورفاتا ً ؟ .

ال�شقيري في مقاالت جميل بركات
جميل ب��رك��ات المنا�ضل وال�ك��ات��ب ورج��ل الأع �م��ال ،
رافق الحاج �أمين الح�سيني في الثالثينات  ،وكان غير
بعيد عن ال�شقيري �إل��ى حين ت�أ�سي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،لكنه اقترب منه �أكثر بعد قيامها  ،وكان
ع�ضوا ً في مجال�سها .
كتابات جميل بركات عن ال�شقيري تفوح بعبق الوفاء ،
وتبرز فيها مالمح العاطفة ال�صادقة  ،فهو �أكثر من �أحيا
ذك��راه بما كتب عنه  ،وقد ر�صدنا له مقاالت ع�شر على
امتداد عقدين منذ وفاته  1980و. 2001
ف��ي مقالته الأول ��ى ( ال�شقيري في ذم��ة اهلل ) ،
( �صحيفة الد�ستور  ،ع ّمان  ، ) 1980/2/27 ،وبعد يوم واحد
من وفاة ال�شقيري  ،نعاه بمقالة ذكر فيها بع�ض مواقفه
وم�آثره  ،و َع َّبر عن م�شاعره تجاهه وحزنه لوفاته .
في المقالة الثانية ( ال�شهداء �أحياء في ذكراهم ) ،
( ال�صباح  ،تون�س  ، ) 1981/3/4 ،ي�ستذكر ال�شقيري في
�أواخ��ر �أي��ام��ه بعد �أن ع��اد م��ن تون�س للعالج ف��ي مدينة
الح�سين الطبية في ع ّمان  ،ويربط �سبب تدهور �صحته
ووفاته من بعد بما �آل��ت �إليه حال الأم��ة العربية عامة
وق�ضية فل�سطين على وج��ه الخ�صو�ص بعد اتفاقية
ك��ام��ب دي�ف�ي��د  ،ال �ت��ي م � ّزق��ت الءات ال���ش�ق�ي��ري الثالث
ومزقت �أع�صابه؛ فراح �ضحيتها و�شهيدها  ،وفي المقالة
ي�ستذكر م�آثر ال�شقيري ومواقفه الوطنية الم�شهودة ،
ودفاعه عن فل�سطين ومنا�ضليها  ،وحر�صه على الوحدة
العربية وعلى �إ��ص�لاح الجامعة العربية  ،وتجاربه في
هيئة الأمم المتحدة .
في المقالة الثالثة ( ال�شقيري في ذكراه الثالثة ) ،
( �صحيفة �صوت ال�شعب  ،ع ّمان  ، ) 1983/2/26 ،يذكر
ال�شقيري  ،ال�شخ�صية العمالقة  ،الذي لم يع�ش لذاته
ول�ع��ائ�ل�ت��ه؛ ب��ل ع��ا���ش لأم �ت��ه ال�ع��رب�ي��ة ون��ا��ض��ل م��ن �أجل
حقوقها وق�ضاياها  ،ويذكر كيف نهب ال�صهاينة �أوراقه
وكتبه ومكتبته من منزله في لبنان  ،وكيف خطط �إن�شاء
الكيان الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته بدقة المهند�س وكفاح
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الأبطال  ،وكيف كان من دعاة الوحدة العربية .
ف ��ي ال �م �ق��ال��ة ال ��راب �ع ��ة ( ال�شقيري ف��ي ذك��راه
الخام�سة  -لي حكاية مع حطين ) � ( ،صوت ال�شعب ،
ع� ّم��ان � ، ) 1985/2/27 ،أورد جميل ب��رك��ات مقالة كان
ال�شقيري قد كتبها بعنوان  ( :لي حكاية مع حطين ) ،
يتحدث فيها عن قرية حطين التي ا�شتهرت في تاريخنا ،
وعن زيارته لها حين وجد فيها رهبانا ً يقر�أون ( موعظة
الجبل ) فقر�أ معهم  ،ثم راح يذكر �صالح الدين وتاريخه
و�أمجاده ورجاالته  ،ويبعث الأمل في الأمة ب�أنها �سوف
تعود لتحرير فل�سطين في معركة حطين الثانية .
ف��ي المقالة الخام�سة ( كلمة في ذك��رى �أحمد
ال�شقيري ) � ( ،صحيفة الر�أي  ،ع ّمان ، ) 1996/2/26 ،
تحدث جميل بركات عن �أ�صداء وفاة ال�شقيري واختياره
الدفن بجوار �ضريح �أبي عبيدة وك�أنه ظل يعمل للق�ضية
بعد مماته  .ويذكر �إيمان ال�شقيري بالوحدة العربية
رغم ما يلحق به من �أذى في �سبيلها  ،وتمثيله ل�سورية
وال�سعودية في هيئة الأمم المتحدة  ،وات�صاالته المكثفة
�أث �ن��اء تمثيله لفل�سطين ف��ي جامعة ال ��دول العربية .
وي�ن�ت�ق��ل �إل ��ى زي��ارت��ه لل�صين ��س�ن��ة �� ، 1965ض�م��ن وفد
المنظمة برئا�سة ال�شقيري  ،ويذكر ا�ستقالته في �أواخر
�سنة  ، 1967عقب قمة الخرطوم  ،وتف ّرغه لكتابة مذكراته
التي بثّها في كتبه و�أبحاثه .
في مقالته ال�ساد�سة ( ال�صين وال�شقيري وتبقى
الذكرى ) � ( ،صحيفة ال��ر�أي  ،ع� ّم��ان ، ) 1997/3/9 ،
يتحدث ع��ن وف��اة الرئي�س ال�صيني ( دينغ �شاو بينغ )
ووقوفه �إلى جانب الق�ضية الفل�سطينية  ،وكانت ال�صين
�أول دولة �أجنبية تعترف بمنظمة التحرير الفل�سطينية ،
وقد ا�ستقبلت الوفد الفل�سطيني حينها ا�ستقباال ً ر�سميا ً
و�شعبيا ً حافالً .
في المقالة ال�سابعة ( ميثاق جامعة الدول العربية
بمنا�سبة الذكرى الثامنة ع�شرة لرحيل �أحمد
ال�شقيري ) � ( ،صحيفة ال��ر�أي  ،ع ّمان ، ) 1998/3/6 ،

يتقاطع الم�ضمون مع م�ضمون مقالته الخام�سة ( كلمة
في ذكرى �أحمد ال�شقيري ) .
ال �م �ق��ال��ة ال �ث��ام �ن��ة ح �م �ل��ت ع� �ن ��وان  ( :ف��ي ذك��رى
ال�شقيري  ..ن�صيحة ماوت�سي تونغ �إلى العرب ) ،
( ال ��ر�أي  ،ع� ّم��ان  ، ) 200/3/2 ،كتبها بمنا�سبة مرور
ع�شرين عاما ً على وف��اة ال�شقيري  ،وذك��ر في مقدمتها
و�صيته ودفنه في غور الأردن بجوار �ضريح �أبو عبيدة ،
ودع��وت��ه للوحدة العربية �سبيال ً لقوة العرب  ،وزيارته
لل�صين على ر�أ���س �أول وفد للمنظمة �سنة  ، 1965الذي
ق��اب��ل زع�ي��م ال���ص�ي��ن ال�ك�ب�ي��ر م��اوت���س��ي ت��ون��غ لأك �ث��ر من
�ساعتين  ،وال�ح��وار ال��ذي دار في اللقاء  ،ومنه و�صيته
لل�شعب الفل�سطيني  « :اتحدوا يا عرب  ،و�أخ�شى �إذا بقيتم
على هذا الحال �أن تبقى « �إ�سرائيل » ويبقى اال�ستعمار » .
ويختم بركات مقالته بالدعوة لعقد م�ؤتمر عربي تعالج
فيه ق�ضايا الأمة في وجه التهديدات ال�صهيونية .
في المقالة التا�سعة ( في ذكرى �أحمد ال�شقيري ) ،
( مجلة القد�س ال�شريف  ،ع ّمان  ،ال�سنة الرابعة  ،العدد، 57

كانون الأول  /دي�سمبر  ) 1989وف��ي ال��ذك��رى العا�شرة
ل��وف��اة ال�شقيري يلقي ال�ضوء على ج��وان��ب م��ن �سيرته
الذاتية في مراحل مختلفة من حياته  ،وما تخللها من
ن�ضال وكفاح و�إي�م��ان بالق�ضية الفل�سطينية والق�ضايا
العربية  ،والمواقع التي �شغلها وداف��ع من خاللها عن
الق�ضية ورجالها  ،وم�سيرته مع جامعة الدول العربية ،
وت�أ�سي�سه للمنظمة وم�ؤ�س�ساتها ومكاتبها  ،وا�ستقالته
وتفرغه لكتابة مذكراته  .وفي نهاية المقالة �أورد بع�ض
كلماته التي قالها ف��ي منا�سبات مختلفة  ،والق�صيدة
التي رثى بها ال�شاعر هارون ها�شم ر�شيد �أحمد ال�شقيري
( حبيب فل�سطين وفار�سها ) .
وق��د خ�ص�ص المقالة العا�شرة ( في ذكرى �أحمد
ال�شقيري  ..الجامعة العربية  ،كيف تكون جامعة
وكيف ت�صبح عربية ) � ( ،صحيفة العرب اليوم  ،ع ّمان ،
 ، ) 2001/3/5لعر�ض موجز لكتاب ال�شقيري ( الجامعة
العربية  :كيف تكون جامعة وكيف ت�صبح عربية )  ،انظر :
( ف�صل الكتب والدرا�سات القومية في هذا الكتاب ) .

ال�شقيري في مقاالت �شفيق الحوت
��ش�ه��ادة ال�م�ن��ا��ض��ل الفل�سطيني  ،ال�م�ف�ك��ر والكاتب
وال �� �ص �ح �ف��ي ال �ك �ب �ي��ر ال� �م ��رح ��وم � �ش �ف �ي��ق ال � �ح ��وت في
ال�شقيري  -كما في مراحل منظمة التحرير الفل�سطينية
ورم��وزه��ا  -مهمة ج��دا ً لكنها في تجربة ال�شقيري ذات
�أه�م�ي��ة خ��ا��ص��ة  ،ك��ون ال��رج��ل ك��ان �أح ��د ال���ش�ب��اب الذين
عاي�شوا ال�شقيري وناق�شوه وج��ادل��وه و « ناكفوه »  ،في
مرحلة االت���ص��االت التي �أج��راه��ا الختيار ممثلي �أبناء
فل�سطين ف��ي ل�ب�ن��ان  ،و�أح ��د ال��ذي��ن ح� ��اوروا ف��ي لجنة
الميثاق � ،أث�ن��اء انعقاد المجل�س  ،و�أح��د ال��ذي��ن رافقوا
ال�شقيري في الم�سيرة � ،سواء مديرا ً لمكتب المنظمة
ف��ي لبنان �أم ف��ي �إط��ار اللجنة التنفيذية  ،والأه ��م �أنه
كان من قيادات العمل الفدائي التي كانت قائمة غداة
زي ��ارة ال�شقيري لبيروت  ،ومعظمها قابلت ال�شقيري
بالتحفظ .
�شهادة �شفيق الحوت الأه��م كتبها في مجلة �ش�ؤون
فل�سطينية  -ني�سان  ، 1980وهي �أدنى �إلى الدرا�سة منها
�إل ��ى ال�م�ق��ال��ة  ( ،ك�ت��ب قبلها م�ق��ال��ة ف��ي مجلة الوطن
العربي ) ُبعيد وفاة ال�شقيري ب�أيام � 29 -شباط  /فبراير
 1980بعنوان « �أربعون عاما ً من الجهاد » لن نقف عندها ،
فعنوانها كما ختامها  « ،كانت �أيامه كلها تاريخ » تف�صح
ع��ن م�ضمونها  ،لكننا نتناول ب�شيء م��ن التف�صيل ما
ورد ف��ي � �ش ��ؤون فل�سطينية  ،ونحيل ال �ق��ارئ بعد ذلك
�إلى ر�ؤيته لل�شقيري قبل وفاته في كتابه ( الفل�سطيني
بين التيه والدولة  ) 1977وبعد �أكثر من ربع قرن على
رحيله في كتابه ( بين الوطن والمنفى ) وذلك في ف�صل

« ال�شقيري في كتبهم »  ،في هذه القراءات الثالث تتكامل
ال�صورة الحقيقية لل�شقيري على نحو ي�ؤكد �أن ال�شقيري
لم يكن رجل مرحلة بل رجل ق�ضية  ،يقول �شفيق الحوت
في مقالته « ال�شقيري والكلمة تو�أمان » :
مثل ال�سيف والغمد  ،البندقية والر�صا�صة  ،الحق
وال�سالم  ،الوطن والمواطن  ،وكانت هي �سالحه الأوحد ،
وه��و قلعتها وال���س�ن��دي��ان��ة ال�ت��ي تحنو عليها بالظالل
وال �ف��يء  ،وف��ي ه��ذه الحقيقة يكمن � �س � ّران �� :س� ّر قوة
ال�شقيري و�س ّر �ضعفه في � ٍآن واح��د  ،فلقد ك��ان �إيمانه
بالكلمة �سالحا ً من العوائق التي واجهته �أثناء قيادته
منظمة التحرير الفل�سطينية  ،في وقت كانت الجماهير
مجت الكلمة  ،وفقدت الثقة في قدرتها على �إحداث
قد ّ
التغيير ال�م�ط�ل��وب  ،ول�ي����س ف��ي ه��ذا م��ا يعيب الراحل
الكبير � ،إذا ما توخينا المو�ضوعية  ،و�أحطنا بالظروف
ال�سيا�سية والن�ضالية التي كانت تحيط بنا  .وعلى الرغم
م��ن ذل��ك ا�ستطاع ال�شقيري �أن ي�ك��ون رج��ل المرحلة ،
الم�ؤهل وحده لت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية ،
وال�خ��روج بها �إل��ى حيز ال��وج��ود  ،في وق��ت كانت الكلمة
وح��ده��ا ال �ق��ادرة ع�ل��ى ال�ف�ع��ل وال�ت�ـ��أث�ي��ر  ،فعندما كلفه
ال�م�ل��وك وال��ر�ؤ� �س��اء ال �ع��رب  ،ف��ي م��ؤت�م��ر قمتهم الأول
بالقاهرة �سنة � 1964أن يقوم باالت�صاالت لتنظيم الحياة
ال�سيا�سية لأبناء فل�سطين  ،لم يجودوا عليه ب�أكثر من
ثالثة �أو �أربعة �أ�سطر  ،جاء فيها  « :ي�ستمر ال�سيد �أحمد
ال�شقيري  ،ممثل فل�سطين لدى جامعة الدول العربية
في ات�صاالته ب��ال��دول الأع�ضاء وال�شعب الفل�سطيني ،
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بغية الو�صول �إل��ى القواعد ال�سليمة  ،لتنظيم ال�شعب
الفل�سطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه
وتقرير م�صيره » .

ك��ان��ت تو�صية ع��ام��ة  ،غام�ضة  ،وملغّمة  ،وترجح
االت�صال بالدول وتعطيه الأولوية على ال�شعب دون ذكر
كلمة كيان � ،أو منظمة �أو �شخ�صية وطنية .

ال�شقيري في مقاالت عرفات حجازي
عرفات حجازي واح��د من �أب��رز الكتّاب الذين �أبدوا
اهتماما ً خا�صا ً بال�شقيري و�إح �ي��اء ذك ��راه  ،فقد �أدرك
الدور الريادي التاريخي الذي لعبه ال�شقيري في م�سيرة
الن�ضال الفل�سطيني  ،وال �س ّيما في مرحلة �إن�شاء الكيان
الفل�سطيني وت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
التي ر�أ�سها  ،ولعل حجازي من القلة التي عاينت فداحة
الظلم الواقع على الرجل  ،والتعتيم المفرو�ض على دوره
ومنجزه الوطني  ،وقد ر�صدنا ت�سعة مقاالت كتبها  ،كانت
�أوالها عام  1984و�أخراها عام  ، 2009ما يعني �أنه حاول
�إن�صاف ال�شقيري في وقت مبكر ن�سبيا ً  ،وا�ستمر بعدها ،
ونورد هنا خال�صة جامعة لم�ضمون هذه المقاالت :
في مقالته الأولى ( ال�صين وفل�سطين ) � ( ،صحيفة
ال�شرق الأو�سط  -لندن  ) 1984/5/27تناول زيارة الرئي�س
يا�سر عرفات لبكين في �آب�/أغ�سط�س  ، 1970التي اعتبرها
زيارة تاريخية في �أهدافها ومعانيها وم�ضمونها و�أبعادها ،
و�أ�شاد باال�ستقبال ( الر�سمي فوق العادة ) ال��ذي جرى
ل�ع��رف��ات  ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي �أ�صبحت منظمة التحرير
الفل�سطينية فيه كيانا ً ال ي�ستطيع مكابر �أن يغفل وجوده ،
ويعود بالقارئ �إلى �أيار/مايو  1965حين زار ال�شقيري
ال�صين والمنظمة في بداياتها ت�سعى وراء العالم حتى
يعترف بها  ،وكانت الزيارة حينها �إنجازا ً عظيما ً لل�شعب
الفل�سطيني �أج ��رى ال���ش�ق�ي��ري خ�لال�ه��ا م �ح��ادث��ات مع
الزعيم ال�صيني ماوت�سي تونغ  ،كان لها الأثر في تطور
المنظمة وم�ؤ�س�ساتها  ،وت�أهيل كوادرها وتدريبهم و�إمداد
ال�شعب الفل�سطيني بال�سالح .
ف ��ي ث ��ان ��ي م �ق ��االت ��ه ( ك��ي��ف ت�أ�س�ست منظمة
التحرير الفل�سطينية  -لوال ال�شقيري لما قامت
للفل�سطينيين قائمة ) التي ن�شرت في جريدة الأردن
ف��ي � 1996 /1/29أل�ق��ى ال�ضوء على دور ال�شقيري في
قيام الكيان الفل�سطيني وتحديد الهوية وال�شخ�صية
الفل�سطينية  ،وكيف وظف طاقاته و�أعمل فكره و�أح�سن
ت��دب�ي��ره  ،ول��م ي�ت��رك فر�صة �إال اغتنمها لتحقيق هذا
الهدف منذ ت�أ�سي�سه للمكتب العربي في وا�شنطن ، 1945
وم��راف�ع��ات��ه �أم ��ام ل�ج��ان التحقيق ال��دول�ي��ة ودف��اع��ه عن
رجال فل�سطين  ،ومن خالل عمله الدبلوما�سي ممثالً
ل�سورية وال�سعودية في الأمم المتحدة  ،وم�ساعدا ً لأمين
ع��ام جامعة ال��دول العربية  ،وممثال ً لفل�سطين فيها ،
وح�ضوره م�ؤتمري القمة العربية الأول والثاني اللذين
من رحمهما ولدت منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وتمكن
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ال�شقيري من االت�صال بال�شعب الفل�سطيني  ،ونجاحه
في عقد المجل�س الوطني الفل�سطيني  ، 1964ثم قرار
االعتراف بالمنظمة ممثالً �شرعيا ً للفل�سطينيين  ،الذي
طرح في م�ؤتمر القمة الثاني المنعقد في الإ�سكندرية
في � 5أيلول�/سبتمبر . 1964
ف��ي مقالته الثالثة ( �إن�صافا ً لم�ؤ�س�س منظمة
التحرير الفل�سطينية ) � ( ،صحيفة الد�ستور ، 23
 ) 2000/8/26ي�ؤكد �أن ال�شقيري هو ال�شخ�صية الوحيدة
التي �أحيت طرح الق�ضية الفل�سطينية على الم�ستويات
كافة  ،و�أنه �أكثر �شخ�صية جرى التعتيم على �إنجازاتها
ون�ضالها  ،و�أورد م��واق��ف ت�سجل لل�شقيري منها ر ّده
المفحم على ج��ول��دا مائير ف��ي الأم ��م المتحدة حين
�أنكرت وجود ال�شعب الفل�سطيني  ،فت�صدى لها ال�شقيري
بخطاب ه ّز القاعة الأممية وا�ضطرها للمغادرة  ،كذلك
�أب��رز اهتمام ال�شقيري بق�ضية الالجئين وتركيزه على
حتمية عودتهم �إلى فل�سطين  ،وبراعته في اللغة وتفوقه
في الخطابة التي �أده�شت الرئي�س جمال عبد النا�صر كما
�أده�شت من قبله في�شن�سكي مندوب ال�سوفييت الدائم في
الأمم المتحدة  ،الذي يعد �أعظم خطباء الأمم المتحدة
على الإط�ل�اق  ،و�أل�ق��ى ال�ضوء على ت�أ�سي�س ال�شقيري
لمنظمة التحرير الفل�سطينية التنظيم الأنجح والأمتن
والأكبر في تاريخ ال�شعب الفل�سطيني  .وتطرق لم�شاركة
ال���ش�ق�ي��ري ف��ي م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة ال�ث��ال��ث ف��ي ال �خ��رط��وم ،
حيث �أطلق الءاته الثالث المعروفة ( ال اعتراف وال
مفاو�ضات وال �صلح مع « �إ�سرائيل » )  .وذكر العوامل
التي � ّأهلت ال�شقيري لقيادة ال�شعب الفل�سطيني و�إدارة
ق�ضيته � ،إذ تمتع ب�شخ�صية متميزة خبيرة �أ�سهمت في
نجاحاته القيادية � ،إلى جانب معرفته العميقة بحقيقة
ال �ي �ه��ود  ،وك���ش�ف��ه ل�م�خ�ط�ط��ات�ه��م و�أف �ك��اره��م وغدرهم
وخ�ستهم عبر التاريخ .
ولم يغفل موقفه من ال�صلح مع اليهود  ،الذي كان
يعده الطريق �إل��ى ت�صفية ال�شعب الفل�سطيني  ،ويردد
�أن موته �أف�ضل من �أن يرى العلم الإ�سرائيلي يرفرف
على �أي��ة عا�صمة عربية  .وتطرق في مقالته ال�ضافية
�إلى تهمة اليهود لل�شقيري بتوعده لإلقائهم في البحر ،
تلك الفرية التي وظفها الإعالم ال�صهيوني في ا�ستدرار
عطف العالم على « �إ�سرائيل »  ،وا�ستغلها خ�صومه من
العرب والفل�سطينيين للتحري�ض �ضده .

ف��ي ختام مقالته نبه �إل��ى �أن ال�شقيري ك��ان يخ�شى
الم�ؤامرة على ال�شعب الفل�سطيني  ،وقد عبر عن ذلك
بكلمات قالها للرئي�س جمال عبد النا�صر  « :يا �سيادة
الرئي�س �إننا لم نعد نخاف من ان�ع��دام البرامج لإنقاذ
ما �ضاع بقدر ما �أ�صبحنا نخ�شى وجود برامج ل�ضياع ما
تبقى في �أيدينا » .
في المقالة الرابعة ( ال�شقيري  :الذي ر�سخ حق
العودة ) � ( ،صحيفة الد�ستور  ) 2003/6/14ذك��ر �أن
ال�شقيري و�ضع قواعد انطالقة ال�شعب الفل�سطيني ،
و�أكد عالمية الق�ضية الفل�سطينية و�أخ�ضعها للم�س�ؤولية
ال�ج�م��اع�ي��ة  ،و�أ� �س ����س م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها  ،وج�ع��ل م��ن ح��ق ال �ع��ودة ق�ضية �سيا�سية
مقد�سة  .مع الإ��ش��ارة �إل��ى �أن الأم��م المتحدة ا�شترطت
حين قبلت ع�ضوية « �إ�سرائيل » فيها « �أن تكون قادرة
ع�ل��ى تنفيذ االل �ت��زام��ات ال��دول �ي��ة »  ،و�أن ال �ق��رار 194
ت�ضمن اعتراف « �إ�سرائيل » بالتزامها بعودة الالجئين
والتعوي�ض عليهم .
و�أع ��اد �إل��ى الأذه ��ان موقف ج��ول��دا مائير ف��ي الأمم
المتحدة  ،وكيف ت�صدى لها ال�شقيري و�أكد حق العودة ،
وا��س�ت��دلّ ح�ج��ازي بق�ضية ح��ق ع��ودة �أك ��راد ال �ع��راق في
كركوك الذي وافقت عليه �إدارة االحتالل الأميركي  ،فتم
طرد الفل�سطينيين من بيوت الأكراد التي هربوا منها في
ظروف �سابقة قبل ع�شرين عاما ً  ،وكانت بيوتا ً متوا�ضعة
ف�سلمها النظام العراقي ال�سابق للفل�سطينيين  ،الذين
دفعوا ثمنها لأ�صحابها وبنوها وط� ّوروه��ا ثم ا�ستردها
الأكراد حين عادوا �إلى موطنهم في �شمال العراق  .كما
بين �إيمان ال�شقيري ب��أن الحق البد له من قوة ت�سنده
حتى ال ي�ضيع .
ف��ي المقالة الخام�سة ( ال�شقيري في ذك��راه ..
قائد تاريخي ) � ( ،صحيفة الد�ستور ) 2005/2/12
تناول �شخ�صية ال�شقيري المنا�ضل الذي ت�سلح بال�صمود
وال�ن�ج��اح وال�ت�ح��دي ل�م��واج�ه��ة ال �م ��ؤام��رة ع�ل��ى ال�شعب
الفل�سطيني  ،وكيف دافع عن المنا�ضلين الفل�سطينيين
دون �ضعف �أو ي�أ�س  ،وهو لم ين�ضم في حياته �إلى حزب
�أو ف�صيل  ،وتم�سك بالثوابت الفل�سطينية ف�أن�ش�أ كتائب
ع�سكرية و�أ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية وجي�ش
التحرير وال���ص�ن��دوق القومي و�إذاع ��ة ��ص��وت فل�سطين
�صوت منظمة التحرير الفل�سطينية ومركز الأبحاث ،
و�شارك في م�ؤتمرات القمة العربية  ،ففر�ض لفل�سطين
وج ��ودا ً معتبرا ً فيها  ،وان�ت��زع ق ��رارات �أدت �إل��ى تحرير
الق�ضية الفل�سطينية م��ن و��ص��اي��ة ال�ج��ام�ع��ة العربية
وم�ؤتمرات القمة  ،كما �أدت �إلى تخ�صي�ص مكان لفل�سطين
في تلك المحافل والم�ؤتمرات  .ون ّوه بموقف ال�شقيري
ف��ي قمة ال�خ��رط��وم و�إط�لاق��ه ال�ل�اءات ال�ث�لاث  ،وكيف

لمع نجمه على نحو �أغ�ضب الكيان ال�صهيوني و�أميركا
وبع�ض الدول العربية  ،ما دفع ال�صحف الم�صرية ل�شن
حمالت مركزة عليه انتهت با�ستقالته  ،لكنه ظل حري�صا ً
على وحدة ال�صف وعدم التفريط بالتراب الفل�سطيني
وال�سير على طريق الكفاح والجهاد والن�ضال لتحرير
فل�سطين .
عنون حجازي المقالتين ال�ساد�سة وال�سابعة بعنوان
واحد ( �أحمد ال�شقيري الذي ر ّد على كل م�ؤامرات
« �إ�سرائيل » � ( ،صحيفة الد�ستور  :الأولى ، 2009/10/7
والثانية  ، ) 2009/10/11في الأولى عقد مقارنة بين
( المهند�سين ) ال��ذي��ن ت�سلقوا الق�ضية الفل�سطينية
وان���س��اق��وا وراء المفاو�ضات  ،وغ�ي��ره��م ممن حا�صروا
ال�شعب الفل�سطيني  ،وب�ي��ن مهند�س وم �ح��ا ٍم ( �أحمد
ال�شقيري ) �أكد �أن قدا�سة الكيان الفل�سطيني ال تتحقق
�إال بالت�ضحية وعدم الم�ساومة  ،و�أبرز دور ال�شقيري في
�إحياء ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني على الم�ستويات كافة ،
في حين تم التعتيم على ن�ضاله ومنجزاته  ،وعاود الإ�شارة
�إل ��ى م��وق��ف ال�شقيري م��ن ج��ول��دا م��ائ�ي��ر ح�ي��ن �أنكرت
وج��ود ال�شعب الفل�سطيني ف��ي جل�سة مجل�س الأم��ن ،
وكيف ر ّد عليها وراح يدعو �إلى �إقامة جبهة ثورية تعلن
الحرب على « �إ�سرائيل »  ،وختم مقالته بالتنويه ببراعة
ال�شقيري في الخطابة .
في الق�سم الثاني من المقالة ا�ستكمل حديثه حول
ما ج��رى في المجل�س الوطني الفل�سطيني الثاني في
ال�ق��اه��رة حين ح�ضر الرئي�س ج�م��ال عبد النا�صر في
اللحظة الأخيرة بعد �أن كان مقررا ً ح�ضور مندوب عنه ،
وكيف �أ�صغى عبد النا�صر لل�شقيري مدهو�شا ً معجبا ً
بف�صاحته وبالغته  ،وتحدث عن جوالته في مخيمات
الالجئين في البالد العربية  ،وزياراته لعر�ض م�شروعه
لإن�شاء الكيان الفل�سطيني  ،وت�أكيده على �ضرورة الكفاح
الم�سلح وع��ودة الالجئين  ،وبين كيف �سعى لتحريك
المجتمع الدولي قبل العربي بما ات�صف به من قدرة على
الإقناع والتخطيط والتنظير  ،كما عاود التنويه بموقفه
في قمة الخرطوم والءات��ه الثالث التي لو تم�سك بها
العرب لما و�صلوا �إلى ما و�صلوا �إليه  ،ولما تفككت الدول
العربية ب�سبب االنقالبات واال�ضطرابات التي خطط
لها الأعداء على نحو مكّن الكيان ال�صهيوني من تثبيت
مخططه الهادف �إلى ت�صفية ق�ضية فل�سطين .
ف��ي ال�م�ق��ال��ة ال�ث��ام�ن��ة ( �أحمد ال�شقيري الذي
عرف حقيقة ال�صهيونيين ) � ( ،صحيفة الد�ستور
� ) 2009/10/14أك��د على �أن ال�شقيري هو اب��ن الق�ضية
الفل�سطينية  ،الواعي لتاريخها  ،والم�شتغل بالدفاع عنها
في وجه المخططات ال�صهيونية اال�ستعمارية ال�ستهداف
رم ��وز ال�ن���ض��ال الفل�سطيني  ،وم�ح��اول��ة � �ش��راء �أرا�ضي
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الفل�سطينيين  ،ومحاولة تمكين اليهود من فل�سطين
وط��رد �أهلها منها  ،م��ا �أك�سبه معرفة حقيقية معمقة
باليهود و�أف �ك��اره��م ومخططاتهم  ،و�أن �ه��م ال يريدون
�صلحا ً وال تعاي�شا ً وال �سالما ً  ،وقد ك�شف حقيقتهم في
كتابه ( خرافات يهودية ) وتطرق مرة �أخرى �إلى �إ�شاعة
( �إل�ق��اء اليهود ف��ي البحر ) التي �أل�صقها اليهود زورا ً
بال�شقيري  ،ووظفوها �إعالميا ً لك�سب تعاطف ال�شعوب ،
وقد �أورد تفنيد هذه المزاعم  ،و�أورد خ�شية ال�شقيري من
الم�ؤامرة على ق�ضية فل�سطين .
في �آخر مقاالته ( ال�شقيري القائد الذي عرف
حقيقة الق�ضية دفن مع ال�شهداء لعلهم يغفرون
لنا تق�صيرنا ) � ( ،صحيفة الد�ستور ) 2009/10/18
ي�صف م��ا فعله ال�شقيري ف��ي الجل�سة الأول� ��ى للقمة
العربية الأولى عام � 1964إذ كان البروتوكول �أن يجل�س
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الملوك والر�ؤ�ساء والأمراء في موقع متقدم  ،و�أن يجل�س
ال�شقيري مت�أخرا ً عنهم بحجة �أنه ممثل لفل�سطين في
جامعة الدول العربية ولي�س ملكا ً �أو رئي�سا ً  ،فقدم مقعده
لي�صبح �إلى جانب الملك الح�سن الثاني � ،إنما فعل ذلك
�سعيا ً لإب��راز الكيان الفل�سطيني � ،إذ انتزع ق��رارا ً بذلك
وك��ان��ت خطوة لت�شكيل المجل�س الوطني الفل�سطيني
الأول  ،وم��ن بعده �أن�ش�أ منظمة التحرير الفل�سطينية
وجي�ش التحرير وم��رك��ز الأب�ح��اث وال�صندوق القومي
ومكاتب المنظمة .
وختم حجازي مقالته بم�شهد ت�شييع جنازة ال�شقيري
في �ساحة معركة اليرموك في غور الأردن  ،بجوار �أمين
الأم��ة �أب��ي عبيدة عامر بن ال�ج��راح  ،تنفيذا ً لو�صيته ،
وت�أكيدا ً لر�سالة يعيها كل منا�ضل حر �شريف .

الف�صل الخام�س ع�شر
مقاالت لم يت�ضمنها كتاب كلمات ووفاء
مات ال�شقيري وفي نف�سه �شيء من عكا
• م�صطفى عجينة
�أحمد ال�شقيري منا�ضل  ..فل�سطيني  ..كبير م�ضى
• محمد توفيق ال�سهلي
ال�شقيري  :ال�ضمير الفل�سطيني الذي يظل حيا ً
• الطليعة  /الكويت
�أكبر خط�أ ارتكبه �أحمد ال�شقيري
• ماهر عثمان
مات ال�شقيري  ..وبقيت فل�سطين التي �أحب
• ر�شاد �أبو �شاور
في يوم « التطبيع » لم يحتمل قلبه  ..ف�سكت
• �أحمد �صافي
• د� .أني�س �صايغ  /عر�ض وتحليل بمنا�سبة �أربعين ال�شقيري  :الرجل المفترى عليه � ..صادق
ت�آمرت عليه الظروف
�أحمد ال�شقيري  :الرجل  ..الق�ضية
• عماد رحايمة
يوم ولد الممثل ال�شرعي والوحيد !!
• �شفيق الحوت
• دار الجليل  ،عمان ( تقرير ) الذكرى العا�شرة لرحيل م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية
في ذكرى �أحمد ال�شقيري
• عبد المجيد �أبو خالد
�شارع �أحمد ال�شقيري تكريم ل�شعب فل�سطين ومنا�ضليه
• محمد رجب �أبو رجب
�أحمد ال�شقيري زعيم فل�سطين وابنها البار
• زياد �أبو �شاوي�ش
ق�ضية العرب التي كانت مركزية !
• �صالح عي�سى
ال�شقيري  ..م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية
• محمد الك�سيح
الب�شير الإبراهيمي ي�ستعين بال�شقيري للدفاع عن الجزائر
• محمد الهادي الح�سني
تعليق �إلكتروني على مقال الح�سني
( )1نجيب قا�سم  /الأردن
(� )2ساهر الحاج عي�سى /تون�س تعليق �إلكتروني على مقال الح�سني
كم ظلمنا هذا الرجل !
• راتب �شهاب
ال�شقيري يوقف الفيتو ال�سوفييتي على قبول الكويت في الأمم
• خيري الدين �أبو الجبين
المتحدة
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مات ال�شقيري وفي نف�سه �شيء من عكا*
م�صطفى عجينة
ع�شية تبادل ال�سفراء بين النظام الم�صري والكيان
ال�صهيوني  -وه��ي �آخ ��ر ال�خ�ط��وات ف��ي م��رح�ل��ة كامب
ديفيد وملحقاتها  -لم ي�ش�أ الرئي�س الأميركي جيمي
كارتر �أن يترك لحظة واح��دة من الوقت ت�ضيع �سدى ،
فوقف �أمام زعماء الجالية اليهودية الأميركية وخاطبهم
بلغة العمل والأرقام طالبا ً منهم « الم�ساهمة » في نفقات
حملته االنتخابية ال�ق��ادم��ة وم�ج��ازات��ه خ�ي��را ً عما فعل
خالل �سنوات حكمه « لدولتهم » المقامة غ�صبا ً وعدوانا ً
ف��وق الأر���ض الفل�سطينية ؛ فقد بلغ ما قدمته الإدارة
الأم�ي��رك�ي��ة كما ي�ق��ول ك��ارت��ر فقط ع�شرة م�ل�ي��ارات من
الدوالرات .
لقد م��رت فترة طويلة وع�صيبة قبل �أن « ي�ستوي »
زعيم الإمبريالية العالمية على كر�سيه الهزاز ب�شيء من
الراحة الرئا�سية  ،وي�صبح ق��ادرا ً على مطالبة الحلفاء
والأ� �ص��دق��اء ب � ��أداء ق�سط ال�ت�ح��ال��ف وال���ص��داق��ة  ،فهذه
اتفاقيات كامب ديفيد يجري تتويجها بتبادل ال�سفراء
ورفع الأعالم بين النظام الحاكم في م�صر العربية وبين
الكيان المحتل لأر�ض فل�سطين العربية  ،وهذه الأزمة
الأف�غ��ان�ي��ة بعد �أن تمت بنجاح عملية ح�صارها والحد
من امتدادها « ا�ستوت » هي الأخرى و�سط  -الإج��رام -
الأزمات ال�سابحة في نطاق « المدار الدولي » والمحكوم
�أ�سا�سا ً بموازين ال�ق��وى المحلية ال�م��ؤث��رة ف��ي الدرجة
الأولى  ،والتي ك�شفت عن اتجاهين رئي�سيين يتراوحان
م��ا ب�ي��ن ر�ؤي� ��ة ال�خ�ط��ر والإح �� �س��ا���س ب��ه ف��ي الخوا�صر
والجنبات وبين اتجاه ال يرى في الخطر الوهم �سوى
دعاية ال مبرر لها .

وه��ذه �أزم��ة الرهائن الأميركيين المحتجزين منذ
مئة وع�شرين يوما ً تقريبا ً في طهران  ،ت�أخذ خط ال�سير
« المعدل » بعد �أن طافت في العا�صمة الإيرانية ومن
خارجها روائ��ح الي�سر بعد الع�سر معززة بو�صول لجنة
التحقيق الدولية بجرائم ال�شاه المخلوع  ،والتي كان
لها فيما م�ضى من �أيام الأزمة �ضرورة و�صارت في هذه
الأيام �ضرا ً و�شبهة .
منا�سبة تقديم ال�سفير ال�صهيوني �إلياهو بن �إلي�سار
�أوراق عتماده المغم�سة بدم ال�شرف العربي � ،إلى الحاكم
« الم�ؤمن » خيانة ووهنا ً  ،وتقديم �سفير ال�سادات �أوراق
اعتماده على مر�أى وم�سمع من الم�سجد الأق�صى  ،تعالت
في الأرجاء العربية والإ�سالمية �صيحات الحزن والغم ،
فمن قبيلة عربية تقول �إنه يوم الحزن � ،إلى قبيلة ت�صيح
�إن��ه ي��وم ال�ح��داد  ،وثالثة تقرر �أن ه��ذا منتهى الخيانة
والوقاحة والعمالة � ..إلخ .
حزن وغم وح��داد  ،هكذا ر�سمت الأم��ة العربية حدود
م�أ�ساتها « من المحيط الهادر �إلى الخليج الثائر » فدفنت
مع ما تبقى من الكرامة والإباء رايات الوعد والعهد ولم
يقل �أحد  ،نظاما ً كان �أو قبيلة � ،إنه يوم للعمل �أو منا�سبة
نث�أر من خاللها لمرحلة من التاريخ العربي المهان طوال
ثالثين عاما ً ..ولكن هل ي�ستطيع الحا�ضر العربي �أن يفعل
�شيئا ً لهذا الجيل الذي يعي�ش �أ�سو�أ �أيام الهوان والذل في
الوقت الذي لم ي�ستطع هذا الحا�ضر العربي بكل �أبطاله
و�سيوفه �أن يفعل �شيئا ً �إزاء و�صية رجل من فل�سطين مات
وفي نف�سه �شيء من م�سقط ر�أ�سه عكا ؟ ! .

�أحمد ال�شقيري منا�ضل  ..فل�سطيني  ..كبير م�ضى **
محمد توفيق ال�سهلي
في �صبيحة يوم الثالثاء الما�ضي  1980/2/26فقدت
الأمة العربية وال�شعب العربي الفل�سطيني �أحد �أعمدة
الن�ضال العربي والفل�سطيني  ،الأ�ستاذ المنا�ضل الكبير
�أحمد ال�شقيري �أول رئي�س للجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفل�سطينية  ،انتقل �إلى رحمة اهلل في العا�صمة
الأردن �ي��ة  -ع�م��ان  -حيث ك��ان يعالج م��ن ال�شلل الذي
�أ�صابه منذ مدة  .وفقيدنا الكبير قطع �شوطا ً كبيرا ً من
�سنوات عمره في الن�ضال من �أجل الق�ضايا العربية وفي
(*) الر�سالة  ،الكويت . 1980/3/2 ،
(**) اجلندي  ،دم�شق . 1980/3/4 ،
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مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية .
ولد المنا�ضل الكبير �أحمد بن �أ�سعد ال�شقيري في
�أواخر العقد الأول من هذا القرن  .وتوفي في العا�صمة
الأردن �ي��ة ع�م��ان ف��ي ال���س��اد���س والع�شرين م��ن �شباط /
ف�ب��راي��ر ال�م��ا��ض��ي ع��ن ع�م��ر ي�ن��اه��ز ال�ث��ان�ي��ة وال�سبعين,
و�شيعته الجماهير ف��ي موكب مهيب ف��ي ال�ي��وم التالي
� 1980/2/27إل��ى مثواه الأخير  ،حيث دف��ن في مدافن
�أبي عبيدة في وادي الأردن .

كان المنا�ضل الكبير �أحمد ال�شقيري ابن عكا المنا�ضلة
يتمنى ل��و �أن ال�ق��د���س الحبيبة ك��ان��ت م�سقط ر�أ� �س��ه ،
فقد كتب في مذكراته يقول  « :عرفت بيت المقد�س في
طفولتي و�صباي من بعيد  ،فلم ي�شرفني اهلل �أن تكون
م�سقط ر�أ�سي  ،وحرمت �أن �أحبو على ترابها الطهور ،
و�أن �أرتع في حاراتها و�ساحاتها  ،و�أن �أتفي�أ ظالل �أ�سوارها
و�أبراجها  .وما �أ�سعد الذين ولدوا في �أكنافها  ،فقد قدر
لهم �أن يترعرعوا في مهد التاريخ و�أن يكونوا من �سدنة
معالمها الخالدة .
ول �ق��د ع��رف��ت ب�ي��ت ال�م�ق��د���س و�أن� ��ا ف��ي ع�ك��ا  ،وكانت
يومذاك تبعد عني م�سيرة ثالثة �أيام على ظهور الجياد ،
ولكنها مع ذلك كانت �أقرب من حبل الوريد � ،أقرب من
�أذن��ي �إل��ى �سمعي  ،فقد كان ا�سمها يتردد من حولي في
البيت  ،وفي الجامع وفي المدر�سة وفي كل مكان » .
ن���ش��أ فقيدنا ن���ش��أة دي�ن�ي��ة ورع ��ة ف��ي ب�ي��ت م��ن بيوت
مدينة عكا بفل�سطين  ،وقد اعتاد هذا البيت -بيت ال�شيخ
�أ�سعد ال�شقيري والد الفقيد� -أن ي�ستقبل العلماء ورجال
الدين والفقهاء  ،يعقدون فيه حلقات الدرو�س والعلم
والمناق�شة .
وظ�ل��ت ال�ق��د���س تعي�ش ف��ي نف�سه وتع�ش�ش ف��ي قلبه
وتجري في �شرايينه وعروقه  ،لكنه لم يكتف بهذا بل ظل
ي�سعى لتحقيق �أمنية �أخ��رى غالية  ،لقد تمنى �أن يزور
القد�س و�أن يتم�شى في حاراتها الطاهرة  ،و�أن يمتع النف�س
والقلب بم�شاهدة معالمها المقد�سة ,وتحقق له ما �أراد .
كان ذلك في عام 1924م عندما �أنهى تعليمه الثانوي في
عكا  ،ف�أر�سله �أهله لإتمام الدرا�سة في �إحدى مدار�س بيت
المقد�س  ،وقبل �أن تنتظم الدرا�سة في المدار�س اغتنم
الفر�صة وزار مختلف الأم��اك��ن المقد�سة ف��ي المدينة
المقد�سة  ،وقد د ّون كل م�شاهداته وذكرياته خالل تلك
الفترة وما بعدها وما قبلها �أي�ضا ً في و�صف ممتع �شيق
لتكون هذه الذكريات « �صفحة من تاريخ وطننا » .
وت�شاء الظروف والأقدار �أن تكون مدينة القد�س بعد
ذل��ك ب�أربعين عاما ً مقرا ً لالجتماع الأول ال��ذي عقده
المجل�س الوطني الفل�سطيني (  ) 1964برئا�سة المنا�ضل
الفقيد .
ك ��ان ال�م�ن��ا��ض��ل ال�ك�ب�ي��ر �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري ي ��رى �أن
الق�ضية الفل�سطينية لي�ست ق�ضية عادية بل « ق�ضية
م�صير بالن�سبة ل�ل�أم��ة العربية ولل�شعب الفل�سطيني
ال��ذي �أكلته و�ضربته الكارثة »  ,وب ��أن ال��وج��ود العربي
كله مهدد بالخطر الج�سيم ن�ظ��را ً ل��وج��ود ال�صهيونية
وقاعدتها الكيان الإ�سرائيلي المعزز من قبل اال�ستعمار
والإمبريالية بكل �أ�شكال وو�سائل الدمار والفتك والقتل
والعدوان .
وك��ان فقيدنا يرى �أن��ه لكي تواجه �أمتنا هذا الخطر

الداهم « ال بد �أن ت�سلك الأم��ة العربية النهج ال�صحيح
لت�صحيح المواقف »  .وك��ان يريد للت�ضامن العربي �أن
يكون واقعا ً عمليا ً قائما ً على الممار�سة والفعل ,وترجمته
�إلى عمل �إيجابي فعال ال يقت�صر على الخطابات فح�سب .
وك��ان يريد لكل اجتماع عربي ولكل م�ؤتمر عربي « �أن
ال يكون مجرد اجتماع للملوك وال��ر�ؤ��س��اء ي�صورون في
ال�صحف والتلفزيون » فقط � ،إذ �إن �أي م��ؤت�م��ر للقمة
العربية يجب �أن ي�ك��ون « ف��ي م�ستوى التنفيذ الجدي
بالن�سبة للق�ضايا العربية عامة وللق�ضية الفل�سطينية » .
وكان الفقيد ي�ؤكد با�ستمرار على قومية المعركة من
�أجل تحرير فل�سطين وكل الأرا�ضي العربية المحتلة ،
وب� ��أن طليعة ال�ك�ف��اح ف��ي م�ع��رك��ة ال�ت�ح��ري��ر ه��و ال�شعب
العربي الفل�سطيني  ،ومن هذا المنطلق �آمن ال�شقيري
رحمه اهلل ب�ضرورة الحفاظ على ال�شخ�صية الفل�سطينية
و�صونها؛ لأن منظمة التحرير الفل�سطينية قامت منذ
ال�ب��دء على ه��ذا الأ��س��ا���س نابعة م��ن ه��ذا ال�م�ب��د�أ  ،وب�أن
منظمة التحرير الفل�سطينية قامت لـ « تثبيت ال�شخ�صية
الفل�سطينية » وب��أن « كل �إذاب��ة لل�شخ�صية الفل�سطينية
تجرح ق�ضية التحرير العربية . » ..
بعد ع ��دوان ح��زي��ران /يونيو انعقد م��ؤت�م��ر القمة
العربي في الخرطوم العا�صمة ال�سودانية ( �أيلول ) 1967
لبحث ومعالجة الو�ضع المتردي ال��ذي خلقته ظروف
الهزيمة  ،ومن قلب الهزيمة نه�ض �أحمد ال�شقيري في
هذا الم�ؤتمر ليعر�ض على الم�ؤتمرين خطة فل�سطينية
لمقاومة االحتالل ال�صهيوني  ،وكان من مقت�ضيات هذه
الخطة �أن يتم �إدخ ��ال مجموعات م��ن جي�ش التحرير
الفل�سطيني ب�أ�سلحتها �إلى ال�ضفة الغربية و�إلى غزة  ،كي
يتمركزوا هناك في �أماكن ونقاط محددة متفق عليها
في الداخل  ،على �أن تبد�أ هذه المجموعات ب�إن�شاء مراكز
لمقاومة االحتالل في الداخل  ،وق��ال �أحمد ال�شقيري
حينذاك  « :و�إن جي�ش التحرير الفل�سطيني م�ستعد �أن
ي�ؤدي هذا الدور » .
من هنا يت�ضح للجميع �أن المنا�ضل الراحل كان يثق
ب�شكل مطلق بجي�ش التحرير الفل�سطيني ,وكانت هذه
الثقة ف��ي محلها تماما ً  ،ثقة رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية ,القيادة ال�سيا�سية ل�شعب فل�سطين بجي�ش
التحرير الفل�سطيني جي�ش �شعب فل�سطين  .وق��د زار
رحمه اهلل جي�ش التحرير الفل�سطيني منذ �سنوات قليلة
و�أك��د ثقته المطلقة بهذا الجي�ش ال�صابر المنا�ضل ،
و�أعرب عن حبه الكبير لكل جندي و�ضابط و�ضابط �صف
في هذا الجي�ش  ،فقد كان يقدر كل منت�سبي هذا الجي�ش
ومقاتليه لأنه كان يدرك �أن جي�ش التحرير الفل�سطيني
ه��و رم��ز فل�سطين و��ش�ع��ب فل�سطين  ،ان�ب�ث��ق م��ن بين
�صفوف جماهير ال�شعب العربي الفل�سطيني  ،لهذا ف�إنه
لن يتوانى مطلقا ً  -كعادته  -في �أي زم��ان ومكان عن
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حماية هذا ال�شعب والدفاع عن جماهيره ومكت�سباتها
الوطنية الن�ضالية .
ع ��رف ال�م�ن��ا��ض��ل ال��راح��ل �أن ��ه ل��م ي�ك��ن ي ��ؤم��ن �أب ��دا ً
ب ��أن تحرير فل�سطين يمكن �أن يتم بالطرق ال�سلمية
وبالحلول ال�سيا�سية .
وكان يقول :
« و�إذا كان من �أحد يجب �أن ينخدع بالحل ال�سيا�سي
فيجب �أن �أخ��دع �أن��ا قبل غيري  ،لأن�ن��ي ق�ضيت عمري
في المحافل الدولية وفي البحث في الأمور ال�سيا�سية
والدبلوما�سية  ،ولذلك من الطبيعي �أن �أكون مت�أثرا ًبهذا
الما�ضي الطويل في المحافل الدولية �إنما بالعك�س ،
خبرتي الطويلة في الأمم المتحدة قادتني �إلى اليقين
�أن الق�ضية الفل�سطينية بالذات لي�س لها حل �سيا�سي �أو
دبلوما�سي في داخل الأمم المتحدة �أو خارجها وخا�صة
بعد هذه الهزيمة  -هزيمة حزيران . » 1967
ول �ق��د �أدرك ق ��ادة م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
ال �ح��ال �ي��ون ه ��ذه ال�ح�ق�ي�ق��ة  ،وه ��م ي �ع��رف��ون �أن تحرير
فل�سطين ال يتم �إال من خالل فوهات البنادق وبالن�ضال
الم�سلح لكنهم رغم ذلك ا�سترخوا ,و�أخذ بع�ضهم يلهث
وراء حلول �سلمية �سرابية خيل �إليهم �أنها تلوح في الأفق ،
ومن هذا المنطلق ب��د�أ بع�ض ه��ؤالء منذ �سنوات ب�شكل
مبا�شر �أو غير مبا�شر  -ب ��إج��راء مباحثات ومحادثات
ر�سمية وغير ر�سمية في ال�سر تارة وفي الجهر تارة �أخرى ،
م��ع �شخ�صيات �صهيونية دفعتها الحركة ال�صهيونية
بهدف تمييع الن�ضال الم�سلح الفل�سطيني ولكي تتراخى
�أيدي المقاتلين وتنفلت البنادق من بين قب�ضاتهم .
وف��ي م�ؤتمر القمة العربي في الخرطوم � -أيلول/
�سبتمبر  - 1967ك ��ان ال���ش�ق�ي��ري ��ص��اح��ب « ال�ل��اءات »
الثالث الم�شهورة  ،في الحقيقة �إن هذه « الالءات » التي
طرحها المنا�ضل الكبير في الم�ؤتمر كانت « الءات » �أربع
ولم تكن ثالثا ً فح�سب � ،إال �أن الم�ؤتمر وافق على ثالث
منها ورف�ض « الال » الرابعة التي كانت بحق على جانب
كبير من الأهمية  ،كانت هذه « الال » الرابعة تتلخ�ص
بـ « �أال تنفرد �أية دولة عربية بقبول �أية ت�سوية للق�ضية
الفل�سطينية » .
ولقد امتاز الراحل الكبير بجر�أته و�صراحته  ،فكان

ال يعرف الخوف وال التراجع  ،وال يخجل من قول الحق
وال يتحرج من الحقيقة  ،وال يعرف اللف وال��دوران �أو
الكذب والت�ضليل والخداع  .ف�إذا عدنا �إلى جو المناق�شات
التي دارت في م�ؤتمر الخرطوم � -أيلول  - 1967وهذا
على �سبيل المثال ال الح�صر ف�إننا نرى المنا�ضل الكبير
�أح�م��د ال�شقيري ون�سمعه ي�ق��ول ب�صوت ه��ادئ م�ت��زن ،
وبنبرة ر�صينة الفتا ً�أنظار الجميع محذرا ًكل الم�ؤتمرين
ب�أن حل الق�ضية الفل�سطينية هو من حق الأمة العربية
مجتمعة وال���ش�ع��ب الفل�سطيني  ،وب ��أن��ه ال ي�ج��وز لأي
قطر عربي �أن ينفرد بحل لهذه الق�ضية متجاهال ً بقية
الأق �ط��ار العربية ب�شكل ع��ام و�شعب فل�سطين �صاحب
الق�ضية الأ�سا�سي ب�شكل خا�ص  ،قال لهم :
« �أح��ب �أن �أق��رر �أمامكم جميعا ً ملوكا ً ور�ؤ��س��اء من
الرئي�س عبد النا�صر على هذا الطرف من المائدة �إلى
الرئي�س �إ�سماعيل الأزهري على الطرف الآخر � ،أن �أحدا ً
منكم ال ي�ستطيع وح��ده �أن يقبل �أي��ة ت�سوية للق�ضية
الفل�سطينية » .
ولكن هذا ال��ذي �أعلنه ال�شقيري بجر�أة و�شجاعة ال
مكان للمجاملة فيها  ،لم يحظ ب�إجماع الم�ؤتمرين في
الخرطوم حينذاك  ،وكان الذي �أعلنه ال�شقيري وطرحه
هو م�ضمون « الال » الرابعة التي تحدثنا عنها قبل قليل .
وكان الراحل الكبير يعتبر هذه « الال »  -ال�صمام الكبير
للحفاظ على الق�ضية الفل�سطينية  .لذلك ف�إنه عندما
رف�ضت هذه « الال » الح�سا�سة من قبل معظم الم�ؤتمرين
في الخرطوم ان�سحب ال�شقيري من الم�ؤتمر� ,إال �أنه
اعتبر �أن « الال » الرابعة تلك كانت ذات �أهمية بالغة ،
ويترتب على رف�ضها نتائج �سلبية خطيرة قد ال تحدث
في حينها  ،ولكنه خ�شي �أن تحدث في الم�ستقبل  .وكانت
مخاوف ال�شقيري رحمه اهلل في محلها  ،فلم تكد تم�ضي
على مطالبته بهذه « الال » الرابعة ثالث ع�شرة �سنة ،
حتى فوجئت الأمة العربية بال�سادات يخرق « الءاتها »
الثالث التي اقترحها ال�شقيري من قبل وتبناها العرب
في الخرطوم  ،وزاد ال�سادات على هذا الخرق خرقا ً رابعا ً
« لال » الرابعة التي حزن ال�شقيري على رف�ض العرب لها
في الخرطوم  ،وك�أن قلبه كان يحدثه حينذاك بما يمكن
�أن يجري في مقبالت الأيام .

ال�شقيري  :ال�ضمير الفل�سطيني الذي يظل حيا ً *
مات �أول رئي�س لمنظمة التحرير في يوم التطبيع
وارتفاع العلم الإ�سرائيلي في �سماء القاهرة  ..هذا هو
التعليق ال�صحفي العابر الذي �أوردته الأجهزة ال�صحفية ..
(*) الطليعة  ،الكويت . 1980/3/5 ،
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ولكن هل يخت�صر هذان ال�سطران حياة �أحمد ال�شقيري
ك�سيا�سي فل�سطيني راف��ق ال�ح�ي��اة ال�سيا�سية م��ن عدة
مواقع طيلة �أكثر من ثالثين عاما ً ؟ وهل ي�ستطيع هذا

الخبر الموجز الإيحاء بمعنى حياة هذا الرجل ال�سيا�سية
وفاعليتها في م�سار الق�ضية الفل�سطينية ؟
��س�ت�ك��ون الإج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي ب��ال�ت��أك�ي��د  ،ف �م��وت وحياة
الأ��ش�خ��ا���ص لي�ست ال�ح�ك��اي��ة كلها ف��ي ق�ضية م��ن �أكثر
الق�ضايا العربية ح�سا�سية وخطورة  -ق�ضية فل�سطين -
�إنما هي �أحداث فردية ال ي�صح �أن تخفي وراءها ما مثلته
حياة الرجل ال�سيا�سية ون�ضاله  ،بل الذي ي�صح هو العك�س
تماما ً � ،أي �أن الموت في ظروف الحا�ضر الراهن يجب �أن
يثبت في الذهن معاني الحياة تلك الباقية دائما ً و�أبدا ً .
�إن من الأمور التي الم�ست حياة ال�شقيري و�أ�صبحت
عالمة عليها  ،ذلك التم�سك الم�ستمر ب�إبقاء فل�سطين
كق�ضية فل�سطينية وعربية و�إن�سانية ق�ضية حية في
مختلف المحافل ال�سيا�سية حين لم يكن للفل�سطينيين
وجود على �صعيد التنظيم والم�ؤ�س�سات  ،فحتى حين كان
ال�شقيري في الأمم المتحدة يمثل نظاما ً عربيا ً لم يكن
يتحدث �إال كفل�سطيني في الدرجة الأولى .
وحين بد�أ الفل�سطينيون بتكوين تنظيماتهم والتعبير
عن وجودهم  ،برز ال�شقيري ك�أول زعيم فل�سطيني مقاتل
من �أجل حق الفل�سطينيين في الوجود الم�ستقل  ،وحقهم
في �إن�شاء كيان يعبر بهم من حالة الغياب الم�ؤلم �إلى
حاجة الوجود المنا�ضل .
وخالل تناق�ضات الواقع العربي الر�سمي قاد ال�شقيري
منظمة التحرير الفل�سطينية ليبني من ما ي�شبه الحطام
�أول كيان ممثل ومعبر عن الإرادة الفل�سطينية  ،مبلورا ً
خالل المعارك التي خا�ضها من �أجل حق الفل�سطينيين
ف��ي ال �ت��دري��ب وال�ت���س�ل�ي��ح وام �ت�ل�اك الإرادة ب �ع �ي��دا ً عن
الو�صاية � ،أكثر المطالب ال�شعبية الفل�سطينية جذرية
و�أه�م�ي��ة ,مطالب تحرير فل�سطين وتجميع الطاقات
الفل�سطينية  ،وتنوير الواقع الفل�سطيني والعربي باتجاه
هذا الهدف .
وك�ك��ل منا�ضل ف��ي ظ��روف ال��واق��ع العربي الر�سمي
المهزوم تعر�ض ال�شقيري كغيره �إلى اتهامات عديدة .
�إلى درجة �أن �ألقيت عليه م�س�ؤولية هزيمة حزيران تلك
التي عبرت عن الإفال�س المادي والخلقي للحياة العربية
ف��ي منت�صف ال�ستينات  .فلم تعد الأن�ظ�م��ة المهزومة
تتذكر من ال�شقيري �إال ما ن�سب �إليه من قول عن �إلقاء
اليهود في البحر ؟  ..واتخذت ه��ذه العبارة حجة �ضد
الرجل ومطعنا ً في مبادئه مع �أن الذين اخترعوها هم
�سدنة الأنظمة العربية في �سل�سلة تهويالتهم الإعالمية
التي لم تكن تخفي غير الفراغ والخواء .

في منت�صف ال�ستينات تقريبا ً كان ال�شقيري رئي�سا ً
لمنظمة التحرير الفل�سطينية بميثاقها الوطني الذي
�أق��ر ف��ي ال�ق��د���س ,وف��ي منت�صف ال�ستينات �أي���ض�ا ً برزت
التنظيمات الفل�سطينية وتعددت  .وكانت مبادئ الميثاق
الوطني المعبرة عن الإرادة الفل�سطينية هي �أطروحة
ال�شقيري و�سط هذا التعدد  .فظل على دعوته مختلف
التنظيمات الفل�سطينية لالن�ضواء تحت ه��ذا الإطار
العري�ض للعمل الوطني ,ونجح الرجل ودخ��ل الجميع
منظمة التحرير الفل�سطينية .
وتولت المنظمة قيادة جديدة وغاب الرجل من موقع
القيادة ,ذلك الذي لم يكن في نظره امتيازا ً بقدر ما كان
موقعا ً للعمل .
واليوم وبعد كل هذه ال�سنوات من الن�ضال الفل�سطيني
والعربي تلك التي تميزت بال�صراع بين خطين  :خط
الهزيمة واال�ست�سالم ال��ذي بلغ ذروت��ه في ارتفاع العلم
الإ�سرائيلي في �سماء القاهرة  ،وخط ال�صمود والإ�صرار
على المبادرة ,ذل��ك ال��ذي بلغ ذروت��ه في معارك الثورة
الفل�سطينية في الأردن ولبنان  ،يمكن �أن يتلم�س الإن�سان
موقع ال�شقيري في خط ال�صمود ورف�ض التنازالت .
فتحرير الوطن م�س�ألة مبدئية ال تقبل �أي م�ساومة
م��ن �أي ن��وع ك��ان��ت وه ��ذا ه��و ال�م�ع�ن��ى الحقيقي لحياة
ال�شقيري .
ولعل الرجل في �أيامه الأخيرة كان يحاكم الأمور من
منطلق خبرته وتجربته طوال الثالثين �سنة الما�ضية ،
ف�إذا كان ال يقبل الم�ساومة واال�ست�سالم في وقت لم يكن
فيه ال�شعب الفل�سطيني �إال �شعبا ً من الم�شردين ال �صوت
له  ،وال قوة  ،فكيف يمكن قبول الم�ساومة والتنازل عن
الإرادة الفل�سطينية ف��ي وق��ت امتلك فيه ه��ذا ال�شعب
�إرادت��ه ونال اعتراف المجتمع الدولي بحقه الثابت في
وطنه ؟
�إن عقلية ال�شقيري التي بدت للم�ست�سلمين ع�صية
على الفهم  ،وم��دع��اة لالتهام  ،ه��ي التعبير الحقيقي
عن الطموح ال�شعبي الفل�سطيني الذي ظل حيا ً عبر كل
النك�سات والهزائم  .فبعد كل �شيء  ،وعبر كل حجج دعاة
الم�ساومة والتنازل عن الحقوق يظل ال�ضمير ال�شعبي
حيا ً عبر هذا الرجل وذاك  .وفي هذا قيمة الرجل التي
يت�ضاءل �أمامها حادث الموت الع�ضوي .
�أما الأم��وات من الأحياء فهم الذين يجب �أن توجه
�إليهم �أ�صابع االت�ه��ام في وق��ت تكاثر فيه وب��اء التنازل
واال�ست�سالم .
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�أكبر خط�أ ارتكبه �أحمد ال�شقيري*
ماهر عثمان
�ألي�س عجيبا ً �أن المرحوم �أحمد ال�شقيري توفي في ذات
اليوم الذي تم فيه تبادل ال�سفراء بين م�صر و « �إ�سرائيل »
يوم � 26شباط  /فبراير الما�ضي ؟
ك�أنما العناية الإلهية اختارت �أال تزيد �آالم ذلك ال�شيخ
حدة ومرارة � ،أو ك�أنما اختار ال�شيخ �أال ي�سمع �أو يرى �أكثر
مما يمكن احتماله .
كانت حياته حافلة بالن�ضال في كل الأح�ي��ان  ،على
ال�صعيدين الفل�سطيني والعربي  ،وكانت نف�سه تطفح
بالأمل تارة وتن�ضح بالألم وخيبة الرجاء تارات �أخرى .
واخ �ت��ار ال��رج��ل ف��ي و�صيته � ،أن ي��دف��ن ع�ن��دم��ا توافيه
المنية ق��رب ح��دود وطنه ال�سليب  ،فل�سطين  ،بجوار
قادة الفتوحات الإ�سالمية الأبرار � :سعد بن �أبي وقا�ص ،
ومعاذ بن جبل و�شرحبيل بن ح�سنة  .ربما كان قد فقد
الأم��ل في جيل ال�ق��ادة الذين عا�صرهم وك��ان �أح��ده��م ،
فتطلعت نف�سه واتجه ذهنه �إل��ى �سلف �أخل�صوا النف�س
لق�ضية الجهاد .
ك��ان��ت حما�سة �أح�م��د ال�شقيري  ،خطابة ون���ص��ا ًال ،
�سني ن�ضاله كلها  .ولكن ،
حما�سة �صادقة �أ�صيلة خالل ّ
�إلى �أي مدى كان هو والزعماء العرب الذين عا�صرهم
يدركون �أن ق��ادة « �إ�سرائيل » كانوا يتمنون �أن ي�سمعوا
تهديدات قوية تمكن « �إ�سرائيل » من العثور على ذريعة
لتو�سعها ؟
ومع �أن تجربة ال�شقيري العربية انتهت بمرارة هزيمة
حزيران /يونيو وانهيار �آماله دفعة واحدة � ،إال �أن منظمة
التحرير الفل�سطينية كانت قد �أر�ست  ،خالل رئا�سته لها
(  ) 1967 - 64م�ؤ�س�سات را�سخة  :ميثاقها الوطني ،
ومجل�سها الوطني  ،وجي�ش التحرير الفل�سطيني .
بم يحكم التاريخ ؟

�أكبر خط�أ يقول المرحوم ال�شقيري �أن��ه ارتكبه في
حياته هو ت�صديقه الملوك والر�ؤ�ساء العرب في ال�سنوات
الأرب� ��ع  . 1967 - 1963ت��رى ه��ل �سيعتبر الم�ؤرخون
ال�شقيري جزءا ً من م�ؤ�س�سة القيادات العربية الر�سمية
في تلك الفترة � ،أم منا�ضال ً �شعبيا ً كان قريبا ً من تلك
الم�ؤ�س�سة فقط ؟
�إن �أي حكم ي�صدره الملأ على ال�شقيري ال بد �أن ي�أخذ

(*) ال�شرق الأو�سط  ،جده . 1980/3/10 ،

444

في الح�سبان نوعية الفكر العربي الذي كان �سائدا ً �آنذاك
تجاه « �إ�سرائيل »  .كانت « �إ�سرائيل » تو�صف بحق ب�أنها
« غا�شمة » و « غا�صبة »  .ولكن �أي عربي كان يدرك مدى
دقة ح�سابات « �إ�سرائيل »  ،وقوتها الع�سكرية ومخططاتها
التو�سعية الج�شعة ؟ والم�س�ألة الأخرى المهمة هنا هي :
�أي زعيم عربي في تلك الفترة كان بو�سعه �أن يثق بالقوة
الذاتية لأمته  ،وكان ينوي فعال ً محاربة « �إ�سرائيل » ؟
م��ن �أراد �أن ين�صف ال���ش�ق�ي��ري عليه �أن ينظر في
م�ؤلفاته الكثيرة  :منها  « :فل�سطين على منبر الأمم
المتحدة »  « ،م�شروع الدولة العربية المتحدة »  « ,حوار
و�أ�سرار مع الملوك والر�ؤ�ساء العرب » « �أربعون عاما ً في
الحياة ال�سيا�سية »  « ،من القمة �إلى الهزيمة مع الملوك
والر�ؤ�ساء العرب » و « �إني �أتهم » .
في � 26أيار  /مايو  1955التقى مو�شيه دايان ب�سفراء
« �إ�سرائيل » في وا�شنطن  ،وباري�س ولندن لي�شرح لهم
�سبب رف����ض « �إ��س��رائ�ي��ل » ع��ر��ض�ا ً �أم�ي��رك�ي�ا ً ت�ل�ت��زم فيه
الواليات المتحدة بحماية « �إ�سرائيل » مقابل تعهد منها
بعدم تو�سيع رقعتها بالقوة  .وقد �سجل مو�شيه �شاريت
( الذي كان رئي�سا ً للوزراء في تلك الفترة ) في مذكراته
ما يلي عن حجة دايان لرف�ض ذلك الحلف الأمني الذي
عر�ضته �أميركا :
« ل�سنا بحاجة �إلى حلف دفاعي مع الواليات المتحدة .
�إن حلفا ًكهذا لن يكون �سوى قيد يكبلنا � .إننا في الواقع ال
نواجه خطرا ً على الإطالق من قوة العرب الع�سكرية ...
�إن عمليات االنتقام ( �ضد العرب ) �ضرورية لنا لأنها
تمكننا م��ن الإب �ق��اء على درج��ة ت��وت��ر عالية ف��ي جي�شنا
وبين م�ستوطنينا  .ومن دون هذه العمليات لن نبقى �أمة
محاربة  ،و�سيبد�أ الم�ستوطنون في مغادرة الم�ستوطنات .
�إن علينا �أن نبلغ الم�ستوطنين ب��أن �أميركا وبريطانيا
تريدان �أخذ ( منطقة ) النقب منا  .ومن المهم �أن نقنع
�شبابنا �أننا في خطر » .
من كان بين زعماء العرب يدرك خطورة المخططات
ال�صهيونية �آنذاك  ..؟  ..بل من الذي يدركها الآن ويعد
لمجابهتها ؟
رحم اهلل ال�شقيري و�شهداء العرب �أجمعين !

مات ال�شقيري  ..وبقيت فل�سطين التي �أحب*
ر�شاد �أبو �شاور
هبط ال�شقيري درج��ات الفندق �إلينا  ..في ال�صدر
« اال�ستعالمات »  ..على الي�سار ي�ستند على حاجز خ�شبي
رجال المخابرات � ..إنهم ( فل�سطينيون )  ..مفرزة ( عبد
القادر الح�سيني )  ..ت�صوروا  ،بدال ً من �أن تحمل �إحدى
ال�ساحات � ،أو �أح��د ال�شوارع الرئي�سية في المدينة ا�سم
بطل الق�سطل  ..حملت ( مفرزة ) المخابرات ا�سمه ..
ولوثت الفل�سطينيين � ..أيامها كان يقود تلك المفرزة
رج��ل ا�سمه ( العركي )  ..ه��رب فيما بعد بمفرزته �إلى
الأردن  ،ثم من الأردن �إلى �ألمانيا  ..ثم � ..إلى « موقع
�أم�ن��ي » م���س��ؤول ف��ي �إح��دى المنظمات الفل�سطينية ..
ثم  ..اختفى ؟
تلك المفرزة  ،كانت توزع المن�شورات في المخيم  ،وفي
اليوم التالي تلقي القب�ض على ع�شرات الفل�سطينيين ،
�أق�صد مخيم اليرموك  ..وهات يا تعذيب ..
هبط ال�شقيري  ،و�صعدت معه نظراتنا  ،وتقدمنا �إليه .
كنا ( هملت ) الذي كان ينتظر من والده  ..من �شبح
والده الملك المغدور كلمة الف�صل في القاتل ..
وقال لنا :
 �أنا �أبحث عنكم .يق�صد يبحث عن الفل�سطينيين .
و�أ�ضاف :
 �أنتم ال�شباب  ..الأمل .وهكذا ( فالملك ) المغدور يبحث عن ابنه لينقذه
م��ن التيه  ،و�أي ��دي المخابرات � ..إن��ه �إذن « �أوي����س » ..
ولي�س �أحمد ال�شقيري  ..ال�شقيري ا�سم « هوكي » للحلم ،
والبحث عن دور  ،ونهو�ض �شخ�صية وطنية ..
وقلنا له :
 يا �أبانا  ..معنا مذكرة ب�أو�ضاع الفل�سطينيين  ،هنافي �سورية  ،فيها كل �شيء ..
وقلنا له :
 نحن معك . �أن ��ا م�ع�ك��م � � ،س ��أق��ر�أ م��ذك��رات�ك��م  ،و�أت �م �ع��ن ف�ي�ه��ا ،و�أ�ستفيد منها  .كانوا ي�ستقبلونه في فندق ( قا�سيون )
الأنيق � ،أيامها  ،ويحيطونه بالرعاية  ..وعيونهم تراقب
الفل�سطينيين الذين يتحركون ..
وكان ( القادم ) فل�سطينيا ً  ..والمرا َقب  -بفتح القاف

 فل�سطينيا ً  ..والمراقِب  -بك�سر القاف  -فل�سطينيا ً ..وقال ال�شقيري :
 ع�ن��دي م��وع��د م��ع �إخ ��وة ل�ك��م  ..خ ��ارج ال�ف�ن��دق ..�أعذروني  ،كان يجب �أن �أ�ستقبلكم  ..ولكن الوقت �ضيق ..
قبلكم جاء من �شتمني  -يق�صد وفد من الهيئة العربية
العليا  -و�أنتم جئتم لمباركة خطابي  ..و�أنا � ..أنا  ،ب�إذن
اهلل  ،وبهمتكم �س�أم�ضي  ..وم�ضى ..
وراقبتنا عيون الع�س�س  ..وما اهتممنا  ..فالفل�سطيني
لم يعد الجئا ً � ..إنه ( يتحرك )  ..ينه�ض  ..يم�شي في
ال�شارع  ،يرفع ر�أ�سه �أعلى  ،و�أعلى ..
من نحن ؟
ك��ان وفدنا ( بع�ض ) ال�شباب من تنظيمات �صغيرة
مختلفة  ،ومن م�ستقلين  ،يتجمعون من جوبر �أو مخيم
اليرموك  ،لنا �أن نحلم  ..بعد �أن �أو�شك الحلم على ال�ضياع
التام  ..خا�صة بعد االنف�صال  ،والمذابح التي تعر�ض لها
الفل�سطينيون  ،وحمالت القمع والمطاردة ..
بعدها كبرنا  ،وتباينت �أفكارنا  ،واتجاهاتنا  ..ولكن
تلك حكاية �أخرى .
لقد كبرنا ! ..
كنا �صغارا ً حين خرجنا من فل�سطين  ..وقيل  :جيل
الكبار �سيندثر و�سيزول  ..وجيل ال�صغار �سين�سى ويذوب ،
وق�ضية فل�سطين الزمن كفيل بحلها � ..أي الزمن �سين�سينا ،
نحن جيل المنفى  ،وطننا  ..ولكن جيلنا حمل الأ�شجار ،
والتراب  ،وال�صخور  ،والأنهار  ،والبرتقال الفل�سطيني
في داخله  ..وكلما كبر  ..كبرت فل�سطين في داخله ..
والفل�سطيني هو بين النا�س  ،على هذه الأر�ض  ،الوحيد
ال��ذي يكبر ( وطنه ) في داخله  ،وال يكبر  ،وينمو هو
في وطنه  ،بهدوء وراحة بال � ..سواء الفل�سطيني تحت
االحتالل � ،أو  ..الفل�سطيني في المنفى .
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة  ..كلفت ال�شقيري �أن ي �ب��د�أ في
البحث  ،م�ؤتمر القمة العربي الأول « �أعطاه » ال�ضوء
الأخ �� �ض��ر ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر  ،ال�ق��ائ��د  ،ك��ان م��ع  ..ت�أ�سي�س
« الكيان » للفل�سطينيين  ،الملك ح�سين � ..ضده تاريخيا ً
�آن ��ذاك  ..ال�ج��زائ��ر م��ع  ..ال�ج��زائ��ر ال�خ��ارج��ة م��ن حرب
التحرير ال�شعبية �ضد الفرن�سيين  .المقاومة �إلى العرب ،
بروحها الثورية  ..ولغتها العربية المتلعثمة  ،بعد مئة
وخم�سين عاما ً من « الفرن�سة »  ..دم�شق تقول  :ال�ضفة
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والقطاع للفل�سطينيين  ،يجب �إعطا�ؤهم �أر�ضهم وكيانهم ،
وا�ستقاللهم  ..ود ِّبرها  ..يا �شقيري ..
( المنظمات ) التي بد�أت منذ زمن بعيد بع�ضها معه
ب�شروط  ..بع�ضها �ضده بال �شروط  ،لأنها في المواقع
المختلفة  ..ود ِّبرها �أيها ال�شقيري ..
وب ��د�أ ال��رج��ل م�سيرته  ،الدبلوما�سية  ،بالليونة ،
واال�ستر�ضاء  ،والم�شي على ال�صراط بين الأنظمة  ،كي
ال يقع ..
الفل�سطينيون �أط��ل عليهم بف�صاحته  ،ببالغته ،
بحنجرته  ..فو�صل �إليهم  ،وا�ستنه�ض هممهم  ..وللحق ..
ال�شقيري خطيب مذهل � ..إن وافقت على ما يقول � ،أو
رف�ضت  ،وهو محام بالأ�سا�س  ،و « ممثل » ب��ارع  ..وهو
على درجة عالية من الثقافة بالتراث العربي  ،الديني ،
والقومي  ..وهو يعرف تاريخ فل�سطين وجغرافيتها ..
ول ��ذا و��ص��ل �إل ��ى الفل�سطينيين  ،ال�ظ�م��اء ل�ل�ن��ور  ،بعد
االنف�صال  ،وط��ول االن�ت�ظ��ار  ،وال���ص��راع��ات الداخلية ،
والوعود ( الخُ َّلب ) ..
�أنا فل�سطين  ..وفل�سطين �أنا
ل�ست �أدري من قال � ،أنا فرن�سا  ..وفرن�سا �أنا  ..ديغول ،
�أم نابليون  ،ال يهم  ،الأف ��راد ال�ك�ب��ار ف��ي ال�ت��اري��خ  ،في
جوهرهم يقولون � ،أو يت�صرفون بهذه الروحية ..
والرجل كان فردا ً  ..والظروف العربية كانت عجيبة
غريبة  ،وحركة التحرر القومي العربية كانت م�صطرعة ..
ممزقة  ..ولكنه �أ�س�س .
ال�شقيري  ...الوطني
في مذكراته يقول ال�شقيري :
وكذلك �شاءت الأقدار �أن يكون مولدي  ،ومولد جيلي
معي  ،في �أخريات الدولة العثمانية لن�شهد بعدها عهد
االحتالل الأجنبي  ،ثم عهد اال�ستقالل الوطني  ..ويطغى
على هذا وذاك عهد الخطر ال�صهيوني  ( ..هذا ما قاله
الرجل الذي قاد �شعبنا �أعواما ً  ،في ال�صفحة الخام�سة
من كتابه � :أربعون عاما ً في الحياة العربية والدولية ) .
لم يكن الرجل حزبيا ً  ،كان �سيا�سيا ً  ،وطنيا ً  ،متدينا ً ،
قوميا ً  ،دبلوما�سيا ً خطيبا ً  ..نا�سب مرحلة الت�أ�سي�س ،
وقاد ال�سفينة حتى جاءت هزيمة الـ .. 67
وف��ي ع�ه��ده اع�ت��رف��ت ال�صين بالمنظمة  ..وجاءت
الدبابات من �ألمانيا ال�شرقية  ..وتفجرت ال�صراعات مع
بع�ض الأنطمة  ،وت�أ�س�س جي�ش التحرير الفل�سطيني ..
وو�ضع ميثاق �شعبنا  ،ميثاق المنظمة  ..ال�ساري المفعول
 نظريا ً للآن  ..وهو لم يحرر فل�سطين  ..هذا �صحيح ..ولكنه � ،أي�ضا ً  ،لم يكن ال�سبب في �ضياعها ..
وهو جاء وقاد  ،لأن قوى هامة  ،لم ت�أخذ دورها  ،وتفعل .
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وال�شقيري  ،ولد �أي��ام العثمانيين  ،وعا�ش في ع�صر
�سيا�سة ال�صواريخ  ،وتطور الحركات ال�سيا�سية  ،والأفكار
ال�سيا�سية  ،وهو لي�س ( حزبا ً ) يقود  ..ولكنه فرد  ..ولذا
فهو يخطئ وي�صيب  ،ولكنه يظل قائد مرحلة ..
قبل حوالي ثالثة �أ�شهر التقيت ( الأ�ستاذ ) �أحمد
ال�شقيري  -كان يحب لقب الأ�ستاذ  -في فندق بغداد .
�سلمت عليه � ،أوحى لي ب�أنه يتذكرني  -هذا لطف منه ،
ودبلوما�سية  ،و�أدب  -وهو ال يتذكرني  ،ولكنه قال ردا ً
على مجاملتي له � ،أو بالأ�صح احترامي  ،وكلماتي القليلة
ب�سبب من التعب البادي على مالمحه .
 �أن��ا �شاب  ..لقد جئت للتو من ( الريا�ضة ) � ..أنافي كامل �صحتي � ..إنني �أعد نف�سي دائما ً  ،لأكون جنديا ً
لفل�سطين .
و�أ�ضاف بلهجة ذات معنى  :خالد بن الوليد قالها :
�أنا ال �أقاتل في �سبيل عمر  ..وقبل �أن يكون جنديا ً  ،بعد
�أن كان قائدا ً  ،وبعد كل االنت�صارات � ..أنا جندي  ..وتطلع
إلي �صديقي وقال :
� ّ
 البركة فيكم �أنتم ال�شباب  ،نحن لم نحرر  ..ولكن ..هذا ال يعيبنا  ..ال تفرطوا  ..ال تفرطوا ..
 ثم �صعد ببطء درجات الفندق ..بين اللقاءين  ،في فندق دم�شق  ..وفندق بغداد ..
بين �أوائل ال�ستينات  ..و�أواخر ال�سبعينات نمونا  ..كبرنا .
ن�ح��ن �أب �ن��اء ه��ذا ال�ج�ي��ل  ،وك ��ان بع�ض ن�م��ون��ا  ..بف�ضل
حنجرة ال�شقيري  ،ومواظبته  ..ووطنيته  ..وبع�ضه ..
�أو �أكثر بف�ضل � ..شعبنا  ..ولكن � ،ألي�س ال�شقيري هو ابن
�شعبنا  ،وقائده في فترة �صعبة ؟
وبعد :
عتاب �صغير
�صحف المقاومة نعت ال�شقيري على ا�ستحياء  ..لماذا ؟
�ألأن��ه ل��م يحرر ؟ نحن ل��م نحرر � .ألأن��ه ل��م ي�ؤ�س�س
حزبا ً يقودنا ؟ نحن لم ن�ؤ�س�س حزبا ً يقودنا � ..ألأن��ه لم
يوحد القوى ؟ نحن لم نتحد � ،ألأنه « مات » في عمان ..
نحن نفاو�ض عمان  ..وهو لم يدفن في عمان  ..و�إنما
في قرية �أردنية ذات تراث ( قومي ) �إ�سالمي  ..تطل على
فل�سطين  ..دفن فيها �أبو عبيدة بن الجراح ..
ولكن :
يجب �أن نظل �أوفياء لقادتنا  ..لي�س عاطفيا ً  ،ولكن
ثوريا ً  ..ووطنيا ً  ..و�أخالقيا ً  .لي�س من منطلق  :اذكروا
محا�سن موتاكم  ..ولكن من منطلق  :كونوا �أوفياء ..
مو�ضوعيين  .ال تتناق�ضوا  ..خا�صة و�أن �ن��ا ل��م نحرر
فل�سطين بعد � ،ألي�س كذلك ؟

في يوم « التطبيع » لم يحتمل قلبه  ..ف�سكت *
�أحمد �صافي
ي��وم ال�ث�لاث��اء � - 26شباط المن�صرم  -ال�ي��وم الذي
تر�سمت فيه العالقات ما بين نظام ال��ردة ال�ساداتي في
م�صر  ،وال�ع��دو ال�صهيوني  -غيب الموت وجها ً وطنيا ً
فل�سطينيا ً وعربيا ً ب��ارزا ً  ،وه��ب حياته من �أج��ل ق�ضية
�شعبه وق�ضايا �أم�ت��ه الوطنية  ،ه��و المنا�ضل الأ�ستاذ
( �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري ) �أول رئ �ي ����س ل�م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية في الفترة الممتدة بين عامي 1967 - 64
بكل ما عرفت هذه ال�سنوات من �ضجيج �إعالمي و�آمال
راودت النفو�س الوطنية  ،و�آالم �سكنتها على �أثر الهزيمة
ال�سريعة لجيو�ش و�سيا�سات الأنظمة .
رحل ال�شقيري يوم ال�ساد�س والع�شرين من �شباط /
فبراير  ،وك�أنه برحيله المحدد هذا يعلن رف�ضه و�سخطه
ال�شديدين �ضد �أن ت�صل الأمور �إلى الدرك الأ�سفل من
الخيانة  ،متجاوزة « ال�لاءات الثالث » ك�شعارات قومية
قاتل ال�شقيري من �أجل تثبيتها والو�صول �إليها في �أول
م�ؤتمر عربي عقب الهزيمة في عام . 1967
فهل م��ن م���ص��ادف��ات ال�ق��در ؟ �أم �أن��ه ال��رح�ي��ل الذي
اختاره كاحتجاج على طريقته الخا�صة ب�سبب �شفافية
م�شاعره  ،و�صدق وطنيته التي لم تحتمل �أن ترى العلم
ال�صهيوني يرتفع عاليا ً في �سماء القاهرة بديالً للعلم
الفل�سطيني الأ�صيل ؟ !
مما ال �شك فيه �أن للقائد الراحل مواقف وطنية بارزة
ي�شهد له بها  ،وال �سيما في �أحلك اللحظات التي مرت
على �أمتنا  ،كما �أن��ه ال يعفى في الوقت ذات��ه من بع�ض
الأخطاء التي رافقت وتناغمت مع ال�ضجيج الإعالمي
العربي �إبان « مرحلة �أحمد �سعيد »  ،هذه الأخطاء التي
لم يبرئ هو نف�سه منها  ،فانتقد ذاته ب�شجاعة .
وم��ع �أن تجربته م��ع الر�سمية ال�ع��رب�ي��ة ق��د انتهت
بهزيمة حزيران/يونيو  ،وانهيار كثير من الآم��ال دفعة
واحدة �إال �أن ما يذكر لل�شقيري كمنا�ضل  ،وقائد لمنظمة
التحرير الفل�سطينية في الفترة الأول��ى بعد والدتها ،
وه��ذه الإن�ج��ازات الكبيرة التالية  ،والتي �شكلت في حد

ذاتها الأر�ضية الأ�سا�سية للهوية الفل�سطينية الوطنية
وهي :
• الميثاق الوطني الفل�سطيني .
• المجل�س الوطني الفل�سطيني .
• جي�ش التحرير الفل�سطيني .
�إن ه��ذه الإن �ج��ازات الثالثة ال�م�ح��ددة وال��وا��ض�ح��ة ،
�إن �م��ا ��ش�ك�ل��ت ب ��إن �ج��ازه��ا ف��ي ع �ه��د ال���ش�ق�ي��ري الدعائم
الأ�سا�سية للهوية الوطنية الفل�سطينية  ،التي �شمخت
وما تزال ممثلة في الثورة الفل�سطينية ال�شامخة رغم
كل محاوالت �إنهائها في المعارك الجانبية � ،أو بهدف
تحويلها عن م�سارها في االتجاه ال�صحيح �ضد مقاتلة
الأعداء الأ�سا�سيين .
ال تظلموني
في معر�ض رده على �أ�سئلة « ال�صمود » التي وجهت
�إل�ي��ه ف��ي ح��وار ن�شر قبل �أك�ث��ر م��ن ع��ام  ،وف��ي معر�ض
حديثه عن تجربته  ،وم��ا �سعى �إليه �إب��ان فترة تر�ؤ�سه
منظمة التحرير الفل�سطيني قال الراحل ال�شهيد :
• « اختلفت كثيرا ًمع الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر
 ،لكننا  -الرئي�س و�أن��ا  -كنا نريد �أن ال نظهر تلك
الخالفات �إلى ال�سطح . » ...
• « فتحت تر�سانة من الأ�سلحة ال�صينية لجي�ش التحرير
الفل�سطينية . » ..
•  « �أن�ش�أت مع�سكرات تدريب �شعبية للفل�سطينيين في
الكويت  ،وقمت بتد�شينها رغم بقائها �سرية . » ...
• « قمنا بتخريج عدد من دورات المظليين الفل�سطينيين
في �إحدى القواعد الجوية العراقية . » ...
• « كان لي �أخطاء ان�سياقي في جملة ال�ضجيج الإعالمي
غير المدرو�س من الفترة . » ... 67 - 64
• « حتى ال تظلموني  ..قاتلت في م�ؤتمر الخرطوم قتاال ً
م�شهودا ً من الغير  ،حتى تم رفع الالءات الثالث «  :ال
�صلح  ..ال اعتراف  ..ال تفاو�ض مع العدو ال�صهيوني . » ..
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الدكتور �أني�س �صايغ بمنا�سبة �أربعين ال�شقيري :
الرجل المفترى عليه � ..صادق ت�آمرت عليه الظروف*
ي�ع��رف �أح�م��د ال�شقيري ب��أل�ق��اب كثيرة  ،وق��د ت�سلم
م�س�ؤوليات كبيرة في مدى الخم�سين �سنة التي عا�شها
عامالً في الحقل ال�سيا�سي والوطني .
لعل �أ�صح و�أدق و�صف للرجل هو � « :أحمد ال�شقيري
المفترى عليه » فالمرء ال يتذكر �سيا�سيا ً عربيا ً كبيرا ً
واح ��دا ً ك��ان طيلة حياته ه��دف�ا ً للهجمات واالنتقادات
ال�صحيحة وال �ك��اذب��ة  ،ال�ب��ري�ئ��ة وال�ظ��ال�م��ة م�ث��ل �أحمد
ال���ش�ق�ي��ري  .ف�ك��ل زع �ي��م ي�ت�ع��ر���ض ل�ح�م�لات م��ن النقد
والتجريح  ،لكني لم �أعرف زعيما ً واحدا ً تعر�ض لمثل ما
تعر�ض له المرحوم ال�شقيري  ،بكثافة وا�ستمرار  ،وبقدر
كبير من الظلم والق�سوة .
لقد ك��ان��ت للرجل �أخ �ط��ا�ؤه ب�لا �شك  ،و�أي زع�ي��م ال
يخطئ وال يق�صر ؟ وال�شقيري على �أية حال  ،من نف�س
العينة التي جبل منها كافة ال�ق��ادة العرب  .لذلك فهو
ي�شاركهم في الكثير من �صفاتهم  .لكن الملفت للنظر �أن
الكثير من االتهامات التي كانت توجه �إلى ال�شقيري كانت
مغر�ضة وظالمة  ،تق�صد النيل منه وتحطيمه ولي�س
�إ�صالح العمل ال�سيا�سي �أو خدمة الق�ضية الوطنية .
�أول ات��ه��ام اب �ت �ل��ي ب��ه  ،م �ن��ذ ب ��دء ع�م�ل��ه ال�سيا�سي
ف��ي الثالثينات � ،أن��ه معتر�ض على ال�ح��رك��ة الوطنية
الفل�سطينية بت�أثير م��ن وال ��ده  ،مفتي عكا المرحوم
ال�شيخ �أ�سعد ال�شقيري  ،ال��ذي ع��رف عنه و�سجل عليه
خط�ؤه الكبير بالتوقيع على قرار الإع��دام الذي �أ�صدره
ج�م��ال با�شا « ال�سفاح » �ضد �أح ��رار ال�ع��رب ف��ي �سورية
ولبنان وفل�سطين في الحرب العالمية الأولى .
�إ�ضافة �إل��ى �أن��ه لي�س بال�ضرورة �أخ��ذ االب��ن بجريرة
الأب  ،وال يجوز �أن يدفع االب��ن طيلة حياته ثمن خط�أ
ارتكبه والده قبل عقود من ال�سنين  .وكرر ال�شقيري في
القول وفي الكتابة  ،تبر�ؤه من هذا العمل الذي اقترفه
الوالد وهو ما زال طفالً �صغيرا ً  ،وك��ان دوم�ا ً ي�ستنكره
وينتقده بق�سوة .
واتهم ال�شقيري في الثالثينات والأربعينات  ،ب�أنه
�ضد العمل الوطني  ،لأن��ه لم ين�ضم �إل��ى الحزب الذي
قاد حركة الن�ضال الوطني �آنذاك وهو « الحزب العربي
الفل�سطيني » .
والواقع �أن ال�شقيري لم يكن ال�سيا�سي الوحيد الذي
لم ين�ضم �إلى ذلك الحزب  .ذلك لأن بع�ض ال�سيا�سيين
الفل�سطينيين ر�أوا ف��ي ال �ح��زب ال�ع��رب��ي الفل�سطيني
(*) القب�س  ،الكويت � ، 1980/4/9 ، 2837 ،ص . 8
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حزبا ً عائليا ً يلتف حول �شخ�ص معين هو ( الحاج �أمين
الح�سيني )  .ولم يجدوا فيه الحركة الوطنية العقائدية
الجامعة  ،التي يمكن �أن تقود الم�سيرة الفل�سطينية نحو
التحرر واال�ستقالل  ،ومنهم من �أ�س�س �أحزابا ً �أخرى �ضد
الحزب العربي ( بلغ عددها في �آخ��ر الأم��ر خم�سة ) .
ومنهم من مار�س الن�ضال دون انتماء حزبي  ،وال�شقيري
�أحدهم  .فقد رف�ض �أن ين�ضم �إلى �أي حزب من الأحزاب
المت�صارعة  ،وعار�ض �أحزاب المعار�ضة وانتقدها بمثل
ما عار�ض حزب المفتي وانتقده .
وق ��د ب ��ذل زع �م��اء « ال�م�ع��ار��ض��ة »  ،م��ن ق� ��ادة حزب
الدفاع المناوئين للحاج �أمين  ،ق�صارى جهدهم ل�ضم
ال�شقيري �إل��ى حزبهم  ،لكنه كان يرف�ض ويبتعد عنهم
قدر الم�ستطاع .
وك ��ان ��ت وج �ه��ة ن �ظ��ر ال ��رج ��ل �أن ال �ج �ه��اد م ��ن �أج ��ل
فل�سطين ال يتم بال�ضرورة من خالل الأح��زاب  ،بل �إن
ال�م��رء يمكن �أن ينا�ضل ب�شكل �أن�سب �إذا تحرر م��ن �أي
التزام حزبي  ،خا�صة و�أنه كان ر�أى �أحزابا ً ظهرت في تلك
الفترة  ،وتبتعد �أحيانا ً عن الق�ضية الأم ب�سبب ان�شغالها
ب�صراعاتها الداخلية ال�ضيقة .
وحول محاوالت ال�شقيري لت�أ�سي�س حزب قال الدكتور
�صايغ  :يقال �إنه حاول في �أوا�سط الأربعينات �أن ي�ؤ�س�س
حزبا ً �أراد ت�سميته « الحزب العربي القومي »  ،ويكون
�إل��ى حد ما مت�أثرا ً بنظامية ومركزية الحزب ال�سوري
القومي الذي �أ�س�سه �أنطون �سعادة في لبنان عام ، 1933
وانت�شر �إلى حد ما في �سورية وفل�سطين  .لكن الم�شروع
لم ير النور على الرغم من ات�صال ال�شقيري بعدد من
ال�شخ�صيات الفل�سطينية الوطنية الم�ستقلة  ،التي راعها
عمق الهوة بين الأح��زاب ال�سيا�سية وا�شتداد الخالفات
الجانبية بينها  .ولعل لجوء الحاج �أمين  ،رحمه اهلل ،
�إلى �سيا�سة اغتيال معار�ضيه الأقوياء �أرهبت الكثيرين ،
ودفعتهم للتخلي عن فكرة �إن�شاء الحزب القومي ( �سامي
طه اغتيل فعالً بعد وقت ق�صير )  .وجدير بالذكر �أن
ال�شقيري كان يتجنب الحديث في هذا المو�ضوع  .وقال
الدكتور �صايغ  :قد ر�أيته مرارا ً يتهرب من الخو�ض في
هذه الق�ضية بالذات  ،وقد �سمعته مرارا ً ينفي �أن تكون له
عالقة بفكرة هذا الحزب .
وا�ستطرادا ً عاد الدكتور �صايغ للحديث عن مو�ضوع
االفتراء على ال�شقيري فقال :

االفتراء الثالث ك��ان في �أوا��س��ط الأربعينات  ،بعد
�أن �أفل�ست الأح��زاب ال�سيا�سية  ،مما ت��رك فراغا ً حاول
بع�ض ال�شباب من المثقفين والخريجين الجامعيين
« الأنتلجن�سيا » �سده  ،ف�أ�س�سوا ما ي�سمى بـ « المكاتب
العربية » ( �إدارت �ه��ا ف��ي القد�س ولها ف��رع��ان ف��ي لندن
ووا�شنطن  ،وه��دف��ت ه��ذه المكاتب �إل��ى تطعيم العمق
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب ��دم ��اء ج ��دي ��دة  ،وت ��زوي ��ده
بالإمكانات العلمية لي�صبح الن�ضال �أكثر فاعلية  .واهتم
رجال المكاتب بالإعالم الخارجي  ،مقتنعين ب�أن عدالة
الق�ضية الفل�سطينية ت�ضمن لل�شعب الفل�سطيني �أن�صارا ً
كثيرين في الخارج  .وهكذا في �أعقاب الحرب العالمية
الثانية عرف الفل�سطينيون كيف يقيمون �إعالما ً جيدا ً
ومثمرا ً وفق الأ�ساليب الحديثة .
كان ال�شقيري واحدا ً من رجاالت هذه المكاتب  ،التي
ك��ان معظم �أع�ضائها غير المنتمين �أو المقربين �إلى
المفتي .
ون � ّوه الدكتور �صايغ ب��أن ه��ذه المكاتب الحزبية لم
تكن في الأ�سا�س حزبا ً  ،وال كانت �ضد الحركة الوطنية ،
وك��ذل��ك ل��م ت�ك��ن ��ض��د المفتي  ،ب��ل ك��ان��ت م�ح��اول��ة من
المثقفين الفل�سطينيين لخدمة ق�ضيتهم ب�أ�سلوب �آخر
يقوم في الأ�سا�س على الإعالم  .وف�شل الم�شروع ل�سببين :
الأول �أن �أحد الأقطار العربية حاول ونجح �إلى حد ما
في الهيمنة على الم�شروع  ،عن طريق ت�أمين م�صاريفه
كاملة ( حدث هذا في الأربعينات )  ،لكن هذه المكاتب
اتهمت ب�أنها موالية لبريطانيا من ناحية  ،ولأن المفتي
ورج��ال��ه ه��اج�م��وا ال�م�ك��ات��ب ورج��ال �ه��ا ه�ج��وم�ا ً ع�ن�ي�ف�ا ً ،
واتهموهم بالخروج على الإجماع الفل�سطيني  ،مما �أدى
�إلى تراجع الكثيرين من رجال المكاتب .
كان ال�شقيري �أحد �أعمدة هذا الم�شروع الذي هاجمته
الحركة الفل�سطينية  ،لكن ه��ذا ال يمنعنا من الت�أكيد
ب�أن الم�شروع بحد ذاته �أدى خدمات كثيرة من الناحية
الإعالمية في المجالين الدولي والعربي .
االفتراء الرابع � ،شاع بعد النكبة � .إذ كان ال�شقيري
واح ��دا ً م��ن المليون ن��ازح فل�سطيني �إل��ى دن�ي��ا ال�ع��رب ،
ق��اده طموحه ون�شاطه �إل��ى ال�سعودية حيث لمع كمحام
وكم�ست�شار �سيا�سي وق��ان��ون��ي  ،ث��م لمع �أك�ث��ر كمندوب
لل�سعودية �أمام الأمم المتحدة  ،يدافع عن الحق العربي
في فل�سطين ب�شكل قوي ومتوا�صل .
وتمكن من تكوين ثروة ال ب�أ�س بها  ،فبد�أت الأل�سن
ال�ح��ادة تتهمه ب�أنه �أث��رى على ح�ساب فل�سطين  ،وهذا
ك�لام ظ��ال��م  ،ف��ال��رج��ل ل��م ُي � ْث � ِر على ح�ساب فل�سطين ،
وال من �أم��وال فل�سطين  .ولم يكن يدافع عن فل�سطين
�أمام المحافل الدولية من �أجل المال  ،ولم يكن مرتزقا ً
 -كما �سماه البع�ض  -ب ��أي �شكل  ،وعلى العك�س  ،لعل

�أغلب القراء يجهلون �أن ال�شقيري عمل رئي�سا ً لمنظمة
ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية م�ت�ط��وع�ا ً ب��ال�م�ج��ان  ،ول��م يكن
يتقا�ضى �أي مرتب .
وا�ستطرد الدكتور �صايغ قائالً  :لقد قال لي �أكثر من
مرة � :إن اهلل وهبني ماال ً لقاء �أعمالي كمحام وم�ست�شار
في ال�سعودية ما يكفيني ويكفي �أبنائي  ،لذلك �آليت على
نف�سي �أال �أن��ال قر�شا ً واح��دا ً من الجهد الوطني  .وهو
الوحيد ال��ذي فعل ذلك  ،بل �إن��ه قدم ولدين من �أبنائه
( ابنا ً وابنة ) للعمل كمتطوعين في مركز الأبحاث التابع
للمنظمة في بيروت لمدة �سنة كاملة  ،عمل كالهما باحثا ً،
وكانا باحثين ممتازين ول��م يتقا�ضيا قر�شا ً واح��دا ً من
�أموال فل�سطين طيلة فترة عملهما .
كيان عربي :
االفتراء الخام�س  ،وه��و �أف�ظ��ع االف �ت��راءات  ،وقد
انت�شر بعد �أن �أن�ش�أ منظمة التحرير الفل�سطينية عام
 ، 1964بعد �أن ح�صل على موافقة من الر�ؤ�ساء والملوك
العرب  ،وخا�صة الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر .
فقد قرر الر�ؤ�ساء والملوك �إن�شاء كيان فل�سطيني يتحمل
م�س�ؤولية العمل الفل�سطيني  ،واختير ال�شقيري  ،الذي
كان قد لمع في الأم��م المتحدة  ،مدافعا ً عن فل�سطين
( ق�ضيته الأول��ى ) با�سم �سورية وال�سعودية  ،وليكون
م�ن��دوب�ا ً لفل�سطين ف��ي جامعة ال��دول العربية ( وكان
الممثل الر�سمي  ،رئي�س ما �سمي بحكومة عموم فل�سطين
�أحمد حلمي با�شا قد مات )  ،كما كلف بالبحث عن الكوادر
الفل�سطينية التي �ست�ساهم ب�إن�شاء الكيان الجديد .
وقد قام ال�شقيري بالمهمة خير قيام  .و�أن�ش�أ المنظمة ،
وو��ض��ع لها قوانينها و�أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها و�أهدافها
ونظامها وميثاقها وجي�شها  .فعل ذلك بنف�سه  ،وبمعاونة
قلة من الرجاالت الفل�سطينية  ،ولم تكن الدول العربية
وال حتى الجامعة العربية هي التي �أن�ش�أت المنظمة � .إنها
�أعطت ال�ضوء الأخ�ضر فقط  ،وه��ذا كل ما في الأم��ر ،
�إذ لم يكن من الممكن �إن�شاء منظمة ل�شعب يتوزع �أغلبه
في الأقطار العربية بدون موافقة مبدئية من م�س�ؤولي
هذه الأقطار  ،ولذلك ما �إن �سمح الم�س�ؤولون ( بت�أثير
عبد النا�صر ب��ال��درج��ة الأول ��ى ) بالتحرك  ،حتى قام
ال�شقيري بالتنفيذ خير ق�ي��ام  .وك��ان��ت المنظمة التي
�أن���ش��أه��ا ( منظمة التحرير الفل�سطينية ) ال�ت��ي تبلغ
هذا الخريف عامها ال�ساد�س ع�شر  ،م�ؤ�س�سة فل�سطينية
لل�شعب الفل�سطيني  ،ممثلة خير تمثيل حتى اليوم .
لم يكن ال�شقيري تابعا ً لأي نظام عربي  ،واتهامه
بالتبعية لنظام عربي ما هو �إال اتهام ظالم على الإطالق .
كان ي�ؤمن ب�ضرورة ا�ستقالل الحل الفل�سطيني عن �أي
نظام عربي  .لكنه كان ي�ؤمن  ،في الوقت نف�سه  ،بعروبة
الق�ضية الفل�سطينية �إي�م��ان��ه ب�ع��روب��ة �شعب فل�سطين
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و�أر���ض فل�سطين  .م��ن هنا تتميز نظرة ال�شقيري �إلى
الكيان الفل�سطيني ب�أنها تعتبر هذا الكيان كيانا ً عربيا ً .
وكان يردد �أنه يعمل لتحرير فل�سطين لتكون نواة الوحدة
العربية  ،وبنف�س المنطق كان ي�ؤمن ب�أن �إن�شاء الوحدة
العربية يجيء بعد تحرير فل�سطين  ،مما �سيكون العامل
الأك �ب��ر على تحريرها  .وك��ان ال�شقيري وح��دوي �ا ً وهو
في �صميم عمله الفل�سطيني  .وكان فل�سطينيا ً وهو في
�صميم عمله الوحدوي .
كذبة �إ�سرائيلية :
وفي حرب  ، 1967ونك�ستها ال�شهيرة ظهر االفتراء
ال�ساد�س �ضد ال�شقيري  .وكانت « �إ�سرائيل » وال�صحافة
الإم�ب��ري��ال�ي��ة وراء ه��ذا االت �ه��ام  ،ال ��ذي ��ص� ّدق��ه العرب
وتبنوه وروجوه للأ�سف  ،دون �أن ينتبهوا �إلى �سوء ق�صد
« �إ�سرائيل » من اختالق كذبتها  ،ولم يحاول �أي عربي
�أن يتحرى �صدق �أو ك��ذب اتهام « �إ�سرائيل » لل�شقيري
ب�أنه قال في ت�صريح �صحفي م�شهور له قبيل بدء عدوان
� « 1967إننا �سنقذف باليهود في البحر » .
لقد روج �إع�لام�ي��و ال�غ��رب ه��ذا ال�ق��ول ب�شكل �ساحق
لتغطية العدوان الإ�سرائيلي وتبريره  ،ولتلطيخ �صورة
ال�ع��رب عموما ً والفل�سطينيين على وج��ه الخ�صو�ص ،
ولإظهار الن�ضال الفل�سطيني بمظهر العمل الال�إن�ساني
والوح�شي ال��ذي �سيبيد �شعبا ً ب�أكمله  ،وك��أن��ه ا�ستمرار
ل �ل �م �ح��اوالت ال �ن��ازي��ة ب� ��إب ��ادة ال �ي �ه��ود ف ��ي الثالثينات
والأربعينات .
والحقيقة التي يجب الجهر بها ه��ي �أن ال�شقيري
لم ي�صرح بذلك قط  ،لم يقل �إننا �سنقذف باليهود في
البحر  ،كل ما قاله هو �إن ال�سفن التي حملت اليهود �إلى
فل�سطين  ،ب�إمكانها �أن تحملهم �إلى مواطنهم الأ�صلية
من فل�سطين .
وقال الدكتور �صايغ لقد �أكد لي ال�شقيري ذلك عدة
م��رات  ،و�أعترف �أن��ي كنت �أعتقد �أن��ه يقول ذلك لتبرير
خطئه والدفاع عن نف�سه � ،إلى �أن ثبت باليقين �أن دفاعه
عن نف�سه �صحيح  ،حيث �أكد لي �صحافي عربي كان قد
ح�ضر ذلك الم�ؤتمر ال�صحفي في القد�س  ،هو المرحوم
�إدوار �صعب رئي�س تحرير جريدة « الأوريان » البيروتية
ومرا�سل « اللوموند » الفرن�سية � .أ�ضاف �إدوار �صعب :
�أن��ه ح��اول كثيرا ً ن�شر الن�ص الحرفي لكلمات ال�شقيري
ف��ي �صحف �أجنبية  ،ولكنها ك��ان��ت ترف�ض ذل��ك ؛ لأن
« �إ�سرائيل » كانت تريد ا�ستمرار الحملة �ضد ال�شقيري .
الت�شكيل الأم :
�آخر افتراء على ال�شقيري ك��ان اتهامه ظلما ً ب�أنه
�ضد المقاومة الم�سلحة  ،و�أنه كان ي�ؤمن فقط بالعمل
ال�سيا�سي وبالجي�ش النظامي لدعم العمل ال�سيا�سي ،
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وهذا غير �صحيح  ،وكل ما في الأمر �أن ال�شقيري ا�ضطر
�إل��ى اال�ستعانة برجال ال�سيا�سية عند �إن�شاء المنظمة ،
حيث لم تكن هناك منظمات فدائية  ،ولما قامت هذه
المنظمة  ،وتعددت بالتدريج  ،دعاها �إلى االن�ضمام �إلى
منظمة التحرير الفل�سطينية التي �أ�صر �أن تكون وتبقى
ه��ي المنظمة الأم والإط� ��ار ال�ع��ري����ض ل�ك��ل المنظمات
الفدائية  ،كما كان حري�صا ً على �أال ي�ستولي تنظيم معين
على المنظمة  ،بل �أن تبقى المنظمة لجميع العاملين
الفل�سطينيين .
�أما الجي�ش النظامي فقد ر�أى ال�شقيري  -وكان على
ح��ق  -ب ��أن ت��دري��ب ال�شباب الفل�سطيني على الجندية
وال �ق �ت��ال وح �م��ل ال �� �س�لاح واالن �� �ض �ب��اط ال�ع���س�ك��ري هو
�أكبر خدمة لق�ضيتنا  ،و�أن هذا التدريب ينفعنا حينما
تحين �ساعة القتال  .وبما �أنه ال توجد �أر�ض فل�سطينية
م�ح��ررة ي�ستطيع الفل�سطيني �أن ي�ت��درب عليها  ،كان
ال بد من ا�ستخدام الأرا��ض��ي العربية التي يقيم عليها
الفل�سطينيون قواعدهم بموافقة �سلطاتها ال�شرعية .
وتنفيذا ً لذلك نال موافقة كل من الحكومات في الأردن
و�سورية وم�صر والعراق وغيرها  ،لإن�شاء قواعد لجي�ش
التحرير الفل�سطيني � ،أما �أن يتهم ب�أن عمالً كهذا جعل
هذه المع�سكرات تخ�ضع لل�صراعات الر�سمية العربية ،
فبالإمكان الإج��اب��ة �أن ال�صهيونيين درب��وا �شبابهم في
الثالثينات والأرب�ع�ي�ن��ات �ضمن الجي�ش البريطاني ،
والهاغانا اليهودية نف�سها ن�ش�أت كفيلق ر�سمي في حكومة
االنتداب البريطاني في فل�سطين وبعد ذلك  ،وعندما
حانت ال�ساعة  ،حاربت الهاغانا ال�سلطات البريطانية
دون هوادة .
�إن ح�صول الفل�سطينيين على ال���س�لاح والتدريب
واالن�ضباط الع�سكري هو المهم  ،وال ب�أ�س �إذا تم ذلك
تحت �إ�شراف عربي ر�سمي لفترة من الزمن  ،ف�إن هذا لن
يعيب العمل الفل�سطيني ولن يقلل منه .
فلم يكن ال�شقيري �ضد المنظمات الفدائية  ،وعلى
العك�س  ،فقد �أوج��د جي�ش التحرير الفل�سطيني ليكون
حليفا ً وزميالً لهذه المنظمات  ،و�أوجد المنظمة لتكون
�إطارا ً ي�ساعد المنظمات ويخدمها  ،لكنه رف�ض ت�سخير
المنظمة وجي�شها لأي جماعة فل�سطينية معينة  ،وتكون
البوتقة التي تنعم بداخلها جميع الف�صائل �ضمن مفهوم
الوحدة الوطنية .
ثالثة �أ�سباب لل�سقوط :
وعن �إق�صاء ال�شقيري عن رئا�سة منظمة التحرير ،
قال الدكتور �صايغ :
 ه�ن��اك ث�لاث��ة ع��وام��ل �أ�سقطت ال�شقيري  :عاملعربي  ،و�آخر فل�سطيني  ،وثالث �شخ�صي .

•	 �أما العامل العربي ف�إن الأنظمة العربية  ،التي خا�ضت
حرب حزيران وانهزمت  ،كانت تبحث عن كب�ش فداء ،
�أو كبو�ش ف��داء متعددة تبرر خاللها ل�سقوطها  ،ولم
يكن يريحها �أن يظل ال�صوت الفل�سطيني قويا ً وعاليا ً
في �إدانتها وتذكيرها بانهزامها  .لذلك كان ال بد من
�إ�ضعاف منظمة التحرير  ،وتحجيمها و�ضربها  ،وكان
ال بد من �إق�صاء م�ؤ�س�س المنظمة وقائدها ال��ذي لم
يكن يهاب الأنظمة خا�صة في تلك الظروف .
•	 و�أم��ا العامل الفل�سطيني فهو يت�صل بحقيقة قيام
المنظمات الفل�سطينية  ،و�إع�لان ن�شاطها خارج �إطار
منظمة التحرير  ،ورغبة كل منها في الو�صول �إلى
المنظمة ب�أكبر و�أقوى �شكل ممكن  ،ولذلك كان ال بد
من �إزاحة ال�شقيري لي�سهل الت�أثير في المنظمة � -إن
لم نقل اال�ستيالء عليها  -ت�أثيرا ً وا�سعا ً .
•	 و�أم��ا العامل ال�شخ�صي ف�أعني ب��ه �شخ�صية �أحمد
ال�شقيري  .ك��ان ال��رج��ل م��ن ال��ذك��اء والفطنة  ،ومن
الكبرياء وع��زة النف�س  ،ذلك �أن��ه عرف كيف ين�سحب
ب �ه��دوء وث �ق��ة  ،وب���ش��رف واح �ت��رام  ،ب��دل �أن يخو�ض
�صراعا ً داميا ً في معركة خا�سرة  ،حيث �أن الأم��ل في
الفوز بها خفيف جدا ً .
الدور الباقي �أبدا ً :
وحول فيما �إذا كان دور ال�شقيري قد انتهى فل�سطينيا ً
وعربيا ً بخروجه من المنظمة  ،قال الدكتور �صايغ :
�أبدا ً � ،إن الم�ؤ�س�س ال ينتهي دوره بخروجه �أو بموته ،
م��ا دام ��ت الم�ؤ�س�سة ق��ائ�م��ة  ،ف ��إن م�ج��رد ب�ق��اء منظمة
التحرير ون�شاطها  ،وبقاء وتكريم م�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها
ون�شاطاتها � ،إنما هو بقاء وتخليد لل�شقيري ولدوره في
العمل الفل�سطيني حتى بعد مماته .
ه��ذا من جهة  ،وم��ن جهة ثانية لقد ك��ان ال�شقيري
منفتحا ً على كل الفئات الفل�سطينية  ،وكان يتعاون مع
�أي جماعة تق�صده لال�ست�شارة �أو لال�ستنارة ب��ر�أي��ه .
وحينما اختير ع�ضوا ً مدى الحياة في المجل�س الوطني
الفل�سطيني  ،تكريما ً لن�ضاله  ،قبل ذلك ب�سرور واعتزاز ،
�شعر �أن بع�ضا ً من حقه قد رد �إليه .
وا�ستطرد الدكتور �صايغ قائال ً :
كان يحدثني دوما ً عن زيارات بع�ض الإخوة في قيادة
منظمة التحرير الفل�سطينية وفي قيادة فتح له  ،وكان
يتحدث عن ات�صاالتهم به ب�سعادة ور�ضا .
�أما دوره العربي فقد ظل يلعبه حتى �آخر لحظة قبل
مر�ضه  ،فبالإ�ضافة �إلى الكتب التي و�ضعها بعد « تقاعده » ،
خ�ل�ال ال���س�ن��وات الع�شر الأخ �ي��رة  ،ح ��اول و��ض��ع �صيغة
جديدة للجامعة العربية  ،ميثاقا ً ونظاما ً و�إدارة �أ�سا�سية .

وكان محمود ريا�ض الأمين العام ال�سابق للجامعة مهتم
بهذا الم�شروع كثيرا ً  .لكن �ضغط �أحد الأقطار العربية
( وك ��ان ال�شقيري ق��د ه��اج��م ق�ب��ل ��س�ن��وات رئ�ي����س ذلك
القطر ل�سيا�سة المهادنة حول ق�ضية فل�سطين ) جعل
ريا�ض يتراجع عن اال�ستعانة بال�شقيري ر�سميا ً  .فحول
ال�شقيري م�شروعه �إل��ى م��ادة ك�ت��اب � ،أن�ج��ز طبعه قبل
وفاته ب�أ�شهر قليلة .
م�ؤلفات ال�شقيري :
وعن ال�شقيري الكاتب قال :
من ح�سن حظنا �أن ال�شقيري ترك رئا�سة المنظمة
في  ، 1967مما �أتاح له فر�صة ليكتب تلك الكتب الرائعة
التي ن�شرها في ال�سنوات الع�شر الأخيرة  ،حول ذكرياته
ع��ن ق�ضية فل�سطين قبل النكبة وبعدها � .إن�ه��ا ب�شكل
عام مجموعة فريدة من الأعمال الوثائقية التي تفيد
الباحث في تاريخ مبطن الحديث  ،كما �ضمت الكثير من
الآراء والحوادث والوثائق في الأبعاد العربية والدولية
لق�ضية فل�سطين .
وقال � :إنني ال �أنكر �أن الرجل كان يكتب �أحيانا ً ب�شكل
دفاعي وتبريري مما ي�ضعف �إل��ى حد ما ق�ضية كتبه ،
وب�شكل خا�ص كتابه الأول � :أرب�ع��ون عاما ً في الق�ضية
العربية  ،و�أ�ستطيع �أن �أقول  -بقليل من التحفظ � -إنه
واح��د م��ن �أج�م��ل �أرب�ع��ة �أو خم�سة كتب ف��ي ف��ن ال�سيرة
الذاتية  ،بعد كتاب « الأيام » لطه ح�سين  ،ولعلني �أ�ضعه
وكتاب « حياتي » لأحمد �أمين .
و�أ� �ش��ار �إل��ى �أن��ه ي�صنف ك�ت��اب ال�شقيري ف��ي م�صاف
المدينة الثانية في ال�سيرة الذاتية بعد الأيام  .ولكن من
الم�ؤ�سف �أن الكتاب حافل بالمئات من الأخطاء المطبعية
التي ت�شوه المادة ال�سل�سلة في �أحيان كثيرة .
في قانون البحار :
وعن ال�شقيري المفكر تحدث الدكتور �صايغ :
ك��ان ال�شقيري �سيا�سيا ً مثقفا ً  ،وك��ان كاتبا ً ناجحا ً ،
وكان مطالعا ً من الدرجة الأولى  ،وكان باحثا ً في التاريخ
ال�سيا�سي واالجتماعي  ،لفل�سطين والعرب عموما ً ( وكان
يهوى مطالعة تاريخ الحروب ال�صليبية )  ،وكان يملك
مكتبة جيدة ي�صرف �ساعات من وقته يوميا ً بها  .هل
تعلم �أنه كان من كبار المخت�صين بقانون البحار ؟ وله
في هذا المو�ضوع درا�سة ممتازة .
الطابع الفردي :
وحول فيما �إذا كان زعيما ً بالمعنى الكامل للكلمة قال :
كانت تنق�صه الجاذبية الجماهيرية � ،أو ما ي�سميه
الأميركيون بالكاريزما � ،إذا ما قي�س بكبار الزعماء في
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جيله ( مثل عبد النا�صر  ،و�سوكارنو  ،وتيتو � ..إلخ ) .
ف�م��ع �أن ��ه ك��ان خطيبا ً م�ف��وه�ا ً  ،وك��ان��ت لغته ف�صيحة ،
و�أ�سلوبه جذابا ً  ،وكان حافظا ً من الدرجة الأولى للتراث
العربي والإ�سالمي التاريخي والأدبي والفل�سفي والديني
والقانوني  ،وبالتالي كان ي�أ�سر م�ستمعيه طيلة وجودهم ،
�إال �أنه لم يكن يقيم عالقات ودودة مع الآخرين  .وبالتالي
لم تكن له « جماعته » الخا�صة به  :ال حزبه وال ع�شيرته ،
وال منظمة �أو جماعة تتكتل حوله .
ربما لأنه كان م�ستبدا ً في الر�أي وال ي�سمع للآخرين ؟
ل�ي����س ت �م��ام �ا ً �� ،ص�ح�ي��ح �أن� ��ه ل��م ي �ك��ن دي �م �ق��راط �ي �ا ً ،
بالمفهوم الغربي ال�شائع لهذه الكلمة  ،ولم يكن رجل
�أح��زاب تت�صارع في مناخ �سليم  .لكنه لم يكن م�ستبدا ً
تماما ً  .ك��ان ي�سمع الن�صح ب�ح��دود  ،ولعله ك��ان ين�صاع
للم�شورة بعد تفكير طويل وب�شكل غير مبا�شر  ،وك�أنه
يخجل �أن يبدو عليه �أنه يت�أثر بم�ست�شاريه � ،أو لعله كان
يحب �أن يعيد التفكير في �أي اقتراح  ،لذلك كان يبدي
ترددا ً طويالً قبل �أن يتبناه .
وقال الدكتور �صايغ :
�أعتقد �أن ال�شقيري كان فرديا ً �إلى حد بعيد بطبعه
و�آث ��ار ن�ش�أته  .فقد ن�ش�أ ف��ي ج��و ( ��س��واء ف��ي العائلة �أو
الوطن  ،ي�شجع على االنفراد ولي�س على التعاون والعمل
الجماعي  ،ولذلك كان يتقن الأعمال التي ال تحتاج �إلى
تعاون مع �آخرين  .وحتى لو دخل حزبا ً  ،ما �أظن �أنه كان
ينجح ويبقى فيه طويال ً  ،وربما كان ينجح �أكثر لو كان
زعيما ً �أوحد للحزب � ،أما �أن يكون ع�ضوا ً في حزب ما �أو
رجالً ثانيا ً �أو ثالثا ً  .فما �أظن �أن ذلك ينا�سبه  ،وربما �أن
هذه �صبغة وميزة .
من هنا �أي�ضا ً لم تنجح عالقاته كثيرا ً مع زمالئه
في اللجان التنفيدية لمنظمة التحرير  ،فكان ين�سجم
فقط مع الأع�ضاء الم�سالمين والقابلين ب�أي �شيء � ،أما
الأع���ض��اء م��ن ذوي ال�شخ�صيات القوية فكان ي�صطدم
معهم با�ستمرار  ،ويخالفهم الر�أي .
�أبناء الم�ؤ�س�سات :
من جهة �أخرى � ،آمن الرجل ب�أن الكيان الفل�سطيني
يبقى وي�صمد فقط �إذا توافرت له « الم�ؤ�س�سات الثابتة » ،
لذلك دعم �إطار المنظمة بعدد من الم�ؤ�س�سات القوية ،
ال �ت��ي و� �ض��ع ل �ه��ا ال �ق��وان �ي��ن ال �ت��ي ت���ض�م��ن ا�ستمرارها
وا�ستقاللها  ،وميزانيات تتكفل بالحد الأدنى من حاجتها ،

452

وكان هو  ،حتى بعد �أن ترك المنظمة  ،فخورا ً جدا ً بهذه
الم�ؤ�س�سات  ،وكل الذين زاروه في ال�سنوات الأخيرة ال
ب��د و�سمعوه يتحدث ع��ن �أع�ظ��م ثالثة �إن �ج��ازات ل��ه في
المنظمة  :جي�ش التحرير  ،ال�صندوق القومي  ،ومركز
الأبحاث  .كان يقول �إن هذه الم�ؤ�س�سات هي �أبنا�ؤه الذين
�سيخلدون ا�سمه وي�سهمون في تحقيق �أمنية التحرير
لفل�سطين .
تراب فل�سطين :
وع��ن ال�شقيري ك��رج��ل  ،ك�إن�سان ع��ادي  ،ه��واي��ات��ه ،
عالقاته ال�شخ�صية  :قال الدكتور �صايغ :
ك��ان ريا�ضيا ً  ،حافظ على ع��ادت��ه بالم�شي �ساعة �أو
�ساعتين كل �صباح �إلى �أن �أقعده المر�ض  .كما كان يحب
ال�سباحة ويمار�سها با�ستمرار .
ولم يكن له كثير من الأ�صدقاء في حياته االجتماعية .
و�أ� �ش��ار �إل ��ى �أن ح�ي��ات��ه االج�ت�م��اع�ي��ة خ ��ارج �أ��س��رت��ه كانت
�ضعيفة  .كان يحب �أ�صدقاءه  ،ويحاول م�ساعدتهم �إذا
دعت ال�ضرورة  ،ولكنه لم يكن ينفتح عليهم كثيرا ً  .وكان
كتوما ً حتى على �أقرب �أ�صدقائه .
لكنه في ناحية �أخرى كان يعتني ب�أفراد �أ�سرته � ،إال
�أنه كان �صاحب الكلمة الأخيرة  ،ويحر�ص �أال يتيح لهم
الحريات التي يتمتع بها �أبناء جيلهم .
ولم يكن ي�سمح لأحد ب�أن ي�ستغل قرابته له للح�صول
ع�ل��ى مك�سب  .وع �ل��ى ال�ع�ك����س ف�ق��د ك��ان��ت ق��راب��ة بع�ض
الأ�شخا�ص له �سببا ً في خ�سارة مادية لهم  ،لأنه كان يمنع
م�ساعدتهم ! فقد ك��ان حري�صا ً على �أال يقال �إن فالنا ً
ي�ستغل قرابته لينال مك�سبا ً ماديا ً �أو غيره  ،مما �أ�ضر
ب�أهله .
وكان متعلقا ً جدا ً بتراب فل�سطين  .كان يحفظ �أ�سماء
ومواقع و�صفات بلدان فل�سطين ومعالمها الجغرافية
حفظا ً غريبا ً  .وكان يطرب للحديث عن موقع ما كلما
ق��اب��ل �إن���س��ان�ا ً ينتمي �إل��ى ذل��ك ال�م��وق��ع  .وك��ان محدثه
يكت�شف �أن ال�شقيري يعرف عن قريته �أكثر مما يعرف
هو  .وك��ان يدعم حديثه بق�ص�ص ورواي��ات من التاريخ
الغابر .
لي�س غريبا ً �أن يو�صي ب�أن يدفن في �أقرب نقطة من
فل�سطين  ،في مدفن لبع�ض كبار قادة الفتح الإ�سالمي
لفل�سطين .

�أحمد ال�شقيري  :الرجل  ..الق�ضية*

()1

على بعد ثالثة كيلومترات من فل�سطين المحتلة
وف��ي مقبرة ال�صحابي الجليل « �أب��و عبيدة » عامر بن
الجراح  ،يرقد جثمان ال�شهيد �أحمد ال�شقيري  ،القائد
الوطني الفل�سطيني البارز و�أول رئي�س لمنظمة التحرير
الفل�سطينية .
()2
ففي الخام�س والع�شرين من �شباط ع��ام ، 1980
لفظ م�ؤ�س�س منظمة التحرير �أنفا�سه الأخيرة  ،ودفن
ب�ن��اءً على و�صيته �إل��ى ج��ان��ب ال�شهداء الكبار �سعد بن
�أبي وقا�ص ومعاذ بن جبل و�شرحبيل بن ح�سنة وقريبا ً
من الوطن  -الحلم  ..قريبا ً من مدينته الأثيرة زهرة
المدائن .
كثيرة ه��ي الآراء واالج�ت�ه��ادات التي تتناول الرجل
تجربة وم��واق��ف وم��وا��ص�ف��ات  .وك�ث�ي��رة ه��ي المحطات
التي ما تزال بعد بحاجة �إلى تو�ضيح و�إجالء في تجربة
المحامي الفل�سطيني المعروف  .لكن الأم��ر ال��ذي ال
ج��دال فيه �أن ال�شقيري ق��د عا�ش حياة حافلة بالبذل
والت�ضحية وظ��ل وف �ي �ا ً لق�ضية �شعبه ووط �ن��ه ف��ي كل
المنعطفات والمنحنيات  ..منذ اليوم الأول الذي ف�صل
فيه م��ن الجامعة الأميركية ف��ي ب�ي��روت ال�شتراكه في
مظاهرة بمنا�سبة � 6أيار /مايو عام  ، 1927وحتى ا�ستقالته
من من�صبه كرئي�س لمنظمة التحرير الفل�سطينية في
كانون �أول /دي�سمبر عام . 1967
لقد ن�ش�أ ال�شقيري ف��ي �أ��س��رة وطنية  ،وع��ا���ش معها
مراحل الن�ضال الفل�سطيني الحديث  ،منذ ع�شرينيات
هذا القرن وحتى انطالقة الثورة المعا�صرة  ..فوالده
�أ�سعد با�شا ال�شقيري  ،كان من المنا�ضلين �ضد الحكم
التركي  ،ولهذا نفاه ال�سلطان العثماني عبد الحميد �إلى
لبنان  ،حيث ولد �أحمد ال�شقيري في قرية تبنين  ،ثم
عاد �إلى القد�س ليكمل درا�سته الثانوية وليعمل بعد ذلك
�صحفيا ً في جريدة « مر�آة ال�شرق »  ،وليتلقى تمريناته
الأول��ى في المحاماة عند اال�ستقاللي المعروف عوني
ع�ب��د ال �ه��ادي  ،وال ��ذي ك��ان ل��ه �أك �ب��ر الأث ��ر ف��ي تقديمه
لرجاالت الثورة ال�سورية  ،وتعريفه عليهم .
ومنذ ذل��ك التاريخ لعب المحامي �أحمد ال�شقيري
دورا ً مميزا ً في الدفاع عن رجاالت الثورات الفل�سطينية
 -خ�صو�صا ً  ، 1939 - 1936الأمر الذي ت�سبب بمالحقة

عماد رحايمة

�سلطات االن�ت��داب البريطاني له  ،مما ا�ضطره للهرب
�إل ��ى م�صر ليمكث فيها ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �ح��رب العالمية
الثانية  ،حيث عاد �إلى وطنه لمزاولة كفاحه �ضد الغزوة
ال�صهيونية  ،و�ضد ت�آمر �سلطات االنتداب ال��ذي انتهى
ب��اغ�ت���ص��اب فل�سطين وت���ش��ري��د �شعبها و�إق��ام��ة الكيان
ال�صهيوني .
ا�ستقر ال�شقيري بعد النكبة في بيروت  ،وتقلب في
عدة منا�صب في الحكومة ال�سورية والجامعة العربية
والحكومة ال�سعودية  .وع��رف عنه خ�لال ه��ذه الفترة
كذلك دفاعه عن الق�ضايا العربية ومن �أبرزها ق�ضية
الثورة الجزائرية  ،وا�ستقالل المغرب وتون�س � ...إلى �أن
انتهى به الأم��ر عام  1963ممثالً لفل�سطين في جامعة
الدول العربية خلفا ً للمرحوم �أحمد حلمي با�شا .
لي�س ه��ذا المقال ت��اري�خ�ا ً لحياة ال�شقيري  ،فهذه
المهمة �أكبر من �أن تلخ�ص بمقال �أو بجهد فردي  .ولكن
الوفاء لم�سيرة هذا الرجل يق�ضي ب�أن ي�شار �إلى بع�ض
المحطات البارزة في تجربته الكفاحية التي امتدت �أكثر
من ن�صف قرن .
ولعل �أبرز هذه المحطات  ،الدور الذي لعبه ال�شقيري
ف��ي ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية  ،ذل��ك �أن
كثيرين م��ن النا�س م��ا زال��وا يعتقدون �أن ق��رار م�ؤتمر
القمة العربية الأول ( كانون الثاني  ) 1964قد ن�ص على
ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية  ،في حين �أن القرار
لم ين�ص على ذلك بل جاء فيه « �أقر الم�ؤتمرون ب�ش�أن
الكيان الفل�سطيني �أن ي�ستمر ال�سيد �أحمد ال�شقيري
ممثل فل�سطين لدى جامعة ال��دول العربية بات�صاالته
بالدول الأع�ضاء وال�شعب الفل�سطيني بغية الو�صول �إلى
�إقامة القواعد ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني » .
وكما يت�ضح م��ن ن�ص ال�ق��رار  ،فقد كلف ال�شقيري
باالت�صال مع ال�شعب الفل�سطيني و�سماع ر�أيه في كيفية
تنظيم �ش�ؤونه  ،وتقديم درا��س��ة للقمة العربية الثانية
التي تقرر عقدها في الإ�سكندرية في الخام�س من �أيلول
عام . 1964
لكن ال�شقيري  ،وب�ضوء �أخ�ضر من الراحل الكبير
جمال عبد النا�صر  ،تجاوز قرار القمة وعمل على ت�شكيل
منظمة التحرير الفل�سطينية وتقديمها ككيان قائم �إلى
القمة الثانية .

(*) جملة الهدف  ،دم�شق . 1988/2/28 ، 901 ،
( )1ا�ستقيت املعلومات التاريخية يف هذه املقالة من املو�سوعة الفل�سطينية وكتاب �شفيق احلوت « ع�شرون عاما ً يف منظمة التحرير
الفل�سطينية » وبع�ض ال�صحف واملجالت العربية.
( )2ال�صواب هو ال�ساد�س والع�شرون .
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وخالل هذه الأ�شهر القليلة  ،قام ال�شقيري بجوالت
وا�سعة على التجمعات الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية
وقطاع غ��زة وال�شتات ,وو�ضع م�شروع الميثاق القومي
والنظام الأ�سا�سي للمنظمة  ،و�شكل لجانا ً تح�ضيرية
و�ضعت القوائم للمجل�س الوطني ال��ذي عقد اجتماعه
الأول في � 28أيار  ، 1964و�أقر الميثاق والنظام  ،وانتخب
ال�شقيري رئي�سا ً للجنة التنفيذية وكلفه بتعيين �أع�ضائها
الخم�سة ع�شر .
ولم يكتف ال�شقيري بذلك بل عمل على ت�شكيل نواة
جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،و�إخراجها �إلى دائرة ال�ضوء ،
وال�صندوق القومي الفل�سطيني  ،و�شرع في ت�أ�سي�س دوائر
المنظمة و�أجهزتها المختلفة .
ورغ ��م �أ� �ص��وات االح�ت�ج��اج ال�ت��ي انطلقت ف��ي القمة
ال�ث��ان�ي��ة ��ض��د « ت �ج��اوزات » ال���ش�ق�ي��ري � ،إال �أن الملوك
والر�ؤ�ساء العرب وجدوا �أنف�سهم وجها ً لوجه مع « الأمر
الواقع » ولم يكن �أمامهم من خيار �سوى القبول به بل
« وتقديم الدعم المالي » له  ،تحت �ضغط عبد النا�صر ،
وثقل التجربة النا�صرية بالطبع .
اليوم وبعد م��رور قرابة رب��ع ق��رن على ه��ذا الإنجاز
التاريخي الكبير ( منظمة التحرير الفل�سطينية ) ،
ي�ج��در ب�ن��ا �أن ن�شير ب�ك��ل ال�ع��رف��ان وال��وف��اء �إل ��ى الدور
الخا�ص الذي لعبه ال�شقيري  -رحمه اهلل  -في ت�شييد
هذا ال�صرح الوطني الكبير .
ول ��م ي�ق��ف الأم� ��ر ب��ال���ش�ق�ي��ري ع�ن��د ه ��ذا ال �ح��د  ،بل
وا�صل على امتداد ال�سنوات الثالث والن�صف التي تر�أ�س
فيها المنظمة دفاعه عن هذا الكيان الوليد  ،وتم�سكه
« با�ستقاللية ال�ق��رار الفل�سطيني » وال ي�ستطيع �أحد
اليوم �أن ينكر �أن �أحمد ال�شقيري قد دفع ثمن تم�سكه
« باال�ستقاللية الفل�سطينية » �إلى حد كبير .
�صحيح �أن ع�لاق��ات��ه بالرئي�س ال��راح��ل ج�م��ال عبد
النا�صر كانت وطيدة  ،و�صحيح �أنه �أي�ضا ً كان من �أن�صار
ن�ظ��ري��ة « التن�سيق وع ��دم ال �ت��وري��ط »  ،ل�ك��ن ال�صحيح
كذلك �أنه كان ي�سعى جاهدا ً النتزاع هام�ش اال�ستقاللية
الفل�سطينية  ،ولعل خير دليل على ذلك زيارته الأولى
لل�صين ال�شعبية وتوقيعه على �صفقة الأ�سلحة ال�صينية
للمنظمة  ،والتي �أث��ارت « حنق » عبد النا�صر  ،وجعلته
يتخوف من خروج الجنين الفل�سطيني عن جادة االلتزام

( )1يوم تاريخ كتابة املقال . 1980/2/28
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« بالخط القومي » ..
وب �ل��غ ال �� �ش �ق��اق م ��ع ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر ذروت � ��ه ف ��ي قمة
الخرطوم العربية التي �أعقبت هزيمة حزيران  ،حيث
« ذهل » ال�شقيري بحجم التراجع واالنهيار الذي �أ�صاب
ج ��دار ال�م��وق��ف ال�ع��رب��ي ال��ر��س�م��ي  ،ك�م��ا ف��وج��ئ بقبول
عبد النا�صر للقرار  ، 242الأم��ر ال��ذي دف��ع بال�شقيري
�إل��ى خو�ض معركة في القمة �ضد ميول الملك ح�سين
وم�ساعيه للح�صول على التفوي�ض العربي للتفاو�ض مع
العدو الإ�سرائيلي  ،وقبل ذلك م�ساعي بع�ض الأطراف
ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون و� �ص��ول ال�م�ن�ظ�م��ة �إل� ��ى قمة
الخرطوم �أ�صالً  ..وهو الم�شهد الذي �أعيد تكراره في
قمة عمان الطارئة ,ومن قبل الأطراف ذاتها وتحت ذات
الحجج والمبررات الم�شبوهة .
وظل ال�شقيري متم�سكا ً بمواقفه الوطنية حتى �أيامه
الأخيرة  ،وقد �سجل له �أنه انتقل من القاهرة �إلى تون�س
بعد زي��ارة ال�سادات الخيانية للقد�س وتوقيعه اتفاقيات
كامب ديفيد  ،حيث كان من المناه�ضين لهذه ال�سيا�سة
اال�ست�سالمية ومن المدافعين عن خط الكفاح الم�سلح
والعداء الحازم للإمبريالية .
ق��د ي �ق��ال ال�ك�ث�ي��ر ف��ي ن�ق��د �شخ�صية ال���ش�ق�ي��ري ..
فالراحل الكبير ك��ان مياال ً نحو « الفردية » وق��د عانى
زمال�ؤه في تلك الفترة كثيرا ً من تجاوزاته  ..وقد يقال
�أي�ضا ً �إن الرجل ال��ذي ينتمي �إل��ى تلك الحقبة  -حقبة
ال�م��د ال�ق��وم��ي وال���ش�ع��ارات ال�ك�ب�ي��رة  -ق��د ك��ان �أب �ع��د ما
يكون عن فهم « المرحلية » وما تمليه �ضرورات الحركة
والتكتيك ال�سيا�سي  ..وقد يقال ثالثا ً �إن رئي�س المنظمة
قد ا�ستنفد عهده وزم��ان��ه وك��ان يتوجب عليه المبادرة
لإخ�لاء المنظمة لف�صائل العمل ال�ث��وري الفل�سطيني
التي انطلقت على نحو وا�سع ومميز بعد هزيمة حزيران ،
خ�صو�صا ً بعدما ثبت خط�أ « االرتهان بالنا�صرية »  ،قد
يقال ذلك  ،وقد يقال ما هو �أكثر منه .
لكن الحقيقة التي ال ينبغي �أن تغيب عن الأذهان هي
�أن ال�شقيري �سيظل علما ً بارزا ً في تاريخ �شعبنا وثورتنا,
فليرقد جثمانه ب�سالم �إلى جانب �شهدائنا الكبار  ،فمن
�أولى منه بهذه المكانة الرفيعة ؟ !

يوم ُولد الممثل ال�شرعي والوحيد ! *
ف ��ي ال� � ��دورة ال �� �س��اد� �س��ة ع �� �ش��رة ل�ل�م�ج�ل����س الوطني
الفل�سطيني  ،ال ��ذي ان�ع�ق��د ف��ي ال�ج��زائ��ر ف��ي فبراير/
�شباط  ، 1983بعد االجتياح الإ�سرائيلي للبنان  ،احتدم
النقا�ش ح��ول « ال��وح��دة الوطنية » الفل�سطينية وعجز
قادة الف�صائل عن �إنجازها رغم ا�صطفاف الجميع داخل
منظمة التحرير الفل�سطينية بدون ا�ستثناء .
وعلى الرغم من فداحة ما �أ�صاب منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،من ترحيل لقوات الثورة و�ضرب م�ؤ�س�ساتها
المتعددة  ،فلقد انوجد من ر�أى �أن العالقات الجبهوية
القائمة  -حينئذ  -على ما يرام ولي�س هناك من داع لأي
تغيير �أو تطوير في الهيكلية التنظيمية .
وكنت من جملة المعتر�ضين على ال�صيغة التنظيمية
وم��ن الم�ص ّرين على ��ض��رورة ات�خ��اذ ق ��رارات توحيد ّية
ت�شمل �أكثر من قطاع وبخا�صة القطاع الع�سكري  ،و�أن
تكون ال�ت��زام��ات العاملين ف��ي ه��ذه القطاعات خا�ضعة
لقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية ولي�س لقيادات
التنظيمات التي ينتمون �إليها .
وفي مرافعتي  ،دفاعا ً عن وجهة النظر هذه  ،قلت من
جملة ما قلت  ،موجها ً الحديث لقادة الف�صائل :
 لقد �سمعنا منكم كل حديث �إيجابي عن « الوحدةالوطنية »  ،ولكننا ل��م نعرف ع��ن �أي��ة « وح��دة وطنية »
تتحدثون  ،ولكل ف�صيل من ف�صائلكم ر�أي��ه  ،وق��وات��ه ,
و�صحيفته  ،وم�صادر تمويله  ،ويوم انطالقته  ،ولم يبق
عليكم �إال �أن تتبادلوا ال�سفراء فيما بينكم !
ول�ق��د ذه�ب��ت �صيحات التحذير ه��ذه �أدراج ال��ري��اح ،
و��ش��اءت « �أق��دار » م��ن �صنعنا � ،أن يحيا �شعب فل�سطين
تلك ال�سنوات العجاف التي �سبقت الدورة الثامنة ع�شرة
ولقاء الرئي�س الأ�سد و�أبو عمار قبل �أ�سابيع  ،وهي �سنوات
مريرة  ،وزاده��ا مرارة تفريخ ف�صائل وقوى جديدة ك�أن
ما في ال�ساحة الفل�سطينية ال يكفيها من تعدد وت�شرذم .
ولما كان لبنان  ،كما �سبق وو�صفته  « ،حديقة من غير
�سياج »  ،فلقد ر�أينا على �أر�ضه العجب العجاب من هذا
التعدد والت�شرذم  ،حتى بتنا نترحم على تلك « الوحدة
الوطنية » التي كنا ندعو لالرتقاء بها وتطويرها  ،و�صوال ً
�إلى التنظيم الموحد  ،و�صلنا �إلى �أيام �صرنا نبحث فيها
عمن يلعب دور « ال�سفير » فعالً بين تنظيم و�آخر �أو بين
جبهة و�أخرى  .وها نحن نحيا �أياما ًن�سمع فيها عن « لجان
�أمنية » و « خطوط تما�س » و « قرارات لوقف �إطالق النار »
وغ�ي��ر ذل��ك م��ن �أ��س�م��اء لم�سميات معيبة بحق الن�ضال
الم�شرف ل�شعب فل�سطين  ،وبخا�صة �إلى هذه االنتفا�ضة
المباركة في �أر�ضنا المحتلة وقاها اهلل و�أبعدها عن �شرور

�شفيق الحوت

« الجرثومة اللبنانية االن�شطارية » .
بل �أكثر من ذلك  ،ولأن كل �شيء مباح وم�ستباح في
لبنان  ،فلقد تمادت بع�ض الف�صائل في فتح قنوات لها مع
الدول الأجنبية  ،وك�أن كل واحدة منها  -ولوحدها  -هي
« الممثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني » � ،أو هكذا
يبدو للقارئ وهو يقر�أ يوميا ً في ال�صحف عن اللقاءات
االجتماعية وال�م��داوالت والمباحثات التي �أجراها « �أبو
زيد » �أو « �أبو عمرو » با�سم هذا التنظيم �أو ذاك !
وبدال ً من خم�س �أو �ست « بطاقات دعوة » ك ّنا نتلقاها
في العام « لالحتفال » بذكرى « انطالقة » هذا الف�صيل
�أو ذاك  ،قفز ال�ع��دد  -والحمد هلل ال��ذي ال يحمد على
م�ك��روه ��س��واه � -إل��ى ع�شر �أو اثنتي ع�شرة بطاقة � ،أي
بمعدل « انطالقة » كل �شهر !
�صحيح �أن االحتفاالت باالنطالقات لم تعد كما كانت
في الما�ضي  ،وال �سيما بالن�سبة للعرو�ض الع�سكرية عندما
كانت بع�ض الف�صائل تقتر�ض بع�ض الآليات والأ�سلحة
من ف�صائل �أكبر منها لتفي بالمطلوب لعر�ض مهيوب
وتعيدها في اليوم التالي � ،إال �أن��ه وا�ستمرارا ً للموروث
من تقاليد المرحلة التي �أ�سميناها قبل �سنوات « مرحلة
الأمناء العامين »  ،ف�إن كل تنظيم يحر�ص  -يوم ذكرى
انطالقته  -على �إ� �ص��دار ب�ي��ان با�سم لجنته المركزية
يوقعه « �أمينها العام » على �أمل �أن يتلقى � -أي الأمين
العام  -برقيات التهاني  ،لي�صار في اليوم التالي �إلى ن�شر
ذلك في ال�صحف تعميما ً « للفائدة » على الجماهير !
ومن الم�ؤكد � ،أن هناك من يرى �أن لهذه الف�صائل حقها
الم�شروع فيما تفعل  ،وذلك بهدف تثبيت �سمعتها الن�ضالية ،
وتعزيز موقعها في ال�ساحة  ،و�أن في « الديمقراطية الثورية »
ما ي�سمح بهذه التعددية  .ونحن نقر ه��ؤالء على ر�أيهم ،
�شرط الإيذان لنا  ،وفي �إطار « الديمقراطية الثورية » هذه
ب�إبداء بع�ض المالحظات والت�سا�ؤالت .
و�أول ه ��ذه ال �م�لاح �ظ��ات �أن ع�ل��ى م��ن ي�ت�ل�ط��ى وراء
« الديمقراطية الثورية �أن يلتزم �شقها الآخر وتو�أمها �أي
« مركزية القيادة »  .ففي ال�ث��ورة الجزائرية  ،كما في
الثورة الفيتنامية  ،كان ثمة تعدد وتنوع في قوى الثورة ،
ولكنها كانت تخ�ضع كلها لقرار مركزي واح��د  .العالم
خارج الجزائر  ،وفيما بعد خارج فيتنام  ،لم يكن يعرف
لأي من الثورتين غير وجه واحد ومرجع واحد  ،وما كان
يعنيه ما يدور في داخلهما من تعدد وتباين  ،وهي بدورها
 �أي قوى التعدد  -ما كانت تريد لهذا العالم �أن يعرف�شيئا ً عن خالفاتها حر�صا ً على الم�صلحة الثورية العليا .
وثاني هذه المالحظات  ،ت�أتي على �شكل ت�سا�ؤل � :إذا
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ج��از للف�صيل �أي ف�صيل � ،أن ي�سوق ذات��ه عبر منا�سبات
خا�صة به  ،كيوم انطالقته مثال ً  ،فهل يجوز اغت�صاب
منا�سبات عامة وتحويلها �إلى منا�سبات خا�صة به ؟ مثال ً ،
هل يجوز �أن ي�صبح « لل�شهيد » �أكثر من يوم لذكراه ؟
�إن ذلك ال ير�ضي روح المحتفى به لأن��ه يوم �أق��دم على
ال�شهادة  ،ف�إنما فعل ذلك من �أجل الوطن كل الوطن ،
وم��ن �أج ��ل ال�شعب ك��ل ال�شعب  ،ال م��ن �أج ��ل التنظيم
�أو الف�صيل ال��ذي ك��ان �أدات ��ه للو�صول �إل��ى ه��ذا الهدف
الأ�سمى  .لقد ق�ضى ال�شهيد من �أجل فل�سطين واحدة ،
ال من �أج��ل ج��زء منها ي�ساوي ما يتوهمه ه��ذا الف�صيل
�أو ذاك �أنه ح�صته في الوطن التي ي�ستحقها حجمه في
ال�ساحة ! واغت�صاب « الأ�سماء » هو كذلك ظاهرة ت�ستحق
وقفتين  :الأولى �أخالقية والثانية تاريخية  .هل يجوز
�أن نقر�أ عن مجاهد جليل  ،مثل ال�شيخ عز الدين الق�سام
ف��ي ذك ��رى ا��س�ت���ش�ه��اده الخم�سينية  ،ل�ن�ج��ده ف��ي ندوة
ما مارك�سيا  -لينينيا  ،وفي لقاء ما م�سلما ً �أ�صوليا ً �أو
خمينيا ً  ،وفي مقالة ما عدوا للقيادة و�شخ�صية مغامرة ،
وهكذا  ،وكل تنظيم يقتطع من �سيرة الرجل ومواقفه
م��ا ير�ضيه ويطم�س منها م��ا ال يعجبه ! ب��ل �إن هناك
من ي�صنف تاريخ الن�ضال الفل�سطيني كله وفق القوالب
الأيديولوجية التي تروق له دون �أن يجد من ي�صده لأنه
في حمى هذا الف�صيل �أو ذاك .
وثالث ه��ذه المالحظات  ،وه��ي الأخ��رى ت�سا�ؤلية :
�أال يرى قادة الف�صائل عبثية هذا النهج بعد كل �سنوات
التجربة ال�ت��ي م��رت  ،و�أن ��ه ل��م يعد ف��ي ال�ساحة مت�سع
« لفكر جديد » �أو لـ « تنظيم جديد »  ،و�إن كل ما يحدث
فعال ً هو �إنق�سامات في « القديم القائم فكرا ً وتنظيما ً ؟
و�أن��ه ت�ساوى م��ا ي�سمى « ي���س��ارا ً » وم��ا ي�سمى « يمينا ً »
بالمزيد م��ن االنق�سامات ف��ي وق��ت ال يجد �أي مراقب
مو�ضوعي من �سبب يمنع تقليل عدد هذه التنظيمات ،
ع��ن ط��ري��ق دم�ج�ه��ا وف ��ق م��ا ت��دع��ي رف �ع��ه م��ن �شعارات
ومقوالت و�أيديولوجيات  ،هذا �إذا كانت تعني فعالً ما
ترفعه من هذا كله .
و�إذا كان قادة هذه الف�صائل لم يعتبروا مما م�ضى � ،ألم
يعتبروا مما هو قائم �أمام �أعينهم في الوطن المحتل ؟
�أول��م ي�ست�شعروا بعد � ،أهمية هذا الزخم ال�شعبي الذي
ما كان ليتم لوال « الوحدة الوطنية الحقيقية »  ،و�إعالء
كلمة ال�شعب على �أي ف�صيل من ف�صائله ؟ �أول��م َي َروا
كيف بهرت هذه الوحدة الوطنية العالم ب�أ�سره  ،وكيف
ا��س�ت�ط��اع��ت انتفا�ضتها �أن ت�ن�ت��زع م��ن �إع �ج��اب وتقدير
لم ي�ستطيعوه خالل ع�شرين �سنة ؟ �أق��ول هذا دون �أي
انتقا�ص لإن�ج��ازات مرحلة ما قبل االنتفا�ضة  ،وال �أي
محاولة للف�صل بين المرحلتين  ،لأنه ما كانت الثانية
لوال الأولى  .ولكن الإ�شارة لهذه النقلة النوعية تفر�ض
نف�سها على الجميع ويجب �أن يلحظها قادة م�س�ؤولون .
يجب �أن يلحظوا ب�أن الثورة في الوطن المحتل تجاوزت
التنظيمات �إلى ال�شعب كله  ،وهو تجاوز لم يلغ الف�صائل
و�أدوارها ولكنه فر�ض عليها نوعا ً من التعامل الجبهوي
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الوحدوي جعل الأولوية لالنتماء الوطني  ،ليليه بعد
ذلك الوالء التنظيمي .
هناك في الوطن ال��واح��د  ،حيث القيادة ال��واح��دة ،
توحد الكل ن�ضاال ً وا�ست�شهادا ً ووعيا ً  ،ولذلك كان ذاك
ال�صمود وتلك البطوالت .
وخام�س ه��ذه المالحظات  ،وك��ان��ت ف��ي الأ��ص��ل هي
الحافز لهذا الحديث كله � ،أنقلها ب�أ�سى وحزن كبيرين .
لقد مر قبل �أيام  ،الثامن والع�شرون من �أيار  /مايو  ،دون
�أن يجد �أي ف�صيل فل�سطيني  ،بما في ذلك قيادة م  .ت .
ف  .ما يدعو لقول كلمة � ،أو �إ�صدار بيان  ،بمنا�سبة �أظن
�أنها �أهم المنا�سبات في حياة �شعب فل�سطين الن�ضالية
الراهنة  ،وهي ذكرى قيام منظمة التحرير الفل�سطينية .
ففي مثل هذا اليوم منذ �أربع وع�شرين �سنة  ،فوق رابية
تطل على الحرم ال�شريف والم�سجد الأق�صى المبارك ،
اجتمع لأول مرة منذ انهيار � ، 1948أكثر من خم�سمئة
رج��ل م��ن مختلف االت�ج��اه��ات والآراء وم��راك��ز التجمع
وال�ط�ب�ق��ات  ،ليعقدوا ال�ع��زم على � �ض��رورة ان �ت��زاع �أولى
متطلبات حقوقهم ال�سيا�سية  ،ب�إيجاد المرجع الوطني
التخاذ القرار .
وليقل المتقولون ما �شاءوا وما ي�شاءون حول « والدة »
منظمة التحرير  ،فالحقيقة التي �صمدت وبقيت حتى
لحظتنا هذه � ،أن هذه المنظمة �أ�صبحت الممثل ال�شرعي
والوحيد ل�شعب فل�سطين داخل �أر�ضه المحتلة وخارجها ،
في المدن كما في القرى كما في المخيمات كما في ديار
االغتراب .
هذه المنظمة التي ينا�ضل الكل من �أجل تثبيت دورها
في الحرب كما في ال�سلم � ،أال ت�ستحق من ف�صائل الثورة
وقيادة م  .ت  .ف � .أن يتذكروا يوم « انطالقتها »  ،اليوم
الأم لهذه االنطالقات التي ت�شهد واحدة منها كل �شهر ؟
ل�ق��د م�ضى ع�ل��ى م  .ت  .ف ح�ي��ن م��ن ال��ده��ر كانت
فيه مثل مك�سر الع�صا  ،عليها اللوم وللف�صائل الثواب ،
لها الغرم وللف�صائل الغنم ,هي البيروقراطية وغيرها
الثوريون  ،هي الغنية وغيرها الفقراء الكادحون ...
غير �أن الأي��ام والليالي علمت الجميع ما لم تعلمه
الخاليا ودعاة التعبئة ومدَّعو االحتكار الوطني  ،وثبت
للجميع �أن قيام م  .ت  .ف  ،مجرد قيامها  ،يبقى �أهم
�إنجاز وطني حققه �شعبنا خالل تاريخه الن�ضالي .
ولكن �أن تفوت ذك��رى قيام الم�ؤ�س�سة ال��رائ��دة  ،وال
تجد من يذكرها ولو ب�سطرين  ،ف�أمر ي�ستدعي مثل هذا
الحديث و�إن �أغ�ضب البع�ض .
�إني  ،ومنذ اللحظة � ،أرفع اقتراحا ً للمجل�س الوطني
الفل�سطيني باعتبار � 28أيار  /مايو يوم عيد وطني لل�شعب
الفل�سطيني  ،ومعذرة �إن كنا زحمنا �أي��ام « انطالقاتنا »
التنظيمية بيوم �آخر هو في قناعتي �أبو هذه الأيام كلها .

الذكرى العا�شرة لرحيل م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية *
دار الجليل  ،عمان ( تقرير )
لي�س �سهال ً �أن يتحدث ال�م��رء ع��ن رج��ل مثل �أحمد
ال�شقيري القائد الفل�سطيني المتميز  ،ذلك �أن الحديث
عنه ي�ستلزم ب��ال���ض��رورة ال�خ��و���ض ف��ي ت��اري��خ فل�سطين
وجغرافيتها  ،فقد كان فل�سطينيا ً قائدا ً  ،وعربيا ً رائدا ً ،
وعربيا ً وفل�سطينيا ً حتى النخاع .
ك��ان ال��راح��ل م�ث��ار ج��دل  ،اجتهد ف��أ��ص��اب ��ش��أن كل
�إن�سان  ،بيد �أن الأي��ام �أثبتت بما ال ي��دع مجاال ً لل�شك ،
�أنه كان منا�ضالً �صلبا ً عنيدا ً  ،ومتميزا ً �أي�ضا ً  ،وما تزال
خطاباته تدوي في �سماء الق�ضية  ،التي وهب لها حياته ،
ون��ذر نف�سه م��ن �أج��ل تحرير �أر��ض�ه��ا م��ن ك��ل المطبات
والم�صاعب و�صوال ً للهدف المن�شود .
وف��ي ذك ��رى رح�ي�ل��ه ال ��ذي � �ص��ادف ي��وم الإث �ن �ي��ن 26
�شباط  /فبراير الما�ضي  ،يغدو ل��زام�ا ً علينا ف��ي هذا
الزمن  ،ال��ذي ت�شهد فيه ق�ضيتنا الفل�سطينية �أ�صعب
مراحلها �أن ن�ستذكر الراحل الكبير .
فقد ك��ان ال�م��رح��وم �أح�م��د ال�شقيري �أح��د القيادات
الرئي�سية الثالث التي تولت م�س�ؤولية الن�ضال العربي
الفل�سطيني ( ال�سيا�سي�/أو الع�سكري ) في الخم�سين
�سنة الأخ �ي��رة  ،فهو وا�سطة العقد بين ال��راح��ل الحاج
محمد �أمين الح�سيني وال�سيد يا�سر عرفات  ،و�إن كانت
فترة ت�سلم ال�شقيري زمام القيادة هي الأق�صر بالمقارنة
مع زميليه  ،ف�إنها لم تكن �أقل �أهمية وال �أ�ضعف �أث��را ً ،
وم��ع ه��ذا ورب �م��ا ل�ه��ذا ال�سبب  ،ك��ان��ت ق �ي��ادة ال�شقيري
للحركة الوطنية ( و�شخ�صيته �أي���ض�ا ً �إل��ى ح��د بعيد )
مثيرة للجدل لي�س �إل��ى درج��ة اختالف وجهات النظر
وتباين �أح�ك��ام النا�س و�آرائ �ه��م حولها فح�سب  ،مثلما
هو الحال مع قيادتي الح�سيني وعرفات للحركة ذاتها
( و�شخ�صيتهما �أي�ضا ً ) بل ربما كانت وجهات النظر تجاه
ال�شقيري �أكثر تنوعا ً وتعددا ً وتباينا ً ( �إن لم نقل تناق�ضا ً
�أي�ضا ً ) مما هي تجاه الزعيمين الفل�سطينيين الآخرين ،
وي�صل هذا التباين ( والتناق�ض �أحيانا ً) �إلى حد اختالط
الأم��ور على من يحاول �أن يكتب عن �أحمد ال�شقيري ،
و�إلى حد تعكير �صورته في الأذه��ان  ،فلدينا رجل كبير
م�ح��ور ل�ل�خ�لاف��ات وه ��دف للهجمات وال�ت�ه�ج�م��ات  ،في
مواقفه و�أ�ساليبه و�سيا�ساته وعالقاته  ،ويبقى بالتالي ،
�ا عظيما ً م�ث��ل �أح �م��د ال�شقيري  ،وت�ب�ق��ى الحركة
رج�ل ً
الوطنية الفل�سطينية ف��ي ح��وال��ي ع�شر �سنوات حافلة
ب��الأح��داث ال�سمان والتطورات الج�سام  ،يبقى كالهما

قليل الحظ والحظوة  ،مما يجعل المواطن العربي الذي
يريد �أن يعرف �أكثر عن الرجل �أو عن الق�ضية في عهده ،
م�ضطرا ً �أن يبحث بنف�سه في خ�ضم ع�شرات الم�صادر
المبعثرة على ما تحتويه من معلومات ناق�صة و�أحكام
متناق�ضة و�آراء متعار�ضة  ،مما يزيد في حيرته وارتباكه
فيغو�ص وربما يغرق  ،في بحر من الكتابات وهو بعد على
جهله بالحقيقة .
�إن ال�صفة الرئي�سية ل�شخ�صية �أح�م��د ال�شقيري ،
ال�ت��ي تتفرع عنها غالبية مميزاته  ،وال�ت��ي تجلت في
مواقفه و�سيا�ساته وت�صرفاته المتتالية  ،وفي ميادين
العمل الوطني والقومي كافة  ،هي قدرته الفائقة على
�ضبط ال�ت��وازن ال�ع��ادل بين االتجاهات �أو بين الآراء �أو
بين الو�سائل والأدوات  ،ذلك التوازن العادل بين الوقائع
المختلفة والمتنوعة والمتعددة  ( ،وربما المتناق�ضة ) ،
الذي يتيح الو�صول ( �أو ي�سهل �أو يقرب �إمكان الو�صول ،
�أو على الأقل يخفف العراقيل �أمام الو�صول ) �إلى الهدف
الثابت والأ�سمى الواحد  ،حيث ال م�ساومة وال تردد وال
�شكوك وال تالعب وال تهاون  ،وال اعتبارات تخفيفية �أو
خطوات مرحلية �أو حدود دنيا وعليا  ،وال غير ذلك من
�أ�ساليب الكر والفر  ،والتي تجوز في ا�ستعمال الو�سائل
وال تجوز في تحديد الأهداف .
فما �آم��ن به �أحمد ال�شقيري قد �آم��ن به كامال ً غير
منقو�ص  ،ثابتا ً غير متبدل � ،صريحا ً غير مخفي � ،صادقا ً
غير موارب  ،وحا�سما ً وحازما ً غير معرو�ض وال متعر�ض
للمناق�صة �أو للمتاجرة �أو للت�أجيل .
ا�ستقالل فل�سطين ( حتى نكبة  ) 1948وا�سترجاع
فل�سطين ( وم�ن��ذ  ) 1948وع��روب��ة فل�سطين ( ن�ضاال ً
حتى التحرير  ،ووحدة بعد التحرير ) � ،أقانيم ثالثة ال
انف�صام بينها وال تهاون دونها .
�أما الو�سيلة � ،أو الو�سائل لتحقيق هذا الهدف المثلث ،
الثابت والحا�سم والأكيد والباقي والرا�سخ  ،فهي المجال
الذي لعب ال�شقيري فيه لعبته بمهارة  ،في حفظ التوازن
العادل بين الإمكانات والوقائع والمهارات واالتجاهات
والظروف .
ق ��د ي �ك��ون م ��ن ال �� �س �ه��ل �أن ن �ق��ول ب �ع��روب��ة العمل
الفل�سطيني من جهة  ،وبفل�سطينية الن�ضال من جهة
�أخ��رى  ،وال �أظ��ن �أن هناك من عار�ض �أو يعار�ض هذه
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المعادلة التي ارت�ضاها الفل�سطينيون والعرب عموما ً
منذ حوالي ثلثي القرن  ،لكنه لم يكن �سهال ً على �أحمد
ال�شقيري  ،الفل�سطيني العربي حتى العظم �أن يج�سد
تلك المعادلة في �صيغة محددة  ،وناجحة ومقبول بها
فل�سطينيا ً وعربيا ً  ،وفي منظمة التحرير الفل�سطينية
عند قيامها ع��ام  ، 1964فقد ك��ان على ه��ذه ال�صيغة �أن
ت�أخذ بعين االعتبار وجود واحد وع�شرين تناق�ضا ً عربيا ً
( �إلى جانب  ،وب�سبب وجود واحد وع�شرين �سيا�سة عربية
وم�صلحة عربية قطرية ) وكان عليها في الوقت نف�سه ،
�أن ت�أخذ بعين االعتبار ت�شتت ال�شعب الفل�سطيني في
ع�شرات المجتمعات في دنيا العرب وخارجها ( وما نتج
عن هذا الت�شتت واالنت�شار من تفتيت للمجتمع الواحد )
وف��وق هذا وذاك  ،كان على وا�ضع ال�صيغة الجديدة �أن
يلملم التطلعات الفل�سطينية المتعددة ( وبع�ضها بفعل
العقائد  ،متباعد عن بع�ضه بع�ضا ًبعد اليمين عن الي�سار ،
والمحافظة عن التجديد  ،والرجعية عن التقدمية ،
والأف�ك��ار الدينية عن الأف�ك��ار القومية  ، ) ..مثلما كان
عليه �أن يوفق بين الإرادات المتناطحة .
وم��ع ه��ذا وذاك  ،وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه المعوقات
والعراقيل والحفر  ،ا�ستطاع �أحمد ال�شقيري �أن يخرج
على العالم بمنظمة التحرير  ،قوية وفاعلة وذات وجود
وح�ضور ور�صيد ووزن � ،أر� �س��خ و�أ��ش�ه��ر م��ن �أي تجربة
مماثلة فل�سطينيا ً �أو عربيا ً  ،وربما في العالم الثالث
�أي�ضا ً  ،وال تزال المنظمة حتى هذه الدقيقة  ،وبعد خم�س
وع�شرين �سنة تقريبا ً من تلقي ال�ضربات وال�صدمات من
داخل �صفوفها وفي المحيطين العربي والدولي  ،ومن
ال�ع��دو الأك �ب��ر والأ��ش��ر���س ( « �إ��س��رائ�ي��ل » واال�ستعمار )
م��ازال��ت المنظمة م��وج��ودة وحا�ضرة وغنية بر�صيدها
ووزنها  ،وم��ازال �شعبنا الفل�سطيني ( وقطاعات وا�سعة
من �أمتنا العربية ومن �أحرار العالم ) يرفع ر�أ�سه بهذه
المنظمة ويعلق عليها الآم ��ال  ،مهما ا�شتدت الجراح
وق�سا الزمان وظلم الإخوان  ،ومهما طال بقاء االحتالل
وتر�سخ  ،ومهما ازدادت �شرا�سة �سلطاته وعنف �إرهابه .
من هنا كانت �سيا�سة ال�شقيري العربية تقوم على
�أركان ثالثة � :أوالً فل�سطين عربية �أر�ضا ً و�شعبا ً وق�ضية ،
وبالتالي ف�إن ن�ضالها �إنما هو جزء ال يتجز�أ من الن�ضال
العربي مثلما كيانها القطري جزء ال يتجز�أ من الكيان
العربي الواحد .
ثانيا ً  - :لأن العدو بد�أ م�ؤامراته بفل�سطين � ،أر�ضا ً
و��ش�ع�ب�ا ً  ( ،الع �ت �ب��ارات ت��اري�خ�ي��ة وج�غ��راف�ي��ة و�سيا�سية
واقت�صادية ودولية )  ،ف��إن �شعب هذا البلد مدعو قبل
غ �ي��ره لأن ي�ن��ا��ض��ل م��ن �أج ��ل ت�ح��ري��ر الأر�� ��ض العربية
وح�سب منطق الأمور  ،لأن يتحمل م�س�ؤولية هذا الن�ضال
الع�سكري وال�سيا�سي والدبلوما�سي  ،و�أن يقود �سفينته
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بنف�سه ف��ي البحر المتالطم الأم ��واج و�أم��ام العوا�صف
العاتية .
ثالثا ً  - :فل�سطين بهذا الواقع  ،ال يجوز وال يمكن �أن
تكون جزءا ً من محور �ضد محور ومع عرب �ضد عرب ،
�إال بقدر ما يقف ع��رب معها وع��رب �ضدها  ،و�إال بقدر
ما ي�شاركها محور للن�ضال ويتخلى عنها محور  ،وكان
ال�شقيري  -وهو المحامي البارع � -أراد �أن يطبق بدهية
ال�ع��دال��ة الأول ��ى ( الإن���س��ان ب��ريء حتى تثبت �إدان �ت��ه )
ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات الفل�سطينية ال�ع��رب�ي��ة  ،فجعل وقوف
فل�سطين مع كل عربي فر�ضا ً ال يجوز الإخ�لال به � ،إال
�إذا �أخل عربي بواجبه نحو بلده وق�ضيته وتخلف عن �أداء
واجباته تجاههما ب�شكل �أو ب�آخر  ،مما ي�ضر بالن�ضال
العربي �ضد « �إ�سرائيل »  /ال�صهيونية و�ضد اال�ستعمار
ويعر�ضه للخطر .
هناك ناحية ثانية  ،حر�ص �أحمد ال�شقيري  -منذ
�إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية  -على �إقامة توازن
ع��ادل بين اتجاهاتها المختلفة  ،و��ص��ان المنظمة من
المغاالة في ال�ت��زام اتجاه على ح�ساب االت�ج��اه الآخ��ر ،
�أعني به الجمع والتن�سيق بين العمل ال�سيا�سي ( �شامال ً
الدبلوما�سي �أي�ضا ً ) والكفاح الم�سلح ( �شامال ً المقاومة
المدنية غير الم�سلحة ) فقد مار�س الفل�سطينيون  ،منذ
ن�ش�أة ق�ضيتهم وحتى �أوا�سط ال�ستينيات كالً من هذين
الأ�سلوبين و�أب�ل��وا في كل منهما ب�لاء ح�سنا ً  :فاو�ضوا
ال�سلطات البريطانية منذ �أوائل �أيام االنتداب  ،وا�ستمروا
في التفاو�ض معها  ،وفي تقديم المذكرات  ،وفي ح�ضور
االجتماعات  ،وف��ي المثول �أم��ام لجان التحقيق طيلة
ربع القرن ال��ذي و�ضعت فل�سطين فيه تحت االنتداب ،
و�أ�س�سوا مكاتب للدعاية للتعريف بق�ضيتهم هي الأولى
من نوعها في البالد العربية  ،وفي لندن وفي وا�شنطن
ونيويورك  ،وف��ي الثالثينيات  ،وف��ي الأربعينيات وفي
الخم�سينيات  ،و�أ��ص��دروا الكتب والمن�شورات  ،ون�شروا
ظالمتهم في �أماكن ومنا�سبات متعددة  ،ومع هذا كله
كان ن�صيبهم نكبتين كا�سحتين في �أقل من ع�شرين �سنة ،
و�ش ّتتتا غالبية �شعبهم .
�أتتا على بالدهم كلها َ
وج��رب الفل�سطينيون  -من جهة �أخ��رى  -الن�ضال
المدني والم�سلح �ضد الإنجليز و�ضد ال�صهيونيين  ،وفي
ع�شرات المحاوالت واالنتفا�ضات والثورات والع�صيانات ،
ومنذ �سقوط فل�سطين ب�أيدي القوات البريطانية �أواخر
الحرب العالمية الأولى �إلى ما بعد انتهاء االنتداب  ،بل
�إنهم قاوموا طالئع الغزو ال�صهيوني منذ موجات الهجرة
اليهودية �إلى فل�سطين في ثمانينيات القرن الما�ضي ،
وحتى الأطفال اليوم يذكرون تواريخ حادثة مو�سم النبي
مو�سى وث��ورة البراق  ،وث��ورة الق�سام  ،وال�ث��ورة الكبرى
 ، 1939 - 1936وغير ذلك من ال�صفحات الرائعة التي

خطها المجاهدون  ،لكن هذه البطوالت لم تنفع �أي�ضا ً
وانتهت  ،كالعمل ال�سيا�سي ( والإعالمي والدبلوما�سي )
�إلى حيث نحن اليوم  ،بالنكبة ثم النك�سة وما تخللهما
من لجوء ونزوح .
وقد �أو�صلته هذه التجارب �إلى قناعة ب�ضرورة �سلوك
الأ�سلوبين معا ً  ،والكف عن اتباع �أ�سلوب حينا ً و�أ�سلوب
�آخ��ر حينا ً �آخ��ر  ،وف��ي منا�سبات �أخ��رى  ،وب�شرط �أن ال
ي�ت��زام��ن الأ��س�ل��وب��ان فح�سب  ،ب��ل �أن ي���ص��درا ع��ن �إرادة
واحدة وقرار واحد  ،و�أن يكونا �صفحتين لورقة واحدة
�أو وجهين لقطعة نقد واحدة .
من هنا كان ت�أ�سي�س الإدارة ال�سيا�سية و�إدارة الإعالم
في منظمة التحرير الفل�سطينية م��وازي�ا ً  ،في الزمان
وف ��ي ال�ج�ه��د وف ��ي االه �ت �م��ام لإن �� �ش��اء ج�ي����ش التحرير
الفل�سطيني  ،وم��ن العبث و�ضياع الوقت �سدى للبحث
لدى ال�شقيري عن تميز بين الأداة ال�سيا�سية ( �شاملة
الإعالم وال�صالت الدبلوما�سية ) وبين الأداة الع�سكرية
( �شاملة �إن�شاء الجي�ش وتدريبه  ،وتزويده بال�سالح ) فقد
وزع همه واهتماماته بين المجالين بالت�ساوي  ،و�أ�شرف
على �إن�شاء الكوادر ال�سيا�سية والإعالمية بقدر ما �أن�ش�أ
ال�ك��وادر الع�سكرية  ،وكانت النتيجة �أن الن�صف الثاني
من ال�ستينيات �شهد ح�ضورا ً �سيا�سيا ً فل�سطينيا ً قويا ً في
الجامعة العربية وفي م�ؤتمرات القمة  ،ومنها م�ؤتمر
قمة الخرطوم  ، 1967وفي الأم��م المتحدة ومنظماتها
المتخ�ص�صة  ،وف��ي ال�ع��وا��ص��م وال�م��ؤت�م��رات والندوات
ال�سيا�سية الدولية والإقليمية  ،كما �شهد ح�ضورا ًع�سكريا ً
فل�سطينيا ً قويا ً تجلى في حرب  ، 1967وفي حرب ، 1973
وفي ع�شرات المعارك مع العدو ( ال نن�سى الكرامة  ،وال
معارك لبنان المتوالية في ال�سبعينيات والثمانينيات ) .
مع مالحظة �صغيرة هنا  ،وهي �أن �أحمد ال�شقيري
الأب الروحي لجي�ش التحرير الفل�سطيني ( الذي كان
�إن�شا�ؤه معجزة  ،بوجود قواته في ثالثة �أو �أربعة �أقطار
عربية )  ،كان �أبعد ما يكون من معار�ضة العمل الفدائي
ك�م��ا زع ��م ب�ع����ض خ���ص��وم��ه �أي� ��ام م�ع��ار��ض�ت�ه��م لرئا�سته
للمنظمة .
ف�ق��د ك ��ان ي ��رى  -رح �م��ه اهلل � -أن ال�ع�م��ل الفدائي
وال�ع�م��ل الع�سكري النظامي مرتبطان م�ع�ا ً وال يجوز
ال�ت�ف��ري��ط ب��أح��ده�م��ا لم�صلحة الآخ ��ر  ،وك ��ان ي��رى �أن
الوجود الع�سكري في مواجهة العدو  ،يتطلب العملين
معا ً  ،و�إذا كان ي�سعى في ال�ستينيات �إلى التحكم بالعمل
الفدائي  ،ف�إنما ك��ان يفعل ذل��ك لي�ضبط حركاته على
�إي�ق��اع��ات العمل الع�سكري النظامي لي�أمن �شر انفراد
�أحدهما بالآخر  ،ولي�أتي الجناحان النظامي والفدائي
بالنتيجة الع�سكرية المرجوة التي �أراده��ا تكملة للعمل
ال�سيا�سي وحاميا ً له كما بينا �آنفا ً .

وع �ل��ى غ ��رار ه ��ذه ال�م�ع��ادل��ة ب�ي��ن ال�ن���ض��ال الم�سلح
والجهاد ال�سيا�سي  ،التي �أر�سى �أحمد ال�شقيري قواعدها
في ال�ستينيات وال ت��زال منظمة التحرير الفل�سطينية
تلتزم بها حتى اليوم � ،أر��س��ى ال�شقيري قواعد معادلة
�أخ��رى  ،ه��ي �أي�ضا ً ف��ي غاية الأهمية  ،لكن ال يبدو �أن
منظمة التحرير ال تزال تلتزمها بنف�س الجدية والقناعة
اللتين مار�سهما ال�شقيري بين رجال البحث والتخطيط
وبين م�س�ؤولي ( الحكم ) بين النظرية والتطبيق .
ب��ادئ ذي ب��دء  ،وق�ب��ل اال�ستر�سال ف��ي ه��ذه النقطة
المثيرة للجدل  ،نعترف ب ��أن �أحمد ال�شقيري لم يكن
�ا دي�م��وق��راط�ي�ا ً ح�سب ال�م�ف�ه��وم ال�غ��رب��ي الحديث
رج�ل ً
لكلمة الديموقراطية ( نظرية وممار�سة ) كال كثيرا ً ما
كان ينفرد بالقرار  ،وكثيرا ً ما كان يفعل عك�س م�شورة
الم�ست�شارين  ،وك�ث�ي��را ً م��ا ك��ان ال ي�ستفتي  ،ومجال�سه
الوطنية ك��ان �أع���ض��ا�ؤه��ا �أق��رب �إل��ى التعيين منهم �إلى
االنتخاب  ،واللجان التنفيذية كانت لتنفيذ قراراته �أكثر
مما كانت للم�شاركة في �صنع القرار  ،هذا كله �صحيح ،
ول�ك��ن لن�ضع الم�س�ألة ف��ي �إط��اره��ا ال�م�ح��دد  :ه��ل جاء
�إل��ى ال�ساحة الفل�سطينية قبله �أو بعده قائد �أكثر من
ال�شقيري ديموقراطية ؟ الجواب هو  :كال .
ل�ك��ن فح�ص ال�م���س��أل��ة ال ي�ك��ون ب�م�ج��رد ال�م�ق��ارن��ة ،
�إن��ه مجموعة حقائق ووقائع قد ح�صلت  ،والمهم �أنها
ق��د ح�صلت م��ع �أن �صاحبها ل��م ي�ع��رف بديموقراطية
�أ�ساليبه  ،ولو نجحت كلها ( ولم يكن وح��ده الم�س�ؤول
عن عدم نجاحها  ،في حاالت عدم نجاحها ) لكان ال�شعب
الفل�سطيني قد اختبر مناخا ً من الديموقراطية ربما لم
يعرفه �إال القليل ج��دا ً من ال�ث��ورات في العالم الثالث ،
وحتى في عدم نجاحها الكامل  ،حققت تجربة ال�شقيري
في ه��ذا المجال خطوات ال ب�أ�س بها من النجاح  ،مما
جعل ثمارها يانعة ل�سنوات كثيرة من بعده ومما ترك
ب�صمات ال تنمحي ب�سهولة .
�أحمد ال�شقيري �أول م�س�ؤول فل�سطيني كبير جمع
حوله ع��ددا ً ال ب�أ�س به من رجال العلم والفكر وال��ر�أي ،
م��ن ال�شباب الفل�سطيني ال�م��ؤم��ن والملتزم  ،النظيف
وال��واع��ي وال �ج��اد  ،وق��د ا�ستقطبهم ح��ول��ه  ،وجندهم
ل�خ��دم��ة منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية ف��ي �سنواتها
الأول��ى  ،وب�شكل خا�ص في ع�ضوية اللجان التنفيذية ،
وفي تولي م�س�ؤوليات الإدارات والدوائر والمكاتب من :
مالية و�سيا�سية و�إع�لام�ي��ة وتعبوية وقانونية  ،ويعود
الف�ضل �إل��ى ه ��ؤالء ف��ي �إر� �س��اء ق��واع��د ه��ذه الم�ؤ�س�سات
والإدارات على �أ�س�س �سليمة وثابتة .
كان �أحمد ال�شقيري حتى �أيامه الأخيرة يفاخر بثالثة
�إنجازات له �ضمن منظمة التحرير الفل�سطينية  :جي�ش
التحرير الفل�سطيني  ،وال�صندوق القومي الفل�سطيني ،
ومركز الأبحاث  ،وكان الرجل على حق في ذلك .
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في ذكرى �أحمد ال�شقيري*
اثنان وع�شرون عاما ً مرت على ذكرى رحيل المنا�ضل
العربي والفل�سطيني الكبير �أحمد ال�شقيري � ،أول رئي�س
لمنظمة التحرير الفل�سطينية وم�ؤ�س�س العديد من
الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية ف��ي المنظمة  ،وال ��ذي عا�ش
حياته كلها وم��ات من �أج��ل ق�ضية العرب المحورية ..
فل�سطين .
�أحمد ال�شقيري رحل �إلى الرفيق الأعلى تاركا ً �إرثا ً
كبيرا ً م��ن مفاهيم وتعاليم ن�ضال �شعب عاي�ش نكبته
وت�صدى لكل الم�ؤامرات  ،وف�ضح الممار�سات ال�صهيونية
في جميع المحافل الدولية ومن على منابر المنظمة
الدولية التي تواط�أت مع اليهود في �أكبر عملية �سرقة
�شهدها التاريخ الحديث و�أك�ب��ر �أع�م��ال �إج ��رام و�إرهاب
وم��ذاب��ح ارت�ك�ب�ت�ه��ا ال�ع���ص��اب��ات ال�صهيونية ع�ل��ى �أر���ض
فل�سطين ,وم��ا زال ال�ك�ي��ان ال�صهيوني ال��دخ�ي��ل يقوم
ب�أعماله الال�إن�سانية تحت �أن�ظ��ار و�سمع العالم الذي
يدعي الح�ضارة والمدنية .
�أحمد ال�شقيري الثائر والمنا�ضل ال��ذي ك��ان يحلم
دائما ً بالعودة �إلى ربوع عكا و�شواطئ حيفا ويافا وب�ساتين
اللد والجليل  ..الذي كان يحلم بال�صالة في الم�سجد
الأق�صى المبارك والحرم الإبراهيمي ال�شريف بالخليل ..
الذي كان يحلم بتكحيل عينيه من بيداء ال�سبع وجبال

عبد المجيد �أبو خالد

النا�صرة اكتفى ب��أن ي��وارى جثمانه الطاهر في مقبرة
ال�صحابي الجليل ( �أب��و عبيدة عامر بن ال�ج��راح ) في
منطقة الأغوار على مقربة من فل�سطين لعل يوما ً ي�أتي
ي�ستطيع فيه �أبنا�ؤه نقل رفاته �إلى تلك الأر�ض المقد�سة
بعد �أن يتم تحريرها من رج�س اليهود الغا�صبين .
�أحمد ال�شقيري مات حامال ً ح�سرة البعد والتهجير ..
في عقله وقلبه معاناة �شعبه ال��ذي لم ول��ن ي�ستكين ..
ذل��ك ال�شعب ال��ذي يقارع �أعتى الأ�سلحة التي يمتلكها
عدو في التاريخ وي�صمم على ال�صمود والقتال نيابة عن
الأمة العربية التي لم ت�ستطع لغاية الآن �أن ترتقي �إلى
م�ستويات التحدي والكبرياء؛ ليثبت هذا ال�شعب الذي
�أنجب ال�شقيري وغيره من المنا�ضلين والثوار �أنه بحق
�شعب الجبارين .
رح� ��م اهلل �أح� �م ��د ال �� �ش �ق �ي��ري وه� ��و ع �ن��د الأن �ب �ي ��اء
وال�صديقين وال�شهداء ,و�ستظل ذكراه م�شعل نور يهتدي
ب��ه ال�ث��وار والأح ��رار ف��ي العالم العربي والعالم �أجمع,
و�سيظل مدر�سة ن�ضالية لكل المظلومين ف��ي العالم
والم�شردين عن �أوطانهم ودي��اره��م ,و�ستظل ذك��راه �إلى
الأبد مع �شرفاء و�أحرار هذه الأمة المنا�ضلة المكافحة
المدافعة عن وجودها وحقها  ..و�إن لل�شقيري علينا حقاً,
فهل من �أحد ي�ؤديه ؟

�شارع �أحمد ال�شقيري تكريم ل�شعب فل�سطين ومنا�ضليه **

محمد رجب �أبو رجب

ينظر �أب�ن��اء ال�شعب الفل�سطيني �أينما وج��دوا  ،في
داخ��ل فل�سطين المحتلة وف��ي ال�شتات � ،إل��ى توجيهات
فخامة الأخ رئي�س الجمهورية اليمنية علي عبداهلل
�صالح  ،بت�سمية �أح��د �شوارع مدينة ع��دن با�سم الزعيم
المنا�ضل ال��راح��ل �أح�م��د ال�شقيري  ،ب��أن��ه تكريم لهم
ولن�ضالهم ولمنا�ضليهم .
فبالأم�س �شهدت مدينة ع��دن تنفيذ توجيهات الأخ
ال��رئ�ي����س � ،إذ ق��ام الأخ م�ح��اف��ظ محافظة ع��دن �أحمد
الكحالني  ،والأخ يحيى محمد �صالح رئي�س جمعية
كنعان لفل�سطين  ،بافتتاح ال�شارع الكائن في المن�صورة ،
والذي حمل ا�سم �أحمد ال�شقيري  ،ولم يفت �أبناء الجالية
الفل�سطينية في عدن �أن يعبروا عن فرحتهم من خالل
(*) �صحيفة �شيحان  ،ع ّمان . 2002/3/9 ،
(**) �صحيفة � 14أكتوبر  ،عدن . 2006/3/4 ،
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الأغ ��ان ��ي ال �ت��راث �ي��ة الفل�سطينية وال��دب �ك��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ،
ي�شاركهم فيها �أبناء ال�شعب اليمني .
لم يكن �أحمد ال�شقيري �إال واح��دا ً من رم��وز العمل
الوطني  ،ال على ال�صعيد الفل�سطيني وح�سب بل على
الم�ستوى الوطني والقومي  ،والمنا�صب التي �شغلها في
الأمم المتحدة ممثالً ل�سورية  ،ووزيرا ً للدولة في الأمم
المتحدة ممثالً لل�سعودية ت�ؤكد ذلك .
ولم تتردد الجامعة العربية في عام 1963م  ،عندما
�أقدمت على تعيين �أحمد ال�شقيري مندوبا ً لفل�سطين
في الجامعة العربية  ،والذي حظي بالدعم الكبير من
قبل عبدالنا�صر  ،كما وقع عليه االختيار لبحث الق�ضية

الفل�سطينية من كافة الجوانب  ،والو�سائل التي تدفعها
في ميدان الحركة ال�سيا�سية .
وف��ي ع��ام 1964م ال��ذي �شهد انعقاد القمة العربية
الأول��ى � ،صدر عنه ق��رار ب�إن�شاء كيان وطني فل�سطيني
يعبر عن �إرادة ال�شعب  ،وي�شكل هيئة تتولى المطالبة
بحقوقه وتمكنه من تحرير �أر�ضه وتقرير م�صيره  ،وهنا
جاء الدور الهام والم�ؤ�س�س الذي لعبه �أحمد ال�شقيري ،
�إذ توجه  -وبعد جولة في المخيمات الفل�سطينية في
ال�شتات � -إلى و�ضع الميثاق الوطني الفل�سطيني والنظام
الأ� �س��ا� �س��ي لمنظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية  ،و�أج ��رى
ات�صاالته لعقد م�ؤتمر فل�سطيني في القد�س  ،وعقد هذا
الم�ؤتمر في � 28أيار  /مايو عام 1964م  ،وقام بافتتاحه
الملك ح�سين  ،و�سمي «المجل�س الوطني الأول » وهو
الذي �أعلن �إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية وانتخب

�أحمد ال�شقيري رئي�سا ً لها  ،و�أقر الميثاق القومي  ،كما
ق��رر �إع ��ادة بناء و�إع ��داد ال�شعب الفل�سطيني ع�سكريا ً ،
وعمل على �إن�شاء ال�صندوق القومي الفل�سطيني .
اليوم ونحن نرى فخامة الأخ الرئي�س علي عبداهلل
�صالح يكرم ال�شقيري و�شعب فل�سطين  ،فهو ب�شكل �أو
ب�آخر تثمين لمواقف �أحمد ال�شقيري الوطنية  ،والتي
تلخ�صت ف��ي ت��أك�ي��ده على ع��روب��ة فل�سطين وح��ق �أبناء
فل�سطين ف��ي �أر��ض�ه��م  ،ورف ����ض ال�م���ش��روع ال�صهيوني
واالعتراف بال�صهيونية .
لقد �أكد �أحمد ال�شقيري �أن تحرير فل�سطين وتحقيق
الوحدة العربية � ،أهداف ال يمكن ف�صل �أحدها عن الآخر .
هذا هو ال�شقيري الذي �أحيا الكيان الوطني الفل�سطيني
بروحه الوطنية القومية  ،والتي بقيت خالدة في ذاكرة
�أمتنا العربية و في ذاكرة ال�شعب اليمني الوفي .

�أحمد ال�شقيري زعيم فل�سطين وابنها البار *
زياد �أبو �شاوي�ش
ب��داي��ة الب��د �أن �أت��وج��ه بال�شكر ل�ل��أخ ال�صديق رافع
ال�ساعدي ع�ضو الأم��ان��ة العامة التحاد كتاب فل�سطين
وع�ضو المكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية « القيادة
العامة » على م�ب��ادرت��ه الطيبة ب��ال��دع��وة ل�ن��دوة �أعدها
بعناية لإلقاء ال�ضوء على حياة رجل من رجاالت فل�سطين
العظماء الذين قدموا لوطنهم و�شعبهم الفل�سطيني جل
حياتهم  .وال�شكر مو�صول لكل م��ن �ساهم ف��ي تكريم
الرجل واالحتفاء به  .وبعد ذل��ك ال ي�سعنا ونحن نمر
ب��ال��ذك��رى الثالثة والأرب�ع�ي��ن لإن���ش��اء منظمة التحرير
الفل�سطينية وجي�ش التحرير الفل�سطيني والمجل�س
الوطني �إال �أن نتذكر فار�س فل�سطين وبطلها ال��ذي ما
زال يمثل بحق رمزا ً قل نظيره من رموز �شعبنا المكافح
ومنارة لكل من �أراد الطريق ال�صحيح للعمل من �أجل
تحرير فل�سطين كل فل�سطين من الغزاة ال�صهاينة  ،وال
�أظنه �إال هدفا ً م�شروعا ً  ،ما�ضيا ً وحا�ضرا ً وم�ستقبال ً ،
وه��ذا ما كان يرفعه القائد الكبير �أحمد ال�شقيري في
حياته  ،وفي و�صيته قبل مماته .
تعود بي الذاكرة لأول مرة �أرى فيها �أحمد ال�شقيري
في قطاع غزة مارا ًبموكبه على الطريق الرئي�سي الوا�صل
بين رفح و�أق�صى نقطة على ح��دود �صنعتها نكبة 1948
ف��ي بيت الهيا  ،وكنت وقتها ف��ي المرحلة الإع��دادي��ة ،
فلم �أر ولم �أ�صادف على مدار ال�سنوات الالحقة احتفاءً
وال ترحيبا ً بقائد �أو زعيم ل�شعب هنا �أو في باقي �أنحاء
العالم كما كان ترحيب �شعبنا واحتفا�ؤه بالزعيم �أحمد

ال�شقيري  ،وقد �أكد لي بع�ض الإخوة من مخيم اليرموك
�أن الأم��ر قد كان على ذات ال�شاكلة في �سورية  ،ومخيم
اليرموك على وجه الخ�صو�ص  ،وا�ستفا�ضوا في و�صف
كيف تم حمل �سيارته ب�أكف النا�س خم�س مرات ولم�سافة
لي�ست ق�صيرة ن�سبيا ً خالل مروره الكريم في المخيم .
�إن تف�سيرا ً منطقيا ً لهذا الترحيب البد �أن يتناول الرجل
وما يمثل  ،ففي الأولى كانت �شخ�صية ال�شقيري وكلماته
الثورية وخطاباته المفعمة بروح التحدي لـ « �إ�سرائيل » ،
وبالأمل في تحرير فل�سطين قد �سبقته �إلى النا�س  ،وكما
يقال ف��ان كاريزما ال��رج��ل كانت ق��د و�صلت ف��ي الأثناء
�إل��ى �أق�صى ت�أثيرها على ال�شعب الفل�سطيني الالجىء
والمظلوم ال��ذي ك��ان ينتظر ال�ع��ودة لوطنه ل�ستة ع�شر
عاما ً ت�سبق ذلك التاريخ المجيد من عمر �شعبنا ورحلته
الم�ضنية ال�سترجاع هويته الوطنية وحقه ف��ي �أر�ضه
ووطنه  .وفي الثانية تلك الرمزية التي يمثلها الزعيم
كواجهة محترمة ومعاك�سة لواقع �شعب م�شرد ومهزوم ،
وحلم يراود كل ال�شعب لعودة مظفرة لوطن تم اغت�صابه
ف��ي ظ��ل �صمت دول��ي وت��واط ��ؤ ع��رب��ي م��ن �أن�ظ�م��ة تابعة
وعميلة في فترة مظلمة وقا�سية من تاريخ �أمتنا العربية
المبتالة بقادتها �سابقا ً والحقا ً .
�إن الطريقة وال�سرعة القيا�سية التي �أن�ش�أ فيها وبها
هذا القائد الفذ منظمة التحرير الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها
وميثاقها ونظامها الأ�سا�سي ي�شير بكل الو�ضوح لقدرات
هائلة يمتلكها هذا الرجل كما لإرادة وطنية �صلبة وروح

(*) موقع الركن الأخ�ضر .http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=7319 ، 2007/6/5 ،
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�صادقة و�إي�م��ان عميق بحق ال�شعب في ا�ستعادة حقوقه
كما �شخ�صيته الوطنية  .ففي م��دة ال تتجاوز الخم�سة
�أ�شهر نجح القائد والزعيم �أحمد ال�شقيري في االت�صال
بكل تجمعات �شعبنا في المنطقة العربية واختيار لجان
تح�ضيرية فيها  ،والتي بدورها اختارت مندوبيها للم�ؤتمر
الوطني الفل�سطيني الأول الذي عقد في القد�س والذي
�صادق على الميثاق القومي للمنظمة والنظام الأ�سا�سي ،
ك�م��ا ان�ت�خ��ب ال���ش�ق�ي��ري رئ�ي���س�ا ً ل��ه ول�م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية وكلفه اختيار لجنتها التنفيذية التي ت�شكلت
للمرة الأولى من  15ع�ضوا ً ،وفي هذا ال�سياق عمل الرجل
بكل حيويته على �إن�شاء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير فكانت
الدوائر واللجان والإعالم وغيرها من الم�ؤ�س�سات التي ال
زالت تعمل حتى يومنا هذا ( يبدو �أننا في حاجة لأحمد
�شقيري �آخر لتفعيلها ) .
وف��ي م�ؤتمر القمة الثاني ال��ذي انعقد في �أي�ل��ول /
�سبتمبر العام  1964قدم ال�شقيري �إنجازه ( الذي كلف
به في الم�ؤتمر الأول لر�ؤ�ساء الدول العربية المنعقد في
العام نف�سه )  .ف�صادقت عليه وعلى ميزانيته وبد�أ م�شوار
الن�ضال ل�شعبنا على �سكة جديدة و�صحيحة مبرزا ً وجهه
الفل�سطيني ومت�صدرا ً العمل العربي القومي من �أجل
تحرير فل�سطين  ..كل فل�سطين .
ول��د �أح�م��د ال�شقيري ف��ي بلدة تبنين اللبنانية عام
 ( 1908ويقال  ) 1907حيث كان وال��ده �أ�سعد ال�شقيري
منفيا ً لمعار�ضته ال�سيا�سة التركية  ،وم��ن ثم ع��اد �إلى
فل�سطين للعي�ش في طولكرم مع والدته التي ما لبثت �أن
توفيت �إثر مر�ض لم يمهلها كثيرا ً  ،وكان �أحمد ال�شقيري
ال يزال في ال�سابعة من عمره  ،وكان هذا �أول غيث الظلم
الذي لحق به على مدار حياته الغنية والمليئة بالجهد
والن�ضال والإنجازات .
انتقل بعدها �إلى عكا لتلقي تعليمه الأ�سا�سي وبعدها �إلى
القد�س ليكمل درا�سته الثانوية حيث �أتمها هناك في العام
 1926ليلتحق بالجامعة الأميركية التي ف�صلته في العام
التالي �إث��ر قيادته مظاهرة كبيرة في ح��رم الجامعة �ضد
االحتالل الفرن�سي للبنان  ،و�أبعد عن لبنان عام . 1927
وج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �� �ش �ق �ي��ري ق ��د وث� ��ق عالقته
بالقوميين ال�ع��رب وانت�سب ع�ضوا ً ف��ي جمعية العروة
الوثقى المعروفة بعروبتها ومناداتها باال�ستقالل .
ع��اد �إل��ى ال�ق��د���س وال�ت�ح��ق بمعهد ال�ح�ق��وق لي�صبح
م�ح��ام�ي�ا ً وف��ي نف�س ال��وق��ت م �ح��ررا ً ف��ي �صحيفة مر�آة
ال�شرق المقد�سية � .شارك �أحمد ال�شقيري في �أحداث
ثورة  ، 1939 – 1936ون�شط �أم��ام المحاكم البريطانية
دف��اع �ا ً ع��ن المعتقلين الفل�سطينيين  ،كما ��ش��ارك في
م ��ؤت �م��ر ع ��ام  1937ل �ل��دف��اع ع��ن ح��ق ��ش�ع�ب�ن��ا فالحقته
ال�سلطات البريطانية فغادر �إلى م�صر عام . 1940
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بعد وفاة والده عاد �إلى فل�سطين حيث افتتح مكتبا ً
للمحاماة  .ثم لتختاره القيادة الفل�سطينية وبموافقة
عربية لير�أ�س مكتبها الإع�لام��ي في وا�شنطن مدافعا ً
عن حق تقرير الم�صير لل�شعب الفل�سطيني  ،وليواجه
دعايات ال�صهاينة اليهود في الترويج لإقامة وطن لهم
في فل�سطين  ،و�ضد الهجرة اليهودية وغير ذل��ك من
ق�ضايا ال�صراع في ذلك الزمن .
في العام  1950 – 1949وبعد هجرته الق�سرية � -إثر
النكبة � -إل��ى لبنان عمل �ضمن الوفد ال�سوري للأمم
المتحدة �إذ كان يحمل الجن�سية ال�سورية ،ثم �أمينا ً عاما ً
م�ساعدا ً لجامعة الدول العربية حتى العام  . 1957اختير
بعد هذا وزير دولة ل�ش�ؤون الأم��م المتحدة في العربية
ال�سعودية  ،ومن ثم ممثال ً دائما ً لها في الأمم المتحدة
ولعدة �سنوات .
وفي عمله الدبلوما�سي كر�س ال�شقيري كل جهوده
لخدمة الق�ضية الفل�سطينية وق�ضايا اال�ستعمار في
المغرب العربي  ،وكان مدافعا ً �صلبا ً عن حقنا في كامل
�أر�ضنا  ،ولم ي�سجل في تاريخ الرجل �أي تنازل عن هذا
الحق ال ب�شكل مبا�شر وال بطريقة غير مبا�شرة .
في �أعقاب وفاة ال�سيد �أحمد حلمي عبد الباقي ممثل
فل�سطين ف��ي الجامعة العربية ورئي�س حكومة عموم
فل�سطين  ،اختير ال�شقيري لي�شغل ذل��ك المن�صب من
قبل ر�ؤ�ساء الدول العربية حينها .
وكما ذكرنا فقد تم تكليفه في م�ؤتمر القمة الأول
ت�أ�سي�س منظمة التحرير عام . 1964
في العام  1965بتاريخ  6 / 2 – 5 / 31انعقد الم�ؤتمر
ال��وط �ن��ي ال�ث��ان��ي للمجل�س ال��وط �ن��ي ،ف �ق��دم ال�شقيري
ا�ستقالته من رئا�سة المجل�س ليتفرغ للجنة التنفيذية
التي انتخب لرئا�ستها ،ومكلفا ً �إي��اه ت�سمية �أع�ضائها
الخم�سة ع�شر .
بعد هزيمة عام  1967والتي ت�صادف ذكراها الأليمة
في الخام�س من حزيران  /يونيو قدم المكافح الكبير
ورم ��ز فل�سطين ا�ستقالته �إل ��ى اللجنة التنفيذية في
كانون الأول  /دي�سمبر من نف�س العام حيث قبلت اللجنة
ا�ستقالته  ،وانتخبت يحيى حمودة رئي�سا ً بالوكالة .
بقي ف��ي م�صر ي�م��ار���س الكتابة وال ي�ق��وم ب ��أي عمل
ر�سمي حتى وقع ال�سادات اتفاقية كامب ديفيد الت�صفوية ،
فغادر م�صر غا�ضبا ً ليقيم في تون�س  .لم يمهله المر�ض
طويالً في تون�س  ،حيث انتقل �إلى رحمة اهلل في الخام�س
والع�شرين من �شباط  /فبراير  ، 1980عن عمر ناهز
الثانية وال�سبعين  .وقد تم دفنه في مقبرة ال�صحابي
الكبير �أبوعبيدة عامر بن الجراح في غور الأردن  ،وعلى
بعد �أقل من ثالثة كيلو مترات عن حدود فل�سطين كما

�أو� �ص��ى  .ق �دّم ال��راح��ل ال�ع��دي��د م��ن ال�م��ؤل�ف��ات للمكتبة
العربية والفل�سطينية ،منها  :ق�ضايا عربية  -دفاعا ً عن
فل�سطين  -فل�سطين على منبر الأمم المتحدة � -أربعون
ع��ام�ا ً ف��ي الحياة ال�سيا�سية  -م�شروع ال��دول��ة العربية
المتحدة  -من القمة �إلى الهزيمة مع الملوك والر�ؤ�ساء
العرب  -حوار و�أ�سرار مع الملوك والر�ؤ�ساء العرب .
وب �ع��د … ه��ل ه ��ذا ك��ل � �ش��يء ع��ن ال ��راح ��ل الكبير
والقائد الفذ �أحمد ال�شقيري ؟ ال �أحد ي�ستطيع �أن يعطي
المو�ضوع حقه �سواء بالإحاطة بن�ضاله وعطائه ل�شعبه
وق�ضيته � ،أو ب�سيرة حياة عطرة تمثل بكل الموا�صفات
ن �م��وذج �ا ً م�ت�م�ي��زا ً ل�ق��ائ��د ي�ح��ب �شعبه وي���ص��دق��ه القول
والعمل .
�إن ه��ذا التقييم لرجل فل�سطين وفار�سها العظيم
ال ينفي وج��ود ثغرات و�أخ�ط��اء في حياة الرجل  ،الأمر
الطبيعي في مناخات ال�سيا�سة العربية المقيتة والهابطة
التي كان الرجل يتعاطى معها مرغما ً في الأغلب الأعم ،
ول�ع�ل��ه ال�ق��ائ��د الفل�سطيني الأك �ث��ر ت�ع��ر��ض�ا ً لظلم ذوي
ال�ق��رب��ى م��ن ال �ق��ادة ال�ع��رب  ،وح�ت��ى م��ن الفل�سطينيين
الذين لم يروا في الرجل �سوى �سلبياته ونقائ�صه .
لكن �شجاعة الزعيم الوطني �أحمد ال�شقيري ودفاعه
الم�ستميت عن ق�ضية �شعبه �أمام كل محفل عربي ودولي ،
�سواء �أكان ذلك في زمن �سابق لإن�شاء منظمة التحرير ،
�أو �أثناء توليه قيادتها وحتى بعد ا�ستقالته منها و�إلى يوم

وفاته يغفر له �أخطاءه و�سلبياته  ،وكما نوهنا لم ي�سجل
على الرجل �أنه اقترب من االعتراف بالعدو ال�صهيوني
�أو تقبل وجوده على �أر�ضنا العربية .
وال يفوتني �أن �أذكر موقفه الأبي وال�شجاع في م�ؤتمر
قمة الخرطوم ال�لاح��ق لهزيمة ح��زي��ران  ،وال��ذي قدم
فيه الءاته ال�سبع  ،ليتم اخت�صارها �إلى ثالث  ،فينتف�ض
ال�شقيري غا�ضبا ً ويغادر الم�ؤتمر محمال ً القادة العرب
م�س�ؤولية ق��رارات�ه��م ال�ت��ي ال تتنا�سب وح�ج��م الهزيمة
التي �أ�سموها نك�سة  .وغني عن القول �أن �أحمد �أ�سعد
ال�شقيري �سبق �أن اعتقل لمرات عديدة ونفي ولوحق من
قبل ال�سلطات البريطانية المحتلة  ،فما وهنت له عزيمة
وما تخاذل �أمام ال�ضغوط والإغراءات .
وفي الختام ال يفوتني �أن �أذكر بكل الحب والتقدير
والعرفان  ،االن�سجام الكبير والوطني لرجل كبير �أعطاه
�شعبه حبا ً وتقديرا ً ف�أعطى �شعبه الوفاء والإخ�لا���ص ،
ويح�ضرنا للداللة على هذا ال�صورة الجميلة والمعبرة
للقائد ح�ي��ن ا�ستقبله �شعبه ف��ي غ��زة و� �س��وري��ة ب�شكل
ال نظير له  ،حينما حمل ب�سيارته على �أكف الم�ستقبلين
م��ن �أب�ن��اء وطنه  ،يقابلها القائد نف�سه وب���ص��ورة �أروع
حين نزل �سائرا ً على قدميه �إلى دار الق�ضاء العالي في
ال�ق��اه��رة  ،ليدافع ع��ن �أب�ن��اء ه��ذا ال�شعب ال��وف��ي الذين
قاموا باغتيال من اعتقدوا �أنه وراء ما حدث ل�شعبنا من
مجازر في �أيلول الأ�سود في الأردن.

ق�ضية العرب التي كانت مركزية ! *
�صالح عي�سى
ال بد �أنك جربت مثلي  ،هذا الإح�سا�س بخيبة الأمل
التي تناو�شك حين تلتقي بالم�صادفة  ،ب�أول فتاة �أحببتها ،
بعد ثالثين عاما ً من الفراق  ،ظل ال�شوق �إليها يطاردك
خاللها  ،فما تكاد تراها  ،بعد كل تلك ال�سنوات  ،حتى
ت��ذه�ل��ك �أط �ن��ان ال�شحم ال�ت��ي �أح��اط��ت ب�ق��ده��ا الميا�س
فحولها �إلى منطاد  ،وزحام التجاعيد الذي ق�ضي على
كل ما كان جماال ً في مالمحها  ،فتروح ت�س�أل نف�سك في
ده�شة  ،عما فتنك فيها  ،واجتذبك �إلى حبها .
�شيء من ذلك حدث لي  ،حين عثرت  -بعد ثالثين
عاما ً من البحث �شوقا ً  -على طبعة ثانية من مذكرات
ال��زع�ي��م الفل�سطيني �أح�م��د ال�شقيري ، 1980 - 1908
ف��ان�ك�ب�ب��ت ع �ل��ى ق��راءت �ه��ا م �ل �ه��وف �ا ً  ،لأ� �س �ت �ع �ي��د المتعة
التي �شعرت بها و�أن��ا �أق��ر�أ طبعتها الأول��ى في منت�صف
ال�سبعينات  ،ف�إذا بهذه المتعة  ،ت�ضيع بين �أطنان ال�شحم

وازدحام التجاعيد  .ولعل ال�سبب �أن ما كان جديدا ًوباعثا ً
على الده�شة وم�شوقا ً للقراءة من الوقائع التي رواها
ال�شقيري في مذكراته  ،قبل ثالثين عاما ً � ،أ�صبح الآن
قديما ً ومعروفا ً  ،و�أن ما �أذاع��ه من �أ�سرار حول موقف
النظم العربية من ق�ضية فل�سطين  ،كما �سمعها ب�أذنيه
�أثناء االجتماعات المغلقة للر�ؤ�ساء والملوك العرب  ،في
�أربعة من م�ؤتمرات القمة العربية  ،عقدت ثالثة منها
قبل هزيمة يونيو  ، 1967وعقد الرابع في الخرطوم بعد
ه��ذه الهزيمة مبا�شرة � ،أ�صبح متكررا ً  ،وبالتالي غير
�صالح لإثارة الده�شة � ،إال ده�شتي �أنا من نف�سي  ،لأنني
ظللت كل هذه ال�سنوات �أبحث عنه  ،بينما كنت خاللها
�أعيد قراءته كل يوم من دون �أن �أدري �أنني �أفعل ذلك .
و�سيا�سة م�ؤتمرات القمة العربية  ،ب��د�أت في مايو
 ، 1946حين انعقد �أول م�ؤتمر للملوك والر�ؤ�ساء العرب

(*) الأهرام العربي  ،القاهرة . 2007/12/1 ،
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ف��ي �أن���ش��ا���ص ب��دع��وة م��ن ال�م�ل��ك ف� ��اروق  -م�ل��ك م�صر
و��ص��اح��ب ب�ل�اد ال�ن��وب��ة وال �� �س��ودان وك��ردف��ان ودارف� ��ور -
وح�ضره  ،ف�ضالً عن ملوك ور�ؤ�ساء ال�سعودية والأردن
والعراق واليمن و�سورية ولبنان  ،وهي ال��دول العربية
ال�سبع التي كانت قد ح�صلت على ا�ستقاللها حتى ذلك
الحين  ،وكانت قمة �أن�شا�ص هي التي �أعلنت لأول مرة ،
وب�شكل ر�سمي � ،أن ق�ضية فل�سطين لي�ست خا�صة بعرب
فل�سطين وحدهم  ،بل هي ق�ضية العرب جميعا ً  ،وهو
المنطق نف�سه ال��ذي ا�ستند �إل�ي��ه الرئي�س عبدالنا�صر
لدعوة الملوك وال��ر�ؤ��س��اء العرب  ،لوقف ما بينهم من
حروب باردة و�ساخنة  ،ولي�ست�أنفوا بعد � 17سنة من عقد
�أول م��ؤت�م��ر لهم �سيا�سة م��ؤت�م��رات القمة  ،ويواجهوا
م�شروع « �إ�سرائيل » بتحويل مجرى نهر الأردن باعتباره
خطرا ً يهدد ق�ضية فل�سطين التي ال تخ�ص  -كما قال
البيان الختامي لقمة �أن�شا�ص � -شعب فل�سطين وحده ،
بل هي ق�ضية العرب جميعا ً .
وك �م��ا �أن ن�ك�ب��ة  1948ال �ت��ي � �ض��اع ف�ي�ه��ا ح��وال��ي %80
من �أر���ض فل�سطين التاريخية و�أكثر من ن�صف ما كان
مخ�ص�صا ً للفل�سطينيين بمقت�ضى قرار التق�سيم الذي
�أ��ص��درت��ه الأم ��م المتحدة ع��ام  ، 1947ج��اءت بعد عقد
قمة �أن�شا�ص بعامين  ،ف��إن نك�سة  1967التي �ضاع فيها
ك��ل م��ا ك��ان ق��د تبقى للفل�سطينيين مما خ�ص�صه لهم
ق��رار التق�سيم من �أر���ض بالدهم  ،قد �أعقبت م�ؤتمرات
القمة الثالثة التي عقدت عامي  ، 1964و  1965على نحو
يدعو للت�سا�ؤل  :هل هناك تالزم ما بين القمم العربية
وبين �ضياع فل�سطين ؟ وبمعنى �أو�ضح  :هل كان �إعالن
العرب ب�أن ق�ضية فل�سطين تخ�ص العرب جميعا ً  ،ولي�س
الفل�سطينيين وحدهم  ،و�أنها ق�ضية العرب المركزية هو
�سبب �ضياع فل�سطين ؟
ك��ان ه��ذا ه��و ال���س��ؤال ال��ذي �شغلني و�أن �أع�ي��د قراءة
م��ذك��رات �أح�م��د ال�شقيري بنظرة  -وذاك ��رة  -تختزنان
وقائع وم�شاهد كل ما ج��رى خ�لال ال�سنوات الثالثين
التي م�ضت منذ قر�أتها لأول مرة  ،لأتوقف �أمام ما عاناه
من متاعب وعراقيل ومطبات �صناعية  ،ب�سبب التف�سير
ال �ع��رب��ي ال��ر��س�م��ي ل���ش�ع��ار فل�سطين ق���ض�ي��ة ال تخ�ص
الفل�سطينيين وح��ده��م  ،لكنها تخ�ص ال�ع��رب جميعا ً ،
الذي رفعته قمة �أن�شا�ص  ،وترجمته القمم التالية �إلى
�شعار ( فل�سطين ق�ضية العرب المركزية ) لينتهي في
التطبيق �إل��ى �أن فل�سطين ق�ضية تخ�ص العرب جميعا ً
فيما عدا الفل�سطينيين .
وكان ذلك هو اللب�س  -المق�صود والمتعمد  -الذي
حاول �أحمد ال�شقيري على امتداد ال�سنوات الخم�س التي
�شغل خاللها مقعد مندوب فل�سطين الدائم في الجامعة
العربية  ،وموقع رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية بين
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عامي  1963و � ، 1968أن يقنع الملوك والر�ؤ�ساء العرب
ب�أن كون ق�ضية فل�سطين هي ق�ضية العرب المركزية ،
ال يعني �أال يكون للفل�سطينيين �أنف�سهم ر�أي فيما يتعلق
بها  ،و�أن الت�ضامن العربي مع الق�ضية ال يعني �أن يحل
المت�ضامنون محل �صاحبها في الت�صرف فيها  ..و�إذا كان
�صحيحا ً �أن الم�ؤ�س�سات التي تمثل ال�شعب الفل�سطيني قد
تدمرت بعد احتالل �أرا�ضيه عام  ، 1948فمن ال�صحيح
 كذلك � -أن م�س�ؤولية تدمير ه��ذه الم�ؤ�س�سات  ،تقعبالدرجة الأول��ى على عاتق المت�ضامنين معه  ،الذين
�أخط�أوا منذ البداية فهم المعنى الحقيقي للت�ضامن ،
واعتبروه حلوال ً محل الت�ضامن معه .
وكانت محاولة �إع��ادة تف�سير �شعار فل�سطين ق�ضية
العرب المركزية هي م�صدر المتاعب الكثيرة التي عاناها
�أحمد ال�شقيري  ،عندما حاول في ظل �سيا�سة م�ؤتمرات
القمة العربية � ،أن يعيد �إح �ي��اء ال�ك�ي��ان الفل�سطيني ،
بما يحفظ لل�شعب الفل�سطيني دوره في ق�ضية تحرير
الأر� � ��ض ال�م�ح�ت�ل��ة � ،إذ ك��ان��ت ه �ن��اك م �خ��اوف و�شكوك
لدى الأردن وحلفائها فميا كان يعرف �آن��ذاك بمع�سكر
المحافظين العرب  ،من �أن يكون الهدف من �إحياء هذا
الكيان  ،ه��و �سلخ ال�ضفة الغربية ع��ن الأردن  ،و�إقامة
حكومة فل�سطينية فيها  ،تتحالف م��ع م��ا ك��ان يو�صف
ب�أنه مع�سكر التقدميين العرب  ،وكان لدى المع�سكرين
�شكوك ب�أن �إحياء هذا الكيان ي�سعى لإلغاء �شعار فل�سطين
ق�ضية العرب المركزية لتتحول �إلى ق�ضية قطرية تخ�ص
الفل�سطينيين وحدهم  ،فيتحالفون مع �أحد المع�سكرين
�ضد الآخر � ،أو ي�ستقلون عنهما معا ً فيفقدان معا ً ورقة
�سيا�سية راب�ح��ة  ،ك��ان ك��ل منهما ي�ستغلها ف��ي الت�شهير
ب��الآخ��ر  ،وك��ان كالهما يجني م��ن ورائ �ه��ا  -بالحق �أو
بالباطل  -جماهيرية ال ي�ستحقها .
وت� ��زدح� ��م م� ��ذك� ��رات ال �� �ش �ق �ي��ري ب �م �ئ��ات الوقائع
والت�صريحات والأقوال  ،تك�شف التناق�ض الحاد بين ما
يقوله الملوك والر�ؤ�ساء العرب في العلن  ،وما ي�صدر في
البيانات الختامية لم�ؤتمرات القمة العربية من جانب ،
وبين المواقف الفعلية والأقوال الحقيقية التي �صدرت
عنها في الجل�سات ال�سرية لهذه الم�ؤتمرات  ،التي كان
ال�سبب الحقيقي ل��دع��وة عبدالنا�صر �إل��ى عقدها  ،هو
و�ضع خطة عربية لحرمان « �إ�سرائيل » من اال�ستفادة
بالم�شروعات التي تقيمها في �أرا�ضيها  ،لتحويل مياه
رواف ��د ن�ه��ر الأردن  ،ب��إق��ام��ة م���ش��روع��ات لتحويل هذه
ال��رواف��د ف��ي لبنان  ،وم��ع �أن لبنان لفت نظر الر�ؤ�ساء
والملوك منذ البداية � ،إلى �أنه مع ا�ستعداده لإقامة هذه
الم�شروعات على �أرا�ضيه � ،إال �أنه ال يملك قوة ع�سكرية
للت�صدي لأية محاولة قد تقوم بها « �إ�سرائيل » لتدمير
م�شروعات التحويل العربية  ،ومع �أن م�ؤتمرات القمة
العربية و�ضعت خطة لت�شكيل ق�ي��ادة عربية م��وح��دة ،

ت�ت��ول��ى ت�شكيل وت��دري��ب ف ��رق ع���س�ك��ري��ة ل�ح�م��اي��ة هذه
الم�شروعات  ،ف�إن هذه القيادة ظلت على امتداد خم�س
�سنوات بال عمل  ،ل�سبب ب�سيط  ،هو �أن ال��دول العربية
التي تعهدت بتمويل �إن�شاء هذه الفرق  ،لم تدفع دينارا ً
وال فل�سا ً واحدا ً مما تعهدت به .
وك��ان ال بد �أن يحدث ما حدث  :دم��رت « �إ�سرائيل »
م�شروعات التحويل العربية  ،التي لم تجد من يدافع
عنها فتوقفت  ،ثم توقفت م�ؤتمرات القمة العربية نف�سها
ف��ي �صيف ع��ام  ، 1965بعد تجدد ال�صراع بين مع�سكر
المحافظين ومع�سكر الثوريين  ،ولم ت�ست�أنف �إال بعد �أن
وقعت هزيمة  ، 1967ليجتمع العرب في م�ؤتمر الخرطوم ،
ويرفعوا �شعار �إزالة �آثار العدوان بدال ً من �شعار تحرير
فل�سطين  ،فيحتج �أحمد ال�شقيري على ذلك  ،وين�سحب
من الم�ؤتمر  ،ويعلن �أن منظمة التحرير الفل�سطينية

�ستعيد تنظيم م�ؤ�س�ساتها لتكون ق��ادرة على موا�صلة
الكفاح وم�ق��اوم��ة االح�ت�لال الإ�سرائيلي متالحمة مع
جميع القوى المنا�ضلة في الوطن العربي .
وبعدها ب�أ�شهر  ،قدم �إليه �سبعة من �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية مذكرة يطلبون
منه فيها اال�ستقالة من من�صبه .
وذلك ما كان  ..وما انتهى عام  1974ب�إقرار م�ؤتمر
ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال ��رب ��اط ب � ��أن م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية ه��ي الممثل ال���ش��رع��ي وال��وح�ي��د لل�شعب
الفل�سطيني  ،ليفاج�أ العرب في عام  ، 1993برئي�س هذه
المنظمة يا�سر عرفات وهو يوقع في �أو�سلو اتفاقا ً يتبادل
فيه االعتراف بـ « �إ�سرائيل »  ،وكان �أحمد ال�شقيري قد
غادر الدنيا  ،بعد عام واحد من توقيع المعاهدة الم�صرية
 -الإ�سرائيلية .

ال�شقيري  ..م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية *

« ه��ذه ال�سيدة المحترمة ال�ت��ي ول��دت ف��ي رو��س�ي��ا ،
وتزوجت في �أميركا  ،وعا�شت في بولونيا  ،ثم ا�ستقرت في
بلدي قد جاءت �إليكم من تل �أبيب لكي تف�سر لكم لماذا
وكيف وب�أي حق يحتل الغريب �أر�ض �صاحب الحق ؟ وكيف
وب�أي حق يطرد اليهود العرب من بالدهم ؟  ..قولوا �أيها
ال�سادة لهذه ال�سيدة المحترمة � ،إن ال�شعب الفل�سطيني
موجود ولن تذيبه قوة في الوجود  ،و�إن عليها �أن تعود
�إلى �أميركا �أو بولونيا �أو رو�سيا ؛ حيث بع�ض �أهلها  ،و�أن
تترك �أهلي يعودون لأنهم �سيعودون �إلى وطنهم ذات يوم
�أحرارا »  .هذه هي كانت كلمات ال�شقيري  ،والتي وجهها
�إلى جولدا مائير في الأمم المتحدة عندما طالبت ب�إلغاء
بند الم�ساعدة الخا�ص بال�شعب الفل�سطيني  ،وقالت
با�ستهتار وا��س�ت�ف��زاز �أي��ن ه��و ال�شعب الفل�سطيني هذا
ال��ذي تطرحون ق�ضية �صرف الم�ساعدات له كل عام ؟
�إنه ال يوجد اليوم �شعب ا�سمه ال�شعب الفل�سطيني  ،وكان
ال�شقيري وقتها وزير ال�سعودية ل�ش�ؤون الأمم المتحدة ،
وبعد هذه الحادثة تبنى ال�شقيري دعوة الدول العربية
وال�شعب الفل�سطيني �إلى �إقامة جبهة ثورية على غرار
جبهة التحرير الجزائرية لتعلن الحرب على « �إ�سرائيل »
رافعا ً �شعار � :إن ر�صا�صة تطلق على �أر�ض فل�سطين يتردد
�صداها في �أروقة الأمم المتحدة �أكثر من مائة خطاب ،
و�أكثر من �ألف م�شروع قرار  ،وبالفعل جرى تعيينه في

محمد الك�سيح

من�صب ممثل فل�سطين في جامعة الدول العربية .
الخـطـيــب
حفظ ال�شقيري القر�آن الكريم � ،إلى جانب المئات من
الأحاديث النبوية  ،و�أقوال الخلفاء وال�صحابة  ،كما كان
يقر�أ ويكتب باللغة الإنجليزية تماما ًمثل براعته في اللغة
العربية  ،وعندما كان في الأم��م المتحدة كان م�شهورا ً
عن « الم�سيو في�شن�سكي » مندوب ال�سوفييت الدائم في
الأم��م المتحدة ب�أنه من �أعظم الخطباء الذين وقفوا
على منبر المنظمة الدولية  ،وكان الكثيرون يعتقدون
�أن ال�شقيري الذي كان يبدع في خطاباته باللغة العربية
�أو الإنجليزية �أخذ يخطف الأ�ضواء منه  ،حتى �إنه كان
ذات ي��وم يحيط ب��ه ع��دد م��ن المندوبين ال�ع��رب عندما
ر�أوا ال�شقيري مقبالً عليهم داعبوا الم�سيو في�شن�سكي
فقالوا ل��ه ه��ذا ه��و ال�شقيري ال��ذي نعتبره في�شن�سكي
العرب  ..فرد عليهم المندوب ال�سوفييتي قائالً  :ولماذا
ال تقولون �إن في�شن�سكي هو �شقيري ال�سوفييت ؟!  .لم
ي�أخذ ال�شقيري من�صبه في الجامعة العربية على �أنه
من�صب بروتوكولي كما كان يظن الذين قاموا بتعيينه ،
بل انطلق ال�شقيري في �سل�سلة زيارات �أزعجت كل الدول
العربية � ،إذ �إنه �أخذ يتجول في مخيمات الالجئين في
البالد العربية  ،ثم �أخذ يزور الدول العربية  ،و يعر�ض
عليها م�شروعه ؛ حيث وجد معار�ضة في البالد التي لم

(*) الميزان � ،أناندل  ،فيرجينيا . 2009/3/27 ،
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تكن تتوقع �أن تتحول مهمة ال�شقيري �إلى �إقامة تنظيم
يتحول في النهاية �إلى جي�ش م�سلح ؛ حيث �أكد ال�شقيري
على �أن الكفاح الم�سلح هو وحده الطريق ال�سليم لعودة
الالجئين  ،و�أن الم�ساومات ال�سيا�سية ال يمكن �أن تحرر
فل�سطين  ،ففي م�ؤتمر القمة العربية الأول يناير 1964
اكتفي بتكليفه ب�إجراء ات�صاالت مع ال�شعب الفل�سطيني
ح��ول ف�ك��رة �إن���ش��اء ك�ي��ان فل�سطيني � ،إال �أن��ه ذه��ب بهذا
التكليف �إل��ى �أب�ع��د مما �أراد �أ�صحاب الجاللة وال�سمو
والفخامة وال�سيادة من الملوك والر�ؤ�ساء العرب  ،وقام
ب��إع�لان منظمة التحرير الفل�سطينية ممثالً لل�شعب
الفل�سطيني في م�ؤتمر وطني ت�أ�سي�سي عقده في القد�س
في �أيار /مايو  ، 1964ولكن مواقفه القوية كانت �سببا ً في
�إزالته عن الحياة ال�سيا�سية بعد ذلك .
توفي ال�شقيري في  1980/2/26وامتثاال ً لو�صيته
ك�م��ا ذك ��رت ف��ي م�ق��دم��ة ك�ت��اب��ه « خ��راف��ات ي�ه��ودي��ة » تم
دفنه في مقبرة ال�صحابي �أب��ي عبيدة بن الجراح فاتح

فل�سطين  ،ومحرر بيت المقد�س  ،وهي المقبرة الواقعة
في الأغ��وار الأردنية ؛ حيث تم دفنه في مقابر الأبطال
وقادة الفتوحات �إلى جانب �أبي عبيدة بن الجراح  ،ومعاذ
ابن جبل  ،و�شرحبيل بن ح�سنة  ،ولأنه لم تطب نف�سه في
تحرير القد�س وبقية الأرا�ضي المحتلة فقد طابت نف�سه
�أن��ه ا�ستقر �إل��ى ج��وار ال��ذي��ن ه��زم��وا ذات ي��وم الأع ��داء ،
وحرروا ذات يوم �أر�ض المقد�سات .
وف��ي ي��وم ذك��رى ال�شقيري نتذكر ه��ذه الأب �ي��ات من
ق�صيدة الأ�ستاذ ال�شاعر هارون ها�شم ر�شيد :
�أه� �ك ��ذا  ،ه �ك��ذا ت�م���ض��ي وترتح ُل
والبيت مغت�صب وال�شعب معتق ُل
وح ّجتها
�إي ��ه خ�ط�ي��ب فل�سطينُ ,
م��ن �أي �صفحاتك ال �غ��راء �أنته ُل
و�أن ��ت ع�م��ر ب�ل�ادي ع�م��ر غ�ضبتها
وعمر من �صمدوا فيها  ,ومن بذلوا

[الب�شير الإبراهيمي ي�ستعين بال�شقيري للدفاع عن الجزائر *
في ذكرى المنا�ضل العربي �أحمد ال�شقيري 2010/2/10
محمد الهادي الح�سني
في مثل هذه الأيام منذ ثالثين �سنة غ ّيب القدر وجها ً
كريما ً  ،و�شخ�صا ً عظيما ً من وجوه العرب وعظمائهم ،
الذين �آم�ن��وا بوحدة ه��ذه الأم��ة التي زك��ا �أ�صلها  ،ونما
فرعها  ،وعملوا بكل ما �أوتوا من قوة لكي تعود �سيرتها
الأولى عزيزة الجانب  ،كريمة الحياة  ،و�أعني بهذا الوجه
الأ�صيل المنا�ضل الفل�سطيني �أحمد ال�شقيري رحمه اهلل ،
الذي ال يعرفه �أبناء هذا الجيل من العرب  ،لأنهم �أريد
لهم �أن يجهلوا �أم�ث��ال ه��ذا ال��رج��ل  ،وي�ق� ّدم لهم �أنا�س
« لي�س لهم في المكرمات ج ّل وال ق ّل » .
ولد �أحمد ال�شقيري في �سنة  1908في قلعة تبنين
بلبنان م��ن �أب فل�سطيني و�أم ت��رك�ي��ة ل��م ي� ��ؤدم بينهما
ف��اف�ت��رق��ا  ،ف�ت��ز ّوج�ه��ا ع�م��ه �سليم ال ��ذي ك��ان مقيما ً في
طولكرم بفل�سطين  ،ولكن �أمه لم تمتد �أيامها  ،فتوفاها
اهلل في �سنة  ، 1915فا�ضطر �أحمد �أن يلتحق ببيت �أبيه
في مدينة عكا  ،التي تعلم فيها المرحلة االبتدائية .
في تلك الأثناء  -وهو لما يبلغ الحلم  -تناهى �إلى
�سمعه ما كان يتداوله الكبار من حديث عن ذلك الوعد
الم�ش�ؤوم  ،الذي تولّى كبره المجرم اللورد بلفور  ،الذي
تع ّهد فيه با�سم بريطانيا ب�إن�شاء « وطن » في فل�سطين
لـ « جراد �أوروبا »  ،ثم لم يلبث �أن ر�أى الجيو�ش الإنجليزية
(*) ال�شروق  ،الجزائر . 2010/2/11 ،
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وهي تحتل فل�سطين في �سنة  1917بعد هزيمة تركيا في
الحرب العالمية الأولى  ،التي كان من عواقبها المبا�شرة
على عائلة ال�شقيري �أن طردت من بيتها في عكا بدعوى
م��واالة وال��ده لتركيا  ،وقد اتخذ �ضباط الإنجليز ذلك
البيت م�سكنا ً لهم  ،ومن الأم��ور التي انطبعت في ذهن
الفتى �أح�م��د �آن ��ذاك تدفق �آالف اليهود على فل�سطين
تحت حماية البغاة الإنجليز  ،ال��ذي��ن « ه��م �أ ّول ال�ش ّر
وو�سطه و�آخره منهم يبتدي و�إليهم ينتهي »  ،كما يقول
الإمام الإبراهيمي .
�أت ّم �أحمد ال�شقيري درا�سته الثانوية في القد�س  ،ثم
التحق بالجامعة الأميركية ف��ي ب�ي��روت  ،فانغم�س في
الن�شاط الطالبي  ،مما �أ ّدى �إلى طرده من الجامعة  ،ثم
من لبنان لقيادته مظاهرة طالبية �ضد الوجود الفرن�سي
في ال�شام  ،وكان ذلك في �سنة . 1927
رجع �أحمد �إلى فل�سطين  ،والتحق بمعهد الحقوق ،
وكان في الوقت نف�سه يعمل في جريدة « مر�آة ال�شرق » ،
وكان �أول مقال له تحت عنوان  « :تق ّدم �أيها ال�شاب واطرد
�أباك »  ،احتجاجا ً على الزعامات الفل�سطينية  ،التي كانت
من�شغلة بالكيد لبع�ضها  ،الهية عن الخطر ال�صهيوني ،
الذي �سي�أتي عليها كلها .

تحم�س ال�شاب �أحمد ال�شقيري للثورة الفل�سطينية
الكبرى التي اندلعت في عام  ، 1936وكان �إ�سهامه فيها
ه��و ال��دف��اع ع��ن ال�ث��وار ال��ذي��ن قب�ضت عليهم ال�سلطات
الإنجليزية  ،فعلم �أن هذه ال�سلطات تتر ّب�ص به  ،فلج�أ
�إلى م�صر �إلى �سنة  ، 1940حيث عاد �إلى فل�سطين ب�سبب
وفاة والده  ،وفتح مكتبا ً خا�صا ً به للمحاماة .
� ّأ�س�ست جامعة الدول العربية  ،وتقرر ت�أ�سي�س مكاتب
تابعة لها في بع�ض العوا�صم  ،للتعريف بالق�ضايا العربية
وال��دع��اي��ة لها  ،وف��ي مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،
و ُع� ّي��ن �أحمد ال�شقيري م��دي��را ً لمكتب الإع�ل�ام العربي
في وا�شنطن  ،ثم �أعيد للمهمة نف�سها في مكتب الإعالم
العربي المركزي ف��ي القد�س  ،ال��ذي ا�ستمر فيه حتى
وق �ع��ت ال�ج��ري�م��ة ال �ك �ب��رى ف��ي  1948ب�ت��أ��س�ي����س الكيان
ال�صهيوني الهجين  ،بدعم مبا�شر من �أك��اب��ر مجرمي
الع�صر الحديث  :بريطانيا � ،أميركا  ،فرن�سا  ،االتحاد
ال�سوفييتي  ..ف�أ�صبح ال�شقيري من الالجئين مثل مئات
الآالف من الفل�سطينيين  ..وراح ي�ضاعف ن�شاطه في
�سبيل ق�ضية بلده من خالل ما �أ�سند �إليه من مهام في
بع�ض الدول العربية �أو في جامعة الدول العربية التي
ُع ّين فيها �أمينا ً عاما ً م�ساعدا ً من ع��ام� 1951إلى ، 1956
ويدعو �إلى الإعداد الجيد ال�ستعادة الكرامة المغ�صوبة ،
وا�سترجاع الأر�ض الم�سلوبة  ،لأنه كان ي�ؤمن « �أن القانون
الدولي لن ينقذ فل�سطين » .
في خريف  1951ح�ضر ال�شقيري دورة الأمم المتحدة
التي عقدت في باري�س نائبا ً لرئي�س الوفد ال�سوري فار�س
الخوري  ،وكان الإمام محمد الب�شير الإبراهيمي قد ذهب
�إلى باري�س لكي يت�صل بوفود الدول العربية والإ�سالمية ،
ويطلب منها طرح الق�ضية الجزائرية  ،فكان ممن تعرف
�إليهم و�أعجب بهم  ،و�أعجبوا به فا�ضل الجمالي ( العراق ) ،
فار�س الخوري ( �سورية ) � ،صالح الدين با�شا ( م�صر ) ،
عبد الرحمن عزام ( �أمين عام جامعة الدول العربية ) ،
�أحمد ال�شقيري ( نائب رئي�س الوفد ال�سوري ) .
لقد احتفظ الإم ��ام الإب��راه�ي�م��ي لل�شقيري  -منذ
ذلك اللقاء  -ب�صورة ح�سنة من حيث معارفه الوا�سعة ،
وعواطفه ال�صادقة  ،وقدرته على العمل  ،وقد ازداد الإمام
ت�أكدا ً من هذه الجوانب في ال�شقيري بعدما �سافر �إلى
الم�شرق في ربيع عام  ، 1952للدعاية للق�ضية الجزائرية
 ،ولهذا عندما �أذن ر ّبك ب�إعالن الجهاد في الجزائر في
ع��ام  ، 1954ووق�ف��ت ال��دول العربية �إل��ى جانب ال�شعب

ال �ج��زائ��ري ف��ي ج �ه��اده  ،وك ��ان ف��ي م�ق��دم��ة ت�ل��ك الدول
المملكة العربية ال�سعودية التي كانت �أول دولة « تكلفت
بعر�ض ق�ضية الجزائر في هيئة الأم��م المتحدة » (، )1
بعث الإمام الإبراهيمي ر�سالة �إلى الملك �سعود جاء فيها :
« ا�سمحوا لنا  - ..يا �صاحب الجاللة � -أن نلفت

نظر جاللتكم �إلى �أن من بين رجاالت العرب رجلين
متخ�ص�صين في الإلمام التام ب�ش�ؤون الجزائر من
جميع نواحيها  ،مع الإخال�ص والغيرة والجراءة  ،ومع
ال�صدق في خدمة جاللتكم وهما  :الأ�ستاذ �أحمد بك
ال�شقيري  ،والأ�ستاذ عبد الرحمن عزام با�شا  ،ف�إذا
وافق نظركم ال�سامي على �أن تكلفوهما � -أو �أحدهما -
باال�ستعداد من الآن لمتابعة ق�ضايا الجزائر والدفاع
عنها با�سم جاللتكم كعون وتعزيز ل�سفارتكم بوا�شطن ،
�إن ر�أيتم هذا ووافقتم عليه كنتم قد و�ضعتم الق�ضية
ٍ
محام بارع  ،عالم ب�أدلتها وبراهينها  ،محيط
في يد
بجزئياتها وكلياتها  ،ولكم النظر الحالي في تفا�صيل
المو�ضوع وكيفياته » (. )2

وقد ا�ستجاب الملك �سعود القتراح الإمام الإبراهيمي ،
وع� ّي��ن �أح�م��د ال�شقيري ممثالً للمملكة ال�سعودية في
الأمم المتحدة  ،حيث جادل عن ق�ضية الجزائر وق�ضايا
العرب جداال ً حارا ً  ،حتى قال الرئي�س الأميركي �آيزنهاور
في م�ؤتمر �صحافي � « :إن ال�شقيري ال يمثل المملكة
» ()3
العربية ال�سعودية !؟
ل�ق��د �أل �ق��ى �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري م��ن ع�ل��ى م�ن�ب��ر الأمم
ال �م �ت �ح��دة خ �ط �ب �ا ً رائ �ع ��ة م ��ن ح �ي��ث ال �ق ��وة المنطقية
والبالغية  ،وف��ي �أول خطاب �أل�ق��اه دف��اع�ا ً عن الجزائر
ن ّبه �إلى « �أن الجزائر ال تكافح لتنال ا�ستقاللها  ،ولكنها
تكافح لت�سترد وت�ستعيد ا�ستقالال ً انتزع منها � ،إن الجزائر
ال تكافح لتبني دول��ة ج��دي��دة؛ ولكنها تكافح لت�سترد
وت�ستعيد دولتها التي كانت قائمة في زمن لم يكن فيه
عدد من الدول المعا�صرة قائمة �أو موجودة » ( ، )4وعندما
زع��م وزي��ر خارجية فرن�سا �أن للثورة الجزائرية �صلة
لينف�ض عنها ال�شعب الجزائري وال�شعوب
بال�شيوعية
ّ
الإ�سالمية  ،ر ّد عليه ال�شقيري قائال ً � « :إذا كان �شيء من
هذا موجودا ً في الجزائر ف�إني ال �أرى داعيا ً لأن يت�سرب
القلق �إلى الم�سيو بينو  ،ذلك �أن ال�شيوعية لها وجودها
و�أثرها في المجتمع الإفرن�سي  . )5( » ..وعن العون الذي
تتلقاه الجزائر من الدول ال�شقيقة وال�صديقة واحتجاج

( )1مولود قا�سم  ،نايت بلقا�سم  :ردود الفعل الأولية على غرة نوفمبر � ..ص. 203
(� )2آثار الإمام الإبراهيمي ج� 5ص . 52 - 51
( )3خيرية قا�سمية � :أحمد ال�شقيري  ،زعيما ً فل�سطينيا ً ورائدا ً عربيا ً  ،ط �إلكترونية � .ص . 103
(� )4أحمد ال�شقيري  :ق�صة الثورة الجزائرية � ،ص . 16ويظن �أنا�س �أن الأ�ستاذ مولود قا�سم هو �أول من ا�ستعمل هذا التعبير .
( )5المرجع نف�سه � ،ص. 26
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فرن�سا على ذلك  ،قال ال�شقيري � « :إن فرن�سا التي ت�شكو
الآن من العون الخارجي الذي ُيق ّدم للجزائريين كان لها
�ش�أن مع العون الخارجي  ،لقد ق ّدمت عونا ً  ،وقد تلقت
عونا ً » ( . )1ومن �أروع ما قاله �أحمد ال�شقيري  « :الرئي�س
ديغول خيب �آمالنا في الجنرال ديغول »  .وعندما �أجبر
ال�شعب ال �ج��زائ��ري وم �ج��اه��دوه ال �ج �ن��رال دي �غ��ول على
االعتراف بحق ال�شعب الجزائري  ،لم ي َر ال�شقيري في
ذل��ك ف�ضال ً لديغول على الجزائر  ،ب��ل خطب يقول :
« الجنرال ديغول ح ّرر فرن�سا مرتين  ..في المرة الأولى
ا�ستطاع �أن يحرر فرن�سا من النازية  ،وفي المرة الثانية
ك��ان للرئي�س دي�غ��ول دور كبير ف��ي تحرير فرن�سا من
اال�ستعمار » (. )2
لقد كتب القدر �أن يكون �أحمد ال�شقيري هو �أول رئي�س
لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،ومن �أهم ما �أنجزه في
الفترة الق�صيرة التي ر�أ�س فيها المنظمة تكوين جي�ش
التحرير الفل�سطيني  ،وقد عانى من �إخوانه �أكثر مما
عانى من �أعدائه  ،مما جعله يردد � « :إنني ق�ضيت �أيامي
و�أع��وام��ي في منظمة التحرير وف��ي عنقي ثالثة ع�شر
حبال ً يم�سكها ثالثة ع�شر ملكا ً ورئي�سا ً » (. )3
ا�ستقال ال�شقيري من رئا�سة المنظمة في دي�سمبر
 ، 1967وا�ستقر ف��ي ال�ق��اه��رة ال�ت��ي غ��ادره��ا بعدما فعل
ال�سادات فعلته بالتنكر لأمته ومواالته لأعدائها  ،وا�ستقر
فترة في تون�س �إلى �أن ا�شتدت عليه وط�أة المر�ض  ،ف ُنقل
�إلى ع ّمان بالأردن  ،حيث �أتاه اليقين في  26فبراير من
�سنة  ، 1980وقد �أو�صى �أن يدفن في مقبرة ال�صحابي
الجليل �أب��ي عبيدة عامر ب��ن ال�ج��راح ف��ي غ��ور الأردن ،
على بعد  3كم من حدود فل�سطين مع الأردن  ،رحم اهلل
المنا�ضل الكبير �أحمد ال�شقيري  ،وجزاه عما قدمت يداه
لدينه ولوطنه وقومه جزاء ح�سنا ً .

تعليقات �إلكترونية على المقال
تعليق 1
نجيب قا�سم  -الرمثا/الأردن
الأخ الكريم ال�سيد /محمد الهادي الح�سني
كذا يكون الوفاء وهكذا يكون الرجال .
لقد كنت وفيا ً لق�ضايا �أمتك ول��م تن�س من قدموا
ونا�ضلوا لرفعة �ش�أن هذه الأم��ة ممثلة بال�سيد� /أحمد
�أ�سعد ال�شقيري رحمه اهلل  ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ن�سيه �أو
تنا�ساه العديد من �أبناء بلده وقيادته التي تمتطي مركب
ال�سندباد التائه في عر�ض بحر متالطم .
ل�ق��د واج ��ه ك�م��ا تف�ضلت حملة ��ش�ع��واء م��ن قيادات

فل�سطينية �سعت لتفجير الكفاح الم�سلح  ،وهي القيادة
التي �سلمها الراية طائعا ً عندما �شعر ب�أن مرحلة الكفاح
ال�سيا�سي لم تعد ِ
تجد نفعا ً بعد هزيمة ( نك�سة ) حزيران
وال �أخفيك �سرا ً �أنني كنت من بع�ض ناقديه �آنذاك  ،وكنت
فتى في المرحلة الثانوية .
ً
وت�ط��وع��ت ف��ي ه��ذه ال �ح��رب ال �م��ذك��ورة  :ب�م��ا �سموه
�آن��ذاك الدفاع المدني  ،وكان كل واحد منا يحمل �شارة
على ذراعه كتب عليها عبارة من �إحدى العبارات التالية :
( �إ�سعاف � -إنقاذ  -و�شرطة ع�سكرية )  ،وقد �صادف �أن كنا
ذات ليلة على طريق ال�شام عمان حيث �أقيم في مدينة
الرمثا الحدودية  ،ف ��إذا ب�سيارة �سوداء قادمة  ،فطلبنا
�إليها التوقف فوقفت  ،ولما نظرنا بداخلها كان المرحوم
�أحمد ال�شقيري وعبد المنعم ريا�ض و�ضابط ثالث لم
نتعرف �إليه  ،رحمهم اهلل جميعا ً  ،فحييناهم ووا�صلوا
�سيرهم �إلى دم�شق عبر حدود الرمثا .
ومن مفارقات ذلك المكان �أنه ذات يوم �ألقينا القب�ض
على مرا�سل �صحفي  ،فقلنا له � :أنت جا�سو�س �إ�سرائيلي ؟
ف�أجاب � :أنا مرا�سل �صحيفة �إزفي�ستيا ال�سوفييتية  ،وقد
�أتيت لتغطية �أنباء الحرب في الجبهة الأردنية  ،ولكن من
�أنتم ؟ فقلنا له  :الحماية المدنية  .فقال  :لقد �أتيت من
�سورية و�شاهدت �شبابا ً مثلكم وكانوا يحملون ب�أيديهم
ب �ن��ادق ( كال�شنكوف رو��س�ي��ة ) ف ��أي��ن �سالحكم �أن �ت��م ؟
فقلنا له � :أال ترى ال�شريط على �أذرعنا ؟ ف�ضحك قائال ً :
وه��ل ه��ذه الأ�شرطة �ست�سقط الطائرات الإ�سرائيلية ؟
ف�صرخنا به كي ي�صمت � :أرجو �أن ال ت�ضحك  .واقتدنــــاه
�إل��ى ال�ح��اك��م الع�سكري �آن ��ذاك  ،وك��ان ال�ح��اك��م الإداري
ويدعى ح�سن المومني  ،ف�أح�سن وفادته وودعه لمهمته .
وع��ودة �إل��ى ال�سيد �أح�م��د ال�شقيري  ،ن�سيت ي��ا �أخي
لدي ن�سخة قديمة منه عنوانه :
�أن تذكر �أنه �ألّف كتابا ً ّ
( ق�ضايا عربية ) وفي مقدمته عبارة تقول  :دفاعا ً عن
فل�سطين والجزائر .
تعليق 2
�ساهر الحاج عي�سى  -تون�س
�أ��ش�ك��ر ب��داي��ة الأ��س�ت��اذ محمد ال �ه��ادي الح�سني على
مقاله الجيد  ،والنابع من �إيمانه الجزائري الفل�سطيني ،
وبذاكرته الن ّيرة لرجوعه �إلى الما�ضي الذي هو قريب
ن�سيه ال�ن��ا���س وت�غ��اف��ل عنه الإع�ل�ام  ،و�أ��ص�ب��ح الما�ضي
ورج��االت الما�ضي من المن�سيات �إال للتفاخر في بع�ض
المنا�سبات ب�شيء م��ا  ،ال�ستذكار ذك��رى �أو ح��ادث��ة دون
االع �ت��راف بالجميل ل�ل��ذي��ن ن��ا��ض�ل��وا ب���ص��دق  ،وقدموا
للق�ضية الفل�سطينية وق�ضايا التحرر في باقي الدول

(� )1أحمد ال�شقيري  :ق�صة الثورة الجزائرية  ،مرجع �سابق � ،ص. 27
( )2المرجع نف�سه � ،ص . 163
(� )3أحمد ال�شقيري  :من القمة �إلى الهزيمة � .ص . 165
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العربية ومنها الجزائر التي قدمت الكثير  ،ه�ؤالء النا�س
من ال�شعب العادي لم يكن في خلدهم وفي ذاكرتهم �إال
الن�ضال � ،إال التحرير � ،إال م�صلحة ال��وط��ن  ،ل��م تكن
م�صالحهم ال�شخ�صية هي الأ�سا�س  ،نعم �أخ��ي الفا�ضل
كل ما ذكرته عن المرحوم ال�شهيد هي حقيقة  ،و�إنك
ا�ستعنت بالعديد من الم�صادر والمعلومات ال�صحيحة .
�أن��ا �أخ��ي العزيز ل��م يح�صل ل��ي �شرف ال�ت�ع� ّرف على
المنا�ضل �أحمد ال�شقيري عن قرب  ،لكن كان لي ال�شرف
ال�ع�ظ�ي��م �أن ت�ع��رف��ت ع�ل��ى ال�ب�ع����ض م��ن �أوالده وزوجته
ال�ف��ا��ض�ل��ة  ،ل��و �أك �ت��ب ��ص�ف�ح��ات و��ص�ف�ح��ات ع�ل��ى �أعمدة
ال�صحافة �أو في كتاب لن �أوفيهم حقهم بف�ضل التربية
والأخ�ل�اق والحياء التي تتمتع بها ه��ذه العائلة  ،التي
تربت على الخلق الح�سن و�أخ��ذت الم�آثر الكريمة من
الوالد الكريم  ،لقد عرفتهم في تون�س وعا�شرتهم ع�شرة
الأخ ال�صادق  ،وكلما �أريد �أن �أرتقي �إلى م�ستواهم الراقي ،
�أُف��اج��أ بالم�ستوى العالي للنبل والإخ�لا���ص والتوا�ضع
والمحبة وم�ساعدة النا�س  ،وعلى طريقة يدك الي�سرى
ال تعرف ما قدمت يدك اليمنى .

�أخي الكريم � ،أكتفي بهذا القدر من التدخل  ،و�أ�ضيف
ب�أن المرحوم قد خلف وراءه ع��ددا ً كبيرا ً من الدرا�سات
وال�م��ؤل�ف��ات ح��ول الق�ضية الفل�سطينية ب�شكل خا�ص
والق�ضايا العربية ب�شكل ع��ام  ،ومنها �أذك��ر لكي توثق
�أجيالنا القادمة وتتعرف :
 من القد�س �إلى وا�شنطن ق�ضايا عربية دفاعا ً عن فل�سطين والجزائر فل�سطين على منبر الأمم المتحدة �أربعون عاما ً في الحياة العربية والدولية حوار و�أ�سرار مع الملوك والر�ؤ�ساء من القمة �إلى الهزيمة معارك العرب علم واحد وع�شرون نجمة الطريق �إلى جنيف الجامعة العربية -خرافات يهودية

كم ظلمنا هذا الرجل ! *
نعم �إن م  .ت  .ف هي الممثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب
الفل�سطيني  .وهنا � ،أتوقف لأق��ول  « :رحم اهلل الرجل
ال��ذي �أ�صبح ج��زءا ً هاما ً من تاريخنا المعا�صر  ،و�أحد
الأعمدة الم� ِّؤ�س�سة لمنظمة التحرير  ،و�أول رئي�س لها
 المرحوم ( �أحمد ال�شقيري ) الذي له ما له  ،وعليه ماعليه  . » ..ولكن علينا �أن نعترف اليوم ونقول بكل جر�أة :
كم ظلمنا تاريخ هذا الرجل  ..وكم زاود عليه الجميع ..
وكم �أُل�صقت به الكثير من النعوت وال�صفات التي ال يليق
في مثل هذا المقام ا�ستعادتها  ..ت��ارة بحجة الو�سطية
والم�ساومة  ..وتارة االدعاء بعدم ممار�سة الكفاح الم�سلح

راتب �شهاب

()1

والمقاومة  ،و�أ�سقطناه تحت وط ��أة ه��ذه ال��ذرائ��ع التي
ثبت بطالنها وعدم �صحتها  ،وهو الرجل الذي عرفته
المنابر العربية والدولية و�أروق��ة الأم��م المتحدة ولم
ي�سجل عليه في عمره المديد كلمة واحدة  -ال من قريب
وال من بعيد  -ت�شير �أن��ه تنازل عن ذرة ت��راب من �أر�ض
فل�سطين  ،من نهرها �إلى بحرها  ،لدرجة �أنه انتقل �إلى
جوار ربه وظل م َّتهما ً ب�أنه يريد �أن يقتلع ال�صهاينة من
�أر�ض فل�سطين  ،بل و�أمعن ال�صهاينه واال�ستعمار وعمال�ؤه
في محاولة ت�شويه �صورته وموقفه بفرية كبرى هي �أنه
يريد �أن يرميهم في البحر  ،و�شتان بين المقولتين .

ال�شقيري يوقف الفيتو ال�سوفييتي على قبول الكويت في الأمم المتحدة **
خيري الدين �أبو الجبين
كان خيري الدين �أبو الجبين �شاهدا ً على دور �أحمد
ال�شقيري ف��ي ال�سفر �إل ��ى مو�سكو ع��ام  ، 1962لإقناع
القادة ال�سوفييت بعدم ا�ستخدام الفيتو عند الت�صويت
على ان�ضمام الكويت كع�ضو جديد في الأمم المتحدة ،

واطالعه له على الر�سالة الأ�صلية الموقعة من المرحوم
ال�شيخ �صباح ال�سالم عندما ك��ان رئي�سا ً ل �ل��وزراء �إلى
ال�شقيري بحكم عالقة هذا الأخير بال�سوفييت .
ارتبط �أبو الجبين بعالقة خا�صة مع ال�شقيري الذي

(*) من كلمة �ألقاها في مهرجان �أقيم بمنا�سبة ذكرى ت�أ�سي�س جبهة الن�ضال ال�شعبي في مخيم اليرموك � -سورية بتاريخ . 2010/4/16
( )1ع�ضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي اال�شتراكي � ،أمين فرع اليرموك .
(**) مقابلة �أجرتها معه جريدة القب�س  ،الكويت . 2010/4/18 ،
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كلفه ع��ام  1978ب��الإ��ش��راف على طباعة كتابين ل��ه في
الكويت  ،هما  « :علم واحد وع�شرون نجمة » و « الطريق
�إلى م�ؤتمر جنيف » وهو رئي�س  -وما زال  « -لجنة تخليد
ذكرى المجاهد �أحمد ال�شقيري » في الكويت بعد وفاته
عام . 1980
�أع��ارت��ه ال�ح�ك��وم��ة الكويتية ل�م��دة خم�س �سنوات؛
لي�صبح �أول مدير لمكتب منظمة التحرير الفل�سطينية ،
ول��م يتقا�ض راتبه من المنظمة  -بل ا�ستمر يتقا�ضى
راتبه كونه موظفا ً حكوميا ً يعمل في وزارة الكهرباء -
بعد �أن جرى انتخابه من قبل �أبناء الجالية الفل�سطينية
كرئي�س لم�ؤتمر �أبناء فل�سطين في الكويت عام ، 1963
لي�صار بعد �سنة �إلى �إعالن الكيان الفل�سطيني عند �إن�شاء
المنظمة وحتى عام . 1969
ي�ستذكر �أبو الجبين  ،بالعرفان والتقدير  ،دور الكويت
ال�ق��وم��ي وال�ع��رب��ي ف��ي م���س��اع��دة ال�شعب الفل�سطيني ،
وم�ساعدة ق�ضيته الوطنية  ،ال�سيما في عهد المرحومين :
�سمو الأمير ال�شيخ عبداهلل ال�سالم و�سمو الأمير ال�شيخ
�صباح ال�سالم  ،عندما ك��ان وزي ��را ً للخارجية ورئي�سا ً
للوزراء  ،وكذلك في عهد الأمير الحالي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأح�م��د ال�صباح  ..وف��ي ه��ذا يتوقف عند
فر�ض �ضريبة التحرير �أي��ام المرحوم ال�شيخ عبداهلل
ال�سالم  ،بناء على طلب �أحمد ال�شقيري بن�سبة  %5على
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الموظفين الفل�سطينيين العاملين في الحكومة  ،وكذلك
عندما �سمحت الكويت  -ك ��أول دول��ة خليجية  -ب�إقامة
مع�سكرات تدريب للمتطوعين الفل�سطينيين في منطقة
الدوحة  ،وتحت �إ�شراف �ضباط كويتيين وكل هذا تحت
عنوان كبير ّ � ،أن الكويت دعمت و�أ�سهمت وقدمت الكثير
للق�ضية الفل�سطينية و�أب�ن��اء ال�شعب الفل�سطيني منذ
الع�شرينات  ،حينما زارها �أول وفد فل�سطيني عام ، 1923
ولقاء الوفد بالمرحوم ال�شيخ �أحمد الجابر وكان مكوناً
من  :الحاج �أمين الح�سيني  ،و�أمين التميمي  ،ور�شيد
الحاج �إبراهيم  ،حيث جمع تبرعات في حينه بمبلغ 1362
جنيها ً م�صريا ً .
بعد ا�ستقالته م��ن من�صبه كمدير لمكتب منظمة
التحرير الفل�سطينية عام  ، 1969والتي ح�صلت بعد تولي
فتح والف�صائل الفل�سطينية قيادة المنظمة  ،ولكونه من
الم�ستقلين  ،لم يجد نف�سه على وفاق مع هذا التيار ف�آثر
االن�سحاب .
ويقول �أب��و الجبين � :إن ر�سالة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح ال�سالم بتكليف ال�شقيري كانت بخط اليد  ،وقد
�أطلعني ال�شقيري عليها في �إح��دى زياراتي له في منزله
بكيفون بلبنان بعد ا�ستقالته من المنظمة  ،ومع الأ�سف
ف��إن الر�سالة فقدت �ضمن �أوراق ال�شقيري ومكتبته التي
نهبتها القوات ال�صهيونية عند اجتياحها لبنان عام . 1982

الف�صل ال�ساد�س ع�شر  :ال�شقيري بعد ربع قرن ( �شهادات )
مقدمة
ال�شقيري في مواجهة تحميل القيادات الفل�سطينية �إثم التنازالت
		
• �أ � .أحمد ال�سعدي
�أحمد ال�شقيري رجل ال ين�سى
		
• �أ � .أحمد �سعيد
• �أ  .د � .أني�س �صايغ 	ال�شقيري � ..أم�سك الع�صا من طرفيها
ال�شقيري بعد خم�سة وع�شرين عاما ً على الرحيل
• د  .جميل �صالح مرقة
�أحمد ال�شقيري و�إنجازاته الثالثة الأهم
		
• �أ  .د جورج جبور
	ال�شقيري وميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية  ،والأهداف النبيلة
• د  .جورج حب�ش
• �أ  .خيري الدين �أبو الجبين قائدنا العظيم �أحمد ال�شقيري
�أحمد ال�شقيري
• د  .دروي�ش حمودة �أبو زور
ال�شقيري والمنظمة  :التعتيم على الم�ؤ�س�س  ،وهدم البناء
		
• �أ  .ر�شاد �أبو �شاور
�أحمد ال�شقيري بعد ربع قرن على رحيله
		
• د � .صبحي غو�شة
المنا�ضل �أحمد ال�شقيري في ذكرى رحيله
		
• �أ  .عبد الرحيم ملوح
ال�شقيري  ..التج�سيد الحقيقي للق�ضية الفل�سطينية
		
• �أ  .عرفات حجازي
�أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية
		
• �أ  .د  .علي محافظة
ال�شقيري  ..خم�سة وع�شرون عاما ً بعد رحيله
		
• �أ  .عوني فر�سخ
�أحمد ال�شقيري ال ي�ستحق �صورته المر�سومة ب�أحكام �أيديولوجية
		
• د  .في�صل جلول
نظرات في �سيرة رجل  :ال�شقيري ومرحلته
		
• د  .كمال الطويل
		
• �أ  .د  .محمد حور
�أحمد ال�شقيري باحثا ً
• د  .محمد عبدالعزيز �أبو �سخيلة �أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�سا ً وقائدا ً
�أحمد ال�شقيري  :مالمح من �سيرته وم�سيرته
• �أ  .د  .محمد علي الفرا
• اللواء الركن محمود �أبو مرزوق	ال�شقيري ودوره في الن�ضال الوطني الفل�سطيني
�أحمد ال�شقيري وجيله المتميز
		
• �أ  .ن�صر �شمالي
• اللواء الركن د  .يا�سين �سويد من �أحمد ال�شقيري �إلى يا�سر عرفات
• ال�شقيري  ..ر�ؤية جيل جديد :
		ال�شقيري ر�ؤية الفتى  ...ور�ؤى ال�شباب
• �سامر الجعبري
و�إذا كانت النفو�س كبارا ً ...
			
• غنية كعابنة
			ال�شقيري كما قر�أته
• هيثم ح�سان
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ال�شقيري بعد ربع قرن ( �شهادات )
مقدمة
يت�ضمن ه��ذا الف�صل �شهادات كتبت ع��ام  ، 2005كنا
طلبنا من �أ�صحابها �أن يقدموها في منا�سبة مرور ربع
ق��رن على رحيل ال�شقيري  ،وكما يالحظ ال�ق��ارئ ف�إن
�أ�صحابها منا�ضلون ينتمون �إل��ى غير م��در��س��ة فكرية
بعينها  ،وم��ن م�شارب ثقافية �شتى  ،وم��ن �أب�ن��اء ثالثة
�أجيال  :الأول عرف ال�شقيري عن كثب �أو عاي�ش تجربته ،
وال �ث��ان��ي ج �ي��ل ع� ��رف ال �م��رح �ل��ة الأخ � �ي� ��رة م ��ن ن�ضال
ال�شقيري  ،مرحلة انبعاث منظمة التحرير الفل�سطينية
وبنائها بيديه وعلى منكبيه  ،وربما اطلع على مذكراته
الغزيرة المف�صلة بجر�أتها و�صراحتها ودرا�ساته بعمقها
وا�ستيعابها لتجارب التاريخ  ،وال �سيما العربي الإ�سالمي
منه  ،وخطبه في المهرجانات والمنتديات والم�ؤتمرات
وع �ل��ى ال �م �ن��اب��ر ال ��دول �ي ��ة وال� �س �ي �م��ا الأم� � ��م المتحدة
وم�ؤ�س�ساتها � ،أما الجيل الثالث  -الجيل الجديد  -فهو
جيل لم يعرف ال�شقيري �إال من خالل ما �سمع عنه �أو
قر�أ له .
وقد رمينا من وراء الح�صول على هذه ال�شهادات �أن
نجيب عن ت�سا�ؤل و��س��ؤال �أح�س�سنا ب�أهميته ال للراحل
نف�سه  ،و�إن�م��ا لم�سيرة الن�ضال الفل�سطيني  ،ولتاريخ
فل�سطين وق�ضيتها وال�صراع العربي ال�صهيوني بكلّيته :
�أين هو ال�شقيري موقفا ً وفكرا ً ور�ؤية بعد ربع قرن من
الرحيل ؟  ..ربع قرن لم يكن الغياب هو �سمته وح�سب ،
ب��ل ك��ان التغييب ك��ذل��ك ولعله الأه ��م  ،ك��ان ال�ت���س��ا�ؤل :
ت��رى �أي ��ن ه��و ال�شقيري الآن ف��ي خ�ضم « االن �ق�لاب »
الذي �شهدته م�سيرة الق�ضية ؟  ،االنقالب على الميثاق
والثوابت والمنهج وال�شعارات التي �شيدت على �أ�سا�سها
منظمة التحرير الفل�سطينية ؟  ...وال�س�ؤال  :ماذا بقي
من ال�شقيري الآن ؟  ..وبالطبع لم يكن الت�سا�ؤل وال�س�ؤال
متعلقا ً بال�شقيري « اال��س��م وال ��ذات » و�إن �م��ا ال�شقيري
« التجربة » الفكر وال�سيا�سة والموقف .
وبقراءة نقدية فاح�صة لهذه ال�شهادات  ،ف�إننا ن�سجل
المالحظات التقييمية الآتية :
� - 1أجمعت ال�شهادات على تقديم ال���ص��ورة الإن�سانية
ل�شخ�ص ال�شقيري كما ر�سمت عند رحيله � ،أو منذ
ا��س�ت�ق��ال�ت��ه م��ن رئ��ا� �س��ة ال�م�ن�ظ�م��ة  ،ل�ك�ن�ن��ا ف��ي هذه
ال�شهادات نلم�س �أنها قدمت وك�أنها تحمل مقارنة
�سلوكية لكثيرين ممن وق�ف��وا �أو يقفون على هرم
القيادة الفل�سطينية التي خلفته من مثل « ال يخاف
في الحق لومة الئم »  ،و « المعرفة ال�شاملة بتفا�صيل
الق�ضية »  ،و « يم�سك بالع�صا م��ن طرفيها ال من
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و�سطها »  ،و « الوفاء » ال�سيما لمن �سبقه من القادة
والمنا�ضلين � ...إلخ .
ول�ع��ل ال�لاف��ت �أن معظم ال��ذي��ن ن��وه��وا ب�ه��ذا هم
�أبناء الجيلين الحالي و�سابقه .
 - 2ثمة �إجماع وقناعة ب�أن ال�شقيري في م�شاورات قيام
المنظمة لم يكن ينحت في �صخر وح�سب  ،و�إنما في
�صخور وجبال ويغو�ص في رم��ال متحركة  ،ولكنه
�أفلح بما �أوتي من « قوة الحجة  ،ومن براعة المناورة ،
ال �ق��درة ال�سيا�سية  ،ال�ك�ف��اءة القانونية المتميزة ،
التجربة ال�سيا�سية المديدة الث ّرة ,قدرته على قراءة
الواقع الفل�سطيني واتجاهاته وتوجهاته ,والواقع
العربي وتبايناته »  ,ما مكنه من التقاط الفر�صة ,
�أو « اللحظة التاريخية » ال�سانحة لت�أ�سي�س « الكيان
الفل�سطيني » من رحم تلك الظروف وذلك الواقع ,
ما جعله يتحمل « ب�صبر �أيوب » كل عثار الدروب .
 - 3ثمة �شهادات ل��رف��اق وزم�ل�اء ومجايلين لل�شقيري
ت��اب�ع��وا مخا�ض المنظمة وال�ت�ج��اذب��ات ال�ت��ي رافقت
ميالدها ون�ش�أتها  ،وبع�ضهم ممن عملوا معه في
�أط ��ر المنظمة ال�ق�ي��ادي��ة  ،وك��ان��ت ل�ه��م ف��ي مراحل
�سابقة مواقف �سلبية � ،سواء من فكرة قيام المنظمة
ومناخ ميالدها � ،أو من خ�لال تجربتهم في العمل
معه  ،و�سوف يالحظ القارئ في ال�شهادات الراهنة
تب ّدل هذه المواقف والآراء � ،إما ب�شكل كامل �أو ب�شكل
وا�ضح .
«
� - 4إ�شادة ب�سالمة الر�ؤية التي تجلّت في و�ضع الميثاق
القومي » الذي حدد الن�ضال الفل�سطيني كخط �أمامي
للن�ضال العربي  ،و�أر�سى التالزم بين الدورين .
 - 5ال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى وح��دان �ي��ة ال �ه��دف م��ن ق �ي��ام الكيان
( المنظمة ) وتعدد الأ�ساليب والأدوات  ،وق��د ع ّبر
ع��ن ذل��ك حر�صه ال�شديد على �سرعة و��ض��ع �أركان
المنظمة و�إر��س��ائ�ه��ا  :جي�ش التحرير  ،ال�صندوق
القومي  ،مركز الأبحاث � ،إذاعة فل�سطين  ،االتحادات
والتنظيمات ال�شعبية  ،والدوائر ال�سيا�سية والع�سكرية
والإعالمية  ،ف�ضالً عن المكاتب في الأقطار العربية ،
معتمدا ً في ذل��ك النهج « الم�ؤ�س�سي » م�ستندا ً �إلى
الخبرة والكفاءة .
 - 6حر�صه المبكر على الخروج بالمنظمة من دائرتها
العربية �إلى الدائرة الأو�سع  ،وح�سن اختياره للبداية
من خالل زيارته لل�صين التي منحت المنظمة قوة
معنوية مهمة باالعتراف بها كيانا ً �سيا�سيا ً ثوريا ً ،
بالرغم مما ج ّرت عليه من متاعب مع الرئي�س عبد
النا�صر .

 - 7ثمة قناعة لدى معظم �أ�صحاب ال�شهادات ب�أن الرجل
كان يع ّبر عن الر�أي العام الفل�سطيني والعربي  ،ذلك
�أنه التزم بالثوابت الوطنية والقومية  ،ولم ُيهادن �أو
ي�ساوم �أو يفرط ب�أي منها مثقال ذرة  ،ومثّل بع�ضهم
لذلك بدوره في و�ضع الءات الخرطوم  ، 1967ورف�ض
 242عندما وافقت عليه الدول العربية .
� - 8أ� �ش��اد الجميع بمواظبته على الن�شاط ف��ي خدمة
الق�ضية الفل�سطينية والوحدة العربية باعتبارهما
م�ت�لازم�ت�ي��ن ف��ي عقيدته وف �ك��ره  ،وق��د تجلى هذا
ال�ن���ش��اط فيما ق��دم��ه ل�ل�م��واط��ن ال�ع��رب��ي والمكتبة
العربية من كتابات  :المذكرات  ،وال��درا��س��ات التي
فاقت اثني ع�شر كتابا ً في مدة زمنية قيا�سية .
على �أن هذه ال�شهادات ت�ضمنت نقدا ًمحدودا ًلعله
من « روا�سب » مواقف �أ�صحابها من الرجل خالل
قيادته للمنظمة  ،وقد جاء ذلك من بع�ض القوميين
العرب من �أ�صحاب ال�شهادات  ،الذين �شكلت �شهاداتهم
توافقا ً كبيرا ً مع مجمل ال�شهادات فيما نقطة واحدة

هي �صفة « الفردية » التي ر�أوا فيها ت�أثيرا ً �سلبيا ً على
العمل الفل�سطيني  ،وع��زا �أح��ده��م �إليها �أنها دفعت
�إلى ا�ستقالة بع�ض �أع�ضاء اللجنة التنفيذية  ،وكان
هذا �صحيحا ً في حينه  ،لكن �أ�صحابه  -وعلى ر�أ�سهم
�شفيق الحوت  -يقول الحقا ً في �شبه اعتذار � :إن ذلك
النقد �إنما كان بحكم فورة ال�شباب وحما�سته .
ن�صل مما �سبق �إل��ى �أن ال�شقيري ال�ي��وم وبعد هذه
العقود التي م�ضت على غيابه ه��و �أك�ث��ر ح�ضورا ً  ،و�أن
م�صداقيته في الفكر الفل�سطيني غدت �أكثر �سطوعا ً ،
و� ّأن محاكمة المرحلة التي تلته �أ�صبحت تقا�س بمقيا�س
واح��د  ،ه��و  :منظمة التحرير الفل�سطينية بميثاقها
ونظامها الأ�سا�سي وم�ؤ�س�ساتها كما و�ضعها ال�شقيري ،
ول��م يختلف اثنان من �أ�صحاب ال�شهادات على �أن كفة
ال�صواب �أمام االنحدارات واالنهيارات الراهنة  ،هي بال
مراء ل�صالح مرحلة ال�شقيرية  ،دون �أن يعني ذلك �أنها
مرحلة منزهة عن �أي خط�أ في الم�سيرة هنا وهناك ،
لكنها اجتهادات الريادة والرواد .
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ال�شقيري في مواجهة تحميل القيادات الفل�سطينية �إثم التنازالت
�أ � .أحمد ال�سعدي *

( )

طلب مني ال�صديق العزيز الأ�ستاذ عبد العزيز ال�سيد
ت��زوي��ده بر�ؤيتي لل�شقيري ومواقفه خ�لال فترة 1964
  ، 1968وه��ي مرحلة الأح ��داث الج�سيمة والتغيراتال�ك�ب��رى ف��ي م�سيرة الق�ضية الفل�سطينية  .ففي عام
 1964ك�ل��ف ال�شقيري م��ن ق�ب��ل م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة العربي
الأول با�ستطالع �آراء الفل�سطينيين حول ت�أ�سي�س كيان
فل�سطيني  .والفل�سطينيون ي�ت��وزع��ون ف��ي دول عربية
عديدة لها مواقف متباينة ومتعار�ضة من م�س�ألة الكيان
الفل�سطيني  ،وك��ان هنالك �أك�ث��ر م��ن ع�شرة تنظيمات
فل�سطينية تعمل دون �شرعية ولكل ر�ؤاه��ا وعالقاتها ،
وكان كثير من ال�شباب الفل�سطيني منخرطا ً في �أحزاب
عربية قومية و�إ�سالمية وي�سارية  ،بل كان له دور ريادي
في هذه الأح��زاب التي كانت تعد الق�ضية الفل�سطينية
�أح��د محاور ن�شاطاتها بل وج��وده��ا  ،ولها كذلك ر�ؤاها
المختلفة م��ن ال�ك�ي��ان الفل�سطيني  .وال ��دول العربية
حينذاك تعتبر فل�سطين م�س�ؤوليتها .
وخ�ل�ال خم�سة �شهور  ،وب�ع��د ع���ش��رات ال�ل�ق��اءات مع
الم�س�ؤولين ف��ي ال ��دول العربية وم��ع ممثلي الأح ��زاب
العربية والمنظمات الفل�سطينية  ،واللقاءات الجماهيرية ،
وكذلك الت�شاور مع ع�شرات ال�شخ�صيات الفل�سطينية ،
ا�ستطاع ال�شقيري �إنجاز التالي :
� . 1صياغة م�سودة الميثاق القومي الفل�سطيني والنظام
الأ�سا�سي .
 . 2عقد المجل�س الوطني الفل�سطيني  ،واعتماد الميثاق
والنظام  ،و�إع�لان قيام منظمة التحرير الفل�سطينية ،
وت�شكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة .
 . 3وب �ع��د ��ش�ه��ور ق�ل�ي�ل��ة ت��م �إن �� �ش��اء ال �� �ص �ن��دوق القومي
الفل�سطيني  ،و�إن�شاء مركز الأب�ح��اث الفل�سطيني ،
وت�شكيل جي�ش التحرير الفل�سطيني .
وهكذا بد�أ ال�شقيري �أعماله ب�إقامة م�ؤ�س�سات  ،وهذه
�إن�ج��ازات تحتاج ع��ادة �إل��ى �سنوات  ،ولكنه بديناميكيته
وقدراته وخبراته الطويلة �أنجزها في �شهور ك�سبا ً للوقت
وتح�سبا ً للمتغيرات العربية الر�سمية .
وخالل الفترة  1968 - 1965بقيت على ات�صال دائم ،
ومتابعا ً لن�شاطات المنظمة ورئي�سها  ،بل وزاملته في
اللجنة التنفيذية في نهاية عام  1966و�أوائل عام . 1967

ك ��ان ال���ش�ق�ي��ري ف��ي م��واق �ف��ه وب �ي��ان��ات��ه م �ع �ب��را ً عن
ال ��ر�أي ال�ع��ام الفل�سطيني وال�ع��رب��ي ب��أو��ض��ح ب�ي��ان حول
ق�ضية فل�سطين  ،كق�ضية فل�سطينية وق�ضية قومية
وكم�س�ؤولية فل�سطينية وم�س�ؤولية عربية  ،تت�ضح �أبعاد
ه��ذه ال��ر�ؤى في الميثاق القومي ال��ذي تبناه المجل�س
الوطني الفل�سطيني للمنظمة .
ك��ان ال�شقيري ي��رى ف��ي الكيان الفل�سطيني طليعة
ال �ج �ه��د ال �ع��رب��ي وال�ح���ش��د ال �ع��رب��ي ف��ي ��س�ب�ي��ل تحرير
فل�سطين من الدولة ال�صهيونية المغت�صبة  ،التي يهدد
وجودها الأم��ة العربية  ،فهي ج�سم ا�ستعماري ومخفر
متقدم ل�ل��دول اال�ستعمارية  ،يهدف �إل��ى ت��أزي��م �أو�ضاع
المنطقة كمبرر لتدخل م�ستمر  ،وهكذا كان للكيان دور
رئي�س بديال ً لم�س�ؤولية الدول العربية .
وه � ��ذه ال� ��ر�ؤي� ��ة ل�ل���ش�ق�ي��ري ول �ل �ج �م��اه �ي��ر العربية
والفل�سطينية والتي كانت ال��دول العربية تتوافق معها
في �إعالمها  ،ب��رزت �إل��ى جانبها ر�ؤى فل�سطينية وغير
فل�سطينية تبحث عن كيان فل�سطيني يتحمل م�س�ؤولية
ق�ضيته !! وع ّبرت عن ذلك على الم�ستوى الفل�سطيني
حركة ( فتح ) بقيادة يا�سر عرفات  ،كما عبر عنها على
الم�ستوى ال�ع��رب��ي الحبيب بورقيبة الرئي�س الراحل
للجمهورية التون�سية  ،وذل��ك �أث�ن��اء زي��ارة ل�ل��أردن عام
 ، 1965حين طالب الدول العربية برفع يدها عن الق�ضية
الفل�سطينية  ،والذي يعني عمليا ً تحميل الفل�سطينيين
عبئا ً ي�ستنزف قواهم ويبرر تنازالتهم .
كان ال�شقيري يحاول ب�صعوبة المزاوجة بين العمل
ال�سيا�سي الإع�لام��ي والعمل الع�سكري الفدائي الذي
�أعلنته ح��رك��ة فتح  ،وم��ار��س�ت��ه ع��دة منظمات حينذاك
بم�ستويات متوا�ضعة وب�صعوبات بالغة  .وب�إيجاز �أ�سجل
النقاط التالية :
 . 1ك��ان ال�شقيري  -بحكم خبرته وع�م��ره � -أق��رب �إلى
ال�شخ�صيات الفل�سطينية المعروفة في الأربعينيات
بن�شاطها الوطني ي�ستمع �إليها بعناية ويبقيها �إلى
جانبه  ،والمتغير من حوله هو الجيل الجديد الذي
ي��ري��د �أن ي�ك��ون ذراع ��ه و��س��اع��ده الأي �م��ن �� ،س��واء في
العمل الفدائي �أو الن�شاطات الجماهيرية ليواجه به
ال�ضغوط الجماهيرية لبدء عمل ع�سكري .
 . 2كان ال�شقيري يرى للفل�سطينيين دورا ً ور�أيا ً �أ�سا�سيا ً

(*) من �أوائل �أع�ضاء حركة فتح  ,1959من زمالء يا�سر عرفات وخليل الوزير� ,شارك في ت�أ�سي�س مجلة ( فل�سطيننا ) التي نطقت با�سم الحركة
في بيروت  .ا�ستقال من الحركة و�شارك في ت�أ�سي�س جبهة التحرير الوطني الفل�سطينية  .ع�ضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ( ) 1967 - 1966
وظل على عالقة بال�شقيري حتى وفاته ,ع�ضو الم�ؤتمر القومي الإ�سالمي  .ع�ضو لجنة تخليد ذكرى المجاهد �أحمد ال�شقيري في الكويت .
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في ق�ضيتهم  ،ولكن الم�س�ؤولية الكبرى والأولى تقع
على الدول العربية بحكم طبيعة الق�ضية الفل�سطينية
كق�ضية ق��وم�ي��ة ن���ش��أة وم���ص�ي��را ً  ،والفل�سطينيون
ي�شكلون حار�سا ً يقظا ً على ما يجري للق�ضية عربيا ً
ودول�ي�ا ً  ،وم�ؤلفاته الداعية �إل��ى ال��وح��دة ومذكراته
ومواقفه تنطق بذلك  ،فكان حين يجري الحديث
ع��ن وح ��دة ب�ي��ن م���ص��ر و� �س��وري��ة �أو م���ص��ر و�سورية
والعراق يطالب �أن تن�ضم فل�سطين لهذه الوحدة .
 . 3كان يريد التوفيق بين مواقف دول عربية ت�ؤيد العمل
ال�ف��دائ��ي و�أخ ��رى تتحفظ عليه كعمل ت��وري�ط��ي ال
يتنا�سب ور�ؤى القيادة العربية الموحدة ( الع�سكرية )
التي �أن�ش�أها م�ؤتمر القمة  ،وحاول ال�شقيري احتواء
تلك الظاهرة لي�س بمجابهتها بل بدعم عمل فدائي
يتوازى مع ما تقوم به ( فتح )  ،فدعم منظمة �أبطال
العودة التي كان محورها حركة القوميين العرب ،
وجبهة التحرير الوطني الفل�سطينية ( ج  .ت  .ف )
التي كنت �أمثلها لدى المنظمة  ،وكان ال�شقيري في
نف�س الوقت يوازن بين ر�ؤى المنظمات الفل�سطينية
المن�ضمة �إلى المنظمة  ،ور�ؤى ال�شخ�صيات الوطنية
الفل�سطينية ال�ت��ي ك��ان��ت ت��رى �أن ه��ذه المنظمات
تتجاوزها  ،وكان لهذه ال�شخ�صيات ت�أثير �أكبر على

مواقف ال�شقيري  ،انتهى با�ستقالة اللجنة التنفيذية
وخروج ممثلي المنظمات منها �أو المتحالفين معها ،
م��ا �أدى �إل��ى خ��روج كاتب ه��ذه الكلمة وال�صديقين
�شفيق الحوت و�أح�م��د �صدقي الدجاني من اللجنة
التنفيذية  ،و�إعادة ت�شكيلها دونهم .
وقبل ن�ضوج تجربة ال�شقيري في مرحلة الت�أ�سي�س
واالن� �ط�ل�اق ل�ل�م�ن�ظ�م��ة  ،ج� ��اءت ح ��رب ح ��زي ��ران 1967
ونتائجها الم�أ�ساوية الكارثية لتوقف تلك المحاوالت
وتغير اتجاهاتها  ،والتي انتهت ب�سيطرة حركة فتح على
المنظمة وقيادتها برئا�سة يا�سر عرفات حتى وفاته ،
وهي الحركة الكيانية �أكثر منها حركة تحرير .
وف��ي ل�ق��اءات عديدة ( ح��ذر قيادة المنظمة متمثلة
ب�شخ�ص يا�سر ع��رف��ات  ،م��ن �أن ت�ك��ون المنظمة �أو �أية
قيادة فل�سطينية الج�سر الذي يعبر عليه العرب لل�صلح
مع « �إ�سرائيل »  ) ...و�أك��د ذل��ك في �آخ��ر ر�سالة له �إلى
ال�سيد خيري الدين �أبو الجبين في  1979/10/7ينا�شد
القيادة الفل�سطينية ( �أال يفرطوا ب��أي �شبر من وطننا
ال�م�ق��د���س  ...وك ��ل ت�ف��ري��ط وا��س�ت���س�لام ي�ق��اب�ل��ه العدو
بالمزيد من الأطماع والتو�سع وال�ع��دوان ) وكانت هذه
الر�سالة و�صية ل�شعبنا البطل .

�أحمد ال�شقيري رجل ال ين�سى
�أ � .أحمد �سعيد *

( )

من الب�شر من هو مثل الأزمنة والأمكنة  ...فال�سبت
والأح� ��د وال�ج�م�ع��ة �أي ��ام ل�ه��ا تميز جليل ع��ن بقية �أيام
الأ��س�ب��وع عند ك��ل م��ن �أت�ب��اع مو�سى وعي�سى ومحمد ..
تراها مثل �أبنية المعابد والكنائ�س والم�ساجد  ،و بما لها
من قدا�سة ترقى بها عن �أبنية الدنيا كلها  ...فكذلك
الب�شر ..
نختلط في حياتنا بالمئات والآالف  ...غير �أننا ال
ن�ستبقي في مخزوننا  ،ونو�سده في حياتنا و�أجيالنا غير
القليل منهم  ،بف�ضل ما �أث��روا به مجتمعهم  ،و�أ�ضافوا
�ري العمل ون��اف��ذ الف�ضل  ،هكذا ك��ان �أحمد
�إل�ي��ه م��ن ث� ِّ
�أ�سعد ال�شقيري خالل ما خبر ُت ُه منه �أنا وكل �أ�سرة �صوت
العرب ونحن نعد ليوم �إر�سالنا الأول .
كانت الأمانة العامة للجامعة العربية عقب ت�أ�سي�سها
عام  1945ت�ستفيد من علمه وخبرته  ،فقد كلفته حين كان
مو�سى العلمي ممثل فل�سطين فيها القيام ب�إن�شاء المكتب
الإعالمي العربي في وا�شنطن ,وكان �أمينا ً عاما ً م�ساعدا ً

للجامعة زمن عبد الرحمن عزام ثم عبد الخالق ح�سونة
(  ) 1957 - 1951وممثال ً ل�سورية في الأم��م المتحدة ،
حتى �إذا م��ا ج��اء ع��ام  1957ا�ستعارته المملكة العربية
ال�سعودية ليكون �سفيرها في المنظمة الدولية حتى عام
 1963عندما اختير ممثالً للفل�سطينيين لدى الجامعة
العربية  ،وليعك�س تمثيله لهذه الدول جميعا ً ( �سورية
وال�سعودية وفل�سطين ) دليالً على تفرده وتميزه قوميا ً
في خدمة العمل العربي  ..ثم ليتم اختياره �آخر المطاف
عام  1964رئي�سا ً لمنظمة تحرير فل�سطين � ،إثر اجتماع
الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول في مدينة القد�س ربيع عام
 ، 1964في �أعقاب �أول قمة عربية دعا �إليها الزعيم جمال
عبد النا�صر .
ف��ي ح��زي��ران  /ي��ون�ي��و  1953ك�ن��ا ف��ي � �ص��وت العرب
ن�ضع اللم�سات الأخ �ي��رة لإر��س��ال�ن��ا الأول ف��ي  4ت�م��وز /
يوليو � ،أذك��ر �أن الأم�ي��ن ال�ع��ام لجامعة ال��دول العربية
�آن ��ذاك ال�سيد عبد ال�خ��ال��ق ح�سونة  ،اخ �ت��اره م��ن بين

(*) المذيع العربي الم�صري الم�شهور  ،مدير محطة �صوت العرب التي �أن�ش�أها عبد النا�صر ُبعيد الثورة  .وكانت تقود الدفاع عن مواقف
القاهرة العربية وتهاجم خ�صومها ب�ضراوة  ،وحملت �أ�سباب ونتائج نك�سة  1967لخطها الإعالمي خالل الحرب .
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ع�شرات الفل�سطينيين ليكون مرجعنا في كل ما يت�صل
بفل�سطين تاريخيا ً ودوليا ً وقوميا ً و�إن�سانيا ً  ...فع ّرفنا
وبعمق و�صدق وغيرة تثير االنفعال والحما�س  ،على ما
�آلت �إليه الق�ضية ومعاناة ال�شخ�صية الفل�سطينية �سواء
في الأر�ض المحتلة تحت وط�أة القهر الإ�سرائيلي � ،أو في
مخيمات الالجئين في �سورية ولبنان والأردن وقطاع
غزة  ...فنك�أ لنا جراح الماليين الفل�سطينية �سواء من
خالل ما كان يحر�ص على جمعه من درا�سات � ،أو بتنظيم
�سيل ال ينقطع من لقاءات وزيارات �شملت مختلف قيادات
وتجمعات المحنة  ،مرافقا ً لنا وم�شاركا ً �إيانا في �أغلبها
ون�صب عينيه في كل �شروحه و�أهدافه � :أن يخرج بالعمل
من �أجل فل�سطين من �شرنقة الأنظمة العربية الحاكمة
بكل �ضوابطها وم�صالحها وق�ي��وده��ا ومخاوفها � ،إلى
�آف��اق الن�ضال المتحرر من كل ما قد تفر�ضه التزامات
الحكومات العربية ور�ؤاها الإقليمية وعالقاتها الدولية .
وال �أن�سى و يجب �أن ال ُين�سى  ..ما بذله �أحمد ال�شقيري
لينتزع من م�ؤتمر القمة العربية الثاني  ،الذي انعقد في
�أيلول � /سبتمبر  1964في فندق فل�سطين بالإ�سكندرية
القرار القومي ب�إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية ،
م�ؤكدا ً في ن�صو�ص نظامها الأ�سا�سي وبنوده التي �صاغ
بنف�سه �أغلبيتها  ،تفرد ال�شعب العربي الفل�سطيني بذاتية
�شخ�صية غير تابعة للأنظمة العربية  ،من خالل �إقرار
بزوغ مجل�س وطني يتم اختياره باالقتراع العام  ،ولجنة
تنفيذية يختارها المجل�س وتخ�ضع له  ،و�صندوق قومي ،

وم�ك�ت��ب �سيا�سي  ،ومجل�س ث ��وري  ،وك�ت��ائ��ب ع�سكرية
للتحرير الم�سلح بد�أت تدريباتها وفعالياتها �إثر تفوي�ض
الزعيم جمال عبد النا�صر لحاكم قطاع غزة  ،ب�إعالن
التجنيد الإج �ب��اري لل�شباب الفل�سطيني ف��ي القطاع ،
ولينت�شر التدريب الع�سكري في كثير من ب�لاد العرب
مثل � :سورية ولبنان والعراق والكويت .
وبمبادرة من �أحمد ال�شقيري �أوال ًوقبل غيره للحقيقة
والتاريخ  ،بد�أ �شعب فل�سطين يفر�ض ذاته الم�ستقلة على
عمل الم�سيرة العربية كلها  ،رغم كل ما لقيه وقيادته
وما زالوا  ..من مواقف متباينة في التن�صل والعداء .
كذلك ال �أغ�ف��ل ذك��ر تجرد ال�شقيري وحر�صه على
نجاح ك��ل م��ا ه��و فل�سطيني  ،ف�شرف للعرب تهنئته لي
ول�صوت العرب عندما خالفنا التعليمات الم�شددة بمنع
ذك ��ر ن���ش��اط ح��رك��ة ف�ت��ح وه ��ي خ ��ارج منظمة التحرير
التي ير�أ�سها  ،و�أذع�ن��ا تفا�صيل عملية ا�ست�شهادية قام
بها فدائيون من فتح  ،ودعمنا لدى الزعيم جمال عبد
النا�صر عندما �أراد البع�ض لومنا لتمردنا على التعليمات
بتجاهل تلك المنظمة .
هذا قليل من كثير خبر ُت ُه �أنا و�أ�سرة �صوت العرب عن
رجل ال ين�سى  ...ويجب �أن ال ين�سى في تاريخ فل�سطين
العرب وال�شعوب المكافحة  ..تماما ً مثل القليل العظيم
م��ن الأم �ك �ن��ة والأزم� �ن ��ة ال �ت��ي ل�ه��ا ت�م�ي��زه��ا واحترامها
وجاللها وعبقها المنت�شر عبر الوجود ...

ال�شقيري � ...أم�سك الع�صا من طرفيها
�أ  .د � .أني�س �صايغ *

( )

لم يم�سك �أحمد ال�شقيري الع�صا من الو�سط �أب��دا ً .
�أم�سكها  -فل�سطينيا ً وعربيا ً ودوليا ً  -من طرفيها  .فوفق
بينهما حيث يت�آلفان  ،و�ألغى �أحدهما ل�صالح الآخر حيث
يتناق�ضان  .وه��ذا هو الدر�س ال��ذي ن�ستنطقه من حياة
هذا الرجل الكبير  ،والعبرة التي نريدها قدوة لأجيالنا
الطالعة التي ال تعرف الرجل معرفة كاملة �أو �صحيحة .
�أحمد ال�شقيري  ،القومي العربي بامتياز  ،مار�س
عروبته عمليا ً  ،بالدفاع عن الحقوق الوطنية لل�شعوب
العربية التي كانت ال تزال تر�ضخ تحت الحكم الأجنبي ،
ا�ستعمارا ً �أو احتالال ً �أو انتدابا ً  .و مار�سها نظريا ً بالدعوة
�إل ��ى ال�ق��وم�ي��ة وال��وح��دة العربيتين ك�ت��اب��ة وم�ؤ�س�سات
وح��رك��ات �سيا�سية وثقافية  .وف��ي ال��وق��ت نف�سه مار�س
فل�سطينيته بامتياز  .كان بطل ال�شخ�صية الفل�سطينية ،

ووا�ضع �أ�س�س كيانها القانوني والر�سمي بت�أ�سي�س منظمة
التحرير الفل�سطينية  . 1964ووف��ق بين الفل�سطينية
والعروبة وجعلهما وجهي ورق��ة واح��دة ال ينف�صالن .
وجعل الجهاد الفل�سطيني الخط الأمامي للجهاد العربي
م��ن �أج ��ل فل�سطين  .وج�ع��ل ال�ج�ه��اد ال�ع��رب��ي القاعدة
الأ�سا�سية التي ينطلق منها الجهاد الفل�سطيني  .وبذلك
توحدت الأهداف والو�سائل  ،مثلما توحدت الخنادق التي
تحتوي المنا�ضلين بغ�ض النظر عن �أقطارهم  .وبذلك
وح��د الهويات القطرية في هوية جهادية قومية
�أي�ضا ً ّ
واحدة من �أجل فل�سطين .
و�أحمد ال�شقيري  ،ال�سيا�سي والإعالمي والقانوني ،
الم�ؤمن بالعمل ال�سيا�سي والإعالمي وبالقانون �أ�سلحة
ما�ضية للدفاع عن العرب وعن فل�سطين  ،هو نف�سه الذي

(*) عميد الفكر العربي الفل�سطيني ,رئي�س تحرير المو�سوعة الفل�سطينية ,وم�ست�شار المو�سوعة الفل�سطينية المي�سرة  ،مدير عام مركز
الأبحاث الفل�سطيني « �سابقا ً »  .توفي في ع ّمان في  26كانون �أول  /يناير . 2009
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�أن�ش�أ جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،ودعا �إلى الكفاح الم�سلح ،
و�سعى عربيا ً ودوليا ً لدعم المقاومة الفل�سطينية �ضد
الكيان المغت�صب  .وقال دوما ً ب�أن الن�ضال الذي له هدف
واح��د �إنما له و�سائل متعددة  ،ب�شرط � ّأال تلغي �إحداها
الأخ� ��رى  ،ب��ل ت�سير الم�ساعي ج�ن�ب�ا ً �إل ��ى ج�ن��ب �ضمن
خطوط ا�ستراتيجية موحدة .
و�أح �م ��د ال���ش�ق�ي��ري  ،ال ��ذي �أم �� �س��ك ب��زم��ام القيادة
الفل�سطينية ال�م��دع��وم��ة ع��رب�ي�ا ً ر��س�م�ي�ا ً  -ول��و ب�شكل
كالمي  -والمدعومة عربيا ً �شعبيا ً ب�شكل �ساحق  .قاد
المركب الفل�سطيني و�سط الأم ��واج المتالطمة ر ّبانا ً
وح�ي��دا ً وم�ن�ف��ردا ً  ،ه��و نف�سه ب��ان��ي الم�ؤ�س�سات الكبرى
الأولى في تاريخ الن�ضال الفل�سطيني منذ بدء الهجمة
ال�صهيونية على فل�سطين في مطلع القرن الما�ضي ،
م�ؤ�س�سات �سيا�سية و�إداري��ة ومالية وع�سكرية وثقافية .
ولم يحترم �أح��د ممن �سبقوه �أو تلوه في مقعد القيادة
ه��ذه الم�ؤ�س�سات وق��رارات�ه��ا وا�ستقالليتها  ،ول��م يتردد
هو في دعمها و�صيانتها وتطويرها � .إن هذه الم�ؤ�س�سات
ال�شقيرية ال�ت��ي عجز ال�سابقون ع��ن تكوينها  ،وعجز
الالحقون عن الحفاظ عليها � ،إنما هي �شاهد على التزام
ال�شقيري بجماعية الم�س�ؤولية �ضمن �أطر هيكلية يكمل
بها العمل الفل�سطيني .
و�أحمد ال�شقيري  ،الذي ا�ستلم الم�س�ؤوليات في زمن
الت�شتت والتناحر الفل�سطيني الداخلي  ،وتحطم الن�ضال
الموحد على �صخور الخالفات العقائدية  ،واالختالفات
التنظيمية  ،والمقا�صد ال�شخ�صية والفردية والع�صبوية
التع�صبية  ،احت�ضن جميع ه��ذه التناق�ضات  ،وحاول
�إعطاءها فر�صا ً مت�ساوية لتعمل معا ً من �أجل فل�سطين ،
دون �أن تتخلى عن مفاهيمها �أو تتنازل عن ا�ستقالليتها .
لكن طموحاتها الم�شروعة وغير الم�شروعة كانت �أقوى

من رغبته هو في جمعها في جبهة عري�ضة  ،و�أف�شلت
م�ساعيه حتى بدا وك�أنه يدور في حلقة وحده مع �أنها هي
الم�س�ؤولة عن الخروج عن ال�صف .
�إذن ف�أبرز ما في ال�سيرة العملية لأحمد ال�شقيري ،
ونحن نتذكره الآن بعد رحيله بربع قرن  ،ونفتقده كثيرا ً ،
�أنه لم يم�سك ع�صا فل�سطين من طرف واحد فقط � ،إال
في م�س�ألة لعلها الأه��م في حياته وفي حياة فل�سطين ،
م�س�ألة الثوابت الفل�سطينية العربية  .هنا فقط لم يقبل
ال�شقيري بنظرية الحل الو�سط � ،أو القبول بالواقع �أو
بالمعقول والتخلي ع��ن ال�ه��دف الرئي�سي والتاريخي
ت �ح��ت وط � � ��أة ال �� �ش��دائ��د وت� �ح ��ت � �ض �غ��وط��ات ال� �ظ ��روف
وال�ق��رارات الدولية  ،ومجاراة للأمر الواقع والفل�سفة
الواقعية  .فل�سطين الحرة دون ا�ستثناءات وال تعديالت
وال مرحليات وال م�ساومات هي الهدف الأ�سمى الذي
ال ت�ن��ازل عنه  ،فل�سطين كلها م��ن بحرها �إل��ى نهرها ،
والحرية كلها � ،سيادة كاملة وعودة كاملة وتحررا ً داخليا ً
كامال ً .
بقدر ما يرفع المرء ر�أ�سه وهو يدل الجيل الطالع
ع �ل��ى ��ش�خ����ص �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري و� �س �ي��رت��ه وت�ضحياته
و�صموده  ،ي�أ�سف لأن تكون ر�سالة ال�شقيري قد �أجه�ضت
بالتنكر لغاياتها  ،وت�شويه م�ضامينها  ،وتزوير الأ�س�س
التي قامت عليها  ،وتحطيم كافة الم�ؤ�س�سات التي حملت
تلك الر�سالة .
�أج�م��ل م��ا ف��ي �سيرة ال�شقيري و م�سيرته �أن��ه حمل
و�ضاء ومنيرا ً ومر�شدا ً  ،و�أب�شع ما فيها
الم�شعل عاليا ً ّ ،
�أن الم�شعل م��ازال بانتظار الأي��دي الجبارة وال�صادقة
والأم �ي �ن��ة  ،ال�ت��ي ت�ق��در �أن ت��رف�ع��ه م��ن ج��دي��د لتوا�صل
الم�سيرة ال�صحيحة بهدي تلك ال�سيرة العطرة .

ال�شقيري بعد خم�سة وع�شرين عاما ً على الرحيل
د  .جميل �صالح مرقة *

( )

عدا عن كل ما ق��ر�أت له وعنه  ،فقد قابلته  -رحمه
اهلل  -في تون�س  ،خالل م�شاركتي في م�ؤتمر طبي  ،حينها
ق��ال لي ال�صديق الأخ �شريف الجعبري  -وك��ان مديرا ً
للبنك العربي في ع ّمان �آنذاك � -أرجو �أن ت�أخذ باقة ورد
وت ��زور �أب ��ا م ��ازن ال���ش�ق�ي��ري  .وح �ي��ن ده���ش��ت و� �س ��أل��ت :
هل هو هناك ؟ فقال  :نعم  .ذهبت �إلى الم�ؤتمر  ،وجل�ست
�إل��ى جانب �أع�ضاء النقابة التون�سيين  ،و�س�ألت �أحدهم

عنه ف�أجاب � :إنه في الم�ست�شفى الفالني  ،وهو مري�ضي ،
فطلبت �أن �أذهب بمعيته لزيارة ال�شقيري  ،وكان ب�صحبتنا
اثنان من الزمالء  ،فدخلنا عليه  ،وكانت رقبته �صعبة
الحركة  ،ودون �أن يرانا �س�ألنا من نحن  ،ولما ذكرت له
ا�سمي بد�أت دموعه تنهمر  .لقد عرفت � ،أو ظننت �أنني
�أع��رف ل�م��اذا بكى  ،ال لأن��ه تذكر الخليل فقط  ،ب��ل كل
فل�سطين � ،إذ ك��ان قريبه و�صهره المرحوم د  .محمد

(*) ع�ضو المجل�س الوطني منذ �سنة  ,1980ا�ستقال منه مرتين  :الأولى بعد مباحثات مدريد  ،والثانية بعد اتفاقات �أو�سلو  .نقيب الأطباء
الأردنيين �سابقا ً  .ع�ضو لجنة تخليد ذكرى المجاهد �أحمد ال�شقيري .
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علي ال�شقيري طبيبا ً في الخليل  ،ف�س�ألته �إن كان يعرف
الخليل  ،فلما ر ّد بالإيجاب ازدادت دموعه انهمارا ً  ،لي�س
على الخليل فح�سب  ،بل على كل فل�سطين  ،وهنا ر�أينا �أن
نن�سحب ونكتفي ب�شعوره الفيا�ض رحمه اهلل .
وبعد �أ�سابيع قليلة نقل ال�شقيري �إلى مدينة الح�سين
الطبية ف��ي عمان  ،وت��وف��ي وم�شيت ف��ي جنازته  ،وكان
وا�ضحا ً �أنه حر�ص على �أن ال ين�سى فل�سطين حتى بعد
انتقاله �إلى رحمة اهلل  ،حيث �أو�صى �أن يدفن في �أقرب
نقطة �إلى فل�سطين  ،ودفن في مقبرة �أبي عبيدة عامر
ابن الجراح .
ع�شية حرب حزيران زار ال�شقيري القد�س وال�ضفة
الغربية  ،و�ألقى خطابات في النا�س � ،أذكر من بع�ض ُجملها
�أنه لم يجد حالً �سلميا ً للق�ضية الفل�سطينية التي حارب
من �أجلها طوال فترة عمله مندوبا ً ل�سورية وال�سعودية
والجامعة العربية  ،ف�أدرك �ضرورة �إن�شاء منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،وجي�ش التحرير الفل�سطيني  ،وال�صندوق
القومي الفل�سطيني  ،وم��رك��ز الأب �ح��اث الفل�سطيني .
يقول الدكتور �أني�س �صايغ مدير مركز الأبحاث �أن اثنين
فقط كانا يقومان بقراءة ما ي�صدر عن المركز وهما :
ال�شقيري وعبد النا�صر  .وكان �أول عمل قام به الجي�ش
ال�صهيوني حين دخ��ل بيروت بقيادة ��ش��ارون  ،هو نهب
محتويات المركز من كتب ومطبوعات وم�صادر نقلها
ال�صهاينة ف��ي �صناديق كبيرة �إل��ى ت��ل �أب�ي��ب ف�سرقوها
كعادتهم  ،وكما �سرقوا مكتبة المرحوم خليل ال�سكاكيني
حين دخلوا القطمون  ،و�سرقوا مكتبة المرحوم �إ�سعاف
الن�شا�شيبي حين دخلوا بيته في ال�شيخ جراح  ،ومكتبات
�أخرى عديدة في فل�سطين ال �أدري لها عددا ً .
في كتاب الدكتورة خيرية قا�سمية « �أحمد ال�شقيري
زعيما ً فل�سطينيا ً ورائ��دا ً عربيا ً »  ،ي�صف الدكتور �أني�س
�صايغ ال�شقيري ب ��أن��ه ك��ان ذا ق ��درة فائقة على �ضبط
التوازن العادل بين مختلف الفئات والأط��راف المعنية
بالق�ضية الفل�سطينية  ،و�أنه كان رجال ً كبيرا ً وقدوة ق ّل
نظيرها .
ات�صف ال�شقيري رحمه اهلل ب�صفات رائعة  ،وامتاز
ببالغته وقوة حجته التي �أذكر للإ�شارة �إليها موقفين
ل��ه ف��ي مواجهة ج��ول��دا مائير  ،التي كانت تنكر وجود
ال�شعب الفل�سطيني  ،وت�أمر رابين  -رئي�س �أركان جي�شها
�آن��ذاك  -ب�إطالق النار على كل من يرفع العلم العربي
الفل�سطيني .
وفي اجتماع للهيئة العامة للأمم المتحدة ر ّد على
ج��ول��دا مائير ردا ً ه��ز المجتمع ال��دول��ي حين ق��ال وهو
ي�شير �إليها  :ه��ذه ال�سيدة المحترمة ال�ت��ي ول��دت في
رو�سيا  ،وتزوجت في �أميركا  ،وعا�شت في بولونيا  ،ثم
ا�ستقرت في بلدي  ،وقد ج��اءت �إليكم من تل �أبيب لكي
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تف�سر لكم لماذا ؟ وكيف ؟ وب�أي حق يحتل الغريب �أر�ض
ّ
�صاحب الحق ؟ وكيف وب�أي حق يطرد اليهود العرب من
بالدهم ؟ ! قولوا �أيها ال�سادة لهذه ال�سيدة ( المحترمة )
�إن ال�شعب الفل�سطيني م��وج��ود  ،ول��ن تذيبه ق��وة في
الوجود  ،وعليها �أن تعود �إلى �أميركا �أو بولونيا �أو رو�سيا ،
حيث بع�ض �أهلها  ،و�أن تترك �أهلي يعودون  ،لأنهم �سوف
يعودون �إل��ى وطنهم  -ذات ي��وم � -أح��رارا ً  .وم��ا ك��ان من
ج��ول��دا مائير يومها �إال �أن غ ��ادرت ال�ق��اع��ة وف��ي فمها
�سيجارة تلو ال�سيجارة ,وهي تكمل اال�ستماع �إلى كلمات
الأع���ض��اء ف��ي الأم��م المتحدة عبر �شا�شة التلفاز � .أما
الموقف الثاني في مواجهة جولدا مائير حين اتهمت
ال �ع��رب  -ف��ي كلمة ل�ه��ا ف��ي الأم ��م ال�م�ت�ح��دة  -بتجارة
العبيد  ،فقال لها  ،وم��ن على منبر الأم��م المتحدة :
« بالأم�س وجدت في �صفحة كذا في المو�سوعة اليهودية
�أن ت�ج��ار العبيد ف��ي �أفريقيا ك��ان��وا ي�ه��ودا ً  ،وه��م فالن
وف�لان  .. ،فمن فمك يا جولدا �أدي�ن��ك وب�شهادة �شهود
من �أهلك »  .وبهذا الكالم خفف من كره الأفارقة لنا ،
و�أثبت لهم �أن اال�ستعمار الحالي في فل�سطين هو نف�سه
اال�ستعمار في �أفريقيا .
�أم ��ا ب�لاغ��ة ال�شقيري الخطابية ال�ت��ي نفخر ب�ه��ا ،
فقد وردت على ل�سان الأ�ستاذ نا�صر الدين الن�شا�شيبي
�أم��ام لجنة التحقيق الأنجلو �أميركية في �أوائ��ل ، 1946
با�سم المكتب العربي �إذ قال الن�شا�شيبي  « :ر�أيت �أحمد
ال�شقيري ي��دل��ي ب�شهادته �أم ��ام تلك اللجنة  ،و�سمعت
رئي�س اللجنة البريطاني « ج��ول فلينجتون » ي�س�أله
بع�صبية ظاهرة � « :أال تعتقد �أن دخ��ول ق��وات الحلفاء
�إل��ى الم�شرق العربي ف��ي ال�ح��رب العالمية الأول��ى كان
عملية تحرير للعرب ؟ »  .و�سكت ال�شقيري ولم يجب ،
وعاد رئي�س اللجنة يكرر ال�س�ؤال ذاته لكن ال�شقيري لم
يجب  ،وعندما �أطلق الإنجليزي �س�ؤاله للمرة الثالثة ،
ارت�ف��ع �صوت �أح�م��د ال�شقيري بع�صبية ظ��اه��رة ق��ائ�لا ً :
كان دخولكم بالدنا �سببا ً في تجزئتها وهدمها وتخريبها
وتق�سيمها  ،ال لتحريرها �أو خدمة �شعبها .
وعندما �س�أله الع�ضو الآخ��ر في اللجنة كيف ي�صف
دخول قوات الحلفاء �إلى الم�شرق العربي خالل الحرب
العالمية الثانية لحماية ال�ع��رب م��ن ال�ن��ازي��ة �أج��اب��ه :
« قواتكم لم ت� ِ�أت لحمايتنا  ،بل ج��اءت لحماية اليهود ،
وحماية طرق موا�صالتكم �إلى الهند » .
هذه بع�ض �صفات ال�شقيري  :البالغة والخطابة ،
وال��ذك��اء والإخ�لا���ص � .أم��ا �صفاته الأخ ��رى  ،فتجملها
كلمة الدكتور �أني�س �صايغ ال��ذي ك��ان من �أق��رب النا�س
�إليه  ،والذي كان رئي�سا ًلمركز الأبحاث الفل�سطيني الذي
�أ�س�سه ال�شقيري  ،فكان الإخال�ص والوفاء الفل�سطيني
العربي �صفة م�شتركة بينهما  « :ي�سجل التاريخ لأحمد

ال�شقيري �أن �إي�ج��اب�ي��ات��ه و م ��آث��ره وم�ن�ج��زات��ه و�سلوكه
وخلقه ووطنيته ومجمل �سيرته تح�صر ال�سلبيات في
زاوية �ضيقة جدا ً » .
« وي�سجل التاريخ لأحمد ال�شقيري �أن��ه ك��ان رجالً

كبيرا ً  ،كبيرا ً بالن�سبة �إلى ع�صره وظروفه وبيئته وكبيرا ً
�أي�ضا ً بمختلف المقايي�س وف��ي المطلق  .ك��ان �سيا�سيا ً
كبيرا ً  ،وكان �إن�سانا ً كبيرا ً  ،وفوق هذا وذاك كان ال�شقيري
فل�سطينيا ً كبيرا ً » .

�أحمد ال�شقيري و�إنجازاته الثالثة الأهم
�أ  .د  .جورج جبور *

( )

لم �أعرف الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري  ،م�ؤ�س�س منظمة
التحرير الفل�سطينية � ،إبان ت�ألقه ال�سيا�سي الذي انتهى
�أواخ��ر ال�ستينيات  .عرفته �شخ�صيا ً ف��ي عامي  1978و
 . 1979حين كنت �أعمل �أ�ستاذا ً ورئي�سا ً لق�سم ال�سيا�سة في
معهد البحوث والدرا�سات العربية في القاهرة  .ال �أدري
متى زارن��ي المنا�ضل الكبير للمرة الأول��ى � ،إال �أن من
المرجح �أنه �أتى معهدنا يزور ال�صديق الزميل الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد �صدقي الدجاني  ،رحمه اهلل  ،ثم �أحبا
علي التحية  .ولعل اهتمامي بم�ؤتمرات القمة
�أن يلقيا ّ
العربية �أقنعه ب�أن يزورني مرتين �أخريين وربما ثالثا ً .
لم ي��أت في �أي م��رة بناء على موعد م�سبق  ،فقد كانت
خطوط هواتف القاهرة �آنذاك في حال يرثى لها  .كان
ي�أتي فيجدني ف�أحتفي به كما ينبغي  .ولم يخبرني في
�أي مرة �أنه �أتى ولم يجدني  .ولم ي�أت مرة �إال وكان لدي
لحظتها مو�ضع اهتمامي الأول  ،ثم �إنه كان خفيف الظل ،
ف��وري الت�أقلم م��ع م��ن يدخل المكتب ع�ف��وا ً م��ن زمالء
وزائرين وموظفين � .آ�سر حديثه فتتمنى �أن ال ي�صمت ،
مفعم بالمعاني  ،يعبر عنها بلغة جزلة ت�شيع ج��وا ً من
االطمئنان البهيج .
من المرجح �أن ا�سم ال�شقيري كان معروفا ً�ضمن بيوت
�سورية كثيرة  ،منذ الخم�سينيات من القرن الما�ضي ،
وه��و الفل�سطيني ال��ذي �أ�سهم في �إع�ط��اء الدبلوما�سية
ال�سورية جوانب من �ألقها الدولي منذئذ  .كان واحدا ً
م��ن فل�سطينيين ال يح�صيهم ال�ع��د �أ�سهموا ف��ي �إغناء
الحياة ال�سورية � ،إال �أن ال�شقيري من بينهم  ،عمل في
حقل يتابعه الإعالم  ،وهو حقل الدبلوما�سية  .خطاباته
في الأمم المتحدة �شارحا ً وجهة نظر �سورية كانت �أمرا ً
وا�سع االنت�شار يثير االفتخار .
للمرة الأولى �أكتب عن ال�شقيري � ،أكتب من الذاكرة
ولم �أحفل ب�أن �أنظر في مراجع  ،فما هي �إنجازاته التي
ا�ستقرت في الذهن ؟ .
يغريني تلخي�ص �إنجازاته الأهم في ثالثة :
الإن�ج��از الأول  :بعثه ال�شخ�صية الفل�سطينية بعد

�أن ك��ادت ت�ضمحل تحت جبروت الدبابات الإ�سرائيلية
وف��ي دهاليز ال�سيا�سات الر�سمية العربية  .كالمعجزة
ك��ان نجاحه في �إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية ،
من �شتات فل�سطينيي البالد العربية والمغتربات  .في
عام  1964ا�ستعادت فل�سطين ا�سمها  ،بعد �أن غاب ذلك
اال�سم المبارك في ظل يافطة اللجوء  .وا�ستمر ال�صعود
الفل�سطيني منذئذ ب��ان�ي�ا ً �شخ�صية �سيا�سية عمالقة
ال ي�ستطيع �أح ��د ت�ج��اه��ل �أهميتها ف��ي ت�ق��ري��ر م�صائر
المنطقة .
�أما الإنجاز الثاني فيوازي الأول �أهمية  ،بل قد يراه
البع�ض �أه��م منه � .أح��دث ال�شقيري ث��ورة ف��ي الثقافة
ال�سيا�سية العربية كلها  ،ال الفل�سطينية فقط  ،كان
ال�شقيري مثقفا ً عالي الهمة و�سط حكام ع��رب هم في
الغالب �أدنى منه ثقافة  .وكان يرى �أثر الثقافة في خلق
الكيان الذي قام على �أنقا�ض الكيان الفل�سطيني � .أن�ش�أ
ال�شقيري �أول  think tankعربية  :بيت خبرة فكري
قريب م��ن �صانع ال�ق��رار ال�سيا�سي  ،وب��ذل��ك �أ�شير �إلى
مركز الأبحاث الفل�سطيني  ،الذي �أداره �أوال ً الدكتور فايز
ال�صايغ  ،رحمه اهلل  ،ثم �شقيقه الدكتور �أني�س  ،حفظه
اهلل  .و�إذ �أبتهج لأن الوطن العربي امتلأ في �أيامنا هذه
بمراكز البحوث � ،إال �أنني �أحب �أن �أ�سجل لمركز الأبحاث
الفل�سطيني �أي��ام عالقتي به � ،أواخ��ر ال�ستينيات و�أوائل
ال�سبعينيات � ،أنه لم يكن يتوانى عن اقتحام المو�ضوعات
ال�صعبة  ،وعن التعبير في �ش�أنها عن �آراء ال تن�سجم مع
الحكمة الغالبة  .كان يقود الر�أي العام ال�سيا�سي بدءا ً من
قيادته الفكرية للم�ساهمين في �صنع القرار  .محاولة
بناء ال�سيا�سة على ح�سابات الفكر الدقيق  .كان �إنجازا ً ال
نزال نفتقر �إلى المزيد منه .
الإنجاز الثالث هو  ،مذكراته ال�شخ�صية عن م�ؤتمرات
القمة العربية التي ��ش��ارك فيها  ،وه��و عندي �أه��م من
الإنجازين ال�سابقين .
لم ينتهك �أحد قبله حرمة اجتماعات القمة  .وفعلها
بعده قليلون �أهمهم الرئي�س اللبناني �شارل حلو  .كان

(*) �أ�ستاذ محا�ضر في الدرا�سات العليا  ،كلية الحقوق  -جامعة حلب ( �سورية )  ،وع�ضو مجل�س ال�شعب ال�سوري ( �سابقاً )  ،ورئي�س
الرابطة ال�سورية للأمم المتحدة .
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ال�شقيري �أول من حدثنا عن �أ�سرار القمم  ،لماذا �أ�صف
هذا الإنجاز ب�أنه �أهم من الإنجازين ال�سابقين المجمع
على �أهميتهما ؟ لأن �أ�سو�أ ما في ال�سيا�سة العربية �أ�سلوب
اتخاذ ال�ق��رارات العربية  .لكن  :كيف يمكن �أن نح�سن
ه��ذا الأ�سلوب �إن لم نعرف ما ي��دور في القمة ؟ �أماط
ال�شقيري اللثام عن بع�ض م��داوالت القمة  ،ف�أدركنا �أن
حكامنا في قممهم لي�سوا �أح�سن ح��اال ً منهم خارجها .
بل لعل �أداءهم القممي ال يرقى �إلى م�ستوى �أدائهم في
م�ج��االت �أخ��رى  .كنا نحب لم�ؤتمرات القمة �أن تكون
مجامع حكمة  ،ف�إذا بها بعيدة عما نحبه لها  .منذ قر�أت
م��ذك��رات ال�شقيري ع��ن م��ؤت�م��رات القمة  ،و�أن��ا �أطالب
ب�إن�شاء �آل�ي��ة ت�ضبط تنفيذ م�ق��ررات تلك الم�ؤتمرات .
�سطرت في ذلك ع�شرات المذكرات الر�سمية في ق�صر
الرئا�سة ال�سوري  .ولعل ما كان لأحاديث ال�شقيري معي
�أث��را ً في تقديم م�شروع بحثي عن م�ؤتمرات القمة �إلى
رئا�سة معهد البحوث والدرا�سات العربية  .وقد اقترن

الم�شروع بالموافقة التي دعمت ماليا ً  .ومن الم�ؤ�سف
�أن هذا الم�شروع البحثي توقف ب�سبب ظروف المعهد ،
�أوائل عام  ، 1979ولم �أ�ستطع بعثه بعد �أن عاد المعهد �إلى
ظروفه الطبيعية بعد عقد ونيف  .وال ريب عندي �أن هذا
الم�شروع البحثي كان وال يزال الأهم بين كل ما قام به
المعهد من م�شروعات .
�أكتب �أوائل �آذار  /مار�س  ، 2005من الجميل �أن ثمة
من فكّر بذكرى ربع قرن على غياب ال�شقيري � .إال �أن
�أفق القومي العربي الذي كانه ال�شقيري بل �أفق الوطني
الفل�سطيني ال��ذي كانه ال�شقيري �أي�ضا ً  ،يبدو كالحا ً
هذه الأيام  ،ومع ذلك فها هو حفيد ال�شقيري في رئا�سة
منظمة التحرير ( محمود عبا�س )  ،يحظى ب�أولوية
�سيا�سية متقدمة في عوا�صم العالم  ،حيث يبدو �إ�صرار
ال��دول كبيرا ً على �إق��ام��ة دول��ة فل�سطينية تتج�سد بها
ال�شخ�صية الفل�سطينية التي عمل ال�شقيري على بعثها .

ال�شقيري  ،وميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية  ،والأهداف النبيلة
د  .جورج حب�ش *

( )

ما من و�ضوح كان ظاهرا ً للعيان  ،عند �إع�لان قيام
منظمة التحرير الفل�سطينية عام � ، 1964أكثر من الو�ضوح
المنبثق عن الميثاق القومي الفل�سطيني  ،وكان وراء ذلك
رجل �صادق ومحام بارع بحجم المنا�ضل الراحل �أحمد
ال�شقيري  ،الذي بذل جهدا ً كبيرا ً في ت�شكيل م�ؤ�س�سات
منظمة التحرير الفل�سطينية �إل��ى ج��ان��ب زم�لائ��ه في
ذاك الوقت  .كان ال�شقيري يت�صف بعقلية بناء الم�ؤ�س�سة
ولديه خبرة في ذلك  ،وفي هذه اللحظات ال ي�سعنا �إال
�أن نقلب ال��ذاك��رة في ركنها الم�شرق من تاريخ كفاحنا
الفل�سطيني المعا�صر  ،لنتذكر المنا�ضل �أحمد ال�شقيري ،
ونتذكر معه الإرث الكبير ال��ذي خلفه  ،وال��ذي ينظر
�إليه �شعبنا بكل فخر واعتزاز  .ومع �إعالن قيام منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وم��ا تمثله م��ن هوية �سيا�سية
�شرعية لل�شعب الفل�سطيني � ،أي�ضا ً تم الإعالن في ذاك
الوقت عن انطالقة الثورة الفل�سطينية  ،والكفاح الم�سلح
ف��ي م�ن��اخ م��ن الت�صميم والإرادة وا��س�ت�م��رار الن�ضال ،
ب��ال��رغ��م م��ن �آث ��ار النكبة وال�م�ع��ان��اة والآالم ال�ت��ي �ألمت
ب�شعبنا الفل�سطيني في الوطن وال�شتات  ،وما �أن ظهرت
منظمة التحرير الفل�سطينية  ،حتى ظهرت �إلى جانبها
ت�شكيالت الثورة الفل�سطينية  ،والمجموعات الفدائية ،
و�أب�ط��ال�ه��ا ال�م�ق��اوم��ون ال��ذي��ن ا�ست�شهدوا  ،وال��ذي��ن ال
يزالون يوا�صلون الن�ضال ويبذلون الت�ضحيات الج�سام

على مذبح الحرية واال�ستقالل  .لقد جاء ت�شكيل منظمة
التحرير الفل�سطينية �ضرورة ذاتية ومو�ضوعية في ذاك
ال��وق��ت  .وتقت�ضي الأم��ان��ة التاريخية هنا � ،أن نعترف
بالدور الإيجابي الذي لعبه �أحمد ال�شقيري  ،ك�شخ�صية
وطنية � ،إل��ى جانب مجموعة من النخب الفل�سطينية
المثقفة ف��ي ت��أ��س�ي����س منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
ك�أول تعبير عن �شكل من �أ�شكال الكيانية الفل�سطينية ،
وخ��ا��ص��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي �سبقت الإع�ل�ان ع��ن ت�أ�سي�س
منظمة التحرير الفل�سطينية .
في تلك الفترة  ،كانت الجامعة العربية تتخذ كثيرا ً
من القرارات  ،لكن القليل منها كان ينفّذ على الأر�ض ،
وطبعا ً  ،يجب � ّأال نن�سى التناق�ضات الكثيرة التي تحكم
العالقات بين الأنظمة العربية  ،ور�ؤيتها لت�شكيل الكيانية
الفل�سطينية التي تمكن الفل�سطينيين من تنظيم �أنف�سهم ،
والقيام بدورهم في تحرير وطنهم وتقرير م�صيرهم ،
وفي هذا ال�سياق برز الدور الحا�سم للرئي�س عبد النا�صر ،
ال��ذي التقط �أهمية المو�ضوع الفل�سطيني  ،و�ضرورة
�إيجاد �شكل ما لتمثيل الفل�سطينيين ال�سيا�سي  ،حيث
لعب دورا ً �أ�سا�سيا ً في م�ؤتمر القمة العربية الأول  ،الذي
انعقد ف��ي القاهرة ع��ام  1964الن�ت��زاع موافقة الزعماء
العرب على ت�شكيل منظمة التحرير الفل�سطينية ككيان
للفل�سطينيين  ،رغم تحفظات البع�ض على ذلك .

(*) م�ؤ�س�س حركة القوميين العرب  ,والجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين  .توفي في عمان في كانون الثاني/يناير . 2008
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حين �أخ��ذ ال�شقيري ال�ضوء الأخ�ضر م��ن الرئي�س
عبد النا�صر  ،ب��د�أ �سل�سلة م��ن ال�ت�ح��رك��ات ف��ي �أو�ساط
التجمعات الفل�سطينية  ،الختيار ممثلين في المجل�س
الوطني الفل�سطيني الأول  ،الذي انعقد في القد�س في
�أي��ار /مايو  ، 1964ودر���س المجل�س فكرة �إقامة منظمة
التحرير الفل�سطينية و�أعلن عن ت�أ�سي�سها .
�أي ��دن ��ا �آن � ��ذاك  -ك �ح��رك��ة ق��وم�ي�ي��ن ع ��رب  -ت�شكيل
منظمة التحرير الفل�سطينية ولكن ا�شترطنا انتخابات
ح��رة للقيادة  ،نظرا ً لح�سا�سيتنا تجاه القيادة الفردية
لل�شقيري التي تخوفنا منها  ،ولكن للأ�سف لم تتم تلك
االنتخابات  ،وعينت القيادة تعيينا ً  ،كذلك طالبنا �أن
تكون المنظمة بمثابة تنظيم ثوري يعبئ طاقات ال�شعب
الفل�سطيني ب�ه��دف تحرير فل�سطين كاملة  ،و�أعتقد
�أن ت�أييد عبد النا�صر لت�أ�سي�س المنظمة  ،ك��ان له دور
م��ؤث��ر على موقفنا  ،جعلنا نتغا�ضى ع��ن �شرطنا حول
م�س�ألة االنتخابات  ،وتحفظنا على م�س�ألة التعيين رغم
ح�سا�سيتنا ال�شديدة تجاه هذه الم�س�ألة .
طبعا ً كانت هناك مواقف متباينة للتنظيمات الفل�سطينية
التي ب��د�أت تت�شكل �آن��ذاك من ت�أ�سي�س المنظمة  ،بينما القت
الفكرة ت�أييدا ً كا�سحا ً في �أو�ساط الجماهير الفل�سطينية في كل
�أماكن التجمعات الفل�سطينية .
لم ت�ستطع المنظمة في تلك الفترة ( ) 1967 - 1964
�أن تعبر تعبيرا ً دقيقا ً عن حالة الغليان وال�ح��راك التي
تجري في �أو�ساط ال�شعب الفل�سطيني  ،وقواه ال�سيا�سية
التي بد�أت تتبلور �شيئا ً ف�شيئا ً  ،خا�صة و�أن القيادة الفردية
لل�شقيري ك��ان لها ت�أثير �سلبي  ،ورغ��م �أن بع�ض �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية مثل بهجت �أب��و غربية  ،ود � .أ�سامة
النقيب  ،ونمر الم�صري  ،وعبد الخالق يغمور  ،و يحيى
حمودة و�آخرين � ،أرادوا �أن ي�ستمروا في الن�ضال من خالل
معركة �سيا�سية م��ع ال�شقيري للو�صول بالمنظمة �إلى
قيادة جماعية  ،لكن ال�شقيري مثل « �أبو عمار » فيما بعد ،
�أ�صر على قيادته الفردية  ،لذلك طالبوه باال�ستقالة ،
وترافقت هذه الق�صة مع التغييرات الكثيرة التي حدثت
على �إثر هزيمة حزيران  ، 1967وكر ّد على الهزيمة �ص ّعدت
الف�صائل الفل�سطينية الكفاح الم�سلح  ،وكثفت العمليات
الفدائية  ،وف��ي نف�س ال��وق��ت �أ�ضعفت الهزيمة القب�ضة
الأمنية للأنظمة العربية  ،وتعززت الروح ال�شعبية العربية
الم�ؤيدة للمقاومة الفل�سطينية والكفاح الم�سلح  ،وترافق
هذا مع رغبة ر�سمية عربية ب�إزاحة ال�شقيري  ،وتمثّلت
الف�صائل في منظمة التحرير الفل�سطينية التي �أعيد بناء
م�ؤ�س�ساتها  ،ولكن على �صعيد القيادة بقيت فردية  ،لذلك
من جهتنا كجبهة �شعبية كنا نفكر منذ البداية بت�أ�سي�س
جبهة وطنية عري�ضة ت�ضم كافة الف�صائل  ،و�أعتقد �أنه لو
ت ّم ذلك لتغ ّير كثير من الم�سائل .

ك��ان لل�شقيري ح���ض��وره ال��دائ��م و�أث� ��ره الكبير في
ت�شكيل م�ؤ�س�سات منظمة التحرير واالتحادات ال�شعبية
الفل�سطينية  ،ويلفت النظر �إلى مواقفه فهو المنا�ضل
ال�سيا�سي ال��وط�ن��ي وال�ق��وم��ي  ،وف��ي م�ج��رى التحوالت
التي كانت �سائدة �آنذاك  ،يبدو لي �أن تلك كانت مرحلة
انتقالية بالن�سبة ل�شعبنا الفل�سطيني  ،من �شعب الجئ
ف��ي ال�شتات والمنافي والمخيمات � ،إل��ى �شعب هويته
المقاومة .
وفي الذكرى الخام�سة والع�شرين لرحيل المنا�ضل
�أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري  ،ن�ع�ي��د ح���س��اب��ات�ن��ا  ،ون�ع�ي��د تقويمنا
لتجاربنا  ،ب�ع��د م�ضي م��ا ي �ق��ارب الأرب �ع �ي��ن ع��ام �ا ً على
ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية  ،نلم�س في كل
مرحلة وج��ود �صعود م�ستمر للق�ضية الفل�سطينية ،
مهما كبرت التحديات وازدادت المخاطر  ،و�أول��ى هذه
التحديات محاوالت �شطب حق العودة  ،الذي هو بمثابة
ق�ضية جوهرية تمثلها منظمة التحرير الفل�سطينية ،
وال�ت��ي انطلقت ف��ي �أه��داف�ه��ا م��ن العمل على التحرير
وعودة الالجئين الفل�سطينيين  ،والحق يقال �إن �أحمد
ال�شقيري كان ينظر �إلى هذه الم�س�ألة باعتبارها م�س�ألة
جوهرية ال يمكن التخلي عنها  ،وه��ي بند رئي�سي في
الن�ضال الفل�سطيني  ،الذي ين�شده �شعبنا من �أجل حقه
في تقرير الم�صير  ،و�إقامة دولته وعا�صمتها القد�س ،
وعودة الالجئين �إلى ديارهم وبيوتهم التي �شردوا منها ،
وهذه الم�س�ألة ال تقبل الم�ساومة .
لقد بذل ال�شقيري كل ما في و�سعه من �أجل �شعبه ،
ور�سخت تلك المرحلة التي تر�أ�س فيها ال�شقيري منظمة
التحرير طريق العودة للأر�ض والوطن  ،عودة ال�شعب
الفل�سطيني �إلى �أر�ضه  ،فكانت ق�ضية العودة تتابع بقوة
في المنابر الدولية في هيئة الأم��م المتحدة  ،و�أعطى
ال�شقيري مبكرا ً جل اهتمامه لق�ضية حق العودة .
ك��ان القائد جمال عبد النا�صر يعد ال�ع��دة لخو�ض
المعركة مع العدو ال�صهيوني مراهنا ً على الأمة العربية
والعمق العربي  ،وبعد هزيمة حزيران ع��ام  « 1967النك�سة »
التي �أثرت على م�سار منظمة التحرير  ،ظهرت تحديات
ج��دي��دة  ،و�أنتجت تلك المرحلة ق�ي��ادة بديلة لمنظمة
التحرير  ،لكن ال�شقيري ظل حتى �آخ��ر يوم في حياته
ي�ؤكد على قيم التحرر الوطني  ،وكان من�سجما ً مع نف�سه
ومبادئه  ،فالذاكرة الوطنية الفل�سطينية تكنّ لل�شقيري
مكانة عالية  .واليوم  ،وبعد مرور خم�سة وع�شرين عاما ً
ع�ل��ى رح�ي�ل��ه  ،ال يمكن �أن نن�سى م��ا ت��رك��ه ه��ذا الرجل
المنا�ضل من ب�صمات ن�ضالية قومية على م�سار منظمة
التحرير الفل�سطينية  .ورغم ما كان �سائدا ً �آن��ذاك من
�أجواء هزيمة حزيران � ، 1967إال �أن الثورة الفل�سطينية
ا�ستطاعت تجاوز واقع الهزيمة العربية  ،و�سطرت �أروع
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�صور ال�صمود ف��ي معركة الكرامة  ،التي �أع��ادت رهان
الجماهير العربية على روح المقاومة والوقوف بوجه
ال�ط�غ�ي��ان ال�صهيوني وال �ت �ف��وق ال�ع���س�ك��ري ال�صهيوني
ال�م��دع��وم م��ن ال �غ��رب اال��س�ت�ع�م��اري  .ور��س�خ��ت منظمة
التحرير الفل�سطينية بمعناها الرمزي معنى المقاومة
وال�صمود في �أذهان الجماهير العربية من المحيط �إلى
الخليج .
كانت منظمة التحرير الفل�سطينية بالن�سبة لأحمد

ال���ش�ق�ي��ري ه��ي � �ص��وت فل�سطين ف��ي ال�م�ن��اب��ر العربية
والدولية  ،وممثله في الجامعة العربية  ،و�إن التاريخ
ي�شهد ع�ل��ى ح�ج��م م��ا ق��دم��ه ه��ذا المنا�ضل لفل�سطين
ول�شعبه  ،وذلك من خالل نهج التعبئة والتحرير  ،كان
ي�ؤكد دائما ً �أن الم�ساومات ال�سيا�سية لن تحرر فل�سطين ،
و�أن الكفاح الم�سلح هو الطريق ال�سليم للتحرير  ...ما
�أنبل هذه الفكرة التي ت�شبه �صاحبها المنا�ضل الراحل
ال�شقيري !

قائدنا العظيم �أحمد ال�شقيري
�أ  .خيري الدين �أبو الجبين *

( )

ال �ي��وم وق��د م�ضت خم�س وع���ش��رون �سنة ع�ل��ى وفاة
�أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية ،
ف�إنه يحلو لي �أن �أذك��ره  ،و�أن �أ�شيد بم�سيرته الن�ضالية
الطويلة  ،و�أعماله المجيدة في فترة رئا�سته لمنظمة
التحرير  ،وفي الفترة التي تلتها حتى وفاته .
و�أول ما يخطر على بالي الآن الت�سا�ؤل  :كيف تمكن
ال�شقيري من جمع ال�شعب الفل�سطيني الم�شتت ؟ وكيف
تمكن من التغلب على اعترا�ضات بع�ض الأنظمة العربية
على �إقامة الكيان الفل�سطيني ؟ وم��ن خ�لال مرافقتي
لل�شقيري ف��ي م�سيرته تلك �أق��ول  :لقد تجلت قدرات
ال�شقيري  ،وظهرت �صالبته الوطنية وحنكته ال�سيا�سية ،
و�إيمانه العميق بحق ال�شعب الفل�سطيني في �أن يكون حرا ً
م�ستقالً يملك كامل ال�سيادة في وطنه فل�سطين � ،ش�أنه
�ش�أن باقي �أ�شقائه من ال�شعوب العربية  ،فنجح ال�شقيري
في مهمته تلك؛ لأنه �آمن بقدرة ال�شعب الفل�سطيني على
تحقيق طموحاته .
و�أعود الآن بالذاكرة �إلى الأيام التي ق�ضاها ال�شقيري
متنقالً بين العوا�صم العربية للدعوة �إلى �إن�شاء الكيان
الفل�سطيني  ،وذلك في الأ�شهر الأولى من عام  1964بعد
م�ؤتمر القمة الأول  ،حامال ً ورق��ة �صغيرة فيها ب�ضعة
�أ�سطر هي قرار ذلك الم�ؤتمر « بتكليف �أحمد ال�شقيري
باالت�صال بال�شعب الفل�سطيني وال ��دول العربية بغية
و�ضع القواعد ال�سليمة لإن�شاء كيان فل�سطيني » .
�سافر ال�شقيري �آن ��ذاك متنقالً بين دول الم�شرق
والمغرب العربي  ،واجتمع بملوكها ور�ؤ��س��ائ�ه��ا لإزالة
مخاوفهم  ،ولإقناعهم ب�أن ال خطر عليهم من قيام الكيان ،
و�أن الكيان المن�شود لن يتدخل في �ش�ؤونهم الداخلية ،
وقال ال�شقيري لجاللة المرحوم الملك الح�سين �آنذاك :

�إن �ن��ا ن �ه��دف �إل� ��ى ت �ح��ري��ر الأرا� � �ض ��ي ال�م�ح�ت�ل��ة م��ا بعد
ال�ضفة الغربية والقطاع  ،و�إع��ادت�ه��ا �إل��ى �أهلها العرب
الفل�سطينيين  ،وال �ش�أن لنا بال�ضفة الغربية ! !
وف��ي ج��والت��ه تلك التقى ال�شقيري بجموع ال�شعب
الفل�سطيني الم�شتت  ،وال��واق��ع تحت ت��أث�ي��ر الأنظمة
العربية المختلفة  ،وتمكن من �إقناعهم ب�ضرورة العمل
ي��دا ً واح ��دة لتج�سيد كيانهم الفل�سطيني و� �ص��وال ً �إلى
تحرير ك��ل فل�سطين  ،ون�ج��ح ف��ي ذل��ك ك��ل النجاح � ،إذ
�شارك �أمين الجامعة العربية وممثلون عن كل الدول
العربية ( با�ستثناء ال�سعودية )  ،وممثلون عن ال�شعب
الفل�سطيني في كافة �أماكن �شتاته � ،شاركوا في الم�ؤتمر
الفل�سطيني الأول الذي عقد في القد�س في �شهر �أيار /
مايو  ، 1964و�أذك��ر الآن كم كان ال�شقيري محاورا ً لبقا ً
في ذلك الم�ؤتمر � ،إذ تمكن من �إقناع �أع�ضاء الم�ؤتمر ب�أن
المرحلة ت�ستدعي قليالً من الت�سامح وعدم الت�شدد في
و�ضع ن�صو�ص الميثاق القومي والنظام الأ�سا�سي لمنظمة
التحرير الفل�سطينية المن�شودة � ...أقنعهم بالموافقة
على �إن�شاء « كتائب ع�سكرية » بدل « جي�ش التحرير » ،
ال��ذي كان الأردن وغيره يعار�ضون �إن�شاءه �آن��ذاك  .كان
ال�شقيري محاورا ً لبقا ً ا�ستطاع �أن يقنع �أع�ضاء المجل�س
وج�لال��ة ال�م�ل��ك الح�سين بن�صو�ص ال�م�ي�ث��اق والنظام
الأ�سا�سي  ،كما �سبق �أن �أقنع الملك ب ��أن ال خطر عليه
من �إقامة الكيان  ،و�أقنعه بالح�ضور الفتتاح الم�ؤتمر
الفل�سطيني الأول ف��ي ال�ث��ام��ن وال�ع���ش��ري��ن م��ن �شهر
�أي��ار ع��ام  1964وهكذا نجح الم�ؤتمر  ،و�أعلن ال�شقيري
قيام منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وانتخب الم�ؤتمر
ال�شقيري رئي�سا ً للجنة التنفيذية  ،وكلفه بت�أليف �أول
لجنة تنفيذية لها .

(*) �أول ممثل للمنظمة ثم مدير مكتبها في الكويت � ،أمين �سر ال�صندوق القومي الفل�سطيني ل�سنوات عديدة  ،وم�ؤ�س�س مدار�س المنظمة
في الكويت  ،ورئي�س �صندوق يافا الخيري فيها � .صدر له كتاب  « :ق�صة حياتي في فل�سطين والكويت »  2002و « حكايات عن يافا »
 . 2005رئي�س لجنة تخليد ذكرى المجاهد �أحمد ال�شقيري .
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كما تجلت حنكة ال�شقيري ال�سيا�سية ب�إدراكه �أن المال
هو ع�صب كل عمل �سيا�سي  ،ون�ص في النظام الأ�سا�سي
�أن يكون رئي�س ال�صندوق القومي منتخبا ً من المجل�س
الوطني  ،حتى ين�أى عن ال�ضغوط عند ممار�سته لعمله
ف��ي جمع وح�ف��ظ ال�م��ال الفل�سطيني  .وتجلت قدرات
ال�شقيري �أي�ضا ً في و�ضع �أ�سلوب عمل �أجهزة المنظمة ،
و�إن �� �ش��اء ال��دوائ��ر وال�م�ك��ات��ب م��ن خ�ل�ال ال�ل�ج��ان الفنية
المخت�صة واالتحادات المهنية المختلفة .
وال �شك ف��ي �أن ت�أ�سي�س منظمة التحرير و�إر�ساء
دعائمها  ،وهي  :مكاتب المنظمة  ،وال�صندوق القومي ،
ومركز الأبحاث  ،وجي�ش التحرير  ،والتنظيم ال�شعبي ،
هو وحده �إنجاز عظيم  ،وهو كفيل ب�إدخال ال�شقيري في
قائمة عظماء القرن الع�شرين !! ...
�أ��ض�ي��ف �إل��ى ذل��ك �أن�ن��ي عملت م��ع ال�شقيري مديرا ً
لمكتب المنظمة ف��ي الكويت عند ت�أ�سي�سها  ،ولم�ست
�آنذاك قدرات ال�شقيري ووطنيته ال�صادقة .
و�إذا �س�ألني �سائل اليوم  :لماذا �أعجبت بال�شقيري ؟
وك�ن��ت �أول ال��داع�ي��ن لت�أليف لجنة لتخليد ذك ��راه بعد
وفاته ؟ �أقول � :أعجبت بال�شقيري لأ�سباب كثيرة  ،منها
�إدارت��ه الناجحة  ،فقد كان يثق بمر�ؤو�سيه وزمالئه في
العمل  ،فكم من مرة قال لي عندما طلبت توجيهاته :
« �أه��ل مكة �أدرى ب�شعابها »  ،وال �أن�سى �أن��ه بعد محادثة
هاتفية ق�صيرة معه ف��ي �أع�ق��اب النك�سة � ،سمح لنا في
مكتب المنظمة في الكويت  ،ب�إن�شاء مدار�س المنظمة
ال�ستيعاب �آالف الطالب الفل�سطينيين الذين نزحوا �إلى
الكويت لاللتحاق ب�أولياء �أمورهم بعد احتالل ال�ضفة
والقطاع  ،و�سمح لنا �آنذاك  -ودون تردد  -بال�صرف على
هذه المدار�س من ح�صيلة حملة « م�ست�شفى الميدان » ،
التي كنا جمعناها قبل �سقوط ال�ضفة والقطاع .
وت�أكيدا ً لما �أقول عن ثقة ال�شقيري بالعاملين معه ،
فقد ذك��ر ال��دك�ت��ور �أن�ي����س �صايغ م��دي��ر م��رك��ز الأبحاث
الفل�سطيني �أن الرئي�س ال�شقيري عندما زاره في مكتبه
للمرة الأولى  ،لم ي�صدر �إليه �أية تعليمات بل ا�ستمع �إليه
متحدثا ً عن عمله « و�شرب القهوة » وان�صرف �شاكرا ً .
هذا  ،و�أعجبت بال�شقيري �أي�ضا ً لأنه �أبدع في ت�سخير
ل�سانه وقلمه لخدمة المنظمة والق�ضية الفل�سطينية
على �أو��س��ع نطاق  ،وتذكرني خطاباته الحما�سية التي
ا�ستمعت �إلى العديد منها في غزة والقاهرة والكويت ،
كيف كانت جماهير ال�شعب فيها تهتف لل�شقيري وتتفاعل
معه !! ..
كما �أعجبت بال�شقيري لما لم�ست فيه من قدرة على
الإق �ن��اع  ،عندما رافقته ف��ي زي��ارة ل�سمو �أم�ي��ر الكويت
ال��راح��ل ال�شيخ عبد اهلل ال�سالم  ،ف�أقنعه �أوال ً بفر�ض
��ض��ري�ب��ة ال�ت�ح��ري��ر ع�ل��ى الفل�سطينيين ال�ع��ام�ل�ي��ن في
الكويت  ،وفي الزيارة الثانية ا�ستطاع ال�شقيري �أن يقنع

الأمير بال�سماح بتدريب الفل�سطينيين في الكويت على
ال�سالح  ،ح��دث ذل��ك في �أوا��س��ط ال�ستينيات من القرن
الما�ضي  ،وه��و عمل رائ��ع وال �شك ! ! و�أع�ج�ب��ت بثقة
ال�شقيري بنف�سه  ،وج��ر�أت��ه  ،و اع�ت��زازه ب�شعبه  ،وذلك
ف��ي المجل�س ال��وط�ن��ي ال�ث��ان��ي ال ��ذي افتتحه الرئي�س
جمال عبد النا�صر في القاهرة في �شهر �أي��ار عام 1965
عندما قال في كلمته ردا ً على كلمة الرئي�س جمال عبد
النا�صر  ،تعري�ضا ً بمن يتهمه والمنظمة بالتبعية لعبد
النا�صر وم�صر � « :أعلن من هذا المنبر على م�سمع من
الرئي�س عبد النا�صر � ،أن منظمة التحرير لي�ست عميلة
لأح��د  ،وال تابعة لأح��د � ،إنها ملك ال�شعب الفل�سطيني
وح��ده � ،أم��ا �أن��ا ف�إني �أرف����ض �أن �أك��ون عميالً لأح��د  ،ما
�أنا بعميل � ،أنا زميل لعبد النا�صر � ،أنا و�إياه رفاق طريق
على درب الكفاح  ،و�إن �شعبنا يلتقي بعبد النا�صر لقاء
الثوار بالثوار  ،والأحرار بالأحرار »  .و�أعجبت بال�شقيري
�أي�ضا ً في المجل�س الوطني الثالث في غزة عندما �أعلن
�إن�شاء « جي�ش التحرير الفل�سطيني » بدال ً « من الكتائب
الع�سكرية »  .وزاد �إعجابي به في ذلك المجل�س عندما
قال �إن المجل�س الوطني الرابع يكون �أع�ضا�ؤه منتخبين
ب ��إذن اهلل  ،وطلب �إلينا  -نحن م��دراء مكاتب المنظمة
 العمل لإجراء االنتخابات للفل�سطينيين خالل ال�سنةالتالية  .وزدت تقديرا ً لزعيمنا �أح�م��د ال�شقيري لأنه
ا�ستقال من رئا�سة المنظمة حفاظا ً عليها  ،عندما طلب
�إليه عدد من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ذلك .
كما �أنه بعد ا�ستقالته لم يهد�أ  ،بل ا�ستمر يعمل لخدمة
الق�ضية المقد�سة بقلمه  ،ف�أ�صدر �آن��ذاك ما يزيد على
ع�شرين كتابا ً عن الق�ضية الفل�سطينية  ،وعن لقاءاته مع
الر�ؤ�ساء والملوك العرب في �سبيلها  ،كما �أنه ا�ستمر في
الدعوة �إلى الوحدة العربية  ،التي كان يرى فيها عالجا ً
لكل م�شكالت �أمتنا  ،وطريقا ً لتحرير فل�سطين  ،وكان
يقول دائما ً � « :أنا وحدوي هوى وعقيدة »  ،و�أ�صدر بعد
ا�ستقالته من المنظمة كتابه الرائع عن الوحدة العربية
و�ضرورتها وهو كتاب  « :علم واحد وع�شرون نجمة » .
ومن خالل معرفتي به  ،ولقاءاتي معه في منا�سبات
كثيرة � ،أعجبت بعدد من �صفات ال�شقيري ال�شخ�صية
ومنها  :وفا�ؤه للمنا�ضلين والقادة الذين �سبقوه في العمل
الفل�سطيني  ...ق��ال لي في منزله في كيفون بلبنان ،
حيث كان يم�ضي ال�صيف بعد ا�ستقالته من المنظمة :
« �أنا عزّيت بمفتي فل�سطين الحاج �أمين الح�سيني عند
وفاته في الأ�سبوع الما�ضي  ،مع �أن��ي كنت مختلفا ً معه
في فل�سطين � ،أنا عزّيت فيه لأنه لم َي ِلن للم�ستعمر بل
ا�ستمر في الكفاح  ،ورف�ض االنتداب وال�صهيونية حتى
وفاته » .
و�أخ �ي��را ً �أق ��ول � :إن�ن��ي �أع�ج�ب��ت بال�شقيري لمواقفه
ال�سيا�سية  ،التي تجلت فيها وطنيته وحنكته ال�سيا�سية ،
�أذك��ر منها �أوال ً �أن��ه لم يقف �أم��ام العمل الفدائي الذي
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بد�أته حركة فتح في �أول عام  ، 1965مع �أنه كان يرى �أن
العمل الفدائي يجب �أن يكون جزءا ً من العمل الع�سكري
ال�شامل  ،الذي �سوف تقوم به الجيو�ش العربية لتحرير
فل�سطين ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ي ��راه ال��زع �ي��م ج �م��ال عبد
النا�صر والقادة العرب منا�سبا ً  ،وكفيال ً بتحقيق الن�صر ،
و كان ال�شقيري يقول � « :سوف يكون ال�شعب الفل�سطيني
عندئذ في الطليعة »  .والموقف ال�سيا�سي الثاني هو
رف����ض ال�شقيري ل�ق��رار مجل�س الأم ��ن رق��م  242الذي
�صدر في �شهر ت�شرين الثاني من عام � ، 1967إذ رف�ضته
المنظمة �آنذاك  ،مع �أن م�صر التي كان ال�شقيري يقيم
فيها  ،وفيها مكتب منظمة التحرير قبلت ذلك القرار ...
وق��ال ال�شقيري �آن��ذاك � « :إن��ه يرف�ض ق��رار  242لأن��ه ال
يعطي �شيئا ً للفل�سطينيين  ،وهو يخ�ص الدول العربية
وحدها التي ا�شتركت في رد عدوان « �إ�سرائيل » عام ، 1967

وهي  :م�صر والأردن و�سورية ولبنان » .
وكانت الءات الخرطوم الثالث التي �أطلقها ال�شقيري
في م�ؤتمر قمة الخرطوم  ،هي التي �أوقفت اندفاع بع�ض
الأنظمة العربية �إل��ى ال�صلح مع « �إ�سرائيل » ول��و �إلى
حين ! ..
وعندما بد�أ التوجه الفل�سطيني للتفاو�ض  ،قال لي
ال�شقيري « �إنه �شخ�صيا ً ال يمانع قيام �أهلنا داخل ال�ضفة
وال �ق �ط��اع ب�م�ف��او��ض��ة « �إ��س��رائ�ي��ل » لتح�سين ظروفهم
المعي�شية م�ضطرين �إل��ى ذل��ك  ،و�سوف يذكر التاريخ
�أنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا تحت االحتالل � ،أما منظمة
التحرير وال�شعب الفل�سطيني في ال�شتات فال �ش�أن لهم
بهذه المفاو�ضات  ،ويجب �أن ت�ستمر المنظمة في قيادة
ال�شعب الفل�سطيني حتى التحرير » .
رحم اهلل �أبا مازن  ،فقد كان حقا ً قائدا ً عظيما ً ! ...

�أحمـد ال�شقيـري
د  .دروي�ش حمودة �أبو زور *



( )

علم ( جبل ) �شامخ من �أع�لام الحركة الوطنية في
فل�سطين �أر���ض الإ� �س��راء وال�م�ع��راج  ،و�أول ��ى القبلتين ،
وثالث الحرمين ال�شريفين  ،بل هو �أعلى ذروة في هذه
الأع�لام في �أواخ��ر الخم�سينيات وال�ستينيات من القرن
الع�شرين  .فهو نقطة تحول كبرى في مراحل العمل
دري بين مرحلتين :
الوطني الفل�سطيني  ،وهو كوكب ّ
مرحلة الهجرة والت�شرد وال�شتات في عام � ، 1948إذ
�ش ّبه �شاعر فل�سطين عبد الكريم الكرمي ( �أبو �سلمى )
ن�ك�ب��ة ال���ش�ع��ب الفل�سطيني وت �� �ش��رده وت�ف�ت�ت��ه  ،بقنبلة
انفجرت فملأت �شظاياها كل رج ��أ من �أرج��اء العالم :
العربي بخا�صة والعالم بعامة  ،ف�أ�صبح �أه��ل فل�سطين
الجئين م�شردين  ،ال تجمعهم بقعة وال ينظمهم �سلك ،
ب��ل تجمعهم مخيمات متناثرة هنا وه�ن��اك فيما تبقى
م��ن �أر���ض فل�سطين ف��ي �أي��دي�ه��م  ،وف��ي ال�ب�لاد العربية
المحيطة بفل�سطين يقول �أبو �سلمى :
�أهلي على الدهر تدمينـي جراحه ُم
في حبهم يت�ساوى ال ُعـذر والعذلُ
مهب الريــح ُمع ِولــــــــــة
خيامهم في ّ
ودورهـــــــــم من وراء ال ّدمـع تبتهـ ُل
في كل �أر���ض �شظاياهـم م�شـــــــردة
وتحــــــــــــت كـل �سمـاء مع�شر َذ َلـ ُل

ه��ذه مرحلة ال�ضياع ومرحلة المطالبة بالحقوق
والحرية  ،وبناء الوطن الممزق  ،منذ ت�أ�س�ست منظمة
التحرير الفل�سطينية عام  1964فقد قام �أحمد ال�شقيري
ب�إر�ساء قواعدها  ،فك ّون م�ؤ�س�ساتها على �أر�ض �صلبة ومن
�أهمها  :جي�ش التحرير الفل�سطيني ( ن��واة التحرير
ل �ل��وط��ن )  ،وال �� �ص �ن��دوق ال �ق��وم��ي  ،وم ��رك ��ز الأب �ح ��اث
الفل�سطيني  ،الذي يرمز �إلى العلم والبحث الر�صين .
كما دع��ا �إل��ى ال��وح��دة الوطنية �أ�سا�س العمل الوطني ،
لتوجه الجهود كلها لتحرير ال��وط��ن الفل�سطيني من
الحركة ال�صهيونية اال�ستعمارية الغا�صبة .
لقد ا�ستطاع ال�شقيري في فترة وجيزة من الزمن �أن
يجعل منظمة التحرير الفل�سطينية ملء ال�سمع والب�صر ،
و�أن يكون لها ممثلون في بقاع عديدة من العالم .
كان رحمه اهلل خطيبا ً مف ّوها ً �َ ،س َبر غور اللغة العربية ،
وتع ّمق في �أ�سرارها  ،فهي تخرج ناب�ضة من بين �أنامله ،
وهي ط ّيعة بين يديه عذبة  ،حلوة  ،جميلة  ،ي�أخذ بع�ضها
ب��رق��اب بع�ض  ،وت�ج��ري بين مرا�شفه العطا�ش الظماء
�سل�سة عذبة فت�سيل �سبائك من ذهب  ،وعناقيد من ل�ؤل�ؤ
ومرجان  ،فت�أخذ بعقول ال�سامعين  ،وت�سحر منهم الألباب ،
ف�لا ملل وال كلل  ،ب��ل �شغف وح��ب للحرية  ،وا�شتياق
وحنين  ،فنحن نبني فل�سطين �سكنا ً ب�شغاف قلوبنا ،
ونحررها ب�أرواحنا وفلوذ �أكبادنا  ،ون�شتاق �إليها ا�شتياق
ونحن �إليها حنين الف�صيل .
الر�ضيع �إلى �صدر �أمه ّ ،

(*) موجه تربوي في الكويت  .له ثالثة ع�شر كتابا ً في تدري�س اللغة في المراحل الثالث  ،مقيم في الكويت  .ع�ضو لجنة تخليد ذكرى
المجاهد �أحمد ال�شقيري .
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لقد �أوتي �سعة من العلم  ،وحما�سة في القول  ،ون�شاطا ً
في ال�صحة  ،يملك زمام ل�سانه  ،فقلب اللغة يخفق بين
فكيه  ،وكان ث ّر الثقافة متنوعها  ،فك�أنه مو�سوعة ت�سير
على قدمين  ،يملك �أ�ساليب مخاطبة الجماهير  ،و�أ�ساليب
الإبداع واالبتكار  ،وله قدرة فائقة على الت�أثير في نفو�س
ال�سامعين  ،وعلى الإقناع بالحجج والبراهين والحقائق ،
الجهوري ،
وذلك راجع �إلى ثروته اللغوية الهائلة  ،و�صوته
ّ
فكانت المعاني تنهال عليه  ،والألفاظ والعبارات تتزاحم
في ذهنه ليختار منها ما ي�ؤثر في نفو�س �سامعيه  ،ولن
�أن�سى عباراته الرائعة التي خاطب بها الجموع المحت�شدة
معاني عديدة حين قال � :إن
في الكويت  ،والتي تحمل
َ
الفل�سطينيين �سيكونون ف��ي طليعة الطليعة لتحرير
فل�سطين  ،وهاهم �شبان فل�سطين و�شاباتها وهم في عمر
الأزاهير وفي مقتبل العمر  ،يحملون ال�سالح وي�ضحون
ب��أرواح�ه��م الغالية رخي�صة في �سبيل فل�سطين  ،و�إنهم
لمنت�صرون � -إن �شاء اهلل .
وب�ه��ات�ي��ن ال���ص�ف�ت�ي��ن ال�ل�ت�ي��ن ت�م� ّي��ز ال���ش�ق�ي��ري ب�ه�م��ا ،
ا�ستطاع �أن يقنع �صاحب ال�سمو المرحوم ال�شيخ عبد اهلل
ال�سالم ال�صباح محرر الكويت  ،وباني نه�ضتها الحديثة ،

وباني م�ؤ�س�ساتها الديموقراطية  ،ا�ستطاع ال�شقيري �أن
يقنعه بالتدريب الع�سكري في الكويت للقادرين على حمل
ال���س�لاح م��ن �أه��ل فل�سطين  ،كما �أن �سمو الأم �ي��ر فر�ض
�ضريبة التحرير على �أهل فل�سطين العاملين في الكويت .
لقد حمل ال�شقيري فل�سطين بين جنبيه  ،فقلبه
ال يخفق �إال بها  ،ول�سانه ال يتحرك �إال بتحريرها ،
وم�ؤلفاته ت�سير في فلكها  ،وفي م�ؤلفاته فنّد �أراجيف
ال�صهيونية و�أباطيلها  ،وتزييفها للحقائق  ،كما دعا �إلى
الوحدة العربية  ،انطالقا ً لتحرير فل�سطين ( علم واحد
وع�شرون نجمة ) �أحد كتبه التي تنادي بالوحدة العربية ،
ك�م��ا ك��ان ي ��ؤم��ن بالبعد الإ� �س�لام��ي  .ل�ق��د �أ� �ض��اء �شعلة
التحرير  ،لي�سير ال�شعب في طريق الجهاد والتحرير ،
وبرحيله فقدت الق�ضية محاميا ًبارعا ًف ّذا ً ،وقائدا ًر�شيدا ً،
ق��ادرا ً على مقارعة الخ�صم  ،وق��ادرا ً على الدفاع عنها ،
و�إثبات حقها في الوجود  .حقا ً لقد كان مدر�سةً كبرى في
الوطنية  ،فرحمه اهلل  ،و�سدد على طريق الن�صر خطى
أغلبن �أنا
�أبنائه وحفدته من �أهل فل�سطين  ( .كتب اهلل ل ّ
ور�سلي � ،إن اهلل قوي عزيز ) .

ال�شقيري والمنظمة  :التعتيم على الم�ؤ�س�س  ،وهدم البناء
�أ  .ر�شاد �أبو �شاور *

( )

مرت الذكرى الأربعون على ت�أ�سي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ول�ك��ن ال�ج�ه��ات الفل�سطينية الر�سمية
المنهمكة في �سراب ( �أو�سلو ) لم تتوقف عندها  ،وفاء
للحظة التغيير العظيمة في حياة �شعبنا الفل�سطيني
وق�ضيتنا عام . 1964
وك�م��ا ت � ّم تجاهل ذك��رى ت�أ�سي�س المنظمة  ،مار�س
�سيا�سيو ال�ع�ج��ز وال �خ��راب التعتيم ع�ل��ى ذك ��رى رحيل
الم�ؤ�س�س والباني الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري .
عندما قرر م�ؤتمر القمة العربية الأول الذي انعقد
في القاهرة  ،بدعوة من الرئي�س جمال عبد النا�صر ر ّدا ً
على م�شروع الكيان ال�صهيوني بتحويل ( �سرقة ) مياه
نهر الأردن  ،قا َم الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري مندوب فل�سطين
في جامعة الدول العربية باالت�صال بالفل�سطينيين في
تجمعاتهم  ،لدرا�سة �إمكانية �إن�شاء كيان فل�سطيني على
خير القواعد ال�سليمة  ،والعودة بنتائج م�ساعيه للم�ؤتمر
الثاني  ،انطلق الأ�ستاذ ال�شقيري متخطيا ً العوائق التي
و�ضعت في وجهه  ،و�أجرى ات�صاالت بالفل�سطينيين في
كثير من الأقطار العربية  ،وكان �أن بلور مع ال�شخ�صيات

ال��وط�ن�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ف�ك��ري��ة � ،أ��س����س ب �ن��اء منظمة
التحرير الفل�سطينية  .بقرار متوا�ضع من م�ؤتمر القمة
العربي الأول ا�ستنه�ض الأ�ستاذ ال�شقيري همة ال�شعب
الفل�سطيني وروح ��ه  ،وف��ر���ض  -م��ع �إخ��وان��ه  -منظمة
التحرير الفل�سطينية كحقيقة واقعية  ،بميثاق  ،ومجل�س
وط�ن��ي  ،ولجنة تنفيذية  ،وجي�ش تحرير فل�سطيني ،
و�صندوق قومي  ،ومركز �أبحاث  ،ومنظمات �شعبية عقدت
م�ؤتمراتها وانتخبت قياداتها  ،وانطلقت في ت�أطير �أبناء
وبنات �شعبنا في �أماكن تواجدهم .
ال بد من التوقف قليالً عند �شخ�صية الأ�ستاذ ال�شقيري
لتذكير م��ن ن�سي م�ك��ون��ات ه��ذه ال�شخ�صية  ،وقدراتها
وط��اق��ات�ه��ا  ،ف�ه��و رج��ل ال �ق��ان��ون  ،ال���س�ي��ا��س��ي ال��داه �ي��ة ،
الخطيب المفوه ّ ،
المطلع على دهاليز ال�سيا�سة في هيئة
الأمم حيث مثّل دوال ً عربية  ،وهو المتدين غير المتزمت ،
العروبي الواثق ب�أمته و طاقاتها المختزنة  ،وهو الكاتب
�صاحب البيان  ،القارئ الجيد للتاريخ بعمق .
كل هذه الطاقات في الرجل وظفت لإبراز ال�شخ�صية
الفل�سطينية  ،فكان �أن تخطى ال�ع��وائ��ق التي و�ضعتها

(*) منا�ضل ,كاتب وروائي فل�سطيني .
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دول عربية  ،و�أح ��زاب ح��اول��ت الهيمنة على المنظمة ،
و�أطراف فل�سطينية نا�صبته العداء لأنه تجاوزها بالعمل
الميداني .
حيوية هذا الم�ؤ�س�س لم�ستها مع كثير من �أبناء جيلي
عندما التقيناه في جوالته  ،و�أ�صغينا �إلى خطاباته  .لقد
تن ّبه القائد الم�ؤ�س�س مبكرا ً للإعالم  -وبخا�صة الإذاعة -
في مخاطبة ال�شعب الفل�سطيني المنت�شر في ال�شتات  ،وهنا
لعبت �إذاعة فل�سطين من القاهرة دورا ً تعبويا ً كبيرا ً .
لما زار دم�شق توجهت �إليه في الفندق مع عدد من
ال�شباب  ،وكنا قد �أعددنا مذكرة عن �أو�ضاع الفل�سطينيين
في �سورية  ،و �أعربنا له عن ت�أييدنا ودعمنا  ،فا�ستقبلنا
بتقدير ٍ
عال مع �أننا �شباب حديثو ال�سن  ،وقال لنا بجد ّية
تامة وه��و يت�أمل المذكرة � « :س�أقر�أها بعمق  ،و�أتمعن
فيها  ،و�أ�ستفيد منها » .
ف��ي ف�ت��رة قيا�سية ب�ن��ى ال�م��ؤ��س����س �أح �م��د ال�شقيري
منظمة التحرير الفل�سطينية � ،أطرا ً وم�ؤ�س�سات  ،وجي�شا ً
تواجد في قطاع ( غزة ) على �أر�ض فل�سطين  ،و�سورية ،
والأردن  ،والعراق .
و�أهم ما �أنجزه مع هذه الخطوات العملية  :ا�ستنها�ض
ال�شخ�صية ال��وط�ن�ي��ة  ،وب��دع��م م��ن م���ص��ر النا�صرية
ف��ي م��واج�ه��ة مخططات ال�ك�ي��ان ال�صهيوني والحركة
ال�صهيونية  ،اللتين ت�ن�ك��ران وج ��ود �شعب فل�سطين ،
وتراهنان على ذوبانه في المنافي .
لقد وق�ع��ت ك��ارث��ة الخام�س م��ن ح��زي��ران  /يونيو ،
فلحقت الهزيمة بجيو�ش عربية لم ُت َع َّد كما يجب للدفاع
عن الوطن  ،فكان �أن احتلت « �إ�سرائيل » كل فل�سطين ،
والجوالن ال�سورية  ،و�صحراء �سيناء  ،وفي غيبة ال�شعوب
العربية عن معركة يتقرر فيها حا�ضرها وم�ستقبلها .
م��ن ترب�صوا بمنظمة التحرير الفل�سطينية منذ
ن�شوئها  ،ور�أوا في الأ�ستاذ ال�شقيري عقبة تحول دون
تحقيق م ��آرب �ه��م ف��ي الإم �� �س��اك ب��ال �ق��رار الفل�سطيني ،
وجدوها فر�صة ف�شنّوا حمالتهم الم�ضللة على الأ�ستاذ
ال�شقيري �إل��ى �أن ا�ضطر ال��رج��ل �إل��ى اال�ستقالة  ،تلك
اال��س�ت�ق��ال��ة ال�ت��ي ت��وج��ه ب�ه��ا وب�ك��ل ك�ب��ري��اء �إل ��ى ال�شعب
الفل�سطيني ! ...
كانت الفترة االنتقالية التي �شغلها الأ�ستاذ يحيى
حمودة بعده مجرد تهيئة ال�ستحواذ قيادة حركة فتح
على منظمة التحرير الفل�سطينية .
تقا�سمت قيادة فتح منظمة التحرير مع الف�صائل
التي ر�ضيت بالفتات  ،ولعبت دور �شاهد الزور  ،ولم تدافع
عن �أطر المنظمة  ،وم�ؤ�س�ساتها  ،وميثاقها  ،و�صندوقها
القومي ( المالي ) م�ستقال ً لخدمة م�صالح �شعبنا .
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قيادة فتح  -و بعد �أن برز دورها �إثر هزيمة حزيران
ونهو�ض العمل الفدائي بعد معركة الكرامة التي خا�ضها
الفدائيون والجي�ش الأردن ��ي بب�سالة  -ل��م ت�ضع يدها
على قيادة المنظمة لتثورها ولكن لتتورثها  ،ومن بعد
تبددها  ،في الحقيقة تهدم كل ما بناه الم�ؤ�س�س وجيل
الم�ؤ�س�سين .
�سنة وراء �سنة  ،مجل�سا ً وطنيا ً بعد مجل�س  ،ع ّومت
ال �م ��ؤ� �س �� �س��ات  ،وم���س�خ��ت الأط � ��ر  ،وب �ه��ت دور اللجنة
التنفيذية ال�ت��ي اخ�ت��زل��ت ف��ي ( ف��رد ) واح��د ه��و الآمر
الناهي � ،صاحب القرار  ،وع ّوم المجل�س الوطني  ،وبد�أت
عملية �شطب مواد وبنود من الميثاق  ،بل وغير ا�سمه من
( الميثاق القومي ) �إلى ( الميثاق الوطني ) بحجة �إبراز
الدور الوطني  ،وحقيقة الأمر كان الهدف هو فل�سطنة
الق�ضية � ،أقلمتها � ،إخراجها من ف�ضائها العربي .
ب �ع��د ح ��رب ت���ش��ري��ن  73ان�ت�ق�ل��ت م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية على و�ضع نقي�ض لهدف بنائها  ،لقد حولت
�إل��ى ( قناع ) يلعب به الالعبون �سيا�سيا ً في المحافل
العربية والدولية  ،ويحملون المنظمة كل الأوزار  ،في
حين �أن المنظمة لم تعد الإطار الوحدوي الفل�سطيني ،
ولكنها باتت ( و�سيلة ) المنخرطين في الم�سار ال�سيا�سي
اال�ست�سالمي العربي الر�سمي .
المنظمة ل��م تعد منظمة التحرير الفل�سطينية ،
بل �صارت منظمة الت�سويات ال�سيا�سية  ،وهذا ما ر�أيناه
يحدث في عتمة ( �أو�سلو )  ،وفي حديقة البيت الأبي�ض
في �أيلول عام  ، 93وفي طابا  ،و�شرم ال�شيخ ...
قبل مر�ضه ورحيله بفترة وج�ي��زة التقيت الأ�ستاذ
ال�شقيري في بغداد  ،تحديدا ً في فندق بغداد  ،فكان �أن
و�ضع ي��ده على كتفي  ،وخاطبني وح��ول��ي بع�ض �شباب
الف�صائل الذين ح�ضروا �إلى بغداد للم�شاركة في اجتماع
الف�صائل � :أو��ص�ي�ك��م �أن�ت��م ال�شباب بمنظمة التحرير
الفل�سطينية � ،إنها الآن مثل عربة بال مكابح تهوي �إلى
القاع � ،أنقذوها قبل �أن تكون الكارثة . ...
بهذا �أو��ص��ان��ا قبل ق��راب��ة ثالثة عقود  ،وك��أن��ه يرى
ال�غ�ي��ب  ،ف��ال�م�ن�ظ�م��ة بل��ا م �ق��ود وال م�ك��اب��ح  ،والقيادة
المتهورة تهوي بها �إلى القاع ! ...
�أل�سنا حاليا ً في القاع ؟ وهل بقي قاع للتنازالت �أفدح
و�أك�ث��ر خ�سارة م��ن تمكين الكيان ال�صهيوني م��ن نهب
�أر�ضنا في ظل �سالم �أو�سلو  ،وطابا  ،و�شرم ال�شيخ ؟ !
المنظمة �أفرغت من محتواها  ،ودوره��ا  ،وم�صادر
قوتها  -التفاف �شعبنا حولها  -والقيادات تت�صارع على
المنا�صب  ،والف�ساد ي�ست�شري في �أو�صال �سلطة �أو�سلو ،
وهي متحكم بها عربيا ً ر�سميا ً  ،و�أميركيا ً  ،ورقبتها في
قب�ضة عتاة ال�صهاينة ! ...

ال �ق �ي��ادات ال �ج��اح��دة ت �ن � ّك��رت ل� ��دور الأ� �س �ت��اذ �أحمد
ال���ش�ق�ي��ري  ،و� �س��رق��ت ج �ه��وده وم ��ن م �ع��ه م��ن ال � ُب �ن��اة ،
تجاهلت رحيله  ،ولم تذكّر به  ،ولكن الأوفياء من �أبناء
وبنات �شعبنا لم يقبلوا بهذا  ،ول��ذا كتب كثيرون منهم
عن الأ�ستاذ ال�شقيري بكل ما هو جدير به من تقدير
واحترام  ،في مقدمة ه�ؤالء الدكتور المفكّر �أني�س �صايغ ،
والدكتورة الم�ؤرخة خيرية قا�سمية  ،وبع�ض �أبناء جيلي
الأوفياء الذين ي�ش ّرفني �أنني واحد منهم .
لقد كتبت عن الأ�ستاذ ال�شقيري عند رحيله وكنّا في
بيروت  ،وهالني عندئذ �أن ( مجلة فل�سطين الثورة ) ،
التي ك��ان ل��ي �شرف الإ��س�ه��ام ف��ي ت�أ�سي�سها م��ع الأ�ستاذ
كمال نا�صر ال�شاعر والأديب وال�صحفي  ،وع�ضو اللجنة
التنفيذية الناطق الر�سمي للمنظمة  ،وال�صديق حنّا
مقبل  ،والتي ا�ستحوذ عليها منظّ رو الت�سوية واالنخراط
ف��ي م�سيرة ال�سالم بعد ح��رب ت�شرين � /أك�ت��وب��ر 1973
لتكون �صوت القيادة  ،تن�شر �صورة بحجم طابع البريد
ع�ل��ى غ�لاف�ه��ا ل�ل�أ� �س �ت��اذ ال���ش�ق�ي��ري م��ع ع �ب��ارة  :رحيل
ال�شقيري  .وخبر �صغير في الداخل ! ...
ب �ن��اءً ع�ل��ى تو�صيته دف��ن الأ� �س �ت��اذ �أح �م��د ال�شقيري
بجوار ال�صحابي الجليل ( �أبو عبيدة عامر بن الجراح )
في �أغوار الأردن  ،وكنت كتبت عن اختياره لهذا المكان
الجليل  ،وال�صحبة الأطهر  ،ور�أيت �أنه ير ّد على و�ص ّية
« ب��ن غ��وري��ون » ال��ذي �أو��ص��ى ب ��أن ي��دف��ن ف��ي م�ستعمرة
( �سيدي بوكر ) في النقب  ،وك�أنه يدعو اليهود للتمدد

والتو�سع اال�ستيطاني .
�أخبرني والدي  -الذي كان في جنازة ت�شييع الأ�ستاذ
ال�شقيري ( �أبو مازن ) � -أن الأ�ستاذ عبد الخالق يغمور
ردد ب�صوت ٍ
عال � :أين �سندفن ؟ وها �أنت تقودنا وتخرجنا
من حيرتنا  ،وتوجهنا ! .
�أزور �� �ض ��ري ��ح الأ� � �س � �ت� ��اذ �أح � �م� ��د ال �� �ش �ق �ي��ري بين
فترة و�أخ��رى  ،و�أراف��ق بع�ض الأ�صدقاء الذين يزورون
الأردن �إل��ى �ضريح �أب��ي عبيدة  ،فنقر�أ الفاتحة ونت�أمل
المكان  ،ونتلو الآية الكريمة التي �أو�صى الأ�ستاذ بو�ضعها
على �شاهد قبره  ( :وال تهنوا وال تحزنوا و�أنتم الأعلون
�إن كنتم م�ؤمنين ) .
قبر ب�سيط ال يمكن �أن تم ّيزه عن القبور المحيطة
به  ،عليه مكان الوالدة والوفاة  . ...المنظمة التي يتردد
ا�سمها لي�ست المنظمة التي بناها الأ�ستاذ ال�شقيري ،
والتي تمثل �شعبنا وتحمل �أهدافنا  ،ويقودها قادة �أكفياء
من �شعبنا � ،إنها �سرقت و�أفرغت  ،وهي تدعونا ب�صوت
الأ�ستاذ ال�شقيري � « :أنقذوها قبل فوات الأوان »  .ترى
هل فات الأوان تماما ً ؟ �أم ث ّمة �إمكانية لإنقاذ المنظمة ،
والوفاء لمن بنوها وو�ضعوا �أ�س�سها لتنه�ض قو ّية مهيبة
م�ع� ّب��رة ع��ن ق�ضية جليلة و�شعب عظيم  ،ينتمي ل ّأمة
طاقاتها بال حدود لو ق ّي�ض لها من ي�ستخرجها ...
الرحمة لروح الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�س منظمة
التحرير الفل�سطينية .

�أحمد ال�شقيري  :بعد ربع قرن على رحيله
د � .صبحي غو�شة *

( )

عرف جيلنا �أحمد ال�شقيري منذ �أوائل الخم�سينيات
من القرن الما�ضي  ،خطيبا ً مفوها ً ودبلوما�سيا ً بارعا ً
مار�س ن�شاطاته المتعددة في جامعة ال��دول العربية ،
ومندوبا ً ل�سورية في هيئة الأمم المتحدة  ،وكذلك وزيرا ً
ل�ش�ؤون الأمم المتحدة في المملكة العربية ال�سعودية ،
وممثال ً لها في هيئة الأم��م المتحدة حتى ع��ام ، 1963
�إذ �أ�صبح فيما بعد ممثال ً لفل�سطين في جامعة الدول
العربية  ،في تلك الفترة التي �سماها « �أخطر مرحلة
مرت في تاريخ الأمة العربية على الإطالق » .
ل��م ت�ح�ق��ق ك��ل ت�ح��رك��ات��ه ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وخطاباته
الرنانة �أي انت�صار لق�ضية فل�سطين على �أر�ض الواقع ،
كما قال حين جرى اختياره م�س�ؤوال ً عن تنظيم ال�شعب
الفل�سطيني دون �إجماع القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ،

�أراد الرجل الدبلوما�سي �إثبات قدرته على االنتقال من
مجال « الكالم » �إل��ى مجال « الأف�ع��ال »  ،ومهما حاول
البع�ض التقليل من �ش�أنه في تاريخ الق�ضية الفل�سطينية
�أو ت�شويه م�سيرته  ،ف ��إن �أي من�صف ال ي�ستطيع �إنكار
�إن �ج��ازات��ه ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال  ،فقد ا�ستطاع نقل ق�ضية
فل�سطين من ق�ضية فقدت وجودها كق�ضية تحريرية ،
و�أن ��ش�ع��ب فل�سطين ف�ق��د وج ��وده ك�شعب يتطلع �إلى
تحرير وطنه  ،و�إلى الت�أكيد ب�أن الواجب الوطني يفر�ض
قيام كيان فل�سطيني يوحد ال�شعب الفل�سطيني  ،وينظم
�صفوفه  ،ويعبئ طاقاته الع�سكرية وال�سيا�سية للقيام
بدوره في تحرير وطنه .
ذلك لأن ال�شعب الفل�سطيني كان يعي�ش مت�شرذما ً ،
م�شتتا ً في مختلف بقاع العالم  ،يعاني نظرة « دونية »

(*) منا�ضل قومي م��ن طالئع حركة القوميين ال�ع��رب ف��ي فل�سطين  ,وع�ضو �أم��ان��ة القد�س ورئي�س جمعية ي��وم القد�س  .ل��ه كتابان :
« ال�شم�س من النافذة العالية »  ،بيروت  :م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية  ، 1988و « �شم�سنا لن تغيب » ن�شر بطبعته الأولى في الكويت . 1988
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�إليه كالجئ يتعر�ض لأ�سو�أ �أنواع الظلم والكبت والإرهاب
في وطنه وخارجه  ،وكانت طموحات ث��واره �أكبر كثيرا ً
م��ن �إم�ك��ان��ات�ه��م  ،وبخا�صة بعد نكبة  ، 1948فامتلأت
ال�ساحات الفل�سطينية بالنظريات الثورية والتبريرية
واال�ست�سالمية ( ع�ن��د ال�ق�ل��ة )  ،ك�م��ا ام �ت�ل�أت �ساحات
الن�ضال بعمليات ثورية كفاحية ال تكاد تقارن مع المعارك
الكالمية في المنابر المختلفة .
لم �أتعرف �إلى ال�شقيري �إال في بداية انعقاد المجل�س
الوطني في القد�س في � 28أيار  ، 1964وتابعت ن�شاطاته
داخ ��ل الجل�سات وخ��ارج�ه��ا  ،وك��ذل��ك ت��اب�ع��ت النقا�شات
ال �ب��اردة وال �ح��ادة ب�ي��ن ال�ف�ئ��ات ال�م���ش��ارك��ة ف��ي المجل�س
الوطني الفل�سطيني  ،حتى و�صل الأمر �إلى اعتبار جميع
الم�شاركين خونة لق�ضية فل�سطين �إذا �أخذنا بكالم كل فئة
منهم  ،ولكن  ...بالرغم من كل ال�ضغوط والمالب�سات
التي رافقت قيام منظمة التحرير الفل�سطينية ف�إنني
�أعتقد ب�أن ال�شقيري ا�ستطاع و�ضع قدمه على الخطوة
الأولى في م�سيرة انبثاق منظمة التحرير الفل�سطينية ،
و�أنه و�ضع د�ستورا ً �أو ميثاقا ً قوميا ً لل�شعب الفل�سطيني ،
��ش�م��ل م�ع�ظ��م ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ك ��ان ي�ط�م��ح �إل �ي �ه��ا ال�شعب
الفل�سطيني و�أهمها  -وكلها مهمة : -
المادة الثانية  :فل�سطين بحدودها التي كانت قائمة
في عهد حكومة االنتداب البريطاني وحدة �إقليمية ال
تتجز�أ .
ال �م��ادة ال�ث��ال�ث��ة  :ال�شعب ال�ع��رب��ي الفل�سطيني هو
�صاحب الحق ال�شرعي في وطنه  ،ويقرر م�صيره بعد �أن
يتم تحرير وطنه بمح�ض �إرادته واختياره .
المادة الرابعة  :ال�شخ�صية الفل�سطينية �أ�صيلة الزمة
ال تزول  ،وهي تنتقل من الآباء �إلى الأبناء و . ...
ال �م ��ادة ال�خ��ام���س��ة  . ... :ك��ل م��ن ول ��د لأب عربي
فل�سطيني بعد تاريخ  47داخل فل�سطين �أو خارجها هو
فل�سطيني .
المادة ال�سابعة  :االنتماء الفل�سطيني  ،واالرتباط
المادي والروحي والتاريخي لفل�سطين حقائق ثابتة ،
و�إن تن�شئة الفرد الفل�سطيني تن�شئة عربية ثورية  ،واتخاذ
كافة و�سائل التوعوية والتثقيفية لتعريف الفل�سطيني
بوطنه تعريفا ً روحيا ً وماديا ً عميقا ً  ،وت�أهيله للن�ضال
وال�ك�ف��اح الم�سلح والت�ضحية بماله وح�ي��ات��ه ال�سترداد
وطنه حتى التحرير واجب وطني .
المادة التا�سعة  :الكفاح الم�سلح هو الطريق الوحيد
لتحرير فل�سطين .
ال�م��ادة ال�ح��ادي��ة ع�شرة  :يكون للفل�سطينيين ثالثة
�شعارات  :الوحدة الوطنية  -التعبئة القومية  -التحرير .
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المادة التا�سعة ع�شرة  :تق�سيم فل�سطين الذي جرى
في عام  1947باطل من �أ�سا�سه مهما طال عليه الزمن .
وغيرها م��ن ال�م��واد الأ�سا�سية  ،وال�ت��ي واف��ق عليها
�أع�ضاء المجل�س الوطني في دورته الأولى بالإجماع .
ال جدال في �أن الموافقة على بنود الميثاق القومي
الفل�سطيني ��ش��يء  ،وال�م��واف�ق��ة ع�ل��ى �شخ�صية �أحمد
ال�شقيري �شيء �آخر  ،وهذا �أمر طبيعي في ظل الظروف
ال �ت��ي ع��ا��ش�ه��ا ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب�ف�ئ��ات��ه المتعددة
المتناحرة في تلك الأيام  ،وكل واحد يغني على لياله .
كنت ع�ضوا ً في حركة القوميين العرب التي �شاركت
في المجل�س الوطني الفل�سطيني  ،وقد �شاركت الحركة
في الأردن في بع�ض لجان التعبئة ال�سيا�سية والوطنية
والدرا�سات الع�سكرية التي تم ت�شكيلها في ذلك الوقت ،
ومار�ست ما ا�ستطاعت من ن�شاط بين �صفوف ال�شعب
الفل�سطيني  ،بالرغم من بع�ض اختالفات وجهات النظر
مع المرحوم �أحمد �صدقي الدجاني  ،وفي الوقت نف�سه
�أردن��ا التريث حتى نحكم على ت�صرفات المرحوم �أحمد
ال�شقيري  ،وبخا�صة �أن اللجنة التنفيذية الأولى �شملت
بع�ض الرموز الوطنية في الأردن مثل  :الأ�ستاذ بهجت
�أب��و غربية  ،والمرحوم عبد الخالق يغمور  ،والمرحوم
م�ن��ذر عنبتاوي وغيرهم م��ن ال�شباب الوطني الثوري
الذي لم يكن م�ستعدا ً للتخلي عن مبادئه .
ق �م �ن��ا ب ��درا�� �س ��ة ل �ك��ل ن �� �ش��اط��ات م �ن �ظ �م��ة التحرير
الفل�سطينية  ،و�أعددنا تقريرا ً يناق�ش الخلل في بع�ض
ال�ت���ص��رف��ات  ،واق �ت��راح��ات ل�ت�ع��دي��ل ب�ع����ض ال �م �� �س��ارات ،
تمهيدا ً لمناق�شتها في الدورة الثانية للمجل�س الوطني
الفل�سطيني  ،الذي انعقد في القاهرة في � 31أيار  /مايو
 ، 1965ولكن للأ�سف لم يكن هناك مجال للمناق�شات
العلمية البناءة  ،وجرى انتخاب ال�شقيري رئي�سا ً للجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية � ،إذ حمله
م ��ؤي��دوه م��ن ال�صفوف الخلفية وو��ض�ع��وه على من�صة
الرئا�سة التي جل�س عليها المرحوم ال�شيخ عبد الحميد
ال�سائح .
بد�أ ال�شقيري بت�شكيل اللجنة التنفيذية الثانية  ،وقد
قامت مجموعة من اللجنة التنفيذية الأولى باالت�صال
بي للم�شاركة في ع�ضويتها  ،وقد اعتذرت عن ذلك بعد
م�شاورتي قيادة حركة القوميين العرب  ،وقدمت بع�ض
الأ�سباب �أهمها  :فردية المرحوم  ،وع��دم تقديم �إنجاز
مميز ف��ي الفترة الق�صيرة الما�ضية  ،وغ�ي��ر ذل��ك من
الأ�سباب التي لم ت�صل �إلى �أقل القليل مما حدث من خلل
في منظمة التحرير الفل�سطينية في هذه الأيام .
وق��د ت�شكلت اللجنة التنفيذية الثانية م��ن معظم
الأع���ض��اء ال�سابقين  ،وا�ستمرت ف��ي عملها حتى �شاءت

الأقدار �أن يت�سلمها « الثوار » .
ال �أري��د �أن �أتطرق �إلى تفا�صيل ما حدث منذ تخلي
ال�شقيري عن رئا�سة منظمة التحرير الفل�سطينية من
رئا�سات فردية وفئوية وانحرافات وا�ست�سالمات  ،ولكن
�أرجو �أن �أ�ؤكد هنا ب�أن ما وافق عليه ال�شعب الفل�سطيني
ف��ي مختلف فئاته وه��و د��س�ت��وره � -أي ميثاقه القومي
الفل�سطيني  -الذي و�ضعه ال�شقيري  ،هو مازال المطلب
ال�شعبي لكل فئاته  ،و�أن يتجاوز هذا الميثاق بدءا ً بتغيير
ا�سمه م��ن الميثاق ال�ق��وم��ي الفل�سطيني �إل��ى الميثاق
الوطني الفل�سطيني  ،وانتهاءً بتعديله �أو تبديله �أو حذف
�أكثر من ن�صف مواده الأ�سا�سية منذ الموافقة على وثيقة
كراي�سكي عام  1974والنقاط الع�شر  ،واتفاقية �أو�سلو وما

واكبها من جل�سات لتعديل الميثاق  ،وحذف بع�ض المواد
الأ�سا�سية المذكورة �أعاله وغيرها في جل�سات المجل�س
الوطني في غزة في  ، 1996/4/24بحيث �أ�صبحت المواد
الجديدة تعبيرا ً عن ر�سالة التفاهم بين الرئي�س عرفات
و�أميركا  ،كل هذه الممار�سات لم ولن ت�ؤثر على �صمود
�شعبنا ون�ضاله الم�ستمر في �سبيل تحقيق �أه��داف��ه في
تحرير كامل ترابه الوطني  ،و�سيادته الكاملة  ،وحقه
ف��ي ت�ق��ري��ر م�صيره ع�ل��ى �أر� ��ض وط�ن��ه  ،ال �ج��زء الأغلى
م��ن ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ال�م��وح��د  ،و�إق��ام��ة دول��ة فل�سطين
وعا�صمتها القد�س  ..كل القد�س .
رحمك اهلل يا �أبا مازن  ،لقد تقلبت كثيرا ً في قبرك ،
ولكن �سوف تكون قرير العين مهما طال الزمن .

المنا�ضل �أحمد ال�شقيري في ذكرى رحيله
�أ  .عبد الرحيم ملوح *

( )

عندما طلب مني الأخ ال�ع��زي��ز عبد ال�ع��زي��ز ال�سيد
الإ�سهام في الكتابة عن المنا�ضل الراحل �أحمد ال�شقيري ،
م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية و�أول رئي�س لها ،
كنت قد �أبلغت من قبل �إدارة معتقل « مج ّدو » الع�سكري
بنقلي �إلى معتقل « عوفر » قرب مدينة رام اهلل  ،وتحوطا ً
مني ع��دم ال�ق��درة على ال��وف��اء بوعدي له على الكتابة ،
�أبلغت الوا�سطة بذلك  ،لأنني لم �أكن �أعرف ما ينتظرني
ف��ي ال�م�ع�ت�ق��ل ال �ج��دي��د  ،وم ��ا ه��ي ال �ظ��روف ال�ق��ائ�م��ة ،
و�إمكانية الكتابة  ،وما ي�سمى �إمكانية االت�صال و�إمكانية
�إي�صالها  ،ولم �أمكث في معتقل « عوفر » �سوى �ساعات
بما ي�سمونه « المعبار »  ،لأن مدير المعتقل ونائبه رف�ضا
ا�ستقبالي في المعتقل عندهم  ،وتم ترحيلي ليال ً �إلى
معتقل النقب ال�صحراوي جنوب فل�سطين  .بقيت ق�ضية
الوفاء بوعدي بالكتابة ت�شغلني حتى ا�ستقر بي الو�ضع
وتي�سرت لي الكتابة  ،ولكن الكتابة من الذاكرة
في مكاني ّ
فح�سب نظرا ً لعدم توفر �أية مراجع ذات معنى �أو قيمة
عن تلك المرحلة في مكتبات المعتقل الفقيرة �أ�صال ً ،
وفي هذه الظروف �أ�سهم في الكتابة عن المنا�ضل الكبير
�أحمد ال�شقيري « �أبو مازن » وعذرا ً لأي تق�صير .
التقيت الأخ الكبير �أحمد ال�شقيري للمرة الأولى في
الن�صف الأول من العام � ، 1965أي قبل �أربعة عقود  ،وكنت
�شابا ً يافعا ً ال يتجاوز الع�شرين عاما ً  ،وكان قد ح�ضر �إلى
الكويت للحديث م��ع الجالية الفل�سطينية ون�شطائها
حول المنظمة والق�ضية ودور ال�شعب الفل�سطيني  ،وعن

المبا�شرة بت�أ�سي�س جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،والبدء
بتدريبات �أولية لل�شباب الفل�سطيني على �أيدي ال�شباب
الكويتي ف��ي �أوق ��ات ال�ف��راغ  ،وذه�ب��ت م��ع مجموعة من
ال�شباب الفل�سطيني لال�ستماع �إليه في مكتب منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وه��ي ال�م��رة الأول ��ى ال�ت��ي �أراه
و�أ�ستمع �إليه مبا�شرة  ،فتحدث بحما�سة وطالقة بالغتين
�أب�ه��رت��ا غالبية ال�ح���ض��ور �إن ل��م ن�ق��ل جميعهم  ،داعيا ً
ال�شباب للتطوع في جي�ش التحرير المنوي ت�أ�سي�سه في
العراق � ،أو االلتحاق بدورات ت�أهيل �سريعة في الكويت ،
�شارحا ً ال�صعوبات التي يواجهها  ،وبعد انتهاء محا�ضرته
غادرنا المكتب �أنا و�أ�صدقائي  ،وتناق�شنا طويالً بحدود
�إمكانياتنا المعرفية  ،والمرتبطة باندفاعة ال�شباب ،
والمقيدة ب�أ�سباب ح�ضورنا �إلى الكويت من �أجل العمل
ومد يد العون لأهلنا .
برغم هذا المزيج من الم�شاعر واالهتمام � ،إال �أن �أبا
مازن نجح في تحري�ض المئات من ال�شباب الفل�سطيني
على الدخول في دورات �أولية في الكويت  ،وعلى التطوع
كنواة لت�أ�سي�س قوات القاد�سية التابعة لجي�ش التحرير
الفل�سطيني في العراق  ،وكنت �أحد ه�ؤالء الذين غلبت -
في حينها  -حما�ستهم على م�س�ؤولياتهم ال�شخ�صية تجاه
ذويهم  ،متجاوزين الأ�سئلة الكثيرة  ،التي لم نعثر لها
على �أجوبة في نقا�شاتنا بعد ندوة ال�شقيري  ،من نوع :
ما الذي �سيفعله جي�ش التحرير الفل�سطيني في عدده
وعداده وحدود تحركاته �أمام « �إ�سرائيل » وجي�شها قيا�سا ً

(*) ع�ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية .
�أر�سلت الم�شاركة من معتقله في �سجن النقب ال�صحراوي ال�صهيوني �شباط  /فبراير . 2005
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بالجيو�ش العربية ؟ وما الذي �سنفعله في العراق على
بعد مئات الكيلومترات من حدود فل�سطين ؟ والكثير من
الأ�سئلة الأخرى  ،ورغم هذه الأ�سئلة الم�شو�شة وجدوى
الأجوبة في حينها بالن�سبة لنا ك�شباب يافعين � ،إال �أننا
تطوعنا للم�شاركة  ،تدفعنا الحما�سة وروح المغامرة  ،وال
�شك لدي �أن اللقاء مع المرحوم ال�شقيري في باحة مكتب
منظمة التحرير الفل�سطينية  ،قد لعب دورا ًهاما ً في دفع
ه�ؤالء ال�شباب للتطوع في جي�ش التحرير الفل�سطيني ،
بل في تحديد م�سار وم�صير بع�ضهم الحقا ً .
وال�م��رة الثانية ال�ت��ي التقيت فيها ال�م��رح��وم �أحمد
ال�شقيري كانت في دارته في �سوق الغرب في لبنان عام
 ، 1974بح�ضور عدد من الإخ��وة والرفاق � ،أذكر منهم :
�أح�م��د اليماني �أب��و م��اه��ر  ،و�شفيق ال�ح��وت �أب��و ه��ادر ،
وكان الحديث مت�شعبا ً لكنه تركز على الهموم الوطنية
الفل�سطينية تاريخا ً وح��ا��ض��را ً  ،ويمكن ال�ق��ول �إن هذه
هي المرة الأول��ى التي �ألتقي فيها ال�شقيري ونتحاور
ونتناق�ش عن قرب  ،لأن المرة الأول��ى في الكويت كانت
عبارة عن ندوة عامة  ،رغم الحوار والجدل الذي جرى
فيها  ،و�أهم ما �أتذكره اليوم من حديث الراحل الكبير
ثالثة �أمور :
 - 1حديثه عن يافا  ،عندما ع ّرفه �شفيق الحوت بي و�أنني
من �أب��و ك�شك يافا  ،فحا�صرت �أب��ا م��ازن الذكريات ،
وت�ح��دث ع��ن �أول ��ص��دام بين الم�ستوطنين وعرب
وادي ال� �ح ��وارث  ،وق �ي��ادة ال���ش�ي��خ ��ش��اك��ر �أب ��و ك�شك
لهذه المقاومة ع��ام  ، 1931وع��ن الم�ؤتمر الوطني
الفل�سطيني في قاعة �سينما الحمرا بيافا عام ، 1927
وك��ان ال�شقيري من المتحدثين فيه وناطقا ً ر�سميا ً
با�سم اللجنة المنبثقة عنه  ،وم��ا لفت نظري بقوة
عندها وجود �سينما في يافا في ذلك الوقت  ،الأمر
الذي يدل على الم�ستوى الثقافي الذي و�صلت �إليه
بالدنا في حينه .
 - 2الم�شقات التي عاناها من كثير من الدول العربية ،
والتحفظات التي واجهها من عدد من القادة العرب ،
وال �ق �ي��ود ال �ت��ي ف��ر��ض��ت ع�ل�ي��ه ع�ن��د ت�شكيل منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وع��ن تخل�ص المنظمة من
كثير من هذه المعيقات  ،رغم وجودها كامنة تحت
ال�سطح  ،وتنتظر ال��وق��ت ال��ذي ت�ضعف فيه �شوكة
المنظمة وح�ضورها ال�سيا�سي والجماهيري كي تعود
للبروز مجددا ً  ،والإط�ب��اق على الق�ضية والمنظمة
بتوظيفهما في الح�سابات ال�سيا�سية لهذه الأطراف ،
وطالبنا الحذر من االنحدار �إلى هذه النقطة؛ لأن
الثمن الذي �سوف ندفعه جميعا ً �سوف يكون غاليا ً .
 - 3الحديث عن اللحظة ال�سيا�سية الراهنة في حينه ،
ال ��ذي ك��ان ي ��دور فيها ج��دل ��س��اخ��ن ع�ل��ى �أك �ث��ر من
م�ستوى حول المرحلية  ،والنقاط الع�شر  ،وجبهة
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الرف�ض  ،ونتائج حرب ت�شرين � /أكتوبر  ،و �إمكانات
توظيفها ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية  ،وك��ان ر�أي
�أبي مازن وا�ضحا ً ومتحفظا ً في �آن كما بدا في حينه ،
مو�ضحا ً ب�أنه ال يتوقع �أن تقدم « �إ�سرائيل » �شيئا ً هاما ً
للفل�سطينيين  ،ويخ�شى �أن ال تقدم ل�سورية وم�صر
ما تتطلعان �إليه  ،وال ي��رى م�ب��ررا ً لتقديم تنازالت
�سيا�سية برامجية مجانية � ،أو االختالف على جلد
الدب قبل ا�صطياده .
لقد ك��ان ال�ل�ق��اء م��ع �أب��ي م��ازن ممتعا ً وم�ف�ي��دا ً رغم
ح��رارة الجدل بين الح�ضور ومعه في حينه  ،ه��ذه هي
�آخر مرة التقيت بها الراحل �أحمد ال�شقيري  ،و�إذا انتقلنا
من حديث الذكريات �إلى وقائع ال�سيا�سة  ،يمكنني القول
�إن ال�شقيري قد �أق��ام لل�شعب الفل�سطيني نواة �أو هيكل
كيان �سيا�سي هو منظمة التحرير الفل�سطينية  ،الأول
والوحيد ال��ذي م��ا زال قائما ً منذ م��ا يقرب م��ن ن�صف
ق��رن  ،وم � ّك��ن ال�شعب الفل�سطيني  ،وق ��واه ال�سيا�سية
والمقاومة من تطوير هذه النواة �أو الهيكل لي�صبح كيانا ً
�سيا�سيا ً را�سخا ً لل�شعب الفل�سطيني  ،ويحظى باالعتراف
الإقليمي وال��دول��ي  ،بعد �أن عا�ش ال�شعب الفل�سطيني
منذ النكبة على الأقل ممزقا ً �سيا�سيا ً واجتماعيا ً  ،فاقدا ً
للتمثيل ال�سيا�سي « الكيان الواحد » موزعا ً على عدد من
الدول العربية والأحزاب القومية .
�صحيح �أن ال �ظ��روف المو�ضوعية  ،ورغ �ب��ات بع�ض
ال�ق��وى الفاعلة  -وف��ي مقدمتها الجمهورية العربية
ال �م �ت �ح��دة ب �ق �ي��ادة ال��زع �ي��م ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر  -قد
�أ�سهمت بقوة في �إخ��راج ه��ذا الم�شروع �إل��ى النور  ،لكن
ال�صحيح �أي�ضا ً �أن عدة دول قاومت انطالقته لح�ساباتها
الإقليمية والقطرية  ،وبع�ض القوى بخلفيات واعتبارات
قومية  ،حيث نظرت �إلى الأم��ر على �أنه بداية للتن�صل
العربي الر�سمي من الق�ضية الفل�سطينية  ،ومو�ضوعيا ً
انطلقت فكرة ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
في ظ��روف مو�ضوعية دولية وعربية ومحلية متعددة
ومتنوعة الأبعاد  .فعلى ال�صعيد الدولي كان التناف�س
بين القطبين  :اال�شتراكي بزعامة االتحاد ال�سوفييتي ،
والر�أ�سمالي بزعامة �أميركا في � ِ
أوجه  ،حيث بد�أ ال�سباق
على غزو الف�ضاء بتقدم االتحاد ال�سوفييتي  ،و�إر�ساله
�أول رائ ��د ف�ضاء �سوفييتي  ،الأم ��ر ال��ذي دف��ع �أميركا
لت�سريع م�شروعها للعمل على �إن ��زال �أول �إن���س��ان على
�سطح القمر  ،ما �أفاد بت�سريع نهو�ض ثورات �شعوب �آ�سيا
و�أفريقيا و�أميركا الالتينية  ،للتحرر من اال�ستعمار � ،أو
ما ا�صطلح على ت�سميته دول العالم الثالث  ،ون�ضالها
من �أجل التحرر الوطني واال�ستقالل ال�سيا�سي  ،بدءا ًمن
الهند وال�صين  ،و�صوال ً �إلى كوبا والجزائر وغيرهما ،
الأمر الذي ترك ت�أثيرا ً �إيجابيا ً عميقا ً على ال�شعوب التي
لم تنل ا�ستقاللها بعد  ،ومنها ال�شعب الفل�سطيني .

وعلى ال�صعيد العربي  ،عا�ش الوطن العربي في حينه
و�ضعا ً متناق�ضا ً  ،ففي الوقت الذي حققت فيه الجزائر
ا�ستقاللها بطرد اال�ستعمار اال�ستيطاني الفرن�سي  ،ف�شلت
�أول تجربة وحدوية عربية معا�صرة بانف�صال �سورية عن
م�صر  ،ما �ألحق �ضربة قوية لفكرة وم�شاريع الوحدة
العربية  ،وفي الوقت ال��ذي ب��د�أت فيه ث��ورة الجالء في
الجنوب اليمني �ضد اال�ستعمار البريطاني  ،بد�أ ال�صراع
على �أر���ض اليمن ال�شمالي بين ق��وى ال�ث��ورة والتغيير
بم�ساعدة م�صر  ،في مواجهة القوى الحاكمة المحافظة
بدعم ال�سعودية  ،وت�ط��ور الو�ضع �سلبا ً بالو�صول �إلى
ال���ص��راع الع�سكري المبا�شر  ،م��ع م��ا يتطلبه ذل��ك من
تح�شيد وا�ستقطاب محلي وعربي و�إقليمي .
في هذا الظرف �أعلنت « �إ�سرائيل » م�شروعها لتحويل
مياه نهر الأردن من �أجل �إ�صالح النقب � ،ضاربة بعر�ض
الحائط القانون الدولي بمد يدها �إلى الحقوق المائية
العربية  ،وبخا�صة ح�ق��وق الفل�سطينيين وال�سوريين
والأردن �ي �ي��ن واللبنانيين  ،وف�شلت ال ��دول العربية في
االتفاق فيما بينها على خطة فاعلة لمنع « �إ�سرائيل » من
بناء م�شروعها  ،فلج�أت �إلى خطوات �سيا�سية ودولية فيما
بينها من نوع ت�شكيل قيادة عربية موحدة  ،وعقد اجتماع
قمة  ،واالتفاق على ميثاق دفاع م�شترك � ،إلى �آخره .
وفي هذا الوقت �أي�ضا ً  ،وفي ظل هذه الظروف برزت
لدى الرئي�س عبد النا�صر خا�صة  ،وبع�ض القادة العرب ،
الحاجة ال�سيا�سية �إلى جهة �سيا�سية فل�سطينية  ،تنطق
با�سم الق�ضية الفل�سطينية وعلى الم�ستوى الفل�سطيني ،
فقد ب��د�أت تتفاعل في �أو��س��اط التجمعات الفل�سطينية
ت�أثيرات العجز العربي الر�سمي عن فعل �شيء لل�شعب
الفل�سطيني  ،وانعكا�سات انت�صارات ال�شعوب �ضد اال�ستعمار
في �أكثر من بلد عربي وغير عربي  ،وا�ست�شراء الإقليمية
العربية  ،والتوجه لبناء الهوية والدولة القطرية عمليا ً
رغم الحديث عن القومية والوحدة العربية والق�ضية
الفل�سطينية �إع�لام�ي�ا ً  ،الأم��ر ال��ذي دف��ع الطالئع من
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني للبحث عن و�سائل وت�شكيالت
ت�ضمن قيام ال�شعب الفل�سطيني في �صنع هويته  ،وبناء
م�ستقبله كباقي �شعوب الأر�ض .
ون �ت �ي �ج��ة ه ��ذه ال �ت ��أث �ي��رات ت���ش�ك�ل��ت ع ��دة منظمات
فل�سطينية قدر عددها  -في الأع��وام التي �سبقت �إعالن
ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية  -بما يزيد على
�أرب �ع �ي��ن منظمة �سيا�سية �أو ع�سكرية ��س��ري��ة  ،ف ��ازداد
ال�شعور الفل�سطيني وتعمق ب�ضرورة �أن يم�سك ال�شعب
الفل�سطيني بزمام ق�ضيته حيث ال ينق�صه �شيء لفعل
ذل��ك  ،وال يختلف ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ع��ن ال���ش�ع��وب التي
كافحت لطرد االحتالل واال�ستعمار ونيل اال�ستقالل .
تقاطع هذه المتغيرات ال�سيا�سية الدولية والعربية

والمحلية زم��ان�ا ً ومكانا ً  ،وتفاعلها مع تباين الأ�سباب
الذاتية والح�سابات الخا�صة للأطراف الفاعلة  ،فر�ض
ع�ل��ى ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة �إع�ل�ان ال�ق�ب��ول بت�أ�سي�س منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،وتعيين الراحل �أحمد ال�شقيري
رئي�سا ً لها  ،مع تقييده وتقييدها بقبول برنامج و�سيا�سات
وعمليات عديدة من �أج��ل �إزاح��ة تحفظات بع�ض الدول
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى �إن���ش��ائ�ه��ا  ،خ��وف �ا ً م��ن ت���ض��رر الم�صالح
الخا�صة لهذه الدول  ،وي�سجل للراحل �أحمد ال�شقيري
�أن��ه ب��ذل ج�ه��ودا ً م�ضنية لتجاوز العراقيل وال�صعوبات
التي و�ضعت �أم��ام��ه بحنكة عالية بهدف و�أد الم�شروع
قبل والدت��ه  ،ولكن مثابرة ال�شقيري  ،ودع��م الرئي�س
الراحل عبد النا�صر غير المحدود  ،وا�ستجابة القوى
االجتماعية وال�سيا�سية الفل�سطينية « رغ��م تحفظات
البع�ض » كان كفيالً ب�إطالق الم�شروع رغم التقييدات
الر�سمية العربية التي فر�ضت عليه  ،ووج��دت طريقها
�إلى دور المنظمة العملي وحدود م�س�ؤوليتها ال�سيا�سية
وال�سيادية على الأر�ض وال�شعب الفل�سطيني وعلى جي�ش
التحرير الفل�سطيني المزمع �إن�شا�ؤه .
�إن كل هذه ال�شروط والقيود على منظمة التحرير
الفل�سطينية ودوره ��ا ال�سيا�سي وال�م�ي��دان��ي  ،ل��م يغير
من واقع �أن القاطرة �شقت طريقها لمغادرة المحطة ،
وامتلكت �آلياتها وديناميكيتها الخا�صة لت�شق طريقها
الكت�ساب موقعها ودوره��ا  ،وق��د تحقق ه��ذا بعد �سنوات
عندما ق��ررت ف�صائل العمل الوطني الفل�سطيني عام
 1968دخول المنظمة  ،و�إع��ادة �صياغة ميثاقها لي�صبح
الميثاق الوطني الفل�سطيني بدال ً من الميثاق القومي ،
وت�ج��رى عليه ت�ع��دي�لات �أ�سا�سية ت�ستجيب لمتطلبات
المرحلة الجديدة  ،ولتبلور الهوية الوطنية الفل�سطينية
وال�ك�ي��ان ال�سيا�سي الفل�سطيني  ،كما ج�سدته منظمة
التحرير الفل�سطينية في المرحلة الجديدة من كفاحها
ال�ستعادة م�س�ؤوليتها ال�سيا�سية الوطنية ع��ن �شعبها
ووطنها  ،و�سبق ذل��ك �أن ا�شتبك ال�شقيري بخالف مع
ع��دد من زمالئه في اللجنة التنفيذية للمنظمة حول
عدد من المواقف ال�سيا�سية التي كان يطلقها  ،وحول
�إدارت��ه الفردية لم�ؤ�س�سات المنظمة وكيفية ت�شكيلها ،
الأمر الذي دفع بع�ضهم لال�ستقالة في ظل تفاقم الأزمة
القيادية للمنظمة  .وانطالقة العمل الفدائي بف�صائله
الم�سلحة بعد ح��زي��ران  ، 1967وت��وج��ه ه��ذه الف�صائل
لدخول المنظمة .
�ضعفت قب�ضة الو�ضع العربي الر�سمي على الو�ضع
الفل�سطيني خا�صة وعلى الحركة ال�شعبية العربية عموما ً
ب�سبب هزيمة حزيران  ،ودخل الو�ضع الفل�سطيني مرحلة
ج��دي��دة با�ستقالة ال�شقيري و�إع ��ادة ت�شكيل م�ؤ�س�سات
منظمة التحرير الفل�سطينية م��ن ال�ق��وى ال�سيا�سية
المنظمة  ،لير�أ�سها ال�شهيد الراحل يا�سر عرفات ابتداءً
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م��ن ��ش�ب��اط  /ف�ب��راي��ر ع��ام  1969وح�ت��ى ا�ست�شهاده في
ت�شرين ثاني  /نوفمبر  ، 2004بعد �أن ر�أ�سها لمرحلة
انتقالية ق�صيرة الأخ يحيى حمودة  ،في الفترة الفا�صلة
بين ا�ستقالة ال�شقيري وت�سلم الرئي�س عرفات .
�إن تعقيدات المرحلة  ،وهيمنة القرار الر�سمي العربي
على المنظمة وم�ؤ�س�ساتها وتوجهاتها بما في ذلك على
�صياغة ميثاقها وعلى دور الف�صائل والقوى الفل�سطينية ،
كان له الأثر العميق والكبير في تغيير �شكل دور منظمة
التحرير الفل�سطينية الحقا ً وم�ضمونه  ،وممثال ً �شرعيا ً
ووح �ي��دا ً لل�شعب الفل�سطيني  ،ك��ل ه��ذا  ،ال يقلل من
الدور الذي لعبه المرحوم ال�شقيري �أو الم�شروع نف�سه ،
باعتباره انطالقةً جديدة للكيانية ال�سيا�سية الفل�سطينية
الم�ستقلة  ،والم�شروع الأ�سا�س لبلورة الهوية الوطنية
الفل�سطينية  ،بل ي�ؤكد على �أهمية و�أ�سا�سية هذا الدور ،
وي�سجل للراحل �أبي مازن �أنه كان رئي�سا ً وعنوانا ً لت�أ�سي�س

منظمة التحرير الفل�سطينية  ،ولعب � -شخ�صيا ً  -دورا ً
ب��ارزا ً في و�ضع حجر الأ�سا�س في بناء الكيان الوطني
الفل�سطيني  ،و�إنما �سجل على الراحل الكبير االنتقادات
حول �إدارته المنظمة �أو ر�ضوخه لح�ساب بع�ض الأنظمة
العربية � ،أو خالفاته ال�ح��ادة م��ع �أنظمة �أخ��رى �إال �أن
هذا ال ينتق�ص وال يقلل من حجم الإنجاز الكبير الذي
تحقق  ،ف�ق��د ع��ا��ش��ت المنظمة ب�ع��ده  -ف��ي ظ��ل �صعود
العمل الفل�سطيني الم�سلح وقيادة الف�صائل لها وبخا�صة
حركة فتح والرئي�س عرفات � -أ�شكاال ً متعددة ومتنوعة
من التوترات مع بع�ض الدول العربية  ،وعانت وال تزال
الم�صاعب والخالفات الداخلية التي �أث��رت على دورها
�أحيانا ً  ،وعلى ح�ضورها ال�سيا�سي �أحيانا ً �أخرى .
وف��اء منا ل��رم��وز كفاحنا الوطني  ،ومنهم الراحل
�أحمد ال�شقيري �أب��و م��ازن  ،في ذك��رى رحيله الخام�سة
والع�شرين �أكتب هذه الم�ساهمة المتوا�ضعة ..

ال�شقيري  ...التج�سيد الحقيقي للق�ضية الفل�سطينية
�أ  .عرفات حجازي *

( )

كتبت ع��ن المنا�ضل الفل�سطيني ال�م��رح��وم �أحمد
ال�شقيري عدة مرات ( ، )1وكنت �أ�شعر �أنني �أتناول حياة
ال�شقيري في كل مرة ب�صورة تختلف عن المرات ال�سابقة ..
فال �شك �أن حياة ال�شقيري زاخرة بالمعلومة والحدث ،
كما هي حياة تتج�سد فيها العظات والعبر  ..وما �أكثر
ما احتوته الق�ضية الفل�سطينية من معلومات و�أحداث ،
وما حفلت به من عظات وعبر كلها ع ّبر عنها ال�شقيري
بالقول والعمل ...
وفي ذك��رى م��رور خم�سة وع�شرين عاما ً على رحيل
الزعيم  ،ال��ذي �أح��اط بالق�ضية الفل�سطينية ب�شمولية
لم تتوفر لغيره على كثرة الذين �أعطوا لهذه الق�ضية
ب�إخال�ص ووف��اء و�أم��ان��ة  ،فعندما �أك�ت��ب ع��ن ال�شقيري
�ألج�أ �إلى مخزونه الذي لم يكن ين�ضب ال�ستقراء الواقع
الحالي .
في هذه المنا�سبة �سوف �أنطلق من بداية معرفتي
بال�شقيري كعنوان ل�شهادتي  ،وعندما �أقدم �شهادتي عن
ال�شقيري في ذكرى رحيله الخام�سة والع�شرين ال بد �أن
�أ�ؤك��د ب�أنني ل�ست مجرد ناقل مما قر�أت �أو �سمعت  ..بل
لقد ر�أيت ال�شقيري واجتمعت معه  ،وعرفته وعملت معه
وت�أثرت ب�شخ�صيته وبم�سيرته ووطنيته وبا�ستقامته ..

فقد كان النموذج للقائد الذي لم يخذل �أهله ولم يخدع
رفاقه ولم ي�ضلل �شعبه  ..ولقد عرفت ال�شقيري في وقت
مبكر من حياتي و�أنا لم �أبلغ ال�سابعة ع�شرة من عمري ،
عندما جرى اختياره لإدارة مكتب الإعالم في القد�س ،
عندما ك��ان ي�شرف على �إدارة مكاتب الإع�ل�ام الزعيم
الفل�سطيني مو�سى العلمي  ،الذي قام بت�أ�سي�س مكاتب
ال�ق��د���س ول�ن��دن ووا��ش�ن�ط��ن بتكليف م��ن جامعة الدول
العربية ..
وجاءت �إلى القد�س في �أوائل عام  1946لجنة التحقيق
الأن �ج �ل��و �أم �ي��رك �ي��ة ب��رئ��ا��س��ة ال���س�ي��ر ج ��ون فلنج�ستون
ل�لا��س�ت�م��اع �إل� ��ى � �ش �ه��ادات ال���ش�خ���ص�ي��ات الفل�سطينية
وال �ي �ه��ودي��ة ح ��ول ح �ق��وق ك��ل م��ن ال �ع��رب وال �ي �ه��ود في
فل�سطين  ،توطئة لإق��رار م�شروع تق�سيم فل�سطين �إلى
دولتين فل�سطينية و�إ�سرائيلية  ،وكنت بالرغم من حداثة
�سني �أتابع كل ما يجري حول الق�ضية الفل�سطينية  ،وكنت
ال �أتوقف عن الكتابة في ال�صحف عن الحق العربي في
فل�سطين  ،و�شعرت بدوافع ذاتية �أن �أ�ساهم في تقديم
�شهادة �أم��ام لجنة التحقيق الأنجلو �أميركية عن الحق
العربي والإ�سالمي في فل�سطين  ،وتوجهت �إلى مكتب
الإع�لام الفل�سطيني بالقد�س  ،ال��ذي كان ير�أ�سه �أحمد

(*) كاتب و�صحافي  ،ر�أ���س تحرير عدة �صحف �أردنية  ،نقيب ال�صحفيين الأردنيين �سابقا ً � .أ�صدر  33م�ؤلفا ً معظمها حول الق�ضية
الفل�سطينية والحركة ال�صهيونية  ،منح �شهادة الدكتوراه الفخرية من اتحاد الم�ؤرخين العرب ومعهد التاريخ العربي والتراث العلمي
للدرا�سات العليا  ،تقديرا ً لدوره في الدفاع عن الحق العربي في فل�سطين وق�ضايا الأمة العربية .
( )1انظر ببليوغرافيا ال�شقيري في الكتاب  ،وكذلك ال�شقيري في كتابات عرفات حجازي في ف�صل ال�شقيري في كتاباتهم .
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ال�شقيري وال��ذي ك��ان م�س�ؤوال ً عن اختيار ال�شخ�صيات
الفل�سطينية لتقديم �شهاداتها  ،وطلبت مقابلة ال�شقيري
وحملت �أوراق ��ي معي  ،وعندما قابلته و�أبلغته رغبتي
في تقديم �شهادتي وقد و�ضعت �أوراق��ي بين يديه لكني
�شعرت بذهول ال�شقيري  ،الذي كان يتوقع �أن �أكون من
ذوي التاريخ الن�ضالي الطويل ال �شابا ً في مطلع حياته
تنق�صه كل تجارب الحياة ال�سيا�سية  ..ودون �أن يتفح�ص
�أوراق��ي ب��د�أ يقدم لي الن�صائح ب��أن �أمثالي من ال�شباب
ي�ستطيعون �أن يقدموا خدمة للوطن لي�س بالوقوف �أمام
ال�سير جون فلنج�ستون  ،وال بتقديم ال�شهادات لأع�ضاء
لجنة التحقيق الأنجلو �أميركية  ،المعروف والم�ؤكد
�أنها �إذا ا�ستمعت �إل��ى �شهادة حق ف�إنها لن تتراجع عن
ت�أويلها لأن مهمة ه��ذه اللجنة مثل مهمة ك��ل اللجان
الأجنبية  ،هي تقديم العون لليهود الحتالل بالد العرب
والم�سلمين ..
و�أ��ش��ار علي ال�شقيري ف��ي ذل��ك الحين التوجه �إلى
محمد نمر الهواري القائد العام لمنظمة النجادة التي
كانت تعد �شباب فل�سطين حتى يكونوا الطليعة في جي�ش
التحرير  ،ال��ذي �سيكون ه��و الو�سيلة الوحيدة لإقامة
دول��ة فل�سطينية تكون ا�ستمرارا ً للفتوحات التاريخية
التي حفظت هذه البالد  ،و�أبقتها عربية �إ�سالمية ..
ول��م �أ�شعر بالندم لأن ال�شقيري ل��م ي�شجعني على
تقديم �شهادتي التي �أم�ضيت الأيام والليالي و�أنا �أعدها
و�أ�ستعد لتقديمها للجنة  ،التي ثبت كما قال ال�شقيري
�أن �ه��ا ل��م ت�ك��ن ت�ح�ت��اج �إل ��ى دل�ي��ل ل�ل��وق��وف ع�ل��ى الحقوق
الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني  ،بل كانوا يبحثون عن
ثغرات ومبررات لإيجاد و�سيلة لإقامة الدولة العبرية
على الأر���ض الفل�سطينية لم يكن فيها �أي �أث��ر للوجود
اليهودي .

في منظمة النجادة
وف�ع�لا ً توجهت �إل��ى المنا�ضل محمد نمر الهواري
وقابلته و�أنا �سعيد �أني لم �أقابل ال�سير جون فلنج�ستون ،
وبعدها �أ�صبحت �أ�صغر �ضابط في منظمة النجادة التي
م��ن خاللها تعلمت ب ��أن الق�ضية الفل�سطينية لي�ست
ن�صو�صا ً و�أدبيات فقط  ،بل ال بد من ت�شكيالت ع�سكرية
تحمل راياتها حتى ت�صبح �أكثر من ق�صيدة �شعر �أو بيانات
عاطفية  ،حتى �أن�ن��ي بعد ع�شرين ع��ام�ا ً كنت ق��د �ألفت
مجموعة من كتب المقاومة و�أ�صدرت �سل�سلة التوعية
الفل�سطينية  ،وعندما كنت رئي�سا ً لتحرير �صحيفة عمان
الم�ساء في مطلع عام  ، 1964تلقيت مكالمة هاتفية من
المرحوم بهجت التلهوني رئي�س الديوان الملكي طلب
مني موافاته في مكتبه لأن �أحمد ال�شقيري يرغب في
االج�ت�م��اع معي للبحث ف��ي ت�أ�سي�س المجل�س الوطني
الفل�سطيني و�إق��ام��ة الكيان الفل�سطيني  ،وفعال ً بد�أت
لقاءاتي مع القائد الذي فجر الم�سيرة الفل�سطينية على

�أ�س�س وطنية علمية تنظيمية  ،ولقد �ساعدته في اختيار
�أع�ضاء المجل�س الفل�سطيني ممن يقيمون في الأردن ،
وكان ال�شقيري قد و�ضع معايير له�ؤالء الأع�ضاء جاءت
بمجل�س وطني يمثل ال�شعب الفل�سطيني تمثيال ً يفوق
�أية نتيجة لأية انتخابات مهما كانت نزيهة ...

مذكرات ال�شقيري  ...وو�صفي التل !
وبعد �أن توثقت عالقاتي برئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،وانتخابي ف��ي ال ��دورة الأول ��ى للمجل�س
الوطني الفل�سطيني رئي�سا ً للجنة الإع�لام�ي��ة  ،اختار
ال�شقيري �صحيفتي « عمان الم�ساء » التي كان ي�شاركني
في �إ�صدارها �شقيقي المرحوم يا�سر  ،لن�شر مذكراته
التي تحدثت عن الأ�سباب والدوافع التي �أ�ضاءت �أمامه
طريق الو�صول �إل��ى فل�سطين  ،تلك الطريق التي لن
ت�ك��ون �إال ط��ري��ق الكفاح الم�سلح  ،كما ع��ر���ض تفا�صيل
م�شواره الطويل الذي ا�ستطاع في نهايته �إعالن الكيان
الفل�سطيني  ،ولكن بعد �صراعات طويلة مع بع�ض الدول
العربية التي اعترفت في النهاية بقيام منظمة التحرير ،
ولكنها اعتبرت �إعالن الكيان الفل�سطيني هو م�س�ؤولية
فل�سطينية ورف�ضت التدخل في �أي �ش�أن من �ش�ؤونه ...
وقد فتحت مذكرات ال�شقيري التي خ�ص بها �صحيفة
« عمان الم�ساء » �شهية المرحوم و�صفي التل  ،الذي �سبق
�أن �شارك في معارك جي�ش الإن�ق��اذ الفل�سطيني  ،وكان
من المحاربين الذين خا�ضوا معارك الم�ستعمرات في
�شمال فل�سطين  ،وخ�ص و�صفي التل « عمان الم�ساء »
�أي�ضاً بن�شر تفا�صيل المعارك التي خا�ضها على الجبهة
ال�ع���س�ك��ري��ة ال���ش�م��ال�ي��ة  ،وك��ذل��ك ال �م �ع��ارك ال�سيا�سية
والإعالمية التي �شارك فيها عندما عمل في المكاتب
الفل�سطينية ال�ت��ي افتتحها م��و��س��ى العلمي للتعريف
بالق�ضية الفل�سطينية  ،وال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن و�صفي
التل عندما �أ�صبح رئي�سا ً ل��وزراء الأردن كانت مذكراته
تت�صدر �صحيفة « عمان الم�ساء »  ،وعندما ا�ستقالت
حكومته بعد �أكثر من عام كانت مذكراته ما زالت تن�شر ،
وكانت تلهب عواطف المتابعين الذين كانوا يزدادون
�إيمانا ً ب�أن وقود الق�ضية الفل�سطينية هو الكفاح الم�سلح ،
�أم��ا ال�صلح �أو اال�ست�سالم فهو مقبرة الفل�سطينيين ،
ما دفع رئي�س الحكومة الجديدة التي تعر�ضت على ما
يبدو ل�ضغوطات �أن يطلب مني �شخ�صيا ً �أن �أتوقف عن
ن�شر تلك المذكرات  ،ولكنني �أبلغت المرحوم و�صفي �أن
مذكراته كادت تنتهي حلقاتها  ،فطلبت منه �أن يبحث في
ذاكرته عن ما ي�ساعد على موا�صلة الن�شر ما دام الحديث
عن الكفاح الم�سلح يخيف الأعداء .

لماذا ا�ستقال ال�شقيري ؟
هناك مرحلة حا�سمة و�صعبة مرت في حياة ال�شقيري
ل��م يك�شف عنها ال�ستار  ،وج��رى التعتيم عليها وه��ي :
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لماذا ا�ستقال ال�شقيري من منظمة التحرير بعد �أن قدم
للق�ضية وللعرب وللم�سلمين ما لم يقدمه من قبل �أو
من بعد �إال الفاتحون التاريخيون ؟ .
فالمعروف �أن��ه ل��وال ال�شقيري لما قامت المنظمة
ولما �أعلن الكيان الفل�سطيني  ،و�أنه لوال ال�شقيري لما
ا�ستطاع م�ؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الخرطوم
في �أعقاب نكبة فل�سطين � ،أن يرفع من معنويات الجيو�ش
العربية المهزومة وال م��ن معنويات ال�شعوب العربية
المنكوبة المقهورة  ،عندما تدخل ب�شجاعة و�صالبة
في �صياغة ق��رارات القمة بالرغم من معار�ضة بع�ض
الر�ؤ�ساء  ،فكان هو �صاحب الالءات الثالث  :ال �صلح وال
تفاو�ض وال اعتراف ولهذا فقد �أ�صيب ال�شقيري بال�شلل
عندما �سقطت �أولى الءاته بذهاب ال�سادات �إلى القد�س
فكانت �أول ��ى م��راح��ل ال�صلح  ،وق��د �صعدت روح��ه �إلى
خالقها عندما ارتفع العلم الإ�سرائيلي في �سماء القاهرة
يوم االعتراف بالعدو الذي ال يخطط لفل�سطين وللعرب
والم�سلمين �إال لإل �ح��اق الهزيمة والإذالل بفل�سطين
و�أهلها !!

من وراء غياب ال�شقيري ؟
وفي بيت ال�شقيري المطل على النيل في العا�صمة
التي ك��ان يع�شقها  ،اجتمع ال�شقيري مع مجموعة من
المقربين والم�ست�شارين و�أطلعهم على ر�سالة تلقاها من
�سبعة �أع�ضاء في اللجنة التنفيذية لتحرير فل�سطين
يطالبونه باال�ستقالة  ،وبعد �أن حدثنا ال�شقيري عن
�صراعاته في م�ؤتمرات القمة مع بع�ض ر�ؤ��س��اء الدول
التي كانت ترف�ض �شعار الكفاح الم�سلح  ،واعترا�ضها
على العر�ض الع�سكري لجي�ش التحرير الفل�سطيني
الذي جرى ت�شكيله في غزة مع انعقاد المجل�س الوطني
الفل�سطيني في دورته الثالثة  ،وظهرت بع�ض الأ�سلحة
والآل �ي ��ات ال�ت��ي �أرع �ب��ت « �إ��س��رائ�ي��ل » و�أث� ��ارت الواليات
المتحدة  ،ثم حدثنا عن غ�ضب بع�ض ال��دول العربية
التي �أحرجها عندما فر�ض ق��رار ال�لاءات الثالث  ،وما
كان له من ردود فعل عالمية ت�أثرت بها م�صالح بع�ض
الدول العربية في عالقاتها مع الدول الكبرى  ،التي لم
ت�ستطع كبح جماح ال�شقيري الذي كان يعتبر �أن ال حل
للق�ضية �إال بالجهاد .
وقد �صاحب هذه الر�سالة التي طالبه فيها �سبعة من
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية حملة �شر�سة من ال�صحافة
الم�صرية  ،التي �أخ��ذت تحمل ال�شقيري �أ�سباب هزيمة
العرب ونكبتهم  ،وك��ان ال�شقيري ي��ردد وه��و يدافع عن
م�س�ؤوليته في الهزيمة ب�أنه لم يكن يمتلك جي�شا ً حتى
يت�سبب في الهزيمة عن خيانة �أو �ضعف �أو جبن !

كتاب اال�ستقالة
وال�شقيري ال��ذي كان يت�ألم وهو يتحدث عن دوافع
الر�سالة التي تلقاها من زمالئه �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،
ك��ان ي�ؤكد ب��أن وج��وده في قيادة المنظمة الفل�سطينية
�أ�صبح م�ستحيالً ب�سبب تدخل بع�ض الأنظمة التي كان
لها ارتباطات مع الواليات المتحدة  ،ولكنه �أعلن �أنه لن
يعاند ول��ن يعطي الخ�صوم الكبار فر�صة االنتقام من
ال�شعب الفل�سطيني  ،و�أنه �سي�ستجيب للطلب و�سي�ستقيل ،
ولكنه لن يعترف بالجهة �أو الجهات التي �أوع��زت لدفع
ال�شقيري لتقديم ا�ستقالته  ،لأن��ه �سيقدم اال�ستقالة
لي�س للجنة التي طالبته باال�ستقالة  ،بل �إن��ه ق��دم يوم
 1967/12/24ا�ستقالته ل�صاحب الم�صلحة الحقيقية ..
�إل��ى ال�شعب الفل�سطيني  ،وق��د بعث بكتاب ا�ستقالته
لأع�ضاء اللجنة التنفيذية وهو ي�ستهل ر�سالته ب�أنه يقدم
اال�ستقالة �إل��ى ال�شعب الفل�سطيني �إل��ى ال�شعب الأ�سير
ال���ش��ري��د ال�م�ه��اج��ر ال�ط��ري��د  ،وك��ذل��ك �إل ��ى الفدائيين
()1
الأبطال الذين يخو�ضون غمرات الن�ضال ..

الحديث عن القوة !!
و�أم�ضى ال�شقيري ما تبقى من عمره بعيدا ً عن �ساحة
المعركة بالكتابة حول الق�ضية و�أبعادها  ،والت�أكيد على
حتمية الن�صر  ،وك��ان ي��ردد با�ستمرار �أن الأم��ة العربية
ال�ت��ي تجمعت جيو�شها ح��ول حطين ع��ام � 1187سوف
تتجمع ال محالة مرة ثانية لتحرير فل�سطين في معركة
حطين الثانية ..
وك�م��ا ظ��ل ال�ج�ه��اد وال �ق��وة وال�ك�ف��اح الم�سلح هاج�س
ال�شقيري ل�ع��ودة فل�سطين  ،فقد ك��ان ي��ؤم��ن �أن��ه بدون
الوحدة العربية والإ�سالمية ي�ستحيل التحرير  ،ولهذا
كان يردد با�ستمرار ب�أنه  « :ال عروبة دون فل�سطين » !!
�أم ��ا م �ق��ره الأخ �ي��ر ال ��ذي �أراد �أن ي �ك��ون ف�ي��ه قرير
العين فقد جاء تحديده في و�صيته �أن يدفن �إلى جانب
ال�صحابي الجليل « �أب��و عبيدة عامر ب��ن ال�ج��راح » في
مقبرة ��ش�ه��داء معركة ال�ي��رم��وك ف��ي الأغ ��وار الأردنية
المحاذية للحدود الفل�سطينية ..
وال�شقيري الذي لم ي�ستطع �أن يحقق ما كان ي�صبو
له من تحرير فل�سطين � ،إال �أنه ا�ستطاع �أن ي�ضع �أقدام
كل الفل�سطينيين على درب التحرير ال�صحيحة  ،لأنه
عندما توفي ك��ان في ال�شعب الفل�سطيني جحافل من
الم�سلحين والمقاتلين الذين �أخ��ذوا ي�ؤمنون بالكفاح
الم�سلح  ،بينما كان ال�شقيري عندما �أعلن قيام منظمة
التحرير لم يجد مرافقا ً م�سلحا ً يم�شي حوله !!
وي�ك�ف��ي ال���ش�ق�ي��ري ال ��ذي و��ص�ف��وه ب ��أن��ه ال�سنديانة

( )1انظر ن�ص اال�ستقالة في ق�سم المنظمة  :الف�صل الثامن في الكتاب .
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واف��رة الظالل والزيتونة المباركة � ،أن��ه هو ال��ذي كان
يعبئ الجماهير بمقولته التي �أ�صبحت �شعارا ً عندما
كان يردد � « :إن الأقوى هو الأبقى »  ،وهو ما ي�ؤكد على

�أن ال�شقيري كان من الأقوياء في القادة الفل�سطينيين ،
لهذا بقي عطرا ًفواحا ً معلما ً ي�شير على الدهر �إلى طريق
التحرير .

�أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية
�أ  .د  .علي محافظة *

( )

م��ن الظلم �أن نحكم على �أح�م��د ال�شقيري بكلمات
و�صفحات قليلة  ،فالرجل ي�ستحق �أن يدر�س و�أن تحلل
�شخ�صيته وتجربته ون�ضاله ال�سيا�سي تحليال ً علميا ً
دقيقا ً .وال �أوفيه حقه بهذه الكلمات  ،و�إنما هي مالحظات
ع��اب��رة وددت �أن �أ�سجلها ف��ي ه��ذا ال�سفر  ،وانطباعات
�شخ�صية بعد درا�سة م�ؤلفاته وخطبه  ،ومعاي�شة المدة
ال��زم�ن�ي��ة ال�ت��ي ت��ول��ى خ�لال�ه��ا �إن���ش��اء منظمة التحرير
الفل�سطينية و�إخراجها �إل��ى حيز الوجود  ،والدفاع عن
الق�ضية الفل�سطينية .
�أول م�لاح�ظ��ات��ي م�لاح�ظ��ة ع��ام��ة لي�ست ذات �صلة
مبا�شرة ب�أحمد ال�شقيري  ،وهي �أن الق�ضية الفل�سطينية
على �أهميتها وخ�ط��ورت�ه��ا على الأم ��ة العربية  ،وعلى
ال��رغ��م م��ن الت�ضحيات الج�سيمة التي قدمها ال�شعب
العربي الفل�سطيني خالل قرن من الزمن  ،وعلى الرغم
من الجهود التي بذلتها ال�شعوب العربية ومنظماتها
ال�شعبية لم�ساندة ن���ض��ال �شعب فل�سطين ف�ق��د كانت
جدواها �ضئيلة  .ولذلك �أ�سباب ودوافع ال بد من �إيالئها
ما ت�ستحق من اهتمام ودرا�سة عميقة  ،للك�شف عن الخلل
الذي رافق الجهود الر�سمية وال�شعبية و�أدى �إلى ف�شلها
وال��و��ص��ول �إل��ى الحالة المحزنة ال�ت��ي بلغتها الق�ضية
الفل�سطينية .
وثاني ه��ذه المالحظات �أن �أح�م��د ال�شقيري رجل
ع�صامي مثقف ووطني حقا ً وم�ؤمن بق�ضية �شعبه  ،لم
يتح ل��ه و�ضعه االجتماعي ف��ي فل�سطين  ،على الرغم
م��ن ك��ون��ه اب��ن ال�شيخ �أ��س�ع��د ال�شقيري  ،ع�ضو مجل�س
المبعوثان العثماني  ،ومفتي الجي�ش العثماني الرابع ،
وال��ذي �سعى في فترة ما بين الحربين العالميتين �إلى
القيام بدور �سيا�سي على ال�ساحة الفل�سطينية � ،أن يقوم
ب��دور مهم قبل �سنة � . 1964صحيح �أن��ه ل��م ي�ت��وان عن
الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية في المحافل الدولية
حينما ك��ان م�ست�شارا ً ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال���س��وري��ة ،
و�أمينا ً عاما ً م�ساعدا ً لجامعة ال��دول العربية ومندوبا ً
للمملكة العربية ال�سعودية ف��ي الأم��م المتحدة  ،غير
�أن �أدواره كانت ثانوية قبل �أن يق ّر م�ؤتمر القمة العربي

الأول �سنة � 1964أن ي�ستمر ال�شقيري بات�صاالته بالدول
الأع�ضاء وال�شعب الفل�سطيني  ،بغية الو�صول �إلى �إقامة
القواعد ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،الأمر
الذي �أف�ضى �إلى ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
والم�ؤ�س�سات التابعة لها .
ثالث هذه المالحظات �أن �أحمد ال�شقيري ا�ستطاع
بقدراته الذاتية �أن يبعث الأمل في نفو�س الفل�سطينيين ،
على �أر�ض فل�سطين وفي المهجر في �إبقاء ق�ضيتهم حية ،
وات�خ��اذ ع��دد م��ن الإج� ��راءات التنظيمية لإب ��راز الكيان
الوطني الفل�سطيني على ال�صعيدين العربي والدولي .
وعلى الرغم من الخالفات ال�سيا�سية العربية والحرب
الباردة العربية ا�ستطاع �أحمد ال�شقيري �أن يحقق �إجماعا ً
عربيا ً على دع��م المنظمة وم�ؤ�س�ساتها  .وك��ان ي��رى �أن
المنظمة وم�ؤ�س�ساتها  ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا جي�ش التحرير
الفل�سطيني ال بد �أن تتعاون مع الدول العربية لتحرير
فل�سطين  ،و�أن لي�س ب��إم�ك��ان الفل�سطينيين وحدهم
تحقيق م��ا يطمحون �إل�ي��ه � .صحيح �أن خطبه النارية
وت�صريحاته المبالغ فيها كانت تثير غ�ضب العديد من
القادة العرب و�سخريتهم � ،إال �أنها كانت ذات مفعول م�ؤثر
على ال�صعيد ال�شعبي .
وراب���ع ه��ذه ال�م�لاح�ظ��ات �أن ال���ش�ق�ي��ري ظ�ه��ر على
ال�ساحة العربية في وقت احتل فيها هذه ال�ساحة قادة
ب ��ارزون مثل  :ج�م��ال عبد النا�صر وال�م�ل��ك في�صل �آل
�سعود والملك ح�سين بن طالل  ،غير �أنه تفوق في كثير
م��ن الأح �ي��ان على ه ��ؤالء  ،وط�غ��ت ت�صريحاته وخطبه
وتحركاته على ن�شاطهم  .فقد ك��ان �أك�ث��ر ثقافة منهم
و�أكثر خبرة وتجربة بالق�ضية الفل�سطينية  .وكثيرا ً ما
�أثار غيظ بع�ضهم  ،و�ضيق بع�ضهم الآخر به .
وخام�س ه��ذه المالحظات �أن ال�شقيري تميز على
جميع ال �ق��ادة الفل�سطينيين ب��أن��ه جمع ح��ول��ه الفئات
المفكرة والمثقفة من الفل�سطينيين ودفعها بحما�سه
المعهود �إلى االهتمام بق�ضيتها الوطنية  ،ورعاها بكل ما
لديه من قوة و�إمكانية  ،و�أدخلها في اللجنة التنفيذية
للمنظمة وفي بقية الم�ؤ�س�سات التابعة لها .

(*) مفكر عربي وم�ؤرخ �أردني  ،رئي�س جامعة جدارا للدرا�سات العليا (�سابقاً ) � ،إربد  -الأردن .
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و�ساد�س هذه المالحظات �أن ال�شقيري �آلى على نف�سه
�أن ال يكون زعيما ً لميلي�شيا �أو ف�صيل ع�سكري معين ،
و�إنما �أ�صر على �أن يكون لفل�سطين كلها والفل�سطينيين
جميعا ً  .ولم تظهر عليه نزعة �أو ميل لأبناء عكا مثالً �أو

ع�صبية لأ�سرة �أو منطقة من مناطق فل�سطين  .ي�ستحق
�أح�م��د ال�شقيري رح�م��ه اهلل  ،م��زي��دا ً م��ن االه�ت�م��ام من
الباحثين والدار�سين الفل�سطينيين والعرب  ،وت�ستحق
تجربته مزيدا ً من العناية والدرا�سة والتحليل .

ال�شقيري  ..خم�سة وع�شرون عاما ً بعد رحيله
�أ  .عوني فر�سخ *

( )

ح�ي��ن ت��ذك��ر ال��دف��اع��ات ال�م��و��ض��وع�ي��ة ع��ن الق�ضايا
ال�ع��رب�ي��ة ع��ام��ة  ،وال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية خ��ا��ص��ة  ،في
المحافل الدولية  ،والوقفات ال�شجاعة غير المجاملة
في ح�ضور الملوك والر�ؤ�ساء العرب  ،وفر�سان الخطابة
العربية ف��ي الع�صر ال�ح��دي��ث ي��ذك��ر �أح�م��د ال�شقيري ،
وحين يذكر العمل الم�ؤ�س�سي وعدم االنغالق دون ذوي
الخبرة والكفاءة في تولي الم�س�ؤولية الإدارية  ،ونظافة
اليد وع��دم ت�سخير ال�م��ال ف��ي ��ش��راء ال��ذم��م  ،وااللتزام
العنيد بالثوابت الوطنية والقومية وع��دم اال�ستعداد
للمهادنة والتفريط يذكر �أي�ضا ً �أحمد ال�شقيري .
ولقد ك��ان ال��راح��ل الكبير متعدد ال�م��واه��ب  ،د�ؤوب
ال�ح��رك��ة  ،ث��ري ال�ع�ط��اء  ،وا��ض��ح ال�م��واق��ف  .ولأن ��ه كان
حا�سما ً ف��ي مواقفه ال�سيا�سية  ،على ال��رغ��م مما عرف
به من كيا�سة ولباقة دبلوما�سية  ،اختلف مع كثيرين
واختلف عليه الكثيرون  .ولكن خالفاته لم تكن ذات طابع
�شخ�صي  ،و�إنما كانت وليدة ما عرف به من التزام عنيد
بالثوابت الوطنية والقومية  ،تماما ً كما كان االختالف
عليه ب�سبب الأدوار ال�سيا�سية التي �أوكلت �إليه وحر�صه
على �أن يكون �صاحب قراره .
بد�أ حياته ال�سيا�سية بموقف قومي  ،ففي العام 1927
حين ك��ان ي��در���س الحقوق ف��ي الجامعة الأميركية في
بيروت  ،وفي مهرجان �شارك فيه ريا�ض ال�صلح � ،ألقى
كلمة ت�سببت ب ��أن تعتقله �سلطات االن�ت��داب الفرن�سي ،
وتبعده عن �سورية ولبنان  .وفي م�ؤتمر القمة العربية
ف��ي ال�خ��رط��وم ف��ي خ��ري��ف �سنة  1967ق��ال الكلمة التي
�أغ�ضبت الملوك والر�ؤ�ساء  ،وكان الن�سحابه العا�صف من
الم�ؤتمر دوره في �إ�صدار الءات الخرطوم الثالث  ،دون
�أن يبخ�س ذل��ك ال��دور الأكبر لجماهير �شعب ال�سودان
التي با�ستقبالها الحافل للرئي�س عبد النا�صر �أ�سهمت

في �إف��راغ انت�صار « �إ�سرائيل » الع�سكري من م�ضمونه
ال�سيا�سي .
وي��ذك��ر ل�ل��راح��ل دوره ال�ت��اري�خ��ي ف��ي �إق��ام��ة منظمة
التحرير الفل�سطينية و�إر�ساء قواعد م�ؤ�س�ساتها الوطنية ،
�إذ ع�ن��دم��ا كلفه م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة الأول �أوائ ��ل ع��ام 1964
بالمهمة  ،كان كل ما زوده به تو�صية من �سطور ثالثة :
« ي�سند لل�سيد �أح�م��د ال�شقيري ممثل فل�سطين لدى
ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة  ،االت �� �ص��ال ب��ال��دول الأع�ضاء
وال���ش�ع��ب الفل�سطيني  ،ب�غ�ي��ة ال��و� �ص��ول �إل ��ى القواعد
ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني وتمكينه من القيام
بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره » .
ويومها ك��ان الت�شرذم الر�سمي العربي على �أ��ش��ده ،
وفي ال�ساحة ع�شرات التجمعات ال�شبابية الفل�سطينية
الداعية �إل��ى اعتماد الكفاح الم�سلح �سبيال ً للتحرير ،
ومابين التجمعات ال�شبابية من التناف�س والتنابذ ما ال
يقل � ،إن لم يفق  ،ما كان بين الأنظمة من �شد وجذب .
وفي ذلك الجو من التوتر واالحتقان  ،على ال�صعيدين
القومي العربي وال�شعبي الفل�سطيني  ،تحرك ال�شقيري
وح��اور  ،وعقد لقاءات �سرية و�أخ��رى علنية  .ولم ت�سلم
ح��رك��ات��ه وح ��وارات ��ه و ل �ق��اءات��ه م��ن ال�م�ع��ار��ض��ة والنقد
ب��ل والتجريح على ال�صعيد ال�شعبي  ،كما ل��م تنج من
ال�ضغوط والمداخالت على ال�صعيد الر�سمي  .وبرغم
ح�سا�سية المواقف  ،وتباين وجهات النظر بين �أدعياء
الثورية ومدعي الواقعية تمكن ال�شقيري وفئة محدودة
من �أ�صحاب الفكر القومي والوطني  ،من �صياغة م�شروع
« الميثاق القومي الفل�سطيني »  ،كما نجح في عقد �أول
م�ؤتمر وطني فل�سطيني في القد�س في ، 1964/5/28
حيث نوق�ش و�أقر م�شروع الميثاق  ،وانتخب رئي�سا ً للجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية .

(*) كاتب قومي ديموقراطي  ،ع�ضو الم�ؤتمر القومي العربي  ،والم�ؤتمر القومي  -الإ�سالمي  ،ولجنة الإم��ارات الوطنية لمقاومة
التطبيع  .من م�ؤلفاته  :مخطط التفتيت  ،الإمبريالية ال�صهيونية الوليد � ،إ�شكالية الوحدة  ،الجمهورية العربية المتحدة
من الفكر �إلى الدولة .
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وبجهد يذكر له ولأع�ضاء اللجنة التنفيذية الأولى ،
وبرغم كل المعوقات الر�سمية والمنازعات النخبوية ،
ن�ج�ح��ت ال�م�ن�ظ�م��ة ب��رئ��ا��س�ت��ه ف��ي �إر�� �س ��اء ق��واع��د ثالث
م��ؤ��س���س��ات رئ�ي���س�ي��ة  :ج�ي����ش ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطيني ،
وال���ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي الفل�سطيني  ،وم��رك��ز الأب �ح��اث ،
ف�ضال ً عن ت�شكيل دوائر المنظمة المختلفة  ،ولي�س �أدل
على �أهمية دور ال�شقيري على هذا المحور من �أنه بعد
ا�ستقالته من رئا�سة المنظمة في خريف  ، 1967لم يجر
تطوير الم�ؤ�س�سات الثالث واالرتقاء بالمنظمة لمواكبة
تطور الحراك الوطني الفل�سطيني وتعاظم التحديات
التي تواجه ال�شعب العربي الفل�سطيني في وطنه المحتل
وفي ال�شتات .
واليوم وال�شعب العربي الفل�سطيني يعي�ش مرحلة
م��ن �أب� ��رز معالمها ال�ح��دي��ث ع��ن م�ق��اوم��ة ال�ف���س��اد في
�أجهزة ال�سلطة  ،وتوظيف الأم��وال في �إف�ساد النفو�س ،
�أ� �ش �ه��د ل �ل �ت��اري��خ  ،وق ��د ك �ن��ت رئ �ي ����س ح �� �س��اب��ات منظمة
التحرير الفل�سطينية في مركزها العام في القد�س �أيام
ك��ان ال�شقيري رئي�س اللجنة التنفيذية � ،أن المجل�س
الوطني الفل�سطيني هو من كان ي�ضع ويقرر الموازنة

العامة للمنظمة وم�ؤ�س�ساتها  ،و�أن المدققين الداخليين
والمدقق الخارجي كانوا يراجعون الح�سابات بانتظام ،
و�أن جميع الإيرادات التي كان م�صدرها الأول ما يقتطع
من رواتب العاملين الفل�سطينيين  ،كانت تورد �أ�صوليا ً
لح�سابات المنظمة  ،فيما ك��ان ال���ص��رف يتم بموجب
�سندات ��ص��رف خا�ضعة للمراجعة ال��دائ�م��ة  ،ول��م تكن
هناك م�صروفات �سرية يت�صرف بها ال�شقيري  ،بل كان
ق��د ت�ب��رع ب��رات�ب��ه ال���ش�ه��ري ل�صالح ال���ص�ن��دوق القومي
الفل�سطيني  ،وكنت في نهاية كل �شهر �أ�صدر �سند �صرف
بالراتب و�سند قب�ض بالتبرع مقابله .
ولي�س من �إن�سان كامل �أو مع�صوم غير الأنبياء  ،ولم
يكن ال�شقيري نبيا ً  ،و�إنما كان �سيا�سيا ً بامتياز  ،ويندر
ين ال�سيا�سيين من خلت �سيرته من المثالب وال�سلبيات .
�إال �أن��ه حين النظر بمو�ضوعية ف��ي �سيرة ال��راح��ل في
�ضوء ظروف زمانه  ،وما �آلت �إليه الأمور بعد ا�ستقالته
ورحيله  ،يمكن القول وبكل ثقة  :رح��م اهلل ال�شقيري
فقد كان الرجل ال��ذي افتقده �شعبه وخ�سرته �أمته في
الزمن الذي كان فيه �أحوج ما يكون لفار�س الكلمة ورجل
المواقف الذي كان .

�أحمد ال�شقيري ال ي�ستحق �صورته المر�سومة ب�أحكام �أيديولوجية
د  .في�صل جلول *

( )

ترتبط �صورة ال�سيد �أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�س منظمة
التحرير الفل�سطينية في ذاك��رة �أجيال ما بعد النكبة ،
ب�ت��واري��خ و�أح �ك��ام وع �ب��ارات ��ش��دي��دة ال�سلبية  :تقليدي
 ينتمي �إل��ى العائالت ال�سيا�سية الم�س�ؤولة عن �ضياعفل�سطين  -خ�ضع للأنظمة العربية وكان يلعب لعبتها
وي���س�ل��ك �سبلها وي�ع�ت�م��د �أ� �س �ل��وب ال�ح�م��ا��س��ة الخطابية
ال�م�ف��رط��ة  ،ب ��دال ً م��ن م�خ��اط�ب��ة ع �ق��ول الفل�سطينيين
والعرب والعالم  ،فتاهت الق�ضية مع خطبه وناه�ضها
الر�أي العام الدولي � ...إلخ .
ولئن كان الرجل ال ي�ستحق تلك ال�صورة ال�شائعة ،
وبخا�صة ن�سختها التهويلية التي انت�شرت بعد هزيمة
حزيران  /يونيو عام  ، 1967ف�إن �شيوعها على هذا النحو
ي�ستدعي مراجعة جدية لتحديد الكيفية التي تحكمت
بر�سمها من جهة  ،ولتحديد ما له فيها وما لغيره من
جهة �أخرى .
ال ت���س�م��ح � �س �ي��رة ال���ش�ق�ي��ري ق �ب��ل � �ض �ي��اع فل�سطين
 كما رواها بنف�سه �أو كما رواها خ�صومه  -با�ستخال�صا� �س �ت �ن �ت��اج��ات ��س�ل�ب�ي��ة ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� ��ذي ورد  ،ب ��ل العك�س

تماما ً  :طرد من لبنان من طرف الم�ستعمر الفرن�سي ،
ومن فل�سطين من طرف الم�ستعمر البريطاني ب�سبب
ن�ضاله المعادي للكولونيالية وال�صهيونية .
ك��اف��ح على ال�صعيد ال�شخ�صي لموا�صلة تعليمه ،
ف�ك��ان يعمل �صحافيا ً ن �ه��ارا ً وي��در���س ال�م�ح��ام��اة ل�ي�لاً ،
وبعد تخرجه دافع عن حقوق المعتقلين الفل�سطينيين
في �سجون االحتالل البريطاني  .كان ينتمي �إلى جيل
من « ال�ك��ادرات الحديثة » التي تكونت في �سياق انهيار
ال�سلطنة العثمانية  ،وال�ت��ي ك��ان��ت تطمح �إل��ى توحيد
العرب  ،فانت�سب �إل��ى « العروة الوثقى » و�أق��ام عالقات
وثيقة مع قادة الثورة ال�سورية الكبرى  .وبكالم �آخر لم
يراهن على اال�ستعمار  ،ولم ي�صعد مع ال�صاعدين معه
وبف�ضله كما هي حال النخب التي حكمت الوطن العربي
قبل ثورة يوليو الم�صرية عام . 1952
الثابت �أن النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية تتحمل
م�س�ؤولية �أ�سا�سية ف��ي �ضياع فل�سطين ع��ام  1948لكن
من ال�صعب الحديث عن دور لل�شقيري في هذا الحدث
التاريخي  ،ذل��ك �أن��ه لم يتبو�أ في حينه موقعا ً �سيا�سيا ً

(*) كاتب و�صحافي لبناني مقيم في باري�س  ،من م�ؤلفاته « نقد ال�سالح الفل�سطيني » ( بيروت عام  ) 1994ويدر�س فيه تجربة الثورة
في المخيمات الفل�سطينية في لبنان  .و « الجندي الم�ستعرب » و « حوار الم�شرق والمغرب » .
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حا�سما ً في �سلطة القرار الفل�سطينية  ،لذا يمكن القول
براحة بال �أن ن�صيبه في هذا الحدث ال يخرج عن ن�صيب
جيله ال�سيا�سي  ،و�إذا �أردن��ا الإن���ص��اف ال ب��د م��ن القول
�إن م�س�ؤوليته ال�شخ�صية ف��ي تحديد م�صير الق�ضية
الفل�سطينية تنح�صر فقط في الفترة الفا�صلة بين العام
 1964تاريخ ت�أ�سي�س منظمة التحرير وك��ان��ون الأول /
دي�سمبر عام  1967تاريخ ا�ستقالته من رئا�سة المنظمة .
بين �أواخر الأربعينيات و�أوائل ال�ستينيات كان �سقف
العمل الوطني الفل�سطيني محكوما ً باتفاقيات الهدنة
التي وقعت بين عرب الم�شرق و « �إ�سرائيل » عام ، 1949
وك� ��ان ال ��ره ��ان ع �ل��ى ت��دم �ي��ر ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة ورج ��وع
الفل�سطينيين �إل��ى ديارهم وع��ودة اليهود �إل��ى منافيهم
رهانا ً للجميع في منطقتنا ولي�س لل�شقيري وحده  ،ولعل
الأدبيات ال�سيا�سية العائدة لتلك ال�سنوات تف�صح بو�ضوح
عن �شعارات تحمل المعاني المذكورة  .ال بل ما زالت
قطاعات فل�سطينية وعربية وا�سعة تتبنى هذا المفهوم
لل�صراع مع « �إ�سرائيل » حتى اليوم  .لكن قبل الحديث
ع��ن ه��ذه الحقبة ف��ي �سيرة ال��رج��ل ال ب��د م��ن الإ�شارة
�إل��ى �أن��ه ان�خ��رط ف��ي ال��دف��اع ع��ن الق�ضية الفل�سطينية
ب��ال��و��س��ائ��ل ال�م�ت��اح��ة ف��ي ح�ي�ن��ه � ،أي ال�ت�ع��ري��ف بالحق
والتاريخ الفل�سطيني ال��ذي كان مجهوال ً وبالتالي بناء
الم�ؤ�س�سات التي تتيح حفظ هذا الحق � .أ�ضف �إلى ذلك
انخراطه في العمل الدبلوما�سي العربي تارة في �سورية ،
وتارة �أخرى مع ال�سعودية  ،التي كان وزيرا ً في حكومتها
وممثال ً لها في الأمم المتحدة  ،وتارة ثالثة في الجامعة
العربية وكان م�ساعدا ً لأمينها العام  ،وفي هذه الفترة
نالحظ اهتمامه �أي�ضا ً بق�ضايا العرب تحت االحتالل
في الم�شرق والمغرب على حد �سواء  ،ولعل �سوء الحظ
الذي و�ضعه على طريق الخام�س من حزيران  /يونيو
ع��ام � 1967سيبدد المالمح الت�أ�سي�سية ل�صورته كمثال
لفل�سطيني ولد في جنوب لبنان �أثناء نفي والده  ،وجاب
بالد العرب والعالم دفاعا ً عن ق�ضيته  ،وورث النفي حتى
وفاته ودفنه بجوار قبر ال�صحابي �أبي عبيدة عامر بن
الجراح في الأردن .
ين�سى كثيرون �أن ح��رب حزيران  /يونيو ع��ام 1967
ك��ان��ت تحمل ف��ي جانبها ال�ع��رب��ي ره��ان �ا ً على قهر دولة
« �إ�سرائيل » في نطاق �أرا�ضي العام  ، 1948وكان ال�سيناريو
العربي والفل�سطيني المفتر�ض لي�س رم��ي اليهود في
البحر طعاما ً للأ�سماك بل ما ي�شبه رحيل الأقدام ال�سود
الفرن�سيين من الجزائر في العام  1962بوا�سطة البواخر
�إل��ى بالدهم  ،بعد ا�ستيطان دام لأكثر من  130عاما ً .
وك��ان العرب والفل�سطينيون الذين عا�صروا و�شاهدوا
ب��واخ��ر ترحيل الم�ستوطنين الفرن�سيين بت�أثير من
ال�سيا�سة النا�صرية  ،مقتنعين ب�إمكانية تكرار ال�سيناريو
ن�ف���س��ه ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م���س�ت��وط�ن�ي��ن ال �ي �ه��ود وب �ت ��أث �ي��ر من
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ال�سيا�سة نف�سها  ،وهذا ما قال ال�شقيري قبيل الحرب :
ج ��اءوا بال�سفن وبال�سفن ي �ع��ودون ل��م ت�ك��ن ع �ب��ارة تنم
عن فهم �أخ��رق لل�صراع مع « �إ�سرائيل »  ،بل عن وعي
جماعي فل�سطيني وعربي بينت م�أ�ساة الهزيمة ق�صوره
ومحدوديته  ،ومع ذلك لم تكن العبارة وحدها م�س�ؤولة
عن ر�سم �صورة قاتمة لل�شقيري  ،فهناك رواف��د �أخرى
�أكثر �أهمية .
ال ��راف ��د الأول والأه� � ��م ي�ك�م��ن ف ��ي ان � ��دالع الثورة
الفل�سطينية على نطاق وا�سع بعد هزيمة  ، 67كان من
المنطقي �أن ي�ب��رر ال �ث��وري��ون انطالقتهم لي�س فقط
بخيارهم الع�سكري وبعدوهم ال�صهيوني  ،و�إنما �أي�ضا ً
بف�شل الخيارات ال�سابقة  ،وبالتالي �أن يحملوا النخبة
ال�سيا�سية الفل�سطينية ممثلة ب�أحمد ال�شقيري م�س�ؤولية
الهزيمة بجانبها الفل�سطيني .
الرافد الثاني يتمثل في الفهم الطبقي مع م�سايرته
لما ك��ان ي�سمى حينها بالرجعية العربية لل�صراع مع
« �إ��س��رائ�ي��ل »  ،وب��ال�ت��ال��ي ت�صنيف ال�ن��ا��ص��ري��ة ف��ي خانة
ال �ب��ورج��وازي��ة ال���ص�غ�ي��رة وال���ش�ق�ي��ري��ة ف��ي ت�ل��ك الخانة
مع م�سايرته لما ك��ان ي�سمى منها بالرجعية العربية ،
وب��ال �ت��ال��ي ال �ق��ول �إن ال��رج �ع �ي��ة وال� �ب ��ورج ��وازي ��ات على
اختالفها ف�شلت في تحرير فل�سطين التي ال يحررها
�إال فكر الطبقة العاملة ! ! ورغ��م �أن ه��ذا الت�صور لم
يعمر طويالً  ،وات�ضحت محدوديته في �أيلول � /سبتمبر
الأ�سود عام  ، 1970ف�إن �أحدا ً لم ي�س�أل الي�سار الفل�سطيني
والعربي تح ّمل نتائج الت�صور المذكور  ،ولم يطلب من
�أح��د م��راج�ع��ة النتائج ال�ت��ي ترتبت عليه بما ف��ي ذلك
الم�ساهمة في ت�سليط �ضوء ظالمي على �سيرة النخبة
الفل�سطينية التي تولت الق�ضية في ال�ستينيات .
ك��ان ال بد من االنتظار حتى العام  1974حتى تعلن
قيادة الثورة الفل�سطينية نهاية ا�ستراتيجية فل�سطين من
البحر �إلى النهر  .وكان ال بد من االنتظار � 14سنة �أخرى
ليتم �إع�لان الدولة الفل�سطينية في ال�ضفة والقطاع ،
ول�ي�ن�ع�ط��ف ال�ع�م��ل الفل�سطيني وي���س�ت�ظ��ل بالمنظمة
التي �أ�س�سها �أح�م��د ال�شقيري وو��ض��ع هياكلها الأول��ى ،
وليت�ضح �أن الطريقة الأف�ضل لتقويم الأدوار الن�ضالية
الفل�سطينية تكمن في ر�ؤيتها بو�صفها حلقات تكاملية
متممة  ،ولي�ست نافية �أو محقرة لبع�ضها البع�ض .
م��وج��ز ال�ق��ول �أن �أح�م��د ال�شقيري نا�ضل م��ن �أجل
فل�سطين بالو�سائل المتاحة ف��ي ع�صره  ،وبالطريقة
ال�ت��ي يجيدها  .ل��م ي�خ��ن ق�ضيته ول��م ي�ف��رط ف��ي حق
�أبنائها  ،ولم يوقع وثائق هزيمة خالل ال�سنوات الأربع
التي تولى فيها قيادة منظمة التحرير  ،وعليه ال ي�ستحق
�أبدا ً التقييم على �صورته الحقيقية القاتمة  ،بل ي�ستحق
�صورة �أخرى في ذاكرة فل�سطينية متحررة من الأو�صاف
الكيفية والأحكام الم�سبقة والر�ؤى االتهامية الظالمة .

نظرات في �سيرة رجل  :ال�شقيري ومرحلته
د  .كمال الطويل *

( )

كنت في الحادية ع�شرة من العمر عندما ق��ر�أت في
�صحيفة ال��دف��اع الأردن �ي��ة ن�ب��أ ا�ستن�ساب مجل�س وزراء
الخارجية للأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري ممثالً لفل�سطين في
الجامعة العربية  ،بعد �شغور المن�صب بوفاة �أحمد حلمي
عبد الباقي  ...وكنت قبلها �أ�سمع والدي وعمي ُيزكيان
الرجل في �أحاديثهما فترة خدمته في الأم��م المتحدة
ممثال ً ل�سورية �أوال ً ثم لل�سعودية  ،لف�صاحة قوله وقوة
حجته وح�سن خطابته  ،محاميا ً بامتياز عن الق�ضية
الفل�سطينية في المحفل ال��دول��ي الأه��م  .كانا يبديان
�إعجابهما برف�ضه ع��ام  1962طلب ول��ي العهد  /رئي�س
ال��وزراء ال�سعودي في�صل له بتقديم �شكوى �ضد م�صر
بحجة تدخلها ف��ي ال�ش�أن ال�سعودي  .ف�ضل ال�شقيري
حينها اال�ستقالة من من�صبه رغ��م كل امتيازاته  ،على
�أن يلوث ا�سمه و�سيرته في ق�ضية مذمومة �سبقه �إليها
عبد اهلل خليل رئي�س وزراء ال�سودان في فبراير � 58شاكيا ً
م�صر لمجل�س الأم��ن بحجة ا�ستحواذها على الم�س�ألة
ال�سودانية .
ما �أن جل�س ال�شقيري على مقعد الممثل الفل�سطيني
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة �إال وت��داف �ع��ت ال �ت �ط ��ورات في
المنطقة  ،فعمل ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ف��ي ن�ه��اي��ة  1963على
لجم االندفاع للحرب الأهلية العربية الذي تفاقم بعد
االن�ف���ص��ال ال���س��وري  ...م��دف��وع�ا ً ب�ع��وام��ل مثل تحويل
« �إ�سرائيل » روافد نهر الأردن  ،و�ضعف القدرة الدفاعية
ل�سورية والأردن  ،ناهيك عن القدرة الردعية  . ...وكان
الو�ضع الفل�سطيني الم�ضطرم يحمل في �أح�شائه وثناياه
ح��راك تنظيمات ملت انتظار اللجوء ال�سلبي  ،و�أزمعت
على امت�شاق ال�سالح كر ّد مالئم لتحريك الركود العربي
المحيط  ،وتوريط عبد النا�صر في حرب تظنها مواتية ...
وثالثها رغبة عبد النا�صر في ت�سوية مع �آل �سعود تمكن
الجي�ش الم�صري العامل في اليمن من العودة الم�شرفة ،
والكفيلة ب�صرفه �إلى مهمته الأ�سا�سية لمواجهة النوايا
التو�سعية العدوانية الإ�سرائيلية في �إقليم ال�شام .
�ضمن تو�صيات عبد النا�صر للقمة العربية المنعقدة
ب ��دع ��وة م �ن��ه ف ��ي ي �ن��اي��ر  64ت�ك�ل�ي��ف م �م �ث��ل فل�سطين
( ال�شقيري ) باالت�صال بالأع�ضاء والفل�سطينيين  ،لو�ضع
قواعد تنظيم ال�شعب الفل�سطيني  ،وهو ما �أ�سفر الحقا ً
في القمة عن اعتماد �إن�شاء منظمة التحرير كيانا ً جامعا ً

لل�شعب الفل�سطيني وناظما ً لحركته  ،وفق �إيقاع يتنا�سق
و�إيقاعها الفل�سطيني  ،وهو الذي كان �شديد ال�صراحة
عندما �أعلن في ح��زي��ران  /يونيو � 1962أم��ام المجل�س
ال�ت���ش��ري�ع��ي ل�ق�ط��اع غ ��زة �أن ��ه ال ي�م�ل��ك خ�ط��ة ع�سكرية
لتحرير فل�سطين  .هذا الإيقاع كان يتطلب انتظارا ً حتى
مف�صل ال�ستينات و ال�سبعينات يوفر امتالك ال�سالحين
ال�صاروخي والنووي  ،و�إنجاز خطتين خم�سيتين للتنمية .
ملأ انتظار ال�سنوات الطويلة هذه بحيوية فل�سطينية
تكفل ت�أطير الإجماع الفل�سطيني  ،و�إدماجه في منظومة
ب� � ّن ��اءة ك ��ان ج� ��واب ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر ع �ل��ى خ �ط��ر الحراك
الع�شوائي  .ولعل ال�م��ؤرخ المن�صف ي�ستطيع بي�سر �أن
يوثق �أن ذلك بال�ضبط كان المزاج ال�شعبي الفل�سطيني
العام الذي تربع عبد النا�صر في �سويدائه  .عند مف�صل
 64تالقى الهوى الفل�سطيني مع القرار النا�صري وع ّبر
هذا التالقي عن نف�سه �أف�ضل تعبير في �شخ�ص �أحمد
ال���ش�ق�ي��ري  .ف�ه��م ال���ش�ق�ي��ري خ�ي��ر ف�ه��م � �ض ��رورات عبد
النا�صر التي ل��م يكن يقدر على الإف���ص��اح عنها بحكم
طبيعة عالقته بالجماهير العربية �آ�سرا ً و�أ�سيرا ً في �آن .
ا� �ش �ت �غ��ل ع �ل��ى ق ��اع ��دة ه� ��ذا ال �ف �ه��م ف �ت �ح��رك ف ��ي كل
االتجاهات بانيا ً المنظمة وف��ق توافقات جامعة  ،ف�شكل
الميثاق القومي ك�أجمل تعبير عنها و�أكثرها �صحة ودقة .
وال�شاهد على �صواب تولي ال�شقيري للملف الفل�سطيني
يمكن ا�ستنباطه من طبيعة من عار�ض هذا التو ّلي  :الملك
في�صل �آل �سعود  ...والملك ح�سين  ...وناور �ضده مواربة
وق ّيد من حركته البعثان « القومي » و « القطري » .
�أ�س�س جي�ش التحرير الفل�سطيني مجندا ً فيه �شباب
فل�سطين المبثوث في غزة و�سورية ثم العراق  ،وم�ستوعبا ً
�ضمنه نويات ع�سكرية �سالفة في كل من م�صر و�سورية
وال �ع��راق  .والأك �ي��د �أن ت�ن��ام��ي ق��وة المنظمة تنظيميا ً
و�شعبيا ً  ،بل وع�سكريا ً طيلة فترة � 1967 - 1964أ�سهم في
ف�شل التنظيمات المتبرعمة ال�صغيرة وكانت فتح �أقواها
ف�شلها في الإم�ساك بتالبيب ال�شارع الفل�سطيني رغم
م�ب��ادرة فتح �إل��ى �إط�لاق النار في كانون الثاني  /يناير
 . 1965بقي ال�شقيري والمنظمة وجي�ش التحرير هم
روافع العمل الفل�سطيني  ،لقناعة �شعبية غالبة في �أنهم
ال�سبيل ال�صحيح �إلى الأمام رغم النف�س الطويل طالما
�أنهم في �صحبة عبد النا�صر  .تغير كل �شيء مع خروج

(*) طبيب عربي فل�سطيني يقيم في الواليات المتحدة منذ عام  ، 1976ر�أ�س كال ً من الجمعية الطبية العربية الأميركية ( ، ) 1998
ورابطة الخريجين العرب الأميركيين (  ، ) 2000ع�ضو مجل�س �أمناء اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (  ، ) 2003 - 1999ع�ضو
الأمانة العامة للم�ؤتمر القومي العربي �سابقا ً .
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عبد النا�صر على ن�صه  ...نف�سه �أخط�أ في الح�ساب فانقاد
 ومعه الأمة � -إلى حرب كان الأجدر تجنبها بكل ال�سبل ،�سواء لجهة القدرة �أم لجهة التوقيت .
مع الهزيمة �إذ �أرخ��ت بظاللها على ال�شرق  ،وقعت
المنظمة في الأخدود الذي �صنعته الظروف الم�ستجدة ،
�أي بين �آث��ار  1948و �آث��ار � ، 1967أ�صبحت �أول��وي��ة عبد
النا�صر المطلقة �إزالة �آثار  . 1967وتنبه للقوى الجديدة
التي رفعت ال�سالح قبل  1967وع��ادت �إل��ى حمله بزخم
بعدها  ،فوجد فيها �ضالة تملأ فراغ انتظار اال�ستعداد

لحرب تحرير ما �ضاع في  . 1967في خريف  1967تبنى
عبد النا�صر فتح ما عنى بال�ضرورة خروج ال�شقيري من
�سدة المنظمة و البدء بت�سليمها لفتح  ،الذي ا�ستكمل في
فبراير  . 1969في الخرطوم �آب � /أغ�سط�س � 1967أ�سهم
ال�شقيري في �صوغ الالءات الثالث  ،التي �شكلت مي�سم
الموقف العربي حتى وفاة عبد النا�صر  .في الخرطوم
�أي���ض�ا ً وق��ف ال�شقيري وقفته الأخ �ي��رة مت�شبثا ً بالحق
الفل�سطيني كامالً غير منقو�ص .
كانت وقفة عز  ...وهل الحياة �إ ّالها ؟

�أحمد ال�شقيري باحثا ً
�أ  .د  .محمد ُح ّور *

( )

خ �ل��ف ال���ش�ق�ي��ري ت ��راث� �ا ً م �ن �� �ش��ورا ً ج� ��اوز الع�شرين
كتابا ً  ،توزعت بين الخطب  ،والمذكرات  ،والت�صورات
الم�ستقبلية  ،والدرا�سات المتخ�ص�صة  .والأق�سام الثالثة
ي�غ�ل��ب عليها ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي  :ال��ذات �ي��ة واالنطباعية
وال��ر�ؤي��ة ال�خ��ا��ص��ة  .وتكت�سي �أهميتها وقيمتها  ،من
ثراء تجربة �صاحبها  ،وات�ساع ثقافته  ،وطول معاي�شته
للجانب الذي يعر�ض له  ،وهو ما �أتيح لأحمد ال�شقيري ،
الذي عني بالق�ضية الفل�سطينية ب�شكل خا�ص  ،والق�ضية
العربية ب�شكل عام  ،وتبو�أ مواقع قيادية فيهما  ،وكان من
�أكثر ال�شخ�صيات العربية ات�صاال ً بهما  ،وترويجا ً لهما ،
واحتكاكا ً مع العالمين الداخلي والخارجي حولهما .
لذا جاءت كتاباته  :خطبا ً  ،ومذكرات  ،وت�صورات  ،ذات
طبيعة خا�صة ترقى �إل��ى الوثائق التي ال ي�ستغنى عنها
في الدر�س والبحث .
�أقول � :إذا كانت الأق�سام الثالثة الأولى يغلب عليها
الذاتية  ،ف�إن الق�سم الرابع يت�سم بالمو�ضوعية  :منهجا ً ،
وتوثيقا ً  ،وعر�ضا ً  .ويقف في مقدمة هذا الق�سم كتاب :
الجامعة العربية ( )1عنوانا ً رئي�سا ً ُ ،ذ ّيل بت�سا�ؤل  :كيف
تكون جامعة  ،وكيف ت�صبح عربية .
وهو ت�سا�ؤل ين ّم عن خال�صة موقف ال�شقيري من هذه
الجامعة  :وك�أن الت�سا�ؤل ي�شي بفقدان الجامعة العربية
للعن�صرين الإيجابيين في الت�سمية  ،وفي الم�ضمون ،
الأمر الذي دفع ال�شقيري للبحث عنهما في ت�سا�ؤله في
كتابه .
و�إذا تجاوزنا العنوان للمقدمة  ،ف�إننا ن�صدم من ال�سطر
الأول فيها  « :في � 29أيار  /مايو � 1941أدلى الم�ستر �إيدن

وزي��ر خارجية بريطانيا في مجل�س العموم البريطاني
بت�صريح نتج عنه �إن�شاء جامعة الدول العربية » .
ويبني ال�شقيري كتابه كله على الت�سا�ؤل في العنوان ،
وعلى الت�صريح في المقدمة  ،ويتدرج في الكتاب خطوة
خطوة  .بتلقف الأنظمة العربية للت�صريح  ،والبناء عليه ،
وعقد االجتماعات من بعده  ،التي تمخ�ض عنها ميثاق
جامعة ال��دول العربية في � 22آذار  /مار�س  . 1945وقد
حمل الميثاق بين طياته عوامل ال�شقاق  ،وعدم االتفاق
من اليوم الأول � ،إذ لم يوقع عليه وفدان من �سبعة وفود
في حينه  ،و�إنما �أرجئ التوقيع للت�شاور و�أخذ الموافقة .
( �ص ) 109
وكانت ق�ضية فل�سطين هي الأكثر ح�ضورا ً و�إلحاحا ً
ف�ت��رة والدة ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة  ،ف��ي ث�لاث��ة �أع� ��وام هي
الفا�صلة بين �إن�شاء الجامعة عام  ، 1945ونكبة فل�سطين
عام  . 1948ويرى ال�شقيري �أن « �إ�سرائيل » ما كان لها �أن
تكون عام  « 1948لوال �أن الجامعة العربية قد �أ�ضاعت
خم�س ف��ر���ص ذهبية  ،ك��ل واح��دة منها ك��ان��ت كافية �أن
تحول دون قيام « �إ�سرائيل » � ،أو �أن تجعل �أمرها قا�صرا ً
على كيان محدود يتمتع با�ستقالل ذاتي في �إط��ار دولة
فل�سطين ديمقراطية � ( » .ص ) 236
وكانت �أولى الفر�ص ال�ضائعة �أن الجامعة العربية لم
ت�أخذ بو�ضع فل�سطين تحت الو�صاية الدولية بدال ً من
قرار التق�سيم  ،وت�سعى لتحقيقه � ( .ص  ) 252والثانية
ه��ي الموافقة على ف��ك الح�صار ع��ن القد�س الجديدة
( الغربية ) � ( .ص  ) 256والثالثة هي الموافقة على فك
الح�صار عن تل �أبيب � ( .ص  ) 258والرابعة هي الموافقة

(*) �أ�ستاذ الأدب الحديث  ،عمل في عدد من الجامعات الأردنية والعربية في مواقع الإدارة العليا  ،ع�ضو مجمع اللغة العربية الأردني  ،له
ع�شرات الدرا�سات في الأدب الحديث ت�أليفا ً وتحقيقا ً  ،ح�صل على جائزة البابطين .
(� )1صدر الكتاب عن دار بو �سالمة للطباعة والن�شر والتوزيع  ،تون�س . 1979
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على فك الح�صار عن عكا � ( .ص  ) 259والخام�سة هي
الموافقة على وقف �إطالق النار  ،وعقد الهدنة � ( .ص
 ) 259وهي فر�ص  ،و�إن كان لها �أهميتها ووجاهتها �إال
�أنها ال يرقى �أي منها  -فيما �أرى � -إل��ى الحيلولة دون
قيام « �إ�سرائيل » كما بين ال�شقيري .
و�إذا كان ال�شقيري قد �أعطى بريطانيا الدور الأ�سا�سي
في قيام الجامعة العربية � ،إال �أن��ه لم يغفل دور �أميركا ،
الذي جاء « في الوقت المنا�سب » والتي �سعت  -بالتن�سيق
مع بريطانيا � -إل��ى « �إن�شاء منظمة �إقليمية يكون �ش�أنها
�ش�أن المنظمات الإقليمية الأخرى التي تن�ش�أ في العالم » .
وهي بذلك تقف في وجه التيار العربي القومي الذي
يلح على �إقامة منظمة عربية ت�ستهدف الوحدة العربية » .
( �ص  ) 102وكانت الغلبة للتيار الأميركي البريطاني
بم�ساعدة رموزهما في الأنظمة العربية .
ور�أى �أحمد ال�شقيري �أن الجامعة العربية بنيت على
باطل  ،لأن الإنجليز �أوال ً  ،والأميركان ثانيا ً�أرادوها كذلك
حين قالوا لحكام العرب يومئذ « اجعلوا جامعتكم منظمة
�إقليمية  ،فذلك �أنفع لكم و�أج��دى  ،ف�أطاعوا وجعلوها
كذلك  .ثم قالوا  :اجعلوا جامعتكم قائمة على التن�سيق
والتعاون » ( �ص  ) 290ف�أطاعوا  .وال يطلق ال�شقيري
قوله بدون دليل يدعمه  ،فيرى �أنه عبر خم�س وثالثين
�سنة من عمر الجامعة « تم توقيع ثالثين معاهدة بين
ال��دول العربية  ،ب�صدد ال���ش��ؤون العربية الم�شتركة »
( �ص  ) 292لم تنفذ �أية واحدة منها .
ويخل�ص للقول � :إن كل �شيء تغير في الوطن العربي
من المحيط �إلى الخليج � :سيا�سة  ،واقت�صادا ً  ،واجتماعا ً ،
وثقافة  ،وتعليما ً  ،و�أع�ضاءً  ،وا�ستقالال ً � ...إال الجامعة

العربية التي بقيت على حالها � ( .ص  ) 314وه��و �أمر
مثير  ،ويدعو للت�سا�ؤل ؟
وي�سعى ال�شقيري لطرح الت�سا�ؤل  ،والإجابة عليه ،
بالعمل على قيام « جامعة عربية جديدة ( �ص ) 334
تفيد من الما�ضي  ،با�ستخال�ص العبر  ،وتواكب الحا�ضر ،
وتتطلع �إلى الم�ستقبل  ،وال يكون هذا �إال بميثاق جديد .
وقد ا�ضطلع بو�ضع ت�صور �أولي له � ( .ص ) 383 - 354
ج��اء ال�ك�ت��اب ف��ي ثمانية ع�شر ف�صال ً  ،وملحقين ،
بمنهج �سديد  ،وتدرج منطقي  ،ون�صو�ص موثقة  ،تجعله
من �أهم الم�صادر التي تت�صل بالجامعة العربية �إن لم
يكن �أهمها على الإطالق  .وال يقلل من �أهميته ما ت�سرب
�إليه من عبارات انفعالية  ،تجاه �شخ�ص �أو موقف  ،كان
له �أثر �سلبي  ،ونتائج م�ؤلمة على الأمة العربية عامة .
وم�م��ا يلحق بتم�سك ال�شقيري بالمنهج ال���ص��ارم ،
وحر�صه على و�ضوح الر�ؤية  ،وتدعيمها بالمعطيات التي
ت�سوغها  ،ما يت�صل بالر�ؤى الم�ستقبلية � .إذ �سرعان ما
يتخلى عنها �إن وجد ما يناق�ضها �أو يحول دون قبولها .
و�أجد مثاال ً لذلك كتابه « فل�سطين عام  )1( » 2000الذي
�أنجزه في نهاية عام  ، 1975ولم ين�شره في حياته  ،وقد
ن�شر كتبا ً �أخرى بعده  ،ولم ير النور �إال عام  . 1990و�إني
�أرى في عدم ن�شر ال�شقيري لهذا الكتاب  ،ما ر�آه مخيبا ً
لآماله وتوقعاته في �أمته العربية  ،بعد وقت ق�صير جدا ً
من انتهائه من كتابه  ،ممثال ً في اتفاقيات كامب ديفيد ،
وما ترتب عليها من �شقاق في الموقف العربي وتردد في
ال�سيا�سة العربية  ،التي كانت �أقرب �إلى الويل والثبور ،
منها �إلى التفا�ؤل والحبور  ،فكان �أن غ�ض الطرف عن
كتابه  ،وبقي حبي�س الأدراج في حياته على الأقل .

�أحمد ال�شقيري م�ؤ�س�سا ً وقائدا ً
د  .محمد عبد العزيز �أبو �سخيلة *

( )

ه ��ذا ال��رج��ل ال �ف��ذ اب ��ن م��دي �ن��ة ع �ك��ا الفل�سطينية
ال�صامدة  ...ثائر من مدينة ثائرة ومن بلد ثائر  ..ن�ش�أ
وقلبه معلق بفل�سطين ونذر نف�سه للدفاع عن بلده و�أمته
العربية و�أمته الإ�سالمية  ،والدفاع عن �إن�سانيته وعن
حقوق الإن�سان في الحرية والعدالة  ..در���س الحقوق
فزادته عمقا ً و�سعة �أف��ق وق��وة في الحجة  ،ما دفع دوال ً
عربية مثل الجمهورية ال�سورية �أن تختاره ممثال ً لها في
الجامعة العربية فالأمم المتحدة  ،ثم من قبل المملكة
العربية ال�سعودية  ،وا�شتهر �آن��ذاك بقوة الخطابة وقوة

الحجة ل��درج��ة �أط�ل��ق عليه الكثيرون ( خطيب الأمم
المتحدة ) .
ال�شقيري م�ؤ�س�س ًا لمنظمة التحرير الفل�سطينية
جل�سنا مع من نحتفي بذكراه وفدا ً فل�سطينيا ً مكونا ً
من �سبعة �أ�شخا�ص ا�ستقبلنا في منزله في عمارة ِليون
بالقاهرة  ،مرحبا ً بنا ذاك��را ً ومذكرا ً و�آم�لاً �أن يكون لنا
ل�ق��اء �آخ��ر على �أر� ��ض فل�سطين  ،وجل�سنا ن�ستمع �إليه
ون�س�أله ق��راب��ة ال�ساعتين وق��د روى لنا الكثير  ،وقال

(� )1صدر الكتاب عن المركز المثلث عمان . 1990
(*) متخ�ص�ص في القانون الدولي  ،وع�ضو �سابق في المجل�س الوطني الفل�سطيني  ،انتخب من قبل المجل�س ع�ضوا ً في اللجنة التنفيذية
العليا لفل�سطين �سنة  ، 1968رئي�س رابطة العائدون الفل�سطينية وع�ضو لجنة تخليد ذكرى المجاهد �أحمد ال�شقيري .
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لي انظر خلفك هذه مذكراتي فعندما تحين الفر�صة
�سوف �أن�شرها  .فقلت له � :إنك يا �أبا مازن �أ�ستاذنا  ،لكنني
�أن�صحك �أن تختار منها مذكرات من المذكرات  ،وتن�شرها
وتبقي الباقي �إلى وقت �آخر  ،ف�س ّر بهذا المقترح وفعل ،
و�أخرج من م�ؤلفاته ال�شقيري في � « ..أربعون عاما ً » ثم
توالت �إ�صداراته بعدها .
و� �ش��رح ل�ن��ا ك�ي��ف �أن م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة ال�ع��رب��ي فو�ضه
بالتفاو�ض مع ال�شعب الفل�سطيني على طريقة لإبراز
الكيان الفل�سطيني  ،لكنه ذهب و�أ�س�س منظمة التحرير
الفل�سطينية وك��ون مجل�سا ً وطنيا ً فل�سطينيا ً  ،واختار
لجنة تنفيذية عليا  ،وذلك كله قبل الرجوع �إلى م�ؤتمر
القمة ففوجئ بالمعتر�ضين خالل م�ؤتمر القمة الثاني
بالإ�سكندرية .
وق��ال��وا ل��ه  « :ي��ا ��ش�ق�ي��ري ك�ل�ف�ن��اك ب��ال�ت�ف��او���ض مع
�أبناء فل�سطين على طريقة وكيفية �إب��راز كيان لل�شعب
الفل�سطيني  ،لكنك ب�إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية
خ��رج��ت ع��ن ق ��رار ال�ق�م��ة � » ..إال �أن ال��رئ�ي����س ال�سابق
للجزائر ومفجر ثورتها التحررية �أحمد بن بيال كان
يجل�س �أمامه  ،فقال ال�شقيري له هل ا�ست�شرت �أحدا ً �أيها
الرئي�س بن بيال عندما حررتم بلدكم ؟ ف�أجابه بن بيال :
ال  .و�صفق الح�ضور لل�شقيري ..
وك��ان م�ؤ�س�س منظمة التحرير  ،كما ق��ال ل��ي بعد
م�شاورات مع �أمين عام الجامعة العربية �آن��ذاك  ،الذي
رد على طلب المجاهد الكبير �أحمد ال�شقيري برغبته
في ح�ضور م�ؤتمر القمة عن فل�سطين  ،قال له الأمين
العام � :أنت ل�ست رئي�سا ً فكيف تح�ضر م�ؤتمر القمة الذي
ه��و مخ�ص�ص ل�ل��ر�ؤ��س��اء ؟ ف��رد عليه ال�شقيري ق��ائ�لا ً :
��س��أذه��ب للقد�س و�أع�ل��ن م��ن هناك ف��ي م�ؤتمر �صحفي
ب�أن الذين يجتمعون من �أجل فل�سطين في القاهرة لم
يقبلوا ح�ضور ممثل فل�سطين  ،فان�صاع الأم�ي��ن العام
للجامعة لرغبة ال�شقيري  ،وقيل لل�شقيري  :تجل�س على
كر�سي �صغير على بعد من الملوك والر�ؤ�ساء  ،فقاطعت
الأ�ستاذ ال�شقيري قائالً  « :طبعا ً �أن��ت رف�ضت »  .لكنه
قال « طبعا �أن��ا قبلت » ولم �أرف�ض  ،في االجتماع بقيت
�أتحدث و�أ�سحب الكر�سي قليال ً حتى اقتربت من الرئي�س
بن بيال الذي و�ضع يده على ظهري  ،وقال  « :كملها يا
�شقيري »  .وهكذا ح�ضر اليوم الأول من �أيام الم�ؤتمر ،
وف��ي اليوم الثاني �أخطر ال�شقيري بعدم الح�ضور لأن
الم�ؤتمر �سيبحث غدا ً م�س�ألة اليمن .
ف�أجابهم رحمه اهلل :
كيف �أنتم جميعا ً تناق�شون ق�ضية فل�سطين وتحولون
بيننا وبين ح�ضور �أي��ام الم�ؤتمر لن�شهد الحديث في
ق�ضايا الأمة  .و�س�أخت�صر باقي الحديث لأن في بع�ضه
المتبقي �إح��راج�ا ً للبع�ض  ،ولكنه ح�ضر وتحدث با�سم
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فل�سطين  ،فقد كان �شجاعا ً �صلبا ً رابط الج�أ�ش .
ومما رواه لي �أي�ضا ً � ،أنه توجه يوما ً للعراق لح�ضور
م�ؤتمر  ،فكان رقمه ف��ي الجلو�س ف��ي ال�صف الثالث ،
فاحتج وق��ال  « :فل�سطين لي�ست من الدرجة الثالثة »
فغير المكان �إلى ال�صف الأول .
ومغزى هذا كله �أنه كان منا�ضالً من �أجل فل�سطين
وموقعها  ،وكان ال يخاف لومة الئم في قول الحق .
ال�شقيري القائد والرائد
حمل ال�شقيري �سالحه الفكري و�سالحه العملي ،
فهو م�ؤ�س�س لجي�ش التحرير الفل�سطيني ال��ذي بد�أ
التجنيد �إجباريا ً له في غزة  ،الذي ُمزّق فيما بعد  ،وكان
رجاله يكنون له كل المحبة والتقدير  ،ولقد ح�ضرت
لقاء بينه وبين ثالثة من �ضباط الجي�ش جاءوا �إليه من
مقر عملهم في الأردن  ،لينا�صروه على التم�سك والبقاء
في رئا�سة المنظمة  ،ولكنه رف�ض قائالً  « :ما �أوجدت
جي�ش التحرير �إال من �أجل فل�سطين وال يعقل �أن �أمزقه
من �أجل فرد »  .و�أقنعهم بالعودة والخ�ضوع لمن ي�أتي
بعده .
وق��ال لي  :لقد عر�ضت على عبد اهلل الريماوي �أن
ي�ستلم المنظمة من بعدي لكنه رف�ض  ،وهذا �إن دل على
�شيء ف�إنما يدل على خ�شيته على الق�ضية الفل�سطينية ،
ورغبته في �أن يرى خلفه قائدا ً جديدا ً في الموقع الذي
ي�ستحقه .
جولة ال�شقيري في الدول العربية عندما اختار
�أول مجل�س وطني للمنظمة
كان ال�شقيري مفكرا ً وقانونيا ً  ،ما مكنه من �صياغة
« الميثاق القومي الفل�سطيني  ،الذي ا�ستبدل �سنة 1969
�إلى الميثاق الوطني الفل�سطيني »  ،ثم �إنه كان حري�صا ً
على اختيار الأكفياء  ،ففي �ساحة الكويت اختار الأ�ستاذ
خيري الدين �أبو الجبين الذي اختير من �أبناء فل�سطين
بالكويت ممثال ً لهم في مقابلة ال�شقيري  ،فوافق على
ذلك وعينه مديرا ً لمكتب منظمة التحرير الفل�سطينية
في الكويت .
وكان موفقا ً في ذلك  ،فقد كان �أبو الجبين في موقعه
فل�سطيني االنتماء تعاون مع كل �شخ�ص فل�سطيني بارز
في ميدان الن�ضال  ،واختار م�ساعدا ً له الأ�ستاذ عثمان �أبو
حا�شية ابن �شهيد مقاتل ( �أبو طلعت )  ،وهو رجل فكر
ورجل ب�صيرة .
وهكذا ك��ان يختار من هو الأ�صلح للق�ضية بح�سب
ما هو اجتهاده وال يهمه الجهة التي ينتمي �إليها هذا
ال�شخ�ص .

لقد كنت في الكويت �أح�س و�أ�شعر بكل فخر ب�أن مكتب
المنظمة هو مكتب ال�شعب الفل�سطيني  ،وه��ذا ما كان
الأ�ستاذ خيري الدين �أبو الجبين يقوم به .
وال�شقيري المحامي
لقد كان ال�شقيري حتى بعد تركه منظمة التحرير
الفل�سطينية خير مدافع عن الق�ضية  ،ولقد �سلمنا �أوراق
دعم العرب للق�ضية الفل�سطينية والتزاماتها تجاهها ،
وقد بينت الأوراق مواقف الدول من هذا الدعم وكانت
لبنان ف��ي طليعتها  ،كما بينت الأوراق �أن ه�ن��اك دوال ً
احتجزت �أمواال ً للمنظمة  ،وقال لي  :هذا التاريخ لديك
�أمانة .
واليوم و�أنا �أكتب ذلك � ،أكتب تاريخ رجل في �صفحات
ق�صار �آمل �أن �أكون قد ر�سمت طريقا ً للإب�صار حول تاريخ
هذه الق�ضية  ،وتاريخ محاولته مع كل من له ت�أثير مفيد
للق�ضية الفل�سطينية  .لقد ك��ان ال�شقيري �أ��س��دا ً حمى
الق�ضية الفل�سطينية من التالعب بها عبر حياته  ...رحم
اهلل ال�شقيري مجاهدا ً وقائدا ً رائ��دا ً  ،الذي رحل وترك
بعده �شعبا ً منا�ضالً �صامدا ً حافظ على ق�ضيته و�شعبه ،
لقد توجه ه��ذا المحامي القدير �إل��ى ال�صين  ،وطلب
ال�ع��ون والم�ساعدة لمنظمة التحرير الفل�سطينية ...
ل��م ي��دخ��ر ج�ه��دا ً �إال ق� ّدم��ه  ،وه��ا ه��و الآن وب�ع��د رحيله
يجعلنا نجتمع والنا�س نيام  ،ويجعلنا نتلم�س الطريق
للحفاظ على ق�ضيتنا الفل�سطينية في �أحرج ظروفها .
ال���ش�ق�ي��ري اخ �ت��ار م� ��دراء م�ك��ات��ب منظمة التحرير
الفل�سطينية من خيرة العنا�صر الفل�سطينية وال�شخ�صيات
البارزة  ،وهذا يدل على العقلية القانونية  ،وعلى المحامي
البارع في تقوية جهاز منظمة التحرير الفل�سطينية  ،ال
يهمه �إن كان من هذا في التنظيم �أو ذاك  ...ون�أمل من
منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تنتهج نهج ال�شقيري
في اختيار م��دراء مكاتبها بعيدا ً عن االنتماء للتنظيم ،
هذا وممن اختارهم ال�شقيري مدراء لمكاتب م  .ت  .ف :
الأ�ستاذ/المجاهد  :عبد الخالق يغمور  -الأردن  ،الأ�ستاذ
ال�ف��ا��ض��ل � :شفيق ال �ح��وت  -ب �ي��روت  ،ال�شيخ المجاهد
وال�شهيد  :عبد اهلل �أبو �ستة  -قطر  ،الأ�ستاذ  :خير الدين
�أبو الجبين  -الكويت  ،الأ�ستاذ  :داوود عودة  -العراق

وممن اختارهم �أع�ضاء في اللجنة الأ�ساتذة :
بهجت �أبو غربية  ،يحيى حمودة  ،فاروق الح�سيني ،
جمال ال�صوراني  ،الأ�ستاذ مجدي �أبو رم�ضان  .واختار
لجي�ش ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطيني ال�م��رح��وم ال �ل��واء وجيه
المدني الذي انتدب من الجي�ش الكويتي الذي كان يعمل
فيه فالمنظمة تكبر برجالها الكبار و ت�صغر ب�صغرهم ...
ولقد كانت المنظمة كبيرة في عهد ال�شقيري  ...و�أ�س�س
ق��وات التحرير ال�شعبية لأن عقلية المحامي ترف�ض
ال�ضعف وتقبل الندّية ال الدونية .
مهما كتبنا عن ال�شقيري فلن نو ّفيه حقه  ،وكلمة
حق تقال  :بعد رحيل هذا النجم ال�ساطع الكبير  ،نحن
بحاجة �إلى من يفعلون ما فعل  ،و�أن ي�ستعينوا بمن �أو
على �شاكلة م��ن ا�ستعان بهم � ،إن�ن��ا م��ا زل�ن��ا ف��ي تحرك
م�ستمر و�سنبقى ذاكرين لل�شقيري الذكرى الح�سنة ،
و�أهمها �إيجاد كيان فل�سطين .
وف��ي ه��ذه ال��ذك��رى ن�ح��ث ك��ل ال �ق��وى الفل�سطينية
ال�ف��اع�ل��ة وال �م ��ؤث��رة  ،وك��ل ال �ق��وى ال�ف�ك��ري��ة �أن ت�ستغل
ه��ذه ال��ذك��رى وتكون ق��وة داعمة لق�ضيتها رافعة العلم
الفل�سطيني  ،كما ن�أمل من منظمة التحرير الفل�سطينية
�أن تعيد هيكلة �أجهزتها م�ستعينة بالقوى الفل�سطينية
المفكرة في الداخل والخارج عبر �أجهزتها بغ�ض النظر
عن االنتماء التنظيمي  ،ف�إنني و�إن كنت ع�ضو مجل�س
وطني �سابق  ،وع�ضوا ً في لجنة تنفيذية  -فوز بالتزكية
�سنة  ، 1968ف�إنني �أتوق �إلى �إعادة هيكلة �أجهزة منظمة
التحرير الفل�سطينية بعيدا ً ع��ن التع�صب التنظيمي
الذي لن يج َّر عليها �إال ال�ضعف .
رحم اهلل ال�شقيري حيا ً وال �أقول ميتا ً  ،لأنه لم يمت ،
بل ال زالت بين ظهرانينا ذكراه وفكره وعمله  ،فهو كما
قال ال�شاعر :
فتى مات بين الطعن وال�ضرب ِميتةً
تقوم مقام الن�صر �إن فاته الن�ص ُر
فيا �أيها الخطيب المفوه والمفكر ال�صادق وال�شجاع
ال��ذي ال يهاب  ،وي��ا �صاحب مواقف العز  ،لقد عرفتك
معتزا ً �شامخا ً �شجاعا ً مقداما ً  ،وما عرفت فيك غير هذا ،
فعليك رحمة اهلل و�سالمه .
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�أحمد ال�شقيري  :مالمح من �سيرته وم�سيرته
�أ  .د  .محمد علي الفرا
رب�م��ا ك��ان م��ن ال�صعب الكتابة بكلمات م�ح��ددة عن
�شخ�صية كبيرة كالمرحوم �أحمد ال�شقيري  ،الذي ي�سهم
ف��ي تخليد ذك ��راه الخام�سة والع�شرين ع��دد م��ن كبار
�أعالم الفكر وال�سيا�سة  ،ممن عاي�شوا تجربته الطويلة
والثرية في الن�ضال الفل�سطيني والعربي  ،وعا�صروا
ت�أ�سي�سه لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،ونجاحه في
بناء قواعدها و�أ�س�سها وم�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها  ،و�إدارته
�أزمتها من عام  1964وحتى ا�ستقالته عام . 1967
ي�ب��دو ل��ي �أن ال�شقيري رغ��م دوره ال�ه��ام ف��ي خدمة
وطنه و�أمته  ،ما يقارب ن�صف قرن كان في �أثنائها زعيما ً
فل�سطينيا ً ورائ ��دا ً عربيا ً يدعو �إل��ى ال��وح��دة العربية ،
ويدافع عن ق�ضايا العروبة � ،إال �أنه  -وللأ�سف  -لم ينل
ما ي�ستحقه من التكريم الذي يليق به  ،ولم يحظ من
التقدير م��ا ه��و �أه��ل ل��ه  .لقد ح��اول البع�ض ت�ج��اوزه ،
والقفز من فوق المرحلة التي ت�سلم خاللها م�س�ؤولية
العمل الفل�سطيني  ،ما ترتب عليه �أن غالبية �أبناء الأجيال
التي لم تعا�صره  ،ال يعرفون عنه �شيئا ً  ،ولم يعرفوا �أنه
الم�ؤ�س�س الحقيقي لمنظمة التحرير الفل�سطينية عام
 ، 1964ووا�ضع �أ�س�س �أول كيان فل�سطيني بعد نكبة عام
 ، 1948وما تبعها من �شتات فل�سطيني في جميع �أنحاء
العالم .
نحن ال ن�ستطيع في عجالة كهذه �أن نفي هذا الرجل
العظيم حقه  ،وال ب�إمكاننا حتى �أن ن� ��ؤدي م��ا ل��ه من
واجب علينا  ،فالكتابة عن ال�شقيري ت�ستوعب مجلدات ،
لكننا مطالبون بااللتزام في ح��دود التكليف حتى يتاح
المجال لأكبر عدد من الذين �ساهموا في الكتابة عنه ،
لذلك ف ��إن م��ا نكتبه م��ا ه��و �إال كلمة عامة تبين بع�ض
�أوجه �شخ�صية ال�شقيري ومالمحها  ،وهي �أ�شبه ما تكون
بال�شهادة عن رجل عظيم نذكره اليوم ونحن في �أم�س
الحاجة �إلى قائد وزعيم يقود الأمة التي فقدت بو�صلتها ،
و�ضلت �سبيلها  ،بعد �أن خلت ال�ساحة من قادة مخل�صين
وقادرين على مواجهة الأخطار والتحديات التي تجابه
هذه الأمة وتهددها بالزوال .
كان �أحمد ال�شقيري موهوبا ً نبغ في كل ميدان  ،وبرع
في �أكثر من مجال  ،فهو القانوني والأدي��ب وال�سيا�سي
والخطيب المفوه  ،الذي ي�شدك �إليه وي�أ�سرك بمنطقه
وبالغته وحجته القوية  .وق��د �أ� �ش��اد الجميع بقدرته
الخطابية الفائقة في جميع المحافل العربية والمنابر
الدولية  ،فقد كان من �أبرز الذين ملكوا نا�صية العربية
و�أجادوا اللغة الإنجليزية  .وحينما تقر�أ ما خطه يراعه
من كتب كثيرة ت��رى فيها �أن��ه ك��ان كاتبا ً كبيرا ً  ،و�أديبا ً
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عظيما ً  ،ومفكرا ًعميقا ً وقانونيا ً فقيها ً  ،وهو �أول من مزج
ال�سيا�سة بالأدب والقانون  ،ف�أ ّدب ال�سيا�سة و�س ّي�س الأدب ،
وقنّن ال�سيا�سة  ،و�س ّي�س القانون  .لقد �أبدع ال�شقيري في
توظيف هذا المزيج العلمي الثالثي لخدمة وطنه و�أمته ،
وه��و رغ��م ك��ون��ه �سيا�سيا ً ك�ب�ي��را ً  ،ودب�ل��وم��ا��س�ي�ا ً ق��دي��را ً ،
�إال �أنه كان وطنيا ً ملتزما ً وقوميا ً �صادقا ً ال يعرف الرياء
والنفاق الذي يمار�سه معظم ال�سا�سة .
لعل من �أب��رز �سمات �شخ�صية ال�شقيري اال�ستقامة
وال�صدق والت�ضحية من �أجل ق�ضية وطنه  ،فقد حمل هم
الق�ضية الفل�سطينية منذ بواكير حياته في فل�سطين ،
ووا�صل العمل في �سبيلها بعد خروجه منها بعد النكبة ،
وم��ن خ�لال موقعه قبلها م�ست�شارا ً للوفد ال�سوري في
الأم��م المتحدة  ،ثم ع�ضوا ً فيه  ،و�أمينا ً عاما ً م�ساعدا ً
لجامعة الدول العربية  ،ووزيرا ً في الحكومة ال�سعودية
ورئي�س وفدها في الأمم المتحدة .
لم تكن الوطنية عند ال�شقيري هي القطرية  ،كما
هي عند كثير من ال�سا�سة العرب  ،و�إنما كانت الحلقة
الأول��ى داخ��ل الحلقة الأكبر وهي القومية التي غايتها
توحيد الأق�ط��ار العربية ف��ي دول��ة واح��دة  ،وه��ي هدف
حارب ونا�ضل العرب من �أجله في مطلع القرن الما�ضي ،
و�ضحوا في �سبيل تحقيقه  .وقد عبر ال�شقيري عن ذلك
في كتابه الم�سمى « علم واحد وع�شرون نجمة »  ،وفيه
و�ضع ال�شقيري �أ�س�س الدولة العربية الواحدة ود�ستورها
وقوانينها  .وف��ي كتابه الم�سمى « الجامعة العربية :
كيف تكون جامعة وكيف ت�صبح عربية »  ،حلل الأو�ضاع
المتردية للجامعة منذ �إن�شائها في ع��ام  ، 1945وطرح
ت�صوراته لجامعة عربية جديدة لتكون الخطوة الأولى
على طريق الهدف الكبير  ،وهو الوحدة العربية  ،را�سما ً
المبادئ الأ�سا�سية التي ينبغي �أن تقوم عليها الجامعة
ال�ج��دي��دة  ،و�أه��داف �ه��ا  ،و� �ش��روط ع�ضويتها  ،وماهية
ميثاقها .
حر�ص ال�شقيري حينما �صاغ الميثاق الفل�سطيني
لمنظمة التحرير الفل�سطينية �أن يكون قوميا ً لإيمانه
ب��أن ق�ضية فل�سطين عربية ولي�ست قطرية  ،و�إن قيام
« �إ�سرائيل » كان هدفه منع قيام �أي وحدة عربية  ،ولذلك
ف�إن تحرير فل�سطين يعد خطوة عملية في الطريق �إلى
هذه الوحدة  ،و�إيمانا ً منه بهذا المبد�أ �أطلق على الميثاق
الفل�سطيني « الميثاق القومي الفل�سطيني »  .والذي
عدل من بعده لي�صبح « الميثاق الوطني الفل�سطيني » .
و�إذا ك��ان من �أب��رز �أعمال ال�شقيري ت�أ�سي�سه للكيان

الفل�سطيني  -كما قلنا  -ممثال ً ف��ي منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،بعد �أن كلفه م�ؤتمر القمة العربي الأول
في القاهرة ع��ام  1964بعمل الم�شاورات لهذا الهدف ،
ولكنه تجاوز ق��رار التكليف و�أن�ش�أ الكيان بعد �أن جاب
الأق�ط��ار العربية  ،والتقى الجاليات الفل�سطينية فيها
وب ��ذل الكثير م��ن الم�ساعي لتوحيد �صفوفها وجمع
كلمتها  ،وال �أن�سى ذلك اللقاء الحا�شد الذي جمعنا به في
مدرج مدر�سة ال�شويخ الثانوية بالكويت « مبنى الجامعة
الرئي�سي حاليا ً »  ،و�أل�ق��ى كلمة بليغة ح��رك الم�شاعر
الوطنية  ،و�أثار حميتنا العربية .
كان ال�شقيري ي�ؤمن بالعمل الم�ؤ�س�سي  ،و�أن الكيان
ال يقوم وال ي��دوم �إال �إذا كانت هناك م�ؤ�س�سات تدعمه
وتثبته  ،ول��ذل��ك �أن���ش��أ ال�ع��دي��د م��ن الأج �ه��زة والدوائر
لعل م��ن �أهمها ال�صندوق الفل�سطيني ودائ��رة التربية
والتعليم وال�ث�ق��اف��ة  ،ك�م��ا اف�ت�ت��ح م�ك��ات��ب للمنظمة في
البالد العربية وال�صديقة  ،وه��ي بمثابة �سفارات تقوم
بخدمة الق�ضية الفل�سطينية ورع��اي��ة الفل�سطينيين .
و�إيمانا ً منه ب��أن التحرير يتطلب الن�ضال المبني على
ال�ق��وة � ،أ�س�س ال�شقيري جي�ش التحرير الفل�سطيني .
و�أول��ى ال�شقيري البحث العلمي �أهمية كبرى  ،فالعمل
ال �ج��اد وال���س�ل�ي��م ي�ح�ت��اج �إل ��ى ال��درا� �س��ات وي�ع�ت�م��د على
البحوث العلمية الر�صينة  ،ف�أ�س�س مركز الأبحاث وعززه
بالكفاءات العلمية والبحثية العالية  ،و�ألحق به مكتبة
�ضمت العديد من المراجع والم�صادر العلمية والوثائق

والتقارير والدوريات الهامة .
وم��ن �أج ��ل الإ� �ش��راف ع�ل��ى ه��ذه ال��دوائ��ر والأجهزة
والم�ؤ�س�سات ومراقبتها والحر�ص على فعالية م�سيرتها
وتطوير �أعمالها � ،أ�س�س ال�شقيري اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفل�سطينية  ،وهي بمثابة وزارة كما
هو الحال في دول العالم  .وبها يكون الكيان الفل�سطيني
قد ا�ستكمل مقوماته وبنيانه .
لم يتخل ال�شقيري عن العمل الوطني بعد ا�ستقالته
من منظمة التحرير الفل�سطينية ورئا�ستها  ،بل وا�صل
ن�ضاله  ،وواظ ��ب ع�ل��ى ن�شاطه ي�ط��وف ال �ب�لاد العربية
محذرا ً من الأخطار التي تهددها ومن الم�ؤامرات التي
تحاك �ضدها  ،وبخا�صة ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،
وكنا نحر�ص على لقائه واال�ستماع �إلى خطبه و�أحاديثه .
وفي �أيلول � /سبتمبر � 1979أ�صيب بال�شلل  ،وا�شتد
عليه المر�ض فدعاه الملك الح�سين للعالج في مدينة
الح�سين الطبية  ،فلبى الدعوة  ،وخ�ضع للعالج  ،ولكن
المنية وافته في ال�ساد�س والع�شرين من �شباط/فبراير
عام  ، 1980و ُدف��ن  -كما طلب  -قرب �ضريح �أب��ي عبيدة
عامر بن ال�ج��راح وال�صحابة ال�ك��رام في �أغ��وار الأردن ،
وعلى تخوم فل�سطين التي ق�ضى حياته مدافعا ً عنها
وع��ن ق�ضيتها  ،ولتظل �سيرته نبرا�سا ً ون��ورا ً للأجيال
الفل�سطينية على مر الزمان  ،تنير لهم الدرب للو�صول
�إل��ى الهدف الأ�سمى  ،وهو تحرير فل�سطين  ،فما �ضاع
حق وراءه مطالب .

ال�شقيري ودوره في الن�ضال الوطني الفل�سطيني
اللواء الركن محمود �أبو مرزوق *

( )

قبل �أن �أبد�أ حديثي عن دور �أحمد ال�شقيري المفكر
وال�سيا�سي والتنظيمي في الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،
�أود الإ��ش��ارة �إل��ى �أنني في كل ما �س�أقول �أعتمد على ما
الحظته بنف�سي عنه  ،وم��ا �سمعته منه �شخ�صيا ً  ،وما
عرفته منه  ،ولي�س نتيجة قراءة �أو ر�ؤى  .وكل ذلك و�صل
إلي بعد �إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية  ،التي كان
� ّ
م�ؤ�س�سها الأول .
وفي هذا المجال �أ�ستهل حديثي بالقول �إن خير ما
يمكن قوله ف��ي تكريم وتخليد �أي �إن���س��ان ه��و تقديمه
بتجرد ومو�ضوعية دون تهويل �أو تهوين  ،وخا�صة بعد
معاينة المرحلة التي تمر بها الق�ضية الفل�سطينية .

وانطالقا ً من معرفتي بهذا الرجل  ،وفي ذكراه الخام�سة
والع�شرين ال ي�سعني �إال �أن �أ�شهد �شهادة �أحا�سب عليها
�أمام اهلل  ،لقد كان ال�شقيري واحدا ً من �أهم قادة ال�شعب
الفل�سطيني وزع�م��ائ��ه ف��ي ت��اري��خ ن�ضاله  ،ول��و ل��م يكن
لأح�م��د ال�شقيري �إن�ج��از غير نجاحه ف��ي �إق��ام��ة ثالث
م�ؤ�س�سات خا�صة في منظمة التحرير الفل�سطينية  -وهو
مجال حديثي في هذه ال�شهادة المتوا�ضعة  -لكان ذلك
فخرا ً له �إلى الأبد .
وب��داي��ة ف�إنني �أت��ذك��ر المقابلة الأول ��ى م��ع �أ�ستاذي
الكبير �أحمد ال�شقيري وما فيها من فخر ورفعة و�إباء ،
حين �أر�سلت ومعي �أخ��ي ال�شهيد اللواء رج��ب العالوي

(*) �أحد �ضباط جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،خريج الكلية الحربية في جمهورية م�صر العربية عام � ، 1962شارك في حرب  1967قائد
وحدة مدفعية و�أ�سر فيها و�شارك في العمل الفدائي في الأردن  ،كما �شارك في حرب  1973مع الجي�ش ال�سوري وح�صل على و�سام ال�شجاعة
من الرئي�س حافظ الأ�سد  ،عين قائدا ً لجي�ش التحرير الفل�سطيني في لبنان  . 1982 - 1974ثم م�ؤ�س�س وقائد الدفاع المدني الفل�سطيني
في ال�سلطة الوطنية .
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و�أخ��ي اللواء �صائب العاجر لنك ّون �أول وح��دة ع�سكرية
فل�سطينية م��ن جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،لن�شكل
حر�س �شرف بال�سالح الفل�سطيني والعلم الفل�سطيني
وال�سالم الوطني الفل�سطيني  ،ومن م�سافة (  500كم )
من قطاع غزة �إلى �صحن الجامعة العربية في القاهرة ،
ح��ر���س ��ش��رف �إل��ى ال��زع�ي��م ال�خ��ال��د ج�م��ال عبد النا�صر
والمنا�ضل الكبير �أحمد ال�شقيري  ،في افتتاح المجل�س
الوطني الفل�سطيني الثاني في الجامعة العربية  .وهكذا
ك��ان ه��ذا الإن �ج��از ال�ت��اري�خ��ي لأح�م��د ال�شقيري و�صول
وحدة ع�سكرية من جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،وبهذا
الم�ستوى م��ن ال�ت��دري��ب �إل ��ى �أرا� �ض��ي ج�م�ه��وري��ة م�صر
العربية  ،ولماذا ؟ حر�س �شرف لأحمد ال�شقيري وجمال
عبد النا�صر .
المقابلة الثانية كانت �أثناء زيارته �إلى قطاع غزة مع
وفد من المجل�س الوطني الفل�سطيني الثالث  ،حين تم
دعوته لزيارة �إحدى قواعد جي�ش التحرير الفل�سطيني ،
والمرابطة على مكان ما في جمهورية م�صر العربية
لعدم ال�سماح لنا بدخول القطاع  ،كوننا وحدات مدفعية
ودروعا ً ،حيث �أقيمت في ال�صحراء خيمة ا�ستقبال �أمامها
ميدان رماية مدفعية ودبابات .
ولقد كان من �ضمن الأه��داف المراد �ضربها هيكل
دبابة �إ�سرائيلية عليها نجمة داوود  ،حيث كانت �إ�صابة
�ست دب��اب��ات ك ��أه��داف �إ�سرائيلية �إ��ص��اب��ة مبا�شرة ومن
الطلقة الأول ��ى  ،ث��م ا�ستمرت ال�م�ن��اورة على �أ��س��ا���س �أن
الأه� ��داف ُت�خ�ت��ار م��ن ق�ب��ل ال��وف��د ال��زائ��ر  ،ول�ق��د كانت
الإ��ص��اب��ات جميعا ً مئة ف��ي المئة ودون �أخ�ط��اء  ،فكانت
ده�شة المرافقين ل�ل�أ��س�ت��اذ ال�شقيري وم��ن الجميع ،
حتى ظنوا �أن ه�ؤالء ال�ضباط لي�سوا فل�سطينيين حيث
ال يمكن خ�لال ع��ام واح��د �أن ي�صل ه ��ؤالء ال��رج��ال �إلى
هذا الم�ستوى  .وهنا تظهر عبقرية ال�شقيري ونظرته
الثاقبة وتفكيره ال�سديد وال�سليم  ،قال وب�أعلى �صوته
ال�ج�ه��وري  « :على ك��ل ف��رد ق��ام باال�شتراك بالرمي �أن
يح�ضر �أمامنا »  ،فح�ضرنا جميعا ً �أمامه  ،فقال  « :على
كل منكم �أن يذكر ا�سمه ومكان ميالده »  .فكانت ده�شة
الحا�ضرين �أننا جميعا ً فل�سطينيون دما ً و�شحما ً  ،و�أذكر
في ذلك الوفد �أن مختار قريتنا  -وكان يقيم في دم�شق -
م��ن �ضمن الح�ضور  ،فعانقني وذك��رن��ي ب��أن��ه المختار
�أ�سعد الرنتي�سي  ،رحمه اهلل  ،وكانت لحظتها االعتذارات
ل�ل�أ��س�ت��اذ �أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري والأ� �س ��ف ال���ش��دي��د والثناء
والتقدير له�ؤالء الرجال .
�أما اللقاء الثالث والذي ا�ستمر عدة �ساعات  ،فكان في
منزله في بلدة كيفون في لبنان وقد بد�أ حديثه قائالً :
« �أخي �أبا �أحمد � ...أريدك �أن تكون �شاهدا ً على ما �أقول ،
�إنني �أثناء �إقامة المنظمة �أقمت لكم �أعمدة ثالثة و�إن
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انتهت انتهيتم  ،وهذا الحديث م�ضى عليه الآن ما يزيد
على الثالثين عاما ًوفعالً انتهت هذه الم�ؤ�س�سات الثالث ،
وهي  :الأول��ى جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،الذي و�صل
ت�ع��داده �إل��ى ما ال يقل عن خم�سة و�أربعين �أل��ف �ضابط
وجندي  ،م�سلحين ب�أحدث الأ�سلحة التي و�صلت بداية
بجهود ال�شقيري من ال�صين  ،ولهذه الأ�سلحة ق�صة �أخرى ،
ف��إن زم��ن ال�سفر �إل��ى ال�صين يزيد عن الثماني �ساعات
في ذلك الوقت  ،ا�ستطاع ال�شقيري �أثناءه �أن يحفظ عن
ظهر قلب وباللغة ال�صينية بع�ض كلمات الثناء والترحيب
التي ذكرها في كلمته المتوا�ضعة بجوار ماوت�سي تونغ ،
ف�ألهب الجماهير من الماليين المحت�شدة في ا�ستقباله .
وق��د �أم��ر الرئي�س م��او ب��إه��دائ��ه ك��ل م��ا يحتاجه ال�شعب
الفل�سطيني من �سالح  ،وقد و�صل �إلينا في قطاع غزة في
موعده المحدد قبل عدوان . 1967
وه��ذا الجي�ش ال��ذي ق��ال عنه العدو الإ�سرائيلي �إن
معظم جيو�ش الدول العربية التي حاربتنا في عام 1967
منهم م��ن قتلناه ومنهم م��ن �أ��س��رن��اه ومنهم م��ن حمل
حذاءه على كتفه ورحل  ..ولم نجد مقاومة �إال من جي�ش
ال�شقيري المرقّع ( من كل قطر جزء ) جي�ش التحرير
الفل�سطيني  ،فقد قتل منا في مواجهة قطاع غزة ( ) 39
ت�سعة وثالثين قائد دبابة .
ه��ذا ه��و جي�ش التحرير الفل�سطيني ال��ذي �أ�س�سه
ال�شقيري  ،و�أين هو الآن ؟
�أم� ��ا ال�م��ؤ��س���س��ة ال �ث��ان �ي��ة ف �ه��ي ال �� �ص �ن��دوق القومي
الفل�سطيني  ..وكان رحمه اهلل يتبرع براتبه المتوا�ضع
(  200دينار ) ليو�ضع في ال�صندوق  ،وللحق والتاريخ فقد
�أ�س�س هذا ال�صندوق من تبرعات ال�شعب الفل�سطيني في
مناطق تواجده  ،كان رحمه اهلل عونا ً لنا لجمع الأموال
التي و�صلت �إلينا .
و�إن �ن��ي �أذك ��ر واق �ع��ة �شخ�صية ح��ول دق��ة ال�ع�م��ل في
ال�صندوق  ،ف�أثناء وجودي قائدا ًلقوات جي�ش التحرير في
منطقة �إربد في الأردن ا�شتريت بدينار « لب » و « لبن » ،
وكما هو معروف في القانون وعند و�صولها �إل��ى مدير
ال�صندوق الفل�سطيني الأخ دروي�ش الأبي�ض في دم�شق
إلي  ،وكنت نقلت �إلى ال�سلط  ،فقال لي  « :يا �أخ
�أعادها � ّ
»
محمود ال يحق لك �أن ت�شتري ب��زر ول��م ي�صادق على
�صرفها  .هذا هو ال�صندوق القومي الفل�سطيني الذي
�أ�س�سه ال�شقيري .
�أم��ا الم�ؤ�س�سة الهامة الأخ�ي��رة التي يعتز بها فهي
مركز الأبحاث الفل�سطيني  ،الذي حاول العدو اغتياله
�أكثر من مرة وبمعرفتي ال�شخ�صية �أثناء قيادتي جي�ش
التحرير الفل�سطيني في لبنان  ،حيث �أ�صابت د � .أني�س
�صايغ في يده و�سمعه وب�صره  ،وفي المرة الثانية حفظ
اهلل غرفة الوثائق والمخطوطات م��ن �إ�صابة محققة

ب�صاروخ � ،أما المرة الثالثة فكان اجتياح �صبرا و�شاتيال
تغطية الجتياح مبنى م��رك��ز الأب �ح��اث  ،حيث ت��م نقله
بقيادة �أحد الجنراالت الإ�سرائيليين في �ستين �شاحنة
( � ) 60أخذت �أهم ما يخ�ص الق�ضية الفل�سطينية والباقي
موجود الآن في �صناديق مقفلة في الجزائر  ،وانتهى
مركز الأبحاث و�إلى الأبد .
ويبقى �أن �أ�ضيف المالحظة التالية �إكراما ً للرجل :
ف��ي ع��ام  1974دع��ان��ي لزيارته وق��ال ل��ي  « :ا�سمع ي��ا �أبا
�أحمد  ،بالأم�س كان في زيارتي الأخ �أبو عمار  ،وقال لي :

« بماذا تن�صحني �إنني ذاهب غدا ً �إلى جنيف لإلقاء كلمة
المنظمة ؟ » قلت له  « :يا �أبا عمار �إذا �أردت الممكن فاطلب
الم�ستحيل  ،ول�ك��ن ح ��ذا ِر عليك �أن تطلب الممكن » .
فقال له  « :ما هو الممكن ؟ و ما هو الم�ستحيل ؟ » .
فقال ال�شقيري  « :الم�ستحيل تق�سيم  1948الذي �أقيمت
على �أ�سا�سه دولة « �إ�سرائيل »  ،والممكن ال�ضفة والقطاع
بالقرار  242فحذار حذا ِر من الممكن  ،عندها تكون قد
تنازلت عن  %78من م�ساحة فل�سطين  ،فلماذا ال تترك
الباقي ؟ »  .وه�ك��ذا ك��ان حتى الآن ل��م ن��أخ��ذ �شيئا ً من
م�ساحة ال�ضفة ( 5700كم ) وم�ساحة غزة ( 360كم ) .

�أحمد ال�شقيري وجيله المتميز
�أ  .ن�صر �شمالي *

( )

ف��ي خ�ضم �أو��ض��اع الأم��ة المهولة المتفاقمة  ،وفي
�سياق محاوالتنا التعامل معها ب�سوية متقدمة تتالءم
م��ع تطوراتها العا�صفة  ،نعود م��ن حين �إل��ى �آخ��ر �إلى
ت�ج��ارب الأج�ي��ال التي �سبقتنا  ،لنقف بانبهار و�إجالل
�أم��ام التكوين البنيوي والأداء الميداني لجيل محدد
متميز  ،ه��و ذاك ال ��ذي ر�أى ال �ن��ور ف��ي �أه� ��وال الحرب
العالمية الأولى  ،قبلها بقليل و�أثناءها وبعدها مبا�شرة ،
لقد كانت تلك المرحلة لحظة انتقال تاريخية عالمية
�شاملة ع�صفت بالحدود الجغرافية وال�سيا�سية الدولية
جميعها ب�لا ا�ستثناء  ،ف��زال��ت دول ك�ب��رى م��ن الوجود
ك��ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة  ،وظ �ه��رت دول ك �ب��رى م��ن العدم
ك��االت�ح��اد ال�سوفييتي  .وك ��ان ن�صيب ال �ع��رب م��ن تلك
التحوالت �سلبيا ً وخطيرا ً جدا ً � .إنها التحوالت التي ما
زلنا نعاني عقابيلها الرهيبة حتى يومنا ه��ذا  .ففيها
ج��رى الت�أ�سي�س الواقعي الميداني للكيان ال�صهيوني
على �أر�ض فل�سطين الطاهرة  ،وبتجزئة الوطن العربي
�أر�ضا ً و�أمة بما يتالءم و يتواءم مع احتياجات ووظائف
الكيان اليهودي  ،وقد ظهر الجيل المتميز الذي �أ�شرنا
�إليه  ،جيل �أحمد ال�شقيري  ،في تلك اللحظة التاريخية
المروعة بال�ضبط .
تجربة ثرية وفعالية ميدانية
ول��د �أحمد ال�شقيري في ع��ام  ، 1908فهو واح��د من
ال�ن��اج�ي��ن م���ص��ادف��ة � ،أب �ن��اء ال�ه��ال�ك�ي��ن ب�سبب الحروب
والأوبئة والمجاعات � ،أبناء الجيل الذي ترعرع في بيئة
�شبه مدمرة و�شبه قاحلة من جميع النواحي  ،فك�أنما هو
انبثق من رحم العدم  ،مثل زهرة جميلة فواحة نبتت في
�صخرة ! �إننا نت�أمل اليوم في �أحوالنا وفي �أح��وال جيل

ال�شقيري ونت�ساءل بكثير من الده�شة ! ترى كيف ت�أتّى
لأولئك الآب��اء والأج��داد �شبه المعدمين معنويا ً وماديا ً
ام�ت�لاك ك��ل ذل��ك ال�ق��در م��ن ث��راء التجربة والفاعلية
الميدانية ؟ كيف ا�ستطاعوا  -وهم على ما هم عليه في
تلك اللحظة االنتقالية التاريخية العالمية النوعية ،
تغطية جميع الميادين المتناثرة بفعاليتهم الم�ؤثرة ،
و�إب �ق��اء ال�ط��ري��ق مفتوحة �أم��ام�ن��ا  ،وه��ي ال�ط��ري��ق التي
تفتر�ض جميع الوقائع والدالئل �أن تكون مغلقة ؟
�أحمد ال�شقيري واحد من �أبناء ذلك الجيل المتميز ،
و�شخ�صية من تلك ال�شخ�صيات التي كانت مو�سوعية
معنويا ً وم��ادي �ا ً بجهودها ال��ذات�ي��ة تقريبا ً  ،و�إن المرء
ليحار في اختيار الزاوية التي يطل منها على �شخ�صية
ال�شقيري  ،ف��ال��زواي��ا كثيرة تطل ك��ل واح��دة منها على
ق�ضية عظيمة الأهمية .
�إن ق�ضية تك ّون ال�شقيري في حد ذاتها  ،وهو في رحم
�أمه قبل والدته  ،ق�ضية ذات مدلوالت عامة وهامة  ،فوالده
ع�ضو في مجل�س المبعوثان العثماني  ،بما يعنيه ذلك
من نفوذ ووجاهة  ،ووالدته في فل�سطين �شبه �ضائعة ،
وحيدة معذبة تجد بالكاد قوت يومها ! وكذلك طفولته
البائ�سة في ح ّد ذاتها  ،ثم يفاعته و�شبابه وكهولته  ،كل
مرحلة عمرية منها ت�شكل في ح ّد ذاتها ق�ضية وم�صدرا ً
ثريا ً لفهم �أو��ض��اع فل�سطين خ�صو�صا ً والبالد العربية
ع�م��وم�ا ً  ،ب��ل تكفي وتفي�ض لإع ��داد م��ا ال يح�صى من
الدرا�سات ال�ضرورية عن بنية الأمة العظيمة  ،التي ق ّدر
لها �أن تتحمل ثقل النظام العالمي الأوروب��ي الأميركي
على مدى قرون من دون �أن تتهاوى وتندثر !

(*) مفكر وكاتب عربي �سوري .
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العا�شق الم�أخوذ بجمال فل�سطين
م��ن المتعذر اال�ستطراد ف��ي ه��ذه العجالة البالغة
ال�ضيق  ،ولذلك �سوف �أكتفي بب�ضع �إ�شارات �إل��ى بع�ض
ال�سمات ال�ب��ارزة في �شخ�صية ال�شقيري  ،ف��أب��د�أ بع�شقه
ّ
لطبيعة فل�سطين  ،ناقال ً عنه انطباعاته في ع�شرينات
ال�ق��رن الع�شرين  ،وه��و بعد ف��ي مطلع �شبابه  ،ي�صف
ال�ط��ري��ق ح��ول خليج ع�ك��ا مدينته  ،ال��رم��ال النّا�صعة
والأم��واج الوادعة  ،الخليج الذي ع ّز نظيره في الدنيا ،
ثم ال�صعود الهادئ �إلى ُربى النا�صرة ب�أحرا�شها العطرة ،
والنزول �إلى مرج ابن عامر  ،واجتياز جنين  ،ونابل�س ،
ورام اهلل  ،والبيرة  ،بين ال��رواب��ي وال��ودي��ان ال ُمر�صعة
بالزيتون والأعناب  ،غر�سها الآباء والأجداد  ،ثم الإطالل
حي ال�شيخ ج ّراح و�أ�سوارها التي
على بيت المقد�س من ّ
»
تـ�ضم « الأق�صى » و « القيامة بين ذراعيها في �سكون
و َد َعة � ،إنّه �إطالل على موكب رائع من التاريخ و القدا�سة
والجالل  ،يقول ال�شقيري عن الطريق بين عكا و القد�س ،
الذي قطعه مرات كثيرة بال�سيارة � ،إنه كان في كل �سفرة
يرى فيه جديدا ً من ال�سناء والبهاء فيزداد روعة وجماال ً
في ف�ؤاده  ،مرج ابن عامر والبقاع ال�سند�س ّية تحت الب�صر
ك�أنها �سجادة مطرزة هوت من ال�سماء وافتر�شت هاتيك
البقاع  .متعة روحية بالغة الإينا�س  « :لقد �أُ ِخذت بهذا
الجمال  ،وما �سلك ُته م ّرة �إال ور�أيت �صفحة جديدة رائعة
فتّانة  .وق��د ُق � ّدر لي في �أ�سفاري �إل��ى �أوروب ��ا و�أفريقيا
و�آ�سيا �أن �أ�شهد مواطن بارعة ومفاتن رائعة  ،لكني كنت
على الدوام �أرى هذا الطريق من عكا �إلى بيت المقد�س ،
وم��ا ح��ول��ه م��ن ال�م��دن وال�ق��رى  ،واله�ضاب وال��ودي��ان ،
والمروج وال�سهول  ،والزّرع و ال�ضروع � ،أروع جماال ً و�أرفع
ُح�سنا ً »  ،ويختم ال�شقيري  « :لقد �سقطت هذه البقاع في
يد « �إ�سرائيل » عام  1967كما �سقطت �شقيقاتها من قبل
فردو�سنا
 ، 1948فغدونا نراها في مناماتنا و�أحالمنا
َ
المن�شود  ،بل المفقود  ...ولكن �إلى حين » .
�أمة مبتدئة في الحياة الدولية
ف��ي مطلع الع�شرينات م��ن ال�ق��رن الع�شرين  ،حين
ف��ر���ض االن �ت��داب على ب�لادن��ا الم�شرقية  ،ك��ان��ت لجيل
ال�شقيري �أحالمه الكبيرة على ال ّرغم من االنتداب  ،وهي
�أحالم ي�ص ُفها ب�أنّها ربما �أقرب من الخيال ! كان الطالب
يحفظون ال�شعر عن ظهر قلب  ،والأ��س��ات��ذة يحر�صون
أندل�سي ولتاريخ الأندل�س الن�صيب
على �أن يكون لل�شعر ال
ّ
ال��واف��ر مما ُيحفظ و ُي ��روى  ،ب��ل � ّإن الأ��س��ات��ذة  -ح�سب
ال�شقيري  -كانوا ُيحلّقون في �آفاق رائعة الجمال  ،فال
ب ّد من ا�سترجاع الأندل�س وطننا الذي مكثنا فيه ثمانية
قرون  ،و�أن�ش�أنا فيه ح�ضارة ومجدا ً ! ُي�ضيف  « :وقد �ضاع
الفردو�س الموجود ونحن نتعلّل بالفردو�س المفقود ،
وانقلبنا من تحرير الأندل�س �إل��ى تحرير فل�سطين ...
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ثم �إلى تحرير �سيناء والجوالن ! » .
لقد عا�ش ال�شقيري عهد الحكم البريطاني لفل�سطين
على مدى ثالثين عاما ًتمهيدا ًلإقامة الكيان ال�صهيوني ،
و��ش�ه��د  -ك�م�ن��ا��ض� ٍ�ل  -ج�م�ي��ع �أه� ��وال االق �ت�ل�اع والطرد
والت�شريد والإبادة واال�ستيطان  ،و�شارك �أو عا َي َ�ش خم�س
ع�شرة ث��ورة فل�سطينية ت�ص ّدت ل�لان�ت��داب البريطاني
واال�ستيطان اليهودي  ،وفي عام  ، 1948بعد �إقامة الكيان
ال�صهيوني  ،انتهت م�سيرته الفل�سطين ّية تحديدا ً لتبد�أ
م�سيرته العرب ّية كم�ست�شار للوفد ال�سوري ف��ي الأمم
المتحدة  ،ثم �شهد مولد جامعة ال��دول العربية وعمل
في م�ؤ�س�ساتها  ،و تابع المحاوالت « التعي�سة » لتحقيق
الوحدة العربية منذ الأربعينات  ،و�أ�صبح رئي�سا ً للوفد
ال�سوري في الأمم المتحدة  ،ثم رئي�سا ً للوفد ال�سعودي ،
وا�شترك في م�ؤتمر باندونغ عام  1955نائبا ًلرئي�س الوفد
ال�سوري  ،و�صار وزير دولة لل�سعودية في الأمم المتحدة
عام  ، 1957وفي عام  1963اختير رئي�سا ً لمنظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ليهد�أ بعد ذل��ك  ،بعد ح��رب ع��ام ، 1967
ملخ�صا ً � « :شاءت الأقدار �أن يكون مولدي  ،ومولد جيلي
معي  ،في �أخريات الدولة العثمانية  ،لن�شهد بعدها عهد
االحتالل الأجنبي  ،ثم عهد اال�ستقالل الوطني  ،ويطغى
على هذا وذاك عهد الخطر ال�صهيوني  .لقد واكبت هذه
العهود كلّها  ،طفالً ف�صب ّيا ً ف�شابا ً فرجال ً فكهالً  ،و�أ�صبت
بن�صيب منها  ،فع�شت �أيامها البهيجة وال�شقية  ،وكان
�أبهجها م��واك��ب اال�ستقالل  ،و�أ��ش�ق��اه��ا ك��ارث��ة حزيران
(  . ) 1967وكانت ه��ذه العهود غن ّية بال ِعظات والعبر ،
عرفتها وعرفها جيلي بالممار�سة وال ُمعاناة ال بالتفكير
والتدبير  ،فقد كنّا في مطلع هذا القرن �أمة مبتدئة في
الحياة الدولية  ،و�أح�سب �أننا ما نزال » !
الحكم العربي بال ُخ ُلق قومي !
ُ
يكت�شف ال���ش�ق�ي��ري ال�م�ن��ا��ض��ل م�ن��ذ ن�ع��وم��ة �أظفاره
الأدي��ب والخطيب  ،المحامي وال�سيا�سي  ،الفل�سطيني
العربي  ،الباحث ال��وزي��ر والرئي�س � ،أخ�ي��را ً �أن جهوده
وجهود جيله غلبت عليها الممار�سة العمل ّية وال ُمعاناة
الميدان ّية  ،وافتقدت التفكير والتدبير � ،أي �أنّها كانت
تفتقد الر�ؤية الواقعية التاريخية العالمية والعربية ،
وبالطبع هو ُم�صيب في اكت�شافه  ،ولكن دون �أن ينا َل
ذل��ك من تم ّيز جيله وم��ن �أهمية عطاءاته  ،وق��د جعله
هذا االكت�شاف يتذكر حادثة مهمة من جهة  ،وي�ستخل�ص
نتيجة مهمة م��ن جهة �أخ ��رى  .الأول ��ى �أن��ه ف��ي �أوائل
ث�لاث�ي�ن��ات ال �ق��رن ال�م��ا��ض��ي  ،وك ��ان ف��ي ��ش��رخ ال���ش�ب��اب ،
خرج مع رفاقه �إلى الحدود ال�سورية ال�ستقبال الزعيم
العراقي القومي المعروف يا�سين الها�شمي  ،وعادوا به
�إلى عكا في موكب فخيم  ،حيث �ألقى ال�شقيري خطابا ً
حما�سيا ً  ،لكن الها�شمي خ ّيب �أملهم حين وقف ليقول

الخلُق القومي
بهدوء جملة ُمقت�ضبة  « :ال ب ّد �أن نبني ُ
الحكم العربي �أوال ً وقبل كل �شيء  ،وال�سالم عليكم » !
في ُ
«
يقول ال�شقيري  :كنّا ذلك العهد في عنفوان ال�شباب ،
قلوبنا قفزت من �صدورنا وا�ستق ّرت في ر�ؤو�سنا تتب ّو�أ
مكان عقولنا ! فلم يعجبنا ك�لام الها�شمي  ،غير �أني
فهمت كالمه بعد خم�سة ع�شر عاما ً  ،و�أنا على مقربة من
الملوك والأمراء في �أن�شا�ص  ،ومع الر�ؤ�ساء وال�سفراء في
ترحمت على الها�شمي ،
ردهات الجامعة العربية  ،يومها ّ
فقد ر�أي��ت بعيني و�سمعت ب�أذني كيف �أن الحكم العربي
بالخلُق القومي  ،فكانت الكارثة وكانت
لم يكن يتحلى ُ
« �إ�سرائيل » ! تلك هي الحادثة التي تذكّرها ال�شقيري ،
�أما النتيجة التي ا�ستخل�صها فهي الأهم  ،وهي ما �صرنا
نحاول تداركه اليوم ب�شتّى ال�سبل وب�صعوبة بالغة .
ا�ستخال�ص نتيجة بالغة الأهمية
يقول ال�شقيري �إنه كان ي�ستمع �إلى والده  ،بعد زوال
ال��دول��ة العثمانية  ،وه��و يتحدث ب�ح��رارة ع��ن الموقف
ال�شهير ال��ذي وقفه ال�سلطان عبد الحميد في رف�ضه
ا�ستقبال ه��رت��زل م�ؤ�س�س ال�صهيونية  ،حين ج��اء �إلى
الآ��س�ت��ان��ة ي�ق��دم ال�ع��رو���ض المالية ال ُمغرية �سعيا ً وراء
تحقيق حلمه ال ّرهيب  ،و�أن الجيل ال�صاعد  ،و�أحمد
ال�شقيري منه  ،كان يقف في الطرف الآخر من الحوار ،
وي��رى ف��ي ح��رك��ة ال�شريف ح�سين ع�ه��دا ً م�ب��ارك�ا ً  ،و�أن
الحلفاء ال ب ّد �أن ينجزوا وعودهم  ،وال بد �أن « يمنحونا »
اال�ستقالل والحرية في ظالل الوحدة العربية  ،ثم انطف�أ
الحوار بموت العثمانيين من جيل والده  ،وغا�ص الجيل
ال�صاعد �إلى الأذقان في مكافحة الحلفاء « المحررين »
الذين تحولوا �إلى انتداب �أجنبي  ،لكن الحوار ا�ستيقظ
ثانية في نف�س ال�شقيري بعد �أربعين عاما ً  ،بعد هزيمة
 ، 1967يقول ال�شقيري :
« و�أن��ا �أ�ستعر�ض م�سيرة ال�صهيونية خالل خم�سين
�سنة خلت � ،أقرر �أن جيلنا كان على خط�أ فادح  ،و�أن الحكم
العثماني بك ّل مخاطره التي �أعرفها هو �أف�ضل من هذه
« اال�ستقالالت » العربية  ،وه��ذه الدويالت ال ُمنك�سرة ،
وق��د هزمتها ال�صهيونية ف��ي ح��روب ث�لاث  ،ولكني ما
كنت لأرت�ضي لنف�سي هذا االعتراف لو �أني �أرى الوحدة
العربية �أمالً قريبا ً  ،فال�صهيونية العالمية وفي طليعتها
« �إ��س��رائ�ي��ل » ق��وة ديناميكية هائلة  ،ال يمكن �أن يقف
�أمامها �إال وحدة عربية لها جي�ش عربي واحد على ر�أ�سه
دولة اتحادية واحدة » .
الربط بين االنكفاءات والتاريخ
غير �أن ا�ستنتاج المرحوم ال�شقيري كان �أوليا ً � ،أي :

ناق�صا ً  ،وهو �أدرك ذلك فقال �إنه اعتراف خطير يحتاج
بحثه ومناق�شته �إلى كتاب م�ستقل  ،ولو ق ّدر لل�شقيري
�أن يعي�ش ويبحث في ا�ستنتاجه  ،فلربما تو�صل �إلى ر�ؤية
االن�ك�ف��اءات التاريخية النوعية العظمى التي �شهدتها
الأم��ة العربية والإ�سالمية  ،و�أولها انكفا�ؤها من ع�صر
عالمي ع��رب��ي �إ��س�لام��ي �إل��ى راب�ط��ة �إ��س�لام�ي��ة عثمانية
ابتداء من العام  1492تاريخ �سقوط غرناطة  ،وهي رابطة
عا�شت في و�ضع دفاعي على الدوام  ،وعلى مدى القرون
الخم�سة التالية � ،أم��ام تق ّدم و�صعود الع�صر الأوروبي
الأم �ي��رك��ي ال�صهيوني  ،وث��ان�ي�ه��ا االن �ك �ف��اء م��ن رابطة
�إ�سالمية كبيرة �إلى رابطة عربية �صغيرة ابتداء من �أواخر
بغ�ض النظر عن الأ�سباب الداخلية
القرن التا�سع ع�شر ّ ،
وبغ�ض النظر عن ال ُمتحم�سين لهذا
الفظيعة الموجبة ،
ّ
االنكفاء �أت��راك�ا ً �أم عربا ً ! وثالثها االنكفاء منذ مرحلة
« اال�ستقالالت » في �أربعينات القرن الما�ضي  ،من الأمة
العربية الواحدة والوطن العربي الواحد � ،إلى الدويالت
« ال ُم�ستقلة » ال ُمدافعة عن « ا�ستقاللها » �ضد �أخواتها
وب�م���س��اع��دة �أع��دائ�ه��ا � ،أم ��ا راب�ع�ه��ا و�أخ �ط��ره��ا ف�ه��و هذه
االنكفاءات المناطقية والقبلية والع�شائرية والطائفية
والمذهبية  ،التي ن�شاهدها اليوم داخ��ل كل دويلة على
ِحدة  ،والتي تعني في حال نجاحها فناء الأم��ة وزوالها
حقا ً وفعالً .
غير �أن ما نطمئن �إليه تماما ً هو �أن الأم��ة  ،ب ُبناها
الروحية والنف�سية والفكرية  ،وبو�شائجها المتينة غير
الر�سمية  ،ك��ان��ت و� �س��وف تبقى منيعة ��ض� ّد محاوالت
�إف �ن��ائ �ه��ا  ،م�ه�م��ا ب�ل�غ��ت ه ��ذه ال� �م� �ح ��اوالت م ��ن مقدار
ال�سيطرة على ُبناها الفوقية المتمثلة بالحكّام وتوابعهم
وحدودهم  ،فهذه البنية التحتية تبقى قادرة على �إنتاج
ال�م�ق��اوم��ة ال ُمت�صاعدة  ،ال� ُم�ت�ط��ورة  ،ال�ت��ي ن��رى اليوم
ت�صاعدها وتطورها في �أكثر من قطر  ،والتي ت�ستطيع
ف��ي لحظة تاريخية  ،دول�ي��ة و�إقليمية منا�سبة  ،قلب
موازين القوى ر�أ��س�ا ً على عقب ل�صالح الحق والعدل ،
وت�ستطيع الت�أ�سي�س من جديد لنهو�ض الأمة واندفاعها
في اتجاه مخالف لالنكفاءات العظمى التي �أ�شرنا �إليها ،
ولأخذ دورها القيادي الذي ت�ستحقه في تطور الح�ضارة
الب�شرية وازدهارها  ،وعندما يتحقق ذلك  ،ولي�س ث ّمة
ما يحول نهائيا ً دون تحقيقه  ،ف�إن روح �أحمد ال�شقيري
و�أب�ن��اء جيله المتميزين �سوف ت�ستر ّد اعتبارها وتزهو
بمكانتها التاريخية .
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من �أحمد ال�شقيري �إلى يا�سر عرفات
اللواء الركن د  .يا�سين �سويد
ي��وم د ّوى �صوته ه ��ادرا ً ف��ي قاعة مجل�س الأم��ن في
الأمم المتحدة بنيويورك  ،ووقف ّ
كالطود يردع « غولدا
مائير » ممثلة ال�صهاينة ال ُمحتلين لبالده فل�سطين ،
ويدح�ض ت�سا�ؤلها � :أين هو ال�شعب الفل�سطيني ؟ �أدرك
ممثلو الكون كله  ،المجتمعون في تلك القاعة � ،أن هذا
ال�صوت هو �صوت فل�سطين الحقيقي  ،ولي�س ذلك النعيق
الذي �أفرزته « وزيرة خارجية » العدو المحتل .
وي ��وم د ّوى �صوته ه ��ادرا ً ف��ي ق��اع��ة اج�ت�م��اع مجل�س
الجامعة العربية بالقاهرة  ،وبح�ضور الزعيم التاريخي
للأمة العربية جمال عبد النا�صر  ،متحدثا ًعن فل�سطين
ب��اع�ت�ب��اره رئ�ي���س�ا ً ل �ـ « منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية »
المن�ش�أة حديثا ً ( عام  ، ) 1964وبقرار من جامعة الدول
العربية � ،أدرك ممثلو « الوطن العربي » المجتمعون في
تلك القاعة � ،أن فل�سطين بد�أت تخرج من تحت ال ّركام ،
و�أن هذا ال�صوت الهادر في قاعة جامعتهم � ،سوف يكون
اللبنة الأ�سا�سية التي تقوم عليها الثورة الفل�سطينية ،
التي ال تزال �إلى اليوم متوقدة وملتهبة .
لم ي�س�أم �أحمد ال�شقيري من الدعوة �إلى الثورة  ،و�إلى
حمل ال�سالح لتحرير فل�سطين  ،ذلك �أنه كان يرى في
الكفاح الم�سلح ال�سبيل الوحيد لإنقاذها من االحتالل
ال�صهيوني وعودة �أهلها �إليها  ،ولم يي�أ�س ولم يم ّل  ،رغم
ما لقيه في معظم العوا�صم العربية من تردد  ،بل ومن
اعترا�ض �صريح على تطلعاته الثورية التي �أحرجت تلك
العوا�صم  ،و�س ّببت لها الغ ّم وال�ضيق .
ولما لم ُيق ّي�ض لل�شقيري �أن يحقق تطلعاته الثورية
التي نادى بها وعمل لأجلها  ،وهي اعتماد « الكفاح الم�سلح »
و� �س �ي �ل��ة وح �ي ��دة ال� �س �ت ��رداد ف�ل���س�ط�ي��ن  ،وذل� ��ك ب�سبب
تقاع�س الأنظمة العربية عن م�ساعدته في تحقيق تلك
التطلعات  ،ف�إنه ظ ّل ينا�ضل  ،من خالل �أي موقع تبو�أه ،
ل�خ��دم��ة الق�ضية ال�ت��ي ن��ذر نف�سه ل�ه��ا � � ،س��واء كممثل
ل���س��وري��ة � ،أو كممثل للجامعة ال�ع��رب�ي��ة  ،ف��ي مختلف
المحافل العربية والدولية  ،وكان من كل هذه المواقع ،
يتطلع �إلى تحقيق هدفه الأ�سمى « الثورة الم�سلّحة » ،
وي�سعى جاهدا ً لإن�شاء « جي�ش » لهذه الثورة .
في الخم�سينيات وال�ستينيات من القرن المن�صرم ،
ت�أجج الحكم الثوري في كل من م�صر و�سورية  ،واندلعت
روح الثورة في ال�شعوب العربية اندالع النار في اله�شيم ،
ما �أثلج �صدر ال�شقيري و�أع�ط��اه دفعا ً جديدا ً للمثابرة

والعمل لتحقيق ال�ه��دف  ،خ�صو�صا ً بعد قيام الوحدة
بين م�صر و�سورية ( عام � ، ) 1958إال �أنه  -رغم ذلك -
ل��م ي�ك��ن ي ��ؤم��ن ب��ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي ال�م���ش�ت��رك م��ن خالل
الجامعة العربية لتحقيق �أهدافه  ،لذا ن��راه يتردد في
ق�ب��ول من�صب « ممثل فل�سطين » ف��ي ه��ذه الجامعة ،
وال يقبل �إال بعد �إلحاح من عبد النا�صر وبع�ض القادة
العرب  ،ومن العديد من رجاالت فل�سطين  ،وعلى �أمل �أن
يرى « تغييرا ً ما » في م�سيرة الجامعة نف�سها  ،و�أن يلم�س
« جد ّية » في العمل العربي تجاه ق�ضية العرب الكبرى ،
()1
ق�ضية فل�سطين .
لقد دعا ال�شقيري �صادقا ً  ،ومن مواقعه كافة � ،إلى
تحرير فل�سطين  ،و�إن�شاء كيان فل�سطيني  ،و�إلى ت�سليح
ال�شعب الفل�سطيني للعمل على ا�سترداد �أر�ضه  ،ولم ي�ألُ
جهدا ً  -وهو يمثل فل�سطين في جامعة الدول العربية -
في �أن يلهب م�شاعر القادة العرب لدفعهم �إلى تحقيق ما
ي�صبو �إليه �شعبه  ،ذلك �أنه كان يرى �أن الحل لي�س في
نيويورك  ،وال في الأمم المتحدة  ،و�إنما هو « في الوطن
العربي وفي الوحدة العربية » ( )2ولكن �صرخاته ذهبت
�أدراج الرياح .
و�سعى ال�شقيري  ،وه��و ف��ي م��وق��ع « رئي�س منظمة
التحرير الفل�سطينية » � ،إل��ى �أن يحقق لهذه المنظمة
ما تحتاج �إليه من و�سائل القتال للتحرير  ،ف�أن�ش�أ « جي�ش
التحرير الفل�سطيني »  ،وطالب الدول العربية بتزويد
هذا الجي�ش بما يلزمه من �سالح وعتاد ومال  ،كما جهز
المنظمة بمختلف ال�م��ؤ��س���س��ات الإع�لام �ي��ة والإداري� ��ة
وال�سيا�سية والتنظيمية  ،و�سعى �إلى ت�أمين اعتراف دولي
بها  ،ونالت المنظمة  -بف�ضل جهوده  -اعتراف معظم
دول العالم  ،و�أهمها  :ال�صين واالت�ح��اد ال�سوفييتي ،
ومعظم دول �أوروبا � ،إال �أن �شعور بع�ض الأنظمة العربية
« برياح التغيير » التي بد�أ ال�شقيري يبعثها في المجتمعات
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف �أق �ط��اره��ا  ،ع��ن ط��ري��ق « روحه
الثورية »  ،جعلت تلك الأنظمة تقف منه ومن منظمته
م��وق�ف�ا ً �سلبيا ً  ،ث��م م��وق�ف�ا ً ع��دائ�ي�ا ً  ،م��ا �أ� �ض � ّر بم�سيرة
المنظمة  ،بل ّ
عطل �إلى حد كبير  ،تلك الم�سيرة .
ولقد ا�ستطاع ال�شقيري  ،خالل �سنوات معدودات فقط
� ،أن يعيد �إلى ال�شعب الفل�سطيني ثقته بنف�سه  ،وبهويته
الفل�سطينية  ،و�أن يخرجه من حالة الي�أ�س التي و�ضعته
فيها هزيمة العرب الكبرى عام  ، 1948وذلك من خالل

( )1راجع معلومات بهذا ال�ش�أن في كتاب  « :كلمات وفاء لذكرى �أحمد ال�شقيري »  ،حيث �أن�صفه بع�ض عارفيه والمق ّربون منه .
( )2خيرية قا�سمية � ،أحمد ال�شقيري زعيما ً فل�سطينيا ً ورائدا ً عربيا ً � ،ص . 60
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قيام كيان خا�ص به تمثّل في « منظمة التحرير » و�أدواتها
ال�سيا�سية والع�سكرية  ،ومن خالل اعتراف العالم بهذا
الكيان � ،إال �أن الأنظمة العربية لم تكن في م�ستوى هذه
النه�ضة التي بعثها ال�شقيري في �شعبه الفل�سطيني ،
�إلى درجة �أنه لم يتو ّرع عن �أن يعلن  ،قبيل م�ؤتمر القمة
العربية الثالث ال��ذي عقد في ال��دار البي�ضاء بالمغرب
عام � ، 1965أن منظمة التحرير الفل�سطينية قد ولدت
« على فرا�ش م�ؤتمر القمة � ،أ�سيرة الظروف العربية »(، )1
ثم يعلن  -بعد خيبة �أمله في نتائج هذا الم�ؤتمر � -أن
منظمته لم تجد فيه « اال�ستجابة الجديرة بالتحرير ،
» ()2
و�أهداف التحرير .
وتفاقمت الأم ��ور بعدها  ،فنا�صبت بع�ض الأنظمة
ال�ع��رب�ي��ة ال���ش�ق�ي��ري ال �ع��داء � ،إل ��ى درج ��ة �أن �ه��ا �سحبت
اعترافها بالمنظمة وطالبت ب�إبعاده عن رئا�ستها  ،وقد
حقق ال�شقيري نف�سه لها ه��ذا الطموح  ،بعد ان�سحابه
من م�ؤتمر الخرطوم ع��ام  ، 1967ثم تقديم ا�ستقالته
من رئا�سة المنظمة في العام نف�سه  .وبعد هذا التاريخ ،
ان�صرف ال�شقيري لكتابة مذكراته التي �أودع�ه��ا كل ما
يخالجه من م�شاعر و�أحا�سي�س زاخرة بالأ�سى والألم من
م�صير �أمة تحكمها �أنظمة ترى قياداتها مر�آة ل�شعوبها ،
وفي م�صالح تلك القيادات مر�آة لم�صائر تلك ال�شعوب ،
�إال �أنه لم يتخ ّل عن �إيمانه الوطيد ب�أن « الكفاح ال ُم�سلّح »
» ()3
هو « ال�سبيل الوحيد لتحرير فل�سطين
قيل في ال�شقيري كثير  ،قيل �إنه « اعترف بقرارات
التق�سيم وط��ال��ب بتنفيذها »  ،و�إن ��ه « ط��ال��ب بتدويل
القد�س »  ،و�إن ��ه « قبل مفاو�ضة اليهود وع�ق��د ال�صلح
معهم »  ،وا�ست�شهد على ذلك بما ورد في خطبه التي �ألقاها
با�سم المنظمة في الأمم المتحدة (� ، )4إال �أننا ال ن�ستطيع
�أن نفهم  ،في مواقف ال�شقيري هذه  ،تفريطا ً بالق�ضية
الفل�سطينية  ،بقدر ما نرى فيها موقفا ً �سيا�سيا ً يتحا�شى
معار�ضة القرارات ال�صادرة عن الإرادة الدولية المتمثلة
بالأمم المتحدة  ،طالما �أن الأنظمة العربية عاجزة عن
حق لهذه القرارات  ،وهو
اعتماد البديل الطبيعي وال ُم ّ
الكفاح الم�سلح لتحرير فل�سطين .

وغادر ال�شقيري �أروقة منظمة التحرير الفل�سطينية
وال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة والأم� ��م ال�م�ت�ح��دة � ،إال �أن �إيمانه
بق�ضيته وبال�سعي لتحقيق �آمال �شعبه و�أمانيه  ،لم يغادر
طموحاته  ،فثابر على العمل في �سبيل تحقيق تلك الآمال
والأماني  ،بقلمه تارة  ،وبخطبه النارية تارة �أخرى � ،إلى
�أن ق�ضى وهو يحمل في قلبه الكبير كل �آماله الخائبة
و�آالمه المعذبة  ،وكانت وفاته في عمان عام . 1980
�إال �أن منظمة التحرير الفل�سطينية ال�ت��ي �أ�س�سها
�أحمد ال�شقيري ورعاها ب�أهداب ُمقلتيه و�شغاف قلبه  ،لم
تمت بموته  ،فقد التقط خليفته « يا�سر عرفات » ما زخر
به قلب ال�شقيري من �أماني و�آمال  ،وجعل منها القاعدة
فجرها في مطلع العام  ، 1965فم�شى
ال�صلبة لثورته التي ّ
ال�شعب الفل�سطيني خلفه  ،و�ساندته ال�شعوب العربية
ودعمته  ،و ُق ّي�ض لهذه الثورة قائد عربي تاريخي رعاها
وتبناها ونا�صرها  ،هو الزعيم الخالد جمال عبد النا�صر ،
ما �أعطى المنظمة وعرفات دفعا ً معنويا ً رغم كل ما �أل ّم
بهذه الأمة من نكبات ونك�سات و�إخفاقات .
ب�ن��ى ال���ش�ق�ي��ري ق��اع��دة ال�ن���ض��ال ال �ع��رب��ي م��ن �أجل
فل�سطين  ،ث��م م� � ّد ج �� �س��را ً م�ت�ي�ن�ا ً ب �ي��ن ه ��ذه القاعدة
والم�ستقبل  ،و�أم�سك عرفات بالق�ضية فنقلها �إلى حيث
�أراد ال�شقيري لها �أن تكون ثورة حتى الن�صر  .وا�ست�شهد
ع��رف��ات دون�ه��ا  ،بعد �أن ع��زز ال�ق��اع��دة والج�سر ب��دم��ه ،
وب�شالّل ه��ادر من دم��اء �شعبه في فل�سطين � ،شالّل لن
تتمكن قوى االحتالل ال�صهيوني واالنحياز الأميركي
وال �ت �خ��اذل ال�ع��رب��ي  ،م��ن ال��وق��وف ف��ي وج�ه��ه  ،و�إعاقة
م�سيرته .
ي �ق��ول « ب�ل�ال ال�ح���س��ن » ف��ي م�ق��ال��ة ل��ه ف��ي جريدة
« ال���ش��رق الأو� �س��ط » ب�ت��اري��خ � : 2004/10/31إن ثالثة
�صنعوا ت��اري��خ فل�سطين ال�ح��دي��ث وه��م  :ال �ح��اج �أمين
الح�سيني ( وحكومة عموم فل�سطين )  ،و�أحمد ال�شقيري
( ومنظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية )  ،وي��ا��س��ر عرفات
( وثورة فل�سطينية حتى الن�صر )  ،فهل ُيق ّي�ض لفل�سطين
 -يا ترى  -راب ٌع ُيكمل الم�سيرة ؟

( )1الم�صدر ال�سابق � ،ص . 289
( )2الم�صدر نف�سه � ،ص . 290
( )3الم�صدر نف�سه � ،ص . 293
»
( )4كتيب بعنوان  « :انحراف �أحمد ال�شقيري عن المبادئ الوطنية  ،وتفريطه في ق�ضية فل�سطين فيه اجتثاث لبع�ض مقاطع
مما قاله ال�شقيري في الأمم المتحدة ( بالعربية والإنجليزية )  ،دون ذكر الم�ؤلف .
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ال�شقيري  ..ر�ؤية جيل جديد
ال�شقيري ر�ؤية الفتى  ...ور�ؤى ال�شاب
�سامر الجعبري *

( )

بد�أت معرفتي ب�أحمد ال�شقيري و�أعماله �أيام ال�صبا
الباكر  ،م��ن خ�لال الأح��ادي��ث التي ك��ان ج��دي ( رحمه
اهلل ) ي��روي�ه��ا عنه وع��ن اب�ن��ه الأ��س�ت��اذ �إي ��اد ال�شقيري ،
وخ�ل�ال ه��ذه الأح��ادي��ث ك�ن��ت �أق ��در ال��رج��ل لأن ��ي ر�أيت
ج��دي يقدره ويحترمه  ،وذل��ك لأن��ي في حداثة عهدي
كنت �أرى النا�س بعيون جدي و�أفكاره وانطباعاته  .فقد
ك��ان يذكر ال�شقيري دوم �ا ً بالتقدير  ،وي��ذك��ر دوره في
ت�أ�سي�س وعقد الم�ؤتمر الوطني الفل�سطيني الأول �سنة
 ، 1964وت�أ�سي�س وب�ن��اء منظمة التحرير الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها المختلفة  ،وزياراته الدائمة لقطر والخليج
العربي ل��دع��م العمل الفل�سطيني ولجمع فل�سطينيي
ال�شتات حول بناء المنظمة .
وخ�لال عالقتي الالحقة مع ابنه �إي��اد �س�ألني ( �أبو
محمد ) عن جهة تعمل على مراجعة مخطوطات �أحمد
ال�شقيري الإلكترونية  ،وتنقيحها لغر�ض طباعة الأعمال
الكاملة وتحديث الموقع  ،فاقترحت عليه الأ�ستاذ عبد
ال�ع��زي��ز ال�سيد وم�ؤ�س�سته  ،وه��ي م��ن �أف���ض��ل الجهات
للقيام بالمهمة  ،و�شاءت الظروف الحقا ً �أن �أقترب من
مخطوطات الرجل ومن كتبه وموقعه الإلكتروني  ،حيث
�أثرت المعلومات التي اطلعت عليها �صورته في مخيلتي ،
فلم تعد ر�ؤية جدي المعيار الذي �أنظر به لل�شقيري  ،بل
بد�أت �أرى الأمور من زاويتي  ،وخالل عالقتي �أي�ضا ً مع
( �أبو محمد ) تعرفت على بع�ض �أ�صدقاء �أحمد ال�شقيري ،
ال��ذي��ن ع��ا� �ص��روه وذك � ��روا ع �ن��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن الق�ص�ص
والمواقف التي تتجاوز كثيرا ً ما ذكره جدي  .فت�شكلت
�صورة �أخرى مركبة غير ال�صور الب�سيطة الأولى .
فهو الرجل القيادي �صاحب ال��ر�ؤي��ا الثاقبة  ،وهو
ال�ق�ي��ادي الم�ؤ�س�سي  ،ال�صلب ف��ي م��واق�ف��ه  ،ال��وا��ض��ح ،
والحازم تجاه �أفكاره  ،العاطفي تجاه �شعبه وق�ضيته .
فقد كان ال�شقيري م�ؤ�س�سيا ً لأنه عمل بطريقة م�ؤ�س�سية
ف��ي ع�ق��د ال�م��ؤت�م��ر ال��وط �ن��ي الفل�سطيني  ،ف�ق��د عمل
بطريقة ديمقراطية وح�ضارية في ت�شكيل الم�ؤتمر .
وك��ان �صاحب ر�ؤي��ا مقارنة للتجارب الأخ��رى بما فيها
تجارب العدو في بناء الم�ؤ�س�سات ال�صهيونية لمواجهة
(*) نا�شط �شبابي �أردني في ال�ش�أن االجتماعي وال�سيا�سي .
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م�ؤ�س�سات العدو ال�صهيوني  ،ولكن من خالل الإمكانات
ال�م�ح��دودة  ،وف��ي ظ��ل �أج ��واء غير م��وات�ي��ة  ،عمل بجد
لتـ�أ�سي�س م�ؤ�س�سات متنا�سقة ع�سكرية و�سيا�سية ومدنية
وف�ك��ري��ة  ،ت�ه��دف ل�ب�ن��اء ال�ك�ي��ان الفل�سطيني  ،وت�سعى
لت�سخير الطاقات الإن�سانية الفل�سطينية والعربية في
�سبيل الق�ضية الفل�سطينية .
وجدته يهدف لإبراز �شخ�صية الفل�سطيني في زمن
كان ال�شعب الفل�سطيني فيه م�شطوبا ً ك�شعب  ،وق�ضيته
م�ج��رد ق�ضية الج�ئ�ي��ن ت��رع��اه��م  -ب ��ذلّ  -وك��ال��ة غوث
الالجئين  ،بينما كل التفكير العالمي هو لتوطين ال�شعب
الفل�سطيني في دول االغتراب محروما ً من التعبير عن
فل�سطينيته و�أ�شواقه لوطنه  ،فال�شباب الفل�سطيني تم
ربطه وتوزيعه على دول مختلفة لغر�ض العمل والرزق .
ويبدو �أن انطالقة ال�شقيري ور�ؤيته �أتاحت لكثيرين
من ال�شباب في فل�سطين وفي بلدان االغتراب التفكير
وال �م �ب��ادرة لل�سعي وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ح��ري��ره��ا  ،ك�م��ا �أنها
�أت��اح��ت لكثيرين م��ن ال�شباب وال�شابات �أن يعبروا عن
فل�سطينيتهم في زمن �سعى فيه الكثيرون لحذف كلمة
فل�سطين وطم�سها من القامو�س ال�سيا�سي ف�ضال ً عن
الخريطة الجغرافية � ،أو دمجها ف��ي �سياق ال�شعارات
ال�سائدة القومية �أو المارك�سية �أو اال�شتراكية وغيرها .
ويكفي ال�شقيري ف�خ��را ً �أن الم�ؤ�س�سات التي بناها
خالل رئا�سته للمنظمة  ،هي التي ا�ستمرت بالرغم من
الم�ؤتمرات المختلفة م��ن حكومات عربية ف�ضال ً عن
الغربية والعدو ال�صهيوني  ،فكل من �أت��ى بعده لم يزد
على م�ؤ�س�سات العمل الفل�سطيني الر�سمية �شيئا ً يذكر ،
و�إنما بقيت هذه الم�ؤ�س�سات تعمل بقوة الدفع الذاتي التي
ولّدها ال�شقيري وزمال�ؤه من �أع�ضاء اللجان التنفيذية
والم�ؤ�س�سات الأخرى  ،الذين �أ�سهموا معه في بنائها .
واليوم �أقول ب�صراحة � :إنني �أ�شعر �أنه لوال ال�شقيري
وق�ي��ادات المنظمة الأوائ ��ل لما كانت منظمة التحرير
الفل�سطينية وج�ي����ش ال�ت�ح��ري��ر وال �� �ص �ن��دوق القومي
والمجل�س الوطني ومركز الأبحاث الفل�سطيني قائمة ،

و�إن ك��ان اع�ت��راه��ا م��ا اع�ت��راه��ا ال�ي��وم م��ن ه��زال و�ضمور
وعجز  ،لما كانت الق�ضية قائمة برغم ما واجهت من
�سهام على مدار العقود الأربعة التي م�ضت على تنحيه .
وللأ�سف ف�إننا اليوم قد عدنا �إل��ى و�ضع قريب من
الو�ضع ال�سابق قبل ت�أ�سي�س المنظمة  ،حتى بدا �شطب
الق�ضية الفل�سطينية محاولة وا�ضحة لكي ي�صبح ال�شعب

الفل�سطيني ك��ال�ه�ن��ود ال�ح�م��ر  ،ول ��وال �إي �م��ان��ي ب�شعبنا
و�أجياله وعمق تجربته لكان الي�أ�س هو �سيد الموقف ،
لكننا ننتمي �إل��ى جيل لم يعرف الي�أ�س من قبل  -جيل
ال�شقيري . -
رحمك اهلل ي��ا �شقيري  ،ورح��م رف��اق��ك وم��ن عملوا
معك في بناء المنظمة  ،و�إعادة الحياة للق�ضية .

النفو�س كبارا ...
و�إذا كانت
ُ
ُغنية كعابنة *

( )

�أح �م��د ال���ش�ق�ي��ري  ،ال��رئ�ي����س ال�م�ن��ا��ض��ل  ،المحامي
الباحث المفكر  ،زعيم وطني قومي عربي فل�سطيني .
حقيقة يعرفها ك��ل فل�سطيني  ،وي ��ؤم��ن بها ك��ل عربي
من�صف  ،فقد تداخلت في خ�صاله وتعانقت في �سلوكاته
وات�ضحت ف��ي �أف�ع��ال��ه � � ،ض��رورات الن�ضال الفل�سطيني
العربي والتزاماته  ،فكرا ًو�سيا�سية وتخطيطا ً .كما �أخاله
لم يكن �أمينا ً عاما ً لأي تنظيم فدائي  ،بل كان الم�ؤتمن
العام لل�شعب على ق�ضيته  ،ولم يكن م�ؤ�س�سا ً لحزب  ،لقد
كان منا�ضال ً  ،منا�ضال ً وكفى بفعله �شاهدا ً !
حاول ترجمة الن�ضال كما يفهمه وي�ؤمن به  ،ويدعو
متوحدا ً في الوالء
لتحقيقه على �أر���ض الواقع  ...كان
ّ
«
واالنتماء لق�ضية نذر لها قلبه وعقله لقد كان �أحمد
ن�سي َج وحده » .
عكا و�أحمد ابنها وحبي ُبها
( )
�أعطى وكان الباذ َل المتف ّردا **
ووفاءً لق�ضية ال�شعب الفل�سطيني  ،واعترافا ً بمفهوم
الإخال�ص والعرفان  ،ور ّد الف�ضل لأه��ل الف�ضل  ،نقف
�إج �ل�اال ً ل��ذك��رى ب�ط��ل م��ن �أب �ط��ال الق�ضية ط��ال ذك� � َر ُه
ِ
الحا�سد ربما ..
الت�شوي�ش  ،واعترى �سير َت ُه الجريئة نق ُد
ُ
�أو لغط المغتاظ  ..لعلّه ! ! وقد يكون �سوء فهم لإدارة
ال��رج��ل لخبايا الق�ضية  ،وع��ذ ُر رج� ٍ�ل ف��ي مو�ضع ِه ّ � ،أن
العيون والآما َل ٍ
ل�شعب ت�شرد تعلقت به وبمفتاح المعجزات
الذي كان يمتلكه  ،والذي ر�أى �شعبه المتعلق بق�شّ ٍة في
بح ِر الت�ش ّرد واللجوء �أنه رهن �إ�صبعيه .
وما كان ال�شقيري ليخذل ثقة الواثقين وح�سن ظن
الظانين به خيرا ً وخال�صا ً  ،و�آم��ال الم� ّؤملين « ل�صالح
ال ��ر�أي » ف��ي زم��ن ف�ساد الحكمة وال�م���ش��ورة  ،فهو من
�أ�صالبهم ك��ان وم��ن عزيمة ال��رج��ال  ..ال��رج��ال  ..لهذا
كان ال�شقيري �صارم القرار  ،ربما ليتح ّمل وحده عب َء

ما �سوف ت�ؤول �إليه الأمور  ،وقد �آلت �إلى ما ظن !!  ،وما
يتحقق الآن من نبوءات تنب�أ بها تقر�صنا في �ضمائرنا ،
يق�ض م�ضاجع
فتلدغنا حكمة لم نحتكم �إليها ف�ضلّت !! ّ
ُ
�آثرنا دعتها على تح ّمل اله ّم الثقيل  ،وا�ستكثاره حتى على
من حمله  ،لو �أمهلنا الرجل ليترجم ما ا�ستب�صر الف�ؤاد
حما�سه
ما ر�أى  ،وليحقق على �أر�ض الواقع ما ع�صف به
ُ
وف�ك� ُره  ،وعمق ر�ؤاه !! ل��و وثقنا ب�أحمد �أك�ث��ر قليالً ..
النبي في قوم ِه غريب .
قليالً زيادة  ،ولكن ّ
حاولت
يا �أحمد رحمكَ اهلل �إذ لم نفعل ! و�أثابكَ بما
َ
وحو�سبت �إذ �آثرت
ّرت وبما � َ
وبما ح�ذ َ
أردت �إذ لم نتم ّهل ُ ،
وحدك حمل اله ّم على ٍ
يق�صوك
كاهل ال ينوء � .أرادوا �أن
َ
َ
حين �أوم ��أت بجم ِع الع�صي
( لكنّك �
أق�صيت نف�سك ) َ ،
َ
ف�ف� ّرق��وه��ا  ،ل� ُي�ك��� َ�س��روا ��س��ري�ع�ا ً �� ..س��ري�ع�ا ً ك ��أن ل��م ت�ك��ن ،
و ُي�ساموا وي�ساوموا ويفاو�ضوا حتى على الءاتكَ الب ّينات .
الحق  ، ! ..ولي�س لأنانية
ال الت�ضحيات �أج َدت يا �أحمد ّ
آثرت نف�سك  ،ولكنه اال�ستئثار بالت�ضحيات والمخاطرات
� َ
والن�ضال � .أحمد الذي لم نعرف ولم نفهم  ،كم ظلمنا ُه
ٍ
بق�صد �أو دون ق�صد � -صرامة
وبخ�سنا نواياه  ،و�أ�س�أنا -
وج � َب��ت  ..و� �ش � ّدة ل��زم��ت  ،ه��دف �ا ً ل��م يملك �إال محاولة
تحقيقه ؟
ابن عكا �أحمد  ..و�أ ّمه الأولى فل�سطين  ،و�شيخ ق�ضيتها
الم�ستع�صية  .ت ّ�أمل الأحداث �صغيرا ً  ،وخا�ض �صوالتها
وجوالتها �شابا ًو�شيخا ًوكهال ً  ،و�شارك في �صنعها وتوجيه
الن�ضال لعيون � ّأم ِه المباركة �أبدا ً فل�سطين  ،منغم�سا ً في
عمله ال�سيا�سي لأجلها منذ ع�شرينات القرن الما�ضي .
ظل الهدف فل�سطين والمطمح وحدة عربية � ،إيمانا ً
ومحركا ًوغاية لمنا�ضل بال حدود  ،فحدود روح ال�شقيري
كفل�سطينيته ال حدود لها  ،قومي ُته �أبعد من مجرد حدود
ورفيف �أحالمه .
تح ّد م�سقط ر�أ�س ِه
َ
جغرافية ُ

(*) كاتبة �أردنية  -محررة م�ساعدة في هذا الكتاب .
(**) هارون ها�شم ر�شيد .
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نا�ضل ط��وي�لاً وع�ن�ي��دا ً  ،وق��د دف��ع �ضريبة ن�ضاله ،
فهو �أحد المعتقلين منذ بدايات ال�شباب �إبان الإ�ضراب
ال�شهير �سنة  ، 1936واعتقل للم ّر ِة الثانية في خريف
�سنة  1937حين تع ّمدت ال�سلطات البريطانية �سج َن ُه
مع ال�سجناء العاديين  ،ولم ينت�سب ل ّأي حزب  ،فقد كان
الوطن كله حزبه  ،فا�ستم ّر منا�ضالً م�ستقالً  ،ولعله كان
حزبا ً وحده .
ختلف
�أما ال�شقيري الرجل الإن�سان المثقف  ،فال ُي ُ
ي�شق له غبار ،
في خطابته وبالغته  ،قد كان خطيبا ً ال ّ
بارع الل�سان قوي الحجة �سامي البالغة والبيان  ،عرفته
والمن�صات  ،حتى �أن خطبه وم��ذك��رات��ه وكتبه
المناب ُر
ّ
ت�شكّل �سجال ً للحركة الوطنية الفل�سطينية  ،و�أدرك
ال �ع��دو خ�ط��ر ل�سانه وب�ي��ان��ه ف��ي ت��أج�ي��ج غ�ضب ال�شعب
و�إث� ��ارة ال�ح�م��ا��س��ة لن�ضال م���ش��روع وح��ق فترب�ص ب��ه .
�آمن بالمزاوجة بين الن�ضال ال�سيا�سي والم�سلّح  ،فكان
�إن�شاء جي�ش التحرير الفل�سطيني  ،متزامنا ً مع رفع راية
الجهاد الأول��ى بت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
عنوانا ً لل�شعب الفل�سطيني  ،في المطالبة ب�أر�ضه وحقه ،
وواجب ال�شعب لتحرير وطنه و�أر�ضه المباركة  ،بر�ؤية
وا��ض�ح��ة ون�ه��ج علمي اتبعه ف��ي ب�ن��اء المنظمة ب�صيغة
متكاملة .
ومتابعة ال�شقيري واهتمامه المتوا�صل والمحيط
بكل �ش�ؤون المنظمة خالل رئا�سته لها  ،يدلّل على تفاني
الرجل  ،ففل�سطين كما كل ق�ضية عربية �إ�سالمية هم ُه
و�شغل ُه  ،وط �م��و ُح ال��رج��ل كبير النف�س عظيم الهمة ،
وك��ان��ت فل�سطين الق�ضية  ،ق�ضية ال �ك��رام��ة العربية
وكبرياء الأمة  ،ففل�سطين لي�ست ق�ضية منا�صب يرومها
لغايتها  ،وال عرو�ش يخطط العتالئها  ،بل ولعل تكا ُتف
والبت
خ�صومه عليه كان لحر�صه ال�شديد على المتابعة ّ
في ال�صغيرة والكبيرة بنف�سه  ،ما دفعهم �إلى اتهامه ب�أنه
فردي النزعة »  ،وهذا هو �ش�أن
« ا�ستقاللي »  ،و�أحيانا ً « ّ
الرجال ذوي النفو�س الكبار  ،فدقة الأحداث وح�سا�سيتها ،
والوقت �ضيق وحرج  ،والأر�ض ت�ضيع  ،والعدو يكبر وينمو
�سرطانه بين ظهرانينا  ،لم يكن لي�سمح بالت�أجيل طويالً
والتعطيل كثيرا ً ،والمماطلة والت�سويف � ،أو الجلو�س �إلى
طاولة النقا�ش طويالً  ،فيما البنادق في �صدور الأطفال
وال�صبايا  .وهو �إن �أو�صى فقد �أو�صى �أ�صدقاءه ومريديه
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ب��ال�ق���ض�ي��ة والإخ�ل�ا� ��ص للق�ضية  ،وح��را� �س��ة العر�ض
 الق�ضية  -وه��و ال��ذي يتهم ذات��ه بعد كل ذل��ك الكفاحبالتق�صير والتفريط  ،فيو�صي بدفنه بجوار �أبي عبيدة
عامر بن الجراح قائالً  « :نجاورهم لكي يغفروا لنا �أننا
قد �أ�ضعنا ما �سبق لهم �أن ح ّرروه ب�أيديهم ودمائهم من
�أر�ض و�أوطان » .
ولعل من �صفاته ال�ن��ادرة  ،التي �شهد بها العارفون
ل�شخ�صه و�شخ�صيته و�أخالقه  ،التي يجب �أن ُيزكّى بها
الرجل  ،تنزيها ً و�إن�صافا ً  ،ال طمعا ً وال �شرها ً  ،هو حر�صه
على المال العام ك�صفة تمكنها من النف�س مقارنة مع
�سواه  .و�إلى جانب « الكاريزما » القيادية التي تمتع بها ،
كان متع ّدد القدرات والطاقات والكفاءات  ،فهو البارع في
اللغتين  :العربية والإنجليزية  ،وهو المط ّل بعمق على
علوم الديانتين الإ�سالمية والم�سيحية  ،وه��و القارئ
للتاريخ المتعمق في خوابيه  ،وهو المحامي والدبلوما�سي
�إال حين ت�صطدم الدبلوما�سية مع معتقداته .
وال�شقيري ال�سيا�سي ك��ان باحثا ً في �أي مو�ضوع له
م�سا�س بالق�ضية �أو �ش�ؤون الأم��ة العربية كافة  ،وكانت
الوحدة العربية �شغله ال�شاغل ورفيقة �أي ح� ّل يرتئيه
تنحيه عن رئا�سة المنظمة ،
للق�ضية الفل�سطينية  ،وبعد ّ
تفرغ فكتب تجربته ون�شر خطبه  ،ودر���س ت��اري��خ �أمته
وق ّدمه في قراءة معا�صرة  ،وكانت الوحدة العربية دائما ً
�أهم همومه و�أكبر هواج�سه كطريق للتحرير وا�ستعادة
الأر�ض والكرامة في تالزم مع الكفاح الم�سلح  ،لقد كتب
التاريخ لمن يقر�أ  ،و�أيام ال�شقيري كلها تاريخ .
وبعد ..
لقد كان قا�سيا ً ..نعم  ..ق�سوة الأب على �أوالده  ،ناقدا ً..
�أج��ل  ..نقد الحري�ص على الكمال  ،ولهذا اختلف وما
�أظنه اختلف �إال مع من قد �أخط�أ �أو تجاوز ليق ّومه  ،فقد
كان ينظر �إلى الأحداث بمنظار يختلف في تقديراته عن
غيره  ،وبخا�صة الملوك والر�ؤ�ساء العرب  ،وقد �صدقت
معظم تنب�ؤاته وتحذيراته وا�ستنتاجاته  ،ولعل الم�شككين
يعودون �إلى �سيرة الرجل تدقيقا ً و�إلى مواقفهم مراجعةً
وت�صحيحا ً .
ِ
هلل د ّره �أح�م��د ال�شقيري  ،ا�ست�شرفَ ال��زم��ان فد ّون
وقائع من التاريخ ثم د ّونه  ...قبل �أن يحدث !!  ..وقد
�صدق .

ال�شقيري كما قر�أته
ح�سان *
هيثم ّ

( )

ال�ك�ت��اب��ة ع��ن ال��زع �ي��م ال �ع��رب��ي الفل�سطيني الكبير
الأ��س�ت��اذ �أح�م��د ال�شقيري كتابة م�ستع�صية مهما بدت
ط ّيعة  ،والقراءة فيه وعنه قا�صرة مهما بلغت �أهليتنا في
القراءة  ،والإفادة في ما له وما عليه �شهادة مجروحة في
ميزان الجرح والتعديل  ،لأننا ن�شهد بما قر�أنا و�سمعنا
ولي�س ذلك كمن ر�أى ..
وما الكتابة هنا �إال في �سبيل البحث عن المعرفة ال
المعرفة  ،وما القراءة �إال في �سبيل اال�ستك�شاف و�إعادة
الت�أمل مرة و�أخرى � ،أما الإفادة فما هي �إال �إ�سهام متوا�ضع
وجهد ُم ِق ّل لإن�صاف رجل القانون والم�ؤرخ الذي حاق به
وزجه في ذاكرة
ظلم تاريخي كبير حين جرى تغييبه ّ ،
الن�سيان  ،كالكثيرين غيره  ،واعتبارهم من المن�سيين
في بالد وجغرافيا �أنظمتها م�صابة بالغيبوبة الدائمة
وال �م��وت ال���س��ري��ري الأب� ��دي  ،وذاك� ��رة �شعوبها م�صابة
بفقدان الذاكرة الق�سري  ،لكن الأكثر م�ضا�ضة من كل
ذل��ك ه��و ع�ق��وق ع��دد كبير م��ن ال�م��ؤرخ�ي��ن والمقربين
والعارفين ف�ضل هذا الزعيم الكبير  ،الذين �أ�سقطوه ،
�سهوا ً �أو عمدا ً  ،وكال الحالين �أ�سهم في تغييبه  ،فالأول
ال يبر�أ من �إهماله  ،والثاني ُمدان ب�إنكاره  ،رغم �أنه �أحد
�أبرز �صنّاع التاريخ والم�ؤرخين والموثقين له  ،وقد كفى
الم�ؤرخين م�شقة البحث والتق�صي ووف��ر عليهم جهدا ً
كبيرا ً  ،ب�أن د ّون بقلمه ووثق بنف�سه �آالف ال�صفحات عن
الق�ضية الفل�سطينية والق�ضايا العربية  ،وع��ن �أفكاره
و�آرائه ومواقفه و�سيرته  ،على ما تتميز به �صفحاته تلك
من مو�ضوعية ودقة علمية .
وال���ش�ق�ي��ري ف��ي م��ؤل�ف��ات��ه ال�ت��ي �أث ��رى ب�ه��ا المكتبة
العربية والفل�سطينية قدم لنا التاريخ برواية �أخ��رى ،
بالرواية الغائبة بل المغيبة  ،بعيدا ً عن تزييف الوعي
وت �ح��ري��ف ال �ك �ل��م وت �� �ص �ح �ي��ف ال� ��رواي� ��ات  ،ال �ت��ي تنكر
الهزائم وتتحدث عن انت�صارات المهزومين المزعومة
والمحاربين الذين لم يحاربوا  ،وهزموا دون معارك ..
وكانت رواي��ات��ه التاريخية وم�ؤلفاته المتعددة من �أهم
�أ�سفار التاريخ العربي والفل�سطيني .
وم��ع ذل��ك تبقى الإح��اط��ة غير مكتملة بمكانة هذا
الرجل ودوره التاريخي  ،والإلمام متعذر لكل ما قدم وما
�أ�سدى لأمته العربية ولق�ضيته الفل�سطينية  ،ناهيك عن
ر�ؤية م�ستقبلية ا�ست�شرافية ثاقبة � ،أم ّدنا بها  ،ت�شكّل ج ّل
حا�ضرنا وم�ستقبلنا رغم مرور ربع قرن على رحيل هذا
الزعيم الكبير .

و�أن يتذكر البع�ض من المخل�صين القلّة  ،ذكرى رحيل
ه��ذا الزعيم بعد �أف��ول ال�ق��رن ال��ذي م�ضى فيه وحلول
القرن الذي نحن فيه  ،وبعد مرور خم�سة وع�شرين عاما ً
على رحيله  ،ويدعو �إلى �إحيائها وانبعاثها من جديد ،
لأهميتها ورمزيتها  ،في زمن عربي حالك في �سواده ،
وجغرافيا عربية تتقل�ص با�ستمرار  ،وعوا�صم ال يع�صمها
من م ّد االحتالل �أي جزر  ،هي مبادرة ت�ستحق كل ال�شكر
والثناء خا�صة من جيلنا الذي لم يجايل �أو يعرف هذا
الزعيم في حياته  ،ولم يقر�أ له �أو عنه بعد رحيله .
وعلى م�سافة رب��ع ق��رن من التاريخ  ،وق��د ج��رى في
النهر م��اء كثير  ،ال �أدري �إن كنا نحن من يقوم ب�إعادة
اكت�شاف ال�شقيري من جديد � ،أم هو من يقوم بمهمة
االك �ت �� �ش��اف ه ��ذه  ،ف��ي م �ح��اول��ة م �ق��ارن��ة وم �ق��ارب��ة لما
نحن عليه من تر ٍّد وهبوط في منحنى التاريخ العربي
والفل�سطيني  ،وما كنا عليه قبل عقود من منعة و�صمود ،
وف��ي لحظة تاريخية ُن���س��اق فيها �إل��ى ت�سوية الق�ضية
ب��الإك��راه وب�ـ « مذكرات الجلب »  .ونلج في تيه ال�سالم
والمفاو�ضات باتفاقياتها المت�سل�سلة من �أو�سلو و�أخواتها
�إلى ما ال نهاية  ..حتى بقيت مدخالت ال�سالم ونتائجه
بعيدة ع��ن مخرجات ال�صراع و�أ�سبابه  ،ول��م تعالج �أيا ً
من الق�ضايا الجوهرية لل�صراع  /ال�سالم  ،وبقيت تلك
الق�ضايا ترحل حتى �أبعدت و ُنفيت من �أجندة المفاو�ضات،
ومع ذلك ر�ضينا بما ت�سنى لنا من وطن وما تبقى لنا من
�أر�ض ت�شبه �أرخبيل الجزر  ،في حين لم تعد القد�س �إلى
الوطن وال ات�سع الوطن للقد�س  ،وبقي الالجئون في
منافيهم البعيدة والقريبة بال عودة  ،رغم �أن حقائبهم
ال تزال على حال ت�أهبها منذ �شردوا عنوة من الوطن .
وتتزامن ذكرى مرور ربع قرن على رحيل المرحوم
ال�شقيري ه��ذا ال�ع��ام م��ع م��رور �سبعة وخم�سين خريفا ً
ع�ل��ى اغ�ت���ص��اب فل�سطين  ،وواح ��د و�أرب �ع �ي��ن ع��ام �ا ً على
ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية  ،الوطن المعنوي
للفل�سطينيين  ،التي نا�ضل ال�شقيري وجاهد من �أجل
ت�أ�سي�سها  ،ليخرج الق�ضية الفل�سطينية م��ن رمادها
وي�ضعها ف��ي م�ك��ان�ه��ا ت�ح��ت ال�شم�س  ،وي �خ��رج ال�شعب
الفل�سطيني م��ن مخيمات ال�شتات وال�ل�ج��وء والمنافي
لي�صبح �شعبا ً م��ن المقاتلين وال�ف��دائ�ي�ي��ن  ،ول�ع��ل من
الوفاء للق�ضية الفل�سطينية ولهذا الزعيم الراحل � ،أن
تجري �إعادة االعتبار �إلى منظمة التحرير الفل�سطينية
باعتبارها �أكثر ح�صانة من ال�سلطة الفل�سطينية  ،و�أكبر

(*) كاتب و�صحفي  ،باحث في دائرة المطبوعات الأردنية  ،م�س�ؤول ق�سم التوثيق في المو�سوعة الفل�سطينية المي�سرة �سابقا ً .
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من حدود الوطن « المفتر�ض »  ،و�أطول �أمدا ً من الدولة
« القابلة للحياة »  ،وذلك لأنها تجمع ج ّل �شرائح ال�شعب
الفل�سطيني و�أل��وان��ه و�أط�ي��اف��ه ف��ي قو�س ق��زح  ،و ُيجمع
عليها الفل�سطينيون كافة �سواء في الأرا�ضي المحتلة �أو
في ال�شتات .
كان ال�شقيري رحمه اهلل رمزا ً بكل ما تعنيه الرمزية
من معنى � ،سواء في ح�ضوره �أو في غيابه  ،وعندما تقر�أ
ما كتبه ال�شقيري ت�شعر بكثير من االعتداد والكبرياء
والعنفوان في زمن نحن �أح��وج ما نكون فيه �إلى الرمز
في لحظة الفراغ ال�سديم  ،والتيه الذي نعي�ش  ،ولعلي
�أزع��م �أن ابن عكا كان ي�شبه مدينته كثيرا ً في �شموخها
وكبريائها وعنفوانها وت�صديها لأمواج البحر و�صمودها
�أم ��ام هجمات ال �غ��زاة والمعتدين  ،ك��ذل��ك �إن م��ن يقر�أ
لل�شقيري يجد �أن �إيمان هذا الرجل ب�أمته كان عميقا ً �إلى
درج��ة اليقين  ،فال يرقى �إليه �شك وال يبلغ �إليه ظن ،
و�أن �إيمانه بالن�صر كان حتميا ً ال ريب فيه  ،ولعل �أكثر
ما نحتاج �إليه في زمننا هذا هو ترميم الثقة بالذات ،
وب�إيماننا بقدراتنا الخالّقة على الفعل وع��دم االكتفاء
باالنفعال  ،و�أن نحدق في ال�شم�س بعيون واثقة  ،و�أن
ن�ضع يدنا ف��ي موقد الجمر حتى ل��و احترقت �أطراف
الأ�صابع .
ولئن كان ي�ؤخذ على ال�شقيري اعتداده الكبير بذاته ،
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و�إن ب��دا ه��ذا الف�ت�ا ً  ،فقد ك��ان ه��ذا م�ب��ررا ً ل��رج��ل يمثّل
ق�ضية �شعب فل�سطين  ،بل و�أمة عربية  ،تعر�ضت هويتها
للتهمي�ش ب��ل والته�شيم وال �ت��ذوي��ب والإب � ��ادة م��ن قبل
االحتالل  ،و�إن ك��ان الرجل معتدا ً بذاته فال يعني �أنه
ك��ان م�ستبدا ً بر�أيه  ،وبرهان ذل��ك عندما �أذع��ن ل�صوت
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ورغ �ب��ة زم�لائ��ه ف��ي اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير  ،وتنحى بكل اقتدار في �أوج عطائه ،
وعندما انتهت م�س�ؤوليته بد�أت مواطنيته التي لم يتخ ّل
عنها يوما ً .
رحل الزعيم الكبير �أحمد ال�شقيري عن عالمنا هذا
منذ رب��ع ق��رن  ،ورغ��م غ��روب �شم�س ه��ذا ال��رج��ل ف�إنه
 وبف�ضل المخل�صين القلّة  -ي��زداد ح�ضورا ً وتجلّيا ً ،وت ��زداد الحاجة �إل�ح��اح�ا ً �إل��ى ق ��راءة م��ا ت��رك ود ّون من
م�ؤلفات ومراجع عاما ً بعد عام .
ولئن كان في حياته ج�سدا ً وروحا ً  ،ف�أما الج�سد فقد
طواه ال��ردى  ،و�أم��ا ال��روح فهي الوقود الذي ُت�سرج منه
المقاومة واالنتفا�ضة  ،ولئن �أطفئت بغيابه �شمعة في
القلب فقد �أوقدت ذكراه �شعلة في العقل .
رح��م اهلل ال��زع�ي��م الكبير �أح�م��د ال�شقيري و�أ�سكنه
ف�سيح جنانه .
والبقاء لفل�سطين وللأمة العربية .
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ال�شقيري من جذور فل�سطين 2009
ف�ضائية الجزيرة الوثائقية
في �أوائل �سنة  2009قامت ف�ضائية الجزيرة الوثائقية
ب�إعداد برنامج وثائقي غني عن �أحمد ال�شقيري تحت
عنوان « من جذور فل�سطين » مدته نحو �ساعة  ،من �إخراج
محمد بلحاج  ،بثته على الجزيرة الوثائقية ومن بعدها
على القناة الرئي�سة  ،تناول طفولته ون�ش�أته وحياته على
نحو �شبه درامي  ،ثم تنقل �إلى مراحل حياته ال�سيا�سية
من خالل �شهادات خم�سة ع�شر مفكرا ً و�سيا�سيا ً جلّهم
فل�سطينيون  ،قلّة منهم من جيل ال�شقيري وجلّهم من
جيل النكبة .
وقيمة هذا البرنامج �أن��ه و�ضع ال�شقيري في مكانه
ال�صحيح بين �أب ��رز �أع�ل�ام الأم ��ة م��ن جهة  ،وع � ّرف به
�شخ�صا ً وموقعا ً وموقفا ً لأج�ي��ال ُغ ّيب عنها ال�شقيري
من جهة ثانية  ،ومن المهم �أنه جاء في توقيت �سيا�سي
يتيح للم�شاهد �أن يقارن بين َدور هذه الزعامة التاريخية
في الحفاظ على ثوابت الق�ضية  ،و�أدوار �أخرى تنازلت ،
ول ّما تزل  ،ال عن ثوابت الق�ضية وح�سب بل وتندرج �ضمن
�أوهام ت�سويات قد تودي بالق�ضية نف�سها .

وقد �شارك في تقديم ال�شهادات في البرنامج كل من
( الت�سل�سل هجائي ) :
�أحمد ال�سعدي
�أ�سامة النقيب
د � .أ�سعد عبدالرحمن
د � .أني�س �صايغ
بهجت �أبوغربية
د  .حازم ن�سيبة
خيري الدين �أبوالجبين
د  .خيرية قا�سمية
�صالح �صالح
عبدالعزيز ال�سيد
عبدالقادر يا�سين
عبدالمح�سن قطان
ماهر الطاهر
د  .محمد علي الفرا
هارون ها�شم ر�شيد

درع الن�ضال العربي لل�شقيري 2009
الم�ؤتمر العام الخام�س للأحزاب العربية
في ت�شرين الثاني  /نوفمبر �سنة  2009عقد الم�ؤتمر
العام الخام�س ل�ل�أح��زاب العربية دورت��ه الخام�سة في
دم�شق تحت �شعار  ( :القرار العربي الم�ستقل ) �أي القرار
القومي الم�ستقل  ،ويبدو �أن الم�ؤتمر قد �أع��رب بذلك
عن مواجهة القرار القطري الم�ستقل .
وقد �أطلق الم�ؤتمر لأول مرة في تاريخه منذ ت�أ�سي�سه
حتى �سنة  1996درعا ً حمل ا�سم « درع الن�ضال العربي » ،
ع � ّده الم�ؤتمر �أه��م دروع��ه  ،وذك��ر ب�أنه يمنح ل�شخ�صية
عربية �أ�سهمت �إ�سهاما ً مميزا ًفي الن�ضال العربي من �أجل
تحقيق �أه��داف الأمة  ،والتزمت بثوابتها الكبرى  ،وقد
قررت �أن يكون �أول من يمنح الدرع هو �أحمد ال�شقيري .
ودعت �إلى ت�سلمه كال ً من خيري الدين �أبو الجبين
رئي�س لجنة تخليد ذك��رى المجاهد �أح�م��د ال�شقيري
والمهند�س �إياد ال�شقيري .
و� �س � ّل��م ال� ��درع �إل ��ى �أب ��و ال�ج�ب�ي��ن م��ن ق�ب��ل ك��ل م��ن :
رئي�س الم�ؤتمر �صفوان قد�سي والأمين العام للم�ؤتمر
عبدالعزيز ال�سيد  ،وع��دد م��ن �أع���ض��اء الأم��ان��ة العامة
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للم�ؤتمر في الجل�سة الختامية للم�ؤتمر التي ح�ضرها
نحو �أربعمئة �شخ�صية  ،يمثّلون �أكثر من مئة وع�شرة
�أحزاب من مختلف الأقطار العربية .
وق ��د ت �ح��دث ف��ي ال �ح �ف��ل الأم� �ي ��ن ال �ع��ام للم�ؤتمر
عبدالعزيز ال�سيد  ،فن ّوه بجهود ال�شقيري ون�ضاالته في
�سبيل ق�ضية فل�سطين و�سائر ق�ضايا ا�ستقالل الأمة في
الخم�سينيات و�أوائل ال�ستينيات وفي مقدمها الجزائر ،
وت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وبالذخيرة
الفكرية وال�سيا�سية التي خلفها  ،والتي �أغنت المكتبة
العربية بما زخرت به من فك ٍر وح�صا ِد تجربة .
كما �شكر خ�ي��رى ال��دي��ن �أب��و الجبين للم�ؤتمر هذا
ال�ت�ك��ري��م ال�شعبي ال ��ذي �ستق ُّر ب��ه ع�ي��ن ال���ش�ق�ي��ري في
�ضريحه هو وال�صحابة الذين يجاورهم  ،لأنه كان زاهدا ً
في التكريم الر�سمي �إلى حد �أنه كان منحازا ً دائما ً �إلى
الجماهير  ،م�ؤمنا ً ب��دوره��ا و�صدق م�شاعرها  ،وعليها
ُيعول في معارك الأمة في �سبيل نيل حريتها ووحدتها .

افتتاح �شارع �أحمد ال�شقيري في عدن *
افتتح �أح�م��د الكحالني  -محافظ ع��دن  -ويحيى
محمد عبداهلل �صالح  -رئي�س جمعية كنعان الفل�سطينية
 �صباح اليوم � -شارع ال�شهيد �أحمد ال�شقيري بمدينةالمن�صورة بعدن .
ويمتد �شارع ال�شهيد ال�شقيري بطول ( )1كيلو متر
من جولة م�صنع الغزل والن�سيج  ،وحتى جولة كالتك�س .
وج��اءت ت�سمية هذا ال�شارع بناء على توجيهات الرئي�س

علي عبداهلل �صالح  ،ا�ستجابة لطلب عبدالعزيز ال�سيد
الأم �ي��ن ال �ع��ام ل�ل�م��ؤت�م��ر ال �ع��ام ل�ل��أح��زاب ال�ع��رب�ي��ة من
الرئي�س  ،وذلك خالل كلمته في الم�ؤتمر العام لم�ؤتمر
حزب الم�ؤتمر ال�شعبي العام في اليمن  .تقديرا ً وعرفانا ً
ل�ل�أدوار الن�ضالية البارزة التي لعبها ال�شهيد ال�شقيري
في خدمة ق�ضية ال�شعب العربي الفل�سطيني كمنا�ضل ،
وك ��أول رئي�س لمنظمة التحرير الفل�سطينية م��ن عام
1964م وحتى عام 1967م .

(*) جريدة � 14أكتوبر � ،صنعاء . 2006/3/2 ،
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ختام  ..لكنه لي�س الختام
بعد هذه الرحلة الطويلة الغنية مع ال�شقيري ن�صل
�إلى « ختام الرحلة » الذي لم نجد �أف�ضل منه �سوى هذا
الف�صل  :الفرية الكبرى � ...إلقاء اليهود في البحر
والتي �أح�سب �أنها تقدم �أدق تعبير عن الر�ؤية ال�صهيونية
لل�شقيري ول�ك�ب��ار ال�ع��ام�ل�ي��ن المخل�صين ال�صادقين
الجادين لفل�سطين � ،إن هذه التهمة الفرية هي �أعتى ما
في جعبتهم الحاقدة � ،إذ هي ت�ضع من يلب�سونها له في
مقام معاداة ال�سامية  ،التي هي بالمقابل ال�سيف الذي
�أ�شهروه وما زالوا بحق كل من وقف مع عدالة الق�ضية
الفل�سطينية في وجه الجريمة اال�ستعمارية ال�صهيونية
في فل�سطين احتالال ً و�إجالء و�إحالال ً وقتال ً وت�شريدا ً .

ف�صل الختام هذا هو لهذا الكتاب  ...لكنه لي�س ف�صل
الختام بالن�سبة لم�سيرة ال�شقيري ودوره الن�ضالي العربي
الفل�سطيني � ،سيظل ال�شقيري حتى بعد تحرير فل�سطين ،
كل فل�سطين  ،يفر�ض نف�سه في مراحل الم ّد الن�ضالي
كما في مراحل الجزر الن�ضالي على �شعبه و�أم�ت��ه و�إذ
�أق��ول ( الم ّد والجزر ) هنا فلأن هذا هو طابع الن�ضال
الوطني الفل�سطيني ون�ضال الأم��ة في �سبيلها منذ عام
 1917حتى اليوم  ،وهو ما �سي�ستمر حتى التحرير  ،تماما ً
كما �شهد تاريخ فل�سطين على امتداد التاريخ  ...وحتى
ذل��ك الحين �ستكون م�سيرة ال�شقيري ور�ؤاه ومواقفه
حافزا ً لكتابة ف�صول التاريخ العربي الفل�سطيني  ،التي
�سيكون ف�صل التحرير هو ف�صل الختام ...

الفرية الكبرى � ...إلقاء اليهود في البحر
كان العدو ال�صهيوني �أكثر من عرف �أحمد ال�شقيري
منذ ب��داي��ات ن�شاطه الوطني �سنة  ، 1928وعلى امتداد
ال�ع�ق��ود ال�ت��ال�ي��ة ب�ع��ده��ا  ،ع�ل��ى ال��ُّ��ص� ُع��د المختلفة فقد
عرفه - :
 - 1خطيبا ً م�ؤثّرا ًفي الجماهير ال يقول جزافا ً  ،بل يحدد
موقفا ً  ،ويطرح ر�ؤية .
 - 2وعرفه قانونيا ً دوليا ً بارعا ً يوم كان رج��ال القانون
الدولي في الوطن العربي  ،ناهيك في فل�سطين ،
قلّة قليلة ال تكاد تتجاوز الندرة فيما هو في عنفوان
ال�شباب  ،وظ��ل يكبر ف�ك��را ً وعلما ً  .وم��ا م��ن م�ؤتمر
يتعلق بفل�سطين منذ ذلك الحين �إال وله فيه �إ�صبع
وب�صمة .
 - 3وع��رف��ه ال�ع��دو �صحافيا ً ل��ه ق ��را�ؤه ال��ذي��ن ي��رون في
مقاالته توجيها ً يكاد ي�صل �إل��ى م��ا ي�سمى « مهمة
واج��ب »  ،و�إذ الخطابة وال�صحافة �آن��ذاك هما �أداتا
االت �� �ص��ال والإع �ل��ام ف��ي ح�ي�ن��ه  ،ف�ه�م��ا ف��ي الن�ضال
الوطني جبهة وميدان .
وح�ي�ن�م��ا ي�ك�ت��ب ال���ش�ق�ي��ري ف��ي �إح � ��دى مقاالته
البواكير عنوان :
« �أيها ال�شاب �أطرد �أباك وتقدم » ف�إن العدو يدرك
�أي تحري�ض ث��وري يقوم به هنا لهذا ال�شاب  ،و�أية
نقلة ن�ضالية ثورية يدعو لها .
 - 4والعدو يعرفه في المحافل الدولية  ،ال �سيما الأمم
المتحدة  ،محاميا ً ومرافعا ً ذرب الل�سان قوي الحجة
يفحم �أع� ��داءه وخ���ص��وم��ه م��ن ن��اح�ي��ة  ،وي�ستقطب
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لق�ضيته الأن�صار من الناحية الأخرى .
 - 5وال �ع��دو ي��درك ب ��أم العين بعد نكبة � 1948أن حال
النخبة من ق�ي��ادات العمل الوطني الفل�سطيني قد
هزتها النكبة وحطمتها نف�سيا ً وروح�ي�ا ً حتى ماتت
�أو ذوت ق �ه��را ً � ،أو �سكنها الإح �ب��اط فظلت تتجرع
ال �ح ���س��رات  ،وت �غ��رق ف��ي ال �م�لام��ات �أو ال �ن��دام��ات ،
تنتظر �أم��ل التحرير  ،بالعجز حينا ً وبالن�صح في
غالب الأح�ي��ان  ،ولكن ال�شقيري ا�ستل �سيف الأمل
م��ن غمده وانطلق للعمل  ،وك��ان ي��ؤم��ن �أن م�سيرة
التحرير بعد النكبة هي هي كما كانت قبل النكبة :
الكفاح بال�سالح والوحدة العربية  ،فانطلق بكل تمرد
روحه  ،وثبات عزيمته يعمل على ذلك وفي �سبيله في
طول البالد  ،بل ووراء المحيط  ،حتى كلل ذلك بقيام
منظمة التحرير الفل�سطينية وميثاقها الذي �أُحكم
�أ ّيما �إحكام .
 - 6و�إلى كل ذلك و�سواه فالعدو يعرف ال�شقيري رجال ً ال
تلين له قناة مهما تكالب عليه المتكالبون وحاولوا
ثنيه عن موقف مبدئي �أو ر�ؤية ا�ستراتيجية .
لكل هذا كان �أحمد ال�شقيري عدوا ً فل�سطينيا ً مقلقا ً
جدا ً لل�صهاينة  ،وتفاقم هذا القلق �إلى ح ّد الخطر حين
�صار للفل�سطينيين كيان  ،نه�ض ال�شقيري على ر�أ�سه .
وبمتابعة �إع�ل�ام ال �ع��دو ال�صهيوني والإع�ل��ام الموالي
لال�ستعمار في تلك الأي��ام والأع��وام نجد �أن �أحمد ال�شقيري
كان عنوانا ً ثابتا ً في الإذاعة ( �صوت « �إ�سرائيل » ) ببرامجها
العبرية والعربية و�إذاعة جي�ش العدو  ،ف�ضالً عن �صحافته ،

�إ�ضافة �إلى الإع�لام الغربي المعادي  ،وكانوا يجهدون دائما ً
لت�شويه �صورته  ،وهو كان يرهقهم من �أمره ع�سرا ً  ،فال ينفك
ع��ن خ��و���ض المعركة الإع�لام�ي��ة  -وه��م ب��ال�ك��اد ي�ستطيعون
مالحقته  -وك��ان ال يترك لهم م��أخ��ذا ً ينال منه على نحو
مقنع لل�سامع �أو القارئ .
ه��ذه الخلفية الزم��ة قبل �أن ندلف �إل��ى �أخطر �سهم
وجهه ال�صهاينة لل�شقيري ومن خالل �شخ�صه
�إعالمي ّ
للق�ضية وال �ع��رب ب�ع��ام��ة وه��و زع�م�ه��م �أن ��ه ف��ي م�ؤتمر
�صحفي عقده قبيل �أن ي�شنوا عدوانهم �سنة  ، 1967طالب
ب�إلقاء اليهود في البحر  ،وب�سرعة فائقة طورها وروجها
الم�س�ؤولون ال�صهاينة ( ال�صهيوني الغربي ) بن�سبتها
�إل� ��ى  :ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ي��ري��د �إل �ق��اء ال�ي�ه��ود ف��ي ال�ب�ح��ر ،
ثم ر�سخوها ف�صارت  :العرب يريدون �إلقاء اليهود في
البحر  .وللأ�سف ف�إن بع�ض العرب  ،جهالة �أو تواط�ؤا ً ،
قد �شاركوا في الحملة  ،لكن في كل الأح��وال فقد ظ ّل
الم�صدر الأ�سا�س والقلعة التي لم تتوقف الن�صال عن
التوجه �إليها ه��ي ال�شقيري  ،وف��ي معركة م��ن الوفاق
اله�ش بين العرب المتخا�صمين قبل العدوان وا�ستخدام
ال�شقيري والإع�لام الم�صري ممثالً بالإذاعة التعبوية
النا�صرية الأهم ( �صوت العرب ومديرها �أحمد �سعيد )
كب�ش فداء؛ ف�أطلّت الفرية بر�أ�سها مرة �أخرى .
وم��ن الم�ؤ�سف �أن حقيقة ه��ذه الفرية لم تجد من
يجلوها با�ستثناء �إ�شارات محدودة �شفويا ً�أومبثوثة َع َر�ضا ً
في مقاالت هنا وهناك  ،على نحو لم يب ّدد الكم الهائل
من الترويج لها في حينه  ،بل �إن بع�ض من يح�سبون
�أنهم ين�صفون ال�شقيري يطرحونها م�شفوعة بتبرير �أنه
وهو الم�شهور بحما�سته قد زلّ ل�سانه ف�أطلقها  ،وتلقفها
ال�صهاينة  ،ما يجعل من واجب كل مخل�ص لت�صويب ما
اعترى تاريخنا الفل�سطيني المعا�صر �أن ي�سعى لإماطة
لثام التزوير �أو الت�ضليل الذي �أ�ساء و�سيظل ي�سيء �إلينا
ك�شعب و�أمة من خالل �إ�ساءته ل�صناع هذا التاريخ ما لم
يقم جيل من الباحثين بهذا الدور .
�إن حقيقة ه��ذه الواقعة كما تل ّم�سناها ل��دى بع�ض
الم�صادر الموثوقة هي على النحو الآتي :
ال�شقيري نف�سه ك��ان �أكثر المعنيين بهذه الفرية ،
فقد تتبع ج��ذور ن�ش�أتها منذ �سنة  ، 1930منذ لحقت
بالحاج �أم�ي��ن الح�سيني وحتى عبد النا�صر والأتا�سي
وف�صل الق�صة تف�صيال ً وافيا ً موثّقا ً
والعرب �أجمعين ّ ،
»
في كتابه « الهزيمة الكبرى ج ، 2ومع �أهمية ما �أورده
ال�شقيري فقد �آثرنا عدم �إدراج��ه في هذا ال�سياق كونه
« دفاع المتهم » لكننا �ض ّمنّاه مالحق الكتاب  ،و�آثرنا هنا
�أن نورد روايات �شهود ثقاة .
 ) 1الدكتور حازم ن�سيبة في كتابه « نحن والعالم � ،ص
���ص » 110 - 107يقول تحت عنوان  :ق�صة �إلقاء اليهود

بالبحر  :لعلّني واح��د م��ن ثالثة �أت��اح��ت ل��ي الظروف
 بمح�ض ال�صدفة والموقع وال �شيء غيرهما  -م�شاهدةوالدة هذه الأكذوبة الكبرى في مهدها  ،وا�ستندت �إليها
« �إ�سرائيل » في �إقناع العالم ب�أن �شعب فل�سطين والأمة
العربية قد و�ضعوا خطة محكمة لإلقاء يهود فل�سطين
( الم�ساكين ) في البحر  ،ولم يم�ض على معاناتهم من
ال�ن��ازي��ة �سنة �أو �سنتان  .وك��ان طبيعيا ً لعالم جاهل �أو
الح َمل ال�صهيوني الوديع » ،
متواطئ �أن يتعاطف مع « َ
و�أن يهتف لإنزال �أكبر نكبة �ضد �شعب فل�سطين باقتالعه
من وطنه  ،وم�صادرة وطنه وممتلكاته وت�شريده تحت
كل �سماء .
الأكذوبة الكبرى كما قلت اخ ُتلقت �أمامي  ،و�أخذت
طريقها �إلى و�سائل الإعالم العالمي من �ساحة الحناطير
في مدينة حيفا في �أواخر . 1946
وقد ُ�شكلت لجنة �أنجلو � -أميركية في عام  1946جاءت
�إلى فل�سطين والدول العربية المجاورة لدرا�سة الو�ضع
وتقديم تو�صيات �إلى الحكومتين  .ولقد ا�ستمعت اللجنة
�إل��ى �شهادات مط َّولة من زعماء وهيئات كل من العرب
واليهود  ،وكانت تعقد اجتماعاتها يوميا ًفي �إحدى قاعات
جمعية ال�شبان الم�سيحية ال�شاهقة المقابلة لفندق
الملك داوود في القد�س  .و�أود �أن �أ�شيد هنا بالتقرير
ال�شامل ال��ذي �أع��ده المكتب العربي في كل ناحية من
نواحي الق�ضية  ،بحيث لم يترك �شاردة �أو واردة �إال �أحاط
بها  ،وكان �أ�سلوبه مثالً رائعا ًللبحث العلمي المنظم الذي
ا�شترك فيه نخبة مختارة من رجاالت الفكر والعلم في
فل�سطين  ،والذي ت�ساوى في م�ستواه وربما فاق ما �أعدته
الوكالة اليهودية والمنظمات ال�صهيونية العالمية ومن
والبحاثة
ي�ؤازرها  .وكان الأ�ستاذ �ألبرت حوراني الأ�ستاذ
ّ
الالمع في جامعة �أك�سفورد  ،المن�سق المحلي في �إعداد
التقرير � .إذن فلم يترك لأحد الزعم ب�أن العرب كعادتهم
لم يح�سنوا عر�ض ق�ضيتهم على �أعلى م�ستويات الإعداد
والتقديم ؛ لكن من ي��ود �أن ي�ستمع ويحكم بوحي من
نقاء ال�ضمير ومتطلبات العدالة ؟
غ�ي��ر �أن ال�م���س��أل��ة ل��م ت�ك��ن  -ك�م��ا تبين فيما ب�ع��د -
م�س�ألة ا�ستق�صاء حقائق ودفع الحجج بالحجج والرقم
بالرقم  ،و�إنما �أر�سلت تلك اللجنة لتكون �ستارا ً لقرار
م�س َّبق ك��ان ق��د ات�خ��ذه الرئي�س الأم�ي��رك��ي �سيء الذكر
( ترومان ) لإر�سال مئة �ألف مهاجر �أوروبي يهودي �إلى
فل�سطين  ،في الوقت الذي كان عرب فل�سطين ينتظرون
من بريطانيا الوفاء بالتزامها بمنح فل�سطين ا�ستقاللها
بعد الحرب بموجب الكتاب الأبي�ض لعام  1939مع وقف
الهجرة وانتقال الأر�ض  .وهكذا وقعت تو�صيات اللجنة
الإنجليزية  -الأميركية الم�شار �إليها َوقع ال�صاعقة على
�أهل فل�سطين  ،و�أحبطت �آمالهم في الحرية واال�ستقالل
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ووقف المد ال�صهيوني .
اجتمع م�ؤتمر حيفا في قاعة مبنى في �سوق الحناطير ،
وك��ان مهرجانا ً وطنيا ً وح�ضره �آالف المواطنين  ،كما
ح�ضره ممثلو وكاالت الأنباء العالمية وال�صحافة  ،وكان
في القد�س �آنذاك �أكبر تجمع �صحفي عالمي بعد الحرب
العالمية الثانية  .كان هذا التجمع الجماهيري �إطارا ً
ي�ضم �أع�ضاء الهيئة العربية العليا والفعاليات ال�سيا�سية
من جهة ( وكانوا متجمعين في غرفة �صغيرة في المبنى
للتداول الهادئ حول جدوى �أو عدم جدوى التعاون مع
هذه اللجنة الدولية ) � .أما القاعة الرئي�سية فكانت مليئة
بالجماهير الغفيرة في انتظار ما �ست�سفر عنه مداوالت
�أع�ضاء الهيئة العربية العليا في الغرفة المجاورة  .وكان
ال بد من �إ�شغال هذا الجمهور الغفير والمتوقد حما�سا ً
بخطب بليغة وت�ل�اوات وطنية �شعرية ل�م��لء ال��وق��ت ،
وكتهيئة نف�سية لما �سي�صدر م��ن ق ��رار �سيا�سي حول
لجنة الأمم المتحدة  .وكان الخطباء وال�شعراء يعتلون
المنبر ويتعاقبون على الخطابة وال�شعر في جو مفعم
بالحما�س  .ثم اعتلى المنبر المرحوم ال�شيخ �صبري
عابدين  ،وكان خطيبا ً مفوها ً  ،وارتجل خطبة حما�سية
و�صلت به �إل��ى القول � « :إذا كان هدف اليهود اغت�صاب
فل�سطين فواهلل �سنلقي بهم �إلى البحر ! »  .وكان البحر
من مكان االجتماع على بعد ب�ضع مئات الأمتار  .وفي
ذلك الجو الخطابي الملتهب �ضجت القاعة بالت�صفيق ،
و�أطلقت العيارات النارية في الهواء كما هي العادة في
مثل هذه المنا�سبات .
كان يجل�س بجانبي �صحفي �أميركي كنت �أعرفه معرفة
جيدة  ،وال �أذكر �إذا كان يمثل وكالة الأ�سو�شيتدبر�س �أم
اليونايتدبر�س  ،وكان يجل�س خلفه �صحفي عربي نا�شئ
يترجم له ما يقال  .كانت المناف�سة بالغة الحدة بين
ه��ذا ال�ج�م��ع الكبير م��ن ال�صحفيين  ،وك ��ان ك��ل واحد
منهم يعمل كل ما ي�ستطيع لالنفراد ب�سبق �صحفي يعزز
مكانته لدى م�ؤ�س�سته �أو �صحيفته  .وعندما �سمع هذا
المرا�سل الحما�س العارم والت�صفيق الذي ي�ص ّم الآذان
ا�ستح�سانا ً لما قاله ال�شيخ �صبري عابدين  ،التفت �إلى
م�ساعده وق��ال ل��ه بلهفة  :م��اذا ق��ال الخطيب ؟! ماذا
قال الخطيب ! و�أجابه م�ساعده �أنه قال �إذا كان اليهود
ي�ستهدفون اغت�صاب فل�سطين ف�سنلقيهم في البحر .
عندها قال ال�صحفي الأميركي ا�سمحوا لي  ،وغادر
قاعة االجتماع دون انتظار ما قد ت�سفر عنه مناق�شات
الهيئة العربية العليا  .لقد اندفع كال�صاروخ �إلى دائرة
بريد حيفا الواقعة في �شارع الملوك  ،و�أر�سل برقية ن�شرت
في مان�شيتات عري�ضة على �صفحات كبريات ال�صحف
الأميركية والأوروبية �أي�ضا ً  .كان العنوان العري�ض لها
هو  « :ع�شرة �آالف عربي مجتمعون في حيفا يقررون
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�إلقاء اليهود في البحر »  .ول�صقت هذه ال�صورة المفتراة
والمزورة في عقول ونفو�س العالم الغربي حتى يومنا
هذا � ...أر�سلت تلك الفقرة وك�أنها ق��رار ر�سمي ي�صدره
ع�شرة �آالف م�س�ؤول عربي ب�إلقاء اليهود ف��ي البحر .
�ألم يكن من الواجب االنتظار ريثما ي�صدر قرار الهيئة
ال�سيا�سية �صاحبة القرار ؟
� ) 2أنور الخطيب محافظ القد�س �سنة  ، 1967وهو
من ال يمكن اعتباره ممالئا ً لل�شقيري بل �إن��ه في تلك
الآونة  ،والخالف قائم بين المنظمة والأردن  ،كان �أكثر
بعدا ً عن ال�شقيري يروي واقعة الم�ؤتمر ال�صحفي الذي
عقده في القد�س في الأول من حزيران  /يونيو �أي قبيل
�شن العدوان ب�أربعة �أي��ام فقط ؛ فيقول في كتابه ( مع
ّ
�صالح الدين في القد�س  :ت�أمالت وذك��ري��ات � ،ص �ص
 : ) 194 - 193و�صل ال�شقيري �إلى القد�س يوم الخمي�س
� 31أيار  /مايو  1967ونزل كعادته في فندق القد�س وقد
زرته �صباح الجمعة فوجدته جال�سا ً على ال�شرفة يحيط
ب��ه ال�صحافيون ورج��ال الإع�ل�ام ومجموعة كبيرة من
جماعة التلفزيون الفرن�سي  ،وال�ك��ام�ي��رات والأ�ضواء
م�سلّطة عليه ف�أخذت مكاني بهدوء في ركن منز ٍو حتى
يتم الت�صوير والت�سجيل  ،وا�ستمعت �إلى جوابه على �س�ؤال
عن م�صير اليهود �إذ قال ب�أننا �سن�سمح لمن بقي منهم
�أحياء بالبقاء  ،ولن يكون عددهم كثيرا ً  ،كما �سن�سمح
للبواخر بنقلهم �إلى الأماكن التي قدموا منها .
 ) 3نا�صر ال��دي��ن الن�شا�شيبي ف��ي كتابه ( مالعب
الذكريات �ص �ص 396و ) 397يكتب � :إنه �س�أل ال�شقيري
ع��ن ال�م��ؤت�م��ر ال�صحفي ال�سابق وال��واق�ع��ة على النحو
التالي :
 هل حقا ً يا �أخي �أحمد �أنك قلت في �أوائل حزيرانمن �سنة  1967ب�أنك تريد �أن تقذف باليهود �إلى البحر
و�أن �سمك البحر الأبي�ض ينتظر بفارغ ال�صبر لكي تدق
�ساعة الحرب في�شبع ال�سمك وي�أكل ما ي�شتهي من جثث
اليهود ؟
فعب�س �أبو مازن في �شبه غ�ضب وقال لي :
 ( ي�شهد اهلل �أنها كذبة من �أكاذيب « �إ�سرائيل » و�أنا�أتحدى �أي �شخ�ص �أو دولة �أو �إذاعة �أو �صحيفة قادرة �أن
تثبت لي مثل هذا ال�سخف ب�صوتي �أو على ل�ساني ) .
ثم ا�ستطرد �أحمد يقول لي :
 ال�صهيونية يا �صديقي تعي�ش على بث �أ�سطورة�سيا�سية ون�ف���س�ي��ة معينة ت���ص��وره��ا ب��أن�ه��ا ه��ي وحدها
ال�ضحية المهددة بالفناء على يد المتطرفين العرب .
 هذه الأ�سطورة ت�ضمن لليهود تدفق المال العالميعلى خزائن « �إ�سرائيل » وا�ستمرار الحماية الأميركية
ل�سيا�سة « �إ�سرائيل »  ،ول�ست غبيا ً لكي �أطلق مثل هذا

القول  ،ولكن اليهود ماهرون في فنون الدعاية واختالق
الأق��اوي��ل  ،ف�ق��د و��ض�ع��وا م�ث��ل ه��ذا ال �ك�لام ع�ل��ى ل�ساني
ون�شروه في العالم بينما �أنا منه براء  .حاولت �أن �أنفي
فلم ي�ستمع ل��ي �أح��د � ،أ� �ص��درت بياناتي المتعددة فلم
ين�شرها �أحد  ،وقد زاد في �ألمي وح�سرتي �أن معظم �أهلي
و�إخوتي قد �صدقوا مثل هذا الباطل وراحوا يعاتبونني
عليه  ،وك�أنه حقيقة قائمة ثابتة ! ..
� ) 4سمير عطااهلل  :وفي جملة ما �أخذ عليه الغرب
�أنه قال � « :إننا �سوف نرمي اليهود في البحر »  .وتناقلت
ال�صحف ثم الأجيال هذا الزعم  .وقد فوجئت الأ�سبوع
الما�ضي ( تموز /يوليو  ) 2004ب�أن يكون الزميل خالد
الق�شطيني قد �أخ��ذ هو �أي�ضا بهذه ال�شائعة  .وللزميل
الكريم حقه وحريته في الر�أي والموقف  .وهو يمار�س
االثنين بكل جر�أة �أدبية  .لكنني �أعرف من الأ�ستاذ عبد
المح�سن القطان  ،الذي كان �أقرب النا�س �إلى ال�شقيري ،
�أن الزعيم الفل�سطيني الراحل لم يتفوه مرة واحدة بمثل
هذا القول  .ال في المجال�س الخا�صة وال في العلن  .وقد
كانت لي ح��وارات عديدة ومطولة مع الرئي�س الأ�سبق
للبرلمان الوطني  ،حول مرحلة ال�شقيري ومالمحها
وبداية االت�صال مع ماو ت�سي تونغ وهي المحادثات التي
كان فيها القطان �إلى جانبه .
ول��م ت�صدر م��رة عنه جملة �أو كلمة قريبة من هذا
القول  .وق��د ن�سبت الجملة نف�سها �إل��ى الرئي�س جمال
عبد النا�صر  .وه��و �أي���ض�ا ً ل��م يتفوه بها  .وق��ال �أ�شهر
دبلوما�سيي بريطانيا الم�ؤيدين للعرب كر�ستوفر ميهيو
�أم��ام مجل�س العموم قبل �سنتين � ،إن��ه م�ستعد �أن يدفع
خم�سة �آالف جنيه جائزة لمن يثبت له �أن عبد النا�صر
ق��ال �أي ك�لام من ه��ذا القبيل � .إننا نقبل �أحيانا بع�ض
الأخطاء ال�شائعة في ال�سيا�سة كما نتقبلها في اللغة .
ولكن علينا نحن �أن نكون �أكثر �إن�صافا مع ال�شقيري لأن
الذين ق ّولوه ما قيل لم يهدفوا �إلى االفتراء عليه وحده
بل علينا �أي�ضا .
 ) 5ويروي �أحمد بهاء الدين في عموده ( يوميات )
في جريدة ال�شرق الأو�سط  /جدة ( تموز  /يوليو ) 1981
ا�ستخدام هذه الفرية في الواليات المتحدة في مواجهة
تلفزيونية مع د  .فايز �صايغ فيقول � :أذكر �أنه حدث بعد
انتهاء الحرب ب�أيام � ،أن دعت �إحدى محطات التلفزيون
الأميركي المرحوم فايز �صايغ ليواجه �أ�سئلة المذيع
ال�صهيوني المعروف « �سكايند » وم�ئ��ات الح�ضور من
ال�صهيونيين �أمام الكاميرا  ،تحت �سيل من الأ�سئلة .
و��ص�م��د ف��اي��ز ��ص��اي��غ � �ص �م��ودا ً رائ �ع �ا ً  .ورف ��ع ب ��ردوده
ال�شجاعة كل الر�ؤو�س العربية المنك�سة في تلك الأيام
ال�صعبة .
� �س ��ؤال واح��د ارت�ب��ك ف��اي��ز �صايغ �أم��ام��ه و�أخ ��ذ يدور

حوله ف��ي الإج��اب��ة  ،وه��و ر�أي��ه ف��ي تهديد عبد النا�صر
ب�إلقاء اليهود في البحر  .فحتى فايز �صايغ كان ي�صدق
هذه الواقعة من كثرة ترديدها .
وعلم عبد النا�صر بذلك البرنامج الذي كان له وقتها
رد فعل هائل  .ف�أر�سل �إلى فايز �صايغ خطابا ً بخط يده
يهنئه وي�شكره �أوال ً على براعته و�شجاعته في ذلك الوقت
الع�صيب وفي قلعة ال�صهيونية نيويورك  ،ويقول له ثانيا ً
�أن يكون مت�أكدا ً من �أن��ه ال هو وال �أي زعيم عربي �آخر
نطق بهذه الجملة �إطالقا ً  ،فهو في �أي مناظرة �أخرى
ي�ستطيع �أن ينفي ه��ذه ال��واق�ع��ة تماما ً وه��و مطمئن .
ويدعوه ثالثا ً �إلى زيارة القاهرة ومقابلته .
وقبل ذلك  ،كان عبد النا�صر قد �أمر كل ما لديه من
�أج�ه��زة بمراجعة كل الخطب والت�صريحات والإذاع ��ات
العربية لمدة �سنة كاملة للت�أكد من �أ�صل هذه الحكاية .
وج� ��اء ال �م��رح��وم ف��اي��ز ��ص��اي��غ �إل� ��ى ال �ق��اه��رة ملبيا ً
ال��دع��وة  .وك ��ان م�ن��ده���ش�ا ً م��ن ه ��ذه الأك ��ذوب ��ة ودرج ��ة
انت�شارها  .وكان قد كذبها قبل مجيئه وتحدى �أي مخلوق
�أن يثبت عك�س ذلك  .وروى لي وقتها � ،أنهم عدلوا الق�صة
وق��ال��وا �إن ال��ذي ق��ال ه��ذه الجملة ه��و �أح�م��د ال�شقيري
رئي�س منظمة التحرير في ذلك الوقت .
وم��ن ال�ب�ح��ث ال ��ذي �أم ��ر ب��ه ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ظ�ه��ر �أن
�أحمد ال�شقيري لم يقل هذه الكلمة من قبل  .وقد �أكد
لي المرحوم �أحمد ال�شقيري وقتها �أن الق�صة مختلقة
ت�م��ام�ا ً  .وك ��ان �أق ��رب ��ش��يء ق��ال��ه �أح �م��د ال�شقيري قبل
حرب حزيران  /يونيو هو �أن �صحفيا ً �أجنبيا ً �س�أله عن
ماذا يمكن لليهود �أن يفعلوا لو قبلت « �إ�سرائيل » بعودة
الفل�سطينيين �إلى بالدهم  ،فرد ال�شقيري قائال ً  :من �شاء
منهم البقاء �سيبقى كمواطن عادي  ،ومن جاء من وراء
البحار وال يريد البقاء  ،ي�ستطيع �أن يعود من حيث �أتى .
وهو كالم ال عالقة له �إطالقا ً بمقولة « �إلقاء اليهود
في البحر » التي يرددها الإ�سرائيليون حتى الآن دون
حياء من الكذب .
� ) 6أم��ا محمد ح�سنين هيكل فله رواي��ة تتماهى في
جوهرها مع رواية بهاء الدين � ،أوردها في كتابه حديث
المبادرة على النحو الآتي :
( ولعلّي �أ�ستطرد هنا �إلى رواية الق�صة الحقيقية لهذا
ال�شعار الذي �أل�صق افتراء بالحركة القومية العربية ؛
ففي ذات ي��وم م��ن �سنة  ، 1966ك��ان الرئي�س ب��روز تيتو
يتحدث مع جمال عبد النا�صر عن الم�شكلة الفل�سطينية
وقال الرئي�س تيتو في �إخال�ص �صديق � :إن ق�ضيتكم ال
ي�ساعدها �أن تطلقوا �شعارا ًك�شعار �إلقاء اليهود في البحر .
وقال جمال عبد النا�صر � :إنني لم �أ�ستعمل هذا ال�شعار
في حياتي  ،و�أنا ل�ست متحم�سا ً له .
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وق ��ال تيتو ف��ي ده���ش��ة  :ال�غ��ري��ب �أن �ن��ي ك�ن��ت �أظنك
�صاحب هذا ال�شعار  ،و�أتذكر �أنني ح�ضرت هذا الحوار
بين االثنين و�أت��ذك��ر �أن جمال عبد النا�صر بعد لقائه
بالرئي�س تيتو طلب �إجراء تحقيق في �أ�صل هذا ال�شعار
وم�صدره  .وجرى تحقيق وا�سع النطاق �شاركت فيه في
ذلك الوقت كل �أجهزة رئا�سة الجمهورية ووزراء الإر�شاد
القومي في م�صر ووزراء الخارجية  ،و�أ�سفر التحقيق عن
�أن م�صريا ً م�س�ؤوال ً �أو غير م�س�ؤول لم يطلق هذا ال�شعار .
بل �إن �أح��دا ً من الم�س�ؤولين العرب لم يطلقه كذلك ،
وكان �أقرب �شيء له  ،و�إن اختلف معناه عنه  ،هو جواب
�أع �ط��اه ال�سيد عبد الرحمن ع��زام �أم�ي��ن ع��ام الجامعة
العربية �سنة  ، 1947وف��ي ج��و ��ص��دور ق��رار التق�سيم .
فقد ت��وج��ه �إل�ي��ه �صحفي بريطاني ب���س��ؤال ع��ن ال�سبب
الذي يدعوه �إلى معار�ضة قرار تق�سيم فل�سطين  ،وعما
يمكن �أن يفعله المهاجرون اليهود القادمون بالبواخر
م��ن �أوروب ��ا �إل��ى فل�سطين  .وك��ان رد عبد ال��رح�م��ن هو
قوله  ( :لقد جاءوا بالبحر وي�ستطيعون �أن يعودوا منه
�إلى حيث جاءوا )  .وهو معنى مختلف كثيرا ً عن معنى
�إل �ق��اء اليهود ف��ي البحر  ،و�أت��ذك��ر �أن نتيجة التحقيق
�أر��س�ل��ت �إل��ى الرئي�س تيتو ف��ي يوغو�سالفيا  .و�أتذكر
�أي�ضا ً �أنني روي��ت الق�صة فيما بعد لعدد من الأ�صدقاء
البريطانيين  ،وبينهم الوزير ال�سابق كري�ستوفر مايهيو ،
و�س�ألني عما �إذا كنت م�ت��أك��دا ً مما �أق��ول��ه  ،وه�ك��ذا كتب
مايهيو م�ق��اال ً �أع�ل��ن فيه ع��ن ا�ستعداده لتقديم خم�سة
�أالف جنيه �إ�سترليني لأي �شخ�ص ي�ستطيع ن�سبة �شعار
�إلقاء اليهود في البحر �إل��ى م�س�ؤول م�صري �أو عربي ،
وبادر �أحد ال�صحفيين الإ�سرائيليين العاملين في لندن
�إلى رفع ق�ضية على كري�ستوفر يطالبه بالخم�سة �آالف
جنيه  ،وطالبه كري�ستوفر �أم��ام المحكمة �أن يقدم �أدلة
على ن�سبة الت�صريح �إل��ى �أح��د م��ن ال�ع��رب الم�س�ؤولين
وعجز ال�صحفي الإ�سرائيلي  ،وحكمت المحكمة برف�ض
الدعوى ) .
 - 7ع�ل��ى �أن م��ا ي ��ؤ� �ش��ر �إل ��ى ح���ض��ور ه ��ذه ال �ف��ري��ة ،
برغم كل ما �سبق في المجتمع العربي بمثقفيه ونخبه
ب��ل وم��ن خاللهم وبنقد ذات��ي ج��ريء ه��ام ه��و م��ا كتبه
الكاتب وال�صحافي العربي ال�سعودي عبد اهلل الجفري
( �صحيفة ال�شرق الأو�سط  -جدة � ) 1984/1/18أي بعد
�أكثر من �أربعة عقود على �إطالق الفرية بعد �أن كان كتب
عنها كحقيقة م�س ّلمة  ،فقد عاد فكتب ناق�ضا ً ما كتبه بعد
�أن ا�ستبان الحقيقة :
لأن �ن��ي ك�ت�ب��ت ف��ي ه ��ذا ال �م �ك��ان ق�ب��ل ف �ت��رة م�ستهالً
عباراتي با�ستخدام كلمة ا�شتهرت في ال�ستينات  ..فقد
بادر بالكتابة �إلي بع�ض الإخوة من القراء العرب  ..منهم
م��ن ي�ل��وم علي « التذكير » بتلك ال�ع�ب��ارة  ،ومنهم من
ي�ستهجنها حين اعتبرني قد ذ ّكرت بها  ،ومنهم من ينفي
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قولها في تلك الفترة !
و�أمام كل تلك الر�سائل  ..كان ال بد لر�سالة معينة ،
مميزة �أن ت�شدني �إليها  ،و�أتوقف عندها  ،و�أ�صغي �إلى
�صوت كاتبها المنبعث من خلف ال�سطور  ..فقد كانت
الر�سالة مر�سلة م��ن ال�سيد « م��ازن �أح�م��د ال�شقيري »
المقيم بمدينة جدة .
�أما العبارة التي كتبتها مذكرا ً بها في مطلع كلمتي
ال�ت��ي ن���ش��رت ق�ب��ل ف�ت��رة  ..ف�ق��د ك��ان��ت ه��ي ت�ل��ك العبارة
الم�شهورة  ،القائلة � « :سنقذف بـ « �إ�سرائيل » �إلى البحر » !
وك��ان المعروف عن هوية تلك العبارة �أن �شخ�صين
عربيين ر ّدداها في فترة ال�ستينات  ..الأول  :كان الرئي�س
الراحل « جمال عبد النا�صر »  ،والآخر  :كان المنا�ضل
الفل�سطيني ال��راح��ل « �أحمد ال�شقيري »  ..وق��د ن�سبت
تلك العبارة في كلمتي �إلى « ال�شقيري » مثلما كنا نقر�أ ،
ون�سمع حينذاك !
ولكن ال�سيد « مازن » ابن المنا�ضل الراحل « �أحمد
ال�شقيري » �أراد �أن يدافع عن �أبيه  ،وهذا حقه بالطبع ،
ولعله �أراد بالإ�ضافة �إلى ذلك �أن ي�صحح معلومة �شائعة
بالخط�أ كما �أك��د لي ذلك في ر�سالته  ..حتى ال تح�سب
في تاريخ رجل قدم خدمات لق�ضية بالده و�أر�ضه و�شعبه
ح�سب اج�ت�ه��اده وق��درات��ه ف��ي تلك ال�ف�ت��رة العربية من
ال�صراع الإ�سرائيلي  -العربي !
ويقول ال�سيد « مازن » في ر�سالته :
« ق ��ر�أت كلماتك ف��ي  -ظ�لال  -ال���ش��رق الأو� �س��ط ،
1404/3/18ه� � �ـ ( 1983/12/22م )  ،ال�ت��ي ك��ان دخولك
�إلى �صلب مو�ضوعها المحزن الم�ؤلم عبر الإ�شارة �إلى
المرحوم �أحمد ال�شقيري  ،وحكاية � « :سنقذف ب�إ�سرائيل
�إلى البحر »  ..وقد ر�أيت �أن �أبعث �إليك �صورة لما كتبه
الأ�ستاذ �أحمد بهاء الدين منذ مدة عن هذه الحكاية في
يومياته بال�شرق الأو�سط  ،وال��ذي يبدو �أنه لم يتح لك
مطالعته في حينه  ..وبمثل ما كتب الأ�ستاذ بهاء الدين ،
فقد كتب �آخرون في �صحف ومجالت عربية �أخرى � ،إال
�أن��ه كالمعتاد والم�ألوف في �أيامنا التعي�سة ه��ذه  ،فقد
ظل انت�شار وترديد الحكاية الأكذوبة الإ�سرائيلية �أو�سع
و�أقوى من انت�شار وترديد الرواية ال�صدوقة العربية » !
وقد اطلعت بالفعل على عمود الأ�ستاذ « �أحمد بهاء
الدين » ال��ذي كتبه �إث��ر ق�صف العدو للمفاعل النووي
العراقي  ..وكانت « �إ�سرائيل » هي �صاحبة تلك العبارة
« �سنقذف ب�إ�سرائيل �إل��ى البحر »  ،ولكنها �أطلقتها ،
وروجتها على �أنها عبارة قالها الرئي�س الراحل « جمال
عبد النا�صر »  ،ثم زادت على ذلك  ..ب�أن ن�سبتها لل�سيد
�أحمد ال�شقيري  ،وكان ر�أ�سا فل�سطينيا بارزا ينا�ضل �ضد
اال�ستعمار الإ�سرائيلي  ،و�ضد االحتالل لأر�ضه .

كان الهدف من ترويج تلك العبارة �أن ي�صدقها الر�أي
العام العالمي  ،لتقول « �إ�سرائيل » للعالم  :انظروا ما
الذي يفكر فيه العرب وينتوونه �ضدنا  ..بمعنى �أن العدو
الإ�سرائيلي كما �أو��ض��ح الأ��س�ت��اذ بهاء ال��دي��ن يومها في
عموده ُ « :يحكم الربط بين العمل الع�سكري  ،والعمل
ال�سيا�سي  ،والعمل الدعائي  ،والتمهيد لدى الر�أي العام » !
�أما ال�سيد « �أحمد ال�شقيري » فقد كان في تلك الفترة
يعطي ما لديه من ر�ؤي��ة �سيا�سية للغد  ..في رحى تلك
الظروف الع�صيبة التي تطحن الوطن العربي  ..ولكن
�إمكاناته كانت متوا�ضعة  ،ولم تبد�أ المقاومة الفل�سطينية
ن�ضالها الحقيقي بعد  ،ولكن المقاومة تبدو حينذاك
خطرا ً قادما ً على « �إ�سرائيل » لم يعلن عن نف�سه  ،ولكنه
الخطر المتوقع في �أي لحظة !
وكانت الأمة العربية  ،كما و�صف ال�سيد ال�شقيري في
كتابه الذي �أ�صدره بعد ان�سحابه �إلى الظل  ،بعنوان  :من
القمة �إل��ى الهزيمة  ،هي تلك الأم��ة « التي ت��رزح تحت
كارثتين  :احتالل �إ�سرائيلي ال حد لطغيانه وعدوانه
 ،وحكم عربي ل��م ي�ستطع �أن يوحد ال�صفوف  ،ويعبئ
القدرات  ،ويح�شد الطاقات » !
ثم �أرجع بعد ذلك كله �إلى م�ضمون كلمتي التي علق
عليها ال�سيد « مازن ال�شقيري » ف�أقول :
نحن نحتاج �إلى قدرات عربية  ،وح�شد طاقات م�ؤمنة
بفعل الن�ضال المت�ضامن !
م��ن خ�لا��ص��ة م��ا �سبق ن�لاح��ظ �أن ه��ذه ال�ف��ري��ة قد
�أ�صابت العديدين :
الحاج �أمين الح�سيني في الثالثينات
ال�شيخ �صبري عابدين في الأربعينات
عبد الرحمن عزام في الأربعينات
�أحمد ال�شقيري في ال�ستينات
جمال عبد النا�صر في ال�ستينات
ي�ضاف �إلى ه�ؤالء من راجع رواية ال�شقيري نف�سه كل
من :
نور الدين الأتا�سي
�أنور ال�سادات
وهنا نو ّد ت�سجيل ما ي�أتي :
� ) 1إن الن�ص الحقيقي للفرية منذ بدايتها حتى
نهايتها التي لم تنته يت�ضمن عن�صرين :
 - 1يهود فل�سطين حتى �سنة  ، 1918هم مواطنون
فل�سطينيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

 - 2وج��ود المهاجرين الذين وف��دوا بعد ذل��ك منذ
ع�ه��د االن �ت ��داب ال�ب��ري�ط��ان��ي وج ��ود غ�ي��ر �شرعي
ُف��ر���ض على الفل�سطينيين ��ش��را ً وع��دوان �ا ً  ،وكما
جا�ؤوا بالبحر  ،يعودوا بالبحر .
� - 3إن ك��ل ال �ل �ج��ان وال���ص�ح�ف�ي�ي��ن ال��ذي��ن تع ّر�ض
ال�م���س��ؤول��ون الفل�سطينيون وال �ع��رب لأ�سئلتهم
ح ��ول ال��وج��ود ال���ص�ه�ي��ون��ي ف��ي فل�سطين كانوا
يقحمون ال�س�ؤال نف�سه :
هل �ستلقون باليهود في البحر ؟
وجميعهم كان يجيب بالنفي .
ومع هذا فقد كان حرف النفي يحذف عند الن�شر .
� - 4إن هذه الواقعة كانت تثار في مفا�صل هامة من
الق�ضية �أهمها :
 لجنة ( ثورة البراق ) 1930 �صدور قرار التق�سيم 1947 �إرها�صات عدوان 1967وه ��ذا م��ا ي ��ؤك��د �أن �ه��ا ج ��زء ه ��ام م��ن الخطة
الإع�لام�ي��ة ال�صهيونية التي ابتدعتها الحركة
ال�صهيونية ال �سيما بعد الحرب العالمية الثانية
لربطها في الوجدان العالمي الإن�ساني بمعاناة
اليهود على يد النازية في محاولة مقاربة بين
العرب والنازيين  ،ل�صرف النظر عن جرائمهم
النازية والعن�صرية الم�ستمرة منذ وطئوا �أر�ض
فل�سطين .
و�أخ�ي��را ً  ،ف�لا ب��د م��ن الإ� �ش��ارة �إل��ى �أن ك��ل م��ن ُذكرت
�أ�سما�ؤهم لم ترافقهم هذه الفرية بالقدر الذي رافقت
فيه ال�شقيري الذي لم يجد في حينه وال بعد ذلك �إعالما ً
 عربيا ً على الأقل  -يو�ضح ال�صورة ويمحو هذه الفرية ،فال�شقيري بت�أ�سي�س منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
�أح��دث النقلة التاريخية الكبرى ف��ي م�سيرة الق�ضية
الفل�سطينية م��ن خ�لال بعث ال�شخ�صية الفل�سطينية
والكيان الفل�سطيني  ،بعد �أن ك��اد ي�ستقر في ال�ضمير
العالمي �أو المجتمع الدولي بم�سميات ع�صر العولمة
اليوم �أن لي�س هناك ق�ضية �شعب فل�سطيني  ،و�إنما ق�ضية
الجئين بمعنى ( الإغاثة الإن�سانية ) .
والعدو يدرك جيدا ً �أن هذه الخطوة  ،وما رافقها من
م�ؤ�س�سات ع�سكرية ومالية و�إعالمية وعلمية يمكن �أن
ت�ؤ�س�س بدء النق�ض العملي للكيان ال�صهيوني .
لهذا ك��ان التركيز ال�شديد على ال�شقيري على هذا
النحو  .وخا�صة بعد هزيمة �سنة  ، 1967حين �أ�صبح
ال�شقيري ال بواكي له ..
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ملحق ()4
�أع�ضاء الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول

()1

الذي عقد في القد�س عام 1964م
والذي �أعلن قيام منظمة التحرير الفل�سطينية
مقدمة :
�إن �أي قارئ لقائمة الأع�ضاء والم�شاركين في الم�ؤتمر الفل�سطيني الذي عقد في القد�س �سيرى فيه �أ�سماء وذوات � ،أما
المتابعون لجهود ال�شقيري في لم ال�شمل الفل�سطيني في هذا الم�ؤتمر فيقدرون من خالل مذكراته و�شهادات الم�شاركين
جهوده التي �أدت �إلى �أن يمثل الم�ؤتمر الفل�سطينيين في ال�ضفتين والقطاع و�سائر �أماكن ال�شتات الفل�سطيني  ،لكن جانبا مهما ً
بل ومهم جدا ً لم تجر الإ�ضاءة عليه حتى الآن هو �أن يمثل هذا االختيار جميع الجغرافيا الفل�سطينية قبل النكبة  ،وهو �أمر لم
يكن �أقل �صعوبة من العوامل الأخرى التي اعتر�ضت جوانب االختيار والتمثيل .
خيري الدين �أبو الجبين الذي واكب وتابع جزءا ً مهما ً من معاناة ال�شقيري في تلك المرحلة حر�ص على تغطية هذا الجانب
من خالل قائمة الم�شاركين الالحقة  ،وهو جهد ُم ٍ
�ضن وال ريب حين يجيء بعد خم�سة و�أربعين عاما ً على الحدث لقي خاللها
الكثيرون من المعنيين وجه ربهم .
و�أبو الجبين هو �أقدر من يقوم بهذه المهمة كونه ظل على توا�صل مع معظم زمالئه من �أع�ضاء ذلك الم�ؤتمر  ،وقد حر�ص
�أي�ضا على ا�ستيفاء �أكثر ما يمكن من المعلومات وا�ستق�صائها ب�أكبر جهد م�ستطاع  ،ابتغاءً للدقة �آملين ممن لديه �أية �إ�ضافات
�أو ت�صويبات موافاتنا بها .
�أع�ضاء الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول
ا�سم الع�ضو
م�سل�سل
� 11إبراهيم ح ّماد
� 22إبراهيم الخطيب
� 33إبراهيم الدروي�ش
 44الدكتور �إبراهيم ز ّقوت
� 55إبراهيم ال�سقا
� 66إبراهيم �صنوبر
� 77إبراهيم عي�سى
� 88أحمد �أبو غيدا
� 99أحمد �أمين ال�سعد
� 110أحمد جبريل
� 111أحمد خليفة
� 112أحمد الخليل
 113الدكتور �أحمد �سروري
 114الحاج �أحمد �سعد
� 115أحمد �سليم الدجاني
� 116أحمد ال�شقيري
 117الدكتور �أحمد �صدقي الدجاني
� 118أحمد العبد اهلل
(� )1إعداد  :ع�ضو امل�ؤمتر خريي الدين �أبو اجلبني .
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مكان الإقامة
طولكرم
نابل�س
المالحة  /القد�س
المجدل
غزة
نابل�س
ا�ستقر في م�صر بعد النكبة
بئر ال�سبع
يعبد  /جنين
�صفد
حيفا
نابل�س
ا�ستقر في ع ّمان بعد النكبة
يافا
عكا
يافا
ا�ستقر في جنين بعد النكبة

القطاع  /ال�ساحة التي مثلها
انتخب في الكويت
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن طولكرم
انتخب في الكويت
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن �إربد
ر�شح عن جنين
ر�شح عن �أريحا
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن ع ّمان
اللجنة التح�ضيرية
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن ليبيا

119
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
550
551
552
553
554
555
556
557

�أحمد عقل
�أحمد علي العي�ساوي
�أحمد كمال عدوان
�أحمد محمد عبد العزيز �أبو �شرخ
�أحمد محمد علي
�أحمد محمود حجة
�أحمد اليو�سف
�إ�سحق الن�شا�شيبي
�أ�سعد الدره ّلي
�إ�سماعيل �أبو ع ّ
الن
�إ�سماعيل بدران
�إ�سماعيل ب�شير
�إ�سماعيل حجازي
�إ�سماعيل �ش ّموط
�إ�سماعيل ال�شيخ ح�سن
�إ�سماعيل محمد �إ�سماعيل
النحا�س
�إ�سماعيل ّ
الدكتور �ألفرد طوبا�سي
�ألك�ساندرا ظريفة
اليا�س البندك
�إميل حنا �صافية
�إميل كردي
�أمين �شاهين
�أمينة الح�سيني
�أنطون �ألبينا
�أنور ن�سيبة
الدكتور �أني�س القا�سم
�إياد ال�س ّراج
�أيوب طه
�أيوب م�س ّلم
بدر الزعبي
ب�سمة فار�س
ب�شارة القنواتي
الدكتور ب�شير الب�سطامي
تح�سين الكريدلي
تح�سين كمال
تمام الأكحل �شموط
تي�سير قُبعة
جبرا خمي�س

القد�س
القد�س
حتة  /الفالوجة
المجدل
ا�ستقر في قطاع غزة بعد النكبة
دورا  /الخليل
ا�ستقر في طولكرم بعد النكبة
القد�س
يافا
الظاهرية  /الخليل
اللد
الخليل
اللد
ا�ستقر في لبنان بعد النكبة
ا�ستقر في �أريحا بعد النكبة
الرملة
يافا
غزة
بيت لحم
ا�ستقر في الأردن بعد النكبة
ا�ستقر في ع ّمان بعد النكبة
نابل�س
القد�س
بيت جاال
القد�س
جنين
غزة
بديا  /نابل�س
رام اهلل

بيت لحم
نابل�س
يافا
نابل�س
يافا
قلقيلية
بيت لحم

ر�شح عن م�صر
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن قطر
انتخب في قطاع غزة
انتخب في قطاع غزة
الأعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن ع ّمان
الأعيان والنواب
ر�شح عن الزرقاء
المغتربون
الأعيان والنواب
ع�ضو �شرف
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن �أريحا
ر�شح عن ع ّمان
النقابات
ر�شحت عن لبنان
ر�شح عن بيت لحم
الأعيان والنواب
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن ع ّمان
الهيئات الن�سائية
ر�شح عن القد�س
الأعيان والنواب
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن نابل�س
الأعيان والنواب
النقابات
الهيئات الن�سائية
ر�شح عن بيت لحم
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن نابل�س
ع�ضو �شرف
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن بيت لحم
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669
770
771
772
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775
776
777
778
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881
882
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884
885
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887
888
889
990
991
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المطران جبرائيل �أبو �سعدي
جري�س قي�صر �سمعان
جري�س نجمة
جعفر الم�صدر
جليل حرب
جمال ال�صوراني
جمال القا�سم
جمال قا�سم عبد الهادي
الدكتور جمال نا�صر
جمعة ح ّماد
جميل بركات
جميل التاجي
جميل عبد اهلل �أبو معيلق
جهاد ح�سن �سالمة
جورج خ�ضر
جورج ذيب
الدكتور جورج فرح
حافظ الحمد اهلل
الدكتور حافظ عبد النبي
حامد �أبو �ستة
حبيب جرادة
ال�شيخ ح�سن �أبو جابر
ح�سن الأيوبي
ح�سن حمد من�صور
ح�سن ح ّوا
ح�سن داوود خالد
ح�سن ر�شيد
ح�سن زهران
ح�سن ال�شامي
ح�سن �شبالق
ح�سن العاروري
ح�سن عبد الفتاح دروي�ش
ح�سن علي ال�صباريني
ح�سن الكاتب
ح�سني الحاج علي �شديد
ح�سني ال�سوقي
ح�سين عبد اهلل �صبري
حكمت الم�صري
حلمي حنون

القد�س
ا�ستقر في لبنان بعد النكبة
ا�ستقر في ع ّمان بعد النكبة
دير البلح  /غزة
رام اهلل
غزة
نابل�س
جنين
بيرزيت
بئر ال�سبع
القد�س
الرملة
غزة
قولية  /اللد
القد�س
القد�س
القد�س
عنبتا  /طولكرم
الخليل
بئر ال�سبع
غزة
ا�ستقر في القطاع بعد النكبة
ا�ستقر في لبنان بعد النكبة
ا�ستقر في نابل�س بعد النكبة
عكا
العبا�سية  /يافا
لفتا  /القد�س
القد�س
ا�ستقر في �سورية بعد النكبة
ا�ستقر في لبنان بعد النكبة
رام اهلل
العبا�سية  /يافا
حيفا
القد�س
ع ّ
الر  /طولكرم
جنين
قلقيلية
نابل�س
طولكرم

ر�شح عن القد�س
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن رام اهلل
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن جنين
المغتربون
ال�صحافة
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن م�صر
انتخب في قطاع غزة
ر�شحت عن م�صر
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن القد�س
الأعيان والنواب
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن م�صر
انتخب في قطاع غزة
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن رام اهلل
الأعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
الأعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
ر�شح عن جنين
ر�شح عن طولكرم
الأعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم

997
998
999
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135

حليم �سابا
ال�شيخ حماد بن �سعيد
ال�شيخ حمدان الم�صري
حمدي التاجي الفاروفي
حمدي حرزاهلل
حمدي كنعان
حميد ال�صوفي
حيدر دروي�ش
الدكتور حيدر عبد ال�شافي
خالد الجراح
خالد الح�سن
خالد عبد اهلل
خالد الفاهوم
خلو�صي الخيري
خليل ال�سلواني
خليل ال�شاعر
خليل عي�سى
خليل محمد �سليم
ال�شيخ خليل الم�شارقة
خليل الوزير
خيري الدين �أبو الجبين
داوود ال�شخ�شير
داوود ال�صايغ
داوود عودة
راجي �صهيون
را�شد النمر
رامز فاخرة
رجا العي�سى
ر�شاد الخطيب
ر�شاد م�سودة
ر�شيد جربوع
رفعت عبد الرحيم النابل�سي
رفيق الح�سيني
رفيق الحمداهلل
رفيق النت�شة
رم�ضان ح ّماد
روحي الخطيب
الدكتور زكي �أبو عيد
زكي بركات

يافا
بئر ال�سبع
ا�ستقر في قطاع غزة بعد النكبة
الرملة
ا�ستقر في قطاع غزة بعد النكبة
نابل�س
ا�ستقر في قطاع غزة بعد النكبة
القد�س
غزة
عكا
حيفا

ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن م�أدبا
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن رام اهلل
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن القد�س
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن �سورية
انتخب في الكويت
ملحق
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن القد�س
انتخب في الكويت
ر�شح عن ع ّمان

ا�ستقر في الأردن بعد النكبة
الرملة
يافا
نابل�س
غزة
القد�س
حيفا
نابل�س
غزة
يافا
الخليل
الخليل
حيفا
نابل�س
القد�س
عنبتا  /طولكرم
الخليل
ا�ستقر في ع ّمان بعد النكبة
القد�س
ال�شيخ مو ّن�س  /يافا
يافا

ر�شح عن الأغوار
ر�شح عن الجزائر
انتخب في الكويت
الأعيان والنواب
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن العراق
ر�شح عن لبنان
الأعيان والنواب
انتخب في قطاع غزة
ال�صحافة
الأعيان والنواب
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن �سورية
ملحق  -ر�شح عن نابل�س
الأعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
انتخب في قطر
ر�شح عن ع ّمان
اللجنة التح�ضيرية
انتخب في الكويت
ر�شح عن رام اهلل

النا�صرة
الرملة
القد�س
يافا
�صفد
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زكي ال�شيخ يا�سين
زليخا ال�شهابي
زهدي �أبو �شعبان
زهير الر ّي�س
الدكتور زهير العلمي
زينب �ساق اهلل
�سامي حبيبي
�سامي الح�سيني
�سامي كنج الظاهر
ال�شيخ �سرحان بن عيا�ض
�سعادات ح�سن
�سعيد �إبراهيم الموعد
�سعيد �أبو الهيجا
�سعيد بريك
�سعيد جابر عبد الرزاق
�سعيد الحاج عزيز
�سعيد الحتحوت
�سعيد عالء الدين
�سالمة توفيق الكيالي
ال�شيخ �سلمان �أبو جريبات
ال�شيخ �سلمان العطاونة
�سلمى الدجاني
�سلوى �شكري نجية
�سليم عرفة
�سليم قدورة
ال�شيخ �سليمان الفراجين
ال�شيخ �سليمان قادر �أبو علي
�سمعان داوود
�سميحة ثابت الخالدي
�سمير الأ�سدي
�سمير عبد الرحيم
�سميرة عزام
�سميرة يو�سف ال�سقا
�سيد بكر
الدكتور �سيف الدين الكيالني
�شريف الجعبري
�شريف الح�سيني
�شعبان عيد
�شفيق الترزي

يافا
القد�س
غزة
غزة
غزة
يافا
حيفا
غزة
بئر ال�سبع
�صفورية
طولكرم
نابل�س
�صفد
الرملة
الرملة
بئر ال�سبع
بئر ال�سبع
القد�س
عكا
يافا
عكا
بئر ال�سبع
القد�س
القد�س
�صفد
�صفد
النا�صرة
غزة
غزة
نابل�س
الخليل
القد�س
غزة

النقابات
اللجنة التح�ضيرية
انتخب في قطاع غزة
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن لبنان
انتخبت في الكويت
ر�شح عن ع ّمان
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن الخليل
المغتربون
ر�شح عن لبنان
ملحق
انتخب في الكويت
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن لبنان
اللجنة التح�ضيرية
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن الأغوار
ر�شح عن الخليل
ر�شحت عن ليبيا
ر�شحت عن لبنان
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن �إربد
ر�شح عن رام اهلل
الهيئات الن�سائية
ملحق  -ر�شح عن �سورية
ر�شح عن �سورية
ر�شحت عن لبنان
ر�شحت عن الجزائر
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن ع ّمان
انتخب في قطر
ر�شح عن م�صر
انتخب في قطاع غزة
انتخب في قطاع غزة

1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213

�شفيق الحوت
�شفيق عبد الرزاق
�شكيب الجيو�سي
�شوقي الفرا
الدكتور �شوكت الكيالني
�صالح البرغوثي
�صالح عبده
�صبا الفاهوم
الدكتور �صبحي عمرو
الدكتور �صبحي غو�شة
�صبري خلف
�صدقي الجعبري
�صدقي الديب
�صدقي الطبري
�صفية ال�شقيري
�صقر المهنا
�صالح �أمين �صالح
الدكتور �صالح الدباغ
الدكتور �صالح العنبتاوي
طاهر الأغا
عادل الدباح
عادل عبد اهلل
عادل المنير
عارف العارف
عامر �صادق عالء الدين
عايدة بامية
عبد اهلل �أبو �ستة
عبد اهلل جودة
عبد اهلل الخطيب
ال�شيخ عبد اهلل العلمي
عبد اهلل الغرابلي
ال�شيخ عبد اهلل غو�شة
عبد اهلل الفيا�ض
ال�شيخ عبد اهلل القلقيلي
الدكتور عبد اهلل الما
الحاج عبد اهلل محمد خليفة
عبد اهلل مهنا
ال�شيخ عبد اهلل يو�سف
عبد الباري اله�سي

يافا
طولكرم
خانيون�س
نابل�س
دير غ�سانة  /رام اهلل
�أريحا
النا�صرة
الخليل
القد�س
�أريحا
الخليل
طبريا
عكا
طولكرم
يافا
نابل�س
خانيون�س

الرملة
القد�س
الرملة
يافا
بئر ال�سبع
البيرة
نابل�س
غزة
غزة
القد�س
طولكرم
قلقيلية
بيت جاال

القد�س

ر�شح عن لبنان
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن طولكرم
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
انتخب في قطر
ر�شح عن �أريحا
ر�شحت عن لبنان
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن �أريحا
الأعيان والنواب
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن �سورية
ر�شحت عن �أريحا
ر�شح عن طولكرم
ر�شح عن طولكرم
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن نابل�س
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن �إربد
ر�شح عن �سورية
النقابات
ر�شح عن رام اهلل
ر�شح عن العقبة
ر�شحت عن م�صر
انتخب في قطاع غزة
الأعيان والنواب
الأعيان والنواب
انتخب في قطاع غزة
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن القد�س
الأعيان والنواب
ر�شح عن ع ّمان
ملحق
ر�شح عن ع ّمان
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن القد�س
انتخب في قطاع غزة
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2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252

686

ال�شيخ عبد الحميد ال�سائح
عبد الخالق يغمور
عبد الرحمن ال�سك�سك
عبد الرحمن مراد
عبد الرحيم ار�شيد
عبد الرحيم جراد
عبد الرحيم ال�شريف
عبد الرزاق عودة
عبد الر�ؤوف الفار�س
عبد الر�ؤوف المجدالني
عبد ال�سالم �أبو عي�سى
عبد الغني �سنان
عبد الفتاح جبريل
عبد الفتاح ال�شريف
عبد الفتاح قفة
عبد الفتاح يون�س
عبد القادر الجاعوني
عبد القادر الزنانيري
عبد القادر عبد الرحمن
عبد الكريم ال�شوا
عبد الكريم الطل
عبد الكريم العلمي
عبد الكريم الكرمي ( �أبو �سلمى )
عبد الكريم الكيالي
عبد اللطيف القدومي
عبد المجيد �شومان
عبد المح�سن القطان
عبد الوهاب يان�س
عثمان �أبو حا�شية
عثمان ف�ؤاد فتح اهلل
عرفات حجازي
عزة دروزة
عزت طنو�س
ع�صام عا�شور
ع�صام عبد الهادي
الدكتور عطااهلل الر�شماوي
عطااهلل م�صلح
عطية �شرار
ال�شيخ عطية الوحيدي

نابل�س
الخليل
يافا
حيفا
جنين
جنين
الخليل
�سلمة  /يافا
طلوزة  /نابل�س
غزة
جنين
يازور  /يافا
الخليل
�أ�سدود
عارة  /حيفا
القد�س
الفالوجة
غزة
الظاهرية  /الخليل
القد�س
طولكرم
الرملة
نابل�س
بيت حنينا  /القد�س
يافا
اللد
�سلمة  /يافا
طيرة  /حيفا
الخليل
نابل�س
القد�س
يافا
نابل�س
بيت �ساحور
بيت �ساحور
بئر ال�سبع

ر�شح عن القد�س
ر�شح عن الخليل
اللجنة التح�ضيرية
ر�شح عن �سورية
الأعيان والنواب
ر�شح عن جنين
الأعيان والنواب
ر�شح عن رام اهلل
الأعيان والنواب
انتخب في قطاع غزة
انتخب في قطر
ر�شح عن جنين
انتخب في الكويت
ر�شح عن م�صر
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن القد�س
النقابات
ر�شح عن الخليل
انتخب في الكويت
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن رام اهلل
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن ع ّمان
انتخب في الكويت
ر�شح عن لبنان
انتخب في الكويت
ر�شح عن �إربد
ال�صحافة
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن لبنان
انتخب في الكويت
الهيئات الن�سائية
ر�شح عن بيت لحم
ر�شح عن بيت لحم
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن �أريحا

2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291

عفيف بطار�سة
عفيف �صالح العفيفي
على �أبو مدّين
ال�شيخ علي �أبو ربيعة
ال�شيخ علي حجازي
علي ح�سن جبر
الحاج علي الدجاني
علي الزعبي
علي ال�سفاريني
علي �سالمة
علي �صالح ال�سيد
علي ها�شم ر�شيد
علي يون�س الح�سيني
عمر حمادة
الحاجة عندليب العمد
عوني عزيز الدجاني
عيد حجازي
عيد ال�شريف
عي�سى �أبو زيد
عي�سى عقل
الدكتور فار�س الم�سعود
فا�ضل زيدان
فايز �أبو رحمة
فايز ف�ضة
فايزة عبد المجيد
فايق بركات
فايق تماري
فايق الريماوي
فايق عبد العزيز
فايق مرعي
فتحي القمحاوي
فدوى طوقان
ال�شيخ فرحان �أبو الخيل
فر�سان الما�ضي
فريح فرحان الم�صدر
فريد ال�سعد
فالح الما�ضي
فهمي العبو�شي
ف�ؤاد ال�س ّراج

لج�أ �إلى الأردن
عراق المن�شية
بئر ال�سبع
بئر ال�سبع
القد�س
يافا
القد�س
�شمال فل�سطين
طولكرم
قولية  /اللد
غزة
القد�س
نابل�س
نابل�س
القد�س
الخليل
الخليل
رام اهلل
حيفا
غزة
عكا
نابل�س
القد�س
يافا
رام اهلل
جنين
نابل�س
نابل�س
حيفا
بئر ال�سبع
جنين
حيفا
جنين
غزة

الأعيان والنواب
ر�شح عن �إربد
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن نابل�س
الأعيان والنواب
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن طولكرم
ر�شح عن م�صر
انتخب في الكويت
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن �أريحا
ر�شح عن �سورية
الهيئات الن�سائية
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن �إربد
الأعيان والنواب
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن م�صر
انتخب في قطاع غزة
انتخب في الكويت
الهيئات الن�سائية
ملحق  -ر�شح عن القد�س
ر�شح عن رام اهلل
ر�شح عن رام اهلل
ر�شح عن جنين
ر�شح عن جنين
ر�شح عن جنين
ر�شحت عن نابل�س
ر�شح عن م�أدبا
ر�شح عن �سورية
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن ع ّمان
اللجنة التح�ضيرية
ر�شح عن جنين
النقابات
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2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330

688

الحاج ف�ؤاد عبد الهادي
ف�ؤاد كرزون
فوزي جرار
فوزي عريقات
قا�سم حمد
الدكتور قا�سم الريماوي
قدري طوقان
كامل عريقات
الحاج كامل م�شتهى
كمال الدين ال�سراج
كمال طهبوب
لمياء �صالح
ليديا الأعرج
مالك الم�صري
مجدي �أبو رم�ضان
ال�شيخ محمد �أبو �شنار
محمد �أبو العافية
محمد �أبو غربية
محمد �أحمد البرغوثي
محمد �أحمد علي
محمد �أديب العامري
محمد ار�شيد
محمد برادعي العبا�سي
محمد بركات
محمد توفيق اليحيى
محمد جوهر
محمد ح�سن الحاج علي
محمد ح�سن ال�شهابي
محمد ح�سني �شهوان
محمد ح�سين
محمد حمدان الدغمة
محمد الخ�ضرا
محمد خليل
الحاج محمد خليل العزة
محمد راتب غنيم
الدكتور محمد زهدي الدجاني
ال�شيخ محمد �سالم الذويب
محمد �سعيد الهنيدي
محمد �سعيد يون�س

نابل�س
اللد
جنين
�أبو دي�س  /القد�س
�صفد
بيت ريما  /رام اهلل
نابل�س
القد�س
بئر ال�سبع
غزة
الخليل
نابل�س
بيت لحم
نابل�س
غزة
بئر ال�سبع
يافا
القد�س
دير غ�سانة  /رام اهلل
يافا
جنين
حيفا
يافا
حيفا

القد�س
�أريحا

�صفد
بيت جبرين
القد�س
القد�س
التعامرة  /بيت �ساحور
اللد
قلقيلية

الأعيان والنواب
ر�شح عن رام اهلل
الأعيان والنواب
ر�شح عن �أريحا
انتخب في قطر
الأعيان والنواب
اللجنة التح�ضيرية
الأعيان والنواب
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن الخليل
الهيئات الن�سائية
الهيئات الن�سائية
ر�شح عن ع ّمان
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن م�أدبا
ر�شح عن لبنان
الأعيان والنواب
ر�شح عن ع ّمان
الأعيان والنواب
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن نابل�س
النقابات
ملحق
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن �أريحا
ر�شح عن العراق
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن الخليل
النقابات
ر�شح عن رام اهلل
ر�شح عن بيت لحم
ر�شح عن ع ّمان
الأعيان والنواب

3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369

محمد ال�شربجي
محمد الطيطي
محمد عبد العزيز الفاهوم
محمد عبد الغني يو�سف
محمد عبد الهادي العملة
محمد عكيلة
محمد علي ب�شير
ال�شيخ محمد علي الجعبري
محمد علي د ُّلول
محمد م�صطفى �أبو مو�سى
الدكتور محمد نا�صر الدين
محمد نجيب زيد
محمد يون�س العزة
محمود �أبو الزلف
محمود �أبو الفخر
محمود �أبو نافذ
محمود الحاج طاهر
محمود الخالدي
محمود ر�شدي الخطيب
الدكتور محمود زايد
الدكتور محمود ال�سمرة
محمود ال�شربيني
محمود طه ال�شربي
محمود عبد الفتاح الح�سن
محمود محمد �سعيد
محمود محمد ال�شاعر
الدكتور محمود م�صطفى عبد الجواد
محمود نجم
ال�شيخ م�شهور ال�ضامن
م�صطفى البنا
م�صطفى مرعي الجندي
مطيع ال�شيخ طه
معروف ر ّباع
الحاج معزوز الم�صري
ممدوح ال�سخن
منذر �أيوب
الدكتور مو�سى �أبو غو�ش
ال�شيخ مو�سى �أبو غيث
الدكتور مو�سى خوري

عراق المن�شية
النا�صرة
جنين
بيت �أوال  /الخليل
يافا
الخليل
حيفا
الخليل
جنين
بيت جبرين  /الخليل
يافا
يافا

�صفد
طولكرم
الطنطورة  /حيفا

قلقيلية
العبا�سية /يافا
يافا
المجدل
عرب ال�ضامن  /نابل�س
يافا

جنين
نابل�س
نابل�س
قرية �أبو غو�ش  /القد�س
بئر ال�سبع
القد�س

النقابات
ر�شح عن �إربد
ر�شح عن �إربد
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن م�صر
انتخب في قطاع غزة
الأعيان والنواب
ر�شح عن لبنان
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن الخليل
ر�شح عن جنين
ر�شح عن بيت لحم
ال�صحافة
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن �أريحا
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن �سورية
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن لبنان
انتخب في الكويت
النقابات
ملحق
انتخب في الكويت
ر�شح عن �أريحا
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
انتخب في قطاع غزة
ملحق
ر�شح عن نابل�س
مخيم الكرامة
ر�شح عن العراق
الأعيان والنواب
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن ع ّمان
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن رام اهلل
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن �سورية
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3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407

مو�سى عي�سى عابدة
الدكتور مو�سى نا�صر
ميتا مروم
مي�شيل العي�سى
مي�شيل فرح
الدكتور مي�شيل ليو�س
نافذ الحوراني
ال�شيخ نايف الطبري
نايف فار�س
نجيب الأحمد
المطران نجيب قبعين
نديم الزرو
نديم علم الدين
ن�صرت ح�سين البيطار
ن�صوح ال�سعدي
المون�سنيور نعمة ال�سمعان
نعيم �أبو �ضبة
نقوال الدُّ ر
ال�شيخ نمر الخطيب
نمر الم�صري
ال�شيخ نمر مهنا
نواف �أبو ك�شك
نوح قاعود
ها�شم الجيو�سي
هاني القدومي
هدى عثمان الخمرا
وديع ترزي
وديع دعم�س
وديع محي�سن
وديعة خرطبيل
وليد ال�شكعة
وليد �صالح
الدكتور وليد قمحاوي
يا�سر عرفات
يا�سين ح�سونة
يحيى غنام
ي�سرى البربري
ي�سرى �شاور

(*) ورد عند محمد �شريف الجعبري عن رام اهلل
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ا�ستقر في الأردن
بيرزيت
القد�س
يافا
غزة
تر�شيحا
طبرية
رمانة  /جنين
القد�س
رام اهلل
يافا
غزة
عكا
القد�س
يافا
�شفا عمرو
حيفا
الرملة
الم�سمية  /غزة
عرب �أبو ك�شك  /يافا
غزة
ج ُّيو�س  /طولكرم
يافا
حيفا
غزة
بيت جاال
رام اهلل
طبرية
نابل�س
نابل�س
نابل�س
خانيون�س
اللد
كفر زيباد /طولكرم
غزة
الخليل

الأعيان والنواب
ر�شح عن رام اهلل
الأعيان والنواب
ر�شح عن ع ّمان
انتخب في قطر
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن �سورية
ملحق  -ر�شح عن �سورية
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن جنين
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن رام اهلل
ال�صحافة
ر�شح عن العقبة
انتخب في الكويت
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن �سورية
ر�شح عن الخليل
ملحق  -انتخب في الكويت
انتخب في قطاع غزة
الأعيان والنواب
انتخب في الكويت
الهيئات الن�سائية
انتخب في قطاع غزة
الأعيان والنواب
ر�شح عن اللد *
ر�شحت عن لبنان
ر�شح عن نابل�س
النقابات
النقابات
انتخب في الكويت
ر�شح عن الزرقاء
انتخب في الكويت
انتخبت في قطاع غزة
الهيئات الن�سائية

4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417

يو�سف �أبو عو�ض
يو�سف عبد الحميد التكروري
يو�سف عبد الرحيم
يو�سف عبد الفتاح
يو�سف عبده
يو�سف عز الدين
يو�سف غنام
يون�س الكفري
يون�س كالب
يون�س محمد يون�س

الفالوجة
الخليل
�صفد
الفالوجة
�أريحا

غزة
غزة
عرعرة  /حيفا

ر�شح عن الخليل
الأعيان والنواب
ر�شح عن �سورية
ملحق
اللجنة التح�ضيرية
ر�شح عن رام اهلل
ر�شح عن رام اهلل
انتخب في قطاع غزة
انتخب في قطاع غزة
ر�شح عن لبنان
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ملحق ()5
�إلقـاء اليهـود في البحر  ..و�إلقاء العرب في ال�صحراء

()1

�إلقاء اليهود في البحر � ..شعار �صنعه اليهود  .و�صنعوا
معه كالما ً �آخر � ،أن العرب قد �صنعوه .
وه��و ��ش�ع��ار ق��دي��م ل�ع��ل ع �م��ره �أرب �ع ��ون ع��ام �ا ً �أو ي��زي��د ،
ولكنه يتجدد مع الزمان  ،في المنا�سبات العامة والموا�سم
ال�سيا�سية .
وخ�ل�ال ه��ذه الحقبة ال�ط��وي�ل��ة م��ن ال��زم��ن  ،ن��زل هذا
ال�شعار في كتب �شتى  ،والكته �أل�سنة كثيرة  ،ورددته �إذاعات
وت�صريحات  ،وخا�ض فيه �صحافيون  ،ووزراء  ،ور�ؤ�ساء  ،و�شق
طريقه �إلى منابر الأمم المتحدة ومحا�ضرها .
وقد ا�ستهدف هذا ال�شعار الت�شهير بال�شعب الفل�سطيني
�أول الأمر ُ ،ث ّم ا�ستهدف الأمة العربية ب�أ�سرها  ،بعد �أن تطور
النزاع اليهودي  -الفل�سطيني �إلى �صراع �إ�سرائيلي  -عربي .
وهكذا �أ�صبح لهذا ال�شعار تاريخ  ،له بداية  ،وما
�أظ��ن �أ ّن��ه �ستكون له نهاية � ،إال ب��زوال « �إ�سرائيل » الدولة ،
وان �ت �ه��اء ال�صهيونية ك�ع�ق�ي��دة وح��رك��ة وت�ن�ظ�ي��م  .ويومئذ
�سي�ستريح العالم الدولي من هذا ال�شعار و�أ�صحاب ال�شعار .
وق��د ا�ستهدف ه��ذا ال�شعار  ،الت�شهير ب�أ�شخا�ص غير
قليلين في الأم��ة العربية  ،ولكني �أح�سب �أن ال�شقيري قد
�أ��ص��اب��ه �أع�ظ��م « ط��وف��ان » م��ن ه��ذا الت�شهير  ..وظ�ل��ت هذه
الحملة تالحقه حتى بعد �أن تخلى عن الن�شاط ال�سيا�سي
العام  ،وان�صرف �إلى كتابة المذكرات .
وال��واق��ع �أن « �إ�سرائيل » م��ا فتئت ُت��ذك��ر العالم ف��ي ُك ّل
منا�سبة �أن « ال�شقيري » قد �صرح ب�أنه كان يريد �إلقاء اليهود
في البحر  .وكثيرا ً ما كنت �أ�ستمع لإذاعة « �إ�سرائيل » وهي
تتحدث عن ذكرى « اال�ستقالل » وقيام دولة « �إ�سرائيل » ،
وتح�شر ا�سم « ال�شقيري » ب�أنه كان يريد �أن يلقي اليهود في
البحر .
ول�ست �أع�ظ��م ق��ادة ال�ع��رب ق ��درا ً واق �ت��دارا ً ح� ّت��ى تجعلني
« �إ�سرائيل » �أع�ظ��م �أه��داف�ه��ا  ،ولكن المو�ضوع ُك� ّل��ه ل��ه ق�صة
طويلة � ،أرى من واجبي �أن �أ�ضعها �أم��ام المواطن العربي ،
ال دف��اع�ا ً ع��ن نف�سي وال دف��اع�ا ً ع��ن غ�ي��ري ممن �شملهم هذا
ال�شعار  ،ولكن الأمر يك�شف عن حقيقة العدو وخططه وو�سائله .
ومن هنا �أ�صبح مو�ضوع �إلقاء اليهود في البحر ق�ضية عامة
يجب �أن تحلل وت��در���س  ،على اعتبار �أنها ج��زء من معركتنا
الكبرى مع « �إ�سرائيل » وال�صهيونية واال�ستعمار العالمي .
وقد يظن المواطن العربي �أن « ال�شقيري » هو �أول من
ن�سب �إليه �شعار �إلقاء اليهود في البحر  .ولكن من « الإن�صاف »
�أن ن�ستعر�ض م�سيرة هذا ال�شعار من بداية الرحلة  ،لنتعرف
على « �أ�شخا�ص » الهدف واحد بعد واحد .
كان الحاج �أمين الح�سيني رئي�س المجل�س الإ�سالمي الأعلى

في فل�سطين �أول �شخ�ص قذف عليه اليهود في فل�سطين �شعار
�إلقاء اليهود في البحر  ..وكان ذلك في �أوائ��ل الثالثينيات .
ولذلك ق�صة هي جزء من الن�ضال الفل�سطيني .
في �صيف عام  1929اعتدى اليهود على حرمات حائط
ال�ب��راق ال�شريف ( المبكى )  ،وه��و ال�ج��دار الغربي للحرم
القد�سي  ،وث��ارت ث��ائ��رة الم�سلمين  ،ووق��ع هياج كبير في
فل�سطين  ،وح��دث��ت ا�شتباكات بين ال�ع��رب وال�ي�ه��ود �سقط
نتيجتها عدد من القتلى والجرحى .
وت�ألفت لجنة دولية للتحقيق في دعاوى اليهود بالن�سبة
�إل ��ى « حقوقهم » ف��ي ح��ائ��ط المبكى  ..واح�ت���ش��د ف��ي بيت
المقد�س عدد وافر من قادة العرب والم�سلمين للدفاع عن
ه��ذا الأث ��ر الإ��س�لام��ي  ،بينهم مح ّمد علي علوبة وال�شيخ
التفتنازي و�أح�م��د زك��ي با�شا م��ن م�صر  ،وم��زاح��م الباجه
جي من العراق  ،وان�ض ّم �إليهم عدد من محامي فل�سطين
يتقدمهم عوني عبد الهادي  ،وكنت محاميا ً تحت التمرين
في مكتبه  .ومن هنا بد�أت �صلتي بالمو�ضوع من �أوله .
وبعد مرافعات طويلة من الجانبين الإ�سالمي واليهودي
حكمت اللجنة الدولية بملكية الم�سلمين لحائط البراق ،
و�أن ح� ّ�ق اليهود ال يتعدى ال��زي��ارة وال�ع�ب��ادة ب�ه��دوء  .وكان
للحاج �أمين الح�سيني بو�صفه رئي�سا ً للمجل�س الإ�سالمي
الأعلى جهود كبيرة في تعبئة ال�شعور الديني في فل�سطين
و�سائر �أرجاء العالم الإ�سالمي .
ثم ت�ألفت بعد ذلك لجنة تحقيق بريطانية ( لجنة �شو )
للبحث في الجوانب ال�سيا�سية في النزاع العربي  -اليهودي .
وا�ستمعت اللجنة �إل��ى �إف ��ادات ق��ادة الفل�سطينيين وزعماء
الوكالة اليهودية في فل�سطين  .وقدم الحاج �أمين الح�سيني
بيانا ً م�ستفي�ضا ً عن الق�ضية الفل�سطينية  ،وناق�شه �أع�ضاء
اللجنة وم�ح��ام��و ال�ي�ه��ود مناق�شة تف�صيلية ع�ل��ى طريقة
المرافعات الق�ضائية  ،بال�س�ؤال والجواب .
وق ��د ل�خ����ص ال �ح��اج �أم �ي��ن الح�سيني م�ط��ال��ب ال�شعب
الفل�سطيني ب�إقامة دولة عربية في فل�سطين  ،وبد�أت مناق�شة
الحاج �أمين الح�سيني كما يلي :
�س�ؤال  « :وما هو موقع الطائفة اليهودية في هذه الدولة
العربية ؟ » .
ج��واب  « :نحن م�ستعدون لأن ن�ضع في د�ستور الدولة
ال�ضمانات الكافية لحماية حقوق الأقليات » .
�س�ؤال  « :والهجرة اليهودية  ،ما موقفكم منها ؟ » .
جواب  « :نحن نعار�ض الهجرة اليهودية  ،نعتبرها غير
م�شروعة  .وال ح� ّ�ق ل��دول��ة االن �ت��داب �أن ت��واف��ق على هجرة
اليهود �إلى فل�سطين  .نحن �أ�صحاب البالد ال�شرعيين ُ .ك ّل

(� )1أحمد ال�شقريي  ،الهزمية الكربى مع امللوك والر�ؤ�ساء  ،ج  ، 2بريوت  :دار العودة  ، 1973 ،والكتاب نف�سه يف �أحمد ال�شقريي  ،الأعمال
الكاملة  ،املذكرات  ،مج  ، 2بريوت  :مركز درا�سات الوحدة العربية وجلنة تخليد ذكرى املجاهد �أحمد ال�شقريي � 2006 ،ص �ص . 1922 - 1911
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هجرة �أجنبية يجب �أن تكون بموافقة �أ�صحاب البالد  ،كما
هو الحال في جميع بالد الدنيا » .
� �س ��ؤال  « :وه��ل ت�ع�ت�ب��رون ي �ه��ود فل�سطين ��س�ك��ان�ا ً غير
�شرعيين ؟ » .
ج ��واب  « :ع�ن��د االح �ت�ل�ال ال�ب��ري�ط��ان��ي ف��ي  1918كان
عدد اليهود في فل�سطين �ستين �ألفا ً  .ه��ؤالء هم مواطنون
فل�سطينيون  ،لهم ما لنا وعليهم ما علينا » .
�س�ؤال  « :والآخرون  ،ويتجاوزون الآن مائتي �ألف ؟ » .
جواب  « :ه�ؤالء لي�سوا مواطنين �شرعيين  .لقد دخلوا
حق  ،من غير �إرادة ال�شعب الفل�سطيني » .
البالد بغير ّ
»
�س�ؤال  « :وماذا تفعلون بهم  .ما هو م�صيرهم ؟ .
ج��واب  « :يعودون �إل��ى بالدهم � ،إل��ى �أوطانهم الأول��ى .
فل�سطين لي�ست وطنهم � .إنها وط��ن ال�شعب الفل�سطيني ،
الم�سلمين والم�سيحيين  ،واليهود الفل�سطينيين » .
و�س�أل محامي الوكالة اليهودية  « :وهل تريد يا �سماحة
المفتي �إلقاء اليهود بالبحر ؟ » .
ف��أج��اب ال�ح��اج �أم�ي��ن الح�سيني  « :نحن ال نريد �إلقاء
اليهود في البحر  .بالدنا لنا  ،واليهود المهاجرون يعودون
�إلى بالدهم » .
وانتهت الجل�سة  .وب ��د�أت الحملة الكبرى على الحاج
�أمين الح�سيني  .و�أعلن زعماء الوكالة اليهودية �أن الحاج
�أم�ي��ن الح�سيني يريد �إل�ق��اء اليهود ف��ي البحر  .وانطلقت
وك��االت الأنباء تنقل �إل��ى �صحف العالم هذا النب�أ الخطير
وال�ش ّر الم�ستطير .
»
وبعد « لجنة �شو جاءت �إلى فل�سطين لجان بريطانية
م�ت�ع��ددة  ،و�أم ��ام ك��ل لجنة  ،ك��ان ال�ي�ه��ود ي �ك � ّررون �أن عرب
فل�سطين يريدون �أن يلقوا باليهود في البحر  ،و�أن زعيمهم
الحاج �أمين الح�سيني قد �أعلن ذلك في يوم كذا  ،في �شهر
كذا  ،من عام كذا � ،إلى �آخر حبل الكذب والتزوير .
وتوالت الأح��داث  ،وانتقلت ق�ضية فل�سطين �إل��ى الأمم
المتحدة في عام  ، 1947وق�ضى الأمر ب�إن�شاء دولة « �إ�سرائيل »
وت���ش��ري��د ال�شعب الفل�سطيني  ،و�إل �ح��اق ال�ضفة الغربية
بالمملكة الأردن �ي��ة الها�شمية  .وان�ت�ه��ى ال��وج��ود الر�سمي
الكياني لل�شعب الفل�سطيني .
ولما وقعت حرب فل�سطين في عام  ، 1948انطلقت الدعاية
ال�صهيونية م��رة �أخ��رى ت�ش ّهر بالدول العربية وتتهمها ب�أنها
ت�ستهدف �إلقاء اليهود في البحر  .وفي كتاب �أيتها القد�س ذكر
الم�ؤلفان كولنز والبيير(� )1أن « وزارة الخارجية الم�صرية كانت
تنادي ب�إلقاء اليهود في البحر  ،و�أن الجي�ش ال�سوري قد �أعلن
عهده ب�إلقاء اليهود في البحر » .
وانتهت حرب فل�سطين  ،ووقعت فترة فراغ في الق�ضية
الفل�سطينية على ال�صعيد ال�شعبي ابتداء من عام  1948حتّى
عام  . 1964فالهيئة العربية العليا التي كان يرئ�سها الحاج
�أمين الح�سيني فقدت وجودها في �صفوف ال�شعب  ،وحكومة

عموم فل�سطين التي ك��ان يرئ�سها �أح�م��د حلمي با�شا عبد
الباقي وئدت يوم مولدها  ،و�أ�صبح ال�شعب الفل�سطيني من
غير قيادة  :تجمعات فل�سطينية م�شتتة في الوطن العربي
تتطلع ب�شوق �إلى قيام « كيان لفل�سطين » يمثل �إرادة ال�شعب
الفل�سطيني  ،ويقود ن�ضاله لتحرير وطنه .
ك��ان يمكن لهذا « الفراغ » �أن ي�ستمر زمنا ً طويال ً لوال
الم�صادفة .
وكانت ه��ذه الم�صادفة �أن انعقد م�ؤتمر القمة العربي
الأول في القاهرة في الأ�سبوع الأول من عام  ، 1964وقرر
الملوك والر�ؤ�ساء �إن�شاء الكيان الفل�سطيني  .ت ّم ذلك كما
�شرحت بالتف�صيل في مذكراتي ال�سابقة .
»
وكان مجرد عودة « ال�شخ�صية الفل�سطينية �إلى ميدان
الن�شاط العام مفاج�أة لـ « �إ�سرائيل »  .وازداد قلقها  ،ومعها
الواليات المتحدة  ،من �أن ال�شعب المهاجر الالجئ الذي ظن
فو�ستر داال�س وزير الخارجية الأميركية �أنّه �سيفنى بفناء
�أجياله الكبيرة  ،وتنتهي بانتهائهم الق�ضية الفل�سطينية .
�إن هذا ال�شعب قد عادت �إليه حياته وهويته  ،و�أ�صبح له في
خالل عامين منظمة تحرير  ،لها جي�ش  ،و�صندوق قومي ،
ومكاتب  ،وم��رك��ز �أب�ح��اث  ،و�إذاع ��ة  ،و�صحيفة  ،وعالقات
دولية  .وكل ذلك من العدم  ،من ال�صفر .
وم��ن هنا ب��د�أ ال�ع��داء ال�ضاري لمنظمة التحرير  ،من
جانب « �إ�سرائيل » ومن الواليات المتحدة  .وقد ظهر ذلك
ف��ي ت�صريحات زع�م��اء « �إ�سرائيل »  ،وف��ي ت�صريحات دين
را�سك وزير خارجية الواليات المتحدة .
وب��د�أت مالمح الت�شهير تظهر في �إذاع��ات « �إ�سرائيل »
و�صحفها  ،ومعها و�سائل الإعالم ال�صهيونية  ..وبد�أ الكالم
عن منظمة ال�شقيري  ،جي�ش ال�شقيري � ،إذاع��ة ال�شقيري .
ُك ّل ذلك تمهيدا ً للت�شهير « ال�شخ�صي » بال�شقيري  .وقد غاب
عنها �أن ال�شقيري لي�س هو الق�ضية الفل�سطينية  ،و�أن ُك ّل
فل�سطيني هو ال�شقيري و�أح�سن .
»
«
وك � ��ان الأم� � ��ر ال � ��ذي ق� ��ام ب ��ه ال �� �ش �ق �ي��ري ف ��ي نظر
« �إ�سرائيل »  ،خطيرا وخطيرا جدا ً  .كانت �أحالم « �إ�سرائيل »
ومخططاتها تفتر�ض �أن ال�شعب الفل�سطيني ق��د انتهى ،
وانتهت معه ق�ضية الوطن  ،وكفاحه الن�ضالي  ،و�أن ال�شعب
الفل�سطيني �أ�صبح مجموعات من الالجئين  ،ت�ش ّردوا في
الآفاق  ،وابتلعتهم �ضرورات الحياة اليومية تحت ُك ّل �سماء
وك��وك��ب � .أم ��ا الأر�� ��ض ف�ق��د ت�ق��رر م�صيرها � « ،إ��س��رائ�ي��ل »
ف��ي ال �غ��رب  ،وال�م�م�ل�ك��ة الأردن �ي ��ة الها�شمية ف��ي ال���ش��رق :
ﭽ ﯴ ﯵ ﯶﭼ( ، )2ول��م يبق �إال بع�ض الوقت ،
وي�ت��م ال�صلح بين ال�ع��رب و « �إ��س��رائ�ي��ل »  .ه��ذا ك��ان ت�صور
« �إ�سرائيل » وعلى �أ�سا�سه كانت الخطة .
وخاب ظن « �إ�سرائيل »  ،ف�إن ق�ضية فل�سطين �أكبر من
ال�شقيري وم��ن ح�ك��ام ال�ع��رب �أجمعين  ،ب��ل �إن�ه��ا �أك�ب��ر من
ال�شعب الفل�سطيني بكل ب�ساالته وب�ط��والت��ه � ،إن�ه��ا ق�ضية

( )1انظر . O Jerusalem , Larry Collins and Dominique Lapierre , p. 393 :

( )2القر�آن الكرمي � « ،سورة هود »  ،الآية . 44

693

الأمة العربية بكل طاقاتها وقدراتها  ،وبكل �أجيالها � ،إذا كان
مقدرا لهذه الق�ضية �أن تعي�ش مع الأجيال .
وتالحقت الأحداث العربية  ،فانعقدت م�ؤتمرات القمة
العربية الثالثة  ،في القاهرة والإ�سكندرية والدار البي�ضاء .
وتوتر الموقف ربيع عام  ، 1967و�أعلن الرئي�س عبد النا�صر
�سحب ق��وات ال�ط��وارئ الدولية و�أغ�ل��ق خليج العقبة  .وفي
غمرة الموجة العارمة التي �سادت الوطن العربي جاء الملك
ح�سين �إلى القاهرة  ،والتقى مع الرئي�س عبد النا�صر  ،وتم
توقيع اتفاقية الدفاع الم�شترك  .و�سافرت مع الملك ح�سين
�إلى ع ّمان وهو يقودني بطائرته  ،و�أنا �أحاول �أن �أقوده على
درب الن�ضال بكل �صفاء و�إخال�ص .
و�أت��رك بقية الق�صة  ،وقد �شرحتها في الف�صول ال�سابقة ،
لأنتقل �إل��ى م�ؤتمر �صحافي عقدته ف��ي ال�ي��وم الثاني من
حزيران  /يونيو في ع ّمان  ،قبل الحرب بثالثة �أي��ام  .وقد
كانت هذه المنا�سبة فر�صة جديدة لـ « �إ�سرائيل » لإطالق
�شعار �إلقاء اليهود في البحر من جديد .
غا�صا ً بالمرا�سلين الأج��ان��ب ،
ك��ان الم�ؤتمر ال�صحافي ّ
بالإ�ضافة �إلى ال�صحافيين العرب  ،وقد �شرحت فيه الموقف
العربي بالن�سبة �إل��ى الق�ضية الفل�سطينية  ،والم�ؤامرات
الدولية التي �أدت بالنهاية �إلى ت�شريد ال�شعب الفل�سطيني .
و�أنا �أقول �أنقل الآن عن مح�ضر الم�ؤتمر ال�صحافي ما يت�صل
بالمو�ضوع الذي نحن ب�صدده .
�س « -هل تعتقدون �أن التوتر الحا�ضر �سي�ؤدي �إلى حرب
بين الدول العربية و « �إ�سرائيل » ؟ » .
ج  « -يبدو لي �أن الحرب واقعة ال محالة  ،و�أنه �أ�صبح ال
مف ّر منها » .
�س « -وهل �ست�شترك منظمة التحرير الفل�سطينية في
هذه الحرب ؟ » .
ج « -لقد و�ضع جي�ش التحرير الفل�سطيني تحت �إمرة
ال ��دول العربية ل�ي�ح��ارب �إل��ى جانبها  ،ب��ل �إن��ه �سيكون في
ال�صفوف الأمامية في هذه المعركة » .
�س « -وما هو هدفكم �إذا ربحتم الحرب ؟ » .
ج � « -إن هدفنا هو تحرير وطننا من االحتالل الإ�سرائيلي ،
�ش�أننا ف��ي ذل��ك ��ش��أن جميع الحركات التحريرية ف��ي العالم ،
ننا�ضل من �أجل حريتنا الوطنية و�سيادتنا القومية » .
���س « -وم��ا هو م�صير الإ�سرائيليين ؟ هل تلقونهم في
البحر ؟ » .
ج  « -ال نريد �إلقاء اليهود في البحر  ،هذه تهمة قديمة ،
�أول ما زيفتها ال�صهيونية على القيادة الفل�سطينية عام ، 1929
�أثناء الثورة التي ن�شبت لمنا�سبة �أحداث حائط البراق � .أما
م�صير الإ�سرائيليين  ،فهو مو�ضوع تقرره الأم��م المتحدة
باعتباره م�شكلة دولية » .
تف�صل لنا هذا الر�أي ؟ » .
�س « -هل ّ
ج « -لقد �سبق لي في عام � 1957أن تقدمت باقتراح �إلى
الأم��م المتحدة دعوت فيه �إلى �إن�شاء وكالة تعرف « بوكالة
العودة » تعمل على ت�سهيل �إعادة الإ�سرائيليين �إلى مواطنهم
الأولى  .و�إنني �أ�ضيف الآن �أن الدول العربية بو�صفها �أع�ضاء
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في الأمم المتحدة م�ستعدة لأن ت�ساهم بن�صيبها في ميزانية
ه��ذه ال��وك��ال��ة لت�سهيل ع��ودة الإ�سرائيليين �إل��ى �أوطانهم
ال�سابقة » .
���س « -وه��ل معنى ذل��ك �أن�ك��م ت��ري��دون ط��رد اليهود من
فل�سطين ؟ » .
ج  « :لي�س هذا �صحيحا ً  ،نحن �ض ّد « �إ�سرائيل » الدولة ،
ول�سنا �ض ّد اليهود بهذه ال�صفة  .نحن نقاوم ال�صهيونية
وجميع ال�صهيونيين �سواء كانوا في فل�سطين �أو خارجها .
�إن اليهود الفل�سطينيين ي�ستطيعون البقاء في فل�سطين ،
وكذلك اليهود الذين جا�ؤوا من البالد العربية  .ولي�س لنا
عليهم �إال �شرط واحد  ،وهو �أن ال يكون لهم والء لل�صهيونية
ولـ « �إ�سرائيل » الدولة » .
�س « -واليهود باقون ؟ » .
ج « -يعودون كما ج��ا�ؤوا  ،لقد ج��ا�ؤوا بالبحر  ،وبالبحر
يعودون  ،ونحن م�ستعدون لأن ن�ساهم مع الأمم المتحدة في
ت�سهيل عودتهم �إلى �أوطانهم الأولى » .
ويقودني ما ورد في هذا الم�ؤتمر ال�صحافي �إلى �أن �أعود
�إلى الما�ضي قليال ً  .ف�إنه في المو�ضوع نف�سه .
كان ذلك في اليوم الثاني من �شهر ت�شرين الأول � /أكتوبر
 . 1957ويومها �ألقيت ف��ي الأم��م المتحدة خطابا مطوال ً
تناولت فيه ق�ضية فل�سطين من جميع جوانبها  .وعر�ضت
في جملة ما عر�ضت اقترحا ً ب�أن تن�شئ الأمم المتحدة هيئة
ت�سمى « وكالة العودة » تكون مهمتها ع��ودة الفل�سطينيين
�إلى فل�سطين  ،وع��ودة الإ�سرائيليين �إلى �أوطانهم الأول��ى ،
وقلت  ،بعد �أن �شرحت اخت�صا�ص ه��ذه الوكالة الدولية ،
بالن�ص  « :وه�ك��ذا ف��إن��ه يت�ضح ب�أننا ال نريد �إلقاء
م��ا يلي
ّ
اليهود في البحر  .ونحن نتمنى لهم حياة �أ�سعد و�أف�ضل
حيث ي�ستطيعون �أن ي�ستقروا تحت
في مواطنهم ال�سابقة ُ
�إ�شراف الأمم المتحدة  .واليهود  ،المواطنون ال�شرعيون في
فل�سطين  ،الذين يبقون في البالد ي�ستطيعون �أن ي�شاركوا
م��ع مواطنيهم الم�سلمين والم�سيحيين ف��ي حياة جديدة
من المودة واال�ستقرار  ،يطورون م�ستقبلهم ال�سيا�سي وفق
�أف�ضل المنظمات الد�ستورية الديموقراطية  .من غير دولة
ي�ستطيع اليهود �أن ي��زده��روا حيثما كانوا  .وف��ي ما يتعلق
بالوطن العربي  ،ف�إن خير ما �أ�ستطيع �أن �أقوله هو ما �أعلنه
�أحد قادة الثورة الفرن�سية في المجل�س الوطني الفرن�سي :
« نحن ال نعطي �شيئا ً لليهود ك�شعب  ،ولليهود ك�أفراد ف�إننا
نعطي ُك ّل �شيء »  .هذا ما نقوله اليوم وغدا ً .
وه ��ذا ال�خ�ط��اب م�سجل ف��ي م�ح��ا��ض��ر الأم ��م المتحدة
في ال��دورة الثانية ع�شرة  .وق��د طبع في كرا�س خا�ص في
نيويورك  ،والمقطع الذي �أ�شرت �إليه من�شور في ال�صفحة
الثانية ع�شرة  ،لمن �أراد �أن يراجع .
وعلى هذا ف�إن الذي �أعلنته في الم�ؤتمر ال�صحافي في
ع ّمان في حزيران  /يونيو � 1967أعلنته قبل ع�شر �سنوات
(  ) 1957على منبر الأم��م المتحدة  ،مع التوكيد « ب�أننا ال
نريد �إلقاء اليهود في البحر » .
وك��ان من �سخرية القدر �أن ال��ذي �أك��د ه��ذا التوكيد قد

ز ّورت عليه « �إ�سرائيل » وال�صهيونية العالمية و�أن�صارها �أنّه
قال « �إننا نريد �إلقاء اليهود في البحر » .
وفي طرفة عين انطلقت وكاالت الأنباء العالمية تنقل
ال�خ�ب��ر ال��ره�ي��ب  « :ال�شقيري يعلن م��ن ع � ّم��ان �أن العرب
يحاربون لإلقاء اليهود في البحر »  .وا�ستمرت هذه الحملة
بكل �شرا�ستها و�ضراوتها  ،ودخلت حرب الأيام ال�ستة ودخلت
معها ه��ذه الحملة  ،على هام�ش االنت�صارات في الجوالن
و�سيناء  ،وفي قطاع غزة .
حيث تكبد الجي�ش الإ�سرائيلي
وف��ي القطاع ب��ال��ذات ُ ،
خ�سائر فادحة في غزة وخانيون�س ورفح �أمام بطولة �شعبنا
وجي�شنا  ،راح المرا�سلون الحربيون يكتبون �إلى �صحفهم عن
تدمير « جي�ش ال�شقيري » مع هواية �أخ��رى  ،وهي �إطالق
ال��ر��ص��ا���ص ع�ل��ى ال �ج ��دران ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ح�ت��وي ع�ل��ى �صور
ال�شقيري .
وانتهت الحرب  ،ولكن الحملة على ال�شقيري بد�أت من
جديد  .فقد �صنعت « �إ�سرائيل » �أفالما ً ت�سجيلية « وثائقية »
عر�ضتها في ُك ّل �أرج��اء العالم  ،وفي ُك ّل لغات الب�شر  .وقد
عر�ضت في هذه الأف�لام �أح��داث الحرب  ،وغنائم الحرب ،
و�أ�سرى الحرب  .وكانت في هذه الأفالم � ،صورتي بالمالب�س
الع�سكرية � ،أخطب في قطاع عزة  ،وفي القاهرة  ،وفي بيت
المقد�س  ،والمذيع الإ�سرائيلي يقول  « :هذا هو ال�شقيري ..
الذي �أعلن �أنّه يريد �إلقاء اليهود في البحر » .
وك��ان��ت ه��ذه الأف �ل�ام م ��أخ��وذة ع��ن ��ص��ور حقيقية ل��ي ،
و�أنا �أخطب في االجتماعات العامة  ،وكانت المنا�سبة فيها
إلي .
حقيقية  ،ولكن ما لم يكن حقيقيا ً الكالم الذي ن�سبوه � ّ
و�أنّي للمواطن العادي �أن ي�س�أل نف�سه وهو يرى هذه الأفالم ،
ماذا كنت �أقول  ،وماذا كنت ال �أقول ؟
وقد انت�شرت هذه الأفالم في ُك ّل �أرجاء العالم  ،و�شهدها
ال�م�لاي�ي��ن  ،و�أع��ادت �ه��ا �إل ��ى ذاك��رت �ه��م ب��رب��ري��ة ت�ي�م��ورل�ن��ك ،
وجنكيزخان  ،وهوالكو  ،واجتمعت كلها في ه��ذا ال�شخ�ص
المتعط�ش �إلى الدماء الذي ا�سمه « ال�شقيري » .
وقد عر�ض هذا الفيلم عدة مرات في بيت المقد�س بعد
االحتالل  ،وقد �شهده ال�شباب العربي  ،وفي ُك ّل مرة كانوا
ي�شتبكون مع ال�شباب اليهود ا�ستنكارا ً للتزوير والبهتان .
وتجاوزني الحقد الإ�سرائيلي �إلى �شبابنا الذين اعتقلوا
في �سجون « �إ�سرائيل »  ،فلم يتركوا �أحدا ً من الفل�سطينيين
المنا�ضلين �إال و�صاحوا في وجهه � « :أنت تريد �إلقاء اليهود
في البحر » .
وف ��ي ك �ت��اب م ��ذك ��رات �أ� �س �ي��ر ال � ��ذي و� �ض �ع��ه المنا�ضل
الفل�سطيني �أ�سعد عبد الرحمن عن اعتقاله في « �إ�سرائيل » ،
طرائف يجدها القارئ ( . )1ومن هذه الطرائف :
قال المحقق الإ�سرائيلي  « :لقد جئت لتلقينا في البحر ،
�ألي�س كذلك ؟ » .
ال�ج��واب  « :نحن ال نريد �إل�ق��اءك��م ف��ي البحر � .إن لنا

حقوقا ً نطالب بها » .
�س�ؤال  « :وماذا تقول بت�صريحات �أحمد ال�شقيري التي
�أعلن فيها �أنّه يريد �أن يلقي اليهود في البحر » .
جواب  « :قلت �إننا ال نريد �أن نلقي اليهود في البحر .
نحن نطالب بحقوقنا في بالدنا » .
وتابع الأ�سير الفل�سطيني حديثه قائال ً :
« وجاءني المحقق  ،في ال�صباح  ،وهو ي�صيح مبتهجا :
« لقد م��ات ال�شقيري  .م��ات ال�شقيري »  .ولكننا علمنا في
ما بعد �أن �أحمد ال�شقيري لم يمت ولكن ح ّل محلّه يحيى
حمودة في رئا�سة المنظمة » .
ُث � ّم انتقل الحقد الإ�سرائيلي م��ن �شخ�صي �إل��ى بيتي ،
فقد جعلوا بيتي في فل�سطين مركزا ً �سياحيا ً ي�أخذون �إليه
ال�سائحين  ،بعد زيارتهم للأماكن التاريخية  ،ليقولوا لهم :
هذا منزل « ال�شقيري » الذي كان يريد �أن يلقينا في البحر .
و� �ص��ادف �أن ��ص�ح��اف�ي�ا ً ل�ب�ن��ان�ي�ا ً ق��د اعتقلته ال�سلطات
الإ�سرائيلية على ال�ح��دود �صيف ع��ام  1970واحتجزته في
« �إ�سرائيل » لمدة �أ�سبوعين للتحقيق معه  ،وقبل الإفراج
حيث قال له
عنه �أخذته في رحلة �سياحية  ،و�إل��ى منزلي ُ ،
ال�شرطي  « :هذا بيت ال�شقيري الذي يريد �أن يلقي بنا �إلى
البحر » .
وفي كانون الأول  /دي�سمبر من هذا العام  ، 1972نقلت
وكالة اليونايتد بر�س نب�أ يقول �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية قد
جعلت منزل ال�شقيري معبدا ً يهوديا ً  .والحمد هلل وال يحمد
على مكروه �سواه .
وال��واق��ع �أن��ي حمدت اهلل قبل ه��ذا الخبر ب��زم��ان  ،فقد
انزاح �شعار �إلقاء اليهود في البحر عن �أكتافي  ،و�ألقي على
�أكتاف الرئي�س عبد النا�صر والرئي�س د  .نور الدين الأتا�سي ،
ففي ندوة تلفزيونية ( � ) 1970/7/3أعلن الرئي�س الأميركي
الرئي�سين
نيك�سون �أن م�صر و�سورية دولتان معتديتان  ،و�أن
َ
عبد النا�صر والأتا�سي يريدان �إلقاء اليهود في البحر .
هذا مع العلم � ،أن الرئي�س نيك�سون  ،قبل واليته  ،كان
قد جاء زائرا ً �إلى القاهرة  ،فاحتفى به الرئي�س عبد النا�صر
حفاوة بالغة  ،فا�ست�ضافه في الأق�صر و�أ�سوان وفي غيرهما
من الأماكن ال�سياحية  ،وو�ضع تحت ت�صرفه طائرة خا�صة .
و ُك � ّل ه��ذه ال�ضيافة وال�ح�ف��اوة م��ن �أج��ل �أن ي�صبح �صديقا ً
للعرب  ،فكانت النتيجة �أن الرئي�س الأميركي اكت�شف �أن
الرئي�س عبد النا�صر يريد �أن يلقي اليهود في البحر .
ُث ّم �ألقي هذا ال�شعار على �أكتاف الرئي�س �أنور ال�سادات ،
فقد �أع�ل�ن��ت غ��ول��دا مائير ف��ي اج�ت�م��اع �شعبي �أق�ي��م ف��ي تل
�أبيب  ،ف�أ�شادت « بالن�ضج ال�سيا�سي الذي يتحلى به الملك
ح�سين  ،و�أن الرئي�س ال�سادات ي�ص ّر على ان�سحاب « �إ�سرائيل »
�إل��ى ح��دود ح��زي��ران  /يونيو  1967و�إع� ��ادة ح�ق��وق ال�شعب
الفل�سطيني  ،وذلك يعني رمي اليهود في البحر » � ،إلى �آخر
ما نقلته وكالة �أنباء رويتر ( . ) 1972/10/14

(Asʼad Abdel Rahman, Memoirs of a Prisoner, Palestine Monographs; 51 ( Beirut : Palestine )1
Liberation Organization, Research Center, 1969 ) , pp . 26, 51, 62, 84, 86 and 135 - 136 .
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هذا هو عر�ض موجز لحكاية �شعار �إلقاء اليهود في البحر ،
وقد اخترعه اليهود في عام  ، 1929وال يزالون يرفعونه من
حين �إلى حين  ..وهو �أ�شبه ب�شعار الال�سامية الذي �صنعوه
في �أوروب��ا لي�شهروه في وجه من ينتقد ت�صرفاتهم ويعيب
عليهم �سلوكهم .
... ...
ولكن �أحدا ً لم يفطن �إلى �أن ال�صهيونية قد �صنعت �شعارا ً
رهيبا ً طبقته عبر ال�سنين  ،ذلك هو �شعار �إلقاء العرب في
ال�صحراء .
ول�ي����س ه��ذا ال �ك�لام دع��اب��ة وال مبالغة  .ف ��إن المراجع
ال�صهيونية كثيرة وكثيرة  .وكلها تقول بالعبارة والكلمة �إن
على العرب �أن يعودوا �إلى ال�صحراء  ..هنالك وطنهم  .وال
�أريد �أن �أزيد  .ف�إن ذلك ي�ستغرق كتابا ً بكامله .
وي�ك�ف��ي �أن ن�ت��ذك��ر  ،وال �م ��أ� �س��اة ال ت�ح�ت��اج �إل ��ى ت��ذك�ي��ر ،
مخيمات الالجئين الفل�سطينيين التي دقوا �أوتادها في عام
 ، 1948وراحت الخيام تزداد ُك ّل عام حتى �أ�صبحت مجموعة
الالجئين والنازحين مليونا ً ون�صف مليون  ،يعي�شون حياة ً ،
الموت معها �أكرم و�أ�شرف .
ول�ست �أعتذر عن الإ�شارة المتوا�صلة �إلى ا�سمي في هذا
الف�صل  ،ف�إني �شخ�ص عابر تحت هذا ال�شعار � ،شعار �إلقاء

( )1القر�آن الكرمي � « ،سورة يون�س »  ،الآية . 90
( )2امل�صدر نف�سه � « ،سورة البقرة »  ،الآية . 50
( )3امل�صدر نف�سه � « ،سورة ال�شعراء »  ،الآية . 63
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اليهود في البحر  .و�سيمر تحته غيري من الذين دفعتهم
الأقدار �إلى الم�س�ؤولية القيادية في ق�ضية فل�سطين .
و ُك� ّل ق�صدي �أن ي��زداد المواطن العربي معرفة بالعدو
و�أ�ساليبه  ،ودعاياته  ،و�أن يعلم كذلك �أن دعاياته قد اخترقت
ع�ق��ول بع�ض ال�ع��رب  ،ف��راح ي���ص� ّدق ال�ت��زوي��ر الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،
وال يتردد �أن يحكي « بحكمة ورجاحة وعقالنية » قائال ً :
« يا �أخي هذه نتيجة خطبنا ب�أننا نريد �أن نلقي اليهود في
البحر ! » .
تلك هي ق�صة ال�صهيونية  :اخترعت �شعار �إلقاء اليهود
في البحر  ،زورا ً وبهتانا ً  ،و�ألقت بالعرب في ال�صحراء فعال ً
وعمالً .
»
«
ولي�س غريبا ً على �إ�سرائيل �أن ت�ستخدم البحر في
دعاياتها  ،ف�إن لها فيه �أحداثا ً و�أحداثا ً .
ويقول اهلل تعالى في كتابه الكريم :
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ(. )1

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (. )2

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ..ﭼ (. )3
�صدق اهلل العظيم
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 محمد ح�سنين هيكل  ،حديث المبادرة  ،د.م  :د.ن . 1978 ، محمد عزة دروزة  ،في �سبيل ق�ضية فل�سطين والوحدة العربية  ،بيروت  :من�شورات المكتبة الع�صرية . 1972 ، محمود ريا�ض  ،مذكرات محمود ريا�ض (  ، ) 1978-1948بيروت  :دار الم�ستقبل العربي . 1985 ، ____  ،مذكرات محمود ريا�ض  ،ج ، 2بيروت  :دار الم�ستقبل العربي . 1986 ، ____  ،مذكرات محمود ريا�ض  ،ج ، 3بيروت  :دار الم�ستقبل العربي . 1986 ، م�صطفى محمد الفار  ،مدينة اللد  :موقعا و�شهرة وتاريخا ون�ضاال  ،بيروت  :الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر . 2009 ، هارون ها�شم ر�شيد � ،إبحار بال �شط�آن  :ف�صول من �سيرة ذاتية  ،عمان  :دار مجدالوي للن�شر والتوزيع . 2004 ، -يعقوب العودات  ،من �أعالم الفكر والأدب في فل�سطين  ،ع ّمان  :المكتبة الع�صرية . 1972 ،

ثالث ًا :ال�صحف والدوريات ( �أعداد متفرقة )
( )1ع ّمان :

 جريدة الد�ستور -جريدة الر�أي

( )2الكويت :

 جريدة الأنباء -جريدة ال�سيا�سة
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 جريدة القب�س جريدة الوطن مجلة الطليعة -مجلة اليقظة

( )3بيروت

 �ش�ؤون فل�سطينية -مجلة ال�صمود

( )4دم�شق

 مجلة الجندي -مجلة الهدف

( )5جدة  ،لندن

 -جريدة ال�شرق الأو�سط

( )6الدوحة

 جريدة العرب جريدة العهد -مجلة الراية

( )7القاهرة

 -الأهرام العربي

( )8تون�س

� -ش�ؤون عربية

( )9الجزائر

 -ال�شروق

( )10عدن

 -جريدة � 14أكتوبر

( )11فرجينيا  ،الواليات المتحدة
 -الميزان

رابع ًا :مواقع الكترونية

(1) http://www.ahmad-alshukairy.org
(2) http://www.grenc.com
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