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اإىل �سهداء وادي احلوارث 
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 هـذا الكـتـاب
�ُصّكل���ت لجن���ة تخلي���د ذك���رى �لمجاهد ��حمد �ل�صقيري �إث���ر وفاته في 26 �صباط / فبر�ي���ر 1980 ، بمبادرة 
م���ن ��ح���د رفاق رحلته ف���ي �لإعد�د لتا��صي����ش منظمة �لتحري���ر �لفل�صطينية عام 1964 �ل��صت���اذ خيري �لدين 
��ب���و �لجبي���ن ، و�صمت عدد�ً من ���صدقاء �ل�صقيري وزمالئ���ه وتالميذه وعارفي قدره ، وقد ر���ش ��بو �لجبين 
�للجن���ة من���ذ ت�صكيله���ا ، ��عط���ى من وقت���ه وجهده وكبي���ر �هتمامه لعملها عط���اء غير محدود ه���و وزمالوؤه ، 
وربما لم يُدر في خلده وخلدهم في حينه ، ��ّن �لر�حل �لعظيم لن يحظى بالهتمام �لذي يليق به وبعطاء�ته 
لق�صيته و�صعبه و��مته ، ل �صيما من �لمنظمة �لتي كان هو ��باها و��مها ، و�صادنها حتى بعد �لتنّحي ، وخا�صة 
بع���د رحيل���ه . �إل ��ّن �ل�ي���ام و�لعقود خيبت ظن �لكثيرين ، حي���ن ُغّيب �ل�صقيري عن د�ئرة �ل�صوء و�لهتمام ، 
وبعي���د�ً ع���ن �لخو����ش في ���صباب ذلك ، فق���د حّمل هذ� �لتغييب �للجنة عبئاً م�صاف���اً ، لقد كان د�فع ت�صكيلها 
من لدن ��بي �لجبين و�صحبه في �لكويت هو في �لمقام �ل�ول » �لوفاء « لل�صقيري و�لق�صية ، وجرى �لتعبير 
عن���ه ف���ي ��ربعي���ن �لرجل بمهرجان تا�بيني ��قيم في مكتب منظمة �لتحري���ر �لفل�صطينية في �لكويت)1( ، لكن 
�للجنة وجدت ��مامها م�صوؤوليات تتعدى ذلك ، جرى �لتعبير عنها على مد�ر ثالثة عقود بعدة فعاليات لعل 

��برزها : 
 - عق���د ع���دة ن���دو�ت ف���ي �لكوي���ت ودم�صق وبيروت وعم���ان ، كانت مب���اِدرة ��و م�صارك���ة في �لدع���وة �إليها ��و 

�إعد�دها ، وهي �صمن ف�صل م�صتقل في �لكتاب . 
 - �إ�صد�ر كتابين من مخطوطاته ��حدهما خرافات يهودية و�لآخر فل�شطين �شنة 2000 ) عنيت بن�صرهما 

���صرة �لفقيد �لتي يمثلها في �للجنة نجله �لمهند�ش �إياد �ل�صقيري ( . 
 - �إعد�د در��صة مرجعية �صاملة كلفت بها ع�صو �للجنة �ل��صتاذة �لدكتورة خيرية قا�صمية ���صتاذ �لتاريخ �لمعروفة 

و�إ�صد�ر كتاب اأحمد ال�شقيري زعيماً فل�شطينياً ورائداً عربياً 1987 . 
 - �إ�صد�ر ما ��مكن ح�صره من كلمات �لرثاء و�لوفاء ، �لتي كتبها في �ل�صحافة �لعربية عدد من ���صدقائه 
وزمالئ���ه و�لمفكري���ن و�لكت���اب و�ل�صحفيي���ن ، على مد�ر عقدي���ن من وفاته جرى جمعه���ا ون�صرها في 

كتاب حمل عنو�ن ) كلمات وفاء ( . 
 - ��صتحد�ث موقع �إلكتروني �صم �صيرة حياته وعدد�ً من كتبه ومحا�صر�ته �لمكتوبة و�لم�صموعة ، ومئات 

من �صور �لمنا�صبات و�ل�حد�ث �لمهمة �لتي �صارك فيها)2( . 
وف���ي ج���ِل ه���ذه �ل�عمال كان رئي�ش �للجنة و��ع�صاء �للجنة ، حا�صري���ن على م�صتوى �لتخطيط و�لتنفيذ 

و�لمتابعة . 
وتعد �لذكرى �لخام�صة و�لع�صرون لرحيل �ل�صقيري ) 2005 ( مرحلة حر�ك جديد ، يمكن و�صفه بيقظة 
��و �صحوة على �ل�صقيري ، كقيمة وطنية وقومية ن�صالية ، وبخا�صة بعد �نهيار جميع �لرهانات �لتي طوحت 
بكثي���ر م���ن منج���ز�ت منظمة �لتحري���ر �لفل�صطينية ل�صالح ��وه���ام �لت�صوية . في هذه �لمرحل���ة ، ومن خارج 
�إط���ار لجن���ة �لتخلي���د ، ولك���ن من �صمي���م �لإيمان با�هد�فه���ا ، وبالقدر ذ�ته م���ن �ل�صعور بالعرف���ان و�لتقدير 

لل�صقيري ، ظهر دور معّد هذ� �لكتاب - مع �للجنة - في �إحياء هذه �لذكرى من خالل : 
1 - �إقام���ة ن���دوة عل���ى م�صت���وى عرب���ي ف���ي �لقاه���رة ، حمل���ت عن���و�ن : ) �لقاهرة تحي���ي �لذك���رى �لخام�صة 

)1( �نظر ق�صم �لندو�ت . 
 . www.ahmad-alshukairy.org : 2( �ملوقع هو(
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و�لع�صرين لل�صقيري ( . عقدت في نقابة �ل�صحفيين . 
2 - �إقام���ة ن���دوة ��خ���رى ف���ي عم���ان ، حملت عن���و�ن : ) عمان تحي���ي �لذك���رى �لخام�ص���ة و�لع�صرين لرحيل 

�ل�صقيري ( . ��قيمت في �لمنتدى �لعربي . 
3 - جرى تحديث �لموقع �لإلكتروني باإ�صافة �لمزيد من كتب �ل�صقيري . 

4 - �صمي ��حد ��كبر �صو�رع عدن با�صمه في �صهر �آذ�ر / مار�ش من عام 2006  .
5- عق���د ن���دوة فكري���ة في �لقاهرة باإ�ص���ر�ف مركز در��صات �لوح���دة �لعربية . ���صدر �لمرك���ز وقائعها �صمن 
�إ�صد�ر�ته �لعامة)1( ، ثم عهد للمركز نف�صه بن�صر �ل�عمال �لكاملة لل�صقيري ن�صر�ً م�صتركاً بين �لمركز 

ولجنة �لتخليد . 
6 - ��ع���دت قن���اة �لجزي���رة برنامجاً وثائقياً عن �ل�صقيري بثته على قناتها �لوثائقية ، ثم على قناتها �لعامة 

في �لعام 2009 ��عد �لبرنامج و��خرجه محمد بلحاج و�صارك فيه معظم ��ع�صاء لجنة �لتخليد . 
7 -  قدم �لموؤتمر �لعام لال�حز�ب �لعربية درع �لن�صال �لعربي لل�صقيري في موؤتمره �لعام �لخام�ش عام 2009 .

8 - كما ��قامة جهات مختلفة عدد�ً من �لفعاليات من بينها موؤ�ص�صة �ل��صو�ر في عكا - مدينة �لر�حل - �لتي 
عقدت ندوة تكريمية في �لذكرى �ل�صابعة و�لع�صرين لرحيله . 

 وكان مق���رر�ً �إقام���ة ن���دو�ت ��خرى في بي���روت ودم�صق باإ�صر�ف �ل��صتاذ �لدكت���ور ��ني�ش �صايغ ، �لذي 
حم���ل �ل�صقي���ري كق�صية وطنية وقومية فكرية على نحو يرقى �إلى كونه ر�صالته ، و��خرى في �لإمار�ت 
�لعربي���ة �لمتح���دة باإ�ص���ر�ف �ل��صتاذ خيري �لدين ��بو �لجبي���ن ، �إل ��ن �لظروف �لتي ع�صفت بالمنطقة 

في �ل�صنو�ت �ل�خيرة حالت دون ذلك . 
ف���ي �لذك���رى �لمئوي���ة لميالد �ل�صقي���ري ) 2008 ( ، �قترح رئي����ش لجنة �لتخليد ��ن ي�ص���در كتاب توثيقي 
مرجعي �صامل عن �صيرة �ل�صقيري يكون - بعد �صدور ��عماله �لكاملة - ��صتكمالً لمو�صوعة ��حمد �ل�صقيري 
. يرك���ز عل���ى تا��صي�ص���ه لمنظمة �لتحري���ر �لفل�صطينية ، �لتي تع���د ��هم �إنجاز تحقق لل�صع���ب �لفل�صطيني بعد 
نكب���ة ع���ام 1948 ، وت�صتت���ه خ���ارج وطنه .  وقد عهد �إلى عبد �لعزيز �ل�صيد به���ذه �لمهمة ، وخالل �صير �لعمل 
نم���ت �لفك���رة �إ�صاف���ةً وتطوير�ً به���دف �لتجويد و�ل�صمول حتى غدت على �لنحو �ل���ذي هو بين يدي �لقارئ ، 
وهو ما �قت�صى تجاوز �لذكرى �لمئوية لميالد �ل�صقيري ، لي�صدر في �لمنا�صبة �لر�هنة ، وهي �ل�صنة �لثانية 

و�لثالثون لرحيله ) 2012 ( . 
وعليه فاإن هذ� �لكتاب ل يمكن و�صفه بدر��صة �صيا�صية ��و ثقافية ��و تاريخية ��و �صيرة ذ�تية ، بل �إنه �صيء 
م���ن كل ه���ذ� ف���ي �إطار توثيقي تحليلي عن �لق�صي���ة ودور �لرجل في م�صيرتها ، على نحو يدنو به �إلى �لعمل 
�لمو�صوع���ي ، وه���ذ� ما عك�ش نف�صه على �لمنهج �لعلمي للكتاب فق���د تد�خل فيه �لمنهج �لو�صفي بالتاريخي 

بالتحليلي في مزيج �صعينا لكي تتكامل معاً حتى تحقق �لروؤية �لمن�صودة .
وكلي ��مل في ��ن يحقق �لكتاب �لغاية من �إ�صد�ره ، خدمة لفل�صطين وق�صيتها و��متها ، على نحو ت�صتحقه 

�لق�صية ورجلها �لعمالق ��حمد �ل�صقيري . 
و��خير�ً يظل �لف�صل في �إ�صد�ر �لكتاب للجنة تخليد ذكرى �ل�صقيري ، ولل�صيد خيري �لدين ��بو �لجبين 

، على كل �صعيد من متابعة ومر�جعة . 
و�هلل من ور�ء �لق�صد

عّمان 2012/7/1

)1( �نظر ق�صم �لندو�ت يف �لكتاب . 
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كلمة لجنة تخليد ذكرى المجاهد اأحمد ال�شقيري
خيري الدين اأبو الجبين

رئي�س اللجنة

تخلد �ل�مم �لحية ذكرى زعمائها ورجالها �لكبار . ونحن �لفل�صطينيين ل بد ��ن نذكر بالفخر و�لعتز�ز 
زعماءنا �لذين خدمو� ق�صيتنا �لمقد�صة ، و�صحو� في �صبيلها ، وعلى ر���صهم ��حمد �ل�صقيري موؤ�ص�ش منظمة 
، �ل���ذي ولد عام 1908 وتوفي عام 1980 . ولذل���ك ���صدرنا هذ� �لمجلد عن حياته في  �لتحري���ر �لفل�صطيني���ة
�لذك���رى �لثاني���ة و�لثالثي���ن لرحيل���ه 2012 ، ليجد فيه �لجيل �ل�صاع���د من ��بناء �صعبن���ا �لفل�صطيني و��متنا 
�لعربي���ة عر�ص���اً لحي���اة ه���ذ� �لزعيم �لكبي���ر و�إنجاز�ته و��ف���كاره ، ي�صتفيد من���ه في �صعيه لتحقي���ق ما �آمن به 
�ل�صقيري ودعا �إليه .. �لوحدة �لعربية وتحرير فل�صطين ، هذ�ن �لهدفان �للذ�ن لم يتحققا - ولال��صف - في 

حياته ... 
�ل�صقي���ري عل���م م���ن ��عالم ��متن���ا �لعربية �لخالدة ، و�إنجاز�ت���ه لقيت كل تقدير على �ل���دو�م . ففي مطلع 
�صباب���ه كان زعيمن���ا ن�صير�ً للمجاهدين ، يتولى �لدفاع عنهم في فل�صطين ��مام �لق�صاء �لبريطاني �لغا�صم ، 
�لذي كان يحكم بالإعد�م على كل عربي يحمل ر�صا�صة ناهيك عن حمل �ل�صالح . كانت له �إ�صهامات و��صحة 
ف���ي توعي���ة �لجماهي���ر ، وفي �إع���د�د �لمذكر�ت �لقانوني���ة و�ل�صيا�صية ، �لت���ي كانت تقدم �إلى لج���ان �لتحقيق 

�لدولية �لتي كانت تنظر في �لق�صية �لفل�صطينية . 
في �ل�ربعينيات من �لقرن �لما�صي تولى �ل�صقيري ، �لذي كان يمتلك قدر�ت ومو�هب باهرة في �لخطابة 
و�للغ���ة و�لقان���ون و�لفق���ه و�لحدي���ث و�لدبلوما�صية ... تولى �لدف���اع عن �لق�صية �لفل�صطيني���ة في �لمكاتب 

�لعربية �لتي ��ن�صئت �آنذ�ك في �لوليات �لمتحدة �ل�ميركية وبع�ش �لدول �لغربية . 
وبعدها ��بدع �ل�صقيري في �ل�مم �لمتحدة وهو يد�فع عن ق�صايا ��صتقالل دول �لمغرب �لعربي ... تون�ش 

و�لجز�ئر و�لمغرب وليبيا . 
ول يمكن ��ن نن�صى جهود �ل�صقيري وقدر�ته بعد ذلك لإن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، فقد ��صتطاع 
��ن ينت���زع مو�فق���ات روؤ�ص���اء �ل���دول �لعربي���ة �لذين كانو� مت�صارب���ي �ل�ه���و�ء و�لنو�يا ، كما ��صتط���اع ��ن يبلور 

تطلعات �لفل�صطينيين في مختلف ��ماكن وجودهم في �إبر�ز كيان لهم يجمعهم بعد ��ن فرقتهم �لنكبة . 
بع���د �إع���الن قي���ام منظم���ة �لتحري���ر �لفل�صطينية في �لقد����ش في 2 حزي���ر�ن / يونيو ع���ام 1964 �ن�صرف 
�ل�صقي���ري �إل���ى تثبي���ت دعائ���م �لمنظمة وقيادته���ا و�صط ��جو�ء �صعبة . ث���م ��ن�صا� جي�ش �لتحري���ر �لفل�صطيني 

ومركز �ل�بحاث و�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني . 
وبعد ��صتقالته من رئا�صة �لمنظمة بعد نك�صة 1967 تفرغ رحمه �هلل لكتابة مذكر�ته ، فا�غنى �لمكتبة �لعربية 
بع���دة كت���ب ومذك���ر�ت �صيا�صية و��حاديث �صحفية عن �لق�صية �لفل�صطينية و�لوحدة �لعربية ، ف�صّجل - في نحو 

ع�صرين كتاباً - ��فكاره ون�صاطاته ولقاء�ته مع �لقادة �لعرب ، مما يجعلها مرجعاً �صيا�صياً وتاريخياً مهماً . 
وعلى �إثر وفاة �ل�صقيري في �صباط / فبر�ير عام 1980 قب��يل يوم تقديم �ل�صفير �ل�صهيوني ��ور�ق �عتماده 
�إلى �لرئي�ش �لم�صري ��نور �ل�صاد�ت ... في ذلك �ليوم �ل��صود من تاريخ ��متنا �لعربية ، تد�عت ثّلة من محّبي 
�ل�صقيري و���صدقائه وعارفي ف�صله ومقدري جهاده �لطويل ، و�لموؤمنين بطروحاته في �لوحدة و�لتحرر .. 

و��ّلفو� هذه �للجنة �لعتيدة �لتي ي�صّرفها ��ن ت�صدر هذ� �لمجلد في �ل�صنة �لثانية و�لثالثين لرحيله . 
و�إننا لنعاهد �هلل على ��ن ن�صير على خطى �ل�صقيري في طريق �لوحدة �لعربية وتحرير فل�صطين . 

الكويت في اأيار / مايو 2012
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الق�شم الأول

الف�شل الأول
رائد اليقظة الفل�شطينية المعا�شرة 

•�ل�صقيري �صخ�صية مرّكبة .. �صخ�صية غير معّقدة  	
•�ل�صقيري و�حد من ثالثة .. ولكن .. !  	

جامعة �لدول �لعربية • �ل�صقيري وفل�صطين في 	
•فل�صطين وع�صارة �لتجربة  	

•منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ... �لإنجاز �ل�كبر و�لروؤية �لثاقبة  	
•�ل�صقيري ي�صتدعي كلينتون �إلى غزة 	

•لء�ت �لخرطوم ثالث .. لء�ت �ل�صقيري ��ربع  	
•منظمة لجئة .. في مناخات عا�صفة 	

•�لدبلوما�صي �لثائر 	
•هو �لكبير بين �لكبار .. كبير بحجته و�صجاعته  	
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كان �ل�صقي���ري �صخ�صي���ة مرّكبة ، لكنه���ا غير معّقدة ، 
ب���ل هي و��صحة في كل مكّون م���ن مكوناتها ، وجانب من 
جو�نبه���ا ، خالف���اً لم���ا تت�ص���م ب���ه �ل�صخ�صي���ات �لمرّكب���ة ، 

وبتفكيك �لجو�نب �لرئي�صة لهذه �ل�صخ�صية نجد : 
- �ل�صقيري �ل�صيا�صي و�لدبلوما�صي �لثائر . 

- �ل�صقيري �لزعيم �ل�صعبي و�لخطيب �لجماهيري �لمفّوه . 
- �ل�صقيري �لمحامي و�لحقوقي و�لفقيه �لبارع . 

- �ل�صقيري �لمثقف و�لمتنوع �لمناهل . 
- �ل�صقيري �ل�ديب �صاحب �لبيان �لرفيع . 

وتتد�خ���ل ه���ذه �لجو�نب مع���اً لت�صّكل �لتمّي���ز في بناء 
�صخ�صيت���ه ، ويمك���ن �لق���ول �إّن ُجّماع ه���ذه �ل�صخ�صية قد 

���صهم في تكوينه : 
1 - عو�م���ل �لن�ص���ا�ة : فق���د ر�صع لبن �ل�صطه���اد و�ليتم ، 
�لذي ��ورثه ع�صامية �لقبول بالتحدي طو�ل عمره . 
كما ��نه �لتقط في ديو�ن �لعائلة م�صاعر �لقلق من 
�لم�صتقب���ل �ل���ذي ينتظر فل�صطين عل���ى يد �لحتالل 
�لبريطان���ي ، وم���ا كان ين���ذر به من هج���رة �ل�صهاينة 
�إليه���ا ، و��ح����ّش ب���دوره ورفاقه �لفتيان ف���ي مو�جهتها 
 حت���ى تفتق ذهنه ع���ن مو�جهة ��طف���ال �لمهاجري�ن

ب� » �لكر�بيج « �إن هم دخلو� �لمدينة )1( . 
2 - موهب���ة �لخطاب���ة �لت���ي كان���ت حين���ذ�ك ��د�ة مهم���ة 
للتعبئة و�لتوجي���ه . فهو �لخطيب �لمتا�لق و�لمتوقد 
 ، ذو �لبديه���ة �لحا�ص���رة و�ل�صريعة و�لج���ر��ة �لفريدة

�لت���ي جعل���ت من���ه - بح���ق - نج���م كل محف���ل ي�ص���ارك 
في���ه ، وبط���ل كل ق�صي���ة يناف���ح عنها . ل ف���ي �لق�صية 
ف���ي  ب���ل   ، �لفل�صطيني���ة و�لق�صاي���ا �لعربي���ة وح�ص���ب 

�لق�صايا �لدولية بعامة . 
ويمك���ن �لق���ول �إن �لب���اب �لمبا�صر �ل���ذي دلف منه 
 ، �ل�صقيري �إلى �لحياة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية و�لعربية
هو طرده من �لجامعة �ل�ميركية ، و�إبعاده عن بيروت 

 . �إثر خطبته في ذكرى �صهد�ء 6 ��يار / مايو
3 - �لثقاف���ة �لمو�صوعية وتع���دد مناهلها وتكاملها : وهي 
�لت���ي ��م���ّدت موهبت���ه بق���وة �لبي���ان بعي���د�ً ع���ن �صج���ع 
 ، ، �ل�مر �لذي ��عانه على تا�دية دوره �ل�صيا�صي �لكّهان
�ص���و�ء بالخطاب���ة �لجماهيري���ة و�ل�صعبي���ة ��و �لكتاب���ة 
�لمثق���ف  فه���و   . �ل�صيا�صي���ة  ��و مر�فعات���ه  �ل�صحفي���ة 
�لو��ص���ع �لط���الع ، ول �صيم���ا ف���ي �لعقائ���د و�لتاري���خ 
و�ل�دب ، ف�ص���اًل ع���ن �متالك���ه زمام �للغتي���ن �لعربية 

و�لإنجليزية . 
4 - در��ص���ة �لمحام���اة وتعّمقه فيه���ا حتى غد� متبحر�ً في 
�لقان���ون بعم���ق ، وق���د زودته ثقافت���ه �لغزي���رة �لثرية 
�لق�صائي���ة  مر�فعات���ه  ف���ي  �لُحج���ة  بق���وة  �لمتنوع���ة 
و�ل�صيا�صي���ة ودفاعاته ، بل وهجمات���ه من ��جل ق�صايا 
�لتح���رر و�ل�صتق���الل لال�قط���ار �لعربي���ة ف���ي ��روق���ة 
ودهالي���ز �لجامع���ة �لعربي���ة و�ل�مم �لمتح���دة ، وعلى 

منابرها ، وفي مجال�صها بين �صنتي 1927 - 1963 . 

)1( �لم�صدر : الأعمال الكاملة ، مج2 ، �ش 159 .

ال�شقيري �شخ�شية مرّكبة .. �شخ�شية غير معّقدة

�ل�صقي���ري و�ح���د م���ن ثالث���ة ه���م عناوي���ن �لمر�ح���ل 
�لق���رن  ف���ي  �لفل�صطيني���ة  �لق�صي���ة  تاري���خ  ف���ي  �لث���الث 
 ) �لع�صري���ن : �لح���اج ��مي���ن �لح�صيني ) مرحل���ة �لنتد�ب
و��حم���د �ل�صقي���ري ) مرحل���ة �لنكب���ة و�ل�صت���ات ( ويا�ص���ر 
عرف���ات ) مرحلة �لثورة من���ذ �لر�صا�صة �ل�ولى حتى عام 

�لرحيل 2004 ( . 
ول م����ر�ء ف����ي ��ن كال منه����م كان يمتل����ك » �لكاريزم����ا « 
�لجماهيرية و�ل�صيا�صية ، وكان يمتلك من مقومات �لقيادة 
، حتى  ما و�صل به �إلى حد �لوقوف زعيماً على قمة �لهرم

وكا�نه ���صبح ) �لقيادة ( و���صبحت �لقيادة ) هو ( . 

�ل�ول ه����و �لح����اج ��مي����ن �لح�صين����ي .. كان عل����ى ث����رى 
��ر�ص����ه .. مع����ه ع�صيرت����ه وحزب����ه ، و�لحج����ر ف����ي مكان����ه 
.. حت����ى و�إن ��م�صى �صنو�ت ف����ي �لمنفى فقد ظل  قنط����ار

يدير �لكفاح با�دو�ته وموؤ�ص�صاته على ��ر�ش �لوطن . 
و�لثالث هو يا�صر عرفات .. كان على ��ر�ش هي �لثورة 
و » فت���ح « تنظي���م ممت���د ف���ي كل ف���ّج عمي���ق ، و�لبندقي���ة 

ل ��و َرَحل .  يحملها ��ّنى ُرحِّ
وبينهم���ا بع���د �لنكب���ة ، ��حم���د �ل�صقي���ري كان وح���ده 
ك�صعب���ه �لم�ص���رد �ل�ع���زل م�ص���رد�ً ��ع���زل ، لمل���م �صعبه من 

ال�شقيري واحد من ثالثة .. ولكن .. ! 

الف�شل الأول
رائد اليقظة الفل�شطينية المعا�شرة
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�لمخيم���ات و�لكه���وف ، و�لق���رى و�لم���دن .. يحا�صره في 
رون ��ي�ص���اً ، من ذوي  رون ب���ل و�لمحا�صَ حركت���ه �لمحا�صِ
�لقرب���ى و�ل�بعدي���ن .. ول�ص���دَّ م���ا ��ح�ص���و� علي���ه ��نفا�صه . 
 ... �نطلق يحمل هّم �صعبه وق�صيته على كتفين عاريتين
ل ح���زب ينج���ده ، ول تنظي���م ي�صن���ده ... علي���ه ��ن يتكل���م 
با�ربعة ع�صرة ل�صاناً)1( ، ينطلق هنا ويتلعثم هناك ، يجهر 
هن���ا ويهم�ش هناك .. يقابلونه بابت�صامة �صفر�ء ��و عب�صة 
قمطريرة ، وعليه ��ن يكون من �لكاظمين �لعافين ، حتى 
��ق���ام �لبنيان - منظمة �لتحري���ر �لفل�صطينية - على غير 
ما كانو� يا�ملون ، فا�صتوى على �ُصوقه ُيعجب �لمو�طنين 
 ... ليغيظ بهم �ل�عد�ء .. هذ� هو �إنجاز �ل�صقيري �لخالد
وه���ذ� تميزه �لفريد .. وهذه عظمت���ه �لنادرة ... هذه هي 
ح�صيلة جهده وجهاده ، ل ننتق�ش مما �صو�ها ول ُنخف�ش 

�صا�و�ً ، لذلك : 
��ذيالها��تتُه ) �لزعامة ( ُمنقادة ُت����ج����ّرر  �إل���ي���ه 
لهافلم تُك ت�صلح �إّل ل�����������ه �إّل  ي�صلح  يُك  ولم 

وكان ذل���ك من���ذ 1964 وحت���ى نك�ص���ة 1967 ، وبعده���ا 
ُغّي���ب �ل�صقي���ري - ��و ُعمل على تغييبه - ل�صالح �لمرحلة 

�لثالثة �لتي يمثلها يا�صر عرفات . 
و�إذ� كان���ت �إقام���ة منظم���ة �لتحري���ر �لفل�صطينية هي 
عن���و�ن مرحلت���ه ، �إل ��ن تل���ك �لمرحلة لم تب���د�� منذ ذلك 

�لعام ، فهي بد��ت منذ �صنة 1927 . 
وم���ا ��ح�ص���ب ��ن زعيم���اً ��و قائ���د�ً فل�صطيني���اً - �ص���وى 
طفولت���ه  من���ذ  �لق�صي���ة  عا����ش   - �ل�صقي���ري  ��حم���د 
، وو�كب تطور�تها و��حد�ثها �لج�صام بقدر�ته  وطفولتها
وطاقات���ه و�إمكاناته �ل�صخ�صية في معظم �ل�وقات ، دون 
�إط���ار ي�صتن���د �إلي���ه ويتح�صن ب���ه ، ��كان �صيا�صي���اً ��م دينياً 
��م ع�صائري���اً ��م �إقطاعي���اً ، وبال م���اٍل ��و ع�صكر ، وظل كما 
���صلفن���ا فت���ًى و�صاب���اً و�صيخ���اً وكه���اًل ، يخو����ش غمر�ته���ا 

مد�فع���اً منافح���اً عنها بالكلم���ة خطيباً ، وبالقل���م كاتباً ، 
وبالقانون مر�فعاً ، وبجر��ة �لموقف منافحاً ، وبالحجاج 
�لر�صين م�صاجالً ، وبال�صدق منا�صحاً ، وبال�مل و�لعمل 
وللكف���اح   ، من���ذر�ً  �لم�صتقب���ل  وم���ن مخاط���ر   ، مب�ص���ر�ً 
و�ل�صالح د�عياً وعامالً ، ومن ��جل وحدة �لن�صال �صاعياً ، 
وبوحدة �ل�مة �صادحاً بل �صارخاً ، وفي كل هذ� كان �صاباً 
ي�صي���خ ول ت�صيخ معه مو�قف���ه ، وبعد ��صتقالته لم يركن 
�لرج���ل �إلى �لر�ح���ة ، فلم يتقاعد ولم يقع���د ��و ي�صت�صلم 
�إلى �لك�صل �لعقلي . �ن�صرف لكتابة مذكر�ته وذكرياته ، 
وجمع �صتات نتاجاته و�آثاره �لفكرية و�ل�صيا�صية وخطبه 
ومر�فعات���ه ، حتى �إذ� و�جهه �ل�ج���ل �لمحتوم خّلف روؤ�ه 
و�صي���ة نا�صج���ة ن�صي���رة كيومه���ا ، �إرث���اً عظيم���اً ل�جيال 
�ل�مة ، وقد دّونها ون�صرها على �لمال� في نّيف وع�صرين 

 : كتاباً ، يقول عنها
» حر�ص���ت كل ��ي���ام حيات���ي ، ��ن ��ت���رك ل�مت���ي مير�ث���اً 
م���ن �لر��ي و�لجهد في �صبيل ق�صايان���ا �لقومّية و�صوؤوننا 
�لعام���ة . وق���د هّي���ا� �هلل لي ف���ي �صبيل ه���ذ� �لق�صد مجالً 

رحباً من �لتا�ليف و�لترجمة و�لخطب و�لمقالت « . 
وي�صفه���ا ��ي�ص���اً با�نه���ا » لي�ص���ت مرجع���اً تاريخي���اً ، ول 
در��صة �صيا�صية ، ول خطة قومية ، ول كتاباً ��دبياً �إن�صانياً ، 

ولكنها مزيج من كل ذلك « . 
وف���ي لحظة �لرجوع و�لخلود كان���ت عيناه ت�صّع برغم 
�لذب���ول ، كا�نم���ا تن���وب ع���ن ل�صانه بكل بي���ان قائلة : هاكم 
�ق���ر��و� وقّيمو� ونّقح���و� وطّورو� ولكن �عملو� .. ل تيا��صو� 

فلنا �لغد �آت . ثم م�صى . 
لم يكن رجل مرحلة من ق�صية ، بل كان رجل �لمر�حل 
جميع���اً ، ول���م تكن �صاحته مح�صورة في قطر ول بلد ، بل 
كان �صق���ر�ً ون�ص���ر�ً محلقاً في كل قطر وبل���د فيه لق�صية 
�صعب���ه وق�صاي���ا ��مت���ه �ص���ا�ن ، فحق لن���ا ��ن نق���ول �إن حياته 

كانت : م�شيرة ق�شية في حياة زعيم .

ال�شقيري وفل�شطين في جامعة الدول العربية 
طويلة مديدة هي تجربة �ل�صقيري في جامعة �لدول 
�لعربي���ة من���ذ مخا����ش ميالده���ا �ل���ى �إع���الن تا��صي�صه���ا، 
م�صت�ص���ار�ً للوف���د �ل�صوري فيه���ا ، ثم ��ميناً عام���اً م�صاعد�ً 
فيها ، فممثالً لفل�صطين و��خير�ً رئي�صاً لمنظمة �لتحرير 
�لفل�صطيني���ة حت���ى ��صتقالت���ه ف���ي ��و�خ���ر كان���ون �ل�ول / 
دي�صمب���ر ع���ام 1967 ، رحلة بل���غ عمرها زه���اء عقدين من 
�لزم���ان . فكي���ف يقّي���م �ل�صقي���ري �لجامع���ة م���ن خ���الل 

معاي�صة م�صيرتها هذه .. ؟ 
يمكنن���ا ��ن نجي���ب ع���ن ه���ذ� �ل�ص���وؤ�ل م���ن و�ق���ع ��د�ء 
�لجامع���ة و��د�ئ���ه في �لجامعة ، لكن ه���ذه �لإجابة �صتكون 

دون  و�ل��صل���وب   ، �لجوه���ر  دون  �ل�ص���كل  عل���ى  مقت�ص���رة 
�لم�صم���ون . وهذه �إجابة ل تالم�ش �لمو�صوعية ��و ت�صل 

�إلى �لعمق ما لم نتناول عنو�نين رئي�صين هما : 
- ماهّية الجامعة ، هدفاً وغايًة

- والق�شايا التي ت�شدت لها الجامعة في تلك المرحلة
فف����ي �لبد�ي����ة ل ب����د ��ن ن�صتذك����ر ونذّك����ر ب����ا�ن �لفكرة هي 
ف����ي �ل��صا�����ش فك����رة بريطاني����ة ��ي ��صتعماري����ة ، و��ن مباحثات 
خ����الل متابع����ة كاليت���ون  م����ن  بريطاني����ة  �لتا��صي�����ش ظل����ت 
�لمبا�ص���رة لال�نظم���ة �لعربي���ة �لمرتبط���ة بالنتد�ب���ات ��و 
�لمعاه���د�ت ، و��قله �لتفاهمات م���ع معظم �لدول �لعربية 

)1( عدد �لدول �لعربية �آنذ�ك .
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�ل�صب���ع �لقائمة فيها وه���ي �لموؤ�ص�صة لها . وكان �لم�صرف 
عل���ى ذل���ك �صاب���ط �ل�صتخب���ار�ت �لبريطاني���ة كاليت���ون ، 
�لذي ظل حا�صر�ً متابعاً في �لغرفة �لمجاورة ل�ي �جتماع 
م���ن �جتماع���ات �لم�ص���اور�ت ، وما بعدها عل���ى �ل�قل حتى 
وقع���ت �لجامع���ة بقر�ر�تها �لتي قادت �إل���ى نكبة فل�صطين 
عام 1948 ، ول مجال لتف�صيل ذلك ، ففي كتب �ل�صقيري 

ومذكر�ته من �لتفا�صيل ما يغني . 
�إل ��ن م���ا ينبغ���ي ��ن نو�صحه هنا، وه���و �لعن�صر �ل�هم 
�ل���ذي يف�ص���ر �لدور �لعاجز ، ب���ل �لذي ل يمك���ن ��ن يتغير 
م���ن دور عاج���ز �إلى دور فاعل ما لم يتبدل جوهرياً ؛ ل�نه 
م�صا�ل���ة بنيوي���ة . وه���و يتجل���ى من خ���الل ��ص���م �لجامعة 
�ل���دول  �لموؤ�ص�صي���ن ) جامع���ة  ر��ي  ��صتق���ر علي���ه  �ل���ذي 
�لعربي���ة ( فهي جامعة للدول، وحين �لعودة �إلى تفا�صيل 
 �لمباحث���ات ، نج���د ��ن ه���ذ� �ل�ص���م ه���و �صيغ���ة هالمي���ة 
ل تحمل ��ية دللة وحدوية - با�ي �صيغة من �صيغ �لوحدة 
��و �لتوحي���د لال�م���ة �لعربية ��و �ل�صعب �لعرب���ي ��و �لوطن 
�لعرب���ي، ب���ل �إن ��ول و��هم م���ا ينطلق من���ه ويوؤ�ص�ش له هو 
تكري����ش مخرج���ات �تفاقي���ة �صايك�ش - بيكو �لت���ي �صّنعت 
ه���ذه �ل���دول ، و�لتي ه���ي - ��ي �صايك�ش بيك���و - كانت ولما 
ت���زل ���صا�ش كل �لم�صكالت �لتي تعان���ي منها �ل�مة ، و��هم 
عناوينه���ا هو �لتجزئ���ة ، وفي تفا�صيل مباحث���ات تا��صي�ش 
�لجامعة ، ما يبدو منها مبا�صر�ً ��و م�صمر�ً ، �لحر�ش على 
��ن تنطلق �لجامعة من هذ� �لو�قع �لمر ، و��ن ل تتجاوزه 
�ل�صاب���ق عل���ى �صايك����ش  �إل���ى �لو�ق���ع �لوح���دوي   بالع���ودة 
- بيك���و ، و��ن تمظه���ر �ص���كل �لإطار ب���ا�ن �لجامعة هي بيت 
�لع���رب �لجام���ع على نح���و يوحي بهدف �لوح���دة ، وغّذي 
�إعالمي���ا ولما ي���زل، بجميع و�صائل �لإع���الم �لمتاحة من 
خ���الل �صحب كلمة �لدول من �لت���د�ول في ��صم �لجامعة 
فا�صتق���ر - ف���ي غي���ر ��ور�قه���ا �لر�صمي���ة ووثائقه���ا - ��ص���م 
�لجامع���ة �لعربي���ة فقط ، وترك لعق���ل �لمو�طن �لعربي، 
وموؤ�ص�صات���ه �ل�صيا�صي���ة �ل�صعبي���ة ، على �مت���د�د �لعقود ��ن 
يتعاطى مع �لجامعة �إطار�ً للحلم �لعربي بالوحدة ، ومن 
كان ي���درك ه���ذ� �لو�ق���ع - و�ل�صقي���ري و�حد م���ن هوؤلء - 
فقد تعاطى مع �لجامعة على ��نها �لإطار �لوحيد �لقائم ، 
ول بد من �ل�صعي �لدوؤوب لتح�صين و�قعه ، وملء جنباته 
وردهاته بما يوؤهله ليكون بنياناً وحدوياً ، ب�صكل ��و باآخر ،

 

��ي ��ن يجعله �لبد�ية و�لمنطلق . 
�ل�مر �لآخر �لذي تجدر �لإ�صارة �إليه هو �لتز�من في 
فك���رة �لن�صا�ة مع قر�ر �لحركة �ل�صهيونية باإقامة �لدولة 
�ليهودي���ة في موؤتمر بلتيمور . ول نرغب في �للجوء هنا 
�إل���ى نظري���ة �لموؤ�م���رة ) و�إن كان �لم�ص���روع �ل�صهيون���ي 
برمت���ه ، من���ذ تبني فكرت���ه حتى �لآن ه���و موؤ�مرة لم يعد 

�صطر ��و ف�صل منها خافيا ( . 
لكن حتى و�إن كان �لتز�من هو مح�ش م�صادفة زمنية ، 

فقد غد� حقيقة تاريخية ، �ل�صتنتاج �لمركزي منها هو ��ّن 
عل����ى �لجامعة �لعربية مو�جه����ة قيام �لدولة �ليهودية . ��ي 
��ن تتعام����ل �ل����دول �لعربية مجتمعة مع قي����ام �لدولة ، بعد 
��ن كانت تتعامل معها قبل ذلك فر�دى ، ��و بتو��صل ظرفي 
بتعليم����ات ��و �إم����الء�ت بريطاني����ا، ون����د�ء �لمل����وك و�ل�مر�ء 
�لع����رب للفل�صطينيين باإنهاء �إ�صر�بهم �لتاريخي عام 1936 

��برز مثال على ذلك . 
وبانته���اء �لحرب �لعالمية �لثانية عام 1945 �ن�صرفت 
بريطانيا و�لوليات �لمتحدة �إلى �لإعد�د لإعالن �لدولة 
�ليهودية ، وفي �ل�صنة نف�صها ولدت جامعة �لدول �لعربية 
وحمل���ت ��م���ام �لجماهي���ر �لعربي���ة ر�ي���ة ط���رد �ليهود من 
فل�صطي���ن ، وفي �صن���ة 1948 �نتهى �ل�م���ر بنكبة فل�صطين 
ومو�فق���ة �لجامعة على �لهدنة مع �لدولة �ليهودية �لتي 
وقع���ت من قبل دول �لطوق �صن���ة 1949 ) �تفاقيات رود�ش 

مع كل من م�صر و�ل�ردن ولبنان و�صورية ( . 
وق���د �خت�ص���ر �ل�صاعر �لعربي �لفل�صطين���ي �لكبير ��بو 

�صلمى دور �لجامعة في هذه �لمرحلة بقوله : 
غربيدول تح�ص�ب�ه����ا �ص�رق�ي���ة فالحاكم  ��معنت  و�إذ� 
حكمت فيها على ت�صريد �صعبييوم هّزت للوغى ر�ياتها

 و���صبح����ت م�صوؤولي����ة �لجامع����ة من����ذ ذل����ك �لحين هي 
تحري����ر فل�صطي����ن . و�إن كانت ��نظم����ة �لجامعة ��خفقت في 
من����ع �إقام����ة �لدولة �ليهودية في فل�صطي����ن ، فاإن فل�صطين 
قد نجحت في ��ن ت�صكل ر�فعة لتحرير �لجامعة ولو جزئياً 
من حكم �ل�صتعمار لها ، وذلك حين كانت نكبتها �صبباً في 
�إ�صقاط تلك �ل�نظمة ، وذلك من خالل �ل�نظمة �لجديدة 
�لت����ي حمل����ت ب����ذور �لنهو�����ش �لقومي ول �صيم����ا من خالل 
دور م�ص����ر في �لجامعة ومعه����ا �صورية و�لعر�ق ، و�لجز�ئر 
لحق����اً . �إل ��ن �ل�صتعم����ار ظ����ل م����ن �لخ����ارج وف����ي �لخ����ارج 

ي�صعى للت�صلل �إلى د�خلها ، عبر بع�ش ��ع�صائها . 
هذه �لم�صيرة في مر�حل ما قبل �لنكبة ومرحلة ما بعد 
قيام �لثور�ت ومرحل����ة �لتيه �لبرزخية كان فيها �ل�صقيري 
حا�ص����ر�ً ، �صم����ع ور��ى وعا�����ش و��دل����ى بدل����وه بي����ن �ل����دلء ، 
حت����ى كان قي����ام منظم����ة �لتحرير �لفل�صطيني����ة عام 1964 ، 
فا��صب����ح و�ح����د�ً م����ن رج����ال �ل�ص����ف �ل�ول ) �لق����ادة ( ، لكنه 

 

- وفل�صطي����ن في �صخ�صه بموقعه - كان �لكب�ش �ل��صود في 
�لقطي����ع �لذي خل�ش م����ن تجربته �إل����ى ��ن �لجامعة لي�صت 
جامعة ... ولي�صت عربية �لوجه و�ليد و�لل�صان ، �إل ��نه لم 
يغادره����ا م�صت�صلم����ا ، و�إنم����ا كر�ش �إيمانه با�نه����ا �إطار ينبغي 
تغيي����ر م�صمونه؛ ف�ص����اغ روؤيته في كتابه �لمهم : �لجامعة 

�لعربية : كيف تكون جامعة .. وكيف ت�صبح عربية . 
��م���ا ع���ن م�صيرت���ه فيه���ا فه���ي مبثوث���ة ف���ي تفا�صيلها 
�لجارح���ة في ق�ص���م �لمذكر�ت من ��عمال���ه �لكاملة ، ومن 
��ه���م ف�ص���ول تجربته فيها مرحل���ة قي���ام �لمنظمة وحتى 
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��صتقالته ) 1964 - 1967 ( . 
وفي تجربته هذه تعر�ش �ل�صقيري للكثير من حمالت 
�ل�ذى ، ومحاولت �لخال�ش من وجوده فيها ، لكنه تحدى 
و�صم����د . وكان م����ن ��برز منجز�ته ف����ي �لجامعة ��صتحد�ث 
د�ئ����رة فل�صطي����ن �لتي عهد به����ا �إلى ��ربعة م����ن ��بناء �ل�ردن 
وفل�صطي����ن هم : ��مين عقل ، ذو �لكفل عبد�للطيف ، رفيق 

�للبابيدي ، نا�صر �لدين �ل��صد .
وكذل���ك �لمحا�ص���ر�ت �لت���ي ��لقاه���ا على طلب���ة معهد 
�لبح���وث و�لدر��صات عن فل�صطي���ن : تاريخها وح�صارتها 
من���ذ فج���ر �لتاريخ حتى �لنتد�ب ، وقد ن�صرت كتاباً حمل 
��ص���م )محا�صر�ت عن ق�صي���ة فل�صطين منذ فجر �لتاريخ 

حتى �لحرب �لعالمية �ل�ولى ( .
�إل ��ن �لتاري���خ - تاري���خ �لجامع���ة ، وتاري���خ �ل�مة - لم 
ين����ش ل���ه دوره ف���ي �لدف���اع �لمخل����ش ع���ن �صائ���ر ق�صاي���ا 
�ل�قط���ار �لعربي���ة و��صتقالله���ا ، وه���و م���ا �صكل ل���ه لحقاً 
ر�صي���د�ً قوي���اً خالد�ً حفظته له هذه �ل�قطار بعد ��ن نالت 
��صتقاللها و���صبحت ��ع�صاء في جامعة �لدول �لعربية .

ويمكنن���ا ��ن ن�صي���ر �إل���ى بع�ش ما حظي ب���ه من تقدير 
ودع���م حي���ن كانت ق�صوة �لحم���الت �لظالم���ة ت�صتد ، فقد 

قال محمود ريا�ش وزير خارجية م�صر :
�إنن���ا نج���ل رئي����ش �لمنظم���ة ونع���رف ق���دره، ونع���رف 
مو�قفه �لوطنية، في كافة �لميادين و�لمنظمات �لدولية 
�لت���ي د�فع فيه���ا لي�ش عن ق�صية فل�صطي���ن فقط، بل عن 
جمي���ع �لق�صايا �لعربي���ة، فمنذ ��ن ��ن�صئت �ل�مم �لمتحدة 
كان يد�ف���ع دف���اع �لم�صتمي���ت، وك�ص���ب �ل�ع���د�ء م���ن كافة 
�ل���دول �ل�صتعماري���ة �لذين كانو� على �ل���دو�م يناه�صونه 
ويقاومون���ه، وهم يعلمون مدى �صالبته في �لحّق ومدى 
قدرت���ه وكفاءت���ه ف���ي �ل�صم���ود ��م���ام �ل�صتعم���ار وعم���الء 
�ل�صتعم���ار و��لعي���ب �ل�صتعم���ار، ف���كان د�ئم���اً �صوك���ة في 
حل���ق �ل�صتعم���ار وفي حل���ق مندوبي �ل���دول �ل�صتعمارية 
ف���ي �ل�مم �لمتحدة، وكلنا ��صتمعنا �إليه بتقدير و�إعجاب، 
ونعل���م �لجه���د �لذي يقوم به و�ل���ذي نقدر ��ّن���ه �صيقوم به 
عل���ى �ل���دو�م في �لم�صتقبل، لي�ش فق���ط من ��جل �لق�صية 

�لفل�صطينية، بل من ��جل كافية ق�صايا �لحرية)1( .
فيما قال عبد�لعزيز بوتفليقة وزير خارجية �لجز�ئر 

) رئي�صها �لحالي ( : 
��رى م���ن �لو�ج���ب �لمقد�ش على وف���دي ��ن ن�صكر �ل�خ 
��حم���د �ل�صقي���ري عل���ى ما قام ب���ه �صخ�صياً م���ن ت�صحيات 
ومجه���ود�ت ل تع���رف �لتو�ن���ي، ول تع���رف ��ي ت���رّدد ف���ي 

خدم���ة �لق�صي���ة �لجز�ئري���ة عل���ى �لخ�صو����ش و�لق�صي���ة 
�لعربي���ة عل���ى �لعموم، و�إننا نعتبره ف���ي �لجز�ئر ل رئي�صاً 
لمنظم���ة �لتحري���ر �لفل�صطيني���ة فح�صب ولك���ن مجاهد�ً 
مكّرم���اً كريم���اً ف���ي �صبي���ل �لق�صي���ة �لعربي���ة، ومجاه���د�ً 
ك�صائ���ر �لمجاهدي���ن �لذي���ن نا�صل���و� ف���ي �صف���وف جي�ش 
�لتحري���ر ��و ف���ي �ل�صج���ون ��و ف���ي �لمنظم���ات �لت���ي كانت 
تق���اوم �ل�صتعم���ار حين���ذ�ك ��ي���ام �لحت���الل �لفرن�صي في 
�لجز�ئ���ر. ف���اإن �ل��صت���اذ �ل�صقي���ري ��ّدى و�جب���ه �لمقد����ش 
ف���ي ميادي���ن �لكفاح وخ���دم �لق�صية �لجز�ئري���ة، وقام في 
وج���ه �ل�صتعمار �ل�جنبي ��ينم���ا كان، وعلى ��ي �صبر وعلى 
��ي رقع���ة م���ن �لب���الد �لعربي���ة. �إن ت�صامننا م���ع �لق�صية 
�لفل�صطيني���ة يع���ّد ق�صط���اً �صئيالً للدين �ل���ذي علينا من 
�لكثيري���ن من ��بناء فل�صطين وعلى ر���صهم رئي�ش منظمة 
�لتحري���ر �لفل�صطينية. فاإن عهدنا ف���ي �ل�صقيري �لوفاء، 

وعهدنا فيه �لت�صبث بالق�صية �لعربية )2( .
��م����ا وزي����ر خارجية �ل�ص����ود�ن حمد عو�����ش �لهب ، 

فقد قال :
للق�صي���ة  نف�ص���ه  �ل�صقي���ري  �ل�صي���د  وه���ب  لق���د 
�لفل�صطيني���ة، وه���و يعتبر بحّق ��با �لق�صي���ة �لفل�صطينية، 
لق���د �لتقيت بال�صيد �ل�صقيري منذ ��كثر من ع�صر �صنو�ت 
في ني�صان/ ��بريل 1955 في موؤتمر باندونغ في �إندوني�صيا 
حيث ل���م يكن رئي�ص���ا للمنظمة، و��صتطاع بقوت���ه و�إيمانه 
بالق�صي���ة �لفل�صطيني���ة ��ن ي�ص���ّق طريق تل���ك �لق�صية في 
ذل���ك �لموؤتم���ر �لكبي���ر، و��صتط���اع ��ن يك�ص���ب تا�يي���د ذل���ك 
�لموؤتم���ر للق�صي���ة، وما زلت ��ذكر ذل���ك �لحديث �لوطني 
�لر�ئ���ع �ل���ذي تحدث به ، و�لذي ما ز�لت ���صد�وؤه ترّن في 
��ذن���ي حت���ى هذه �للحظة. ونا�تي بعد ��كثر من ع�صر �صنين 
لنلتق���ي بال�صيد �ل�صقي���ري في هذه �لقاعة، ف���اإذ� بالرجل 
ه���و نف����ش �لرجل، و�إذ� به بنف�ش �لإيم���ان ، و�إذ� بالثقة في 
�ل�صع���ب �لفل�صطيني وف���ي �لق�صية �لفل�صطينية لم تتغير 
ول���م تتب���دل، فهنيئ���ا لل�صع���ب �لفل�صطين���ي �لمنا�ص���ل ��ن 

يوجد فيه هذ� �لرجل)3( .
ويعل���ق محم���د عبد�لعزي���ز �ص���الم وزي���ر خارجي���ة 

�ليمن قائالً :
لقد ��صتمعنا بكل �عتز�ز و �إكبار لل�صيد ��حمد �ل�صقيري 
�ل���ذي كاف���ح م���ن ��ج���ل �لق�صي���ة �لفل�صطينية، وم���ن ��جل 
�ليم���ن، وم���ن ��ج���ل �لجن���وب �ليمن���ي �لمحتل، وم���ن ��جل 
�لجز�ئ���ر، وم���ن ��جل �لمغرب، ومن ��ج���ل ليبيا، ومن ��جل 

�لعالم �لعربي با�كمله من �لمحيط �إلى �لخليج)4( .

)1( �ل�عمال �لكاملة ، مجلد )2( ، �ش 1474 . 
)2( �لم�صدر نف�صه ، �ش 1475 .
)3( �لم�صدر نف�صه ، �ش 1476 .
)4( �لم�صدر نف�صه ، �ش 1477 .
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فل�شطين وع�شارة التجربة
بقي���ام منظم���ة  �نته���ت  �لتجرب���ة  م���ن  ��ربع���ون عام���اً 
�لتحري���ر �لفل�صطيني���ة �لت���ي كان ) �لميث���اق �لقوم���ي ( 
ه���و بيانه���ا ) �لمانف�صتو ( �لذي قّدم���ه �ل�صقيري للتاريخ 
و�ل�جيال ، وذلك ه���و خال�صة وع�صارة �لتجربة �لفكرية 
و�ل�صيا�صي���ة �لنظري���ة و�لعملي���ة - �لميد�ني���ة - وه���و كما 
نك���رر د�ئم���اً عن���و�ن �لمو�جه���ة �لت���ي �صّوب���ت ولم���ا ت���زل 
و�صتظ���ل ت�صّوب عليه - ��ي �لميث���اق - �صهام �ل�عد�ء حتى 
�لن�ص���ر و�لتحري���ر ، ل�ن���ه عن���و�ن �لم�ص���روع �لعرب���ي ف���ي 

مو�جهة �لم�صروع �ل�صهيوني . 
��دركه���ا  م���ن عناوي���ن  �لقوم���ي  �لميث���اق  �نبث���ق  لق���د 

�ل�صقيري في م�صيرته نذكر من ��همها : 
)1( فه���م ��ه���د�ف �لم�ص���روع �ل�صهيون���ي �ل�صتعماري في 
ج�صد �ل�مة �نطالقاً من فل�صطين ، ما يفر�ش حكماً 
��ن تك���ون مقاومت���ه ، عم���اًل وجهد�ً قومي���اً ، وبالتالي 

تحرير فل�صطين. 
)2( وذل���ك م���ا يجع���ل �لت�صوي���ة عم���اًل عاجز�ً يح���ول دون 

نهو�ش �ل�مة وتقدمها و��صتقر�رها و��صتقاللها . 
)3( و�إن �ل�صيا�صة على ��هميتها ، غير قادرة على �لتحرير 
فميادينه���ا ��ّن���ى �تجه���ت ماآله���ا �إل���ى �ل�م���م �لمتحدة 
�صانعة �لكيان �ل�صهيوني ، ويرى من ح�صيلة تجربته 
�لناجح���ة ب���كل �لمعايير عل���ى منابرها وف���ي ردهاتها 
��نه���ا غير موؤهلة ول قادرة على رّد �لحق �لفل�صطيني 
و�لعرب���ي ل��صحاب���ه ، وق���د �غت�صب���ت فل�صطي���ن على 

فل�صطين ولن تحّرر �إل على ��ر�صها . 
)4( و�إذ� كان���ت ح�صيل���ة �لحتالل هي بط���رد �لفل�صطيني 
وت�صري���ده في �لآفاق ، فل���ن يكون هناك تحرير ناجز 
دون �لعودة ، �إذ ل وطن بدون مو�طنيه ، كل مو�طنيه . 
ويالح���ظ �لق���ارئ ��ن �لقد����ش تحظى باهتم���ام خا�ش 
���ح ��ن �لقد����ش ف���ي م�صيرت���ه  م���ن �ل�صقي���ري ، وهن���ا نو�صّ
وحيات���ه ومعاركه هي �ل��صا����ش ، ولئن لم يفرد لها �لكثير 
م���ن �لحدي���ث �لم�صتقل فال�نها كانت د�ئم���اً بدهية يرتفع 
�لوط���ن كل���ه �إل���ى �صنامه���ا ، وه���و م���ا ي���رد ف���ي �لكثير من 
خطب���ه ومقالت���ه ، وقد تجّلى في عق���د �لموؤتمر �لوطني 
�لفل�صطين���ي �ل���ذي ��علن قيام �لمنظمة عل���ى ذر�ها وفوق 
رباها ، وما ��كده �لميثاق من ��نها عا�صمة فل�صطين ، و�تخذ 
منها مقر�ً رئي�صاً للمنظمة و�صائر ��جهزتها ، و�صنورد فيما 
يا�ت���ي روؤ�ه �ل�صابقة ف���ي �صذر�ت غنية من ��قو�له ، نختمها 
بالتو�صي���ف �ل�صتر�تيج���ي للكي���ان �لفل�صطيني - منظمة 

�لتحري���ر �لفل�صطيني���ة ، نخرج منه �إل���ى �صفحات �لكتاب 
ونح���ن على يقين با�ن �لرج���ل كان بحق و�صيبقى ما بقيت 

فل�صطين ر�ئد �ليقظة �لفل�صطينية �لمعا�صرة . 

فل�شطين في قلب الأمة
فل�صطي���ن �ل�صغي���رة �لتي ل تتجاوز ع�ص���رة �آلف ميل 
مربع ، لم تقرر م�صير فل�صطين وحدها ، ول م�صير �ل�مة 
�لعربي���ة وحدها ، ولكنها قررت م�صي���ر �لعالم �لإ�صالمي 

كله . قررت م�صير وجوده ، وح�صارته عدة مر�ت . 
كان���ت ��ول وقع���ة فا�صل���ة حا�صم���ة ف���ي تاري���خ �لعروب���ة 
و�لإ�ص���الم ف���ي عام 636 ميالدي���ة ، موقع���ة �ليرموك �لتي 
فتح �لم�صلمون فيها فل�صطين ، ولم يفتحو� فيها فل�صطين 
وح�ص���ب ولكنه���ا فتح���ت م�ص���ر ، معرك���ة �ليرم���وك فتحت 
�صم���ال ��فريقيا ، معركة �ليرم���وك فتحت �لعر�ق ، معركة 
�ليرم���وك فتحت �ل�قطار �لبعيدة �لنائية �إلى �ل�صند ، �إلى 

�لهند ، �إلى �ل�صين )1( . 

احتالل فل�شطين .. عار الأمة
�إن �حتالل فل�صطين على ��يدي » �إ�صر�ئيل « ومن ور�ئها 
�ل�صتعمار ، ف�صالً عما فيه من ��خطار م�صيرية على �ل�مة 
�لعربية با��صرها ، هو ��كبر عار لحق �ل�مة �لعربية كلها منذ 
ب����د�� �لإن�صان �ل�ول ي�صت�صعر معن����ى �لعار ، لهذ� فاإن تحرير 
فل�صطي����ن تبعة قومية كب����رى تقع على عاتق �ل�مة �لعربية 

با��صرها حكوماٍت و�صعوباً )2( . 

الت�شوية
ينطل���ق �ل�صقي���ري ف���ي رف�ص���ه للت�صوي���ة م���ن �إيمان���ه 
�لعمي���ق ب���ا�ن ��ي ح���ّل للق�صي���ة �لفل�صطيني���ة يتوقف عليه 
م�صير �ل�مة ووجودها ، وبالتالي فاإن �لت�صويات لن تعيد 
كام���ل فل�صطي���ن ، و�صتبق���ي �لكي���ان �ل�صهيون���ي �صرطان���اً 
ف���ي قلب �لوط���ن �لعربي �ل�م���ر �لذي �صيوؤث���ر حكماً على 
م�صتقبل �ل�مة كلها ، ول يمكن ��ن يتعافى �لوطن �لعربي 
�إل بتعاف���ي فل�صطين ، ولن يكون ذلك �إل بحرب �لتحرير 
لذلك يقول ��مام �لطالب - في تا�كيد على �لثقة بال�صباب 

و�لطالب - كونهم �ل�مل �لمرتجى عزيمة و�إر�دة : 
�إن ق�صي����ة فل�صطي����ن ل ت�صتن����د �إلى �لعو�ط����ف �لقومية 
وح�ص����ب ، ولك����ن ور�ءه����ا في�ص����اً ز�خ����ر�ً م����ن و�ق����ع �لتاريخ ، 
و�لحق �لطبيعي ، ومبادئ �لقانون �لدولي ، و�صرعة �لعدل 

)1( من خطاب �ل�صقيري في وفود ) 74 ( دولة �إ�صالمية في موؤتمر ��بي بكر �ل�صديق في �لإ�صكندرية ، 25 �آب / ��غ�صط�ش 1966 . 
)2( من كلمة �ل�صقيري في قمة �لإ�صكندرية ، ��يلول / �صبتمبر 1964 . 
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و�لإن�صاف . ��قول هذ� ��مامكم ، وعلى ��مو�ج �ل�ثير ، ليكون 
و��صحاً وقاطعاً ��ن تحرير فل�صطين هو ��كبر ��هد�ف �ل�مة 
�لعربية ، عليه يتوقف م�صيرها ووجودها ، ومن ��جل ذلك 
فاإن����ه ل يمثل ��ن�صاف �لحل����ول ، ول يخ�صع لت�صويات تقوم 

على ���صا�ش �لم�صاومة ��و �صيا�صة �ل�خذ و�لعطاء . 
ويتك���رر ذلك ف���ي قول���ه : �إن فل�صطين ج���زء ل يتجز�� 
م���ن �لوط���ن �لعرب���ي �لكبي���ر ، و�إن �لفل�صطينيي���ن جزء ل 
يتجز�� من �ل�مة �لعربية ، و�إن ق�صية فل�صطين ل حل لها 
بالطرق �ل�صيا�صية و�ل�صلمية ، و�إنما بحرب �لتحرير )1( . 

العودة مفتاح الحل
يحت���ل حق �لعودة في مو�ق���ف �ل�صقيري مكانة بارزة ، 
فهو ) �لمفتاح ( �لذي حمله �لالجئ حين �صّرد من وطنه 
وورث���ه �ل�ب ع���ن �لج���د و��ورثه للحفي���د ) مفتاح �لحل ( ، 

��ي هو حق فردي وحق وطني عام . 
يق���ول : �إن مفت���اح �لح���ل يق���وم ف���ي مو�ص���وع �لعودة : 
��ج���ل يج���ب ��ن يع���ود �لالجئ���ون �إل���ى وطنه���م ، وه���ذ� ه���و 
�لحق �لفطري �لذي ل يتطرق �إليه �صك ، و�لذي �عترفت 
ب���ه �لجمعي���ة �لعام���ة لال�مم �لمتح���دة و��كدته ف���ي جميع 

قر�ر�تها �لتي �تخذتها في كل دورة من دور�ته . 
ول����ن يك����ون ف����ي ُمْكَنة ��ي �إن�ص����ان ، يتمت����ع ب�صمير حي ، 
وبالح����د �ل�دنى من م�صاعر �ل�خوة �لب�صرية ، ��ن ينكر على 
�صعب فل�صطين حقه في �لعودة ، �لعودة �إلى بيوته ، ليعي�ش 

فيها فوق ��ديم وطنه )2( . 

فل�شطين والأمم المتحدة
��م�ص���ى �ل�صقيري �صتة ع�صر عام���اً يد�فع عن �لق�صية 
�لفل�صطينية في �ل�مم �لمتحدة ، ��دلى بكل �لحجج وقدم 
���دة للحق �لعربي ، وعّبر عن خال�صة  كل �لبر�هي���ن �لموؤكِّ
تجربته منها بمر�رة و��لم في �لعديد من كتاباته ، وخل�ش 
�إلى ��ّن �لتحرير لن يكون �إّل على ��ر�ش فل�صطين وبالثورة 

فيقول : تحرير فل�صطين ل يتم في �ل�مم �لمتحدة . 
�إن ق�صي���ة فل�صطي���ن ل ت�صل���ح فيها �ل�م���م �لمتحدة ، 
فلقد ��فنيت حياتي وزهرة عمري في �ل�مم �لمتحدة وما 
ر��ي���ت فيها خير�ً �صتة ع�ص���ر عاماً . �إن تحرير فل�صطين ل 

يتم �إل بالكفاح وعلى ��ر�ش فل�صطين )3( . 

طريق تحرير فل�شطين لي�س طريق نيويورك
وحي���ن كّل���ف برئا�صة وفد فل�صطين �إل���ى �ل�مم �لمتحدة 
 ، بع���د �نتهاء عمل���ه ممثالً للمملكة �لعربي���ة �ل�صعودية فيها
رف����ش �لتوج���ه �إل���ى نيوي���ورك و�آث���ر �لتوج���ه �إل���ى مدين���ة 
بور�صعي���د مدين���ة �لمقاوم���ة �لعريقة و�لمجي���دة للم�صاركة 
ف���ي �حتفاله���ا بالنت�ص���ار �لكبي���ر عل���ى �لع���دو�ن �لثالث���ي 
�لبريطان���ي �لفرن�ص���ي �ل�صهيون���ي ع���ام 1956 ويق���ول : لقد 
�آث���رت �لح�صور �إل���ى بور�صعيد على �لذه���اب لح�صور جل�صة 
 �ل�م���م �لمتح���دة ف���ي نيوي���ورك ، و��ق���ول لإخو�ن���ي هن���اك : 
» �ح�ص���رو� جل�صة �ل�مم �لمتح���دة ، وتحدثو� للمرة �لثامنة 
ع�صرة ثم للمرة �لتا�صعة ع�صرة ، ���صيفو� �إلى �صجالت �ل�مم 
�لمتح���دة خطب���اً ��خ���رى ، ولك���ن ثق���و� ��ن تحري���ر فل�صطين 
لي����ش ل���ه �إل طري���ق و�ح���د ، لي����ش طري���ق نيوي���ورك ، لي����ش 
طري���ق �ل�م���م �لمتحدة ، لكن���ه طريق بور�صعي���د ، �إنه ��ق�صر 

�إلى فل�صطين «  )4( . 

المنظمة .. تو�شيف ا�شتراتيجي
�إن �لكي���ان و�صيل���ة ل غاي���ة ، �إن���ه تنظيم وجه���از ، يعيد 
لل�صعب �صخ�صيته وقدرته على �لعمل ، على �لكفاح ، على 

�لتحرير . 
�إن �لكي���ان قي���ادة وطني���ة جماعي���ة منا�صل���ة قاعدت���ه 

�لكبرى هي �ل�صعب با��صره . 
�إن �لكيان كفاح في كل ميد�ن . 

�إن �لكيان لي�ش مجرد �صعار�ت وعبار�ت ، ولكنه ��جهزة 
وطنية نامية حية عاملة . 

للط���الب  تدري���ب  مع�صك���ر�ت  �لفل�صطين���ي  �لكي���ان 
و�ل�صباب ، للرجال و�لن�صاء ، ولجميع �لقادرين على حمل 

�ل�صالح . 
�لكي���ان �لفل�صطين���ي ق���و�ت فل�صطيني���ة تن�ص���ا� وت���درب 

لتوؤدي دورها �لكبير في معركة �لتحرير . 
�لن�ص���اء  �تح���اد�ت  في���ه  تنظي���م  �لفل�صطين���ي  �لكي���ان 
و�لعم���ال و�لطالب ونقابات �لعمال و�لمحامين و�ل�طباء 

و�لمهند�صين . 
�لكيان �لفل�صطيني تلتقي فيه تنظيمات �ل�صباب وفرق 

�لك�صافة و�لنو�دي �لريا�صية . )5( 
�إن منظم���ة �لتحرير هي �ل�صعب كل���ه ، ��بناء فل�صطين 
جميع���اً ، �لمقيم���ون و�لالجئ���ون ، �لعم���ال و�لفالح���ون ، 
�لط���الب و�ل�صب���اب ، �لرج���ال و�لن�ص���اء ، و�صيكافح �ل�صعب 

لبقاء �لمنظمة ونموها كما كافح لقيامها . 

، 31 �آذ�ر / مار�ش 1965 .  )1( من كلمة �ل�صقيري في �فتتاح �لندوة �لعالمية لالتحاد �لعام لطالب فل�صطين في �لقاهرة
)2( من �لخطاب �لرئي�صي في �لجمعية �لعامة ��لقاه �ل�صقيري في 30 ��يلول / �صبتمبر 1960 . 

)3( من خطاب �ل�صقيري في ذكرى �لنكبة في 15 ��يار / مايو 1965 في جامعة �لقاهرة . 
��كتوبر 1965 .  )4( من خطاب �ل�صقيري في �لموؤتمر �ل�صعبي �لذي ��قيم في بور�صعيد ، 17 ت�صرين �ل�ول /

يناير 1964 . )5( من ��حاديث �ل�صقيري ل�بناء فل�صطين �إثر موؤتمر �لقمة �لعربي �ل�ول ، كانون �لثاني /
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�إن قي���ام منظم���ة �لتحري���ر �لفل�صطيني���ة كان بمثاب���ة 
�لتج�صيد �لفعلي و�لعملي للكيان �لفل�صطيني ، �لذي يعد 
��ه���م م���ا تحقق لل�صع���ب �لفل�صطين���ي بعد نكبة ع���ام 1948 
وت�صتت���ه ف���ي �لآف���اق . لقد عمل ه���ذ� �لكيان عل���ى توحيد 
 ، �ل�ص���ف �لفل�صطين���ي ، وجم���ع كلمت���ه ، وبل���ورة ��هد�ف���ه
و�لت���ي   ، تحقيقه���ا  يمك���ن  به���ا  �لت���ي  �لو�صائ���ل  و�ختي���ار 
تتلخ����ش ف���ي حقوقه �لد�ئم���ة في وطنه ، وه���ي حقوق ل 
 ، ت�صقط بالتقادم ، ول يمكن �لتفريط بها ��و �لتنازل عنها

ول يحق ل�ي جهة تجاوزها ��و تخطيها . 
ل �ص���ك ف���ي ��ن من ��ه���م �إنجاز�ت �ل�صع���ب �لفل�صطيني 
ه���و بع���ث �لكي���ان �لفل�صطين���ي و�إن�ص���اء منظم���ة �لتحرير 
�لفل�صطيني���ة ، وقد �صّج���ل �لتاريخ �لعربي �لفل�صطيني ��ن 
ه���ذ� �لإنج���از كان ��هم �ل�صفح���ات �لم�صرقة ف���ي �إنجاز�ت 
�ل�صقي���ري ، و��ه���م ما في هذ� �لمنج���ز �لتاريخي ��نه و�صع 
�ل��ص����ش �ل�صليم���ة و�لمرتكز�ت �لقوي���ة و�لقو�عد �لمتينة 

لهذ� �لكيان ، و�صّكل �لهيكل �لتنظيمي و�ل�طر �ل�صحيحة 
لمنظم���ة �لتحرير �لفل�صطينية ، ف�ص���اغ �لميثاق �لقومي 
�لفل�صطين���ي و�لنظام �ل��صا�ش للمنظمة من و�قع خلفيته 
م�صي���رة  ف���ي  وم�صاركت���ه  �لن�صالي���ة  وخبرت���ه  �لقانوني���ة 

�لق�صية �لفل�صطينية . 
وكان م���ن ��ب���رز �لمقوم���ات له���ذ� �لهي���كل �لتنظيم���ي 
و���ص�ص���ه ، قي���ام �ل�صقي���ري باإن�ص���اء �لموؤ�ص�ص���ات �لرئي�صي���ة 
لمنظم���ة �لتحري���ر �لفل�صطيني���ة وه���ي : جي����ش �لتحرير 
�لفل�صطين���ي ، و�ل�صن���دوق �لقومي �لفل�صطين���ي ، ومركز 
�لإع���الم  ��همي���ة  ��درك  نف�ص���ه  �لوق���ت  وف���ي   . �ل�بح���اث 
، فا��ص����ش �لإذ�ع���ة  ف���ي �لكف���اح و�لن�ص���ال  ودوره �لفاع���ل 
.. �صوت فل�صطين ، و��ن�صا� مكاتب للمنظمة  �لفل�صطيني���ة
ف���ي �ل�قطار �لعربية و�ل���دول �ل�صديقة لتق���وم بالتوعية 
بالق�صي���ة ، وبخدم���ة �ل�صع���ب �لفل�صطين���ي ف���ي �ل�صت���ات ، 
وبتقوي���ة �لرو�ب���ط و�ل�ص���الت بالم�صوؤولي���ن و�لر�صميين 
في �ل�قطار �لمختلفة بما يخدم �لق�صية �لفل�صطينية . 

ال�شقيري ي�شتدعي كلينتون اإلى غزة
�لمنج���ز   ه���ذ�  عظم���ة  مق���د�ر  عل���ى  دلي���ل  ��ن�ص���ع   �إن 
) منظم���ة �لتحري���ر �لفل�صطيني���ة ( و��ق���و�ه ه���و ��ّن نح���و 
ن�ص���ف ق���رن م���ن �لزم���ان ق���د �نق�ص���ى من���ذ قي���ام �لكيان 
، بتا��صي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��نها  �لفل�صطيني
لما تزل عنو�ن �لكيان �لفل�صطيني ، �لتي ل يختلف �ل�صعب 
�لفل�صطين���ي �إل عل���ى �صبل تطويره���ا ، و��ن ميثاق منظمة 
�لتحري���ر �لفل�صطيني���ة ه���و �لعن���و�ن �لجام���ع ل�صتهد�ف 
قوى �ل�صد �لعك�صي و�لم�صروع �ل�صهيوني �ل�ميركي ، �إلى 
 ) حد ��ن ميثاقها ، حتى بعد تعديله �لكبير من ) �لقومي
�إل���ى ) �لوطن���ي ( ، وحت���ى بع���د ��ن �نتهكته �لتج���اوز�ت في 
�لممار�ص���ة ، قد ��صتجل���ب �لرئي�ش �ل�ميركي بيل كلينتون 
�إل���ى قطاع غزة ع���ام 1998 ، ليح�صر دورة بائ�صة للمجل�ش 
�لوطن���ي �لفل�صطيني يرى فيها بعيني���ه وي�صمع با�ذنيه ��ن 
�لمجل�ش �صيجري تعديالت تكر�ش تلك �لنتهاكات وُتفّرغ 

�لميث���اق م���ن م�صمون���ه .. كان �لمجل�ش في تل���ك �لدورة 
��بعد ما يكون عن ��ن يدعى مجل�صاً بما �صابه من �إجر�ء�ت 
 ، طالت �لعدد و�آلية �لجل�صات ول �صيما فو�صى �لت�صويت
و�صف���وه  و�لح�ص���ور  �لمر�قبي���ن  م���ن  كثري���ن  ��ن   حت���ى  
�لمجل�ش �لدمية ( ومع هذ� فقد خرج بقر�ر هالمي  ب� )
ن����ش على تفوي�ش �للجنة �لتنفيذي���ة باإجر�ء �لتعديالت 
�لالزم���ة لإخ�صاعه لم���ا ن�صت عليه �تفاقات ��و�صلو ، وهنا 
ن�صتذك���ر كم كانت �صو�بية �ل�صقيري ونفاذ ب�صيرته حين 
ي�صف لنا �لروؤية �ل�صتر�تيجية �لثاقبة �لتي حكمته وهو 

ي�صوغ �لميثاق �لقومي حيث يقول : 
 » كتبُت وعّدلت وحذفت وقّدمت و��ّخرت ، وكنت ��بيت 
غي���ر م���رة على كلم���ة ��و عبارة ليلتين ��و ثالث���اً ، فا�نا ��مام 
��جيال فل�صطينية تقر�� ما بين �ل�صطور ��كثر مما تقر�� في 

�ل�صطور « . 

حينم���ا ق���رر �لعرب عق���د �لقم���ة �لعربي���ة �لر�بعة في 
�لخرطوم في 1967/8/29 ، كانت �إز�لة �آثار عدو�ن حزير�ن 
1967 ه���ي عن���و�ن �لموؤتم���ر ، فيم���ا كان موق���ف �ل�صع���ب 
�لفل�صطين���ي ، ممثالً بمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية عبر 
خطب وت�صريحات رئي�صها ��حمد �ل�صقيري ، و�لمنظمات 
�لفد�ئي���ة ، يوؤك���د ��ن غايته���ا �نتقل���ت �إل���ى تحري���ر كام���ل 

�لت���ر�ب �لفل�صطيني بالمقاوم���ة ، دون ف�صل بين ما �حُتل 
في عامي 1948 و 1967 . 

�إل���ى �لتناق����ش  لق���د كان ه���ذ� �لتباي���ن �ل���ذي يدن���و 
ورئي�صه���ا  �لمنظم���ة  دع���وة  ع���دم  ور�ء   ، �ل�صتر�تيج���ي 
وزر�ء  موؤتم���ر  م���ن  ب���دء�ً   ، �لقم���ة  تل���ك  �إل���ى  �ل�صقي���ري 

لءات الخرطوم ثالث .. لءات ال�شقيري اأربع

منظمة التحرير الفل�شطينية 
الإنجاز الأكبر والروؤية الثاقبة 
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منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، ��ر�دها �ل�صقيري �إطار�ً 
جبهوياً تتاآلف فيه �ل�جيال �لفل�صطينية ، وما يتقاطع في 
قل���ب كل جي���ل بمختلف ��طيافه ، بمعنى ��ن تكون �صانعة ، 
��و حا�صنة على �ل�قل ، للوحدة �لوطنية في مجتمع يمتد 
�صتات���ه بات�ص���اع �لك���ون ، و�إّن على �ل�صقي���ري ��ن يمّثل هذه 
�ل�جي���ال و�لتيار�ت و�ل�طياف . وق���د كان هذ� حا�صر�ً في 
ذهن���ه وهو ي�ص���كل �ل��صا�ش �لقاعدي للمنظم���ة ، �لموؤتمر 
�لفل�صطيني ، وقد عانى في �لو�صول �إليه معاناة هائلة بكل 
م���ا تعني���ه كلمة �لمعاناة �لهائلة من مع���اٍن . وقد ��وج�صت 
جّل �لقوى �لفل�صطينية خيفة ، من ��نه جاء ليجه�صها ��و 
ُيجه���ز عليه���ا ، ) �لهيئة �لعربية �لعليا - حركة �لقوميين 
�لع���رب - �لبعثي���ون - حرك���ة فت���ح - �لمنظم���ات �لفد�ئية 
�لنا�صئ���ة .. �إل���خ ( . وهذ� كله يمكن فهمه ، وكان هو نف�صه 

يدركه ويفهمه ويعيه .. 
لكن �لعامل �ل��صد ُع�صر�ً ، هو �لمناخ �لعربي �لر�صمي 

�لعام �لذي كانت ت�صوده ثالثة تيار�ت رئي�صة : 
�لتي���ار �لقومي �لنا�صري ) م�صر - �لجز�ئر - �لعر�ق    - 

بخا�صة ( ، وهو �لذي يتبنى �إن�صاء �لكيان . 
�لتي���ار �لقوم���ي �لبعث���ي وتمثل���ه �صوري���ة ، وه���و تي���ار    - 
عري����ش ف���ي �ل�قط���ار �لعربي���ة وبي���ن �لفل�صطينيين ، 

ويقف على ي�صار �لتيار �ل�ول . 
�لتي���ار �لمحافظ وتمثله بو�ص���وح �ل�صعودية و�ل�ردن ،    - 
ويتوج����ش خيفة من �لم�صروع برّمت���ه ل��صباب قديمة 

ومعروفة منذ وحدة �ل�صفتين . 
هن���ا كانت �لمع�صل���ة �ل��صا�ش �لتي و�جهه���ا �ل�صقيري 

في تحركاته . 

ويمك���ن و�صف �لمناخ �لعام للموؤتمر �لفل�صطيني با�نه 
من���اخ ��صتقط���اب بامتي���از ، مع نقي�ش �إيجاب���ي هو حر�ش 
معظ���م �ل�ع�صاء على نجاح �لموؤتم���ر ، ولكن با�ق�صى قدر 
من �لقيود �لتي تكّبل �ل�صقيري على نحو يبدد �لمخاوف 
و�ل�صكوك لكل فريق ، ��و يقللها . وفي �لآن ذ�ته كان عليه 
��ن يك���ون حري�ص���اً على ع���دم �لخروج عن قاط���رة �لميثاق 

�لقومي �لفل�صطيني . 
فالمنظم���ة لم تكن تعي�ش عل���ى ��ر�ش وبين �صعب ، بل 
 ، عل���ى ��كث���ر من ��ر����ش ، وتجمعاتها و�صط ��كث���ر من قطر
وه���ي تجمع���ات تخ�ص���ع ل�ص���روط ، ��و ف���ي �لح���د �ل�دن���ى 
لظ���روف �جتماعي���ة و�صيا�صي���ة و�قت�صادي���ة متباين���ة ... 
�إل���خ . و�ل���دول تتباين مو�قفها من �لق�صي���ة وفقاً لتباين 
مو�قفها و�ختالفها �ل���ذي يتا�ثر بدوره بعو�مل و�صغوط 

خارجية ... �إلخ . 
لق���د كان » َحْم���ل « �لمنظم���ة » وميالده���ا « وطفولتها 
قي�صري���اً ب���كل م���ا تحم���ل �لكلمة م���ن معنى ، ب���ل و�إذ� كان 
بالزو�ب���ع  ُمثق���اًل  في���ه  ُول���دت  �ل���ذي  �ل�صيا�ص���ي  �لمن���اخ 
و�لعو��ص���ف ، كم���ا ��وجزن���ا ، فق���د �زد�دت ه���ذه �لعو��ص���ف 
ب���ل وبلغ���ت ح���دَّ �لإع�صار ، فم���ا ��تيحت له���ا �ل�صكينة حتى 
ت�ص���رب ف���ي �ل�ر����ش جذورها وي�صت���د عوده���ا وتقف على 
�صوقها . وفي ظل هذ� �لمناخ �لمتقلب كان ��ع�صاء �للجنة 
�لتنفيذي���ة - ��ي���ة لجنة - يحر�ص���ون عليها ، كل بطريقته 
وبم���ا �متل���ك م���ن خب���رة ن�صالي���ة ��و مرجعي���ة �صيا�صي���ة . 
كان���ت �لخب���ر�ت �لن�صالي���ة متباين���ة ومختلف���ة ��حيان���اً ، 
و�لمرجعي���ات �ل�صيا�صي���ة كذلك ، وكل ه���ذ� ما كان لي�صّب 
ف���ي م�صلح���ة �لمنظمة ��ب���د�ً ، و�ل�ص���ورة �لعام���ة لما ير�د 
بالمنظم���ة - ل له���ا - وما يحاك �صده���ا من هنا وهناك ، 

منظمة لجئة .. في مناخات عا�شفة

�لخارجية �لذي ُيعّد لها ، لكن �ل�صقيري بادر �إلى �ل�صغط 
عل���ى �لدول���ة �لم�صيفة للقمة - �ل�ص���ود�ن - فا�وفد �صفيق 
�لح���وت مدير مكتب �لمنظمة في بيروت �إلى �لخرطوم ، 
لاللتق���اء برئي����ش وزر�ئها محمد ��حمد محجوب ، للعمل 
على توجيه �لدعوة للمنظمة ، ملّوحاً في حالة �لف�صل في 
قمة  تحقيق ذلك ، با�نه �صيح�صر �إلى �لخرطوم ليعقد )
�صعبي���ة ( ف���ي ��ح���د م�صاجده���ا بم���و�ز�ة �لقم���ة �لر�صمية ، 
يعلن فيها ��ن فل�صطين لم ُتدع لح�صور قمة فل�صطين . 

�آر�ءه  وُدع���ي �ل�صقي���ري للقم���ة ، كان كعادت���ه يحم���ل 
ومو�قف���ه وقد ��عدها �إعد�د�ً علمياً ، وخال�صتها ح�صد كل 
طاق���ات �ل�م���ة لمعرك���ة �لتحري���ر . كما �خت�ص���ر �لموقف 
 : ) �ل�صيا�صي فيما عرف لحقاً ب� ) لء�ت �لخرطوم �لثالث
ل تفاو����ش ، ول �صل���ح ، ول �عت���ر�ف ، و��خفق في ��ن تقبل 
�ل���الء �لر�بع���ة ل ح���ل منف���رد�ً . و�إز�ء �ل�ج���و�ء �ل�صائ���دة 
: » ��نا  ف���ي �لقم���ة ��نهى ح�ص���وره فيها بعبارته �لم�صه���ورة

ل�ص���ت ملكاً ل�حر�ش على �لبقاء في �لُملك ، ول�صت رئي�صاً 
ل�حر�ش على �لبقاء رئي�ش جمهورية ، ��نا و�حد من �صعب 
فق���د كل �ص���يء ، ولم يعد لنا م���ا نخ�صره ، ل�ننا خ�صرنا كل 
�ص���يء ، ولكن بقي لنا عقلنا وكر�متنا و�آمالنا ، �إن �لتجاه 
�لع���ام في ه���ذ� �لموؤتمر ل ي�صجعني عل���ى �لم�صاركة فيه ، 
ول ���صتطي���ع ��ن ���صه���م ف���ي ه���ذه �لق���ر�ر�ت ، ولذلك فاإني 

��علن �ن�صحابي من �لموؤتمر « . 
لق���د كان موؤتم���ر �لقمة في �لخرط���وم محطة فا�صلة 
ف���ي تاري���خ �لق�صي���ة �لفل�صطيني���ة ، وف���ي تاري���خ منظم���ة 
 ، �لتحرير �لفل�صطينية ، �إيذ�ناً بانتهاء �لمرحلة �ل�صقيرية
وح�صبن���ا من���ذ ذل���ك �لحي���ن وحت���ى �لآن ، ��ن رف�ش �لالء 
�لر�بع���ة ، و�لقب���ول بالحلول �لمنفردة ، ه���و ���صا�ش جميع 
خط���و�ت �ل�صت�ص���الم و�لتنازل عن �لحق���وق ، �لذي تردت 

فيه �لق�صية ولما تزل . 



11

لم تكن و��صحة بمجملها ��مام �لجميع . وحده �ل�صقيري 
 �ل���ذي كان ق���د خب���ر �ل�نظم���ة و�صيا�صاته���ا وع���رف قادتها
- جّل قادتها - قبل ��ن توؤول �إليهم �لمقاليد ، وكان �ل�قدر 
على ��مرين مهمين ��عاناه على �لتعامل معهم ، ثم خذله 

لحقاً : 
�ل�ول : هو طرح �آر�ئه ومو�قفه بقوة �لمنطق و�لحجة 
وتفني���د دع���اوى �لمهادن���ة ، بج���ر��ة ل تنق�صه���ا �لكيا�صة ، 

م�صتعيناً بحجم ق�صيته . 
����ر للمنظمة -  و�لثان����ي : �لق����درة عل����ى �مت�صا�ش ما ُيدبَّ
�لق�صي����ة ِبلي����ل ، ف�ص���اًل ع���ن نه���ار ، �صمن �لخ���ط �ل�حمر 
�لذي ر�صمه لنف�صه ، وهو �لم�صوؤولية �لتاريخية ��مام �صعبه 
و��مته و��جيالهما . ويمكن �إيجاز هذين �لعاملين بالقدرة 
عل���ى تكام���ل �ل�صتر�تيجي���ة و�لتكتي���ك ، وع���دم �لخل���ط 
بينهم���ا ، وب�ص���كل ��دق ع���دم �ل�صم���اح للتكتي���ك بالتج���اوز 
عل���ى �ل�صتر�تيجي���ة ، و��صتم���ر�ر �ل�صتعان���ة بالقدرة على 
�لمناورة هنا وهناك ، وعلى نحو كان لديه مح�صوباً ، و�إن 

لم يكن مدرو�صاً بعناية فيما ��زعم . 
لق���د ظل ه���ذ� �لوع���ي معين���اً لل�صقي���ري حت���ى ��و�صكت 
�لو�قعة على �لوقوع �صنة 1967 ، فاختل �لتو�زن و��صطربت 
�لروؤية ��مام عو��صفها �لهوج ، وفي هذه �لمرحلة �لُمكفهرة 
وم���ا تاله���ا ، تكالبت عو�م���ل عديدة هبَّت عل���ى �لمنظمة ، 
عنو�نه���ا �لوحيد : �لخال�ش من مرحل���ة �ل�صقيري ، ومع 

��نها لم تكن متفاهمة بال�صرورة . 
 : فالم�صالح �لذ�تية لال�طر�ف بد��ت ناظماً لمو�قعهم
�لفل�صطيني���ون له���م روؤى متباين���ة ، �لمع�صك���ر�ت �لعربية 
حكم���ت روؤ�ه���ا �ل�صابقة من �لمنظم���ة مو�ق�َفها ، ومع�صكر 

�ل��صدقاء كذلك . 
��م���ا ��ع�ص���اء �للجن���ة �لتنفيذي���ة وبينهم م���ن ���صافهم 
�إليه���ا قبي���ل �لع���دو�ن ) ��ب���و غربي���ة ، يغمور ، وحم���ودة ( ، 
بل وهوؤلء في مقدمهم وهم بالتا�كيد من ��عالم �لن�صال 
�لفل�صطين���ي ، فا�ظ���ن ��نه���م ل���م ي�صكلو� في تل���ك �ل��صابيع 
�لقليل���ة مناع���ة �إ�صافي���ة لج�صد �لمنظمة ، وه���و ما نقر��ه 
ف���ي مذكر�ت بهجت ��بوغربية ، �لوحيد بينهم �لذي د�فع 
ور�ف���ع عن موقف �للجن���ة �لتنفيذية في ه���ذه �لمرحلة ، 
كم���ا ع���ن مو�قف���ه �لناق���دة بق�ص���وة لل�صقي���ري من���ذ �إن�صاء 

�لمنظمة . 
نخل�ش من هذ� �إلى ما يا�تي : 

حزي���ر�ن  ح���رب  بع���د  كان���ت  �لتنفيذي���ة  �للجن���ة  �إن   -  1
�لعدو�ني���ة » تائه���ة « تتلم����ش دروبها ، ول���م تقدم روؤية 
��صتر�تيجي���ة �صاملة للمرحلة �لجدي���دة ، و�إن حاولت 

تقديم عناوين ع�صكرية لم تتو�فق عليها . 
2 - كان���ت �لح�صاب���ات �لذ�تية تطغى ��حيان���اً على ح�صابات 
�للجن���ة  كر�م���ة   ، �ل�صخ�صي���ة  و�لكر�م���ة  �لق�صي���ة 

�لتنفيذي���ة على ح�ص���اب مقت�صيات �لمرحل���ة ، فتغرق 
في �لمناكفات . 

3 - ل���م تتوق���ف �للجنة �لتنفيذية عن���د ��خطر قر�ر �تخذ 
بح���ق �لمنظم���ة ، وربم���ا ل���و نف���ذ ل���كان �ل�خط���ر بحق 
�لق�صي���ة ، وه���و ��صتبعاد �لمنظمة م���ن قمة �لخرطوم 
�لت���ي كان مق���رر�ً لها ��ن تنحو باتج���اه مغاير لما نجم 
عنها ) �لالء�ت �لثالث ( ، وهو قر�ر ��ح�صب ��نه ما كان 
للجنة �لتنفيذي���ة مجتمعة ��ن ت�صتطيع تجاوزه ، لكن 
�ل�صقي���ري تج���اوزه ، وفر����ش با�صم �لمنظم���ة �لالء�ت 

�ل�صهيرة �لتي هي بحق لء�ت �ل�صقيري . 
��ح�ص���ب ��نهم ل���و �نطلقو� من �لحقيق���ة �لمدوية �لتي 
ج�صدته���ا هزيم���ة حزي���ر�ن / يوني���و بالن�صب���ة للمنظم���ة ، 
وه���ي ��نه���ا بعد ��ن كانت قبل حزي���ر�ن ن�صف لجئة تعي�ش 
و�صط رياح عاتية ، غدت بعد زلز�ل حزير�ن منظمة لجئة 
ته���ب عليه���ا ��عا�صير مدمرة ، لعله���م بفعل حجم �لكارثة 
�صلو� �صو�ء �لطريق ، بل وربما ب�صبب حجم �لكارثة ���صاع 
�لزل���ز�ل �لطري���ق نف�صه ف�صلو� وكاد يك���ون �صيرهم خبط 
ع�ص���و�ء ، وهم يح�صبون ��ن �لطريق لّما يزل هو �لطريق ، 
ف���ي حين ��كدت �لكارثة �صالمة �لهدف بينما �زد�دت �صقة 

�لّدرب وم�صقتها . 
كان يمك���ن لل�صقي���ري ��ن يح�صم �ل�مر بقر�ر ، لكنه لم 
يفع���ل ، و�إذ� كان �ل�صبع���ة قد �نكبو� ف���ي �للجنة �لتنفيذية 
عل���ى تدب���ر ��مره���م - ��م���ر �ل�صقي���ري - بعي���د�ً عم���ا يدور 
حولهم ، ف���اإن �ل�صقيري قد �نكب خارج �للجنة �لتنفيذية 
عل���ى ما ي���دور ح���ول �لمنظمة با�كث���ر مما يدور ف���ي �إطار 

�للجنة �لتنفيذية نف�صها . 
وف���ي �لمح�صلة فال�صقي���ري و�صلته ر�صائ���ل �لجميع ، 

فاإذ� بها ُتختزل في كلمة و�حدة ) �لنقالب ( . 
وبحكم���ة �لم�ص���وؤول تج�صد موقفه ف���ي كلمة و�حدة 

) �ل�صتقالة ( . 
و��خي���ر�ً ل ب���د ��ن ن�صي���ر �إل���ى توجيه���ه �ل�صتقال���ة �إلى 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، ل �إلى �للجنة �لتنفيذية ��و �لمجل�ش 
�لوطن���ي . �إن ��حد�ً ل���م يتوقف حتى تاريخه - فيما ��علم - 
عند هذه �لكلمة بما ت�صتحقه ، بل �إن �لكثيرين ح�صبو� ��نها 
نوع من » �لمكابرة « ، حتى ل يظهر �لرجل بمظهر �لمهزوم 
و�لم�صت�صلم ��مام من عّينهم في �للجنة �لتنفيذية ، فالمهم 
بالن�صب���ة لهم في حينه ��ن ي�صتقي���ل �ل�صقيري و�ل�صالم ... 
، كانت و�صتظل تعني  لكن �لقر�ءة �لب�صيرة لهذ� �لتوجيه
��ن م���ن بن���ى �لكي���ان لن ي�صهم ف���ي هدم �لبني���ان ، ويا ��يها 
�لآخرون « ، �لزمالء و�صو�هم : �إن » �ل�صعب « هو �لَحَكُم  «

بيني وبينكم ، وهو و�لتاريخ �صاحبا �لكلمة �لف�صل ... 
وها هو �ل�صعب - بجيله �لجديد ، يعيد قر�ءة ��صتقالة 
�ل�صقي���ري يوم���اً بع���د �آخر ، ق���ر�ءة ل���م ُتقر�� ف���ي حينها .. 

فا�ّمتنا و�صعبنا - كما هو �لتاريخ - حي ل يموت . 
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الدبلومــا�شي الثائــر
يمك���ن ��ن نخت�ص���ر دور �ل�م���م �لمتح���دة وموؤ�ص�صاته���ا 
�لمختلف���ة ، كم���ا ��عل���ن عن���ه غ���د�ة تا��صي�صها بع���د �لحرب 
�لعالمي���ة �لثاني���ة ، با�نه���ا » ق�صر �لع���دل « ��و » د�ر �لق�صاء 
�لعال���ي « ��و » �ل�عل���ى �لدولي « �ل���ذي �صتجد فيه �ل�صعوب 
�لمظلوم���ة �صاح���ة لإنقاذه���ا م���ن ظل���م و�ق���ع عليه���ا ، ��و 

للح�صول على حقوقها �لم�صلوبة . 
و��ح�ص���ب ��ن ه���ذ� �لتب�صيط ل يجافي حقيقة �ل�هد�ف 
�لمعلن���ة لال�م���م �لمتح���دة �لت���ي ��وج���زت ف���ي �لمحافظة 
عل���ى �ل�صلم �لعالم���ي ، وحمايته مما يته���دده و�إنقاذه من 

�لعتد�ء�ت عليه . 
 وق���د كان���ت �لق�صي���ة �لفل�صطيني���ة من ��ه���م �لق�صايا 
�لت���ي ورثته���ا هيئة �ل�م���م �لمتح���دة عن �صالفته���ا ع�صبة 
�ل�مم ، �لتي ���ص�صت بعد �لحرب �لعالمية �ل�ولى ، ولفظت 
��نفا�صه���ا ك�صحي���ة - غي���ر ما��ص���وف عليه���ا - م���ن �صحاي���ا 

�لحرب �لعالمية �لثانية . 
 وق���د تز�م���ن م���ع تا��صي�ش هيئ���ة �ل�مم ) دولي���اً ( قيام 
�لق�صي���ة  وكان���ت   .  ) عربي���اً   ( �لعربي���ة  �ل���دول  جامع���ة 
�لفل�صطيني���ة �لبن���د �ل�ول عل���ى جدول ��عم���ال �لجامعة ، 
كم���ا كان���ت مقيمة ، حا�ص���رة ��و مغّيبة ، ف���ي ردهات �ل�مم 
�لمتح���دة . و�إذ فل�صطين لي�ص���ت دولة ع�صو�ً في �لجامعة 
عن���د تا��صي�صه���ا ، ف���كان عل���ى �لجامع���ة ��ن تخت���ار ��ف�ص���ل 
م���ن تا�ن����ش في���ه �لق���درة عل���ى �لمنافح���ة ع���ن �لق�صي���ة 
�لفل�صطيني���ة ، وعر����ش �لموقف �لعربي منه���ا في �ل�مم 
�لمتح���دة ، فوق���ع �لختي���ار عل���ى ��حمد �ل�صقي���ري . ومن 
 ، خالل تمثيل���ه �لجامعة و�صوري���ة و�ل�صعودية وفل�صطين
ظ���ل زه���اء �صبع���ة ع�صر عام���اً وحتى �إنه���اء عمل���ه في وفد 
�ل�صعودية ، يكاد ل يغيب عن دورة للجمعية �لعامة ف�صالً 
�لمتح���دة  �ل�م���م  �ل�م���ن ووكالت  ع���ن جل�ص���ات مجل����ش 
ولجانه���ا �لمعنية . وق���د حقق من �لنجاح ما جعله ُيعرف 
ب���� » خطي���ب �لع���رب « في �ل�مم �لمتح���دة ، ��و » في�صن�صكي 
�لع���رب « فيه���ا ، ب���ل �إن في�صن�صك���ي ، وه���و ممث���ل �لتح���اد 
ل �ل�صقيري  �ل�صوفييت���ي �ل��صهر في �ل�م���م �لمتحدة ، َف�صَّ
عليه ، فو�صف نف�صه با�نه » �صقيري �لتحاد �ل�صوفييتي « . 
 فلماذ� بّز �ل�صقيري هوؤلء جميعاً ، حتى ��ننا لم نعرف 
��و ن�صمع �إلى يومنا هذ� ، بعد م�صّي نحو ن�صف قرن على 
مغ���ادرة �ل�صقيري لال�مم �لمتحدة ��ّن مندوباً ما قد �نتزع 

منه هذ� �للقب ؟ . 
�إن معظ����م �لذي����ن ���ص����ارو� �إل����ى ذل����ك ف����ي كتاباته����م ع����ن 
�ل�صقي����ري ، وقف����و� عن����د ذك����ر قدرت����ه �لقانوني����ة �لخطابي����ة ، 
ومعرفته بق�صيته ومتانة لغته �لإنجليزية ونحو ذلك . وهذ� 
�صحي����ح �إل ��ن كل ه����ذ� ل يعط����ي �ل�ص����ورة �لكامل����ة لل�صقيري 

كا�كف����ا� من����دوب عرفت����ه �ل�م����م �لمتحدة ف����ي تاريخه����ا ، ما لم 
نذهب عميقاً لن�صبر ��غو�ر قدر�ته �لذ�تية في هذه �ل�صاحة . 

وهنا ن�صجل ما يا�تي : 
1 - �ل�صقي����ري �ب����ن �لق�صي����ة �لفل�صطيني����ة من����ذ بد�ياته����ا ، 
وقد ��ح�ّش بها في طفولته ، نظرياً في مجال�ش و�لده ، 
وعملي����اً حين جرى �لحديث - وهو بعد فتى - عن ��ول 
مهاجرين يهود قادمين �إلى مدينة عكا ، وتعامل معها 
وطني����اً وقانوني����اً من����ذ �صنة 1928 ، ��ي عل����ى ��عتاب ثورة 

�لبر�ق 1929 . 
للوف���ود  �لقانوني���ة  �لمذك���ر�ت  كتاب���ة  ف���ي  تمّر����ش   -  2
�لفل�صطيني���ة ، ومُثل مر�فعاً عن �لق�صية ��مام �لعديد 
عل���ى  فاطل���ع   ، و�لدولي���ة  �لبريطاني���ة  �للج���ان  م���ن 
���صالي���ب �لع���دو و��ع�ص���اء �للج���ان ، وه�صمه���ا فك���ّون 

���صلوبه �لمتميز . 
3 - �ل�صقيري لم يكن محامي ق�صية ، ولمحامي ق�صيته 
ف���ي  وح�ص���ب ، ب���ل كان منا�ص���اًل فل�صطيني���اً وعربي���اً 
�لجبه���ة �لقانوني���ة للق�صي���ة ، وه���ذ� ما يمنح���ه جر��ة 

وحما�صة ��صتثنائية . 
 ، 4 - �لمنا�ص���ل يعمل د�ئماً على تطوير ���صاليبه وو�صائله
وهي هنا ت�صمل ف�صالً عن �لثقافة �لقانونية و�لثقافة 
�ل�صيا�صية وعلومهما ، �لعلوم �لتاريخية ل�صعبه و��مته 
كم���ا للع���دو و��ن�ص���اره ، بحث���اً ع���ن َمو�ط���ن وبو�ط���ن 
، حت���ى  �لزي���ف و�ل�صع���ف و�لكي���ل بمكايي���ل مختلف���ة
يدي���ن ��و يدح����ش حجة �لعدو من فمه هو .. وهذ� ما 
ب���رع فيه �ل�صقيري . ويج���د �لقارئ في �لنتاج �لفكري 
و�ل�صيا�ص���ي لل�صقيري ، م���ن �لوقائع ما يدل على غنى 
وتن���ّوع باه���ر ، ��ذه���ل قاع���ات �ل�م���م �لمتح���دة و��فح���م 

��عد�ءه فيها وخارجها . 
5 - ف���ن �لخطاب���ة لدي���ه كان مختلف���اً تمام���اً ع���ن �ص���و�ه ، 
فا��صا�ص���ه �لفقه �لقانوني ، مو�ّصى ببيان �إنجليزي 
���ع باقتبا�ص���ات ومقارب���ات م���ن حقائ���ق  رفي���ع ، مر�صّ
�لتاري���خ ذ�ت �لعالق���ة ، بعي���د�ً ع���ن �لح�ص���و و�للغ���و ، 
يقدمها ب�صوت جهوري قوي �لجَر�ْش ، جلّي �لنبر�ت ، 
متنوع �لإيقاعات ، ل يقع في د�ئرة  » �لتهريج « ��بد�ً ، 

وي�صل �إلى �لمخاطب مبا�صرة . 
6 - كان �ل�صقي���ري ُم�صهب���اً لكن���ه �إ�صه���اب ث���ري محبب ، ل 
يبع���ث ف���ي �لمخاطبي���ن مل���اًل ول يدفعه���م لمغ���ادرة 

�لقاعة . 
7 - �إن معظ���م �لخطباء �لذين �ُصهرو� في �ل�مم �لمتحدة 
ل���م ي�صه���رو� لق���وة حجته���م ��و قدرتهم عل���ى �لإقناع ، 
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هو الكبير بين الكبار .. كبير بحجته و�شجاعته 
�ل�صيا�صي���ة  حيات���ه  مر�ح���ل  ف���ي  �ل�صقي���ري  �ص���ارك 
�لموؤتم���ر�ت  ع�ص���ر�ت  ف���ي   )  1967  -  1927  ( �لمختلف���ة 
�لعربي���ة و�لدولية)1( ع���رف خاللها وعاي����ش نحو �صبعين 
��و رئي����ش ، ورئي����ش وزر�ء  ، ونائ���ب مل���ك  مل���كاً ورئي�ص���اً 
م���ن مختل���ف �ل���دول �لعربي���ة ، ف�ص���اًل ع���ن �لمئ���ات م���ن 
�ل�صخ�صي����ات �لرفيع����ة كا�من����اء عام����ي �لجامع����ة �لعربي����ة ، 
وق���ادة �لجيو����ش �لعربي���ة وق���ادة ��ركانه���ا و�ل���وزر�ء ، ول 
�صيم���ا وزر�ء �لخارجي���ة و�لدفاع)2( ، تعامل معهم من ��جل 
�لق�صية �لفل�صطينية ب�صكل خا�ش ، فاتفق مع جّلهم حيناً 
حت���ى �ل�صد�ق���ة ، و�ختل���ف مع بع�صه���م حيناً حت���ى �لخ�صومة ، 
وتقلب���ت �لعالق���ة م���ع بع�صه���م من خ�ص���ام �إل���ى �صد�قة ، 

وف���ي كل ذلك كان معياره م�صلح���ة �لق�صية �لفل�صطينية 
كم���ا ير�ه���ا ، وبالقدر �لذي يبدو في مو�قف���ه حازماً قوياً 
�إل���ى تخ���وم �لعناد ، كان يعود عن ر��يه وموقفه �إن ��صتطاع 
��حٌد ��ن يقنعه با�ف�صلية ر��يه ، و�إن ر��ت �لم�صلحة �لوطنية 
و�لقومية ما يقت�صي عدم �ل�خذ به دونما قناعة ، حفزته 

نزعة ديموقر�طية ُتغّلب �لعام على �لخا�ش . 
ول�ن���ه قد نذر نف�صه لق�صية فل�صطي���ن وق�صايا �ل�مة 
وكل ق�صية د�فع عنها ، وكان منطلقاً في ذلك من �إيمانه 
بعد�ل���ة ه���ذه �لق�صاي���ا �إيمان���اً ل ت�صوبه ��دنى ريب���ة ، فقد 
كان���ت عالقته مع هذ� �لطيف �لو��ص���ع من قياد�ت �لعالم 

ب���ل لحج���م دولهم وتا�ثيرها - بمختل���ف �ل�صبل - على 
ق���ر�ر�ت �ل�ع�ص���اء ، وما يمار�صونه في نيويورك ��و في 
عو��صمه���م من �صغ���وط لكي ينتزع���و� ���صو�تهم . ��ما 
�ل�صقي����ري ف����كان ه����و ف����ي معظم �لح����الت ف����ي �لميد�ن 
وحده ، كان هو » �لوفد �لكامل « ، ��و على �ل�قل » �لفريق 

�لفاعل « في �لوفد �لذي يمثله على م�صتوى : 
1 - �إع���د�د �لمعلوم���ات و�لوثائ���ق و�لبيان���ات وتجهي���ز 
لدي���ه ول  در��ص���ات  . حي���ث ل مرك���ز  �لخطاب���ات 

حو��صيب و�إنترنت وفي�ش بوك . 
 2 - �لتج���و�ل �لذي ل يتوق���ف على �لوفود �ل�صديقة ،
لك�ص���ب  ف���ي محاول���ة   ، �ل�صديق���ة  غي���ر  و��حيان���اً 
تا�ييده���م ��و تحييده���م، ل �صيم���ا و��ن���ه �فتق���ر ف���ي 
 ح���الت عدي���دة لدع���م بع����ش �لوف���ود �ل�صقيق���ة .. 

) �إذهب ��نت وربك فقاتال �إنا هاهنا قاعدون ( . 
لق���د كان ف���ي و�قع �لحال وكما ���صلفنا » وفد�ً في فرد « ، 
وغالباً ما كان في �لجبهة وحيد�ً فريد�ً ، وفي » غابة �ل�مم 
�لمتحدة « �لمكتظة با��صر�ش �ل�عد�ء �لذين كانو� يترب�صون 
ب���ه �إم���ا ذئاباً زرق �ل�نياب ��و ثعالب ماكرة ، ��ثبت بجد�رة ��نه 

كان » ���صد�ً كا�صر�ً « . 
و�إذ� كان����ت �ل�مم �لمتح����دة �صاحة لل�صيا�ص����ة �لدبلوما�صية ، 
فاإن �لميزة �ل�هم لل�صقيري ��نه �قتحمها وجمع فيها بين 
�لنقي�صي���ن » �لدبلوما�صي���ة و�لثوري���ة « ، ف���ي حي���ن كانت 
�لثوري���ة بتجلياته���ا ) تاب���و ( ف���ي رده���ات �لمنظم���ة ، لكن 
�ل�صقي���ري كان ��ول م���ن ��دخلها وفر�ش نف�ص���ه دبلوما�صياً 
ثائ���ر�ً ، ولع���ل هذ� �لو�صف ��هم بكثير من و�صفه بخطيب 
�لعرب ، ��و في�صن�صكي �لعرب ، ذلك ��ن في�صن�صكي �لمندوب 
�ل�صوفييت���ي �ل��صهر بين �لمندوبين ف���ي �ل�مم �لمتحدة، 

م���ع كل قدر�ت���ه ، كان يق���ف ور�ءه �لتح���اد �ل�صوفييت���ي 
و�لكتل���ة �ل�صرقي���ة ) �ل�صتر�كي���ة ( ، ��م���ا �ل�صقي���ري فق���د 
كان مث���ل �ل�صي���ف ف���رد�ً .. �ص���وى �لروم خلف ظه���ره روم ، 
و�ل�كثر ما��صاوية ��ّن �ل�صقيري » �لالجئ �لفل�صطيني « لم 
 يك���ن �صاح���ب مقع���د ���صيل في �ل�م���م �لمتح���دة ، بل كان 
» لجئ���اً ف���ي �ل�م���م �لمتحدة « ، مقيماً ف���ي مقعد غيره .. 
و�إن كان �لمقع���د عربي���اً . وم���ع هذ� فقد مار����ش دوره بكل 
ل  م���ا يخت���زن م���ن كبري���اء �لنتماء لال�م���ة ، حت���ى �إنه حمَّ

�لمقعد و���صحابه ��حياناً فوق ما يحتملون .. 
لق���د مور�ص���ت » �لدبلوما�صية �لثائ���رة « بعد �ل�صقيري 
ف���ي قاع���ة �لجمعية �لعام���ة ، ولكن في منا�صب���ات محددة 
م���ن ��همها دورة عام 1960 �ل�صهيرة ، حين دق خروت�صوف 
حذ�ءه على طاولتها ، ��و خالل خطب كا�صترو وعدد قليل 
م����ن روؤ�ص����اء �لدول ، لكنهم كانو� يقول����ون كلمتهم ويغادرون ، 
��م���ا �ل�صقي���ري فكانت هذه �صمت���ه �ل��صا�ش ، ب���ل �إذ� ُدر�صت 
�صيرت���ه ف���ي �ل�م���م �لمتحدة عل���ى م�صت���وى �لدبلوما�صية 
�لدولي���ة ، فاإنه���ا مدر�صة كاملة ، و�صيحم���ل ��حد ف�صولها 
عن���و�ن : �ل�صقي���ري ف���ي �ل�م���م �لمتح���دة .. �لدبلوما�صي 

�لثائر . 
لكن �ل�صقيري - برغم كل هذ� �لإبد�ع - عاد من �ل�مم 
�لمتح���دة بع���د �صت���ة ع�ص���ر عاماً ليق���ول : قادتن���ي خبرتي 
�لطويل���ة ف���ي �ل�م���م �لمتحدة ، �إل���ى �ليقين ب���ا�ن �لق�صية 
�لفل�صطيني���ة بال���ذ�ت لي�ش لها حل دبلوما�ص���ي ��و �صيا�صي 
ف���ي د�خل �ل�م���م �لمتحدة ��و خارجه���ا ، و��ن �لحل هو هنا 
ف���ي وطننا �لعرب���ي بوح���دة �لموقف ومقاوم���ة �لحتالل 

بالقتال وبالكفاح وبال�صالح . 
وتلك هي �لعبرة لمن �صاء ��ن يعتبر . 

)1( �نظر : مالحق �لكتاب موؤتمر�ت �صارك �ل�صقيري فيها وفي لجانها .
)2( �نظر : مالحق �لكتاب : قادة في م�صيرة �ل�صقيري .
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عالقات نّدية لم ي�صجل عليه - من و�قع �لدر��صة �لدقيقة 
�لمف�صل���ة ل�صيرت���ه �لن�صالية في مختل���ف �لمحافل - ��نه 
كان فيه���ا �ل�صعيف �لذي يقب���ل ��ذًى ��و ير�صى عن �صيم ، 

 

ب���ل كان د�ئم���اً �لفار����ش �لمجّل���ي ، حت���ى و�إن ��خف���ق ف���ي 
منا�صب���ة ��و ��خ���رى ، فذل���ك عائ���د �إل���ى ��ن���ه كان يخو����ش 
معارك���ه ، م�صتن���د�ً �إلى عد�لة ق�صاياه ، مجرد�ً - في كثير 
من �لحالت - من قوة �لحق �ل�صائع في مو�جهة عدو ل 
يبالي بذلك ، بل ي�صتند �إلى قوة �لباطل و�لبغي �لعالمية 
�لت���ي تقف معه وور�ءه و��مام���ه ��حياناً ، وكان ي�صعهم في 
�لموق���ف �لمح���رج �ل���ذي ي�ص���ل �إل���ى و�صعهم ف���ي �ل�صعور 
بالخج���ل ب���ل و�زدر�ء �لآخري���ن ��حيان���اً ل �صيم���ا كباره���م 

حي���ن يجرده���م من حالته���م �لطاوو�صي���ة ، �إل ��ن ما كان 
يورثه مر�رةً حينما تنتهي �صاعاته و��يامه بتقديم �لحجج 
و�إفح���ام �لخ�ص���وم وُيحتكم �إلى عّد �ل��ص���و�ت . ومن ��كثر 
عبار�ته �لتي تن�صح بالمر�رة وعميق �ل��صى ، يوم تقاطرت 
عليه وفود �ل�مم �لمتحدة تحييه في جل�صة في �لجمعية 
�لعام���ة ، كان ق���د ��بلى فيه���ا بالءً ر�ئعاً ف���ي وجه مندوبي 
وزي���ر  و�آخره���م   ، �ل�صهيون���ي  و�لكي���ان  �لكب���رى  �ل���دول 
خارجي���ة م�صر �لدكتور محمد �ص���الح �لدين ، �لذي قال 
لل�صقيري : لقد كنت نجم هذ� �ليوم ، فرد عليه �ل�صقيري : 

نجم في �ل�صماء ... ولكن ل وطن على �ل�ر�ش . 
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الف�شل الثاني
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كرابيج عكا
» بل���غ م�صامعن���ا ذ�ت م���رة ��ن ب�ص���ع عائ���الت يهودي���ة 
مهاج���رة �صت�ص���ل �إل���ى ع���كا لالإقام���ة فيه���ا ، وكن���ا يومه���ا 
نتذ�ك���ر ه���ذ� �ل�مر ف���ي حلقة من �لفتي���ان �لتالميذ ، في 
 ، �ل�صاح����ة �لمج����اورة لبيتنا ، و��خذنا ن�صتعر�����ش فيما بيننا
م���ا ع�ص���ى ��ن نفع���ل . وقف���زت ف���ي خاط���ري فك���رة ب���ادرت 
بعر�صه���ا عل���ى رفاقي : قلت له���م : » �إذ� دخل �لمهاجرون 
�إل���ى بلدن����ا ف�صنعم����ل عل����ى �إخر�جه����م بالق����وة « ،  �ليه���ود 
: » وكيف ذلك ؟ « فقل���ت لهم : » ي�صتري  فت�ص����اءل رفاق����ي
كرباج���اً « ونتر�صد ل�ولد �ليهود وبناتهم  كل و�ح���د منا »
بع���د �ن�صر�فنا من �لمدر�صة ، ونهجم عليهم ون�صربهم ب� 
» �لكر�بي���ج « ، ونك���رر ه���ذه » �لعملي���ة « كل يوم حتى ي�صج 
�آباوؤه���م وييا��ص���و� من �لإقامة عندن���ا ، فيعودون من حيث 

��تو� ، ومعهم ��ولدهم ! ! « . 
ولق����د و�ف����ق رفاقي عل����ى ذل����ك ، وعقدنا �لع����زم لتنفيذه ، 
و��صت����رى كل و�ح����د من����ا » كرباج����اً « م����ن �لجل����د �ل�صمي����ك ، 

و��خذنا ننتظر قدوم �ليهود با�ولدهم �إلى عكا .)1(

هكذا يت�شرف المجانين وال�شهاينة .!
دخ���ل ��حم���د �ل�صقي���ري ف���ي �لثالثيني���ات �إل���ى قاع���ة 
�لمحكم���ة ف���ي �لقد����ش لك���ي يتر�فع ف���ي �إح���دى �لق�صايا 
�ل�صهيون���ي  �لزعي���م   ( جابوتن�صك���ي  وكان   ، �لجنائي���ة 
�لمع���روف ب�ص���دة تطرف���ه ( حا�ص���ر�ً للتر�ف���ع ف���ي ق�صي���ة 
��خ���رى . و�صاه���د جابوتن�صك���ي وج���ه ��حم���د �ل�صقي���ري ، 
وه���و يطل من �لباب . ف�صرخ كالمجن���ون مخاطباً رئي�ش 

�لمحكمة : 
�إنن���ي ��كاد ��ختنق ! يا �صعادة رئي�ش �لمحكمة لقد دخل    - 
» ��حدهم « من » �لعرب « �لقاعة و�صرق منا �ل�ك�صجين 

�لنقي و��عطانا �ل�صموم �لقاتلة ! . 

و��جابه �ل�صقيري على طريقته ، مخاطباً رئي�ش �لمحكمة : 
هكذ� يت�صرف �لمجانين و�لحمقى و�ل�صهاينة ! .    - 

الجامعة العربية .. ال�شخرية الُمّرة
حي���ن ي�صتعر����ش �ل�صقي���ري م�ص���اور�ت �إن�ص���اء �لجامع���ة 
- ي���روي ع���دد�ً م���ن �لتعليق���ات �ل�صاخ���رة ، ومم���ا  �لعربي���ة
قال���ه : » ول���دت �لجامع���ة �لعربي���ة بع���د حم���ل د�م ثماني���ة 
ع�ص���ر �صه���ر�ً ، وتكفي ه���ذه �لمدة ��ن تلد ولَدْي���ن ، وقد �ِصْرُت 
ف���ي ه���ذ� �لموك���ب من بد�يت���ه �إلى نهايت���ه ، و��ن���ا ���صتمع �إلى 
، متعثرة حيناً �آخ���ر ، تماماً  ً مخا����ش �ل���ولدة متع�ّصرة حين���ا
كم���ا كن���ت ف���ي �صب���اي ���صتم���ع �إلى �لحو�م���ل ف���ي ) حارتنا ( 
�صارخات م�صتنجد�ت .. ول مغيث ول مجير ، �إّل ما تجري 
ب���ه �لمقادي���ر «)2( . وقال : » لقد كان روؤ�ص���اء �لوفود �لعربية 
ف���ي تل���ك �ل�ي���ام ، �ص���ا�ن خلفائهم في ه���ذه �ل�ي���ام ، يتكلمون 
بل�صاني���ن ولغتين ولهجتين . كانو� يتحدثون �إلى �ل�صحافة 
موؤكدي���ن ��ن �لوح���دة �لعربي���ة يج���ب قيامها م���ن �ليوم قبل 
.. و��ن .. ��م���ا ف���ي �لجتماع���ات �لر�صمّي���ة فكانو�  �لغ���د ، و��ن
يغمغم���ون ويتلعثمون .. كانو� يخ�صون ��ن ي�صجل عليهم في 
�لمحا�ص���ر �لر�صمّية ��نهم ل يرغبون في �لوحدة �لعربية .. 

��و ��نهم ل يقدرون عليها « . 
وذك����ر �ل�صقيري كيف فاز �لملك ف����اروق بن�صيب �ل��صد 
م����ن �لمديح و�لثناء في بي����ان موؤتمر ��ن�صا�ش ، فقد و�صفه 
�لبي����ان با�ن����ه » �صاح����ب ب����الد �لنوب����ة و�ل�ص����ود�ن وكردف����ان 
ود�رفور « ، ويقول : » وقد وّقع �لملوك و�لروؤ�صاء على هذ� 
�لبي����ان ، ول يدري بع�صه����م ��ين تقع كردفان ود�رفور .. بل 

لم ي�صا�ل ��ين تقع .. « . 
ه���و يلجا� ف���ي ���صلوبه �إل���ى �لتعبير عن �ص���ّر �لبلية بما 
ي�صحك فيثير �ل�صخرية في �لنفو�ش . يعلق على قر�ر�ت 
موؤتم���ر بل���ود�ن �ل�صرّي���ة م�صتخدم���اً �ل�صج���ع : » كان ياما 
كان .. و�صخري���ة �لزم���ان وتفكه���ة �لع�ص���ر و�ل�و�ن .. بين 

* �خترنا هذ� �لعنو�ن �قتد�ء بُنْقِل �ل�ديب ، �لعنو�ن �لذي حملته مختار�ت ��ديب �لعربية �إ�صعاف �لن�صا�صيبي �لتي ن�صرها في مجلة �لر�صالة 
�لم�صري���ة ف���ي �لثالثين���ات و��و�ئ���ل �ل�ربعينات من �لق���رن �لع�صرين  ، وهي تت�صم���ن مو�ق���ف ذ�ت دللت ��خ��القية وت��رب��وي�����ة ون��ف��صية 

و�ج�ت�ماع�ية ونحوها.
)1( الأعمال الكاملة ، مج2 ، �ش 159 .

)2( اأربعون عاماً في الحياة العربية والدولية ، �ش 270 . 

الف�شل الثاني
ـــــُل الـــ�ـــشـــقـــيـــري* ـــــْق ُن

 ، ُنْقُل �ل�صقيري هو �لعنو�ن �لذي ندرج تحته ��قو�لً ومو�قف ذ�ت دللت و�إن كانت ��همها �صيا�صية ، تعك�ش �لنمو �لفكري
وبناء �صخ�صية �ل�صقيري  منذ طفولته وحتى ��و�خر ��يامه . وهي نماذج ت�صتحق - فيما نرى - �لتا�مل و�لعتبار .

  ومع ��ن �لقارىء �صوف يجدها ويجد �صو�ها �لكثير في �لق�صم �لخا�ش بال�عمال �لكاملة لل�صقيري ، �إل ��ننا �قتطفناها 
ل�نها - بالت�صل�صل �لذي نورده - ت�صكل بانور�ما تغطي �لمر�حل �لمختلفة من حياة �ل�صقيري وم�صيرته . 
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)1( اأربعون عاماً في الحياة العربية والدولية ، �ش 272 .

�لمثقفي���ن و�لرعيان .. وتل���ك كانت �لم�صيرة من ��ن�صا�ش 
�إلى بلود�ن « )1( . 

الدفاع عن مراك�س
ف���ي 1951/12/13 ، �فتتح���ت �لجمعي���ة �لعام���ة لال�مم 
�لمتح���دة �لمناق�ص���ة : هل تدرج �لق�صي���ة �لمر�ك�صية على 
ج���دول �ل�عم���ال ��م ل تدرج ؟ .. ون���ودي علّي للكالم فقلت 
موجه���اً كالمي �إلى �لوفد �ل�ميركي ، وكان يتولى �لدفاع 

عن وجهة �لنظر �لإفرن�صية نيابة عن فرن�صا : 
��ري���د ��ن ��ذك���ر ��مي���ركا بتاري���خ ��مي���ركا .. ي���وم ��علن���ت 
�لولي���ات �لمتحدة ��صتقاللها كانت مر�ك�ش ��ول دولة في 
�لعالم �عترفت بذلك �ل�صتقالل ، وقر��ت �لبيان �لمغربي 

بالعتر�ف �ل�ميركي . 
ث����م ق����ر��ت كتاب����اً م����ن رئي�����ش �لولي����ات �لمتح����دة 
�ل�ول ) ي�صك����ر للمغ����رب ه����ذ� �لعت����ر�ف ( .. وق����ر��ت 
بع����د ذل����ك كتاب����اً �آخر م����ن �لرئي�����ش �ل�ميرك����ي ينا�صد 
في����ه مل����ك �لمغ����رب ) ��ن تعم����ل ���صاطيله عل����ى حماية 
�لبو�خر �ل�ميركية من �لقر��صنة في �لبحر �ل�بي�ش 
�لمتو�ص����ط ( .. وذّك����رت �لوف����د �ل�ميركي ف����ي �لنهاية 
��ن �ل�ر�����ش �لت����ي تقوم عليه����ا �ل�صف����ارة �ل�ميركية في 

مر�ك�ش كانت هدية من �صلطان مر�ك�ش . 
وت�صاءلت �صاخر�ً هازئاً : » هل يعار�ش �لوفد �ل�ميركي 
ف����ي مج����رد �إدر�ج �لق�صي����ة �لمر�ك�صي����ة على ج����دول ��عمال 
�ل�م����م �لمتح����دة ، ومر�ك�ش هي �لتي �عترف����ت بك ��ول من 
�عترف .. وهل .. وهل ؟ « ، ونزلت عن �لمن�صة ���صّق طريقي 
�إل����ى مقعدي و�صط �لوفود وقد وقفت تقدير�ً و�إعجاباً ، �إل 
�لوفَدْي����ن �ل�ميرك����ي و�لإفرن�ص����ي وم����ن معهما م����ن �لدول 

�لخائفة على م�صتعمر�تها .. خ�صية ��ن ي�صلها �لدور . 

رجال عرفتهم
ب����د��ت �صلت����ي بعدد م����ن رج����الت �لعروب����ة ، ومن هنا 
ب����د��ت ��رى فيه����م رجال �لوح����دة ، وحدة �لن�ص����ال و�صولً 
�إل����ى �إقام����ة دول����ة و�ح����دة . لقد عرف����ت ��ول م����ن عرفت : 
�شكــري القوتلي رئي�����ش �لجمهورية �ل�صوري����ة لجئاً في 
حيفا ، يجل�ش عند �لتجار » �ل�صو�م « في مدخل �لمدينة 
لي�صتمع �إلى ��خبار �لو�فدين من دم�صق ، ويح�ش �لتجار 
عل����ى �لتب����رع للحرك����ة �لوطني����ة ف����ي فل�صطي����ن ، ويت�صل 
 .. باإ�ص����ر�ب  قوم����و�   : ليق����ول  �لفل�صطيني����ة  بالقي����اد�ت 
�عمل����و� مظاهر�ت .. تدرب����و� على حمل �ل�صالح . وعرفت 
ريا�س ال�شلح » رئي�ش وزر�ء لبنان « لجئاً في كل مدينة 
بفل�صطين ، ينتقل من ندوة �إلى ندوة ، بطربو�صه �لمائل 
و�صّر�بته �لر�ق�صة ، وحديثه عن فل�صطين ��كثر من حديثه 

وعرف����ت   . بي����روت  ع����ن 
يا�شيــن الها�شمي » رئي�ش 
يفت����ر  ل   » �لع����ر�ق  وزر�ء 
عن زي����ارة فل�صطين ، من 
حين �إلى حين ، وكل همه 
��ن يتح����رر �لع����ر�ق ليعمل 
عل����ى تحري����ر فل�صطي����ن . 
العظمــة  نبيــه  وعرف����ت 
ف����ي  مقيم����اً   ) دم�ص����ق   (
�إلي����ه  ي����وكل  �لقد�����ش 
�لإ�ص����ر�ف عل����ى �لمعر�ش 
يزمج����ر  وه����و   ، �لوطن����ي 
وع�ص����ا   . معاوني����ه  عل����ى 
�لمار�صالي����ة ل تفارق يده 
يه�ّش به����ا على �لبائعين .

 

عــادل  الأميــر  وعرف����ت 
اأر�شــالن من ق����ادة �لثورة 
ف����ي  مقيم����اً  �ل�صوري����ة 

 

ر�م �هلل ، تتنازع����ه �لبيوت 
�لم�صيافة ، وفادة وكرماً ،

 

وه���و يح����شّ عل���ى �لثورة 
 �لم�صلحة �صد بريطانيا .
با�شــا  �شلطــان  وعرف���ت 
الأطر�ــس - قائ���د �لثورة 
�ل�صوري���ة - ي���وم زرته في 
م���ع  �ل�ردن  ف���ي  �لك���رك 
 ع���دد من رجالت �لبالد ،
و��ح�ص�صن���ا بي���ن يدي���ه ��نه 
جب����ل  و��ن   ، ثورتن����ا  قائ����د 
�لدروز هو جبلنا وحدنا . 

وغي���ر  ه���وؤلء  عرف���ت 
ه���وؤلء م���ن رج���ال �لعرب 
�لذي���ن  م���ن   .. و�صبابه���ا
كانو� يا�تون �إلى فل�صطين 
��و  لجئي���ن  ��و  ز�ئري���ن 
عابري���ن ، وكانت �لر�بطة 
 �لتي تجمعه���م وتجمعنا ،
 ، �لعربي���ة  �لوح���دة  ه���ي 
ن�صع���ى لتحقيقها بتحرير 
��وطانن���ا ��ولً ، ث���م نعلن 
�لي���وم  ف���ي  �لوح���دة 

�لثاني « .

�صكري �لقوتلي

ريا�ش �ل�صلح

يا�صين �لها�صمي

�ل�مير عادل ��ر�صالن

�صلطان با�صا �ل�طر�ش
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ال�شعب الفل�شطيني �شنعته اأر�شه
�ل�صع���ب   .. ��ر�ص���ه  �صنعت���ه  �لفل�صطين���ي  �ل�صع���ب 
�لفل�صطين���ي �صنع���ه تاري���خ . �إن���ه لي�ش �صعباً م���ن �ل�صعوب 
�لت���ي تعي����ش عل���ى ��ط���ر�ف �لدني���ا وعل���ى هام����ش �لتاريخ 
، ل ، نح���ن ع�صن���ا ف���ي �صمي���م �لتاري���خ .. ع�صن���ا ف���ي قل���ب 
�لتاري���خ .. ��ر�صن���ا و�قع���ة عل���ى ملتق���ى �لق���ار�ت �لكبي���رة 
يحت���اج  و�ح���د  كل   « �لكبي���رة  �لح�ص���ار�ت  ملتق���ى   ..
 فالف���ل ��و تو�ب���ل م���ن �لهن���د يدخ���ل �إل���ى فل�صطي���ن « .. 
كل عابر كل معتٍد كل غاٍز كل طامٍع ��مامه د�ئماً فل�صطين .. 

 

ل ي�صتطي���ع �لو�صول �إل���ى �آ�صيا �إل عن طريق فل�صطين ل 
ت�صتطي���ع م���ن �آ�صيا ��ن ت�صل �إل���ى ��فريقيا و�إل���ى ��وروبا �إل 
ع���ن طريق فل�صطين ، ففل�صطين �صنعها �لتاريخ و�صعبها 

�صنعه �لتاريخ .. �صعب قتال .. �صعب ن�صال .

الوحدة العربية وفل�شطين
�لعربي���ة  �لوح���دة  بي���ن  �لعالق���ة  �ل�صقي���ري  وي�ص���رح 
و�لق�صية �لفل�صطينية ويقول : » لم تكن �لوحدة عاطفة 
عاب���رة ، ولكنه���ا كانت تتج�صد في وح���دة �لن�صال ، وكانت 
فل�صطي���ن ه���ي �ل�صاحة �لت���ي تتج�صد فيها ه���ذه �لوحدة ، 
في���وم كن���ا ن�صي���ر ف���ي مظاهرة وطني���ة نجد �لتج���اوب في 
�لم�صرق �لعربي ، فت�صير �لمظاهر�ت في عمان ، ودم�صق ، 
وبغد�د وبيروت ، وحين كنا ندعو �إلى �إ�صر�ب كان ي�صرب 
معنا �لعر�ق ولبنان و�صورية و�صرقي �ل�ردن ، وحينما بد�� 
�ل�صتعم���ار �لإيطالي و�لبريطان���ي و�لإفرن�صي ينز�ح عن 
�ل�صم���ال �ل�فريق���ي ، ر�ح���ت طالئ���ع �لتج���اوب تنبث���ق من 
م�ص���ر وليبي���ا وتون����ش و�لجز�ئ���ر و�لمغ���رب ، بالإ�صر�ب ، 
وبالمظاه���ر�ت « . وج���اءت ��ح���د�ث �لعت���د�ء�ت �ليهودي���ة 
عل���ى حائ���ط �لب���ر�ق �ل�صري���ف في بي���ت �لمقد����ش في عام 

1929 لتعطي �لوحدة �لعربية مزيد�ً من �لوقود .

في�ِشْن�شكي العرب .. �شقيري الرو�س
هاً بليغاً موؤثر�ً في �صامعيه ،  كان �ل�صقي����ري خطيباً مفوَّ
وحتى �لخم�صينات من �لقرن �لع�صرين كان خطيباً �صيا�صياً 
بارع����اً في �ل�مم �لمتحدة ندر ��ن �صه����دْت قاعاتها له نظير�ً 
�ص����وى �لخطيب �ل�صوفييتي في�صن�صك����ي، وقد �لتّف مندوبو 
�ل�م����م �لمتح����دة حول����ه بع����د �إلقاء �إح����دى خطب����ه �لموؤثرة 
ون����ه ويهنِّئون����ه عل����ى بالغت����ه وق����وة حجت����ه وم����ا تركت  يحيُّ
فيه����م من تا�ثير ق����وي.  وكان بين �لوفود �لتي �لتفت حوله 
في�صن�صكي، وهو �لم�صهور كما ���صلفنا ب�صحر بيانه وبالغته 
وقدرت����ه �لخطابي����ة ، فيخاط����ب ��ح����د �لمندوبي����ن �لع����رب 
في�صن�صكي وهو ي�صير �إلى �ل�صقيري قائالً : ��حمد �ل�صقيري 
يا �صيدي هو في�صن�صكي �لعرب ، فا�جابه في�صن�صكي �صاحكاً ، 

ولماذ� ل تقولون : في�صن�صكي هو �صقيري �لرو�ش !

قولوا لها : عودي اإلى اأميركا اأو بولونيا ..
حين وقف���ت غولد� مائير    

�لكي���ان  خارجي���ة  وزي���رة 
�ل�صهيوني في �إحدى جل�صات 
لال�م���م  �لعام���ة  �لجمعي���ة 
�لمتح���دة تنفي وجود �ل�صعب 
�لفل�صطيني و�متالك �ل�صهاينة 
فل�صطين ، رد عليها �ل�صقيري 

قائ���اًل : ه���ذه �ل�صي���دة �لمحترم���ة �لتي ولدت ف���ي رو�صيا 
وتزوج���ت في ��ميركا وعا�صت ف���ي بولونيا ثم ��صتقرت في 
بل���دي ، قد جاءت �إليكم من ت���ل ��بيب لكي تف�صر لكم �لآن 
لماذ� وكيف وبا�ي حق يحتل �لغريب ��ر�ش �صاحب �لحق ، 
وكي���ف وبا�ي حق يطرد �ليهود �لعرب من بالدهم . قولو� 
له���ذه �ل�صيدة �لمحترم���ة ��ن تعود �إلى ��مي���ركا ��و بولونيا 
��و رو�صيا حيث يعي�ش ��هلها ، و��ن تترك ��هلها يعودون �إلى 

بلدهم ��حر�ر� . 

�شدى ر�شا�شة في الأمم المتحدة
�إن ر�صا�ص���ة تطلق عل���ى ��ر�ش فل�صطين يتردد �صد�ها 
ف���ي ��روق���ة �ل�م���م �لمتحدة ��كث���ر من مئة خط���اب ، و��كثر 

من ��لف م�صروع قر�ر .

حين اأمثل هذا ال�شعب
حين ��مثل هذ� �ل�صعب في موؤتمر �لملوك و�لروؤ�صاء ، لن 
��كون خانعاً ول خا�صعاً ، و�إنما �صا�جل�ش كعربي بكل عزة �ل�صعب 
�لفل�صطين����ي كتف����اً �إلى كت����ف ، وكممث����ل لل�صع����ب �لفل�صطيني 

�صا�حّك كتفي �إلى جانب ��كتاف �لملوك و�لروؤ�صاء . 

الدفاع عن محمود بكر حجازي
ف���ي �ل�ر����ش �لمحتل���ة .. منا�ص���ل فل�صطين���ي .. وق���ع 
���صي���ر� ف���ي ��ي���دي �لع�صاب���ة �لإ�صر�ئيلي���ة .. ه���و �لمنا�صل 
�لفل�صطين���ي محمود بكر حجازي لي����ش جنديا في جي�ش 
�لتحري���ر .. لي����ش ع�ص���و� ف���ي �لمجل����ش �لوطن���ي .. ول 
ع�ص���و� منت�صب���ا في منظمة �لتحري���ر .. منظمة �لتحرير 
ل تقف �صاكنة ��مام هذ� �لمنا�صل .. بين يدي هذ� �لبطل 
تترك���ه ���صير� تحت رحمة �لع�صابة �لإ�صر�ئيلية .. تتن�صل 
من �لمنا�صل و�إن لم يكن مربوطاً بجي�ش �لتحرير .. ول 
بمنظم���ة �لتحرير �لفل�صطينية .. هذ� منا�صل فل�صطيني 
ي���دي �لع�صاب���ة  ف���ي  ���صي���ر�ً  ف���ي �ل�ر����ش �لمحتل���ة  وق���ع 
ور��ت منظم���ة �لتحري���ر �لفل�صطيني���ة ��ن تج�ص���د ق�صي���ة 
فل�صطي���ن في �إن�صان فل�صطيني ، ون�صبت ثالثة محامين 
ب���كل ما يري���دون من �لم���ال ليد�فعو� عن �ص���رف �لن�صال 
�لفل�صطين���ي وع���ن �لمنا�ص���ل �لفل�صطيني ��م���ام �لمحاكم 

�لإ�صر�ئيلية .
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)1( في اجتماع المجل�س الوطني الفل�شطيني الثاني . 
)2( في الجل�شة الأخيرة لقمة الخرطوم . 

الآن تقدمت فل�شطين خطوة لالأمام !
ممث���اًل  قم���ة  �جتم���اع  ��ول  �ل�صقي���ري  ح�ص���ور  عن���د 
لفل�صطين في �لجامع���ة 1964/1/13 �ن�صغل �لبروتوكول 
ف���ي �لجامع���ة لالإجابة عن �صوؤ�ل : ��ي���ن يجل�ش �ل�صقيري 
) و�لبروتوك���ول من ��ن�صط دو�ئر �لجامعة ( . فال�صقيري 
لي����ش رئي����ش دول���ة ، و�ل�صقي���ري لي����ش ع�ص���و وف���د ف���ي 
�لجامع���ة . ويتفق �لإبد�ع �لبروتوكولي للجامعة �لعربية 
بع���د طوي���ل عن���اء و��خ���ذ ورد عن و�ص���ع كر�ص���ي لل�صقيري 
بغي���ر مو��صف���ات مقاعد �لروؤ�ص���اء دون ��ن يو�صع بمحاذ�ة 
مقاعده���م، ��و بمح���اذ�ة مقاع���د ��ع�ص���اء �لوف���ود ! ! وه���و 
��و  �إج���ر�ء م���ن �ل�صخ���ف بم���كان فه���م يعلم���ون ��ن وزي���ر�ً 
�صفي���ر�ً يح���ق ل���ه �لجلو����ش حذ�ءه���م م���ا د�م مفو�ص���اً من 
رئي����ش ، لكنه���م م���ا ��درك���و� ��ن �ل�صقي���ري يح�ص���ر مفو�صاً 
م���ن فل�صطي���ن ، وبالح���د �ل�دنى م���ن �لجامع���ة نف�صها ... 
وه���ذ� �لهز�ل ف���ي �لتفكي���ر ، نابع من ثقاف���ة �لبروتوكول 
��و �لمر��ص���م �لت���ي ��صتق���رت ف���ي �لعق���ل �لإد�ري للجامعة 
كم���ا ��صتق���رت في جمي���ع موؤ�ص�صات �ل���دول �لعربية ، وهي 
�لحتف���اء بالمظاه���ر ، و�ل�ص���ور �لتذكاري���ة و�لإعالمي���ة ، 

بعيد�ً عن جوهر �ل�صوؤون و�لق�صايا . 
وعل���ى ��ي ح���ال فق���د قب���ل �ل�صقيري بالح���ل �لمقترح، 
فق���د كان يتطل���ع �إل���ى م���كان �لق�صي���ة ف���ي �لقم���ة ل �إل���ى 
مكان���ه بي���ن قادته���ا ، وحينم���ا دخل �لق���ادة �لقاع���ة �صحب 
�ل�صقي���ري كر�صي���ه �إلى �ل�مام بمح���اذ�ة �لملوك و�لروؤ�صاء 

وقال �صاخر�ً : 
�لآن تقدمت فل�صطين خطوة لال�مام ! ! 

ويق���ول محم���ود ريا����ش ف���ي مذكر�ت���ه : �إن ح���ّل هذه 
�لم�صكلة كان قد تطلب تدخله �ل�صخ�صي . 

العتراف الثوري 
ف���ي 1965/3/22 ت���م توقي���ع �لبي���ان �لم�صت���رك بي���ن 
�ل�صي���ن  وجمهوري���ة  �لفل�صطيني���ة  �لتحري���ر  منظم���ة 
�ل�صعبي���ة ، وق���ال �ل�صقي���ري في بد�ي���ة �لموؤتمر �ل�صحفي 
�ل���ذي عقد في ه���ذه �لمنا�صبة : » �إن هذ� �لبيان هو نف�صه 
ح���دث ثوري في عال���م �لقانون �لدول���ي .. �إن �لقانون قد 
ن����ش على �عت���ر�ف ر�صم���ي ، و�عتر�ف و�قع���ي ، ول يعرف 
نوع���اً ثالث���اً ، ولك���ن �ل�صي���ن �لث���ورة قد ��دخلت ه���ذ� �لنوع 
�لثالث ، وهو ما ���صميه : �لعتر�ف �لثوري ... �إنه �عتر�ف 

�لثو�ر بالثو�ر « . 

اأنا زميل لعبد النا�شر 
��علن من هذ� �لمنبر على     

عب���د  �لرئي����ش  م���ن  م�صم���ع 
�لنا�ص���ر ��ن منظمة �لتحرير 
لي�صت عميلة ل�حد ول تابعة 
ل�ح���د .. �إنه���ا مل���ك �ل�صع���ب 
�لفل�صطيني وح���ده .. ��ما ��نا 
فاإني ��رف����ش ��ن ��كون عميالً 
ل�ح���د . م���ا ��ن���ا بعمي���ل . ��ن���ا 
و�إياه رفاق طريق على درب زمي���ل لعب���د �لنا�ص���ر . نحن 

�لكف���اح . و�إن �صعبن���ا يلتق���ي مع عب���د �لنا�صر لق���اء �لثو�ر 
بالثو�ر و�ل�حر�ر بال�حر�ر . )1(

ً اأنـا لـ�شــت مـلـكــا
» ��نا ل�صت ملكاً ل�حر�ش على �لبقاء في �لملك ، ول�صت 
رئي�ص���اً ل�حر����ش على �لبق���اء رئي�ش جمهوري���ة . ��نا و�حد 
م���ن �صع���ب فق���د كل �ص���يء ولم يعد لن���ا ما نخ�ص���ره ، ل�ننا 
 خ�صرنا كل �صيء . ولكن بقي لنا عقلنا وكر�متنا و�آمالنا . 
 و�إن �لتج���اه �لع���ام ف���ي ه���ذ� �لموؤتمر ) قم���ة �لخرطوم (
 ل ي�صجعن���ي عل���ى �لم�صارك���ة ، ول ���صتطي���ع ��ن ���صاه���م ف���ي 
ه���ذه �لق���ر�ر�ت . لذلك ��علن �ن�صحابي م���ن �لموؤتمر « ... 

وخرج . )2(

فل�شطين لم ُتدَع اإلى قمة فل�شطين
كان���ت �لني���ة ��ن ل تدع���ى    

�لمنظم���ة للم�صاركة في قمة 
�لخرط���وم ، وهو ما ر��ى فيه 
وف���اة  �إع���الن  �ل�صقي���ري 
للمنظمة ، وقد ر��ى في ذلك 
��ن �لمنظم���ة �صتك���ون �صحية 
��ودى  �ل���ذي   1967 بباقي فل�صطي���ن ، وبالتالي ع���دو�ن 

تعود �إلى و�قعها �لمّر بعد نكبة 1948 . 
حينه���ا ��وف���د �ل�صقي���ري �صفي���ق �لح���وت مدي���ر مكتب 
�لمنظم���ة في بيروت �إلى �لخرطوم مهدد�ً با�نه �إن لم تدع 
�لمنظم���ة للموؤتمر ، ف�صي���زور �لخرطوم ويعلن لجماهير 
�ل�م���ة من ��كب���ر م�صاجدها موقف���اً �صع���اره ) �إن فل�صطين 
ل���م ت���دع �إلى قم���ة فل�صطين ( فج���اءت �لدع���وة ، ولحقته 
�لمه���ازل �لبروتوكولي���ة ف���ي تحدي���د مكان �إقامت���ه ، لكن 
�ل�ه���م و�ل�خط���ر ��ن لجن���ة �ل�صياغ���ة قد نا�ت ع���ن ردهات 
�لموؤتم���ر و�جتمع���ت ف���ي من���زل محم���د ��حم���د محج���وب 
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)1( اأربعون عاماً في الحياة العربية والدولية ، �ش 270 .

رئي����ش وزر�ء �ل�صود�ن ، وحين علم �ل�صقيري بذلك توجه 
�إل���ى �لمنزل ، و�قتح���م على �للجنة �جتماعها ، و��دخل في 
م�ص���روع بيانه���ا لء�ت���ه �ل�رب���ع �لت���ي ���صقطت منه���ا �لالء 
�لر�بع���ة ) ل للح���ل �لمنف���رد ( ، وباإ�صق���اط ه���ذه �ل���الء 
�لر�بع���ة �لت���ي ت�صب���ث بها �ل�صقي���ري ، ب���د��ت رحلة �صقوط 
�لمرحل���ة �ل�صقيري���ة ، مرحل���ة �لميث���اق �لقوم���ي ، �لت���ي 

�نتهت بالعتر�ف �لعربي بقر�ر 242 ... 

الروؤ�شاء والوزراء .. اأف�شدوا لغتي
ظ���ّل ولعي باللغة ير�فقني ف���ي جميع مر�حل �لتعليم 
حت���ى تمكنت م���ن قو�عده���ا و�صو�ردها ، و���صب���ح �لإعر�ب 
�صليقت���ي ، فم���ا ف�ص���دت مو�صيقا �لإعر�ب ف���ي ��ذني �إّل بعد 
��ن عمل���ت ف���ي �لجامع���ة �لعربي���ة ثالثين عام���اً ، ويومها 
���صب���ح �للحن يمال� ��ذني بما ���صمعه من ��حاديث �لروؤ�صاء 

و�لوزر�ء و�ل�صفر�ء . )3(

فل�شطين ملك الأمة
�إن فل�صطين بمقد�صاتها هي ملك لال�مة �لعربية بكل 
��جياله���ا �ل�صالف���ة و�ل�صاعدة ، هي مل���ك �لتاريخ �لعربي ، 
ول يمل���ك ��ي عربي ��و فل�صطيني ��ّنى كانت م�صوؤوليته ��ن 

يتنازل عن �صبر و�حد من تر�بها �لمقّد�ش . 

لقد قال وقوله الحق
�إن لال�م���ة �لعربي���ة ف���ي ��قطاره���ا �لمختلف���ة �ص���كاوى 

كبرى .. ومن هذه �ل�صكاوى : 
ف�������الح ب��ال ��ر�ش .. و��ر�ش ب���ال ف��������الح .. 

ب�صاعة بال ���صو�ق .. و���صو�ق بال ب�صاعة .. 
زر�عة ب����ال �صناعة .. و�صناعة بال زر�عة .. 

بترول ، بال قطن ، ول قمح .. وقطن بال بترول ، ول 
قمح .. 

�صع���ب يغ���رق بالفي�صان �لم���در�ر .. و�صعب ي�صرب من 

تحلية �لبحار . 
 ما�صي���ة ترعى في �لحظائ���ر .. وما�صية تمال� �لفيافي 

و�لقفار .. 
عمل بال عمال .. وعمال بال عمل .. 

 ومنه���ا و�إنه لال�هم : �لمو�د �لذرية .. هنا .. و�لعقول 
�لذرية هناك .. و�ل�مو�ل هنالك ! ! 

كل ه���ذه وغيره���ا من �لم�صكالت ل حل لها �إل باتحاد 
�ل�قط���ار �لعربي���ة ... حت���ى �لموؤ�ص�صات �لقطري���ة �صتكون 
��كث���ر �زده���ار�ً ونمو�ً في عهد �لوح���دة ، مما عليه �لآن في 
عه���د �لح���دود و�لقيود ، ف���ي عهد �لمخاف���ر و�لحو�جز .. 

في عهد �لروؤ�صاء و�لريا�صات . 

الوحدة اأو انهيار الأنظمة القطرية
ل خي���ر لن���ا يرتج���ى �إن ظللنا ع�صرين علم���اً ، كل علم 
بنجم���ٍة و�ح���دٍة ��و دون نجمة ، و�لقول ما قال �ل�صقيري : 

علم و�حد وبه ع�صرون نجمة . 
�إذ� ما بقيت هذه �لتجزئة في �لوطن �لعربي ف�صتنهار هذه 
�ل�صتق���اللت �لإقليمية �لتي يحر�ش عليه���ا �لروؤ�صاء �لعرب ، 
و�صتنهار معها �لثرو�ت �لإقليمية ، وخا�صة �لبترولية منها فال 
تنف���ع » �لإقلي���م « �صاحبها ، ول �ل�م���ة �لعربية في مجموعها . 
و�إن » �إ�صر�ئي���ل « طامع���ة ف���ي ثرو�تن���ا ، و��نهارن���ا ، ومناجمن���ا ، 
وبترولن���ا ، وكل خاماتن���ا . و�إذ� كان���ت ��ي���ة دول���ة عربية تح�صب 
��نه���ا ق���ادرة ��ن » تقعد « على ثرو�تها وت�صونه���ا لنف�صها ، فاإنها 
تخط���ئ �لح�ص���اب .. وه���ذ� كالم موج���ه �إل���ى �ل���دول �لبترولية 
خا�ص���ة . ولي����ش �لحدي���ث ع���ن ��طم���اع » �إ�صر�ئي���ل « بالبت���رول 
�لعرب���ي لغ���و�ً ف���ي �ل���كالم ��و غلّو�ً ف���ي �لتهويل ، وه���ذ� �لزعيم 
�ل�صهيون���ي مناح���م بيغن يق���ول : » عندما ن�ص���رح بب�صرنا �إلى 
�ل�صم���ال ن���رى �صه���ول �صوري���ة ولبن���ان �لخ�صبة ، وف���ي �ل�صرق 
تمت���د وهاد �لف���ر�ت ودجلة �لغنية وبترول �لعر�ق ، وفي �لغرب 

بالد �لم�صريين ..
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الف�شل الثالث
في فل�شطين .. من الميالد 1908 حتى النكبة 1948

ن�شاأته وتعليمه 1908 - 1928
نـ�شــبه : 

ينحدر �ل�صقيري من ���صرة عربية ، نزحت من �لحجاز ، 
و�لده ���صعد �ل�صقيري، كان ع�صو�ً في �لبرلمان �لعثماني ، 
ومن �ل�ع�صاء �لبارزين في جمعية �لتحاد و�لترقي ، وهو 
من ��برز �ل�ع�صاء �لد�عين �إلى �لوحدة �لإ�صالمية ، ومن 

�لمعار�صين للتعامل مع �لحلفاء . 

ميـالده وطفولتـه : 
عام  لبنان  جنوب  في  تبنين  قلعة  في  �ل�صقيري  ولد 
 ، 1908 ، على ما قّدر هو عمره فيما بعد ، و�لدته تركية
وهناك   ، طولكرم  �إل��ى  طفلها  مع  ف�صافرت  ��ب��وه  طلقها 
��ع����و�م قليلة . وكانت  ب��ع��د  ت��وف��ي  ل��ك��ن زوج��ه��ا  ت��زوج��ت 
 ، و�لفقر  و�ل��ح��رم��ان  �ليتم  معاناة  م��ن  �صنو�ت  طفولته 
 ، وكان يحب ��مه حباً كبير�ً ، وقد كانت تقتر على نف�صها
كبقية  به  تمر  منا�صبة  ��ي  في  ��و  عيد  ي��وم  ت�صعده  حتى 
��نه  ويتذكر   . �لتركية  �للغة  عنها  ��خ��ذ  وق��د   ، �ل�ط��ف��ال 
كان في �لمدر�صة �لو�قعة و�صط مدينة طولكرم ، يتعلم 

�لقر�ءة و�لكتابة . 
تفتحت عيناه على ��خبار �لحرب �لعالمية �ل�ولى �لتي 
بد��ت عام 1914م ، وكان ديو�ن �لعائلة �لو�صيلة �لوحيدة 
لتد�ول �ل�خبار ، و�لطالع على �صوؤون �لدنيا و��حو�لها . 
في �ل�صنة �لثانية للحرب مر�صت ��مه مر�صاً �صديد�ً 
���صبح  ، وب��وف��ات��ه��ا  ف��ي �ل�صابعة م��ن ع��م��ره  وم��ات��ت وه��و 
، فقد حنان �ل�م  وقع �لحياة عليه �صعباً وقا�صياً وثقيالً 
في  ي��ف��ّت  ل��م  ذل��ك  لكن   ، �ليتم  ب��م��ر�رة  و�صعر  وعطفها 
ع�صده ، فقد جعله تفوقه في �لمدر�صة حديث ��هل عكا ، 
ودفع زوجة ��بيه �إلى تقبل وجوده في �ل��صرة ، مما خّفف 
عنه ومّكنه من �لتمتع بالعي�ش في بيت ��بيه ، �إلى ��ن ُهزم 
�لكبير  �ل�صقيري  �لبريطانيون  ع��ّد  �لذين  �لعثمانيون 
���صرته من بيتها خ��ارج �صور عكا  ، فطردو�  و�ح��د�ً منهم 
�لقديم  بيتها  �إلى  �ل��صرة  ، فانتقلت  لهم  و�تخذوه مقر�ً 
�إلى  بعد  فيما  و�صل  �ل��ذي  �ل�ب  غياب  ف��ي  �ل�صور  د�خ��ل 
، ونقلته  �لبريطاني  �صلطات �لحتالل  ، فاعتقلته  حيفا 

مع �ل��صرى �لعرب �إلى م�صر ، ثم عاد �إلى عكا . 
عركت �ل�صيا�صة ��حمد فتًى �صغير�ً عام 1919 بعد ��ن 
�رتياَد  �عتاد  منذ   ، �ل�ول���ى  �لعالمية  �لحرب  ن��ار  خمدت 
 ، �لديو�ن ، حيث يجل�ش �لكبار يتناقلون ��خبار �ل�صحف

ويتبادلون �لآر�ء ووجهات �لنظر ، وي�صهدون طالئع ِفتيٍة 
يعملون من ��جل فل�صطين ، يجمعون تو�قيع �لنا�ش على 
�صخ�صيات  ���صماء  ف��ي  وي�صتفتونهم   ، �حتجاج  عر�ئ�ش 
�لمدينة �لذين �صوف ي�صاركون في » �لموؤتمر �ل�صوري « 
 ، �لذي عقد لحقاً في دم�صق ��صتنكار�ً للحركة �ل�صهيونية

وعا�ش �لفتى ��حمد �لم�صهد ذ�ته في مد�ر�ش عكا . 

درا�شته البتدائية والثانوية : 
��لحق   ، �ب��ت��د�ئ��ي��ة  ك��ان ف��ي مدينة عكا ع��دة م��د�ر���ش 
�ل�صقيري با�كثرها �صبطاً ومر�قبة ، ولعل ذلك �صاعده في 
تكوين �صخ�صية من�صبطة ، وفي �لوقت نف�صه �صخ�صية 
، مجد�ً  تتوق �إلى �لحرية، وقد كان مو�ظباً على درو�صه
 ، �للحن  ع��ن  و�ب��ت��ع��د   ، �لعربية  باللغة  ��ول���ع   ، مجتهد�ً 
 ، و�ل��ري��ا���ص��ة  �لمو�صيقى  ك��ره  فقد  للهو�يات  وبالن�صبة 
و��حب �لك�صافة ، و�نتمى �إليها ، ومن خاللها ومع �إتقانه 
�للغة �لعربية برزت لديه روح �لخطابة و�لقيادة ، ونّف�ش 
�لتي كانت تمال� جنبات �صدره  �لروح �لوطنية  فيها عن 
بالجامع  من�صغالً  �ل���درو����ش  ج��ان��ب  �إل���ى  وك���ان   . وق��ل��ب��ه
في  رغ��ب  �لثانوي  �لثاني  �ل�صف  ��نهى  ، وحين  ودرو���ص��ه 
�لتعلم ف��ي �ل�زه���ر ، لكن ��ه��ل��ه ل��م ي��و�ف��ق��وه على ذل��ك ، 
��نور ويذهبا  ��خوه  �ل�صنة ليلحق به  �إع��ادة  و��جبروه على 
معاً �إلى مدر�صة �صهيون في �لقد�ش ، حيث ��نهى �صنو�ت 

در��صته فيها بنجاح وتفوق ، وتخرج عام 1926 . 

درا�شتــه الجامعية : 
من �لقد�ش �لتحق �ل�صقيري بالجامعة �ل�ميركية في 
 ، بيروت ، وقد مال�ت حياة �لجامعة نف�صه و�صعر بالحرية
وكان   ، �لجامعة  ف��ي  �لوثقى  �ل��ع��روة  ن��ادي  �إل��ى  و�ن�صم 
هذ� �لنادي مجتمع �لطالب �لعرب من جميع �ل�قطار ، 
فا�ح�ش بروح �ل�مة و�لقومية �لعربية ووحدتها ، وهناك 
مظاهرة  ف��ي  فا�صترك   ، �ل��وط��ن��ي  �ل�صعور  مخا�ش  ب���د�� 
و�رت��ج��ل خطبة حما�صية   ، ��ي��ار  �ل�صاد�ش من  ذك��رى  في 
 ، بال�صتعمار فيها  ن��دد   ، بيروت  في  �ل�صهد�ء  �صاحة  في 
�ل�صلطات  ��ث�����ار  �ل����ذي  �ل�م�����ر   ، �ل��ع��ث��م��ان��ي  و�ل���ص��ت��ب��د�د 
لبنان  �إبعاده عن  فقررت   ، �آن��ذ�ك  �لم�صتعمرة  �لفرن�صية 
 - عام 1927 ، ونقل �إلى �لناقورة على �لحدود �لفل�صطينية
�لإبعاد نقطة  . وكان هذ�  �إلى عكا  ، ومنها عاد  �للبنانية
�لعمل  ف��ي م��ي��د�ن  ب��ه  ��ل��ق��ت   ، �ل�صقيري  ف��ي حياة  تحول 
ون�صيباً  لل�صيا�صة  �لوقت  من  ن�صيباً  فا�عطى   ، �لوطني 
�آخر للدر��صة ، وكان يحب ��ن يوفق بين حو�فز �ل�ولى ، 
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)1( توفيت في �لقاهرة ع�صية يوم عرفة �لمو�فق 12/8/ 2008 . 
)2( من  رموز �لحركة �لوطنية في فل�صطين ، ومن موؤ�ص�صي حزب �ل�صتقالل ، وقد عمل قبل ذلك �صكرتير�ً للملك في�صل �ل�ول ثم لال�مير 

عبد�هلل بن �لح�صين ) �لملك عبد�هلل �ل�ول لحقاً ( . 

و�صرور�ت �لثانية . 

ال�شقيري �شحفياً : 
�إلى  ، غ��ادره��ا  ب��ي��روت  م��ن  ��ن و���ص��ل عكا ق��ادم��اً  بعد 
�لقد�ش ، ليدر�ش في معهد �لحقوق بالنظام �لم�صائي عام 
1928 ، ووجد عمالً في �لنهار في جريدة ) مر�آة �ل�صرق ( 
جديدة  �صفحة  قلب  هنا  ومن   ، و�لطعام  �ل�صكن  مقابل 
، وطالب حقوق  �لنهار  في  �صيا�صياً  ، �صحفياً  في حياته 

في �لم�صاء . 

الن�شال في فـل�شطيـن  1928 - 1948
��ط����ل �ل�����ص��ق��ي��ري م���ن خ���الل ع��م��ل��ه �ل�����ص��ح��اف��ي على 
�لو�صع �ل�صيا�صي ، وطبيعة �لحركة �لوطنية �لفل�صطينية 
�ل�صهيونية  �لحركة  مو�جهة  ف��ي   ، �لب�صيطة  �لعفوية 
�لقد�ش  ل�صباب  م���ز�ر�ً  مكتبه  وغ��د�   ، �لمنظمة  �لو�عية 
��مر  فيها  يتد�ولون   ، لهم  �صيا�صية  ون��دوة   ، وفل�صطين 
تفاقم �لخطر �ل�صهيوني ، وتردي �لحركة �لفل�صطينية 
و�نق�صامها . كما ��ن �لت�صال �لمبا�صر مع �ليهود �صو�ء في 
�إد�رة �لمعهد ��و طلبته ، مّكنه من �لتعرف على �ليهود عن 
قرب ، وتفهم ���صاليب تفكيرهم ، وتخطيطهم وعد�ئهم 
على  �ل�صهيوني  بالخطر  �إح�صا�صه  م��ن  وز�د   ، للعرب 
فل�صطين ، ما كان عوناً له في محاربة �ليهود في هيئة 
�ل�مم �لمتحدة فيما بعد . وقد برزت مو�هب �ل�صقيري 
�لخطابية في عدة منا�صبات وطنية وقومية منها حفل 
تا�بين » �صعد زغلول « حين ��لقى خطاباً في �لحفل بعد 
در��صته  ��ثناء  �ل�ناجيل  بما حفظه من  ��صت�صهد   ، و�ل��ده 
في » �صهيون « ، وتكلم عن �لبر و�لإح�صان ، فكان » خطاباً 

قومياً في �إطار �إنجيلي « . 
�صارك �ل�صقيري في �لن�صاط �لوطني �لفل�صطيني عام 
1928 ، وكان همه ��ن يزول �لنق�صام في �صفوف �لحركة 
وزعماء  �لفل�صطينيين  �ل��ق��ادة  ي��ح��ث  وك���ان   ، �ل��وط��ن��ي��ة 
وتكاتف   ، �ل�����ص��ف  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  �لفل�صطينية  �ل�ح�����ز�ب 
�ل��ج��ه��ود وت��ح��دي��د �ل�ه�����د�ف ، وك���ان ي��ق��ول ب���ا�ن �ل�صعب 
�لقيادة  ��خ��ذه على  ما  وه��ذ�   ، قيادته  ي�صبق  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية �آنذ�ك بزعامة �لحاج ��مين �لح�صيني . 
 ، ز�د �لتحامه بال�حد�ث �لوطنية بتا�ثير عمله ودر��صته
وقويت   ، فل�صطين  �صباب  م��ن  غيره  م��ع  ن�صاطه  و�زد�د 
�لدعوة �إلى بعث �لحياة في �لحركة �لوطنية بعد حادثة 
�لبر�ق ) 1929 ( ، �لتي ك�صفت للعرب �لخطر �ل�صهيوني 
�لد�هم ، وز�دت �لرغبة في نف�ش �ل�صقيري ونفو�ش �ل�صباب 
بزمام  �لإم�صاك  تتولى   ، جديدة  وطنية  قيادة  قيام  في 

�ل�مور في �لحركة �لوطنية ، فقررو� توزيع ��نف�صهم على 
 ، و�لدعوة لذلك  �لوعي  ، لبث  �لمختلفة  �لبالد  مناطق 
وكان ن�صيب �ل�صقيري عكا ولو�ء �لجليل ، ف�صار يتنقل 
و�ل�صهيونية  �ل�صتعمار  لمقاومة  ويدعو   ، هنا  ليخطب 

هناك . 
قرية  �إل��ى  ونقلوه  �ل�صقيري  �ل�صرطة  رج��ال  �عتقل 
 �لزيب قرب عكا ، في �إقامة جبرية في بيت �آل �ل�صعدي ، 
�لآن�صة  وت��زوج  ��ن �صاهرهم  �صنو�ت  بعد  �ل�ق��د�ر  و�صاءت 
ن�صيبة)1( بنت عبد �لفتاح �ل�صعدي رئي�ش بلدية عكا ، �لتي 

��نجبت له ��ولده �ل�صتة . 

المحاماة واأثرها على ال�شقيري : 
في عام 1930 ، بعد �نق�صاء مدة �لإقامة �لجبرية عاد 
 ، ) �ل�صقيري �إلى �لقد�ش و�عتزل �لعمل ف�ي ) مر�آة �ل�صرق
في  �لث�الثة  �ل�صنة  ف�ي  وك�����ان   ، للدر��صة  �ل��وق��ت  ليف�صح 
مغنم  مغنم  �لمحامي  بمكتب  و�لتحق   ، �لحقوق  معهد 
�لذي كان من رموز �لحركة �لوطنية �لفل�صطينية ، وقد 
��صتفاد �ل�صقيري كثير�ً من �لعمل معه في �لتعرف على 
��ن  لبث  ، ما  �ل�صيا�صة  و�ن�صغل فترة عن   ، �لمهنة  ���صر�ر 
�إليها عن طريق �لمحاماة، عندما و�صلت لجنة �صو  عاد 
�إلى فل�صطين للتحقيق في ثورة �لبر�ق ، فقد ��تيح له ��ن 
ي�صهم في �إعد�د ملف �لق�صية فا�دى به ذلك �إلى �لرتقاء 
 ، ، و���صهم في �نت�صار �صمعته  في مجال �لعمل �ل�صيا�صي 
�إذ قام بدور ل با��ش به في   ، ك�صيا�صي ��ولً وكمحاٍم ثانياً 

تو�صيح تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية ، و�صرح وثائقها . 
�نتقل �ل�صقيري �إلى �لعمل في مكتب �لمحامي عوني 
�ل��دف��اع ع��ن �لق�صية  ، �ل��ذي ك��ان يتولى  �ل��ه��ادي)2(  عبد 
�ل�صقيري  وتمّر�ش   ، �لدولية  �للجنة  ��م��ام  �لفل�صطينية 
ف��ي �ل��م��ح��ام��اة ف��ي م��ي��د�ن �ل��ق�����ص��اي��ا �ل��وط��ن��ي��ة ، و�صهد 
 : عكا  �صجن  في  �لثالثة  �لبر�ق  ث��ورة  ��بطال  محاكمات 
فوؤ�د حجازي وعطا �لزير ومحمد جمجوم ، ثم �ن�صرف 
و��صترك   ، �لحقوق  �لدر��صة في معهد  بعدها ل�صتكمال 
في معظم �جتماعات حزب �ل�صتقالل �لذي تا��ص�ش عام 

1932 دون ��ن ين�صم �إليه ، �إذ كان ينفر من �لحزبية . 
 1933 ع��ام  يافا  في  �ل��ذي عقد  �لقومي  �لموؤتمر  في 
�لحو�رث  و�دي  عرب  بق�صية  �لح�صور  �ل�صقيري  ح��ّدث 
�لو�قع بين قي�صارّية ونهر �لفالق ، �لذين بيعت ��ر��صيهم 
وم�صاكنهم في �لمز�د �لعلني وفاء لَديِن يهوٍد فرن�صيين 
وو�صف   ، �ل�ر����ص��ي  مالكة  �للبنانية  �ل��ت��ّي��ان  �����ص��رة  على 
�ل�صقيري للح�صور حال �لعائالت �لعربية وهم يطردون 
عن ��ر�صهم ، وحذر من م�صير م�صابه للفل�صطينيين ، ما 
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لم يجتمع �لزعماء �لفل�صطينيون تحت لو�ء جبهة وطنية 
و�لدر��صة  �ل�صيا�صة  بين  �ل�صقيري ير�وح  ، وظل  موحدة 
 ، حتى ��نهى در��صة �لمحاماة في معهد �لحقوق عام 1933
 ، �لمظاهر�ت  ف��ي  و����ص��ت��رك   ، �لن�صال  �صاحة  يبرح  ول��م 
ونا�صر   ، �لفل�صطينيين  �لمعتقلين  عن  للدفاع  وتطوع 
�ل�حز�ب و�صاندها في ن�صاطها ، كما ��عجب �ل�صقيري بثورة 
وحين   ، وهدوئهم  و�إيمانهم  رجالها  ب�صجاعة   ، �لق�صام
��صت�صهد �لق�صام عام 1935 ��صترك في ت�صييع جنازته في 

. حيفا ، ثم في �لدفاع عن �ل��صرى من رجاله

ثورة 1936 - 1939
عكا  في  قومية  لجنة  تا��صي�ش  في  �ل�صقيري  ��صترك 
يافا  مع  ت�صامناً   ، �لفل�صطينية �لمدن  بقية  غ��ر�ر  على 
�لد�مي�ة  ل��ال�ح��د�ث  و��صتنك�ار�ً   1936 ع��ام  �إ�صر�بها  ف��ي 
، و�عتر��صاً على بط�ش �لقو�ت �لحكومية بالعرب  �آنذ�ك
�لعربية  �للجنة  و��لفت   ، فل�صطين مدن  بقية  وفي  فيها 
، وتطّور �لإ�صر�ب من  �لعليا في فل�صطين في تلك �ل�صنة
�لع�صابات  ن�صال  �إلى  ثم   ، �لمظاهر�ت �إلى  �ل�ّصلم  حالة 
 ، �لطو�رئ حالة  �إع��الن  �إل��ى  �لإنجليز  دفع  ما   ، �لم�صلح
وفر�ش �لإقامة �لجبرية ، وتنفيذ �لعتقالت �لتي �صملت 
�ل�صقيري ، �إذ �عتقل وُنقل �إلى �صمخ ثم �إلى �لحّمة قرب 

�لحدود �ل�صورية . 
لم يكبح �لمعتقل جماَح �ل�صقيري ، ولم ُيخ�صع روحه 
ِحر�كٍ  وُمنطلق   ، ن�صاط  محطَة  فغد�   ، �لثائرة  �ل��ح��ّرة 
�لثورة  من�صور�ت  عّممو�  �لذين  ورفاقه  لل�صقيري  قومي 
في مناطق �ل�صمال قاطبة ، وكانو� على �صلة بالمجاهدين 
ورفاقه  ور�ح   ، �صورية  من  بال��صلحة  عبورهم  طريق  في 
و�إلى   ، �لعليا  �ل��ع��رب��ي��ة  �للجنة  �إل���ى  �ل��ر���ص��ائ��ل  ي��وج��ه��ون 
رف�ش  فيها  ينا�صدونهم   ، �لح�صيني  ��مين  �لحاج  رئي�صها 
�لو�صاطة �لعربية لوقف �لثورة دون �صمانات ، ويحذرونهم 
من �لوقوع في حبائل �لغدر �لبريطاني ، لكّن �صرختهم 
هذه لم تلَق �صد�ها ، فعاد ورفاقه �لُمعتقلون �إلى مدنهم 
وقر�هم ، لي�صتا�نف �لعمل في �لمحاماة ، ومو��صلة �لدفاع 

عن فل�صطين وق�صيتها . 
ف��ي ع���ام 1937 ���ص��ارك �ل�����ص��ق��ي��ري ع�����ص��و�ً ف��ي لجنة 
�لإعالم و�لتوعية في موؤتمر بلود�ن ، �لذي عقده �لعرب 
�للورد  ، برئا�صة  �لبريطانية  �لملكية  �للجنة  بعد تقرير 
بيل ، �لتي �قترحت تق�صيم فل�صطين فا��صعل ثورة �لعرب 
رف�صاً و�حتجاجاً ، وتو�لت �ل�حد�ث �إلى ��ن ُقتل حاكم لو�ء 
 ، �لجليل �لبريطاني ��ندروز ، وُحّلت �للجنة �لعربية �لعليا
وُنفي معظم ��ع�صائها ، ولجا� �لحاج ��مين �لح�صيني �إلى 
���صدقائه  عند  �لختباء  �إل��ى  �ل�صقيري  و��صطر   ، لبنان 
في �لقد�ش ، حتى ُقب�ش عليه في دير �لبلح ��ثناء تخفيه 
مقيد�ً  غ��زة  �إل��ى  فا�عيد   ، م�صر  �إل��ى  �للجوء  ومحاولته 
و�صجن فيها قبل ��ن ينقل �إلى �صجن عكا ، ثم �إلى معتقل 

�لمزرعة ، �إلى ��ن ��فرج عنه مع �صائر �لمعتقلين . 
رجال  �صمن  �ل�صقيري  �لتقى  �لنا�صرة  مدينة  ف��ي 
�لحركة �لوطنية في �صمال فل�صطين بحاكم لو�ء �لجليل 
ت��ه��دي��د�ت �لحاكم  ، ف��ت��ج��اه��ل  �ل��ب��ري��ط��ان��ي ك��ي��رك��ب��ر�ي��د 
تتوقف  ل��م  م��ا  �ل��غ��ر�م��ات  وف��ر���ش  بالعقاب  للمجتمعين 
�لن�صال  ت��اري��خ  ع��ن  ي��ت��ح��دث  �ل�����ص��ق��ي��ري  ور�ح   ، �ل���ث���ورة 
�لوطني �لفل�صطيني ، ويعلن �إ�صر�ر �ل�صعب عل�ى مو��صلة 
، فُنمي �إليه ��ن ��مر�ً قد �صدر باعتقاله ، فلم يعد  �لكفاح
، بل �صاعده �صديقه روحي �لخطيب على عبور  �إلى عكا

�لحدود بالقطار �إلى دم�صق . 
�صفحة  لبنان  ثم  �صورية  �إلى  �ل�صقيري  �نتقال  �صّكل 
ج��دي��دة ف��ي ���ِص��ف��ِر �ل��ن�����ص��ال ل��دي��ه ، و�����ص��ه��م ف��ي خدمة 
من  مقربة  على  بيروت  في  وك��ان   ، �لفل�صطينية  �ل��ث��ورة 
ون�صط   ، �لوطنية  �لحركة  زعيم  �لح�صيني  ��مين  �لحاج 
ق�صية  ��بعاد  �صارحاً  �ل�جانب  بال�صحفيين  �لجتماع  في 
على  َقلََمُه  وَق��َف  متخ�ص�صاً  �صحفياً  وكاتباً   ، فل�صطين 
خدمة �لق�صية ، وقد عا�ش ��حد�ث عام 1938 حين كانت 
ثورة فل�صطين في عام 1936 تقترب من نهايتها ، وعّدها 
�لن�صر  ي��ح��رزون  �ل��ث��و�ر فيها  ك��ان  �إذ   ، ��ي��ام عمره  ��جمل 
بهّمٍة  و�ل�صيا�صة  �لإع��الم  يمار�ش  هو  وك��ان   ، �لن�صر  تلو 
عبد  ��مثال  �لثورة  ق��ادة  �إل��ى  ويتعرف   ، كبيرين  ون�صاٍط 

�لرحيم �لحاج محمد و��بي �إبر�هيم �لكبير . 
تعاَظَم �صا�ن �لثورة �لفل�صطينية ، وتو�لت �نت�صار�تها 
تنفيذ خطتها  �لتوقف عن  �إل��ى  بريطانيا  دف��ع  ح��ّد  �إل��ى 
�لذي   ، لندن  موؤتمر  �إل��ى  و�ل��دع��وة   ، فل�صطين  بتق�صيم 
�لدول  ع��ن  ممثلين  بح�صور  ل��ن��دن  ف��ي   1939 ع��ام  عقد 
 ، �لعربية �لمجاورة وممثلين عن عرب فل�صطين من جهة
ولم   ، ��خ���رى  جهة  م��ن  �ليهودية  �لوكالة  ع��ن  وممثلين 
�لغتيالت  وعاثت   ، تذكر  نتيجة  �إل��ى  �لموؤتمر  يتو�صل 
و�لت�صفيات ف�صاد�ً في �لثورة ورجالتها ، �إل ��ن �ل�صقيري 
تابع ن�صاطه وتحركاته و�صافر �إلى تركيا موفد�ً من قيادة 
�إلى  �صرعان ما عاد  ، لكنه  و�لتا�ييد  �لعون  �لثورة لطلب 
بيروت ، و�ن�صم �إلى �لوفد �لفل�صطيني �إلى موؤتمر لندن 
�لمذكر�ت  لذلك  و��ع��ّد   ، �لح�صيني  ��مين  �لحاج  برئا�صة 
و�لدر��صات ، ومنها در��صة عن �لكتاب �ل�بي�ش �لذي ذهب 
وكانت   ، �لثانية  �لعالمية  �لحرب  بمجيء  �لن�صيان  طي 
بريطانيا قد ���صدرته في 17��يار / مايو 1939 بعد ف�صل 
موؤتمر لندن ، وين�ش على �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة 
خ���الل ف��ت��رة �ن��ت��ق��ال م��ّدت��ه��ا ع�صر ���ص��ن��و�ت ، م��ع تحديد 
�ل�صقيري في  وم��اَل   ، �ل�ر��صي  �نتقال  ، وتقييد  �لهجرة 
در��صته �إلى ترجيح قبوله ، بينما �ختلف حوله �لزعماء 
�لفل�صطينيون ولكن �لعرب في �لنهاية رف�صوه . وب�صغط 
�لبريطانية  �لحكومة  قامت  �لعالمية  �ل�صهيونية  من 

ب�صحب �لكتاب �ل�بي�ش . 
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غادر �ل�صقيري لبنان �إلى �لقاهرة ، بعد ��ن طلبت �ل�صلطات 
�لفرن�صية من �لفل�صطينيين مغادرة لبنان مع ن�صوب �لحرب 
�لعالمية �لثانية ، وبد�� يم�ار�ش ن�صاطه ، ويتعّرف �إلى رجالت 
م�صر و�صورية ولبنان ، �لذين كان منهم عبد �لرحمن عز�م 
و�لده  وتوفي   ، فل�صطين  في  �ل��ث��ورة  توقفت  حتى   ، با�صا)1( 
�ل�صلطات  ل��ه  و�صمحت   ، ع����ام1940  �ل�صقيري  ���صعد  �ل�صيخ 
في  مكتبه  في  �لمحاماة  يمار�ش  فعاد  بالعودة  �لبريطانية 

عكا . 
بد�� �ل�صهاينة يخططون لتجميع �صتاتهم من مختلف 
بقاع �ل�ر�ش و�لهجرة �إلى فل�صطين ، وقد تنبه �ل�صقيري 
�إل���ى ه���ذ� �ل��خ��ط��ر �ل��د�ه��م وح����ّذر م��ن��ه ف��ي وق���ٍت ُم��ب��ك��ر ، 
�ل�صعب  جهود  توّحد  فل�صطينية  قيادة  قيام  فكرة  وط��رح 
�لفل�صطيني ، وجرى �لتفاق على �إن�صاء هيئة تتولى قيادة 
�لحركة �لوطنية ، في �لوقت �لذي �تفق فيه �لزعماء �لعرب 
على عقد �جتماع تح�صيري في �لإ�صكندرية لدر��صة �إن�صاء 
جامعة �لدول �لعربية ، و��جمع �لفل�صطينيون على �ختيار 
مو�صى �لعلمي مندوباً عن �ل�حز�ب �لفل�صطينية في هذ� 
�لجتماع ، فزّوده �ل�صقيري بمذكرة تو�صح تطور ق�صية 
بفل�صطين  �لُمحدقة  �ل�صهيونية  و�ل�خ��ط��ار   ، فل�صطين 

��ر�صاً و�صعباً . 

تاأ�شي�س الجامعة العربية
حين ��ن�صئت �لجامعة �لعربية في �آذ�ر / مار�ش 1945 وعلى 
�صخ�صياً  ممثالً  �ل�صقيري  ح�صر   ، �جتماعاتها  من  مقربة 
�لجامعة  مجل�ش  وك��ان   ، �لقوتلي  �صكري  �ل�صوري  للرئي�ش 
قد ��و�صى بتا��صي�ش مكتب �إعالمي لها في و��صنطن ، فا�قنع 
�لقاهرة  ف��غ��ادر   ، �لمهمة  بتنفيذ  �ل�صقيري  �لعلمي  مو�صى 
�إلى عكا ثم غادر �إلى نيويورك ب�صحبة زمالئه في �لعمل : 
خلو�صي �لخيري ، وعوني �لدجاني ، وعمر ��بو خ�صر� ، وكان 
�لق�صية  حقائق  فيها  وي�صرح  �إل  فر�صة  يترك  ل  �ل�صقيري 
�لفل�صطينية للمثقفين �لعرب و�لمهتمين ، وتبّينت له هناك 

�صطوة �لقوى �ل�صهيونية و�صيطرتها على �ل�ميركيين . 
في  �لعمل  بو�صر   1945 �صبتمبر   / ��ي��ل��ول  نهاية  ف��ي 
عقد  �فتتاحه  حفل  وفي   ، و��صنطن  في  �لعربي  �لمكتب 
و��ج��اب على   ، بياناً  ��لقى فيه  �ل�صقيري موؤتمر�ً �صحفياً 
���صئلة �ل�صحفيين و��غلبهم من �ل�صهاينة ، �لذين كتمو� 
��خبار �لموؤتمر ، وتجاهلتُه و�صائل �إعالمهم ، كما تجاهلت 
��ن�صطة �لمكتب ون�صر�ته فيما بعد ، لكن �ل�صقيري و��صل 

ن�صاطه �لإعالمي . 

 عاد �ل�صقيري �إلى عكا في ت�صرين �لثاني / نوفمبر 1945 ، 
 ، �لقد�ش عام 1946  �إل��ى  غ��ادر  ثم  ���صرته)2(  فاطما�ن على 
و�جتمع بزمالئه في �لمكتب �لعربي للم�صاورة ومر�جعة 
�لتقارير و�إعد�د ملف �صخم للق�صية �لفل�صطينية باللغة 
�لتي   ، ��ميركية  �ل�نجلو -  �للجنة  �إلى  ُق��ّدم   ، �لإنجليزية 
���صدرت تقريرها �لمجحف بالحقوق �لعربية في �لقاهرة 
��لف  ب��اإدخ��ال مئة  ��و���ص��ت  �إذ   ، ��ب��ري��ل 1946   / ني�صان  ف��ي 
�لهجرة  وب��اإط��الق   ، ف���ور�ً  فل�صطين  �إل��ى  ي��ه��ودي مهاجر 
وو�صع   ، �ل�ر����ص��ي  ملكية  على  �لقيود  و�إل��غ��اء   ، �ليهودية 
 ، ��ن يكثر عدد �ليهود فيها  �إلى  فل�صطين تحت �لو�صاية 

ون�صفت �للجنة بذلك �لكتاب �ل�بي�ش . 
و�جتمع  �لمركزي  للمكتب  مدير�ً  �ل�صقيري  ���صبح 
في �لقد�ش ��و�ئل ��يار / مايو 1946 �إلى ��ع�صاء �لمكتب 
�لعربي ، وقررو� �صرورة �إطالق �لكفاح �لم�صلح بدعم من 
�لدول �لعربية ، رد�ً على �ل�عمال �لإرهابية �ل�صهيونية ، 
ودعا مر��صلي �ل�صحف �إلى �إطالق حملة �صحفية للدعوة 
�إن�صاء لجان طو�رئ  �إل��ى  دعا  ، كما  �لم�صلح  �لكفاح  �إل��ى 
في فل�صطين ، وقد تنادى �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب �إلى 
عقد موؤتمر في ��ن�صا�ش قرب �لقاهرة نهاية ��يار / مايو 
من  �لقوتلي  �صكري  �ل�����ص��وري  �لرئي�ش  فطلب   ،  1946
�ل�صقيري ��ن يلتحق به م�صت�صار�ً له في �لموؤتمر ، وفي 
�لدول  جامعة  مجل�ش  �نعقد  ذ�تها  �ل�صنة  من  حزير�ن 
�لعربية في بلود�ن ، وح�صره �لوفد �لفل�صطيني برئا�صة 
�عتذر عن  �لذي   ، �ل�صقيري  �لح�صيني وع�صوية  جمال 
�ل�صتر�ك في ع�صوية �لهيئة �لعربية �لعليا �لتي �صّكلها 

�لموؤتمر من �ل�صخ�صيات �لفل�صطينية �لبارزة . 
جميع  د�ئ��رت��ه  و�صملت  �ل�صهيوني  �لإره����اب  �زد�د 
��رجاء فل�صطين ، ووقعت حادثة تفجير فندق �لملك د�ود 
�لقريب من �لمكتب �لعربي في �لقد�ش في حزير�ن / 
يونيو 1946 ، فقرر �ل�صقيري وجمال �لح�صيني ومو�صى 
�ل��ع��ل��م��ي زي����ارة �ل�ق���ط���ار �ل��ع��رب��ي��ة ط��ل��ب��اً ل��ل��ع��ون ، وفي 
�لريا�ش �لتقو� �لملك عبد �لعزيز �آل �صعود ، ثم غادرو� 
لتا�مين  �إل��ى دم�صق  �ل�صقيري  ، ومنها ذهب  بغد�د  �إل��ى 
ع��ب��ور �ل����ص��ل��ح��ة م��ن �ل��ع��ر�ق ، وغ���ادر �إل���ى م�صر حيث 
��مين �لح�صيني  كان �لملك فاروق قد ��صت�صاف �لحاج 
�لعائد من ��لمانيا ، فز�َرُه �ل�صقيري و��طلعه على �لجهد 
�لمبذول لتنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني وت�صليحه ، و��بلغه 
تجاه  �صكوكه  وب���ّدد   ، زعامته  على  ُمجمٌع  �ل�صعب  ��ن 

مو�صى �لعلمي . 
في  �ل��ق��اه��رة  ف��ي  �لعربية  �لجامعة  مجل�ش  �جتمع 
مع  �ل�صقيري  وتو��صل   ،  1946 ��كتوبر   / �ل�ول  ت�صرين 

)1( ��حد ��برز رجال حزب �لوفد في م�صر ، و��ول ��مين عام لجامعة �لدول �لعربية منذ قيامها في عام 1945 . 
�آثار �ل�صقيري �لفكرية  من القد�س اإلى وا�شنطن « في ق�صم  )2( �نظر تفا�صيل رحلة و��صنطن وتا��صي�ش �لمكتب في كتاب �ل�صقيري » 

و�ل�صيا�صية في هذ� �لكتاب . 



29

�إلى  ي��ع��ود  ��ن  �إخ��و�ن��ه  ن��ا���ص��ده  ��ن  �إل���ى   ، �لعربية  �ل��وف��ود 
فل�صطين ل�صّد �لفر�غ �لوطني في �لقيادة �لفل�صطينية ، 
/ مار�ش 1947 حين  �آذ�ر ��و�ئ��ل  �إلى فل�صطين حتى  فعاد 
�ل�صقيري  وح�����ص��ر  �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ج��ام��ع��ة  مجل�ش  �ج��ت��م��ع 
جل�صاته م�صت�صار�ً للوفد �ل�صوري ، وقّدم مذكر�ت قانونية 

للوفد �ل�صوري حول حق تقرير �لم�صير . 

النـكـبـــة
�لجمعية  �نعقدت   1947 ��ب��ري��ل   / ني�صان  نهاية  ف��ي 
دورة  ف��ي  بريطانيا  م��ن  بطلب  �لمتحدة  ل��ال�م��م  �لعامة 
، و�صدر قر�ر  غير عادية للنظر في �لق�صية �لفل�صطينية
بت�صكيل لجنة تحقيق دولية و�صلت �إلى فل�صطين يوم 17 
 ، حزير�ن / يونيو 1947 ، فعّم �لإ�صر�ب ��رجاء فل�صطين
و�جتمعت �للجنة �إلى ممثلي �ل�صهاينة ، ثم �جتمعت في 
لبنان �إلى ممثلي �لحكومات �لعربية ، وقد تابع �ل�صقيري 
خيوط �لموؤ�مرة ، قبل ��ن ين�صّم �إلى �لوفد �ل�صوري في 
في  عقد  �ل���ذي   ، �لعربية  �لجامعة  مجل�ش  �ج��ت��م��اع��ات 
عنه  و�نبثقت   ،  1947 ��كتوبر   / �ل�ول  ت�صرين  في  لبنان 
عدة قر�ر�ت ، وتا�لفت لجنة ع�صكرية ، ومن هناك �نتقل 
�لح�صيني في  ��مين  �لحاج  ، وقابل  �إلى دم�صق  �ل�صقيري 
وظّل   ، �لع�صكرية  �للجنة  مع  بالتعاون  لإقناعه  محاولة 
، حتى  �ش له في وز�رة �لخارجية �ل�صورية في مكتب ُخ�صّ
ت�صرين   29 في   181 رق��م  �لم�صوؤوم  �لتق�صيم  ق��ر�ر  �صدر 
، �ل��ذي ك��ان ي��وم ح��د�د ع��ام في  / نوفمبر 1947 �ل��ث��ان��ي
و�فتتحت   ، ب��ع��ده  �ل�ح����د�ث  وتتابعت   ، �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن 
مكاتب �لتطوع للقتال ، وجمعت �ل�مو�ل ، وعقد مجل�ش 
و�صارك   ، �ل�ج��و�ء تلك  �جتماعاته في  �لعربية  �لجامعة 
�لتي   ، ف��ي �لج��ت��م��اع��ات �ل�����ص��وري  �ل��وف��د  �ل�صقيري م��ع 
 ، �لجوفاء و�لت�صريحات   ، �لمز�يد�ت  �صيا�صة  له  ��ظهرت 
و�لجدل �لعقيم ، و�لخالفات و�لنق�صامات ، و��صترك في 
 ، �لمتحدة �ل�م��م  �إل��ى  �لعربية  �لجامعة  مذكرة  �صياغة 
�ل���ت���ي ت�����ص��رح ������ص���ب���اب �ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����ص��ك��ري �ل��ع��رب��ي في 
وعمان  دم�صق  بين  بعدها  �ل�صقيري  وتنقل   . فل�صطين
و�لقاهرة ، وهو ي�صهد تطور�ت �ل�حد�ث ، ففي منت�صف 
�ل�صامي  �لمندوب  1948غ���ادر  م��اي��و  / 15��ي��ار  -  14 ليلة 
�لبريطاني ��لن كنجحام ميناء حيفا معلناً نهاية �لنتد�ب 
دولة  قيام  �ل�صهاينة  و��علن   ، فل�صطين  على  �لبريطاني 
 ، �إلى فل�صطين  �لعربية  �لجيو�ش  ، وزحفت   » �إ�صر�ئيل   «
و�حتلت معظم �ل�ر��صي �لفل�صطينية �لتي كانت ل تز�ل 
بيد �لفل�صطينيين ، و��صتبكت مع �لقو�ت �ليهودية ، لكن 
ب��وق��ف �إطالق  ���ص��رع��ان م��ا �����ص��در مجل�ش �ل�م���ن ق����ر�ر�ً 

�لنار وقبل �لعرب به ، ووقعو� �لهدنة �ل�ول��ى ، �لتي بد�� 
��ربعة  ولمدة   1948 يونيو   / حزير�ن   11 �صباح  �صريانها 
���صابيع ، لتمكين �لو�صيط �لدولي من تقديم �قتر�حاته 

لحل �لم�صكلة.. 
�إذ   ، �لعرب  كارثة على  للهدنة  وفقاً  �لقتال  وق��ف  ك��ان   
و�صيطرة   ، حيفا  ميناء  م��ن  �لبريطانيين  �ن�صحاب  ��ت���اح 
�ل�صهيونيين عليه و��صتخد�مه لال�غر��ش �لع�صكرية ، وجلب 
كميات كبيرة من �ل�صالح با�نو�عه �لمختلفة ، وتمكنو� من 
تموين �لم�صتعمر�ت �لمعزولة وتعزيزها ، وقامو� بت�صفية 
��ن  ذل��ك  من  و�ل�ه��م   ، مناطقهم  �صمن  �لعربية  �لمقاومة 
�لهدنة مكنت �ليهود من �لتزود بال��صلحة و��صتقد�م �آلف 

�لمتطوعين �ليهود �لمدربين على �لقتال.. 
ل�صالح  وك���ان   ،  1948/7/9 ف��ي  �ل��ق��ت��ال  و����ص��ت��وؤن��ف   
�ل�ردنية  �ل��ق��و�ت  �ن�صحاب  و��دى   ، �ل�صهيونية  �ل��ق��و�ت 
لهما  �ل�صهيونية  �لقو�ت  �حتالل  �إلى  و�لرملة  �للد  من 
، و��تاح �لفر�صة للتركيز على  ��خرى  �إلى مناطق  �إ�صافة 
 ، و�للبنانية  �ل�صورية  و�ل��ق��و�ت  �لم�صرية  �ل��ق��و�ت  قتال 
و�صدر قر�ر �لهدنة �لثانية رقم 54 تاريخ 1948/7/15 ، 
ومع ذلك ��صتمر �ل�صهيونيون بخرق �لهدنة حتى توقف 

�لقتال على �لجبهة �لم�صرية في 1949/1/18 . 
ل�صرح  �لجامعة  وف��د  با�صم  ناطقاً  �ل�صقيري  ���ص��ارك 
�لكونت برنادوت  �لعربية للو�صيط �لدولي  �لنظر  وجهة 
�لجتماع  ورف�ش  �لوطنية  �لمطالب  َف�َصرَد   ، رود���ش  في 
لال�مم  �لعامة  �لجمعية  دورة  ف��ي  ���ص��ارك  كما   ، باليهود 
 ،  1948 ع��ام  خريف  باري�ش  في  �نعقدت  �لتي   ، �لمتحدة 
بعد �غتيال �لو�صيط �لدولي برنادوت على يد �لع�صابات 
 ، �ل�صهيونية في 1948/9/17 ، وتا�كد له ��ن �لبقاء لال�قوى
وقد بذل �ل�صقيري جهد�ً في �إعد�د �لبيانات و�لخطب ، 
�ل�صقيري  وك��ّل��ف   ، ب��ال��ن��ازي��ة  �ل�صهاينة  ممثل  و�ت��ه��م��ه 
مجل�ش  على  ب��رن��ادوت  �ل��دول��ي  �لو�صيط  تقرير  بعر�ش 
جامعة �لدول �لعربية ، �لذي قرر رف�صه ورف�ش م�صروع 
�ل�صقيري  وعاد   ، فل�صطين  بعروبة  و�لتم�صك   ، �لتق�صيم 
�لوقت  ف��ي   ، �لعربية  �لجامعة  ق��ر�ر  يحمل  باري�ش  �إل��ى 
�لذي هاجمت فيه �لقو�ت �ل�صهيونية �لمو�قع �لم�صرية 
وق���ر�ر�ت مجل�ش   ، �لمتحدة  لال�مم  تحّد  في  �لنقب  في 

�ل�من بوقف �لقتال . 
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الف�شل الرابع
من النكبة .. حتى اإرها�شات الكيان الفل�شطيني

1963 - 1948 
�ل�مم  ق��ر�ر  �صدر   1948 دي�صمبر   / �ل�ول  كانون  في 
�لتي  بال�عمال  للقيام  �لتوفيق  لجنة  بتعيين  �لمتحدة 
�لح�صنة  �ل�صالت  وتنمية   ، �ل��دول��ي  بالو�صيط  ��نيطت 
 ، �لعربية  �ل���دول  ف��ي  و�لفل�صطينيين   » �إ�صر�ئيل   « بين 
في  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��وف��ود  م��ع  �جتماعها  �ل�صقيري  ح�صر  وق���د 
فيه  رّك���ز  ب��ي��ان��اً  و��ل��ق��ى   ، �ل�����ص��وري  للوفد  م�صت�صار�ً  ب��ي��روت 
 ، ل��وز�ن  ، ثم ع��اودت �للجنة �جتماعها في  �ل��ع��ودة  على حق 
( في  ل��وز�ن  وو�صعت �صيغة نهائية تمّثلت في ) بروتوكول 
12 ��ي��ار / مايو 1949 �لذي ُقبلت » �إ�صر�ئيل « على ��ث��ره في 
�ل�مم �لمتحدة ، وكانت تنازلت �لعرب �لمتتالية ومو�قفهم 
�ل�صعيفة مثاَر ُحزِن �ل�صقيري ومبعث ��لمه ، �ل�مر �لذي 
حين   ،  1949 ع��ام  �لمتحدة  �ل�م��م  دورة  في  بعدها  تكرر 
بد�� يدرك جوهر �ل�مم �لمتحدة وقد غدت لعبةً في يد 
�لدول �لكبرى ، وغادر ��ميركا �إلى دم�صق عام 1949 ، ثم 
��م��ام لجنة  ل�صورية  �إلى �صوي�صر� عام 1950 ممثالً  �صافر 
، و�نتهت  ، و�متّدت �لجتماعات �صهور�ً  �لدولية  �لتوفيق 

بو�صع د�صتور منطقة �لقد�ش . 

اأميناً عاماً م�شاعداً في جامعة الدول العربية : 
في �لثاني من �صباط / فبر�ير 1951 عّين �ل�صقيري 
�ل��ع��رب��ي��ة ، وظل  �ل����دول  م�����ص��اع��د�ً لجامعة  ع��ام��اً  ��م��ي��ن��اً 
 ، �لمتحدة  �ل�م��م  في  �ل�صوري  �لوفد  في  للعمل  مندوباً 

 

�ل�مم  دورة  �إل���ى  �ل�����ص��وري  �ل��وف��د  لرئي�ش  ن��ائ��ب��اً  ف�صافر 
، و��ج��اد في  �لمتحدة �لمنعقدة في باري�ش خريف 1951 
�صرح �لق�صية �لفل�صطينية ��مام �للجنة �ل�صيا�صية ، وحّلل 
 ، �ل�صهاينة  �دع���اء�ت  ف�صح  كما   ، �لتوفيق  لجنة  تقرير 
فانتهت �لدورة بقر�ر يلزم » �إ�صر�ئيل « ل�ول مرة بتنفيذ 
قر�ر�ت �ل�مم �لمتحدة ، وكانت دورة حافلة بالمعارك �لتي 
تولى �ل�صقيري ��مرها ، فمن ق�صية �ل�صود�ن �إلى �لق�صية 
�لجز�ئرية ، و�لتون�صية ، و�لليبية �إلى �لمر�ك�صية ، وكان 
فيها جميعها جريئاً قوّي �لحّجة ، حتى عّده رئي�ش �لوفد 

�ل�صوري فار�ش �لخوري نجم �لدورة . 
و�كب �ل�صقيري �ل�ح��د�ث �لعربية و�لدولية عام 1952 
للوفد  ، ورئي�صاً  للجامعة  ��ميناً عاماً م�صاعد�ً  بحكم عمله 
�ل��ث��وري في  �ل��م��ّد  �ل�صوري ف��ي �ل�م���م �لمتحدة ، ولح��ظ 
�صورية وم�صر �لذي تغذيه ق�صية فل�صطين وتحّركه ، وبعد 
قيام �لثورة �لم�صرية في 23 تموز / يوليو 1952 ، طلبت 
�لذي  ح�صونة  �لخالق  عبد  معاونة  �ل�صقيري  �إل��ى  م�صر 
��صتقالة  بعد   ، �لعربية  �ل��دول  لجامعة  عاماً  ��ميناً  �ختير 
عبد �لرحمن عز�م ، وتكررت لقاء�ت �ل�صقيري بقادة �لحكم 

�لجديد في م�صر ، وكان يحّثهم على نقِل روح �لثورة �إلى 
�لرئي�ش  وكّلفه   ، لتطويرها  �صعياً  �لعربية  �لجامعة  د�خل 
�لعربية  �لجامعة  و�فية عن  باإعد�د مذكرة  نجيب  محمد 

و�قتر�حاته لإ�صالح ميثاقها و��جهزتها . 
��ميركا  ر��ت   ،  1952 ع���ام  �ل��م��ت��ح��دة  �ل�م����م  دورة  ف��ي 
�لعرب في  و�ن�صغال   ، �لعربي  �ل�صعف  ��ن   » �إ�صر�ئيل   « و
�صوؤونهم �لد�خلية ، يعطي �لفر�صة لفر�ش �صيا�صة �ل�مر 
��با   «  » �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  « �لخارجية  وزي��ر  فافتتح   ، �ل��و�ق��ع 
« ، �لمناق�صة في �ل�مم �لمتحدة ، وعر�ش �لخطوط  �إيبان
باتفاق  �ل�����ص��ق��ي��ري - ت��ول��ى  ���ص��الم  ل��م�����ص��روع  �ل��ع��ري�����ص��ة 
م��ن ملفات  ب��م��ا يحمل   ، �ل���رد عليه   - �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��وف��ود 
���صاليب  ف�صرح   ، طويلة  ن�صاٍل  �صنو�ت  وخال�صة  جاهزة 
�لت�صليل في �لدعاية �ل�صهيونية ، و�لموؤ�مرة منذ وعد 
 ، بلفور ، و�صنو�ت �لنتد�ب ، وثور�ت �ل�صعب �لفل�صطيني
�ل�صعب  وت�صريد  �لح��ت��الل  �إل���ى  ��دى  �ل���ذي  و�لتق�صيم 
��با   « ، و��خير�ً قام �ل�صقيري بتفنيد م�صروع  �لفل�صطيني 
�إيبان « معتمد�ً في ذلك على م�صادر ومر�جع بريطانية 
« ، و�صرعان  ويهودية ��لجمت وزير �لخارجية » �لإ�صر�ئيلي
م��ا و���ص��ع �ل�م��ي��رك��ان م�����ص��روع �ل��ث��م��ان��ي��ة ، �ل���ذي يقترح 
 ، مبا�صرة م��ف��او���ص��ات  ف��ي  �ل��دخ��ول  �لفريقين  منا�صدة 
�ل�صوفييتي  �ل��وف��د  رئي�ش  في�صن�صكي  �ل�صقيري  فا�قنع 
 ، �لقر�ر  �لدول �ل�صتر�كية �صد  �لذي �صّوت هو وجميع 
فوقف �ل�صقيري على منبر �ل�مم �لمتحدة ي�صكر �لتحاد 
��ع�صاء  م�صمع  على  �لغربية  �ل��دول  ويدين  �ل�صوفييتي 

�لوفود �لعربية وو�صط تخّوفهم . 
في خريف 1953 تر���ش �ل�صقيري �لوفد �ل�صوري �إلى 
�ل�مم �لمتحدة ، و�صّم �إلى �لوفد �لباهي �ل�دغم من تون�ش 
فاحتّج   ، ��صت�صارية  ب�صفة  �لمغرب  من  بالفريج  و��حمد 
حجج  ُي��ف��ّن��د  �ل�صقيري  ل��ه  و�ن��ب��رى  �لفرن�صي  �ل��م��ن��دوب 
�لفرن�صيين ، ويهاجم ��صتعمارهم لل�صمال �ل�فريقي �لذي 
فّجر �لثورة ��و�ئل �لخم�صينيات . وفي هذه �لدورة �لتقى 
�ل�صقيري بوزير خارجية �لتحاد �ل�صوفييتي ، وطلب منه 

تزويد �صورية بال��صلحة . 
�لممتلكات  ح����ول  ل��ي��ب��ي��ا  ق�����ص��ي��ة  �ل�����ص��ق��ي��ري  و�ك�����ب 
فا�صتدعته   ، �ل�صتقالل  بعد  فيها  �لموجودة  �لإيطالية 
�لقانوني  ر��ي��ه  لالإفادة من   1954 عام  �لليبية  �لحكومة 
في �لق�صية ، و�لتقى �لملك �إدري�ش �ل�صنو�صي ، ثم ��نجز 
مهمته وعاد �إلى �لقاهرة ، و�صافر بعدها �إلى مدريد حامالً 
ر�صالة من �لرئي�ش �لم�صري محمد نجيب �إلى �لرئي�ش 
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�لإ�صباني فر�نكو لك�صب دعم �إ�صبانيا ل�صعب مر�ك�ش �صد 
��ف�صلت  �لفرن�صية  �لحكومة  لكّن   ، �لفرن�صي  �لُم�صتعمر 
لموؤتمر  لالإعد�د  دم�صق  �إل��ى  بعدها  و��صتدعي   ، مهمته 
باندونج �لمنعقد في ني�صان / ��بريل 1955 ، �لذي �ت�صح 
 ، و�ل��غ��رب��ي��ة  �ل�صرقية  كتلتيه  �إل���ى  �ل��ع��ال��م  �ن��ق�����ص��ام  ف��ي��ه 
ق�صية  عر�ش  دون  �لحيلولة   » �إ�صر�ئيل   « حاولت  وفيه 
قر�ر  ���صفر عن  �لذي  �ل�صقيري  �إ�صر�ر  لول   ، فل�صطين
وك�صب   ، �لمتحدة  �ل�م���م  ق���ر�ر�ت  م��ن  ق��ري��ٍب  للموؤتمر 

تا�ييد رئي�ش وزر�ء �ل�صين للق�صايا �لعربية . 

مندوباً لل�شعودية في الأمم المتحدة : 
 ، فل�صطين  بق�صية  �ل��م��ت��ح��دة  �ل�م����م  �ه��ت��م��ام  ت��ر�ج��ع 
�لتي   ، �لخا�صة  �ل�صيا�صية  �للجنة  �إل���ى  ��م��ره��ا  و��وك��ل��ت 
عّدتها ق�صية لجئين ر�حت ت�صتجدي لهم �لدو�ء و�لك�صاء 
و�لغذ�ء ، وتر�جع كذلك �هتمام �لعرب بالق�صية ، فلم يعد 
وزر�ء �لخارجية �لعرب يحر�صون على ح�صور دور�ت �ل�مم 
�لمتحدة ، بينما ظل �ل�صقيري فيها حا�صر �لعقل و�لج�صم 
و�لوجد�ن ُمناِفحاً عن ق�صايا �ل�مة ، فقد ��صتعاره �لملك 
�ل�مم  ف��ي  لل�صعودية  م��م��ث��الً  ل��ي��ك��ون  ���ص��وري��ة  م��ن  ���ص��ع��ود 
عام  م�صر  على  �لثالثي  �لعدو�ن  1957بعد  عام  �لمتحدة 
�لمالحة  « من فتح طريق  �إ�صر�ئيل   « �ل��ذي مّكن   ،  1956
عبر م�صائق تير�ن �إلى ميناء �إيالت ، فت�صدى �ل�صقيري 
من  لموقفهم  وفرن�صا  و�إنجلتر�  ��ميركا  خارجية  ل��وزر�ء 

�لق�صايا �لعربية . 
من  �لمتحدة  �لعربية  �لجمهورية  ت�صّكلت   1958 عام 
في  معهما  �ليمن  ودخلت   ، و�صورية  م�صر  بين  �لوحدة 
 ، �ل��ع��ر�ق  �ل��ن��ظ��ام �لملكي ف��ي  ، و�صقط  ف��ي��در�ل��ي  �ت��ح��اد 
و��نزلت ��ميركا قو�تها في لبنان ، بينما ��نزلت بريطانيا 
للجمعية  �لطارئة  �ل��دورة  و�نعقدت   ، �ل�ردن  في  قو�تها 
�لعامة لال�مم �لمتحدة في �آب / ��غ�صط�ش 1958 ، وفيها 
 ، ��يزنهاور  �ل�ميركي  �لرئي�ش  خطاب  على  �ل�صقيري  رّد 
ومبد�� ملء �لفر�غ �لذي حمل ��صَمُه بخطاٍب ُمطّول ��ثار 

�صّجةً �صحفية عالمية ، وخلق ��زمةً �صعودية ��ميركية . 
بعد ��ن �صارك �ل�صقيري في �جتماعات �لدورة �لثانية 
في  �لمنعقد  �لعربية  �ل��دول  جامعة  لمجل�ش  و�لثالثين 
�لد�ر �لبي�صاء في ��يلول / �صبتمبر 1959 ، �صارك في دورة 
�لهتمام  �إل��ى  �لعالم  فدعا   ، نف�صه  للعام  �لمتحدة  �ل�م��م 
بالقد�ش �لمجز��ة ، كما يهتم ببرلين �لمجز��ة ، حين قال : 
) بينما يتركز �هتمام �لعالم وقلقه على برلين �لمجز��ة ، 
كم�صتودع �لبارود ، �لذي قد يفجر �لحرب ، فاإن �صررها قد 

يندلع من �لقد�ش �لمجز��ة ( . 
وكانت دورة �ل�مم �لمتحدة عام 1960 ، عالية �لم�صتوى 
 ، بالدهم وف��ود  و�لحكومات  �ل���دول  روؤ���ص��اء  فيها  ت��ر�����ش 
و�ل�صوفييتي  ��ي���زن���ه���اور  �ل�م���ي���رك���ي  �ل��رئ��ي�����ش  وت���ح���دث 

وعبد  ��مامه،  به  ودّق  بحذ�ئه  فيها  لوح  �ل��ذي  خرو�صوف 
�لنا�صر وكا�صترو و�لملك ح�صين ، و��لقى �ل�صقيري كلمة 
 ، : لجئين  �إل��ى ثالث م�صائل  �لق�صية  فل�صطين، فق�صم 
��ن على  ��ن �لحل يتلخ�ش في  ، وذك��ر  ، و�لقد�ش  وح��دود 
�ل�مم �لمتحدة �إعادة فل�صطين �إلى وحدتها ، وعودة �ليهود 
�لمهاجرين ، و�إن�صاء دولة فل�صطين �لديمقر�طية ، ثم رد 
�ل�صحافة  دع��ا  ما   ، �لغربيين  �لروؤ�صاء  كلمات  على  فيها 

�لغربية �إلى مهاجمته هجوماً عنيفاً . 
على �لرغم من �ل�صد�قة �لتي كانت تربط �ل�صقيري 
�ل�صعودية  �ل��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ك��ان  �ل���ذي  ب��ال�م��ي��ر في�صل 
�آنذ�ك ، فقد و�صل �لخالف بينهما ��وجه عام1962ب�صبب 
�ل�صعودية  �إذ طلبت   ، �ليمن بين م�صر و�ل�صعودية  ��زم��ة 
من �ل�صقيري ، ��ن يبلغ مجل�ش �ل�من ب�صفته ممثالً لها 
 ، في �ل�مم �لمتحدة ، عن �عتد�ء�ت م�صر على حدودها
لكنه كان يرى من �لخير ��ن تعر�ش هذه �لخالفات على 
�لجامعة �لعربية ، في نطاق �ل��صرة �لو�حدة ، وقد ظل 
��ن  �ل�م��ي��ر في�صل منه  �ل��رغ��م م��ن طلب  ر��ي���ه على  على 
وقبل   ، بتف�صيرها  يقوم  ��ن  ل  �لتعليمات  بتنفيذ  يلتزم 
�نعقاد �ل��دورة �لتالية بلغه قر�ر �ل�مير في�صل في �آب / 
في  �ل�صعودي  للوفد  رئي�صاً  باإنهاء عمله   1963 ��غ�صط�ش 
�إجازته  ُيم�صي  �ل�صقيري حينها  وك��ان   ، �لمتحدة  �ل�م��م 
في لبنان ، وقد �آثر �ل�صمَت ولم ُيعّلق على �لقر�ر حر�صاً 
نقطة  �لقر�ر  هذ�  �صّكل  بينما   ، �لعربية  �لم�صلحة  على 

تحّول كبرى في حياة �ل�صقيري . 

اإن�شاء الكيان الفل�شطيني : 
�صار منزل �ل�صقيري في لبنان ملتقى وفود و�صخ�صيات 
فل�صطينية ، ز�دت من خاللها معرفُتُه بالن�صاط �لوطني 
�لفل�صطيني ، وفي ��يلول / �صبتمبر 1963 تلقى برقية من 
�لجامعة �لعربية ، ور�صالة �صفوية من �لرئي�ش جمال عبد 
�لجامعة  في  فل�صطين  ممثل  لمن�صب  ُتر�ّصحه  �لنا�صر 
 ، تردد بعد  ، فو�فق  با�صا  ��حمد حلمي  وفاة  �إثر  �لعربية 
لبحث  �لجامعة  و�ن��ع��ق��د مجل�ش   ، �ل��ق��اه��رة  �إل���ى  وغ���ادر 
ون�ّش   ، �لجامعة  مجل�ش  في  فل�صطين  تمثيل  مو�صوع 
للمن�صب  �ل�صقيري  �ختيار  يكون  ��ن  �لمجل�ش على  قر�ر 
ممثله  �ختيار  �لفل�صطيني  لل�صعب  يتي�ّصر  ��ن  �إل��ى  نافذ�ً 
لدى �لجامعة ، وقد ��لقى �ل�صقيري في �لمجل�ش خطاباً 
قوياً مفاجئاً ��ّكد فيه ��ن ل حّل للق�صية �لفل�صطينية في 
�لوحدة  وف��ي   ، �لعربي  �لوطن  في  بل   ، �لمتحدة  �ل�م��م 
، و�لالفت في �لخطاب ��ن �ل�صقيري تحدث فيه  �لعربية
مطولً وبقوة عن ) �لكيان �لفل�صطيني ( حديث �لمطمئن 
�إلى ��ن �إقر�ر �لكيان من قبل �لجامعة �لعربية قد ���صبح 
م�صلماً به ، ��و ��نه غد� ��مر�ً �صبه و�قع بعد ��ن كان ل�صنو�ت 
عديدة خلت مو�صع تجاذب د�ئم في �لجامعة ، يحول دون 
تبنيه ، وذلك نظر�ً لحالة �ل�صتقطاب �لتي كانت �صائدة 
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وبقوة في �لو�قع �لعربي . 
�لتجاه  بهذ�  دفعا  ���صا�صيين  عاملين  ��ن  �لآن  ويبدو 
ه��م��ا �ن��ت�����ص��ار �ل���ث���ورة �ل��ج��ز�ئ��ري��ة ، �ل��ت��ي ��ث�����ارت حر�كاً 
فل�صطينياً �صرياً وعلنياً بقيام مجموعات فد�ئية �صيكون 
�إن تركت لتا�خذ مد�ها - �نعكا�صات غير مح�صوبة  لها - 
تحويل  ه��و  و�لآخ���ر   ، برمته  �لعربي  �لنظام  و�ق���ع  على 
��م��ام تحد  �ل��ذي و�صع ه��ذ� �لنظام   ، مجرى نهر �ل�ردن 

خطير ودقيق . 
��مام �لرئي�ش عبد  وذلك ما هيا� ب�صكل خا�ش فر�صة 
�لنا�صر لإحياء م�صروع �لكيان �لفل�صطيني بقوة ، ووجد 
في ��حمد �ل�صقيري �ل�صخ�ش �لموؤهل لحمله ، من بو�بة 
�صغور موقع ممثل فل�صطين في �لجامعة �لعربية ، بوفاة 
يمثل  ��حمد حلمي  ك��ان  وق��د   ، �لباقي  ��حمد حلمي عبد 
حالة �صيخوخة �صيا�صية ل ت�صتطيع ول ترغب - بحكم ما 
�صبق - ��ن تطرح فكرة �لكيان ، �إذ هي ل ت�صتند �إلى ثقة 
�لحالة  يمثل  فهو   ، �لفل�صطيني  �لم�صتوى  على  �صعبية 
لت - على نحو ما - م�صوؤولية حلول  �لفل�صطينية �لتي ُحمِّ
�لنكبة في جانبها �لفل�صطيني ، وعدم مو�جهتها لحقاً ، 

فيما �ل�صقيري على �لنقي�ش من كل ذلك . 

ال�شقيري ممثالً لفل�شطين في الجامعة العربية
�إل���ى تر�صيح  �ل��ت��ي دف��ع��ت م�صر  ��ن �لع��ت��ب��ار�ت  وي��ب��دو 
�ل�صقيري ، وجد فيها �ل�صقيري فر�صة تاريخية لإعادة بعث 
كيان �ل�صعب �لفل�صطيني بروؤية كان قد ر�صمها في خياله . 
وقد كانت �لحاجة �إلى من يمثل فل�صطين في �لجمعية 
�لعامة لال�مم �لمتحدة ، تدعو �إلى �ل�صتعجال في �ختيار 
ممثل فل�صطين في �لجامعة �لعربية لير���ش وفدها �إلى 
�تفق مع عبد  �ل�صقيري قد  ��ن  ويبدو   . �لمتحدة  �ل�م��م 
و��ن   ، �لجامعة في  فل�صطين  تمثيل  قبول  على  �لنا�صر 
تكون مهمته هي �لعمل على خلق �لكيان ، ولهذ� نجد في 
لفل�صطين في مجل�ش  بعيد �ختياره مندوباً  ن�ّش كلمته 
 1963 �صبتمبر   / ��يلول  �صهر  في  �لعربية  �ل��دول  جامعة 
�إ�صر�ر�ً على �لكيان ، بل وحديثاً في عمق   ، �لآتي ن�صها 
�لغايات �لموجبة ، و��هد�فه �لمرتجاة ، طرحها على �صكل 
يوج�ش  �لذي  �لعربي  �لفريق  �إلى  ر�صائل طما�نة وجهها 

خيفة من قيام �لكيان وماآلته : - 
ال�شيد رئي�س المجل�س ، ال�شيد الأمين العام

هذا  في  العربية  الوفود  واأع�شاء  روؤ�شاء  �شادتي 
المجل�س الموقر

�لتي   ، �ل��غ��ال��ي��ة  ث��ق��ت��ك��م  �ل��م��وق��ر  لمجل�صكم  �����ص��ك��ر 
لدى  لفل�صطين  م��ن��دوب��اً  ب��اخ��ت��ي��اري  �إي��اه��ا  ��ول��ي��ت��م��ون��ي 
مجل�ش �لجامعة ، و�إني ل�رجو مخل�صاً ��ن ��كون عند هذه 
�لثقة �لغالية ، و��ن ��وؤدي لهذه �ل�مانة �لثقيلة حقها ، ما 

��صتطعت �إلى ذلك �صبيال . 
�ختياري  يتم  ��ن  ج��و�رح��ي  ك��ل  م��ن  ��تمنى  كنت  وك��م 
بالن�صبة  ولكن   ، ل�صخ�صي  بالن�صبة  ل  �إجماعية  ب�صورة 
، غير  �لعرب جميعاً  �لتي هي ق�صية  �لمقد�صة  للق�صية 
��ن��ن��ي ���ص��وف ��ب����ذل م��ن ج��ان��ب��ي ق�����ص��ارى ج��ه��دي - بعد 
عني  �نحجبت  �لتي  �لثقة  ل�نتزع   - �لمجل�ش  �نف�صا�ش 
��ول فر�صة ل�ت�صل  ��نتهز  ��ثناء �نعقاد �لمجل�ش ، و�صوف 
بالريا�ش وعمان لتحقيق هذه �لغاية . وعلى كل ف�صوف 
و�لمهمة   ، عاتقي  على  ��لقيت  �لتي  �لمهمة  في  ��م�صي 
 ، �لفل�صطيني  �ل��وف��د  ت��ا�ل��ي��ف  ه��ي  ��م��ام��ي  �ل��ت��ي  �لعاجلة 
 ، و�صفره �إلى �ل�مم �لمتحدة للدفاع عن ق�صية فل�صطين
�ل�صاقة  لي في مهمتي  تا�ييدكم جميعاً  ��طمع في  و�إنني 
�لتي  �لدقيقة  �ل��ظ��روف  في   ، �لغالية  �لق�صية  ه��ذه  في 

تجتازها ق�صية فل�صطين في �ل�مم �لمتحدة . 
و�إني حري�ش كل �لحر�ش ، ��ل ندع ��مام » �إ�صر�ئيل « 
مجالً تدعي فيه ��ن �لوفد �لفل�صطيني ل يمثل وجهات 
مخل�صاً  فيه  ��ط��م��ع  م��ا  وك��ل   ، بكاملها  �لعربية  �لنظر 
��نف�صنا في  ��ل نجد   ، ��عماق نف�صي  و��رج��وه من  و�صادقاً 
�ل�مم �لمتحدة نو�جه مثل هذ� �لموقف . ول بد لي و��نا 
ماثل ��مام مجل�صكم �لموقر ل�ول مّرة ��ن ��عر�ش لطائفة 
ببع�ش  ��و  بمن�صبي  يت�صل  م��ا  ���ص��و�ء منها   ، �ل�م���ور  م��ن 
في  �له��ت��م��ام  تثير  �لتي  �لفل�صطينية  �لق�صية  ج��و�ن��ب 

�لوقت �لحا�صر . 
 ، �لموقر  لمجل�صكم  ��وؤك���د  ��ن  �صيء  ك��ل  قبل  ويهمني 
يقت�صر على  روتينياً  ��رى في من�صبي هذ� عمالً  ل  ��نني 
�لم�صاركة في ��عمال �لمجل�ش مرتين كل عام ، فاإن �لق�صية 
�لفل�صطينية تمثل فيها نكبة مروعة ���صابت �صعباً برّمته 
في ��قد�ش ما يملك ، وهي لذلك تا�بى بطبيعتها وجوهرها 

��ن تحتمل �لروتين من قريب ��و من بعيد . 
ول�صت ��رى كذلك في من�صبي عمالً دبلوما�صياً ، ففل�صطين 
لي�صت دولة م�صتقلة تا�خذ بال�عر�ف �لدبلوما�صية ، هذ� ف�صالً 
عن ��ن �لدول �لم�صتقلة نف�صها قد عزفت ��خير�ً عن كثير من 

�ل��صاليب �لتقليدية ، و��خذت با��صاليب �لتفكير �لثوري . 
��رى هذ� �لمن�صب وظيفة ذ�ت  ، فاإني ل  وف��وق ذلك 
��ن  لي  لي�ش  و�ج��ب قومي  ، فهي عندي  ��و مكافا�ة  ر�ت��ب 
��تقا�صى عليه ��جر�ً ��و �صكر�ً ، و�إنني ��قبله من غير ر�تب ، 
وكل ما ي�صتحق له من مكافاآت فاإنني ��حيله من �لآن �إلى 

�صندوق فل�صطين من ��جل تحرير فل�صطين . 
وعلى هذ� ��عتبر ��ن �لمن�صب �لذي عهد �إلّي من�صب 
تحرير  ��ج��ل  م��ن  تنا�صل  ��ن  تريد  ��م��ة  تملكه   ، ن�صالي 

�لوطن . 
ويعلم مجل�صكم �لموقر ، ��ني قد تهيبت هذ� �لمن�صب 
 ، به  للقيام  �ختياري  ح��ول  �ل�ول���ى  �لهم�صات  �صمعت  منذ 
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ولقد ���صفقت على نف�صي ��ن ��حمل هذه �ل�مانة �لج�صيمة ، 
وور�ءها تلك �لتركة �لثقيلة �لد�مية ، ولكن لم يكن ��مامي 
�لوطني ل  للعمل  نت�صدى  ��ن  نريد  �لذين  ، فنحن  خيار 
ي�صح ��ن نهرب من �لعمل خ�صية �لف�صل ، وقد ��قدمت و��نا 

��عرف �ل�صعوبات �لتي هي في طريقي . 
في �لو�قع ، ��يها �ل�صادة ، ��ح�ص�صت منذ ��ن توليت �لعمل 
ولم   . ��مامي  تتر�كم  �ل�صعوبات وهي  ��و�ج��ه  ب��د��ت  ��نني 
يكن هذ� مفاجا�ة لي ، فقد ع�صنا جميعاً هذه �ل�صعوبات ، 

وتمر�صنا بها ، منذ ��ن نزلت بنا هذه �لنكبة . 
ولي�صت ��ولى هذه �ل�صعوبات ، ��يها �لإخو�ن ، تحالف 
في  �ل�صعوبات  �����ص��ع��ب  ف���اإن   ، و�ل�صهيونية  �ل�صتعمار 
�ل�صعيد  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح��ال  هو   ، تقديري 
�لعربي ، وحال �لق�صية �لفل�صطينية في �لوطن �لعربي 

نف�صه ، تلك هي �ل�صعوبة �ل�ولى في نظري . 
�إن ق�صية فل�صطين محاطة �لآن بجّو ثقيل م�صحون 
بال�حد�ث �لعربية �لموؤلمة ، و�إذ� ��صتمر مثل هذ� �لجو 
�نتهت  �لتي  �لهاوية  في  متردية  فل�صطين  تظل  ف�صوف 
في  كبيرة  م�صوؤولية  �لعربية  �لجامعة  على  و�إن   . �إليها 
محل  تحّل  وح��دة  عامل  فل�صطين  ق�صية  من  تجعل  ��ن 
�لخالفات  ه��ذه  وج��دت  �إذ�  ��ن��ه  على   ، و�لُفرقة  �لخالف 
فاإن  ه��ذ�  ، فما دم��ت في من�صبي  �لجامعة  �إل��ى  طريقها 
��ك���ون طرفاً  ل��ن   : وق��اط��ع  و����ص��ح و�صريح  موقفي منها 
ف��ي ه��ذ� �ل��ن��ز�ع ، ول��ن ��ك���ون م��ع دول���ة عربية �صد دولة 
عربية ��خرى . �إن ولئي من ��عماق �صميري �صوف يكون 
�لعربية  �لوحدة  من  �إط��ار  وف��ي   ، ولق�صيتها  لفل�صطين 
�لكبرى ، وعلى هذ� �لعهد و�لميثاق ��تطلع �إلى تا�ييدكم 

و�إلى ثقتكم . 
هي   ، �لآن  طريقي  في  ��جدها  �لتي  �لثانية  و�ل�صعوبة 
 ، �لفل�صطيني  �لكيان  ب�صدد  وم��خ��اوف  �صكوك  م��ن  ث��ار  م��ا 
فلقد قيل مثالً �إن �لكيان �لفل�صطيني يهدف �إلى غر�صين : 
��ولهما ، �صلخ �ل�صفة �لغربية عن �لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية 
و�إقامة حكومة فل�صطينية فيها ، وثانيهما ��ن تتخلى �لدول 
�لعربية عن ق�صية فل�صطين ، و��ن تلقي ��عباءها كلها على 
��هل فل�صطين وحدهم . وكال �ل�مرين ، ��يها �ل�صادة ، باطل 
�لمنا�صبة  ه��ذه  ��نتهز  ��ن  و��ري��د   ، �ل�صحة  له من  ���صا�ش  ل 

ل�قولها كلمة و��صحة و�صريحة وقاطعة : 
اأولً : �إن �لكيان �لفل�صطيني ل يق�صد منه ��ن تتخلى 
��جل  �لعمل من  �لقومي في  �لعربية عن و�جبها  �ل��دول 
قومية  تبعة  فل�صطين  ت��ح��ري��ر  �إن   . فل�صطين  ت��ح��ري��ر 
با��صرها : حكومات  �لعربية  كبرى تقع على كاهل �ل�مة 
، ومن جملتها �ل�صعب �لفل�صطيني ، فلي�ش �لهدف  ً و�صعوبا
��هل فل�صطين  �لعبء على  �إلقاء  �لفل�صطيني  �لكيان  من 
وحدهم ، ول تركهم في �لميد�ن وحدهم ، ولكن �لق�صد 
�لفل�صطينية  �لطاقات  �لفل�صطيني هو تعبئة  �لكيان  من 

لتمكين �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني من �لقيام بدوره في 
تحرير وطنه . �إن تحرير فل�صطين ل يمكن ��ن يتم في 
معزل عن ��هل فل�صطين ودون ��هل فل�صطين . ول يعرف 
تاريخ �لن�صال �صابقة و�حدة تم فيها تحرير ��ي وطن بغير 
كفاح ��هله وت�صحية ��بنائه . �إن ��هل فل�صطين قد ���صبحو� 
قوة غير عاملة في �لحقل �لعربي منذ �صتة ع�صر عاماً ، 
و�لكيان �لفل�صطيني يهدف �إلى ��ن ي�صبح ��هل فل�صطين 

قوة وطنية عاملة ، ت�صهم في تحرير فل�صطين . 
للكفاء�ت  ُي��م��ّك��ن  ��ن  ي��ري��د  �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  �إن 
�ل�صيا�صي  �لميد�ن  في  تعمل  ��ن  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية 
من ��جل فل�صطين . و��ن ُيمّكن للكفاء�ت �لتنظيمية من 
، وخا�صة  فل�صطين  ��جل  �لتنظيم من  �لعمل في ميد�ن 
كل  يحقق   ، لفل�صطين  قومي  �صندوق  �إن�����ص��اء  ��ج��ل  م��ن 

برنامج يهدف �إلى تحرير فل�صطين . 
ُيمّكن  ��ن  ي��ري��د  �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  ف����اإن  وك��ذل��ك 
��ن  ��ب���ن���اء فل�صطين  �ل�����ص��الح م��ن  ل��ل��ق��ادري��ن ع��ل��ى ح��م��ل 
��ن نن�صى  يحملو� �ل�صالح لتحرير فل�صطين . ولي�ش لنا 
بهذه �لمنا�صبة ��ن للجندي �لفل�صطيني تفوقاً على غيره 
 ، بوطنه  معرفته  ب�صبب  و�لب�صالة  �لبطولة  ميد�ن  في 
�لعاطفة  وب�صبب   ، وودي��ان��ه  جباله   ، ومخارجه  مد�خله 

�لجارفة �لتي تجي�ش في �صدره . 
وعلى �لجملة ، ��يها �ل�صادة ، فاإن �لكيان �لفل�صطيني 
يهيئ �ل��صباب لال�صتفادة من �لطاقات �لفل�صطينية بين 
وكل  و�لفالحين  و�ل��ع��م��ال  و�ل��ط��الب  �ل�صباب  جماهير 
�لفئات �لفل�صطينية ، ليكونو� قوة ن�صالية في �لميادين 
�لمفهوم  ه��و  ه��ذ�   . و�لع�صكرية  و�لتنظيمية  �ل�صيا�صية 

�ل��صا�صي لكيان فل�صطين . 
�صلخ  �إل��ى  يهدف  ل  �لفل�صطيني  �لكيان  �إن   : ثانياً 
للكيان  يتعر�ش  ��ن  �صا�نه  م��ن  ولي�ش   ، �لغربية  �ل�صفة 
�ل�ردني من قريب ��و من بعيد . و�إن �صلخ �ل�صفة �لغربية 
�لكيان  ��ه��د�ف  من  لي�ش  فيها  فل�صطين  حكومة  و�إقامة 
 . ��حد ��ن��ه ل يجول في خاطر  ، ف�صالً عن  �لفل�صطيني 
غرب  ه��و  هدفنا  ول��ك��ن   ، �لغربية  �ل�صفة  هدفنا  لي�ش 
هو  �لهدف   ،  » �إ�صر�ئيل   « هو  �لهدف   . �لغربية  �ل�صفة 
تحرير  يتم  وحين   ،  » �إ�صر�ئيل   « من  فل�صطين  تحرير 
وم�صتقبلهم  م�صيرهم  فل�صطين  ��ه��ل  �صيقرر  فل�صطين 
�ل�صيا�صي وفق م�صيئتهم ، فلهم ��ن ين�صئو� دولة م�صتقلة ، 
ولهم �إذ� �صاءو� ��ن يدخلو� في �تحاد ��و وحدة مع ��ية دولة 
عربية ��خ��رى ، ك��ا�ي �صعب في هذه �لدنيا ، من حقه ��ن 

يقرر م�صيره في كل زمان وفي كل مكان . 
�لظروف  ف��ي  تكمن  فاإنها   ، الثالثة  ال�شعوبة  اأما 
�لتي تحيط بق�صية فل�صطين في جامعة �لدول �لعربية .. 
و��نا هنا ��تكلم عن معرفة وممار�صة ب�صوؤون �لجامعة ، ل�نني 
م�صوؤولً  كنت   ، �صنو�ت  �صبع  �لعربية  �لجامعة  ف��ي  عملت 

خاللها عن ق�صية فل�صطين . 
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�ل��دورة ثالثة  �لموقر في هذه  ���صدر مجل�صكم  لقد 
، و�إن لي ب�صدد هذه �لقر�ر�ت مهمة يجب علّي  ق��ر�ر�ت 
�لمناق�صات  ه��ذه  ح�صور  لي�صت  مهمتي  �إن   . بها  �لقيام 
باإلقاء  ، ول  �ل��ق��ر�ر�ت وكفى  ، ول �ل�صتر�ك في  و�نتهى 
هذه �لكلمة و�نتهى ، �إن علّي و�جباً �آخر متالحقاً متو�لياً 
وز�ر�ت  �إلى  �لقر�ر�ت  ��حمل هذه  ��ن  �إن و�جبي   ، متتابعاً 
يكون هذ�  وق��د   ، تنفيذها  في  و��ل���ّح  ل�ط��ال��ب  �لخارجية 
�لدبلوما�صية  �ل�ع����ر�ف  ع��ن  خ��ارج��اً  جانبي  م��ن  �لعمل 
�لما�لوفة . ل�صت هنا في من�صب دبلوما�صي و�إن ق�صيتنا 
��بو�ب  لي�صت ق�صية دبلوما�صية بل ق�صية ن�صالية . و�إن 
وز�رة �لخارجية في كل بلد عربي يجب ��ن تكون مفتوحة 

لخدمة هذه �لق�صية . 
، وق��د �صا�لت بال�م�ش �ل�م��ان��ة �لعامة عن  ��ق��ول ه��ذ� 
عدد �لقر�ر�ت �لتي ���صدرتها �لجامعة �لعربية عن ق�صية 
فل�صطين منذ تا��صي�صها . وقد علمت من �ل�مانة �لعامة ��ن 
هذه �لقر�ر�ت قد بلغت حتى هذه �لدورة 589 قر�ر�ً . وهذ� 
 ، �لعدد �لكبير ، ��يها �ل�صادة ، لي�ش دليل �ل�صحة و�لعافية
عليه  ��ناملنا  ن�صع  ��ن  يجب  كبير  خلل  على  ي��دل  ولكنه 
، وذل��ك في نظري  ، و��ن نجد له �لعالج �ل�صافي  جميعاً 
ل يت�صل بق�صية فل�صطين وح�صب ، ولكنه يت�صل بكر�مة 

�لجامعة �لعربية ، وثقة �ل�صعوب �لعربية بها . 
جرحاً  �صمعتها  ف��ي  �لعربية  �لجامعة  ُج��رح��ت  لقد 
 . ً عميقاً ب�صبب ق�صية فل�صطين ، وما ز�ل هذ� �لجرح د�ميا
وعلى �لجامعة �لعربية ��ن تبذل ق�صارى جهدها لتدعيم 
مكانتها ، وتا�كيد ثقة �ل�صعب �لعربي بها ، بو�صفها ��كبر 
 . منظمة عربية تملكها �ل�مة �لعربية في �لوقت �لحا�صر
�لغالية  و��ن��ا على علم تام بالجهود �لم�صكورة  ��ق��ول هذ� 
�لتي يقوم بها �ل�صيد �ل�مين �لعام في كل منا�صبة ، وفي 
كل ظرف لتدعيم �لثقة بالجامعة �لعربية ، وجعلها ��د�ة 
ق�صية  خدمة  وفي   ، �لعربية  �لق�صايا  خدمة  في  فاعلة 

ة .  فل�صطين ب�صورة خا�صّ
و�إنني ، ��يها �لإخو�ن ، كما ���صرتم في قر�ركم �ل�خير 
���ص��وف �����ص��اف��ر �إل���ى �ل�م����م �ل��م��ت��ح��دة ، ل��ب��ذل ج��ه��دي مع 
�إخ���و�ن���ي �ل��ذي��ن ي��ق��ع عليهم �لخ��ت��ي��ار ل��ل��دف��اع ع��ن هذه 
��ن �ل�م��م �لمتحدة لي�صت  ��علم  و��ن��ا   ، �لمقد�صة  �لق�صية 
��ق��ول هذ�   . �لوطنية  �لق�صية  ه��ذه  في  �لمطاف  خاتمة 
وتعلمون   ، �لق�صية  ه��ذه  ف��ي  �لمتو��صعة  �لخبرة   ول��ي 
- ك��م��ا ��ع���ل���م - ��ن�����ه ل ح����ّل ل���ه���ذه �ل��ق�����ص��ي��ة ف���ي �ل�م����م 
، و��ن �لحل يجب ��ن نلتم�صه في �لوطن �لعربي  �لمتحدة
وهو  دور�ً  �لمتحدة  ولكن لال�مم   ، �لعربية  �لوحدة  وفي 
��وؤدي  �صوف  لذلك   ، عنه  ونتخلى  نتركه  ��ن  ي�صح  ل  ما 

و�جبي في �ل�مم �لمتحدة ، على ��ل ُين�صينا هذ� �لو�جب 
��د�ء �لو�جب �ل�قد�ش . 

وعندما ��فرغ من �ل�مم �لمتحدة ، �صوف ��زور �لبالد 
�ل�م��ث��ل لنقل هذه  �ل��ط��ري��ق  ل��ن��رى  ب��ل��د�ً  ب��ل��د�ً   ، �لعربية 
�لذي  �لن�صاط  �إل��ى  تعانيه  �ل��ذي  �لجمود  م��ن  �لق�صية 

نريده ون�صبو �إليه . 
���صير ف��ي ه��ذ� �لطريق  ��ط��م��ع فيه ، و���ص��وف  ه��ذ� م��ا 
��فلحت فذلك  ف��اإذ�   ، �إل��ى نهايته بكل �صبر وبكل عزيمة 
، و�إل ف�صوف  ��دع���و �هلل لتحقيقه  ، وذل��ك م��ا  ��رج���وه  م��ا 
�إليكم ، و�صوف ��ظل من جانبي ��عمل  ��عيد هذه �ل�مانة 
��مامي  ��ج��ده  طريق  كل  منتهجاً   ، حييت  ما  لفل�صطين 

مفتوحاً . 
لقد طال �لزمن على هذه �لق�صية ، ولم يعد �لزمن 
في �صالحنا ، ولي�ش علينا ��يها �ل�صادة �إل ��ن نحزم ��مرنا 
ونوحد كلمتنا حتى نبلغ �لن�صر ، فاإن كل ���صباب �لن�صر 
 ، ��يدينا  في  �ل��صباب  ه��ذه  تتجمع  وحين   ، لنا  متو�فرة 
فهناك مو�رد �لبالد �لعربية �لمادية و�لروحية ، ودونكم 
��صترد�د  على  وت�صميمه  عزمه  في  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
وطنه ، ول يبقى �إل ��ن نوجه هذه �لطاقات �ل�صخمة �إلى 

طريق و�حد وهدف و�حد . 
ويقيني ��ن �لنهاية �صوف تكون �لن�صر .

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته . 

٭ ٭ ٭
�إلى  �صافر  �ل��ذي  �لفل�صطيني  �لوفد  �ل�صقيري  ��ّل��ف 
، فحّقق  �لفل�صطينية  �لق�صية  ، وعر�ش  �لمتحدة  �ل�مم 
�ل�صخ�صية  وج���ود  و��ّك����د   ، �صيا�صي  �ن��ت�����ص��ار  ��ول  ب��ذل��ك 
�لفل�صطينية بعد ��ن كانت �لق�صية تعالج كق�صية �إن�صانية 

فقط . 
�إلى  �ل�صقيري  �صافر  ��و�خ��ر 1963  �لعودة   وفي رحلة 
ممثل  وب�صفته   ، بورقيبة  �لحبيب  م��ن  ب��دع��وة  تون�ش 
فل�صطين في �لجامعة ، ثم ��صُتقبل في �لجز�ئر ��صتقبالً 
ر�صمياً و�صعبياً حافالً ، وحظي بتا�ييد �لرئي�ش ��حمد بن 
بياّل لق�صية فل�صطين ، ثم �نتقل �إلى �لمغرب و�صعى في 
�إ�صالح عالقة �لملك �لح�صن �لثاني بالرئي�ش جمال عبد 
�لنا�صر . و�صارك �لليبيين بعد ذلك �حتفالتهم بذكرى 

�ل�صتقالل . 
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الق�شم الثالث

منظمة التحرير الفل�شطينية
1967 - 1964

الف�شل الخام�س
من قرار التكليف اإلى اإعالن قيام المنظمة 

الف�شل ال�شاد�س
منظمة التحرير الفل�شطينية في مرحلة ال�شقيري 1964 - 1967

الف�شل ال�شابع
المنظمة وموؤتمر قمة الخرطوم 

الف�شل الثامن
اللجنة التنفيذية ورياح الفتنة 
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الف�شل الخام�س
من قرار التكليف اإلى اإعالن قيام المنظمة

1 - قرار التكليف و اإعالن قيام منظمة التحرير الفل�شطينية 
2 - نتائج ات�شالت ال�شقيري العربية والمحلية 

3 - الموؤتمر الفل�شطيني الأول في القد�س 5/28 - 1964/6/2 : 
القد�س في  الأول  الفل�شطيني  الموؤتمر  	•اأع�شاء 

الموؤتمر  في  ح�شين  الملك  	•خطاب 
ح�شونة  الخالق  عبد  الأ�شتاذ  	•كلمة 

الموؤتمر  افتتاح  في  ال�شقيري  	•خطاب 
ال�شك�شك  الرحمن  عبد  قدمه   : الموؤتمر  عن  	•تقرير 

الموؤتمر  ختام  في  ال�شقيري  	•كلمة 
4 - قيام منظمة التحرير الفل�شطينية - رواية محمود ريا�س

5 - مخا�س الميالد في قمة الإ�شكندرية ) رواية محمود ريا�س ( 
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قرار التكليف ال�شادر عن قمة القاهرة 
1964 / 1 / 13

 » ي�صتمر �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري ، ممثل فل�صطين لدى جامعة �لدول �لعربية 
�إقامة  �إلى  �لو�صول  بغية   ، �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �ل�ع�صاء  بالدول  �ت�صالته  في 
في  ب��دوره  �لقيام  من  وتمكينه   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم  �ل�صليمة  �لقو�عد 

تحرير وطنه وتقرير م�صيره « . 

اإعالن قيام منظمة التحرير الفل�شطينية
1964 / 6 / 2

 �إيماناً بحق �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني في وطنه �لمقد�ش فل�صطين ، وتا�كيد�ً 
لحتمية معركة �لجزء �لمغت�صب منه ، وعزمه و�إ�صر�ره على �إبر�ز كيانه �لثوري 

�لفعال ، وتعبئة طاقاته و�إمكانياته وقو�ه �لمادية و�لع�صكرية و�لروحية . 
بقوة  وط��ن��ه  تحرير  معركة  خ��و���ش  على  وت�صميمه  �صعبنا  لإر�دة  وتحقيقاً 

، طليعة مقاتلة فعالة للزحف �لمقد�ش .  و�صالبة
 ، �ل�ول  �لفل�صطيني  �لعربي  �لموؤتمر  با�صم   - �هلل  على  �لت��ك��ال  بعد   - ��ُع��ل��ن 
 ، �ل�صاد�ش ع�صر من محرم عام 1384 �ليوم  �لقد�ش في هذ�  �لمنعقد في مدينة 
�لتحرير  منظمة  قيام   ،  1964 ع��ام  مايو   / ��ي��ار  من  و�لع�صرين  �لثامن  �لمو�فق 
معركة  لخو�ش  �لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  لقوى  معبئة  قيادة   ، �لفل�صطينية 

�لتحرير ، ودرعاً لحقوق �صعب فل�صطين و��مانيه ، وطريقاً للن�صر . 
رئي�س الموؤتمر الفل�شطيني الأول

اأحمد ال�شقيري
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نتائج ات�شالت ال�شقيري العربية والمحلية
بهذه  �ل�صقيري  قام  ذكره  �ل�صابق  �لتكليف  وبموجب 
�لمهمة فجال في �ل�قطار �لعربية و�ت�صل بالم�صوؤولين 
فيها  �لمقيمين  �لفل�صطينيين  مع  لقاء�ت  وعقد   ، فيها 
فل�صطيني  كيان  قيام  ��همية  مبينا  مهمته  لهم  �صارحاً 
ويبين  ��هد�فهم  ويبلور  كلمتهم  ويوحد  �صملهم  يجمع 
و�ت�صالته  لقاء�ته  نتائج  وقد عر�ش   . تحقيقها  و�صائل 
�لموؤلفة  �لمتابعة  لجنة  ��م��ام  ��لقاها  مذكرة  �صكل  على 
 / ني�صان  في  �ل�ول  �لعربي  �لقمة  موؤتمر  ق��ر�ر  بموجب 

��بريل 1964 ، فيما يا�تي ن�صها : 
�لعربي  �ل�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ف��ل�����ص��ط��ي��ن  ق�����ص��ي��ة  �إن   «
و�لدولي كانت تلح باإبر�ز �ل�صخ�صية �لفل�صطينية و�إقامة 
�لعمل لخدمة بالده  ، يمّكنه من  كيان ل�صعب فل�صطين 
و�لإعالمية  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية  �ل��ح��الت  جميع  في 

و�لتنظيمية . 
�ن��ع��ق��د �لجتماع  ي��ن��اي��ر 1964  �ل��ث��ان��ي/  ك��ان��ون  وف���ي 
في  وك��ان   ، وروؤ�صائهم  �لعرب  ملوك  لمجل�ش  �لتاريخي 
على  �لفل�صطيني  �لكيان  لإن�صاء  �ل�صعي  ق��رره  ما  جملة 

خير �لقو�عد �ل�صليمة . 
�لرئي�صة  �لخطوط  و�صعت  �لقر�ر  هذ�  �صدور  وبعد 

للكيان �لفل�صطيني في وثيق�تين رئي�صتين : 
ويت�صمن   ، �لفل�صطيني  �ل��ق��وم��ي  �ل��م��ي��ث��اق  م�����ص��روع   -  
�ل�هد�ف �ل��صا�صية و�لمبادئ �لعامة لق�صية فل�صطين 

بالن�صبة ل�صعب فل�صطين . 
 - م�صروع �لنظام �ل��صا�ش لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
وبعد �إعد�د هذين �لم�صروعين ر��يت ��ن �ت�صل بالدول 
مجل�ش  ل��ق��ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �لفل�صطيني  و�ل�����ص��ع��ب  �ل��ع��رب��ي��ة 
بالجمهورية  �ت�صالتي  ��ول  وك��ان   ، و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك 
عبد  ج��م��ال  �ل��رئ��ي�����ش  فا�صتقبلني   ، �ل��م��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وعر�صت على �صيادته م�صروع �لكيان �لفل�صطيني  �لنا�صر
ومر�حل �لخطة �لعملية لإن�صائه ، وقد ��عرب عن تا�ييده 
كيان  قيام  �إل��ى  ت��وؤدي  �لتي  �لخطو�ت  لجميع  وت�صجيعه 

فل�صطيني . 
�لفل�صطينيين  وف��ود  م��ن  ع���دد�ً  قابلت  �لقاهرة  وف��ي 
�لبالد  ��خ��رى قدمت من  ، ووف���ود�ً  �لمقيمين في م�صر 
�لعربية ، وكان �لإجماع تاماً على �صرورة قيام هذ� �لكيان 

�لمقترح وتا�ييده تماماً . 
فبد��ت   ، �لعربية  �ل���دول  ف��ي  جولتي  ��ك��م��ل  و�صرعت 
و�جتمعت   ، �لها�صمية  �ل�ردن��ي��ة  �لمملكة  �إل���ى  ب��زي��ارت��ي 
���صدر  وق��د   ، �ج��ت��م��اع��ات  ع��دة  ووزر�ئ����ه  ح�صين  بالملك 
قر�ر�ً  ح�صين  �لملك  برئا�صة  �ل�ردن����ي  �ل����وزر�ء  مجل�ش 

بالتا�ييد �لكامل ، كما و�فق على �فتتاح �لموؤتمر . 
و�صافرت بعد ذلك �إلى �صورية ، وبد��ت �ت�صالتي على 
�لم�صتوى �لر�صمي و�لفل�صطيني ، وقد ��بدى �لم�صوؤولون 
كيان  لقيام  �لتا�ييد  �ل�صورية  �لعربية  �لجمهورية  ف��ي 

فل�صطيني قادر على تحمل �لم�صوؤوليات �لقومية . 
��صتقبلت  ف��ق��د  �لفل�صطينيين  ل���الإخ���و�ن  بالن�صبة 
���ص��و�ء من   ، �لالجئين  يمثلون  �ل��ذي��ن  �ل��وف��ود  ع�����ص��ر�ت 
 ، و�لقرى  �لمدن  �صكان  من  ��و  �لمخيمات  في  منهم  هم 
 ، �لفل�صطيني  للكيان  �لكامل  تا�ييدهم  عن  ��ع��رب��و�  وق��د 
و�لمبادرة �إلى �إن�صائه ، و��صتعد�دهم لتا�ييد �لموؤتمر بكل 

�إمكاناتهم . 
برئي�ش  و�جتمعت   ، ب��غ��د�د  �إل��ى  �صافرت  دم�صق  وم��ن 
من  كبير  وعدد  عارف  �ل�صالم  عبد  �لم�صير  �لجمهورية 
�لم�صوؤولين �لعر�قيين ، وفي �لكويت زرت �صاحب �ل�صمو 
لإن�صاء  �لعمل  مر�حل  له  و�صرحت   ، �لكويت  دول��ة  ��مير 

�لكيان �لفل�صطيني ، ولقيت ��صتجابة تامة . 
ترحيباً  لقيت  وفيهما  وقطر  �لبحرين  �إلى  و�صافرت 
�جتماعات  وع��ق��دت   ، حاكميهما  �لعظمة  �صاحبي  م��ن 
�صعبية مع �لفل�صطينيين ��علنو� فيها وقوفهم �إلى جانب 

�لكيان وعزمهم على تا�ييده . 
�لجمهورية  رئ��ي�����ش  ب��ف��خ��ام��ة  �ج��ت��م��ع��ت  ل��ب��ن��ان  وف���ي 
ورئي�ش �لوزر�ء ، فا�عربو� عن ت�صجيعهم و��صتعد�د لبنان 
لتا�ييد �لكيان �لفل�صطيني ، وقد ��عربت جماهير �ل�صعب 
�لمقترحة  و�لخطو�ت  للكيان  �لتا�ييد  عن  �لفل�صطيني 

لإن�صائه . 
، وغد�ة  �ل�صود�ن  �إلى جمهورية  ومن بيروت �صافرت 
و�صولي �إلى �لخرطوم �جتمعت بمعالي �لفريق �لرئي�ش 
عبود ووزير خارجيته وعدد كبير من �لم�صوؤولين ، وقد 
وقد   . وترحيب  وت�صجيع  تا�ييد  كل  �ل�صود�ن  في  لقيت 
��صتقبلت وفد�ً من �لفل�صطينيين فكان جو�بهم ل يختلف 

عن جو�ب �إخو�نهم في باقي �لدول �لعربية . 
وقد قمت بزيارة قطاع غزة في �صهر ��يلول/ �صبتمبر 
جماهير  �صمن  كبرى  �صعبية  م��وؤت��م��ر�ت  وع��ق��دت   1963
�ل�صعب �لفل�صطيني �صرحت فيها �لمعالم �لرئي�صة للكيان 

�لفل�صطيني ، وكان �لتجاوب و�لتا�ييد على ���صده . 
وق���د ج����اءت �ل��ج��ول��ة ح��م��ل��ة ت��وع��ي��ة ك��ب��رى لق�صية 
ب�صورة  �لفل�صطيني  وللكيان  ع��ام��ة  ب�����ص��ورة  فل�صطين 
�لعربية  �لبالد  �صباب  كبير من  ��علن عدد  وقد   ، خا�صة 
و�لم�صاهمة  فل�صطين  لتحرير  �لتطوع  في  رغبتهم  عن 

في جمع �لجهود �لر�مية لخدمة �لق�صية . 
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��ما بالن�صبة لل�صعب �لفل�صطيني بكل فئاته فقد كان 
ومن   ، �لفل�صطيني  للكيان  �لنظير  منقطع  �ل��ح��م��ا���ش 
مكان  ك��ل  ف��ي  �ل�صعب  ��ل�����ص��ن��ة  ��طلقتها  �ل��ت��ي  �ل��ه��ت��اف��ات 
» يا�صقيري هات �صالح   » » يا�صقيري بدنا �صالح  بعفوية 

وخذ رجال « .
وي�����ص��رن��ي ��ن ��ع��ل��م��ك��م ��ن��ن��ي ق��د وج��ه��ت �ل��دع��وة �إلى 
و�ل��روؤ���ص��اء ليح�صرو� حفل  �ل��م��ل��وك  �ل��ج��الل��ة  �����ص��ح��اب 

�فتتاح �لموؤتمر �صخ�صياً ، ��و من ينوب عنهم « .

، على  �ل�����ص��ق��ي��ري  ب��ه��ا  ق���ام  ��ول خ��ط��وة عملية  ك��ان��ت 
منظمة  ق��ي��ام  و�إع����الن  �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  بعث  ط��ري��ق 
�لتحرير �لفل�صطينية ، عقد �لموؤتمر �لفل�صطيني �ل�ول 
��يار / مايو  في �لقد�ش في �لثامن و�لع�صرين من �صهر 

وحتى �لثاني من �صهر حزير�ن / يونيو 1964 .
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)*( لالطالع على ��ع�صاء �لموؤتمر هجائياً �نظر مالحق �لكتاب . 

�لم�صدر : �صريف �لجعبري ، من دروب العمر ، عّمان : �لموؤ�ص�صة �لعربية �لدولية للن�صر و�لتوزيع ، ط2 ، 2008 ، �ش �ش 200 - 210 ، 
مع �لتنقيح . 

الأردن : 

الأعيـان والنـواب
 - حكمت �لم�صري ) نابل�ش ( 

 - �ل�صيخ محمد علي �لجعبري ) �لخليل ( 
 - ها�صم �لجيو�صي ) جيو�ش/طولكرم ( 

 - ر�صاد �لخطيب ) �لخليل ( 
 - �لحاج فوؤ�د عبد �لهادي ) نابل�ش ( 

 - عبد�لرحيم �ر�صيد ) جنين ( 
 - محمد �صعيد يون�ش ) قلقيلية ( 

 - ميتا مروم ) �لقد�ش ( 
 - ر��صد �لنمر ) نابل�ش ( 

 - �إميل حنا �صافية
 - د�وود �ل�صخ�صير ) نابل�ش ( 

 - ��حمد محمود حجة ) دور� / �لخليل ( 
 - �صدقي �لجعبري ) �لخليل ( 

 - �لدكتور قا�صم �لريماوي ) بيت ريما / ر�م �هلل ( 
 - ��يوب م�صلم ) ر�م �هلل ( 
 - عي�صى عقل ) ر�م �هلل ( 

 - عفيف بطار�صة 
 - معروف رباع ) جنين ( 

 - محمد �ر�صيد ) جنين ( 
 - ��نور ن�صيبة ) �لقد�ش ( 

 - ح�صن �لكاتب ) �لقد�ش ( 
 - رفيق �لح�صيني ) �لقد�ش ( 

 - حافظ �لحمد �هلل ) عنبتا / طولكرم ( 
 - وديع دعم�ش ) بيت جال ( 

 - عبد �لرحيم �ل�صريف ) �لخليل ( 
 - عبد �هلل جودة ) �لبيرة ( 

 - كامل عريقات ) �لقد�ش ( 
 - عبد �لروؤوف �لفار�ش ) طلوزة / نابل�ش ( 

 - عبد �هلل �لخطيب ) نابل�ش ( 
 - يو�صف عبد �لحميد �لتكروري ) �لخليل ( 

 - �إ�صماعيل حجازي ) �لخليل ( 
 - �إ�صماعيل ��بو عالن ) �لظاهرية / �لخليل ( 

 - محمد ��حمد �لبرغوثي ) دير غ�صانة / ر�م �هلل ( 
 - ح�صن عبد �لفتاح دروي�ش ) �لعبا�صية / يافا (

 - مو�صى عي�صى عابدة

 - فوزي جر�ر ) جنين ( 
 - عبد �هلل �لفيا�ش ) طولكرم (

 - �لحاج علي �لدجاني ) �لقد�ش ( 

عمــان 
 - ��حمد �لخليل ) حيفا ( 

 - �لحاج ��حمد �صعد
 - �إ�صحق �لن�صا�صيبي ) �لقد�ش ( 
 - �إ�صماعيل �لنحا�ش ) �لرملة (

 - جري�ش نجمة
 - �لدكتور ب�صير �لب�صطامي ) نابل�ش (

 - ح�صن حّو� ) عكا (
 - خليل عي�صى ) �صفد (

 - خلو�صي �لخيري ) �لرملة ( 
 - �صالمة توفيق �لكيالي ) �لرملة (

 - �لحاج عبد �هلل محمد خليفة
 - �لدكتور �صيف �لدين �لكيالني ) نابل�ش ( 

 - علي �لزعبي
 - مالك �لم�صري ) نابل�ش ( 

 - محمد �صعيد �لهنيدي ) �للد ( 
 - مي�صيل �لعي�صى ) يافا ( 

 - ��حمد �صليم �لدجاني ) يافا ( 
 - ���صعد �لدرهلي ) يافا ( 

 - �إميل كردي
 - ��مين �صاهين ) نابل�ش (

 - جميل بركات ) �لقد�ش ( 
 - جورج ذيب ) �لقد�ش (

 - حليم �صابا ) يافا ( 
 - رم�صان حماد

 - �صامي حبيبي ) حيفا (
 - �صليم عرفة ) يافا ( 

 - �ل�صيخ عبد �هلل �لقلقيلي ) قلقيلية ( 
 - عبد �لمجيد �صومان ) بيت حنينا / �لقد�ش ( 

 - فريد �ل�صعد ) جنين ( 
 - محمد ��ديب �لعامري ) يافا ( 

 - محمد بر�دعي �لعبا�صي ) حيفا ( 
 - ممدوح �ل�صخن ) نابل�ش ( 

الموؤتمـر الفل�شـطيني الأول في القـد�س 5/28 - 1964/6/2
اأعـ�شـــاء المـوؤتـمـــر *
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 الزرقـاء 
  - �إ�صماعيل بدر�ن ) �للد (

 - ح�صن ر�صيد ) لفتا / �لقد�ش (
 - ح�صن د�وود خالد ) �لعبا�صية / يافا (

 - يا�صين ح�صونة ) �للد ( 
 - �لدكتور مي�صيل ليو�ش ) تر�صيحا (

 - تح�صين �لكريدلي ) يافا ( 
 - ح�صن زهر�ن ) �لقد�ش (

 - عبد �لكريم �لكيالي ) �لرملة ( 
 - محمد عبد �لغني يو�صف ) جنين (

 - �ل�صيخ مو�صى ��بو غيث ) بئر �ل�صبع ( 

اإربــد

 - ��حمد ��بو غيد� ) بئر �ل�صبع ( 
 - عثمان فوؤ�د فتح �هلل ) طيرة / حيفا (

 - عادل �لدباح
 - محمد �لطيطي ) عر�ق �لمن�صية ( 

 - محمد عبد �لعزيز �لفاهوم ) �لنا�صرة ( 
 - �ل�صيخ �صليمان قادر ��بو علي

 - عفيف �صالح �لعفيفي ) عر�ق �لمن�صية ( 
 - عي�صى ��بو زيد

ماأدبــا

  - �ل�صيخ حماد بن �صعيد ) بئر �ل�صبع ( 
 - �ل�صيخ فرحان ��بو �لخليل

 - �ل�صيخ محمد ��بو �صنار ) بئر �ل�صبع ( 

العقبـة
  - عامر �صادق عالء �لدين ) �لرملة (

 - ن�صرت ح�صين �لبيطار ) غزة (

مخيم الكرامة
 - م�صطفى مرعي �لجندي

الأغـوار
 - �ل�صيخ �صلمان ��بو جريبات ) بئر �ل�صبع ( 

 - �ل�صيخ خليل �لم�صارقة

القــد�س
  - ��حمد علي �لعي�صاوي ) �لقد�ش ( 

 - �لدكتور جورج فرح ) �لقد�ش ( 
 - جورج خ�صر ) �لقد�ش (

 - �لدكتور �صبحي غو�صة ) �لقد�ش ( 
 - �ل�صيخ عبد �هلل يو�صف ) �لقد�ش ( 

 - خليل �ل�صلو�ني ) �لقد�ش (
 - �ل�صيخ عبد �هلل غو�صة ) �لقد�ش ( 

 - �لمطر�ن نجيب قبعين ) �لقد�ش ( 
 - عبد �لقادر �لجاعوني ) �لقد�ش ( 

 - ��نطون ��لبينا ) بيت جال (
 - حيدر دروي�ش ) �لقد�ش (

 - �ل�صيخ عبد �لحميد �ل�صائح ) نابل�ش ( 
 - �ل�صيخ علي حجازي ) �لقد�ش (

 - �لمطر�ن جبر�ئيل ��بو �صعدي ) �لقد�ش ( 
 - �لمون�صنيور نعمة �ل�صمعان ) �لقد�ش ( 

 اأريحــا
 - ��حمد جبريل

 - �ل�صيخ عطية �لوحيدي ) بئر �ل�صبع ( 
 - �صبري خلف ) ��ريحا (

 - محمود محمد �صعيد ) �لعبا�صية / يافا (
 - محمد ح�صني �صهو�ن ) ��ريحا (

 - �إ�صماعيل محمد �إ�صماعيل
 - علي يون�ش �لح�صيني ) �لقد�ش ( 

 - فوزي عريقات ) ��بو دي�ش / �لقد�ش ( 
 - �صالح عبده ) ��ريحا ( 

 - �صفية �ل�صقيري ) عكا ( 
 - محمود ��بو نافذ

بيت لـحم
 - جبر� خمي�ش ) بيت لحم ( 

 - ب�صارة �لقنو�تي ) بيت لحم (
 - �لدكتور عطا �هلل �لر�صماوي ) بيت �صاحور ( 

 - عطا �هلل م�صلح ) بيت �صاحور ( 
 - �ليا�ش �لبندك ) بيت لحم ( 

 - محمد يون�ش �لعزة ) بيت جبرين / �لخليل ( 
 - �ل�صيخ محمد �صالم �لذويب ) �لتعامرة/بيت �صاحور ( 

 رام اللـه
  - جليل حرب ) ر�م �هلل ( 

 - �صمعان د�وود ) �لقد�ش ( 
 - زكي بركات ) يافا ( 

 - فائق �لريماوي ) ر�م �هلل ( 
 - �لدكتور مو�صى ��بو غو�ش ) ��بو غو�ش / �لقد�ش (

 - �لدكتور محمد زهدي �لدجاني ) �لقد�ش ( 
 - وديع محي�صن ) ر�م �هلل ( )*(

 - يو�صف غنام

)*( وردت لدى خيرى �لدين ��بو �لجبين ) �للد ( .
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 - عارف �لعارف ) �لقد�ش ( 
 - ح�صن �لعاروري ) ر�م �هلل ( 

 - عبد �لكريم �لعلمي ) �لقد�ش ( 
 - فايق تماري ) يافا ( 
 - فوؤ�د كرزون ) �للد ( 

 - �لدكتور مو�صى نا�صر ) بير زيت ( 
 - نديم �لزرو ) ر�م �هلل ( 

 - يو�صف عز �لدين
 - حمدي �لتاجي �لفاروقي ) �لرملة ( 

 - عبد �لرز�ق عودة ) �صلمة / يافا (  

الخليـل
  - �لدكتور حافظ عبد �لنبي ) �لخليل ( 

 - �ل�صيخ �صرحان بن عيا�ش ) بئر �ل�صبع ( 
 - �ل�صيخ �صلمان �لعطاونة ) بئر �ل�صبع ( 

 - ر�صاد م�صودة ) �لخليل ( 
 - �ل�صيخ �صليمان �لفر�جين ) بئر �ل�صبع ( 

 - عبد �لخالق يغمور ) �لخليل ( 
 - عبد �لقادر عبد �لرحمن ) �لفالوجة (

 - عيد حجازي ) �لخليل ( 
 - عبد �لكريم �لطل ) �لظاهرية / �لخليل ( 

 ) �لخليل   / ��ول  بيت   ( �لعملة  �ل��ه��ادي   - محمد عبد 
 - �ل�صيخ نمر مهنا ) �لم�صمية / غزة (

 - �لدكتور �صبحي عمرو ) �لخليل ( 
 - يو�صف ��بو عو�ش ) �لفالوجة ( 

 - كمال طهبوب ) �لخليل ( 
 - �لحاج محمد خليل �لعزة ) بيت جبرين/ �لخليل ( 

 - �لدكتور محمد نا�صر �لدين ) �لخليل ( 
 - �ل�صيخ علي ��بو ربيعة ) بئر �ل�صبع ( 

 - عيد �ل�صريف ) �لخليل (  

نــابل�س
  - �إبر�هيم �لخطيب ) نابل�ش ( 

 - ��يوب طه ) بديا / نابل�ش ( 
 - �لدكتور ��حمد �صروري ) نابل�ش ( 

 - ح�صن حمد من�صور
 - �صعيد جابر عبد �لرز�ق )نابل�ش (

 - �صامي كنج �لظاهر
 - �لدكتور �صالح �لعنبتاوي ) نابل�ش ( 

 - �لدكتور فار�ش �لم�صعود
 - علي ح�صن جبر )يافا (
 - م�صطفى �لبنا ) يافا ( 

 - فدوى طوقان ) نابل�ش ( 
 - �إبر�هيم �صنوبر ) نابل�ش ( 

 - تح�صين كمال ) نابل�ش ( 

 - جمال �لقا�صم ) نابل�ش ( 
 - حمدي كنعان ) نابل�ش ( 

 - �لدكتور �صوكت �لكيالني ) نابل�ش ( 
 - �صدقي �لديب

 - عبد �للطيف �لقدومي )نابل�ش (
 - محمد توفيق �ليحيى ) حيفا ( 

 - �لدكتور محمود م�صطفى عبد �لجو�د ) يافا ( 
 - �لحاج معزوز �لم�صري ) نابل�ش ( 

 - وليد �ل�صكعة ) نابل�ش ( 
- محمد ��بو �لعافية ) يافا ( 

جنيــن
  - ح�صني �ل�صوقي ) جنين ( 

 - جمال قا�صم عبد �لهادي ) جنين ( 
 - فايق عبد �لعزيز

 - فهمي �لعبو�صي ) جنين (
 - نجيب �ل�حمد ) رمانة/ جنين ( 

 - محمد نجيب زيد ) جنين ( 
 - عبد �لرحيم جر�د ) جنين ( 

 - عبد �لغني �صنان ) جنين ( 
 - فايق مرعي ) جنين ( 

 - ��حمد ��مين �ل�صعد ) يعبد/ جنين ( 
 - فتحي �لقمحاوي ) نابل�ش ( 

طولكـرم
  - �إبر�هيم �لدروي�ش ) �لمالحة / �لقد�ش (

 - ح�صن علي �ل�صباريني ) حيفا (
 - ح�صين عبد �هلل �صبري ) قلقيلية ( 

 - ح�صني �لحاج علي �صديد ) عاّلر/ طولكرم ( 
 - حلمي حنون ) طولكرم ( 

 - رفيق �لحمد �هلل ) عنبتا / طولكرم ( 
 - �صقر �لمهنا

 - �صكيب �لجيو�صي ) طولكرم ( 
 - �صالح ��مين �صالح ) طولكرم (

 - علي �ل�صفاريني ) طولكرم (  

عن المغتربين
  - �لدكتور جمال نا�صر ) بير زيت (

 - �إ�صماعيل ب�صير
 - �صعاد�ت ح�صن 

الهيئات الن�شائية
  - ��مينة �لح�صيني ) �لقد�ش ( 

 - ع�صام عبد �لهادي ) نابل�ش ( 
 - �صميحة ثابت �لخالدي ) �لقد�ش ( 
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 - لمياء �صالح ) نابل�ش ( 
 - ي�صرى �صاور ) �لخليل ( 

 - ب�صمة فار�ش
 - �لحاجة عندليب �لعمد ) نابل�ش ( 

 - فايزة عبد �لمجيد ) نابل�ش ( 
 - ليديا �ل�عرج ) بيت لحم ( 

 - هدى عثمان �لخمر� ) حيفا ( 

النقابات والعمال
  - �لدكتور ��لفريد طوبا�صي ) يافا ( 

 - عادل �لمنير ) �لرملة (
 - زكي �ل�صيخ يا�صين ) يافا (

 - فوؤ�د �ل�صر�ج )غزة (
 - محمود �ل�صربيني

 - محمد ر�تب غنيم ) �لقد�ش ( 
 - بدر �لزعبي

 - عبد �لقادر �لزنانيري
 - محمد جوهر

 - وليد �صالح ) نابل�ش ( 
 - �لدكتور وليد قمحاوي ) نابل�ش ( 

 - محمد �ل�صربجي 

اللجنة التح�شيرية
 - ��حمد �ل�صقيري ) عكا ( 

 - روحي �لخطيب ) �لقد�ش ( 
 - عبد �لرحمن �ل�صك�صك ) يافا ( 

 - �صعيد عالء �لدين ) �لرملة ( 
 - يو�صف عبده ) ��ريحا ( 

 - زليخا �ل�صهابي ) �لقد�ش ( 
 - فالح �لما�صي ) حيفا ( 

 - قدري طوقان ) نابل�ش (  

ال�شحافـة
  - جمعة حماد ) بئر �ل�صبع ( 

 - نديم علم �لدين ) يافا ( 
 - محمود ��بو �لزلف ) يافا ( 

 - رجا �لعي�صى ) يافا ( 
 - عرفات حجازي ) �لخليل (  

قطاع غزة
  - �إبر�هيم �ل�صقا ) غزة ( 

 - وديع ترزي ) غزة ( 
 - ��حمد محمد عبد �لعزيز ��بو �صرخ ) �لمجدل ( 

 - �ل�صيخ ح�صن ��بو جابر
 - حمدي حرز �هلل

 - حميد �ل�صوفي
 - د�وود �ل�صايغ ) غزة ( 

 - زهدي ��بو �صعبان ) غزة ( 
 - زهير �لرّي�ش ) غزة ( 

 - �صوقي �لفّر� ) خانيون�ش ( 
 - عبد �هلل ��بو �صتة ) بئر �ل�صبع ( 

 - عبد �لباري �له�صي
 - ��حمد محمد علي

 - جمال �ل�صور�ني ) غزة ( 
 - جميل عبد �هلل ��بو معيلق ) غزة ( 

 - �ل�صيخ حمد�ن �لم�صري
 - �لدكتور حيدر عبد �ل�صافي ) غزة ( 

 - حبيب جر�دة ) غزة ( 
 - ر�مز فاخره ) غزة ( 

 - �صيد بكر ) غزة ( 
 - �صعبان عيد

 - طاهر �لآغا ) خانيون�ش ( 
 - عبد �لفتاح قفة ) ���صدود ( 
 - عبد �هلل �لغر�بلي ) غزة ( 

 - عبد �هلل مهنا
 - علي ها�صم ر�صيد ) غزة ( 

 - مجدي ��بو رم�صان ) غزة ( 
 - فريح فرحان �لم�صدر ) بئر �ل�صبع (

 - محمد علي ب�صير
 - عطية �صر�ر

 - محمود نجم ) �لمجدل ( 
 - �صفيق �لترزي ) غزة ( 

 - يون�ش كالب ) غزة (
 - ي�صرى �لبربري ) غزة ( 

 - �ل�صيخ عبد �هلل �لعلمي ) غزة ( 
 - عبد �لروؤوف �لمجدلني

 - فايز ��بو رحمة ) غزة ( 
 - علي ��بو مّدين ) بئر �ل�صبع ( 

 - محمد حمد�ن �لدغمة
 - محمود محمد �ل�صاعر

 - محمود ر�صدي �لخطيب
 - نوح قاعود ) غزة (

 - يون�ش �لكفري ) غزة ( 
 - محمد م�صطفى ��بو مو�صى

 - �صامي �لح�صيني ) غزة ( 
 - �لحاج كامل م�صتهى ) بئر �ل�صبع ( 

فل�شطين ال�شتات

�شوريـة
  - عزة دروزة ) نابل�ش ( 
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 - �صليم قدورة ) عكا ( 
- �صمير عبد �لرحيم ) �صفد (

 - محمد �لخ�صر� ) �صفد ( 
 - عادل عبد �هلل

 - عمر حمادة ) نابل�ش ( 
 - ر�صيد جربوع ) حيفا ( 

 - ح�صن �ل�صامي
 - نمر �لم�صري ) �لرملة ( 

 - �صدقي �لطبري ) طبريا ( 
 - �لدكتور مو�صى خوري ) �لقد�ش ( 

 - عبد �لرحمن مر�د ) حيفا ( 
 - يو�صف عبد �لرحيم ) �صفد ( 

 - محمود �لخالدي ) �صفد ( 
 - فر�صان �لما�صي ) حيفا (

 - خالد �لجر�ح ) عكا ( 
 - خالد �لفاهوم ) �لنا�صرة ( 

 - عبد �لكريم �لكرمي - ��بو �صلمى ) طولكرم ( 
 - عبد �لفتاح يون�ش ) عارة / حيفا ( 

 - نافذ �لحور�ني
 - �صعيد �لحاج عزيز ) �صفد (

لبنــان
  - �صعيد �لحتحوت

 - محمد خليل
 - عزت طنو�ش ) �لقد�ش ( 

 - نقول �لدر ) �صفا عمرو ( 
 - ح�صن �ل�يوبي

 - محمد بركات ) يافا (
 - ��لك�صندر� ظريفة ) غزة (

 - �صبا �لفاهوم ) �لنا�صرة ( 
 - �إ�صماعيل �ل�صيخ ح�صن

 - ح�صن �صبالق
 - منذر ��يوب

 - محمود �لحاج طاهر
 - عبد �لوهاب يان�ش ) �للد ( 

 - �صعيد �إبر�هيم �لموعد ) �صفورية (
 - �صفيق �لحوت ) يافا ( 

 - �لدكتور محمود ز�يد ) طولكرم ( 
 - �لدكتور زهير �لعلمي ) غزة ( 

 - ر�جي �صهيون ) حيفا ( 
 - وديعة خرطبيل ) طبرية ( 

 - �صميرة عز�م ) �لنا�صرة ( 
 - �صلوى �صكري نجية ) عكا (

 - �صفيق عبد �لرز�ق

 - �ل�صيخ نمر �لخطيب ) حيفا (
 - جري�ش قي�صر �صمعان

 - محمد علي دلول ) حيفا ( 
 - �لدكتور �صالح �لدباغ ) يافا ( 

 - يون�ش محمد يون�ش ) عرعرة / حيفا ( 
 - محمد ح�صن �ل�صهابي ) �لقد�ش ( 

- عوني عزيز �لدجاني ) �لقد�ش ( 

الكـويت
  - هاني �لقدومي ) يافا ( 
 - ن�صوح �ل�صعدي ) عكا ( 

 - يا�صر عرفات ) خانيون�ش (
 - �لدكتور زكي ��بو عيد ) �ل�صيخ موّن�ش / يافا ( 

 - يحيى غنام ) كفر زيباد / طولكرم ( 
 - زينب �صاق �هلل ) يافا ( 

 - �صعيد بريك ) طولكرم ( 
 - ع�صام عا�صور ) يافا ( 

 - �لدكتور محمود �ل�صمرة ) �لطنطورة / حيفا ( 
 - �لدكتور �إبر�هيم زقوت ) �لمجدل ( 

 - خالد �لح�صن ) حيفا ( 
 - فائز ف�صة ) عكا ( 

 - خيري �لدين ��بو �لجبين ) يافا ( 
 - محمود عبد �لفتاح �لح�صن ) قلقيلية ( 

 - عبد �لمح�صن �لقطان ) يافا ( 
 - عبد �لكريم �ل�صو� ) غزة ( 

 - عثمان ��بو حا�صية ) �صلمة / يافا ( 
 - �إبر�هيم حماد ) طولكرم (

 - عبد �لفتاح جبريل ) يازور / يافا ( 
 - خليل �ل�صاعر ) يافا ( 

 - علي �صالح �ل�صيد

العــراق
  - د�وود عودة ) �لقد�ش (

 - محمد ح�صين
 - مطيع �ل�صيخ طه 

مـ�شــر
  - جميل �لتاجي ) �لرملة ( 

 - فا�صل زيد�ن ) حيفا (
 - �إبر�هيم عي�صى

 - تي�صير قبعة ) قلقيلية (
 - حامد ��بو �صتة ) بئر �ل�صبع ( 

 - محمد عكيلة ) يافا ( 
 - عايدة بامية ) يافا ( 

 - ��حمد خليفة ) �صفد ( 
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 - ��حمد عقل ) �لقد�ش ( 
 - عبد �لفتاح �ل�صريف ) �لخليل ( 

 - جعفر �لم�صدر ) دير �لبلح/ غزة ( 
 - �صريف �لح�صيني ) �لقد�ش ( 

 - علي �صالمة ) قولية / �للد ( 
 - �إياد �ل�صر�ج ) غزة ( 

 - جهاد ح�صن �صالمة ) قولية / �للد (  

قـطــر
  - رفيق �لنت�صة ) �لخليل ( 

 - عبد �ل�صالم ��بو عي�صى
 - �صالح �لبرغوثي ) دير غ�صانة / ر�م �هلل ( 

 - ��حمد كمال عدو�ن ) حتا / �لفالوجة ( 
 - �صريف �لجعبري ) �لخليل ( 

 - قا�صم حمد ) �صفد ( 
 - مي�صيل فرح ) غزة (  

ليـبـيـا
  - نايف فار�ش

 - �لدكتور محمود ��بو �لفخر ) يافا ( 
 - كمال �لدين �ل�صر�ج)*( ) غزة (

 - ��حمد �لعبد �هلل)*( ) يعبد / جنين (
 - �صلمى �لدجاني ) �لقد�ش ( 

 - �لدكتور ��ني�ش �لقا�صم ) جنين ( 
 - نعيم ��بو �صبة )*( ) يافا ( 

 - �لدكتور ��حمد �صدقي �لدجاني )*( ) يافا (
 - ��حمد �ليو�صف )*( ) طولكرم (

الجزائـر)*(

  - �صميرة يو�صف �ل�صقا ) غزة (
 - خليل �لوزير ) �لرملة (  

ملحــق)*(

  - نو�ف ��بوك�صك ) عرب ��بو ك�صك / يافا ( 
 - �ل�صيخ نايف �لطبري ) طبرية ( 

 - رفعت عبد �لرحيم �لنابل�صي ) نابل�ش ( 
 - فائق بركات ) �لقد�ش ( 

 - محمد ��حمد علي
 - محمد ح�صن �لحاج علي

 - يو�صف عبد �لفتاح ) �لفالوجة ( 
 - محمود طه �ل�صربي

 - �ل�صيخ م�صهور �ل�صامن ) عرب �ل�صامن/ نابل�ش ( 
 - محمد ��بو غربية ) �لقد�ش ( 

 - �صعيد ��بو �لهيجا
 - �صمير �ل��صدي ) �صفد (

 - خالد عبد �هلل
 - �لدكتور عبد �هلل لما ) بيت جال ( 

 - خليل محمد �صليم 
اأع�شاء �شرف)*(

 - تمام �ل�كحل �صموط ) يافا ( 
 - �إ�صماعيل �صموط ) �للد ( 

)*( ذكر كتاب الموؤتمر الوطني الفل�شطيني 1964 �ل�صادر عن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية في �لملحق 12 �ش �ش 64 - 73 ��ن ��ع�صاء 

�لموؤتمر 396 فقط ، فقد ���صقط �ل��صماء �لموؤ�صر عليها بنجمة* من م�صاركي ليبيا وم�صاركي �لجز�ئر ، و�لملحق و��ع�صاء �ل�صرف .

كلمات الموؤتمر
خطاب الملك ح�شين في الموؤتمر

اأيها الإخوة المواطنون
يا اأبناء فل�شطين الأباة

لبلدنا  �لروحية  �لعا�صمة  بكم في  ��رح��ب  ��ن  ي�صرني 
��وؤك��د للو�فدين منكم  ��ن  �لعربي �لمنا�صل ، ويطيب لي 
�إلى  ي��ف��دون  �إن��م��ا  ��ن��ه��م  �ل�صقيقة  �لعربية  �ل�ق��ط��ار  م��ن 
، فما  ���صرتهم وع�صيرتهم  ، ويحلون بين  ��هلهم وذويهم 
�لنكبة  ج��ر�ح  تعي�ش  و�ح��دة  ���صرة عربية  �إل  �ل�ردن  ك��ان 

و�آلمها مثلما تعي�ش �آمال �ل�مة و��مانيها �لكبار . 
، من  ��م���ام عيني  تنت�صب  ��ر�ه���ا   ، ث��الث  هناك حقائق 

خالل هذ� �لموؤتمر �لتاريخي و�لجتماع �لخير �لمبارك . 
��ولها ��ن لقاءكم هذ� هو �متد�د لذلك �للقاء �لميمون 
قبل  �ل��ب��ررة  قادتها  �جتماع  ف��ي  كلها  ل�متكم  ك��ان  �ل��ذي 
خم�صة �صهور ، وهو بع�ش �لح�صاد �ليانع لمرحلة هامة 
فيها  لتكر�ش   ، �لجتماع  ذلك  في  �لعربية  �ل�م��ة  بد��تها 
 ، ��ب��ن��اءه��ا بع�صهم ببع�ش  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل�خ����وة �ل�زل��ي��ة 
ر�صالة قومية  �إل��ى  �ل��ذي ي�صد قلوبهم  �لعميق  و�لإي��م��ان 
مقد�صة و�حدة ، و�لت�صميم �ل�صادق �لذي يلهم �صمائرهم 

ويلهب عز�ئمهم على تحقيقها . 
وثانية تلك �لحقائق ��ن موؤتمركم �لعتيد هذ� ي�صكل 
في ذ�ته حادثة تاريخية فريدة في �صجل �لنكبة با��صره .. 
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ففيه يلتئم ل�ول مرة ويجتمع عقد �ل�صعب �لفل�صطيني 
�لمكافح �لبطل ، منذ ��ن ��ريد له ��ن يتفرق في �ل�ر�ش غرباً 
و�صرقاً ، ويتوزع في �لمعمورة ذ�ت �ليمين وذ�ت �ل�صمال . 
فاإذ� كنتم في ذلك �ليوم �لبعيد قد تناءيتم وملء عيونكم 
تناديتم  وقد  �ليوم  ��نتم  فها  �ل�ل��م  قلوبكم  وذوب  �لدمع 
من ��جل ��رفع غاية و��نبل هدف ، تلتقون وملء ��حد�قكم 
�لعزم و�ل�صالبة وفي�ش نفو�صكم و��فئدتكم �لثقة و�لبا��ش 

و�ل�مل . 
�للقاء  ه��ذ�  ف��ي  علينا  تطل  �لتي  �لثالثة  و�لحقيقة 
�لجهد  نهاية لمرحلة كان فيها  ي�صكل  ��نه وهو   ، �لكبير 
فهو   ، م��وزع��اً  م�صتتاً  فل�صطين  ل�ب��ن��اء  بالن�صبة  و�لعمل 
ي�صكل في �لوقت ذ�ته بد�ية لمرحلة جديدة يدخل فيها 
 . ذلك �لجهد و�لعمل طور �لتجمع و�لتخطيط و�لتنظيم
�صبيل  ف��ي  �لنف�ش  فيها  ت��ن��ذر  قومية  حجة  ��ر�ه����ا  �إن��ن��ي 
، وزورة وطنية للثرى �لمخ�صب بالدم ، �لمعطر  �لوطن
بالفد�ء ، يعاهد �لمرء ربه فيها ��ن يعي�ش في �صبيل طهره 
��ج��ل ��صترد�د ما غاب منه ور�ء ح��دود �ل�صر  ويموت من 

و�لظلم و�لباطل . 
�إليكم  تتطلع  �لإن�����ص��ان  بني  م��ن  �لماليين  عيون  �إن 
�ليوم ، وهي تر�كم تر�صمون ��ولى خطو�تكم على طريق 

�لكفاح �لجديد و�لن�صال �لبا�صل . 
وقلوب �لماليين من ��بناء ��متكم هي �ليوم م�صدودة 
�إليكم تفي�ش بحبكم وتزخر بالعزم على �لعمل �لموحد 
ل�صترد�د �لوطن �ل�صليب و�لجهد �ل�صادق ل�صنع �لم�صير 

�لم�صترك . 
لقد نذر هذ� �لبلد نف�صه منذ �لبد�ية في �صبيل ��مته 
�لعربية وتحقيق ر�صالتها ، ومنذ ��ن �صهرت قلوب ��بنائه 
�لمباركة  �ل��وح��دة  تلك  في  �لمقد�ش  �لنهر  �صفتي  على 
ل��صرته  بالن�صبة  فل�صطين  ق�صية  ت��ع��د  ل��م   ، �ل��خ��ي��رة 
و�إنما   ، �ل�ول��ى فح�صب  �لمقد�صة  �لعرب  �لو�حدة ق�صية 
هي ق�صية �لحياة ب�صرف وكر�مة ، ��و ق�صية �لموت باإباء 

و�صمم . 
��ما �ل�ردن فهو في هذه �للحظات يعي�ش في قلب كل 
و�حد منكم مثلما عا�صت فل�صطين وتعي�ش في قلب كل 
و�حد من ��بنائه . عزمكم بع�ش من عزمه ، وقوته بع�ش 
من قوتكم ، ور�صالته ��ن ل حياة ول حرية ول وحدة ول 

�صا�ن ��و قيمة للعرب �إل بفل�صطين . 
ع��ا���ش عمره  م��ا  فبمثل  �لإخ����وة  ��ي��ه��ا  �لح�صين  و��م���ا 
جندياً فل�صطينياً وخادم �ل�مة ، ف�صي�صرفه ��ن يهب حياته 
ويبذل دمه في ��ية لحظة من ��جل ��ن تعود فل�صطين كما 

كانت وكما ينبغي ��ن تكون عربية ، حرة ، عزيزة . 
��خرى في �جتماع حجيجكم حول  بكم مرة  ومرحباً 
�ل�صخرة �لم�صرفة وبجو�ر مهد �لم�صيح ، وتحية لكم من 
��ق��د����ش �لعروبة  بلد �لإ���ص��ر�ء و�لمعر�ج ، وف��ي ح��رم من 

و�لإ�صالم . 
 ، �لمقد�ش �لقومي  بو�جبكم  للقيام  �هلل  وليوفقكم 
ع��ل��ى طريق   ، �ل��م��ب��ارك��ة  ف��ي م�صيرتكم  ب��ي��دك��م  ول��ي��ا�خ��ذ 

�لت�صحية و�لعزم و�لإيمان . 
نعم  �إن��ه   ، ��فتتح موؤتمركم   ، بركته  �هلل وعلى  وبا�صم 

�لمولى ونعم �لن�صير . 
و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته . 

كلمة الأ�شتاذ عبد الخالق ح�شونة 
�شيدي �شاحب الجاللة 

�شادتي ممثلو الملوك والروؤ�شاء العرب
�شادتي ، اإخواني اأبناء ال�شعب العربي الفل�شطيني

�إن����ه ل��ي��وم ت��اري��خ��ي ، ف��ي م�����ص��ي��رة �ل��ن�����ص��ال �لقومي 
��بناء  م��ن  �صفوة  يلتقي  ��ن  �لعربية  فل�صطين  لتحرير 
 ، �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني ، لتبادل �لر��ي في ق�صيتهم
�لو�صائل  خ��ي��ر  ف��ي  و�ل��ت��د�ر���ش   ، �ل�ول����ى  �ل��ع��رب  ق�صية 
�لمجال  في  كلمته  و�إع��الء  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم 

�لقومي و�ل�صعيد �لدولي . 
ل��ت�����ص��ت��ر عملها  ل��ق��د ع��م��ل��ت �ل�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ج���اه���دة 
�ل�صتعماري �لب�صع ، �إذ �حتلت فل�صطين و��خرجت �صعبها 
�لعربي من وطنه �لمقد�ش و�غت�صبت دياره وممتلكاته ، 
ثم حاولت ب�صتى �لو�صائل ومن ور�ئها ��عو�نها ��ن تخفي 
�ل�صخ�صية �لفل�صطينية ، و��ن ت�صور �لما��صاة �ل�صتعمارية 
�لتي لم ي�صهد تاريخ �لب�صرية مثيالً لها ق�صية لجئين؛ 
طمعاً في ��ن ت�صلك في عد�د ق�صايا �لالجئين �لكثيرة . 

وجدت  منذ  �صامخة  حقيقة  �لعربية  فل�صطين  لكن 
حقائق �لبالد �لعربية كلها . ولقد �عترف بذلك �لنتد�ب 
على فل�صطين كما ��كده عهد ع�صبة �ل�مم ومعاهدة لوز�ن 

ثم ميثاق جامعة �لدول �لعربية . 
بل �إن �ل�مم �لمتحدة قد ��كدت ذلك في قر�ر �لتق�صيم 
�ل�صنو�ت  لهذه  �لمف�صلة  ق��ر�ر�ت��ه��ا  وف��ي   ، ذ�ت��ه  �لجائر 
�لعودة  في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بتا�كيد حق  ع�صرة  �ل�صت 

�إلى وطنه �ل�صليب . 
�لت�صليل  ��ن  �ل�صتعمارية  �ل�صهيونية  تخال  هذ�  ومع 
ول��ه��ذ� تجزع   ، �ل��ر����ص��خ��ة  �ل��ح��ق��ائ��ق  م��ن  �ل��ن��ي��ل  ي�صتطيع 
 ) �لفل�صطيني  �لقومي  �لموؤتمر   ( موؤتمركم  ت�صمية  من 
وت�صمية موؤتمر �لالجئين هلعاً من دللته �لكبرى ونتائجه 

�لمترتبة . 
�ل�صنو�ت  �لعربية في هذه  �ل��دول  لقد عملت جامعة 
لإبر�ز �لكيان �لفل�صطيني ، ثم حالت �لظروف �لع�صيبة 

�لتي مرت بها دون تحقيق �آمالها . 
وتنادى �لفل�صطينيون و�لعرب ��جمعون ، با�ن �لخدمة 
�لحقة لق�صية فل�صطين ت�صتوجب �لتقاء �لدول �لعربية 
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على و�صائل �لن�صال �لفعالة ، و�لرتفاع بها فوق م�صتوى 
�صبيالً  �لعربي  �لجو  وت�صفية  بل   ، �لطارئة  �لخالفات 
�لعدو�نية  �لمطامع  ودرء  �ل�صليبة  �لحقوق  ل�صتعادة 

�لجديدة . 
وكانت �ل�منية .. و�لتقى في �لجامعة بمطلع هذ� �لعام 
�لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب ، وو�صعو� خطط �لعمل �لقومي 
�لعربي - �صيا�صياً ، ودفاعياً ، وفنياً ، و�قت�صادياً ، و�لتزمو� 
�لقومي  للعمل  �����ص��ا���ص��اً  خ��الف��ات  م��ن  بينهم  م��ا  بت�صوية 

�لم�صترك . 
لتنظيم  �لفل�صطينيين  م��ع  �ل��ت��ع��اون  على  و��ج��م��ع��و� 
تحرير  ح��رك��ة  تتقدم  حتى   ، م�صيئتهم  وف��ق  �صفوفهم 
فل�صطين ، وتعمل معها �لدول �لعربية كافة في �لن�صال 
 ، لفل�صطين  �لجائر  �ل�صهيوني  �ل�صتعمار  �صد  �لقومي 
مثلما ��جمع �لعرب كلمتهم قبالً و�نت�صرو� في �لن�صال 
�لقومي �صد �ل�صتعمار �لبريطاني و�لفرن�صي في �لم�صرق 
و�لمغرب �لعربيين ، ومثلما يجمعون �لآن على �لن�صال 
�لوطني �صد �ل�صتعمار في �لجنوب �ليمني �لمحتل وفي 

ُعمان و�لبريمي وفي كل مكان من �لعالم ��جمع . 
اإخواني اأبناء ال�شعب العربي الفل�شطيني

�لذي  �لكلمة  �ل���ذ�ت وج��م��ع  ون��ك��ر�ن  �ل��وف��اق  �إن ج��و 
�صاد مجل�ش �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب من ��جل فل�صطين 
�ل��ع��رب��ي��ة ، يجعل �ل�م����ة �ل��ع��رب��ي��ة ج��م��ع��اء ع��ل��ى ث��ق��ة با�ن 
 ، �لوطنية  �لم�صوؤولية  م�صتوى  �إل��ى  مرتفع  موؤتمركم 
�صتتبادلون  و�إنكم   ، �لمثمر  �لبناء  �لعمل  ب��روح  معت�صم 
�صتبد��ون  و�إن���ك���م   ، و�ل�خ�������وة  �لإخ����ال�����ش  ب����روح  �لآر�ء 
لكل نجاح  �ل�ول��ى  فال�صمانة   .. بد�ية موفقة  م�صيرتكم 
تجارب  من  ت�صتفيدو�  و��ن   ، تعملو�  و��ن  تتحدو�  ��ن  هي 
ت�صديد  ف��ي  و�لم�صتقبل  �ل��ح��ا���ص��ر  وم��م��ار���ص��ة  �ل��م��ا���ص��ي 
�لتقاءكم على مر��ى  و�إن   ، �ل�صامية  �لغاية  خطاكم نحو 
من م�صرح �لنكبة ومن خلف �ل��صو�ر ل�عظم عبرة و��روع 

تذكرة . 
اإخواني اأبناء فل�شطين الأمجاد

�إن �ل�صهيونية و�ل�صتعمار ليفزعهما ���صد �لفزع نجاح 
�لتقائكم �لقومي �لتاريخي . 

�لآم��ال على  ��عظم  �لخالدة لتعلق  �لعربية  ��متكم  �إن 
نجاح موؤتمركم ، و�إن �لعالم كله ليرقب نتائج ��عمالكم . 

وفقكم �هلل ورعى جهودكم . 

خطاب ال�شقيري في اإفتتاح الموؤتمر
في هذ� �ليوم �لتاريخي ، وفي مدينة �لقد�ش �لخالدة ، 
يجتمع �صعب فل�صطين ل�ول مرة بعد كارثة فل�صطين ، فما 

��عظم هذ� �للقاء وما ��كرم معناه و��بعد مد�ه ! . 
ولقد �صهدت هذه �لمدينة �لبا�صلة منذ ��ن دخلها �صيدنا 

��ياماً  م���وله  وعليه  جمله  ي�صوق  وه��و  �ل��خ��ط��اب  ب��ن  عمر 
فا�صلة جليلة ، �قتحمت على �لتاريخ �لعربي طريقه ، غّيرت 
مجر�ه ، و�صعدت به �إلى ذروة �ل�مجاد �لإن�صانية ، وما ��يام 
�إل و�حدة منها . و�ليوم ت�صهد هذه  �صالح �لدين �ل�يوبي 
، �صوف يقتحم على �لحياة �لعربية  ً �لمدينة حدثاً تاريخيا
فيعيد �إلى �لديار �لمقد�صة عروبتها  طريقها ليغير مجر�ه

وحريتها و��منها وقد�صيتها . 
ونحن - �إذ نعقد هذ� �لموؤتمر �لوطني - تطالعنا هذه 
نجتمع  ��ننا  �لمعاني  هذه  و��كبر   ، و��صحة  ب��ارزة  �لمعاني 
وهذه   ، �لكارثة  عمر  من  عاماً  ع�صر  �صتة  بعد  م��رة  ل�ول 
�لبا�صل  �ل�صعب  على هذ�  تا�لبت  فقد   ، �لمعاني حقاً  ��كبر 
قوى �ل�صهيونية و�ل�صتعمار مجتمعة مت�صاندة ، فا�قامت 
�إخ��ر�ج��ن��ا من  ، وتحالفت على  ��ر���ص��ن��ا  « على  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «
وطننا ، وت�صريدنا تحت كل �صماء وكوكب ، ثم ر�حت ترهق 
وهي   ، و�لحرمان  بالبوؤ�ش  ع��ام  بعد  عاماً  منا  �لالجئين 

تح�صب ��ن هذ� �ل�صعب لن يجتمع ��بد�ً . 
ي��وم��ن��ا ه���ذ� ليعلن للدنيا  ول��ك��ن م��وؤت��م��رن��ا ه���ذ� ف��ي 
�ل�صرعيين ���صحابها  فل�صطين  ��ه��ل  نحن  ��ننا   ، با��صرها 
قد �لتقينا .. قد �جتمعنا .. قد �لتقينا .. و�جتمعنا على 

تحرير فل�صطين . 
ونحن هنا وفود فل�صطين ، قد تناَدينا �إلى هذ� �لموؤتمر 
، على �لخطوط �ل�مامية من  ��ر�ش فل�صطين  �لعتيد على 
فل�صطين ، ن�صهد ��ر�صنا وديارنا ، معابدنا ومر�بعنا ، مدننا 
وقر�نا في �لوطن �ل�صليب ، ونحن هنا ل نمثل �لفل�صطينيين 
، ولكننا هنا �صعب  و�لعر�ق وقطاع غزة  �صورية ولبنان  في 

وكفاح و�حد .  و�حد ، ووطن و�حد
بل �إن معنا في هذ� �لموؤتمر �إخو�ناً لنا نحن نمثلهم ، 
ل�نهم ل ي�صتطيعون �لو�صول �إلينا ، �إخو�ناً لنا ي�صابرون 
جهد �لطاقة �لإن�صانية في �صبيل حماية عروبتهم و�صون 
�لمنطقة  في  �لفل�صطينيون  �إخو�ننا  هم  ��ولئك   ، لغتهم 
�إنهم �لآن يح�صنون  �إنهم معنا ونحن معهم ،  �لمحتلة ، 
 ، وجو�رحهم  بقلوبهم  �إلينا  وي�صتمعون   ، �لر�ديو  ��جهزة 
�إليهم تحياتنا و�إعجابنا ، رجالً ون�صاءً ، �صباباً و��طفالً ، 

ونحن معهم على عهد وموعد ، وكل �آتٍ قريب . 
و�إن موؤتمرنا هذ� لي�صم ��جيال �لكفاح ، وي�صم ��جيال 
��طل من  ، فبيننا �لجيل �لذي  �لنكبة منذ وقعت �لنكبة 
�لحرب �لعالمية �ل�ولى ، لي�صتمع �إلى وعد بلفور ، �لذي 
���صدرته �لحكومة �لبريطانية ظلماً وعدو�ناً ، فثار على 
هذه �ل�صيا�صة �لظالمة بال�صتنكار و�لحتجاج و�لإ�صر�ب 
�ل����ذي ���ص��ه��د ع��ه��د �لنتد�ب  و�ل�����ص��الح ، وب��ي��ن��ن��ا �ل��ج��ي��ل 
�ل�صتعمار  ف��ن��ازل  وم��غ��ارم��ه مظالمه  بكل  �لبريطاني 
بال�صالح عام 1921 و 1929 و 1936 و 1939 ، وكان من �آيات 
، لم  ���صهر كاملة  �صتة  �متد  �لذي  �لإ�صر�ب  �لكفاح ذلك 
يعرف له تاريخ �لحركات �لتحررية مثيالً . وبيننا �لجيل 
ت بهم �ل�صجون و�لمعتقالت ، ون�صفت منازلهم  �لذي غ�صّ
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وهدمت قر�هم وُعّلق ��بناوؤهم على ��عو�د �لم�صانق ، وبيننا 
��خير�ً �لجيل �ل�صاعد �لذي له من ذكريات �لوطن ظالل 

خفية يعي�ش دوماً في �لنكبة ، وتعي�ش �لنكبة فيه . 
 ، و�لبعيدة  �لقريبة  ذكرياتها  بكل  �ل�ج��ي��ال  ه��ذه  كل 
��جيالنا  تظل  و�صوف   ، لل�صعب  �لد�ئم  �لكفاح  تمثل  �إنما 
حتى   ، �لكفاح  ��عباء  عليها  تتعاقب  و�لمقبلة  �لحا�صرة 
وحيفا  عكا  على  ��عالمنا  ون��دّق   ، �ل�صليب  �لوطن  نحرر 

ويافا و�صائر �ل�صاطئ �لخ�صيب . 
�ل�صعب  وهذ� �لمعنى �لكبير �لذي يتجلى في تجمع 
جالله  ف��ي  ي��و�زي��ه  كبير  معنى  ي��ج��اوره   ، �لفل�صطيني 
بيننا  �لعربية ممثالً  �ل�م���ة  �جتماع  ه��و  ذل��ك   ، وخ��ط��ره 
�ل�ردنية  �لمملكة  م��ل��ك   ، �لح�صين  �ل��م��ل��ك  ج��الل��ة  ف��ي 
و�لروؤ�صاء  �لملوك  �ل�ج��الء ممثلي  و�إخو�ننا   ، �لها�صمية 

للدول �لعربية . 
�إنهم �ليوم معنا وور�ءهم �ل�مة �لعربية بكل طاقاتها 
�لروحية و�لمادية ، وكما كان موؤتمر �لذروة �لعربي ��ول 
�لعربي  و�لغرب  �لعربي  �ل�صرق  فيه  يلتقي  ع��اٍل  �جتماع 
على ق�صية فل�صطين ، فمن حقنا ��ن ن�صجل باغتباط ��ننا 
ينعقد على مقربة  فل�صطيني  موؤتمر  ��ول   ، �ليوم  ن�صهد 
�ل�صعب  ��ن   ، �ل��م��ال�  ع��ل��ى  لنعلن   ، �ل��ه��دن��ة  خ��ط��وط  م��ن 
�لعربي �لفل�صطيني م�صمم ت�صميماً ل يلين ، وعازم عزماً 
ل ينثني ، على تحرير وطنه مهما عظمت �لت�صحيات ، 

ومهما طال �لزمان . 
�لحقيقة  فاإنه   ، حما�صاً  ول  م��ج��از�ً  ��ق��ول��ه  ما  ولي�ش 
ول  بملوكها  ل   ، �لعربية  �ل�م��ة  تعي�صها  �لتي  �لر��صخة 
في   ، جماهيرها  �صميم  ف��ي  ولكن   ، فح�صب  بروؤ�صائها 

بو�ديها وحو��صرها . 
وفي جولتي �ل�خيرة في �لوطن �لعربي من �لمحيط 
�لعربية على  �ل�م��ة  ، لهفة  ، �صهدت بنف�صي  �إل��ى �لخليج 
فل�صطين ، ولوعتها على �صياعها ، وتحّرقها على �لكفاح 

لتحريرها . 
، فكان   لقد �صهدت �حتفالت تون�ش لتحرير بنزرت 
هتافه  ج��ان��ب  �إل���ى  لفل�صطين  يهتف  تون�ش  ف��ي  �ل�صعب 

لبنزرت . 
فكان   ، طر�بل�ش  في  ليبيا  ��صتقالل  ذك��رى  و�صهدت 
هتافه  ج��ان��ب  �إل����ى  لفل�صطين  ي��ه��ت��ف  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل�����ص��ع��ب 

ل�صتقالل ليبيا . 
�صعب  فا�علن   ، �لجز�ئر  في  كبير�ً  موؤتمر�ً  و�صهدت 
�لجز�ئر ��ن �صيادة �لجز�ئر ل تتم �إل بتحرير فل�صطين . 
و�صهدت �جتماعات وطنية في �لمغرب ، فكان �لمغرب 
لحريته  ه��ت��اف��ه  ج��ان��ب  �إل����ى  فل�صطين  ل��ت��ح��ري��ر  ي��ه��ت��ف 

و��صتقالله . 
 وخطبت في م�صاجد �لخرطوم ونو�ديها ، فكان �ل�صعب 

في �ل�صود�ن يهتف لفل�صطين ولتحرير فل�صطين . 

يرّد  �لعر�ق  �صعب  ك��ان   ، بغد�د  �لخلد في  قاعة  وف��ي 
على خطابي مطالباً بالتطوع و�ل�صالح . 

 ، لبنان في موؤتمر كبير  �ل�صعب في �صيد� -  و�لتقيت 
وكانت �لجماهير ت�صيح : من هنا �لطريق �إلى فل�صطين . 
وفي �صورية وقفت مع �لإخ��و�ن في �لقرى �ل�مامية 
��فو�ه  على  �ل�صارخ  �ل�صوؤ�ل  وك��ان   ، �لجليل  على  �لمطّلة 
�لوطن  م��ن  �لغالية  �ل��رب��وع  ه��ذه  ن��ح��ّرر  متى   ، �لجميع 

�لغالي ؟ ! 
وفي �لكويت كان حديث �ل�صعب �إلّي ���صّد حما�صة من 
حديثي �إليهم : �ل�مو�ل و�لرجال فد�ء فل�صطين . وكذلك 

كان هذ� �ل�صعور �لفيا�ش في قطر و�لبحرين . 
وفي �لجمهورية �لعربية �لمتحدة ، �صهدت �حتفالت 
���صو�ن ، فكان ُبناة �ل�صّد �لعالي يهتفون في ��ذن �لرئي�ش 
على  �ل��َع��َرق  ي��ج��ّف  ول��م��ا  فل�صطين  لتحرير  خ��رو���ص��وف 

جباههم . 
ل��ي �ج��ت��م��اع��ات كبرى  ��م���ا ف��ي �ل�ردن - وق���د ك��ان��ت 
و�ل�ردني  ��ردن��ي��اً  �لفل�صطيني  �صهدت  فقد   - �صّفتيه  في 
فل�صطينياً ، �لكّل �صو�ء في �لكفاح ، تجمعهم ��خوة �لم�صير 
و�ل�صالح ، و��صتقر في �صميري ��ن ��هل عكا وحيفا ويافا 

ل جنباً �إلى جنب ، بل قلباً �إلى قلب . 
لر��يت فيها   ، �لعربية  �لجزيرة  ��زور  ��ن  ��تيح لي  ولو 
تتطلع  وكلها   ، ب�����ص��و�ء  ���ص��و�ء  نف�صها  �لعربية  �لم�صاعر 

بالتا�ييد لفل�صطين وكيان فل�صطين . 
��مام  ��ج��دن��ي   ، ك��ي��ان فل�صطين  ��ت��ح��دث ع��ن  �إذ  و�إن���ي 
�لكيان   « �لتعبير  ه���ذ�  ت��د�ول��ن��ا  ل��ق��د   ، مفجعة  حقيقة 
على  غ��ري��ب  تعبير  �إن���ه   ، ع��دي��دة  ���ص��ن��و�ت   » �لفل�صطيني 
�لحياة �لعربية و�لدولية ، �إنه تعبير جديد ل �صابقة له 
في تاريخ �ل�مم ، وكل �ل�صعوب �لتي كافحت لنيل حريتها 
�لعربي  �لكفاح  تاريخ  يعرف  لم   ، �لتعبير  ه��ذ�  تعرف  ل 
��و   ، و�لعر�قي  و�لم�صري �ل�صوري  �لكيان  ��صمه  �صيئاً 
ول   ، �لإندوني�صي  �لكيان  �آ�صيا  تعرف  ول��م   ، �لجز�ئري 
�لالتينية  ��ميركا  عرفت  ول  �لنيجيري،  �لكيان  ��فريقيا 
، ولكن فل�صطين فريدة �لكارثة ، وحيدة  �لكيان �لكوبي 

�لفاجعة ، فكان ل بد من و�صع غريب ووحيد . 
�لتي  �ل�صعوب  ك��ل  ��ن   ، ذل��ك  ف��ي  �ل�صبب  ��ن  وو����ص��ح 
�آمنة   ، وطنها  ف��ي  م�صتقرة  بقيت   ، بال�صتعمار  �بتليت 
في  ، في ديارها ، تكافح في ��ر�صها ، في جبالها ووهادها
�صو�طئها و�صهولها ، وفي غاباتها و��حر��صها . ولكن �صعب 
فل�صطين قد �قتلع من وطنه ، و��خرج من دياره ، وهدم 
، لي�صتا�نف  ��ن يبني لنف�صه كياناً  له  كيانه فا��صبح ل بد 
حياته �لقومية ، وينه�ش بدوره �لكامل في تحرير وطنه 

وتقرير م�صيره . 
�لكيان   ، �لفريد  �لتعبير  ه��ذ�  ور�ء  �ل�صبب  ه��و  ه��ذ� 
�لفاجعة  م��ن  ينطلق  ُم��ف��ج��ع  تعبير  �إن���ه   ، �لفل�صطيني 
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��ن  و��صحاً  يكون  ��ن  يجب  ولكن   ، بفل�صطين  حّلت  �لتي 
هذ� �لكيان لي�ش كياناً �نف�صالياً ، فنحن دعاة وحدة ، ول 
لمن  و�إن��ه   ، و�إخ��اء  ت�صامن  ر�صل  فنحن   ، �نعز�لياً  كياناً 
ُيمن �لطالع لموؤتمرنا ، ��ننا نعقده في ��يام نتبادل فيها 
�لتهاني لتفاق �لوحدة ، �لذي تم ��خير�ً بين �لجمهورية 
�لوحدة  ف��اإن   ، �لعر�قية  و�لجمهورية  �لمتحدة  �لعربية 
هي ��عّز �آمال �صعب فل�صطين ، �إننا لندعو �هلل ، ��ن يكون 
�ت��ف��اق �ل��ق��اه��رة - ب��غ��د�د ل��ه م��ا ب��ع��ده ، و��ن ت���زد�د رقعة 
�لطريق  �لوحدة هي  فاإن   ، �صعة وعمقاً  �لعربية  �لوحدة 

�إلى فل�صطين . 
ومن معاني هذه �لوحدة ��ن �نبثاق �لكيان �لفل�صطيني 
�لغربية  �ل�صفة  �صلخ  �إل��ى  ، ل يهدف  �لقد�ش  في مدينة 
عن �لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية ، ولكّنا نهدف �إلى تحرير 
وطننا �لمغت�صب غرب �ل�صفة �لغربية . ونحن ل نتعر�ش 
للكيان �ل�ردني من قريب ��و بعيد ، فقد كانت هذه �لديار 
، وما و�صعه  على مّر �لتاريخ وطناً و�ح��د�ً و�صعباً و�ح��د�ً 
��عجز   ، عاماً  ثالثين  مدى  على  حو�جز  من  �ل�صتعمار 
من ��ن يف�صم رو�بط �ل�صنين و�ل�جيال ، و�إننا لن نن�صى 
��ن �لقرون �لو�صطى قد �صهدت معارك فل�صطين ،  ً ��بد�
 ، �لكرك  ���صو�ر  على  ولكن   ، و�لقد�ش  عكا  ���صو�ر  على  ل 
�لتفريق  نرف�ش  ب��ا�ن  ��ج��در   ، �ل�صو�ريخ  ونحن في عهد 
وفي  �لآن  �ل��وح��دة  �صعارنا  يكون  ��ن  ويجب   ، و�لتجزئة 
��و  �آٍن وزم��ان ، ومن ��ج��ل ذلك ف��اإن ��ي عون ع�صكري  كل 
عون  ه��و  �إن��م��ا   ، �ل�ردن��ي��ة  للمملكة  �قت�صادي  ��و  �صيا�صي 
ع�صكري لفل�صطين ، و�إننا لندعو �ل�مة �لعربية با��صرها 
حكوماٍت و�صعوباً ، ��ن تعتبر ��ن �ل�ردن هو �لمنطلق �لكبير 
فهنا �له�صاب �لم�صرفة ، وهنا �لجبال  لتحرير فل�صطين
�لمطلة ، وفوق هذ� وذ�ك هنا �ل�صعب �لمتعط�ش للثا�ر ، 

�لمتلهف �إلى �لجهاد و�ل�صت�صهاد .
�إنما  �لفل�صطيني �لكيان  لبناء  �ليوم  نجتمع  �إذ  و�إننا 
��ن ن�صيف قوة جديدة في �ل�صاحة �لعربية عامة  نهدف 
و�لكيان �ل�ردني خا�صة ، ونحن �صعب كان لنا كيان يوم كنا 
في وطننا ، وقد تمثل هذ� �لكيان في ��حز�بنا ومنظماتنا 
 ، ولجاننا �لقومية ، تمثل في �لفالحين �لذين ��صت�صهدو�
وفي   ، �لم�صانق  ��ع���و�د  على  ُع��ّل��ق��و�  �ل��ذي��ن  �لعمال  وف��ي 
�لطالب و�ل�صباب ، وفي �لرجال و�لن�صاء �لذين ح�صدو� 
في  تمثل   ، ً وتعذيبا و�عتقالً  �صجناً  و��صطهدو�   ، قتالً 
�ل�صعب بكل فئاته قر�بة ثالثين  به  ، نه�ش  كفاح مرير 

عاماً ، وبذل في �صبيله �لمهج و�ل�رو�ح . 
ت��ل��ك ك���ان���ت ���ص��ي��رت��ن��ا ، ��ي������ام ك��ن��ا ف���ي وط��ن��ن��ا نكافح 
�ل�صهيونية و�ل�صتعمار معاً ، �إلى ��ن خرجنا من ديارنا ، ل 
ُحّباً ول ��صتكانة ، ولكن ل�ن �لقوة �لعربية لم تكن يومئٍذ 
على م�صتوى �لمعركة ، و�إذ� كان �لركب �لعربي قد خطا 
 ، خطو�ت و��صعة في ميد�ن �لقوة �لع�صكرية و�لقت�صادية

ن�صير  ��ن   - �لفل�صطيني  �ل�صعب  نحن   - علينا  بقي  فقد 
، ونجمع  كياننا  ، فنبني  �لعربي  �لزحف  ه��ذ�  م��و�ز�ة  في 
�لق�صية  فتعود   ، ونعبئ كل طاقاتنا وكفاء�تنا   ، �صفوفنا 

ل�صعبها ويعود �ل�صعب لق�صيته . 
حّلت  ��ن  م��ن��ذ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ل�ن  ه���ذ�  ��ق����ول 
�لكارثة بوطنه ، قد ��فلت �لزمام من يده ، ولم يعد يمار�ش 
، على حين كنا نرى  ب�صا�ن ق�صيته  �لقومية  م�صوؤولياته 
في هذه �لحقبة �ل�خيرة ، جميع �لق�صايا �لتحررية في 
�لعالم تقوم عليها �صعوبها ، منظمة في ميد�ن �لتحرير ، 

على خير ما تكون �لتعبئة و�لتنظيم . 
�لق�صايا  م��ن  ع��ن كثير  �ل��دف��اع  ل��ي �صرف  ك��ان  ولقد 
 ، �لتحررية �لعربية و�لدولية �إلى جانب �لوفود �لعربية
للوفد  رئي�صاً  ��و  �ل�صوري  للوفد  رئي�صاً  كنت  حين  �صو�ء 
�ل�صعودي ، وكانت كل هذه �لق�صايا تتج�صد ��مام �ل��صرة 
ولحماً   ، و�صمير�ً  ع��ق��الً   ، �صعوبها  ب�صخ�صية  �ل��دول��ي��ة 
متج�صد�ً  �صعبها  يكن  فلم   ، فل�صطين  ق�صية  �إل   ، ً ودم���ا
�لذي يدوي خالل  فيها ، وكان �ل�صوؤ�ل �لرهيب �لخطير
�صتة ع�صر عاماً في ��روقة �ل�مم �لمتحدة وخارجها : ��ين 
هذ� �ل�صعب �لفل�صطيني �لذي تتحدث �لمحافل �لدولية 

عن ق�صيته ؟ 
�لكيان  ي��ق��وم  ��ن  ف���ي  �ل��ح��اج��ة م��ل��ح��ة  ك��ان��ت  ل��ذل��ك 
�ل�صعب  ��م����ام  ك��ام��ل��ة  �ل��ف��ر���ص��ة  ت��ه��ي��ا�  و��ن   ، �لفل�صطيني 
 ،  �لفل�صطيني ، لينه�ش بتبعاته �لوطنية في تحرير وطنه
ولقد جرت محاولت متعددة في �لما�صي ، د�خل �لجامعة 
فلم تفلح  �لعربية وخارجها لإن�صاء �لكيان �لفل�صطيني
��ن �نعقد موؤتمر  �إلى   ، تلك �لمجهود�ت ل��صباب متعددة 
�لعمل  بالإجماع  فا�قر   ، �لقاهرة  في  و�لروؤ�صاء  �لملوك 

على �إن�صاء �لكيان �لفل�صطيني . 
ومنذ ��ن �صدر ذلك �لقر�ر باإن�صاء �لكيان ، ��خذ �ل�صتعمار 
 ، حوله  م��ن  �ل�ر�ج��ي��ف  يطلقون   ، و��ع��و�ن��ه��م  و�ل�صهيونية 
وي�صنون عليه �لد�صائ�ش ، ولكن �ل�مة �لعربية - ومنها �صعب 
��ن  ، وكان طبيعياً  �لمكائد  فل�صطين - ل تجوز عليها هذه 
��ن ي�صفي ق�صية  ، فهو يريد  يقف �ل�صتعمار هذ� �لموقف 
فل�صطين ويعّفي عليها . و�لكيان �لفل�صطيني - ومعه �ل�مة 
يعّفي  و��ن   » �إ�صر�ئيل   « ت�صفية  �إل��ى  يهدف  �إنما   - �لعربية 

عليها . 
و�إن���ك���م ل��ت��ج��دون ��ي���ه���ا �لإخ������وة �ل��ه��ي��ك��ل �ل���ع���ام للكيان 
 ، �ل��ق��وم��ي  �ل��م��ي��ث��اق  �ل�ول   : م�����ص��روع��ي��ن  ف��ي  �لفل�صطيني 
و�لثاني �لنظام �ل��صا�صي لمنظمة �لتحرير ، وقد و�صعت 
ب�صا�ن  في هاتين �لوثيقتين خال�صة تجاربي �لمتو��صعة
وبالن�صبة  فل�صطين  ل�صعب  بالن�صبة  فل�صطين  ق�صية 
للعالم  وبالن�صبة   ، و���ص��ع��وب��اً  ح��ك��وم��اٍت  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ال�م��ة 
�لموؤتمر  ��م��ام  مطروحان  �لم�صروعان  وه��ذ�ن   ، �لدولي 
�إنهما  ، �لوطني للدر�ش و�لمناق�صة ، و�لتعديل و�لتبديل
مطروحان للقبول ��و �لرف�ش ، فاقبلو� ما �صئتم و�رف�صو� 
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 ، ما �صئتم ، فاإن ق�صية فل�صطين هي ملك �صعب فل�صطين
و�إن �صعب فل�صطين هو �صاحب �لكلمة �ل�ولى و�ل�خيرة 

ب�صا�ن ق�صية فل�صطين . 
ولهذ� فاإنني ��تقدم �إليكم بهذ� �لهيكل �لعام للكيان ، 
�آخر يمكن  ��فر�صه ، ومن كان لديه م�صروع  ��عر�صه ول 
�لتي  �لو�صائل  على  ي��ده  ي�صع  ��ن  وي�صتطيع   ، تحقيقه 
تي�صر �لإنجاز و�لتنفيذ ، فاإني م�صتعد ��ن ���صير ور�ءه ، با�ن 
فاإن   ، ���صع نف�صي تحت ت�صرفه  و��ن   ، ��عمل في خدمته 
ق�صية فل�صطين تتطلب منا جميعاً �لتجرد و�لإخال�ش ، 

و�لتفاني و�إنكار �لذ�ت . 
ول�صت ��ّدعي ��ن هيكل �لكيان كما و�صعته ��مامكم هو 
�لكمال و�لمثال ، ولكني ��ّدعي مخل�صاً و�صادقاً ��نه بد�ية 
تحيط  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  ���ص��وء  على  ننهجها  ��ن  ن�صتطيع 
بق�صية فل�صطين ، �صو�ء من ناحية فل�صطينية ��و عربية 

��و دولية . 
ولكن كائنة ما كانت �لبد�ية ، فاإن هنالك ��مر�ً ثابتاً 
ل يرقى �إليه �ل�صك ، ذلك ��ن �لكيان �لفل�صطيني يجب ��ن 
 . و�إر�دت��ه وعزيمته بعقله  يبنيه   ، فل�صطين  �صعب  يبنيه 
و�إخو�ننا   ، و�لطاقات  بالكفاء�ت  �صعب فل�صطين غني  �إن 
�لمهاجرون هنا ي�صهمون في بناء وطنهم �لعربي �لكبير 
باإخال�صهم وقدر�تهم �لخالقة ، وهم ق��ادرون على بناء 
كيانهم با�نف�صهم ، ومن حق �صعب فل�صطين ��ن يبني كيان 
فل�صطين . �إن كيان فل�صطين ل تبنيه �لدول �لعربية ل 
��ن  �إل  �لعربية  �ل��دول  دور  ، ولي�ش  مجتمعة ول منفردة 
وذل��ك هو  ه��و حقنا  ذل��ك   ، كفاحه  وت��دع��م  قيامه  تي�ّصر 

و�جب �لدول �لعربية . 
��ل تغيب عن  �لتي يجب  �ل�صارخة  �لحقيقة  ��ن  غير 
بقوة  وثورياً  �لفل�صطيني ل يكون قوياً  �لكيان  ��ن   ، بالنا 
�لتعابير �لتي نكتبها ، ول بثورية �ل�صعار�ت �لتي نطلقها ، 
ولكنه يكون قوياً وثورياً بالإمكانات �لثورية ، �لتي ت�صعها 

�لدول �لعربية تحت ت�صرف �ل�صعب �لفل�صطيني . 
 ، وهنا يبرز ج�صد �لكيان وروحه ، يبرز عقله و�صميره
فل�صطيني   ، وعربي  فل�صطيني   ، �لفل�صطيني  �لكيان  ف��اإن 
�لبناء ، ولكنه عربي �لو�صائل و�لإمكانات ، تقدمها �لدول 
 ، �لكيان هزيالً  كان  �لو�صائل هزيلة  كانت  ف��اإذ�   ، �لعربية 
و�إذ� كانت �لو�صائل قوية كان �لكيان قوياً ثورياً ، و�إن �صعب 
ولكن   ، و�ل�م����و�ل  �ل�رو�ح  لوطنه  يبذل  �صوف  فل�صطين 
م�صير �لكيان مرهون في �لنهاية بالدول �لعربية ، و�لدول 
�لعربية جميعها ، فاإن بذلت وي�ّصرت ودعمت نه�ش �لكيان 
بكل ��عباء �لتحرير ، وهنا ل بد لي ��ن ��علن ب�صر�حة ��ننا 
نحن ��هل فل�صطين �صوف نرف�ش �ل�صير في ��ي طريق �إل 
طريق �لكفاح و�ل�صالح ، فقد �صئم �صعب فل�صطين - ومعه 
و�لت�صريحات   ، تنفذ  ل  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت   - �لعربية  �ل�م��ة 

�لتي ل تطبق . 
��ع��ل��ن في   ، �لبا�صل  �ل�صعب  ه��ذ�  م��ن  ك��و�ح��د  و�إن��ن��ي 
موؤتمرنا هذ� ��نه يجب ��ن يجند �لقادرون منا على حمل 

�ل�صالح رجالً ون�صاء ، وهذ� في نظري هو جوهر �لكيان 
�لفل�صطيني ، و�إذ� خال �لكيان من �لناحية �لع�صكرية كان 

كالماً في كالم ، وكياناً من غير كيان . 
�لتحرير  منظمة  ي��ري��د  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب  و�إن 
�لفل�صطينية ��ن تكون ثورية ن�صالية ، فاإن �صعب فل�صطين 
، قد نختلف في قدر�تنا  و�ل�ح���ر�ر  �لثو�ر  �صعب من  هو 
مجموعنا  ف��ي  ولكننا   ، �ل�صعوب  جميع  ���ص��ا�ن  وطاقاتنا 
�صعب ثائر ، وكل فل�صطيني منا هو �إن�صان ثائر ، فمن لم 
 ، ، فهو ثائر بكارثته ونكبته  يكن ثائر�ً بفطرته ون�صا�ته 

وهو ثائر بخبرته وتجربته . 
قد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ل�ن  وخبرته  بتجربته  ��ق��ول 
فل�صطين  ��ن ق�صية  �لما�صية  عاماً  �ل�صتة ع�صر  في  ر��ى 
لها حّل في  ، ولي�ش  دبلوما�صي  ��و  �صيا�صي  لها حّل  لي�ش 
�إن  ، �ل�مم �لمتحدة ، ول في �لمحافل �لدولية �ل�خرى
ق�صية فل�صطين ، ل تحّل �إل في فل�صطين ول تحل في 
فل�صطين �إل بال�صالح و�لكفاح ، ول تحّل في فل�صطين �إل 
مقدمتها  وف��ي  و�صعوباً  حكوماٍت  �لعربية  �ل�م��ة  بتعبئة 

�صعب فل�صطين . 
فل�صطين  �بن  ُيهيا�  ��ن  لز�ماً  و�جباً  ���صبح  وعلى هذ� 
لتحرير فل�صطين ، و��ن ُيهيا� جندياً وفد�ئياً ، فحر�م ��ن 
تظل طاقات هذ� �ل�صعب مهدرة ، حر�م ��ن يموت �لالجئون 
في �لخيام ، بدلً من ��ن ي�صت�صهدو� في ميد�ن �ل�صرف ، 
وحر�م ��ن تم�صي �ل�صنون ، وكل �لذي نفعله في ��يار من 

كل عام ��ن نبكي وطننا �ل�صائع ونندب حظنا �لعاثر . 
ق�صية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  فل�صطين  ق�صية  ��ن  لنعلم  و�إن����ا 
تحريرية ، ل تحّل �إل كما حّلت جميع �لق�صايا �لتحريرية 
نا�بى  ��ن��ن��ا  �لموؤتمر  ه��ذ�  م��ن  نعلن  ول��ذل��ك   ، �لعالم  ف��ي 
نرف�ش  نحن   ، �لتق�صيم  نرف�ش  نحن   ، �لحلول  ��ن�صاف 
��ن  ، وعهدنا وميثاقنا  �لتوطين  نرف�ش  ، نحن  �لتدويل 
نم�صي في �لكفاح �إلى ��ن تعود فل�صطين لنا و��ن نعود �إلى 

فل�صطين . 
وتحقيقاً لهذه �لغاية �لمقد�صة ، وجب علينا - نحن 
�ل�صعب �لفل�صطيني - ��ن نعبئ كل طاقاتنا ومو�ردنا �إلى 
، ففي معركة  وم��و�رده��ا  �لعربية  �ل�م���ة  ط��اق��ات  ج��ان��ب 
تحرير فل�صطين ل غنى عن ��هل فل�صطين ول غنى ل�هل 
�لمعركة  ه��ذه  في  فنحن   ، �لعربية  �ل�م��ة  فل�صطين عن 

�صو�ء ب�صو�ء . 
��ما بالن�صبة ل�صعب فل�صطين ، فال بد لكياننا ��ن تكون 
�نتظار  بها من غير  ن�صير  ��ن  ن�صتطيع  بد�ية   ، بد�ية  له 
���صعها  �لفل�صطيني كما  �لكيان  فاإن �صورة  ، لهذ�  طويل 
��مامكم تر�صم �لبد�ية ، �لبد�ية �لتي يمكن �ل�صير بها في 
�إن   . ��َُخ��ر  ، فنحن ل نحتمل �صتة ع�صر عاماً  عامنا ه��ذ� 
��ل ت�صيع في �لجدل ، بل  ��مامنا فر�صة �لعمر ، فيجب 

يجب ��ن نبنيها بالعمل وبال�صبر على �لعمل . 
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و�صورة �لكيان تتمثل حّية في حقائق حّية ، وهذ� هو 
�لفل�صطيني  �لكيان   ، ��مامكم  و�لنظام   ، ��مامكم  �لميثاق 
�لعربية  �ل��ق��ي��ادة  ت�صكلها  م�صلحة  فل�صطينية  ك��ت��ائ��ب 

�لموحدة بالتعاون مع �لدول �لعربية . 
�لكيان �لفل�صطيني �صندوق فل�صطيني ، يجبي �ل�مو�ل 

با�مانة وينفقها با�مانة ، وح�صاباته مفتوحة لل�صعب . 
��رجاء  �لفل�صطيني مكاتب �صيا�صية في جميع  �لكيان 
�لعالم ، لك�صب �ل��صدقاء ، و�لتما�ش �لعون و�لمدد ��ينما 

وجدناه . 
فئات  لجميع  فل�صطيني  تنظيم  �لفل�صطيني  �لكيان 
�لرجال   ، و�ل�صباب  �لطالب   ، و�لمقيم  �لالجئ  �ل�صعب 
ومفتوح  �ل�صعب  خدمة  وف��ي  لل�صعب  فالكيان   ، و�لن�صاء 
لكل ��فر�د �ل�صعب . ومن �صاء ��ن يعمل ، ومن �صاء ��ن يبني 
فليتف�صل . �إن ميد�ن �لعمل رحب ف�صيح للذين يعملون ، 

للذين يعزمون على �لبناء . 
و�إنني على يقين - ونحن �ليوم على بد�ية �لطريق - 
 ، ��ننا لن نقف وحدنا ومعنا ��ولً �ل�مة �لعربية ونحن معها
و��فريقيا  و�آ�صيا  ��وروب��ا  في  �لمتحررة  �ل��دول  ثانياً  ومعنا 
ومعنا   ، �ل�صتر�كية  �ل��دول  وخا�صة   ، �لالتينية  و��ميركا 
ثالثاً ��حر�ر �لعقل و�ل�صمير في كل ��رجاء �لعالم ، ومعنا 
�ل�صعوب  في جميع  و�لعدل  و�ل�صالم  �لحرية  قوى  ��خير�ً 

�لتي تنا�صر �لحرية و�ل�صالم و�لعدل . 
و�إنكم لترون ��نني لم ��ُ�صر �إلى �لدول �لغربية ، فال�صيا�صة 
�ل��غ��رب��ي��ة ه��ي �صبب ه���ذه �ل��ك��ارث��ة �ل��ره��ي��ب��ة وه���ذ� �لظلم 
 » �إ�صر�ئيل   « ��وج��دت  �لتي  �لغربية هي  �ل�صيا�صة   ، �ل�صارخ
وما تز�ل تمّدها بالمال و�ل�صالح ، فال�صيا�صة �لغربية هي 

�لتي ما فتئت تعلن ��ن » �إ�صر�ئيل « وجدت لتبقى . 

�لإخ����و�ن ن�صير فيها  ��ي��ه��ا  �ل��ط��ري��ق  ه��ذه ه��ي معالم 
جميعاً ، ي�صير فيها �ل�صعب �لفل�صطيني با��صره ، �إن �لكيان 
�لفل�صطيني مفتوح ��مامنا جميعاً ، لكل فل�صطيني مكان 
في هذ� �لكيان ، �إن �صرف �لكفاح حق لنا جميعاً وو�جب 
في  كله  �ل�صعب   ، �حتكار  ول  ��صتئثار  ل   ، جميعاً  علينا 
�إن  للوطن  و�ل�صعب  لل�صعب  �ل��وط��ن  ل�ن   ، �لمعركة 
�لعالم يتطلع �إلينا ، �ل�عد�ء و�ل��صدقاء ، فلنحقق رجاء 
 ، �ل��صدقاء ولنخيب ��مل �ل�عد�ء ، �إن �لتاريخ يطّل علينا
هذه  ��ول  ف��ي  �ل��ي��وم  ولنكتب   ، �صفحاته  ��م��ج��د  فلنكتب 
�ل�صفحات ��ن �صعب �لكفاح يعود �ليوم �إلى طريق �لكفاح 

وهذ� هو �لكيان . 

عبار�ت  ���صدق  ��ق��دم  ��ن   ، كلمتي  به  ��ختتم  ما  وخير 
�لمعظم �لح�صين  �لملك  �لجاللة  ل�صاحب  �لإج���الل 

لتف�صله بافتتاح �لموؤتمر ، وتي�صير كل �ل��صباب لنعقاده ، 
وهذ� هو �لعهد بجاللته ، فاإن دور�ً تاريخياً ينتظر �ل��صرة 

�ل�ردنية تحت قيادته �لبا�صلة لتحرير فل�صطين . 

 ، �ل�صيادة  ل����ص��ح��اب  و�لم��ت��ن��ان  �ل�صكر  ��وج���ه كذلك  و�إن���ي 
 ، وروؤ�صائهم  �لعرب  و�لفخامة ملوك  �لجاللة  ���صحاب  ممثلي 
ول�صيادة �ل�مين �لعام للجامعة �لعربية ، لتف�صلهم ب�صهود �فتتاح 
�لموؤتمر ، فاإنهم يحملون عزيمة �ل�مة �لعربية وت�صميمها على 

تحرير فل�صطين . 

عا�صت فل�صطين عربية حّرة ، وعا�صت �ل�مة �لعربية . 

تقرير عن الموؤتمر 
قدمه عبد الرحمن ال�شك�شك الأمين العام للموؤتمر الفل�شطيني الأول

الأعمال التح�شيرية : 
�ل�������ص���ادر ع����ن �ج���ت���م���اع موؤتمر  �ل����ق����ر�ر  ب���ن���اء ع���ل���ى 
بتاريخ  �لقاهرة  �لمنعقد في مدينة   ، و�لروؤ�صاء  �لملوك 
ممثل  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد  بتكليف   ، 1964/1/13
فل�صطين لدى جامعة �لدول �لعربية بالت�صال بال�صعب 
�لقو�عد  �إق��ام��ة  ُب��غ��ي��ة   ، �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل����دول  �لفل�صطيني 
لتمكين  وذل���ك   ، �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  لإن�����ص��اء  �ل�صليمة 
�ل�صعب �لفل�صطيني من تحرير وطنه وتقرير م�صيره ، 
قام �ل�صيد �ل�صقيري بجولة ز�ر خاللها �لدول �لعربية ، 
، وو�صع م�صروعي �لميثاق  و�ت�صل بال�صعب �لفل�صطيني 

و�لنظام �ل��صا�صي لمنظمة تحرير فل�صطين . 
من  �ل�صاد�صة  بالمادة  وعمالً   ،  1964/3/21 وبتاريخ 
 ، م�صروع �لنظام �ل��صا�صي لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية
�ختار �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري ، ممثل فل�صطين لدى جامعة 
�لدول �لعربية ، ��ع�صاء �للجنة �لتح�صيرية في �لمملكة 
�ل�ردنية �لها�صمية ، وهم �ل�صادة : روحي �لخطيب ، ��نور 
�صعيد عالء   ، �ل��م��ا���ص��ي ف��الح   ، ق���دري ط��وق��ان   ، ن�صيبه 
عبد   ، �ل�صهابي زليخا  �لآن�����ص��ة   ، عبده  يو�صف   ، �ل��دي��ن

�لرحمن �ل�صك�صك . 
لها في  �جتماع  ��ول  �لتح�صيرية  �للجنة  وقد عقدت 
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ف��ي عقد  و����ص��ت��م��رت   ، ف��ي 1964/3/25  �ل��ق��د���ش  م��دي��ن��ة 
جل�صاتها �إلى ��ن �نتهت من �لمهمة �لموكلة �إليها ، و��عدت 

قائمة با��صماء �لمر�صحين لع�صوية �لموؤتمر . 
وف����ي �ل���وق���ت ذ�ت����ه ق����ام �ل�����ص��ي��د �ل�����ص��ق��ي��ري باختيار 
�لم�صيفة  �لعربية  �ل��ب��الد  جميع  ف��ي  تح�صيرية  لجان 
للفل�صطينيين ، وقامت تلك �للجان باإعد�د قو�ئم با��صماء 

�لمر�صحين لع�صوية �لموؤتمر من تلك �لبالد . 
وعلى ��ثر �نتهاء �للجان �لتح�صيرية من �إعد�د قو�ئم 
�ل�صقيري  �ل�صيد  �ختار   ، �لموؤتمر  لع�صوية  �لمر�صحين 
م�صروع  ف��ي  عليها  �لمن�صو�ش  �لتن�صيق  لجنة  ��ع�����ص��اء 
�لنظام �ل��صا�صي لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، ونظر�ً 
لتعدد �خت�صا�صات لجنة �لتن�صيق ، فقد تم تا�ليفها من 

�صّت لجاٍن فرعية . 
وق���د ق��ام��ت �ل��ل��ج��ن��ة �لإد�ري������ة �ل��م��ت��ف��رع��ة ع��ن لجنة 
 ، �لموؤتمر �لمر�صحين لع�صوية  ���صماء  بتن�صيق  �لتن�صيق 
�ل�عيان   : �صملت   ، ب��ا����ص��م��ائ��ه��م  ن��ه��ائ��ي��ة  ق��ائ��م��ة  و��ع�����دت 
و�لنو�ب ، و�لوزر�ء و�لنو�ب و�ل�عيان �ل�صابقين ، وروؤ�صاء 
�ل�ردنية  �لمملكة  ف��ي  �ل��ق��روي��ة  و�ل��م��ج��ال�����ش  �ل��ب��ل��دي��ات 
 ، و�ل�ط���ب���اء   ، و�لمحامين   ، �ل��دي��ن  ورج���ال   ، �لها�صمية 
و�ل�صيادلة ، و�لمهند�صين ، و���صاتذة �لجامعات ، وممثلي 
قطاع  في  �لت�صريعي  �لمجل�ش  و��ع�صاء   ، �لطلبة  �تحاد 
 ، غزة ، وروؤ�صاء �لغرف �لتجارية ، و�لتجار ، و�لمغتربين
في  �لمقيمين  و�لعائدين   ، �لن�صائية  �لهيئات  وممثلي 
�لمخيمات ، و�صيوخ عرب بئر �ل�صبع ، و�لنقباء ، وممثلي 
، وروؤ�صاء مجال�ش  �تحاد�ت ونقابات �لعمال و�لمز�رعين 

�ل�صركات ، ومدر�ء وموظفي �لم�صارف وخالفهم . 
�ل�صيا�صية  �لمنظمات  لمعظم  ممثلون  �ختير  كما 
�لمنتخبين في قطر ون�صف  و�ختير جميع   ، و�لفد�ئية 
�لمنتخبين في �لكويت وكل �لمنتخبين لالتحاد �لقومي 
في قطاع غزة ، وبع�ش �لمثقفين و�لن�صطاء �لفل�صطينيين 

في �صورية ولبنان و�لعر�ق وم�صر وليبيا و�لخارج .)*(
ولم�صاعدة لجنة �لتن�صيق للقيام بالمهام �لُملقاة على 
طنو�ش  ع��زت  �لدكتور  �ل�صقيري  �ل�صيد  �ختار   ، عاتقها 
مدير�ً عاماً لمكتب �لموؤتمر ، و��وكل �إليه مهمة تا��صي�ش 
 ، �لمكتب ، وقد تطّوع لمعاونته عدد من ��بناء فل�صطين
�ل��دع��و�ت لح�صور  �إر���ص��ال  �ل��ع��ام  وت��ول��ى م��دي��ر �لمكتب 

�لموؤتمر . 
وكان �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري - ��ثناء طو�فه في �لبالد 
ل��صحاب  �لموؤتمر  لح�صور  �لدعوة  وجه  قد   - �لعربية 
 ، �لعربية  �ل���دول  وروؤ���ص��اء  م��ل��وك   ، و�لفخامة  �لجاللة 
ول�صيادة �ل�مين �لعام لجامعة �لدول �لعربية ، كما وجه 

�لدعوة ل��صحاب �ل�صيادة و�لدولة و�لمعالي و�لعطوفة ، 
رئي�ش و��ع�صاء مجل�ش �لوزر�ء ، ورئي�ش مجل�ش �ل�عيان 
ورئي�ش �لديو�ن �لملكي ، ورئي�ش مجل�ش �لنو�ب ، ووزير 
 ، ، ومحافظ �لقد�ش  �ل�صابقين  �ل��وزر�ء  �لبالط وروؤ�صاء 
و�لقائد �لعام للقو�ت �لم�صلحة ، ومدير �ل�من �لعام في 

�لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية . 
الجل�شة الأولى للموؤتمر ) الفتتاح ( :

وفي �صباح يوم �لخمي�ش �لو�قع في 1964/5/28 �لتا�م 
 ، �لقد�ش ف��ي  �إنتركونتيننتال  فندق  ف��ي  �لموؤتمر  عقد 
�لح�صين  �لملك  �لجاللة  �صاحب  �لموؤتمر  �صهد  وق��د 
�لمعظم ، ملك �لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية ، و�لمدعوون 
و���صحاب   ، �لها�صمية  �ل�ردن��ي��ة  �لمملكة  من  �لر�صميون 

�لمعالي و�ل�صعادة �لآتية ���صماوؤهم : 
لجامعة  �لعام  �ل�مين   ، ح�صونة  �لخالق  عبد  �ل�صيد   .  1

�لدول �لعربية ، ممثالً لجامعة �لدول �لعربية . 
للجمهورية  �لخارجية  وزي��ر  �صليم  �لمنجي  �ل�صيد   .  2
و�ل�صيد   ، ب��دره  محمد  �ل�صفير  و�ل�صيد   ، �لتون�صية 
فخامة  �لوفد  هذ�  ويمثل   ، عرفه  بن  ��حمد  �ل�صفير 

�لرئي�ش �لحبيب بورقيبة رئي�ش جمهورية تون�ش . 
3 . �ل�صيد عبد �لعزيز بوتفليقه وزير �لخارجية ، و�ل�صيد 
��حمد  �لرئي�ش  �لوفد  ه��ذ�  ويمثل   ، كبويه  �إبر�هيم 
بن بيال رئي�ش �لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية 

�ل�صعبية . 
4 . �ل�صيد �ل�صفير ��حمد مختار ، و�ل�صيد �ل�صفير خليفة 
�لفريق  �لرئي�ش  معالي  �ل��وف��د  ه��ذ�  ويمثل   ، عبا�ش 

�إبر�هيم عبود رئي�ش �لجمهورية �ل�صود�نية . 
 ، �لرئا�صة  مجل�ش  ع�صو  �ل�ط��ر���ش  من�صور  �ل�صيد   .  5
و�ل�صيد   ، �لخارجية  وزي��ر  م��ري��ود  ح�صان  و�ل��دك��ت��ور 
زه��ي��ر �ل���د�لت���ي �ل�����ص��ف��ي��ر ل���دى �ل��م��م��ل��ك��ة �ل�ردن���ي���ة 
�لعام  �لمدير  م�صطفى  �صاكر  و�ل�صيد   ، �لها�صمية 
، ويمثل هذ�  �لخارجية  وز�رة  �ل�صيا�صية في  للد�ئرة 
رئي�ش  �لحافظ  ��م��ي��ن  محمد  �لفريق  �صيادة  �ل��وف��د 
�لجمهورية  ف��ي  �ل���ث���ورة  ل��ق��ي��ادة  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش 

�لعربية �ل�صورية . 
�لدولة  �ل��دي��ن وزي���ر  �ل����ر�زق محيي  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور   .  6
مدير  �لغطاء  كا�صف  علي  و�ل�صيد   ، �لوحدة  ل�صوؤون 
هذ�  ويمثل   ، �لخارجية  وز�رة  في  �ل�صيا�صي  �لمكتب 
رئي�ش  ع���ارف  �ل�صالم  عبد  �لم�صير  �لرئي�ش  �ل��وف��د 

�لجمهورية �لعر�قية . 
7 . �لدكتور ح�صين خالف وزير �صوؤون �لثقافة �لخارجية ، 
و�ل�صيد ح�صن �صبري �لخولي �لممثل �ل�صخ�صي ل�صيادة 

)*( كما ورد في كتاب خيري �لدين ��بو �لجبين ) ق�شة حياتي ( ، وكتاب �صريف �لجعبري ) من دروب العمر ( . 
�نظر : �لف�صل �ل�صاد�ش من �لكتاب ) 2 - �لموؤ�ص�صات �لرئي�صة لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ( 
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�لرئي�ش جمال عبد �لنا�صر في لجنة �لمتابعة ، و�ل�صيد 
كمال خليل �ل�صفير لدى �لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية ، 
و�ل�صيد �صالح زعزوع . ويمثل هذ� �لوفد �لرئي�ش جمال 

عبد �لنا�صر رئي�ش �لجمهورية �لعربية �لمتحدة . 
ل�صاحب  ممثالً   ، �لعد�صاني  خ��ال��د  �ل�صفير  �ل�صيد   .  8

�ل�صمو ��مير دولة �لكويت . 
9 . �ل�صيد �ل�صفير جوزيف ��بو خاطر ممثالً لفخامة �لرئي�ش 

�للو�ء فوؤ�د �صهاب رئي�ش �لجمهورية �للبنانية . 
10 . �ل�صيد �لوزير �لدكتور ��حمد �لب�صتي وزير �ل�صحة ، ممثالً 

لجاللة �لملك �إدري�ش �ل�صنو�صي ملك �لمملكة �لليبية . 
11 . �ل�صيد �ل�صفير محمد �لعربي �لعلمي ، و�ل�صيد �ل�صفير 
عبد �لرحمن �لفا�صي ، ويمثل هذ� �لوفد جاللة �لملك 

�لح�صن �لثاني ملك �لمملكة �لمغربية . 
 ، �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  �ل��ق��وي حميم  �ل�صيد ع��ب��د   .  12
ويمثل   ، �لخارجية  وزي��ر  �ل�ك���وع  �إ�صماعيل  و�ل�صيد 
رئي�ش  �ل�صالل  �هلل  �لم�صير عبد  �لرئي�ش  �لوفد  هذ� 

�لجمهورية �ليمنية . 
وفي تمام �ل�صاعة �لعا�صرة بدئ �لموؤتمر بتالوة من 
�ل�صيد روحي  ��مين �لقد�ش  ، و��عقبها  �آي �لذكر �لحكيم 
�لخطيب بالترحيب بالموؤتمر با�صم مدينة �لقد�ش ، ثم 
و�فتتح  �لمعظم  ح�صين  �لملك  �لجاللة  �صاحب  تف�صل 
�لخالق  عبد  �ل�صيد  ��ل��ق��ى  ث��م   . �صامية  بكلمة  �لموؤتمر 
ح�صونة �ل�مين �لعام لجامعة �لدول �لعربية كلمة با�صم 
جامعة �لدول �لعربية ، ثم تكلم �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري 
ممثل فل�صطين لدى جامعة �لدول �لعربية و��لقى بياناً 
عن �لكيان �لفل�صطيني ، وبذلك �نتهت جل�صة �لفتتاح . 

الجل�شة الثانية للموؤتمر : 
في تمام �ل�صاعة �لثالثة من بعد ظهر يوم �لخمي�ش 
�لو�قع في 1964/5/28 عقدت �لجل�صة �لثانية للموؤتمر ، 
و�قت�صر �لعمل فيها على �نتخاب رئي�ش للموؤتمر ، ومكتب 
رئا�صة موؤلف من ثالثة نو�ب للرئي�ش ، و��مين عام ، وقد 
�نتخب �لموؤتمر �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري رئي�صاً للموؤتمر ، 
 ، ���صماوؤهم : حكمت �لم�صري  �ل�صادة �لآتية  كما �نتخب 
�لدكتور حيدر عبد �ل�صافي ، �لدكتور نقول �لدّر ) نو�ب 

رئي�ش ( ، عبد �لرحمن �ل�صك�صك ) ��ميناً عاماً ( . 
�لموؤتمر  عمل  ��ن  �لموؤتمر  رئي�ش  ��علن  �ل�ث��ر  وعلى 
�صوف يبد�� بتا�ليف �للجان ، و��ن �لعمل فيها �صوف يكون 
على �����ص��ا���ش �ل��ت��ط��وع ، وذل���ك ب���ا�ن ي���دّون ك��ل ع�صو على 
�����ص��م��اء ث��الث لجان  ن��م��وذج خ��ا���ش وّزع على �ل�ع�����ص��اء ، 
بالت�صل�صل �لذي يف�صله ، ويترك لمكتب �لرئا�صة تن�صيق 
ع�صوية �للجان . وقد قام مكتب �لرئا�صة بتن�صيق ع�صوية 
، و��عّد جدولً خا�صاً باللجان و���صماء ��ع�صائها ،  �للجان

و�ختارت كل لجنة منها رئي�صاً ومقرر�ً و��مين �صر . 
�جتمعت �للجان يومي �ل�صبت و�ل�حد و�صباح �لإثنين 

في 30 و31 ��يار و1 حزير�ن و�نتهت من �إعد�د تقاريرها 
في �لمو�صوعات �لتي تقع �صمن �خت�صا�ش كل منها . 

الجل�شة الثالثة للموؤتمر : 
وفي تمام �ل�صاعة �لخام�صة من بعد ظهر يوم �لإثنين 
وكانت  للموؤتمر  �لثالثة  �لجل�صة  عقدت   1964/6/1 في 
���صلوب �لعمل فيما  جل�صة تنظيمية ، قرر �لموؤتمر فيها 

يتعلق بتقارير �للجان �لتي رفعت �إلى �لموؤتمر . 
الجل�شة الرابعة للموؤتمر : 

وفي �صباح يوم �لثالثاء �لو�قع في 1964/6/2 عقدت 
�لموؤتمر  ون��ظ��ر   ، للموؤتمر  و�ل�خ��ي��رة  �ل��ر�ب��ع��ة  �لجل�صة 
�لقر�ر�ت  �تخذت  مناق�صتها  وبعد   ، �للجان  تقارير  في 
�لموؤتمر  �ت��خ��ذ  ك��م��ا   ، �ل��ج��ل�����ص��ة  مح�صر  ف��ي  �ل��م��دّون��ة 

�لقر�ر�ت �لخا�صة �لآتية : 
1. �نتخاب �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري رئي�صاً للجنة �لتنفيذية . 

لمجل�ش  رئي�صاً  �صومان  �لمجيد  عبد  �ل�صيد  �نتخاب   .2
�إد�رة �ل�صندوق �لقومي . 

�لوطني  �لمجل�ش  ��ع�صائه  بكامل  �لموؤتمر  ي�صبح   .3
�ل�ول لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 

وفي ختام �لموؤتمر ��لقى �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري كلمة 
ب�صفته رئي�صاً للجنة �لتنفي�ذية . 

وبذلك �ختتم �لموؤتمر �لفل�صطيني �ل�ول ��عماله في جّو 
مفعم بالعزم و�لت�صميم على ��صترد�د �لوطن �ل�صليب ، … 

» و�هلل ��كبر ، و�إننا لعائدون « . 

قرارات الموؤتمر : 
اتخذ الموؤتمر القرارات الآتية : 

1. �نتخاب �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري رئي�صاً للموؤتمر . 
حكمت   : �ل�صادة  من  �لموؤتمر  رئا�صة  مكتب  �نتخاب   .2
و�لدكتور   ، �ل�صافي  عبد  و�لدكتور حيدر   ، �لم�صري 
�ل�صك�صك  �لرحمن  ، وعبد  للرئي�ش  نو�باً  �ل��دّر  نقول 

��ميناً عاماً . 
3. �إعالن قيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 

4. ت�صكيل ت�صع لجان للموؤتمر . 
5. �لم�صادقة على �لميثاق . 

6. �لم�صادقة على �لنظام �ل��صا�صي . 
7. �لم�صادقة على �لالئحة �لد�خلية للمجل�ش �لوطني . 
في  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد  بيان  ف��ي  ج��اء  م��ا  �عتبار   .8
 ، �لفل�صطيني للكيان  تف�صير�ً  �لموؤتمر  �فتتاح  جل�صة 
 ، �لمنظمة  عليها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  ل��ال����ص�����ش  وت��و���ص��ي��ح��اً 
و���ص�صاً للعمل �لثوري �لن�صالي �لذي يتوجب على كل 

عربي فل�صطيني �تباعه . 
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9. �نتخاب �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري رئي�صاً للجنة �لتنفيذية . 
�ل�صيد عبد �لمجيد �صومان رئي�صاً لمجل�ش  �نتخاب   .10

�إد�رة �ل�صندوق �لقومي . 
القرارات الع�شكرية : 

قرر �لموؤتمر من �لناحية �لع�صكرية ما يلي : 
ب��ف��ت��ح م��ع�����ص��ك��ر�ت ل��ت��دري��ب جميع  1. �ل��م��ب��ا���ص��رة ف�����ور�ً 
�لقادرين على حمل �ل�صالح من �ل�صعب �لفل�صطيني 
رجالً ون�صاء ، وب�صورة �إلز�مية تهييء �إعد�د كل فرد 

منهم ليكون على م�صتوى معركة �لتحرير . 
، وكتائب  ت�صكيل كتائب فل�صطينية ع�صكرية نظامية   .2

فد�ئية قادرة وفاعلة . 
�لكتائب  ل��ت��زوي��د  �ل�صريعة  �لإج������ر�ء�ت  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ   .3
�لحديثة  �ل����ص��ل��ح��ة  ��ن�����و�ع  بمختلف  �لفل�صطينية 

و�لتجهيز�ت �لالزمة . 
 ، 4. �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لإلحاق �ل�صباب �لفل�صطيني
با�نو�عها لدى  �لع�صكرية  �لكليات  ��ع��د�ده في  وزي��ادة 

�لدول �لعربية و�ل�صديقة . 
�لمدني في  �ل�صعبية و�لدفاع  �لمقاومة  5. تطبيق نظام 

�صفوف �ل�صعب �لفل�صطيني . 
�لعربية  �لقيادة  في  متخ�ص�ش  ع�صكري  جهاز  �إن�صاء   .6
لتنظيم   ، �لفل�صطينيون  ف��ي��ه  لي�صهم   ، �ل��م��وح��دة 
�ل�صتفادة من طاقات �ل�صعب �لفل�صطيني في �لميد�ن 

�لع�صكري على �لنطاق �لو��صع . 
7. منا�صدة �لقيادة �لع�صكرية �لعربية �لموحدة بالمبادرة 

لال�صطالع بم�صوؤولياتها كاملة . 
8. �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة �لفاعلة �لكفيلة برعاية ���صر 

�ل�صهد�ء وحمايتهم . 
9. تن�صئة �لجيل �ل�صاعد باإعد�دهم ريا�صياً وع�صكرياً كّل 

ح�صب مقدرته . 
القرارات ال�شيا�شية : 

قرر �لموؤتمر من �لناحية �ل�صيا�صية ما يلي : 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ف��ي فل�صطين ، وه��ي ج��زء من   « �إن ق��ي��ام   .1
�لوطن �لعربي ، رغم �إر�دة ���صحابها �ل�صرعيين ، يعّد 
، ويخالف مبد��  عدو�ناً ��صتعمارياً �صهيونياً م�صتمر�ً 
حق تقرير �لم�صير ، وبقاء » �إ�صر�ئيل « في هذ� �لجزء 
من �لوطن �لعربي ي�صكل خطر�ً م�صتمر�ً على كيانه ، 

وعلى �ل�صالم �لعالمي . 
2. لل�صعب �لعربي �لفل�صطيني �لحق ، بموجب �ل�عر�ف 
ف��ي �صبيل  ��ن ينا�صل   ، �ل��م��ق��ررة  و�ل��م��ب��ادئ  �ل��دول��ي��ة 
بم�صاندة  م��دع��وم��اً   ، �ل��و���ص��ائ��ل  بكافة  وط��ن��ه  تحرير 

�لدول �لعربية �ل�صقيقة و�لدول �لُمحبة لل�صالم . 
على  و�ل�صديقة  �ل�صقيقة  �ل��دول  بالتعاون مع  �لعمل   .3

طرد » �إ�صر�ئيل « من �ل�مم �لمتحدة وجميع �لمحافل 
تو�صعية  ع��دو�ن��ي��ة  ���ص��ي��ا���ص��ة  لممار�صتها  ؛  �ل��دول��ي��ة 
عن�صرية ، وخرقها جميع �لمبادئ �لدولية وقر�ر�ت 

�ل�مم �لمتحدة . 
4. �لطلب من جامعة �لدول �لعربية �تخاذ موقف حا�صم 
لمو�فقتها   ، �لم�صتركة  �ل�وروب��ي��ة  �ل�صوق  دول  تجاه 

على منح » �إ�صر�ئيل « �متياز�ت �قت�صادية . 
5. تقوم منظمة �لتحرير بتمثيل فل�صطين لدى جامعة 
�لدول �لعربية ومكاتب �لمقاطعة ، و�ل�مم �لمتحدة 
و�لموؤتمر�ت   ، �ل��م��خ��ت��ل��ف��ة  ووك���الت���ه���ا  وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا 
تمثيل  حق  وحدها  تملك  وهي   ، و�ل�صعبية  �لر�صمية 

�لفل�صطينيين وتنظيمهم و�لنطق با�صمهم . 
و�ل�صعبية  �لدولية  و�لمنظمات  �ل���دول  جميع  تبليغ   .6
و�ل���ح���رك���ات �ل��ت��ح��رري��ة ف���ي �ل��ع��ال��م ب��ق��ي��ام منظمة 
�لم�صاندة  وطلب   ، و��هد�فها  �لفل�صطينية  �لتحرير 

و�لتعاون و�لتا�ييد . 
القرارات المالية : 

قرر �لموؤتمر من �لناحية �لمالية ما يلي : 
1. �لم�صادقة على �لنظام �ل��صا�صي لل�صندوق �لقومي . 

في  �ل��ق��وم��ي  لل�صندوق  �ل��ت��ب��رع��ات  بجمع  �لمبا�صرة   .2
جميع �لبالد �لعربية و�لمهجر . 

تقوم   ،  » فل�صطين  ���صبوع   « ي�صمى  ���صبوع  تخ�صي�ش   .3
�لتبرعات  بجمع  و�ل�صديقة  �لعربية  �ل��دول  خالله 
��ن  على   ، �لقومي  �ل�صندوق  ل�صالح  �لو�صائل  ب�صتى 
 ، ��ي��ار / مايو من كل �صنة  �ل��صبوع في 28  يبد�� هذ� 
وبالن�صبة لهذ� �لعام يقام ���صبوع فل�صطين في �لوقت 

�لذي تحدده �للجنة �لتنفيذية . 
4. ُيجبى لل�صندوق �لقومي ر�صم قدره خم�صة فل�صات عن 
كل برميل من �لمو�د �لبترولية �لُم�صّدر من �لبالد 

�لعربية �لُمنتجة للنفط . 
�لعربية  ب��ال��دول  بالت�صال  �لتنفيذية  �للجنة  تقوم   .5
�صريبة  م��ن  �ل��ق��وم��ي  لل�صندوق  �ل��ت��ب��رع��ات  لإع��ف��اء 

�لدخل . 
�لعربية  ب��ال��دول  بالت�صال  �لتنفيذية  �للجنة  تقوم   .6
لفر�ش ر�صوم �إ�صافية ل�صالح �ل�صندوق �لقومي على 

ما يلي : 
)��( ر�صم تحدده كل دولة عربية على جميع �لب�صائع 
هذ�  ي�صاعف  ��ن  على   ، و�ل��م�����ص��درة  �ل��م�����ص��ت��وردة 
�صبه  ��و  �ل��ك��م��ال��ي��ة  ل��ل��ب�����ص��ائ��ع  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �ل��ر���ص��م 
و�لم�صروبات  و�لعطور  �لزينة  ك���ا�دو�ت  �لكمالية 

�لروحية و�ل�صجائر وما �صابه ذلك . 
)ب( ر�صم تحدده كل دولة عربية على تذ�كر �لطائر�ت . 
ر�صوم  م��ن قيمة  دول���ة عربية  ك��ل  ت��ح��دده  ر���ص��م  )ج( 
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�لمو�نئ و�لمطار�ت . 
)د( �إ�صد�ر يان�صيب خا�ش تخ�ص�ش ح�صيلته لل�صندوق . 

قرارات التوعية والإعالم : 
قرر �لموؤتمر من ناحية �لتوعية و�لإعالم ما يلي : 

1. ��صتبد�ل كلمة �لالجئين ب� » �لعائدين « . 
2. ُتدّر�ش ق�صية فل�صطين في جميع �لمر�حل �لتعليمية 
للطالب �لعرب ، ويوؤكد �لموؤتمر وجوب جعل ق�صية 
و�لمعاهد  �ل��ج��ام��ع��ات  ف��ي  در����ص��ي��ة  م����ادة  فل�صطين 
مو�د  �صمن  ت��درج  و��ن   ، �لعربية  �ل��ب��الد  ف��ي  �لعالية 

�لتخ�ص�ش . 
�إذ�عة خا�صة تنطق با�صم فل�صطين في  �إن�صاء محطة   .3

مكان تقرره �للجنة �لتنفيذية . 
جميع  في  فل�صطين  لق�صية  �لدعاية  و�صائل  تنظيم   .4
خط  ��صتئجار  ��و  �صر�ء  ذل��ك  وي�صمل   ، �لعالم  ��نحاء 
و�إ�صد�ر  �ل�ميركية  �لمتحدة  �لوليات  تلفزيوني في 
، و�إخ��ر�ج �ل�فالم  ��و مجلة باللغات �ل�جنبية  جريدة 
 ، �ل�صينمائية ، وغير ذلك من و�صائل �لإعالم �لحديثة
�لبالد  في  �لموجودين  �لعرب  بالطالب  و�ل�صتعانة 

�ل�جنبية . 
5. �إعد�د �لكتب �لدر��صية �لالزمة لتوعية �لطالب �لعرب . 
��ن �لجهاد و�جب مقد�ش  �إلى  �لن�شء �لجديد  6. توجيه 

على كل فل�صطيني وفل�صطينية . 
7. �إحياء �لمنا�صبات �لفل�صطينية و�لقومية �لعربية . 

ي��ب��د�� في  �ل��م��د�ر���ش  �����ص��ب��وع توعية ف��ي جميع  �إق��ام��ة   .8
كل  من  �لثاني  ت�صرين  �صهر  من  و�لع�صرين  �لتا�صع 

�صنة ، على ��ن تقام فيه معار�ش فنية . 
9. تخ�صي�ش ركن �إذ�عي وتلفزيوني في محطات �لإذ�عة 
و�لتلفزيون �لعربية ، يتولى �لتوعية ب�صوؤون �لق�صية 

�لفل�صطينية . 
عملية  على  ل��الإ���ص��ر�ف  فل�صطينية  مكاتب  تا��صي�ش   .10
�للجنة  �لتي تختارها  �لتوعية و�لإع��الم في �ل�مكنة 
�ل�مم   : في  مكاتب  منها  تكون  ��ن  على   ، �لتنفيذية 
 ، ونيودلهي   ، وبلغر�د   ، وبكين   ، ومو�صكو   ، �لمتحدة 

وعا�صمة ��فريقية جنوبي �ل�صحر�ء . 
تلحق  ��ن  �ل�����ص��ق��ي��ق��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول  م���ن  �ل��ط��ل��ب   .11
ب�صفار�تها ��حد ��بناء فل�صطين كملحق �صحفي ، وذلك 
في �ل�مكنة �لتي يتعذر على �لمنظمة �فت�تاح مكاتب 

لها فيها . 
12. �إر�صال وفود ت�صم �صخ�صيات دينية للمحافل �لدينية . 

�لدول  �إل���ى  �ل�ج��ن��ب��ي  �ل��ف��ك��ر  ق���ادة  زي����ار�ت  ت�صجيع   .13
�لعربية ، وخا�صة �إلى فل�صطين . 

14. �إيجاد تعاون �إعالمي بين منظمة �لتحرير و�لبلد�ن 

�لتي تحارب �ل�صتعمار . 
�لنامية  �ل�����دول  ب���اإم���د�د  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول  ت��و���ص��ي��ة   .15
و�لفل�صطينيين  ع��ام��ة  �ل��ع��رب  و�ل��خ��ب��ر�ء  بالفنيين 
�ل���ص��ت��غ��ن��اء عن  م���ن  �ل�����دول  ت��ل��ك  ، لتتمكن  خ��ا���ص��ة 

�لفنيين �لإ�صر�ئيليين . 
�لعربية  �ل��ب��الد  ف��ي  و�ل�صفر  �ل�صياحة  مكاتب  ت��زوي��د   .16
و�ل�جنبية بالمعلومات �ل��صا�صية عن ق�صية فل�صطين . 
�إع���د�د�ً  �لعربية  �ل��ب��الد  ف��ي  �ل�صياحيين  �ل�دّلء  �إع���د�د   .17
يمّكنهم من �صرح �لق�صية �لفل�صطينية بطريق �صحيح . 
في  �لمنظمة  مكاتب  في  عماليين  ملحقين  تعيين   .18
ل�صرح  �ل��ع��م��ال��ي��ة  بالتنظيمات  ل��الت�����ص��ال   ، �ل���خ���ارج 
�لق�صية �لفل�صطينية ، وذلك لما لهذه �لمنظمات من 

��ثر فاعل على �صيا�صة �لحكومات �لمعنية . 
�لطباعة  ودور   ، و�لموؤلفين   ، �لكتاب  بكبار  �لت�صال   .19
و�لن�صر ، لت�صحيح ما ُكتب خطا� عن ق�صية فل�صطين . 
20. �إن�صاء جهاز خا�ش في منظمة �لتحرير ُيعنى بجميع 
�صوؤون �لعائدين في �لبلد�ن �لُم�صيفة و�صو�ها ، و��ن 
على  �لم�صرفين  �ج��ت��م��اع��ات  ف��ي  �ل��ج��ه��از  ه��ذ�  يمثل 

�صوؤون �لعائدين في �لبالد �لعربية . 
�لُم�صتترة  �ل�صهيونية  �لجمعيات  ومحاربة  ك�صف   .21

تحت ���صماء �إن�صانية بّر�قة . 
22. �إع���ط���اء �ل��ن��اح��ي��ة �ل��دي��ن��ي��ة و�ل�خ���الق���ي���ة ح��ق��ه��ا من 

�لهتمام ببر�مج �لتوعية . 
�ل��صرة  م�صتوى  ورف���ع   ، �ل�م��ي��ة  محو  على  �لعمل   .23

�لفل�صطينية . 
لال�ق�صام  �ل�صتطالعية  بالرحالت  �لقيام  ت�صجيع   .24
�لباقية من فل�صطين ، وخ�صو�صاً �لخطوط �ل�مامية 

ومخيمات �لعائدين . 
القرارات العامة : 

قرر �لموؤتمر من �لناحية �لعامة ما يلي : 
لجميع  قومياً  يوماً  �صنة  كل  ��ي��ار من   28 ي��وم  �عتبار   .1

�ل�صعوب �لعربية . 
2. مطالبة �لدول �لعربية بالمزيد من مر�قبة �لت�صرفات 
�لم�صبوهة �لتي يقوم بها �ليهود في �لبالد �لعربية ، 
�لذي   ، و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي  ن�صاطهم  من  و�لحّد 

ي�صتهدف خدمة �ل�صهيونية و�ل�صتعمار . 
3. �إ�صر�ك �لمر��ة �لفل�صطينية �لعربية في جميع مجالت 
�لعمل �لتنظيمي و�لن�صالي ، وم�صاو�تها بالرجل في 
جميع �لحقوق و�لو�جبات من ��جل تحرير �لوطن . 

4. ت�صكيل �تحاد�ت نقابية للعمال �لفل�صطينيين و���صحاب 
�لعربية  ل��الت��ح��اد�ت  و�صّمها   ، و�لخريجين  �لمهن 

�لعامة . 
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5. مطالبة �لدول �لعربية بمنح �لفل�صطينيين حق �لتنقل 
و�لعمل في �لبالد �لعربية ، و�إعطائهم �ل�ف�صلية في 

�لعمل . 
6. ُيحّيي �لموؤتمر �تفاق �لوحدة �لذي تم بين �لجمهورية 
ويطالب   ، �لعر�قية  و�لجمهورية  �لمتحدة  �لعربية 
لتحقيق  قدماً  �ل�صير  وحكوماتها  �لعربية  �ل�صعوب 

خطو�ت وحدوية ��خرى . 
7. ُيحّيي �لموؤتمر ويوؤيد ن�صال �ل�صعب �لعربي في جنوب 
�لعربية  �ل��ت��ح��رري��ة  و�ل��ح��رك��ات   ، �لعربية  �ل��ج��زي��رة 
 ، �لمتكافئة  غ��ي��ر  �ل��م��ع��اه��د�ت  وي�صتنكر   ، �ل�خ����رى 
ويطالب باإز�لة �لقو�عد �ل�صتعمارية في كافة ��نحاء 

�لوطن �لعربي . 
�لعملية  �ل��خ��ط��و�ت  ب��ات��خ��اذ  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  مطالبة   .8
�لالزمة للت�صديد في تنفيذ �لمقاطعة �لقت�صادية على 

» �إ�صر�ئيل « ، وو�صع حّد لت�صللها �إلى �لدول �لنامية . 
9. منا�صدة �لدول �لعربية باتخاذ موقف �قت�صادي و�صيا�صي 
، بما يتالءم  موحد من �لدول �لتي ُت�صاند » �إ�صر�ئيل «

وم�صلحة �لعرب بوجه عام وفل�صطين بوجه خا�ش . 
�ل�صعوب  م���ع  �ل�خ������وة  رو�ب�����ط  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل   .10
بالق�صية  وتوعيتها   ، �لعالم  في  �لإ�صالمية  و�ل��دول 
موقف  �ت��خ��اذ  على  لحملها  و�ل�صعي   ، �لفل�صطينية 
لدو�عي  ��صتجابة  وذل���ك   ،  » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « م��ن  م��وح��د 

�ل�خوة �لإ�صالمية . 
وفي   ، �ل�صتعمارية  �ل��دول  �لموؤتمر موقف  ي�صتنكر   .11
وبريطانيا  �ل�ميركية  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  مقدمتها 
فل�صطين  وق�صية  عامة  ب�صورة  �ل��ع��رب  ق�صايا  م��ن 
�لدول  م��وق��ف  بالتقدير  وي�صجل   . خا�صة  ب�����ص��ورة 
، وب�����ص��ك��ل خ��ا���ش ج��م��ه��وري��ات �لتحاد  �ل���ص��ت��ر�ك��ي��ة
هذه  من  �ل�صعبية  �ل�صين  وجمهورية   ، �ل�صوفييتي 

�لق�صايا . 
12. �نتهاز جميع �لمنا�صبات �لدولية وغيرها للك�صف عن 
�صيا�صة �لتمييز �لعن�صري و�ل�صطهاد ، �لتي تمار�صها 
�لُمحتل من  �لق�صم  ف��ي  �ل��ع��رب  ت��ج��اه   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «
فل�صطين ، خالفاً لميثاق �ل�مم �لمتحدة وقر�ر�تها . 
13. مطالبة �لدول �لعربية منح �لح�صانة و�لت�صهيالت 
�لتحرير  منظمة  في  يعملون  �لذين  للفل�صطينيين 

�لفل�صطينية و��جهزتها �لمختلفة . 
�لتحرير  �إ�صد�ر بطاقة هوية �صخ�صية من منظمة   .14

�لفل�صطينية لجميع ��بناء فل�صطين . 
و�ل�مو�ل  �ل�م���الك  على  دول��ي  حار�ش  تعيين  طلب   .15
ليعود   ، فل�صطين  م��ن  �لمحتل  �لق�صم  ف��ي  �لعربية 
���صحابها �ل�صرعيين ريثما ي�صترد �لعرب  ريعها على 

وطنهم �ل�صليب . 
اإعالن قيام منظمة التحرير الفل�شطينية

�لوطني  �لموؤتمر  عنه  ���صفر  م��ا  ��ه��م  ��ن  ف��ي  �صك  ل 
منظمة  ق��ي��ام  و�إع����الن  �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  ب��ع��ث  �ل�ول 
�لتحرير �لفل�صطينية ، وهو �لحدث �لتاريخي �لإيجابي 

�ل�برز في حياة �ل�صعب �لفل�صطيني �لمعا�صرة)*( . 
وفي ختام الموؤتمر األقى ال�شقيري الكلمة التالية : 

ح�شرات الإخوان
 ، �لثقة  ه��ذه  على  ل��صكركم  و�ح���دة  طريقة  هنالك 
�إنما بعهد  و   ، �لمو�صاة  بالعبار�ت  �لُمنمق ول  بالكالم  ل 
�إليكم وميثاق بين ��يديكم ، ��ن ���صير معكم �إلى �لنهاية في 

منظمة �لتحرير �إلى �آخر نف�ش من حياتي . 
وحين ��قول ���صير معكم �إلى �لنهاية ، ل ��عني ��ن ��كون 
رئي�ش �للجنة �لتنفيذية �إلى �لنهاية ، و�إنما ��عني ��ن ��ظل 
، و�صوف  �لنهاية  �إلى  �لتحرير رئي�صاً وع�صو�ً  في منظمة 
��عمل كل جهدي ما بقي من عمري ل�ن ��عمل باإر�صاد�تكم 
وتوجيهكم لتحقيق كل مطالب �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني 

في �لكفاح ، ومن ��جل تحرير وطننا . 
اأيها الإخوان : 

�لذي يعرف تاريخ �لكيان لل�صنين �لما�صية ، وينظر 
��ن يعجب ،  �إل��ى دقيقتنا هذه ، من حقه  �إل��ى ما حّققناه 
ومن حقه ��ن يعتز ، ومن حقه ��ن يفخر ، لقد كانت هناك 
�صادرة  ��كثرها  �صعوبات   ، �لطريق  في  �صعوبات �صخمة 
عن �لجهات �ل�جنبية وعن �لجهات �لدولية �لتي ل تريد 
و��ن  يكبر  ��ن  ول��د  �إذ�  له  تريد  ول  يولد  ��ن  �لكيان  لهذ� 
ينمو ، ل�نها تعلم ��ن هذ� �لكيان �إذ� ولد و�إذ� كبر و �إذ� َنَما 

معناه تحرير فل�صطين و زو�ل » �إ�صر�ئيل « . 
اأيها الإخوان : 

ولكني  حملها  ���صتطيع  ��ن  ��رج��و  ��م��ان��ة  علّي  ��ن  ��رى 
��ريد معاونتكم لحملها ، ��ريد معاونتكم جميعاً : �لموؤتمر 
كّله ، و�ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني كله ، و��ع�صاء �للجنة 
�لتنفيذية �لذين �صوف يقع �لختيار عليهم في �لنهاية ، 
ومن غير هذه �لمعاونة ، ومن غير هذه �لوحدة �لوطنية 
�لتي ت�صمل �ل�صعب �لفل�صطيني كله يكون �لطريق طويالً 
ويكون �لطريق �صعباً ، ولكن بتعاوننا وت�صامننا ووحدتنا 
�لوطنية ، وحدة �لكفاح ، ووحدة ثورية ن�صالية ، ن�صتطيع 
 ، ر �لدرب �إلى فل�صطين و��ن نبلغ ��ر�صنا �لمغت�صبة ��ن نق�صّ

ونعود �إليها ، وتعود فل�صطين �إلينا . 
�ن��ت��ه��اء هذ�  ب��ع��د  ��ي��ه��ا �لإخ�����و�ن -  ��ول و�ج��ب��ات��ي  �إن 
 ، كلها  �لعربية  بالدول  بالت�صالت  ��ق��وم  ��ن   - �لموؤتمر 

)*( �نظر �لن�ش في بد�ية هذ� �لف�صل . 
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وبطبيعة �لحال باإخو�ني �ل�صعب �لفل�صطيني ، ولن ��فتر 
 ، عن �لت�صال باإخو�ني �ل�صعب �لفل�صطيني حيثما كانو�
ل�ن هذه �لق�صية لي�صت لرئي�ش �للجنة �لتنفيذية ، ول 
ولكنها   ، ه��ذ�  �ل��وط��ن��ي  للموؤتمر  ول  �لتنفيذية  للجنة 

لل�صعب �لعربي �لفل�صطيني كله مقيمه و مهاجره . 
�إن هذه �لق�صية يجب ��ن تظل بين يدي �ل�صعب ، لقد 
كان من ���صباب كارثتنا - �ل��صباب �لما�صية - ��ن �ل�صعب كان 

بعيد�ً عن �لق�صية ، و�لق�صية كانت بعيدة عن �ل�صعب . 
هذه �لق�صية ل تفلح �إل �إذ� �نبثق �لدفع �لثوري فيها 
 ، و�ل�صباب   ، �لعمال  �صفوف  م��ن   ، �ل�صعب  �صفوف  م��ن 
 ، و�لطالب ، و�لمقيمين ، و�لعائدين و�ل��صاتذة ، و�ل�صيوخ
، ل  ، وكل طبقات �ل�م��ة  ، و�ل���وزر�ء  ، و�ل�صعر�ء  و�لعلماء 
تفرق بين مقيم وعائد ، ول فرق بين من هم في �ل�ردن 
��و ف��ي �لعربية   ، �ل��ع��ر�ق  ��و ف��ي   ، �ل��ك��وي��ت  وم���ن ه��م ف��ي 
�ل�صعودية ، كلنا �صعب و�حد ولنا هدف و�حد هو تحرير 

فل�صطين . 
�لعربية  ب��ال��دول  �لت�����ص��ال  بعد  �ل��ث��ان��ي  و�ج��ب��ي  و�إن 
ورغبات   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  رغ��ب��ات  ع��ن  ��ع��ّب��ر  ��ن  ه��و 
كنت  لقد   . و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  موؤتمر  �إل��ى   ، موؤتمركم
في �جتماع �لدورة �ل�ول �لذي �نعقد في �لقاهرة ، وقد 
كان وجودي يومئٍذ في ذلك �لموؤتمر وجود و�حد منكم 
�ختارته جامعة �لدول �لعربية ليمثل �ل�صعب �لفل�صطيني 

لدى موؤتمر �لملوك و�لروؤ�صاء . 
�لإ�صكندرية ل مندوباً  �إلى  ��ذهب  �ليوم �صوف  ولكنني 
من جامعة �لدول �لعربية ، ولكن ممثالً ل�صعب فل�صطين ، 
وثقو� ��يها �لإخو�ن ��ني حين ��مّثل �ل�صعب �لفل�صطيني في 
موؤتمر �لملوك و�لروؤ�صاء في �لإ�صكندرية ، ذلك �لجتماع 
��جل�ش  و�إن��م��ا   ، خا�صعاً  ول  خانعاً  فيه  ��ك���ون  ل��ن  �لمقبل 

كعربّي بكل عزة �ل�صعب �لفل�صطيني كتفاً �إلى كتف . 
لل�صعب  ، ولي�ش  �لآن دولة  �لفل�صطيني  لل�صعب  لي�ش 
كممثل  ه��ذ�  م��ع  ولكني   ، رئي�ش  ول  ملك  �لفل�صطيني 
��كتاف  �إلى جانب  ��حّك كتفي  �لفل�صطيني �صوف  لل�صعب 

�لملوك و�لروؤ�صاء . 
اأيها الإخوان : 

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

بكل   ، ق�صوتها  وبكل  مر�رتها  بكل  لهجتكم  تكون  �صوف 
 ، �صيا�صياً  ول  دبلوما�صياً  ��ك��ون  ، لن  �صدتها وبكل عمقها 
ذلك ��نني ��مثل ن�صال �صعب بكامله ، له �إر�دة ثورية ، �إر�دة 

حّرة ل �إر�دة دبلوما�صية ��و �صيا�صية . 
اأيها الإخوان : 

��نا ل ��تكلم �لآن بالحما�صة وقد تجاوزت �لخم�صين وما 
وعاطفتكم  ب�صعوركم  ��تكلم  ولكني   ، �لحما�صة  بعمر  هي 
و�إيماننا بق�صيتنا ، وكونو� على ثقة ��يها �لإخو�ن حينما 
�لإ�صكندرية  في  �لروؤ�صاء  و  �لملوك  موؤتمر  في  ��تحدث 

�صيكون في طليعة حديثي �لجانب �لع�صكري للكيان . 
كياننا  م���ن  �ل��ك��ث��ي��ر  �ل�����ص��يء  �لآن  ح��ت��ى  ب��ن��ي��ن��ا  ل��ق��د 
 ، �لفل�صطيني ، تذكرو� ��يها �لإخو�ن ��ن �لكيان كان محالً
تكن  لم  �ل�صيا�صي  �لكيان   ، �لم�صاعب  ��م��ام��ه  �لكيان  ��ن 
�ل�صخ�صية   ، وق��ي��ام��ه  ب��ان��ب��ث��اق��ه  ت�صمح  ظ����روف  ��م���ام���ه 
�لفل�صطينية لم يكن ��مامها ظروف تا�ذن بقيامها ، �لعمل 

�لع�صكري لم يكن هناك ��ي مجال للتفكير فيه . 
��نتم �لآن قد قررتم - في جملة ما قررتموه - �لكيان 
�ل�صيا�صي و�ل�صخ�صية �لفل�صطينية ، وقررتم كذلك �لتجنيد 
 ، �لفل�صطينيين ل��ك��ل  و�ل��ت��دري��ب   ، �لفل�صطينيين  ل��ك��ل 
�لعربية  �لقيادة  ت�صكلها  �لم�صلحة  �لفل�صطينية  و�لكتائب 
�لموحدة ، و��نا ��علم ��نكم تريدون �لمزيد ، ��نا ��علم ��نكم 
تريدون ��كثر من هذ� . لقد و�صلنا �إلى هذ� ولكن ما يز�ل 
على ��ور�قنا حتى هذ� �لذي و�صلنا �إليه ، ونحتاج �إلى جهد 
ُم�صٍن ، و�إلى َعَرق و�إلى �صهر لننقل قر�ر�تنا و��ور�قنا �إلى 
�ل�ر���ش ، حتى نرى �لجندي �لفل�صطيني و�لبندقية على 

كتفه في معركة �لتحرير . 
اأيها الإخوان : 

�إن عهدي �إليكم معكم ، ونحن كلنا �ل�صعب �لفل�صطيني 
بجهدي �لمتو��صع ، ولكنه �لكبير بكم و�لمعتز بكم ، �إن 
هذ� �لذي قررناه و��نتم تريدون �لمزيد منه ، ��ن ��عمل له 
كل جهدي وكل طاقتي ل�نقله من �لورق �إلى �لحقيقة ، 
ولن نقف عند هذ� �لحد ، فال بد لنا من مرحلة ��خرى 
 ، ، وهي في عيونكم وقلوبكم  �آمالكم  �لمزيد من  تحقق 

وهي م�صتقرة في �صميري ، و�ل�صالم عليكم . 

قيام منظمة التحرير الفل�شطينية 
رواية محمود ريا�س )*(

 �تخذت �لقمة �لعربية �ل�ولى ) 13 كانون �لثاني / يناير 
، �إذ  1964 ( قر�ر�ً مهماً متعلقاً بمو�صوع �لكيان �لفل�صطيني

قرر �لروؤ�صاء تكليف �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري ممثل فل�صطين 
لدى �لجامعة باإجر�ء �ت�صالته بالدول �ل�ع�صاء و�ل�صعب 

)*( وزير خارجية م�صر في حينه . 
د�ر   : �لقاهرة   ، ، ج2  القومي العربي .. بين الإنجاز والف�شل  مذكرات محمود ريا�س : الأمن   ، �لم�صدر : محمود ريا�ش 

�لم�صتقبل �لعربي ، 1986 ، �ش ) 386 - 389 ( . 
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�لفل�صطيني ، بغية �إقامة �لقو�عد �ل�صليمة لتنظيم �ل�صعب 
�لفل�صطيني ، وتمكينه من �لقيام بدوره في تحرير وطنه 

وتقرير م�صيره . 
وك���ان���ت �ل��ج��ام��ع��ة ق���د ت��دخ��ل��ت ف���ي م��و���ص��وع تنظيم 
عندما   1946 يونيو   / حزير�ن  منذ  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
، وحدد �خت�صا�صاتها  �إن�صاء �لهيئة �لعربية �لعليا  ��قرت 
وعينت   . بمهامها  لقيامها  �ل���الزم���ة  �ل��م��ب��ال��غ  وق����ررت 
لفل�صطين في �لجامعة . وفي عام 1950  رئي�صها ممثالً 
قرر مجل�ش �لجامعة دعوة حكومة عموم فل�صطين بعد 

قيامها لتمثيل �ل�صعب �لفل�صطيني . 
�صكل مجل�ش  ،فقد  �ل�صيا�صي  �لإ�صر�ف  ناحية  ��ما من 
�لجامعة في عام 1949 ، لجنة د�ئمة ت�صمى لجنة فل�صطين 
عام  �صيف  وف��ي   . �لفل�صطينية  �لق�صية  ت��ط��ور  لمتابعة 
 » �إ�صر�ئيل   « ب�  �لمحيطة  �لعربية  �ل��دول  ��ر�صلت   ، 1949
مندوبين عنها للتفاو�ش مع وفد » �إ�صر�ئيل « تحت �إ�صر�ف 
للتفاو�ش  �لمتحدة  �ل�م���م  �صكلتها  �ل��ت��ي  �لتوفيق  لجنة 
، و�ن��ت��ه��ت �ل��م��ف��او���ص��ات بتوقيع  �ل��ق�����ص��ي��ة  ح���ول م�����ص��ي��ر 
بروتوكول لوز�ن . ولم يكن هناك وفد ر�صمي يمثل �صعب 
فل�صطين ليبدي ر��يه في ق�صيته، و�إنما كانت هناك بع�ش 

�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية بالقرب من �لوفود �لعربية . 
قيام  في  �لم�صاعدة  �لخم�صينات  ط��و�ل  حاولت  وق��د 
عن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ع��ن  منبثق  فل�صطيني  تنظيم 
��نه دون وجود مثل  ��رى دوم��اً  �إذ كنت   ، طريق �لنتخاب 

هذ� �لكيان ��و �لتنظيم فلن تكون هناك ق�صية . 
وفي �آذ�ر / مار�ش 1959 ، ��ثرت �لمو�صوع في مجل�ش 
�لدول  فيه  �لمجل�ش يو�صي  ، ف�صدر قر�ر من  �لجامعة 
�لعربية باإعادة تنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني ، و�إبر�ز كيانه 
�لقومي  �لمجال  في  �صوته  �لعالم  ي�صمع  موحد�ً  �صعباً 
وعلى �ل�صعيد �لدولي بو��صطة ممثلين يختارهم �ل�صعب 

�لفل�صطيني . 
وعندما طرح �لمو�صوع في �لقمة �لعربية ، ��ثار جدلً 

بين �لدول �لعربية . 
ف�صل  �إل����ى  �ل���ق���ر�ر  ي����وؤدي  ��ن  تخ�صى  �ل�ردن  ك��ان��ت 
�جتياح  �إل��ى  ي���وؤدي  مما   ، و�ل�صرقية  �لغربية  �ل�صفتين 

�ل�صفة �لغربية ل�صالح » �إ�صر�ئيل « . 
�إل ��ن �ل�صقيري ��و�صح في كلمته ��ن �لكيان �لفل�صطيني 
و��ن   ، �ل�ردن  ع��ن  �لغربية  �ل�صفة  ف�صل  �إل���ى  ي��ه��دف  ل 
وتعبئة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تنظيم  ه��و  م��ن��ه  �ل��غ��ر���ش 

طاقاته مع كافة �لدول �لعربية وفي مقدمتها �ل�ردن . 
و��ظهر �لملك ح�صين ر�صاه عن هذ� �لتو�صيح ، وقبل 

ببحث ���صلوب �لتنفيذ مع �ل�صقيري في عمان . 
وفوجئ �لموؤتمر باقتر�ح من �لرئي�ش ��مين �لحافظ 
��ر�ش  يتلخ�ش في �صرورة قيام �لكيان �لفل�صطيني فوق 
، وبعبارة  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  ، وهي  فل�صطينية 
��ما   ، �ل�صرقية  �ل�صفة  �لغربية عن  �ل�صفة  ��خ��رى ف�صل 
تو�جه  د�صتورية  م�صكلة  هناك  تكن  فلم  لغزة  بالن�صبة 
�ل��ق��ط��اع؛ ف��ق��د �ع��ت��ب��رت م�����ص��ر ق��ط��اع غ���زة م��ن��ذ توقيع 
�تفاقية �لهدنة على ��نه ��ر�ش فل�صطينية تحت �لإ�صر�ف 

�لإد�ري لم�صر . 
وكان �لقتر�ح من �لناحية �لنظرية �صليماً للغاية ، �إل 
��نه كانت هناك �صعوبات عديدة من �لناحية �لعملية يجب 
فل�صطيني  تنظيم  هناك  يكن  فلم   . تنفيذه  قبل  تذليلها 
ك��ان مثل هذ�  ، كما  �ل�ر����ص��ي  ه��ذه  ليتولى حكم  م��وج��ود 
�لتنظيم في حالة قيامه يحتاج �إلى قدر�ت ع�صكرية ومالية 
كبيرة لمو�جهة �لتهديد و�لمطامع » �لإ�صر�ئيلية « . كان 
�صادق  عربي  تعاون  �إل��ى  باخت�صار  يحتاج  �لق��ت��ر�ح  تنفيذ 
لتوفير �لحد �ل�دنى لمقومات �لحكم �لفل�صطيني و�لدفاع 

عن �ل�ر��صي �لفل�صطينية . 
نوق�ش  ق���د  �لق����ت����ر�ح  ك����ان  ل���و  ��ن�����ه  �لآن  و��ت�������ص���ور 
مناق�صة منا�صبة في ذلك �لوقت ، وخا�صة مع �ل�طر�ف 
�لإطار  في  و�لفل�صطينيين  و�ل�ردن  م�صر  وهي  �لمعنية 
�إلى قيام �لكيان  ي��وؤدي  ��ن  ، لكان من �صا�نه  �لعربي �لعام 
�لفل�صطيني في ظل وحدة فل�صطينية ��ردنية عن طريق 
��صتفتاء �صعبي ، وهو ما يجري بحثه حالياً )*( ولكن بعد 

�حتالل » �إ�صر�ئيل « لل�صفة �لغربية وقطاع غزة . 
ورغ����م ه���ذه �ل��خ��الف��ات ، ف��ق��د ������ص���در �ل���روؤ����ص���اء في 
بالإعد�د  �ل�صقيري  ��حمد  �ل�صيد  بتكليف  ق��ر�ر�ً  �لنهاية 

لقيام �لكيان �لفل�صطيني . 
�لعو��صم  في  �ل�صقيري  بها  ق��ام  و��صعة  جولة  وبعد 
وز�رني   ، �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  م��و���ص��وع  لبحث  �لعربية 
�لكويت من  ��كبر في  ترحاباً  لقي  ��نه  و��بلغني   ، بمكتبي 
و��نه   . �ل�صباح وحكومته  �ل�صالم  �ل�صيخ عبد�هلل  ��ميرها 
لقي تا�ييد�ً مماثالً عندما ز�ر �لبحرين من �ل�صيخ عي�صى 
�آل  علي  ��حمد  �ل�صيخ  من  قطر  ز�ر  وعندما   ، خليفة  �آل 
تا�ييد  ��ي�صاً  ع��ارف  �ل�صالم  عبد  �لرئي�ش  و��ع��ل��ن   . ثاني 

�لعر�ق تا�ييد�ً كامالً لقيام �لكيان �لفل�صطيني . 
ح�صين  �لملك  �إقناع  ��صتطاع  ��ن��ه  �ل�صقيري  و��بلغني 
و�لحكومة �ل�ردنية بالم�صروع �لذي و�صعه لقيام �لكيان 

�لفل�صطيني . 
و��خبرني ��نه ف�صل في �إقناع ��مين �لحافظ و�لحكومة 
دم�صق  بين  �لعالقات  �صوء  ب��ا�ن  مقتنعاً  وك��ان   . �ل�صورية 

)*( �إ�صارة �إلى م�صروع �لكونفدر�لية �لفل�صطينية �ل�ردنية �لذي كان مطروحاً في �ل�صبعينات . 
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ك��ان��ت ور�ء ه��ذه �لمعار�صة  �ل��وق��ت  و�ل��ق��اه��رة ف��ي ذل��ك 
 ، �ل�صورية . فقد �تهمو� �ل�صقيري با�نه يا�تمر با�مر م�صر
�إقامة حكومة فل�صطينية في  �إ�صر�رهم على  وبقو� على 
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ، وهو ��مر لم يكن �ل�صقيري 

يعتر�ش عليه ولكنه ل يملك و�صائل تنفيذه . 
وعندما ��خبرني �ل�صقيري بهذه �لمعار�صة �لتي لقيها 
في �صورية قلت له �إنه و�صع موؤقت ، و�إن �صورية ل بد و��ن 

توؤيد في �لنهاية قيام �لكيان �لفل�صطيني . 
كما و�جهت �ل�صقيري، م�صكلة ��ثارها بع�ش �لفل�صطينيين 
، ي�صر  �لح�صيني  ��مين  �لحاج  كان  بيروت، فقد  ز�ر  عندما 
على �لإبقاء على �لهيئة �لعربية �لعليا بزعامته باعتبارها 
ذلك  في  م�صتند�ً   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  تمثل  �لتي  �لهيئة 

�إلى قر�ر�ت �صابقة �صادرة عن �لجامعة �لعربية . 
�لفل�صطينية  �ل��م��ن��ظ��م��ات  م���ن  م��ع��ار���ص��ة  ق���ام���ت  ك��م��ا 
يحتفظ  ��ن  يريد  تنظيم  كل  ك��ان  �إذ   ، لبنان  في  �لموجودة 
بكيانه ، لذ� عار�صو� قيام �لتنظيم �لفل�صطيني �لجديد ، و�إن 
كان بع�ش هذه �لتنظيمات �لتي قامت دون تا�ثرها بتيار�ت 

�صيا�صية معينة كمنظمة فتح ، وقفت حيادياً في �لبد�ية . 
��ن  ي��رى  �ل�صقيري  ك��ان   ، �لمعار�صة  ه��ذه  وف��ي �صوء 
�لت�صتت �لفل�صطيني ���صد خطر�ً على �لكيان �لفل�صطيني 

من �لمعار�صة �لتي تبديها بع�ش �لدول . 
وذكر لي �ل�صقيري ، ��نه يود زيارة قطاع غزة ، فتحدثت 
مع حاكم �لقطاع �لفريق يو�صف �لعجرودي ، و�صرحت له 
��همية نجاح �ل�صقيري في �إقامة �لكيان �لفل�صطيني وفي 
قطاع غزة بالذ�ت . وعندما و�صل �ل�صقيري �إلى �لقطاع 
�لعجرودي  �لفريق  و��صتطاع   ، ��صتقبال  ��ح�صن  ��صتقبل 

�إعد�د مع�صكر لتدريب �ل�صباب �لفل�صطيني . 
�لجي�ش  ن���و�ة  �إن�����ص��اء  ��ول خ��ط��وة عملية نحو  ه��ذه  وك��ان��ت 
�لفل�صطيني ، وقد تمت قبل قيام �لتنظيم �لفل�صطيني نف�صه . 
�لمجل�ش  �ج��ت��م��اع  ع��ق��د   ،  1964 م��اي��و   / ��ي����ار   28 وف���ي 
�صخ�صيات  و���ص��م   ، �ل��ق��د���ش  ف���ي  م���رة  ل�ول  �لفل�صطيني 
فل�صطينية من كافة ��نحاء �لوطن �لعربي ، وبح�صور �لملك 
ح�صين ووفود عن �لدول �لعربية . وفي ختام ��عماله ، ��علن 
و�نتخب   . �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ق��ي��ام  �ل��م��وؤت��م��ر 
�لمجل�ش ��حمد �ل�صقيري رئي�صاً للمنظمة ، لي�صبح ��ول ممثل 

لفل�صطين ل ي�صدر قر�ر بتعيينه من مجل�ش �لجامعة . 

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

�صبتمبر 1964 و�آل ��خير�ً �إلى �إعالن ميالد منظمة �لتحرير 
�صاخنة  مناق�صات  �لموؤتمر  �صهد   : فيقول  �لفل�صطينية)*( 
حول مو�صوع �لكيان �لفل�صطيني بعد ��ن �نتخب �ل�صقيري 

رئي�صاً لمنظمة �لتحرير .
وعندما بد��ت �لمناق�صة في مو�صوع �لكيان �لفل�صطيني ، 
كان من �لو��صح ��ن �ل�مير في�صل قد تا�ثر بالر�صائل �لعديدة 
�لتي و�صلته من �لحاج ��مين �لح�صيني ، و�لتي تحمل توقيعات 
�لعديد من �لفل�صطينيين من ��عو�نه �لذين يرف�صون ب�صدة 
قيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية برئا�صة �ل�صقيري ، باعتبار 
��ن �لهيئة �لعربية �لعليا هي �لتي تمثل �ل�صعب �لفل�صطيني . 
و���صار �ل�مير في�صل �إلى ��ن قر�ر �لقمة �ل�ول قد عهد 
�إلى �ل�صقيري بدر��صة �لو�صائل لإن�صاء �لكيان �لفل�صطيني 

ولم يعهد �إليه ��ن ين�صئ هذ� �لكيان بالفعل . 
وكان �ل�مير في�صل على حق بالن�صبة لتف�صيره لقر�ر 

�لقمة . 
عاطفياً  حديثاً  وتحدث  وج��اَل  ف�صاَل  �ل�صقيري  ورّد 
تفر�ش  ��ن  ي��ج��وز  ل  ��ن���ه  وذك���ر   ، فل�صطين  �صعب  ح���ول 
لجئاً  ���صبح  لكونه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �لو�صاية 
لدى �لدول �لعربية . و���صار �إلى ��ن موؤتمر �لقد�ش جاء 
 . ً �صادقا تعبير�ً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صاعر  عن  معبر�ً 
ي�صتميل  ��ن  ي��ح��اول  وه��و  ذك��ي��اً  �ل�صقيري  ح��دي��ث  وك���ان 

�ل�مير في�صل ل ��ن ينفره . 
��ن منظمة �لتحرير  وتدخل �لرئي�ش بن بيال مذكر�ً 
هذ�  لمناق�صة  مجال  هناك  يعد  ول��م  بالفعل  قامت  ق��د 
كان  للمنظمة  رئ��ي�����ص��اً  �ل�����ص��ق��ي��ري  �ن��ت��خ��اب  و��ن  �لم����ر، 
منظمة  مطالب  �لموؤتمر  يبحث  ��ن  و�قترح   ، بالإجماع 

�لتحرير . 
وفي هذه �لمناق�صة لم يتعر�ش �لفريق ��مين �لحافظ 
لمو�صوع �لكيان �لفل�صطيني ، فقد �صعر ��ن جميع �لروؤ�صاء 
يوؤيدونه، بل �إن �ل�مير في�صل كان ذكياً عندما ��ثار فقط 
ولم   . �لفل�صطينيين  �لزعماء  بع�ش  �عتر��ش من  وجود 
كان  بل   ، �لفل�صطيني  �لكيان  على  �صخ�صياً  هو  يعتر�ش 

من �لموؤيدين له . 
وكان ��ول مطلب لل�صقيري هو �إن�صاء قو�ت فل�صطينية 

م�صلحة . 
و��علن عبد �لنا�صر ��ن م�صر ت�صع �صيناء وقطاع غزة 
تحت ت�صرف �لمنظمة لإقامة مع�صكر�ت �لتدريب لإن�صاء 

�لجي�ش �لفل�صطيني . 
�صورية  ��ن  �لحافظ  ��م��ي��ن  �ل�صوري  �لرئي�ش  و��ع��ل��ن 
�ل�ر��صي  على  �لفل�صطيني  �لجي�ش  �إن�����ص��اء  على  ت��و�ف��ق 

)*( �لم�صدر : محمود ريا�ش ، مذكرات محمود ريا�س : الأمن القومي العربي .. بين الإنجاز والف�شل ج2 ، �لقاهرة : د�ر �لم�صتقبل 
�لعربي 1986 ، �ش �ش ) 295 - 297 ( .



97

�ل�����ص��وري��ة . وك��ذل��ك ف��ع��ل ع��ب��د �ل�����ص��الم ع���ارف �لرئي�ش 
�لجي�ش  ��ن  �إل��ى  ���صار  فقد  ح�صين  �لملك  ��م��ا   . �لعر�قي 
و��ن   ، وفل�صطينيين  ��ردن��ي��ي��ن  م��ن  فعالً  م�صكل  �لردن���ي 
يخلق  �ل�ردن����ي  �لجي�ش  ب��ج��و�ر  فل�صطيني  جي�ش  �إن�����ص��اء 

ح�صا�صيات ل د�عي لها . 
جي�ش  �إن�صاء  ��ّن  في  ر��ي��ه  عامر  علي  �لفريق  و��ب���دى 
فل�صطيني ��مر يتعلق بالدول �لعربية ، ل�نه �صيتم �إن�صاوؤه 
فوق ��ر��صي هذه �لدول . ثم ��و�صح ��نه ل يمكن ��ن يكون 
م�صوؤولً عن جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني �لذي قد يقوم 

با�عمال ل تتفق مع خطط �لقيادة �لعامة . 
وكان من �لطبيعي ��ن �لقو�ت �لفل�صطينية في �لنهاية 
�صوف تخ�صع في تحركاتها و��عمالها للدول �لم�صيفة ، 
محاولته  م��ن  ب��ال��رغ��م  لل�صقيري  و����ص��ح��اً  ذل���ك  وك���ان 

للح�صول على ��كبر قدر من �ل�صتقالل لهذه �لقو�ت . 
ولذلك ، فقد و�فق �لروؤ�صاء على �إن�صاء جي�ش �لتحرير 
�لحربية  �لعمليات  ف��ي  يخ�صع  ��ن  ب�صرط  �لفل�صطيني 

للقيادة �لموحدة ��و للقيادة �لمحلية . 
بمبلغ  و�لكويت  و�ل�صعودية  �لعر�ق  من  كل  وتبرعت 
مليون دينار ��ردني ، وليبيا بن�صف مليون دينار كم�صاهمة 
��علن  ثم   . �لفل�صطيني  �لجي�ش  ت�صكيل  ��ج��ل  من  ��ول��ي��ة 
عبد �ل�صالم عارف عن تقديمه دفعة ثانية قدرها مليون 

، وتقدم ��مير �لكويت بمبلغ مماثل .  دينار
ول��ذل��ك ك��ان��ت �ل��ب��د�ي��ة طيبة م��ن ��ج���ل �إن�����ص��اء جي�ش 
�ل��ت��ح��ري��ر ، ف��ق��د ت��ج��م��ع ل���دى �ل�����ص��ق��ي��ري م��ب��ل��غ خم�صة 

ماليين ون�صف مليون دينار ��ردني . 
يقدما  ��ن  عليهما  فكان  و�صورية  لم�صر  بالن�صبة  ��ما 
تقام  �لتي  �لفل�صطينية  للوحد�ت  و�لمدربين  �ل��صلحة 

فوق ��ر��صيهما . 
وكانت �لبد�ية باإن�صاء قو�ت �لقاد�صية في بغد�د وقو�ت 
عين جالوت في غزة وقو�ت حطين في �صورية ، كما قامت 
�لكويت باإن�صاء مع�صكر للقو�ت �لفل�صطينية تحت �إ�صر�ف 

وزير �لدفاع �ل�صيخ �صعد �لعبد �هلل . 
�لثاني  �لقمة  ل��ق��اء  قبل  ز�رن���ي  ق��د  �ل�صقيري  وك���ان 
متعجالً بحث �لق�صية �لفل�صطينية ، وعدم �إ�صاعة �لوقت 
في �لفرعيات كبحث مو�صوع مياه نهر �ل�ردن ، فذكرت 
حول  �لعربية  �ل�بحاث  غياب  في  لي�صت  �لم�صكلة  ��ن  له 
�لق�صية ��و تا�ييدها ، و�إنما هي في غياب �ل��صلوب �ل�مثل 
�ل�صليمة  �ل��ص�ش  ��خير�ً  و��ننا و�صعنا   ، �لق�صية  لمعالجة 
و�إن�صاء تنظيم   ، عندما قررنا قيام قيادة عربية موحدة 

فل�صطيني يقود حركة �لن�صال . 
وكان �لحمل ثقيالً للغاية على �ل�صقيري ، فكان عليه 
��ن يبد�� من �ل�صفر ��و ما دون �ل�صفر في �إقامة منظمة 
�لتحرير ، وكانت هناك �ختالفات في وجهات نظر �لدول 
�لعربية بالن�صبة �إلى مهمته ودور �لمنظمة ، فالدول �لتي 
، كالكويت و�لعر�ق   » �إ�صر�ئيل   « ل يوجد لها ح��دود مع 
ودول �لمغرب �لعربي توؤيد قر�ر�ت قيام �لمنظمة ومهمة 

�ل�صقيري دون تحفظ . 
��ما دول �لمو�جهة فاختلفت ��و�صاعها ، م�صر لم تفكر 
��ر��صيها ، ول��ذل��ك كانت  �إل��ى  ��ي وق��ت ف��ي �صم غ��زة  ف��ي 
توؤيد قيام �لتنظيم �لفل�صطيني دون تحفظ . ولم تحاول 
�لتدخل في ��عمال �لمنظمة كما لم ت�صمح ل�ن يكون لها 

تنظيم خا�ش بها د�خل �لمنظمة . 
�لمائة  ��كثر من خم�صين في  ب��ا�ن  ي��رى  �ل�ردن  وك��ان 
تكن هناك حدود  ول��م   ، فل�صطيني  ���صل  �صكانه من  من 
بين �ل�ردن وفل�صطين قبل عام 1922 ، ولذلك كانت هناك 
قناعة لدّي با�ن �لم�صلحة تقت�صي با�صتمر�ر هذه �لوحدة 
منظمة  لقيام  يدعو  م��ا  يوجد  ل  وبالتالي   ، �لطبيعية 

فل�صطينية فوق �ل�ر��صي �ل�ردنية . 
�صيغة  �إيجاد  �ل�صقيري  تو�جه  �لتي  �لم�صكلة  وكانت 
توفيقية بين هذه �لحقائق �لتاريخية ، وبين قيام منظمة 
تقود �لن�صال �لفل�صطيني من ��جل �لتحرر ، ي�صاهم فيها 

�لفل�صطينيون �لموجودون في �ل�ردن . 
�لتا�ييد  ف��ي  �صك  ��ي  هناك  يكن  فلم  �صورية  ف��ي  ��م��ا 
�ل�صوري للق�صية ��و لقيام تنظيم فل�صطيني ، �إل ��ّن تعدد 
�لنقالبات في �صورية كان يوؤثر على عالقاتها مع م�صر 
ينعك�ش  ذلك  وك��ان   ، �ل�صائدة  �لتجاهات  و�ل�ردن ح�صب 
فقد   ، ب��ال��ذ�ت  وبال�صقيري  بالمنظمة  ع��الق��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
�عتبرته �لحكومة �ل�صورية في هذ� �لوقت خا�صعاً للنفوذ 

�لم�صري ، فكان تا�ييدها ي�صوبه بع�ش �لتحفظات . 
�ل��دو�م في مقدمة  ، و�لتي كانت على  �ل�صعودية  ��م��ا 
�لدول �لموؤيدة للق�صية فاإنها كانت تدعم �لهيئة �لعربية 
�لعليا بقيادة �لحاج ��مين �لح�صيني ، عندما لم يكن هناك 
غيره على �ل�صاحة لقيادة �لن�صال �لفل�صطيني ، ولذلك 
ب�صرعة  موقفها  تبدل  ��ن  �لي�صيرة  �ل�م���ور  م��ن  يكن  ل��م 
وتمتنع عن دعم �لحاج ��مين �لح�صيني �لذي كان يعار�ش 

في قيادة �ل�صقيري لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
وكنت ��رى من ��حاديث �ل�صقيري ��ن معاناته �لكبرى 
هي في �إقناع �لكتل و�لجماعات �لفل�صطينية في توحيد 

�صفوفهم في منظمة �لتحرير .
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الف�شل ال�شاد�س
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مقـدمــة
نحن �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني ، �لذي خا�ش معارك 
�صارية مت�صلة من ��جل �لحفاظ على وطنه و�لدفاع عن 
�صرفه وكر�مته ، و�لذي قدم عبر �ل�صنين قو�فل متتابعة 
�لبذل  �صفحات  ��روع  و�صطر   ، �لخالدين  �ل�صهد�ء  م��ن 

و�لت�صحية و�لفد�ء . 
نحن �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني ، �لذي تاآلبت عليه 
وت��اآم��رت عليه قوى   ، و�ل���ع���دو�ن  و�ل�����ص��ر  �لظلم  ع��و�م��ل 
، وعملت على ت�صريده  �ل�صهيونية �لعالمية و�ل�صتعمار 
و�نتهاك  حرماته  و��صتباحة  و��ر��صيه  دي��اره  و�غت�صاب 

مقد�صاته ، فما ��صتكان ��و لنت له قناة . 
نحن �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني ، �لذي �آمن بعروبته 
وبحقه في ��صتخال�ش وطنه وتحقيق حريته وكر�مته ، 
و�صمم على ح�صد قو�ه ، وتعبئة كل جهوده وطاقاته من 
�لجهاد  طريق  على  ق��دم��اً  و�ل�صير  ن�صاله  متابعة  ��ج��ل 

�لمقد�ش حتى يتحقق له �لن�صر �لنهائي �لكامل . 
حقنا  �إل��ى  ��صتناد�ً   ، �لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  نحن 
 ، بكامله  �ل�صليب  �لوطن  و��صترد�د   ، �لنف�ش  �لدفاع عن  في 
، وفي  �لدولية  �ل�ع��ر�ف و�لمو�ثيق  ��قرته  �ل��ذي  وهو �لحق 
حقوق  لمبادئ  وتطب�يقاً   ، �لمتحدة  �ل�م��م  ميثاق  مقدمتها 
�لإن�صان ، و�إدر�كاً منا لطبيعة �لعالقات �ل�صيا�صية �لدولية ، 
بمختلف ��بعادها ، ومر�ميها ، و�عتبار�ً للتجارب �لتي خلت في 
كل ما يتعلق با��صباب �لنكبة و���صاليب مجابهتها ، و�نطالقاً 
�لإن�صان  ع��زة  ��ج��ل  وم��ن   ، �لفل�صطيني  �لعربي  �ل��و�ق��ع  م��ن 
، و�صعور�ً منا  �لفل�صطيني وحقه في �لحياة �لحرة �لكريمة 

بالم�صوؤولية �لقومية �لخطيرة �لُملقاة على عاتقنا . 
ومن ��جل هذ� كله ، نحن �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني ، 
نملي هذ� �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني ونعلنه ، ونق�صم على 

تحقيقه : 
مادة 1 - فل�صطين وطن عربي تجمعه رو�بط �لقومية 
�لعربية ب�صائر �ل�قطار �لعربية ، �لتي توؤلف معها �لوطن 

�لعربي �لكبير . 
مادة 2 - فل�صطين بحدودها �لتي كانت قائمة في عهد 

�لنتد�ب �لبريطاني ، وحدة �إقليمية ل تتجز�� . 
مادة 3 - �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني هو �صاحب �لحق 
�ل�صرعي في وطنه ، وهو جزء ل يتجز�� من �ل�مة �لعربية 
ي�صترك معها في �آمالها و�آلمها ، وفي كفاحها من ��جل 

�لحرية و�ل�صيادة و�لتقدم و�لوحدة . 
يتم  ��ن  بعد   ، م�صيره  ي��ق��رر  فل�صطين  �صعب   -  4 مــادة 

تحرير وطنه ، وفق م�صيئته وبمح�ش �إر�دته و�ختياره . 
مادة 5 - �ل�صخ�صية �لفل�صطينية �صفة ���صيلة لزمة ل 

تزول ، وهي تنتقل من �لآباء �إلى �ل�بناء . 
�لذين  �لعرب  �لمو�طنون  هم  �لفل�صطينيون   -  6 مادة 
كانو� يقيمون �إقامة عادية في فل�صطين حتى عام 1947 ، 
�صو�ء من ��خرج منها ��و بقي فيها ، وكل من ولد ل�ب عربي 
فل�صطيني بعد هذ� �لتاريخ د�خل فل�صطين ��و خارجها هو 

فل�صطيني . 
مادة 7 - �ليهود �لذين هم من ���صل فل�صطيني يعتبرون 
با�ن يلتزمو� �لعي�ش بولء  �إذ� كانو� ر�غبين  فل�صطينيين 

و�صالم في فل�صطين . 
عربية  تن�صئة  �لفل�صطيني  �لجيل  تن�صئة  �إن   -  8 مادة 
قومية و�جب قومي رئي�صي ، ويجب �تخاذ جميع و�صائل 
�لتوعية و�لتثقيف لتعريفه بوطنه تعريفاً روحياً عميقاً 

ي�صده على �لدو�م �إلى وطنه �صد�ً وثيقاً ر��صخاً . 
مادة 9 - �لمذ�هب �لعقائدية �صيا�صية كانت ��و �جتماعية 
�ل�ول  و�جبهم  فل�صطين عن  ��هل  ت�صغل  �قت�صادية ل  ��و 
ف���ي ت��ح��ري��ر وط��ن��ه��م ، و�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون ج��م��ي��ع��اً جبهة 
وطنية و�حدة ، يعملون لتحرير وطنهم بكل م�صاعرهم 

وطاقاتهم �لروحية و�لمادية . 
مادة 10 - يكون للفل�صطينيين ثالثة �صعار�ت : �لوحدة 
يتم  ��ن  وبعد   ، و�لتحرير   ، �لقومية  و�لتعبئة   ، �لوطنية 
�لعامة  لحياته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يختار  �لوطن  تحرير 
ما ي�صاء من �لنظم �ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لجتماعية . 
مادة 11 - �ل�صعب �لفل�صطيني يوؤمن بالوحدة �لعربية ، ولكي 
�لمرحلة من  ه��ذه  ف��ي  عليه  ، يجب  ف��ي تحقيقها  دوره  ي���وؤدي 
كفاحه ��ن يحافظ على �صخ�صيته �لفل�صطينية ومقوماتها ، و��ن 
��ياً من �لم�صروعات �لتي  ينمي �لوعي بوجودها ، و��ن يناه�ش 

من �صا�نها �إذ�بتها ��و �إ�صعافها . 
هدفان  فل�صطين  وت��ح��ري��ر  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��وح��دة   -  12 مــادة 
فالوحدة   ، �لآخ���ر  تحقيق  منهما  �ل��و�ح��د  يهيئ  متكامالن 
�لعربية توؤدي �إلى تحرير فل�صطين ، وتحرير فل�صطين يوؤدي 

�إلى �لوحدة �لعربية ، و�لعمل لهما ي�صير جنباً �إلى جنب . 
مادة 13 - �إن م�صير �ل�مة �لعربية ، بل �لوجود �لعربي 
هذ�  وم��ن   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  بم�صير  ره��ن   ، بذ�ته 
لتحرير  وجهدها  �لعربية  �ل�م��ة  �صعي  ينطلق  �لتر�بط 
فل�صطين ، ويقوم �صعب فل�صطين بدوره �لطليعي لتحقيق 

هذ� �لهدف �لقومي �لمقد�ش . 
مادة 14 - �إن تحرير فل�صطين ، من ناحية عربية ، هو 

1- الوثائق الأ�شا�شية للمنظمة
الميثاق القومي الفل�شطيني
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�لعربية  �ل�مة  و�جب قومي تقع م�صوؤولياته كاملة على 
�لعربي  �ل�صعب  طليعتها  وفي  و�صعوباً  حكومات  با��صرها 
�لفل�صطيني ، ومن ��جل ذلك فاإن على �ل�مة �لعربية ��ن 
في  و�لروحية  و�لمادية  �لع�صكرية  طاقاتها  جميع  تعبئ 
�صبيل تحرير فل�صطين ، وعليها ب�صورة خا�صة ��ن تبذل 
وتوفر   ، و�ل��ت��ا�ي��ي��د  �ل��ع��ون  �لفل�صطيني  �ل��ع��رب��ي  لل�صعب 
�لو�صائل و�لفر�ش �لكفيلة لتمكينه من �لقيام بدوره في 

تحرير وطنه . 
مادة 15 - �إن تحرير فل�صطين ، من ناحية روحية ، يهيئ 
ت�صان   ، و�ل�صكينة  �لطما�نينة  من  جو�ً  �لمقد�صة  للبالد 
حرية  وتكفل   ، �لدينية  �لمقد�صات  جميع  ظ��الل��ه  ف��ي 
 ، تمييز  ول  تفريق  غير  م��ن  للجميع  و�ل��زي��ارة  �ل��ع��ب��ادة 
 . �لدين  ��و  �للغة  ��و  �للون  ��و  �لعن�صر  ���صا�ش  على  �صو�ء 
�إل��ى ن�صرة  ومن ��ج��ل ذلك ف��اإن ��ه��ل فل�صطين يتطلعون 

جميع �لقوى �لروحية في �لعالم . 
ن تحرير فل�صطين ، من ناحية دولية ، هو  اإ مادة 16 - 
كما  �لنف�ش  عن  �ل��دف��اع  ���ص��رور�ت  تقت�صيه  دفاعي  عمل 
فاإن  ذل��ك  ��ج��ل  . من  �لمتحدة  �ل�م��م  ين�ش عليه ميثاق 
 ، �ل�صعب �لفل�صطيني �لر�غب في م�صادقة جميع �ل�صعوب
يتطلع �إلى تا�ييد �لدول �لمحبة للحرية و�لعدل و�ل�صالم 
�ل�من  و�إق���ر�ر  فل�صطين  �إل��ى  �ل�صرعية  �ل�و���ص��اع  لإع���ادة 
و�ل�صالم في ربوعها ، وتمكين ��هلها من ممار�صة �ل�صيادة 

�لوطنية و�لحرية �لقومية . 
 ، ع��ام 1947 �ل��ذي ج��رى  �إن تق�صيم فل�صطين  مادة 17 - 
؛  وقيام » �إ�صر�ئيل « باطل من ���صا�صه مهما طال عليه �لزمن
في  �لطبيعي  وحقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لإر�دة  لُمغايرته 
وطنه ، ومناق�صته للمبادئ �لعامة �لتي ن�ش عليها ميثاق 

�ل�مم �لمتحدة ، وفي مقدمتها حق تقرير �لم�صير . 
، و�صك  ك��لٌّ م��ن : وع��د بلفور  ب��اط��الً  مــادة 8ا - يعتبر 
�لرو�بط  دع����وى  و��ن   ، عليهما  ت��رت��ب  وم���ا   ، �لن���ت���د�ب 
تتفق  ل  وفل�صطين  �ليهود  بين  �لروحية  ��و  �لتاريخية 
مع حقائق �لتاريخ ول مع مقومات �لدولة في مفهومها 
لي�صت  �صماوياً  دي��ن��اً  بو�صفها  �ليهودية  و��ن   . �ل�صحيح 
لي�صو�  �ليهود  ف��اإن  وكذلك   ، م�صتقل  وج��ود  ذ�ت  قومية 
�صعباً و�حد�ً له �صخ�صيته �لم�صتقلة ، و�إنما هم مو�طنون 

في �لدول �لتي ينتمون �إليها . 
 ، ن�صوئها  في  ��صتعمارية  حركة  �ل�صهيونية   -  19 مادة 
في  تع�صبية  عن�صرية   ، ��هد�فها  في  وتو�صعية  عدو�نية 
تكوينها ، وفا�ص�صتية بمر�ميها وو�صائلها . و�إن » �إ�صر�ئيل « 
 ، بو�صفها طليعة هذه �لحركة �لهّد�مة وركيزة لال�صتعمار
 ، م�صدر د�ئم للقلق و�ل�صطر�ب في �ل�صرق �ل�و�صط خا�صة
ولال��صرة �لدولية ب�صورة عامة . ومن ��جل ذلك فاإن ��هل 

فل�صطين جديرون بعون �ل��صرة �لدولية وتا�ييدها . 
�إن دو�ع��ي �ل�م��ن و�ل�صلم ، ومقت�صيات �لحق  مادة20 - 
للعالقات  حفظاً  جميعها  �ل���دول  م��ن  تتطلب   ، و�ل��ع��دل 
�لمو�طنين  ل���ولء  و��صتبقاء   ، �ل�صعوب  بين  �ل�����ص��ادق��ة 
م�صروعة  غير  حركة  �ل�صهيونية  تعتبر  ��ن   ، ل�وطانهم 

وتحرم وجودها ون�صاطها . 
 ، �لعدل  : بمبادئ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يوؤمن  مادة 21 - 
و�لكر�مة   ، �ل��م�����ص��ي��ر  وت��ق��ري��ر   ، و�ل�����ص��ي��ادة   ، و�ل���ح���ري���ة 
جميع  وي��وؤي��د   ، ممار�صتها  في  �ل�صعوب  وح��ق   ، �لإن�صانية
�لم�صاعي �لدولية �لتي تهدف �إلى �إقر�ر �ل�صلم على ���صا�ش 

�لحق و�لتعاون �لدولي �لحّر . 
مادة 22 - يوؤمن �ل�صعب �لفل�صطيني بالتعاي�ش �ل�صلمي 
على ���صا�ش �لوجود �ل�صرعي ، �إذ ل تعاي�ش مع �لعدو�ن ، 

ول �صلم مع �لحتالل و�ل�صتعمار . 
 مادة 23 - تحقيقاً ل�هد�ف هذ� �لميثاق ومبادئه ، تقوم 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بدورها �لكامل في تحرير 

فل�صطين ، وفق �لنظام �ل��صا�صي لهذه �لمنظمة . 
�إقليمية  �صيادة  ��ية  �لمنظمة  تمار�ش هذه  مادة 24 - ل 
على �ل�صفة �لغربية في �لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية ول 
ن�صاطها  ي��ك��ون  و���ص��وف   ، �لحّمة  ول منطقة  غ��زة  ق��ط��اع 
على �لم�صتوى �لقومي �ل�صعبي في �لميادين �لتحريرية 

و�لتنظيمية و�ل�صيا�صية و�لمالية . 
ع��ن حركة  م�����ص��وؤول��ة  �لمنظمة  ه���ذ�  ت��ك��ون  مــادة 25 - 
�ل�صعب �لفل�صطيني في ن�صاله من ��جل تحرير وطنه في 
 ، جميع �لميادين : �لتحريرية ، و�لتنظيمية ، و�ل�صيا�صية
على  فل�صطين  ق�صية  تتطلبه  م��ا  و���ص��ائ��ر   ، و�ل��م��ال��ي��ة 

�ل�صعيدين : �لعربي و�لدولي . 
�لدول  جميع  م��ع  �لتحرير  منظمة  تتعاون   -  26 مادة 
�ل�صوؤون  في  تتدخل  ول   ، �إمكانياتها  ح�صب  كل  �لعربية 

�لد�خلية ل�ية دولة عربية . 
 ، ون�صيد  وَق�����َص��م  َع��لَ��م  �لمنظمة  لهذه  يكون   -  27 مــادة 

ويقرر ذلك كله بموجب نظام خا�ش . 
بالنظام  ي��ع��رف  ن��ظ��ام  �لميثاق  ب��ه��ذ�  يلحق   -  28 مــادة 
فيه  تحدد   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �ل��صا�صي 
 ، وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا   ، وه��ي��ئ��ات��ه��ا   ، �ل��م��ن��ظ��م��ة  ت�صكيل  كيفية 
�لو�جبات  تقت�صيه  ما  وجميع   ، منها  كل  و�خت�صا�صات 

�لُملقاة عليها بموجب هذ� �لميثاق . 
مادة 29 - ل يعدل هذ� �لميثاق �إل با�كثرية ثلثي مجموع 
��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

في جل�صة خا�صة يدعى �إليها من ��جل هذ� �لغر�ش . 
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البـاب الأول
مبـادئ عـامة

مادة 1 - ي�صكل �لفل�صطينيون فيما بينهم وفقاً ل�حكام 
ه����ذ� �ل��ن��ظ��ام م��ن��ظ��م��ة ت��ع��رف ب��ا���ص��م م��ن��ظ��م��ة �لتحرير 

�لفل�صطينية . 
�لفل�صطينية  �ل���ت���ح���ري���ر  م��ن��ظ��م��ة  ت��ب��ا���ص��ر   -  2 ـــادة  م
هذ�  و��ح��ك��ام  �لقومي  �لميثاق  مبادئ  وف��ق  م�صوؤولياتها 
لو�ئح  من  �إليهما  ��صتناد�ً  ي�صدر  وما   ، �ل��صا�صي  �لنظام 

و��حكام وقر�ر�ت . 
���صا�ش  على  �لمنظمة  د�خ���ل  �ل��ع��الق��ات  ت��ق��وم  مــادة 3 - 
�للتز�م بالن�صال و�لعمل �لوطني في تر�بط وثيق بين 
قيادتها  �إلى  �لمنظمة  قاعدة  من  �لمختلفة  �لم�صتويات 
 ، �لجماعية ، وعلى ���صا�ش �حتر�م �ل�قلية لإر�دة �ل�غلبية
�لحركة  ومتابعة  �لإقناع  طريق  عن  �ل�صعب  ثقة  وك�صب 
�لن�صالية ، و�لعمل على ��صتمر�ر �لدفع �لتحريري لدى 
�لجماهير . وتطبيقاً وتنفيذ�ً لهذ� �لمبد�� ، على �للجنة 
�لمنظمة  بت�صكيالت  خا�صاً  نظاماً  ت�صع  ��ن  �لتنفيذية 
مر�عية في ذلك ظروف �لفل�صطينيين في مختلف ��مكنة 

تجمعهم ، وتحقيق ��هد�ف �لميثاق و�لنظام . 
في  طبيعيون  ��ع�صاء  جميعاً  �لفل�صطينيون   -  4 مــادة 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، يوؤدون و�جبهم في تحرير 
�لفل�صطيني  ، و�ل�صعب  وطنهم قدر طاقاتهم وكفاء�تهم 

هو �لقاعدة �لكبرى لهذه �لمنظمة . 

الباب الثاني
المجل�س الوطني

طريق  عن  �لوطني  �لمجل�ش  ��ع�صاء  ُينتخب   -  5 مادة 
�لقتر�ع �لمبا�صر من قبل �ل�صعب �لفل�صطيني ، بموجب 

نظام ت�صعه �للجنة �لتنفيذية لهذه �لغاية . 
مادة 6 - �إذ� تعذر �إجر�ء �لنتخابات �لخا�صة بالمجل�ش 
تتهيا�  ��ن  �إل��ى  قائماً  �لوطني  �لمجل�ش  ��صتمر   ، �لوطني 

ظروف �لنتخابات . 
�لعليا لمنظمة  �ل�صلطة  �لوطني هو  �لمجل�ش  مادة 7 - 
�لتحرير ، وهو �لذي ي�صع �صيا�صة �لمنظمة ومخططاتها 

وبر�مجها . 
مادة 8 - مدة �لمجل�ش �لوطني ثالث �صنو�ت ، وينعقد 
دورياً بدعوة من رئي�صه مرة كل �صنة في �صهر ��يار/ مايو 
 ، من كل �صنة ، ��و في دور�ت غير عادية بدعوة من رئي�صه
عدد  رب��ع  م��ن  ��و  �لتنفيذية  �للجنة  م��ن  طلب  على  بناء 
��ع�صاء �لمجل�ش ، ويكون مكان �نعقاده في �لقد�ش ��و غزة 
�آخ��ر ، ح�صب �لظروف . ف��اإذ� لم ي��دُع رئي�ش  ��ي مكان  ��و 
�لمجل�ش �إلى مثل هذ� �لجتماع ، يعتبر �لجتماع منعقد�ً 

��ع�صائه  ُحكماً في �لمكان و�لزمان �لمحددين في طلب 
��و طلب �للجنة �لتنفيذية . 

موؤلف  رئا�صة  مكتب  �لوطني  للمجل�ش  يكون   -  9 مادة 
ينتخبهم  ع��ام  و��م��ي��ن  للرئي�ش  ونائبين  �لرئي�ش   : م��ن

�لمجل�ش �لوطني في بدء �نعقاده . 
�نعقاده  دور  ف��ي  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش  ينظر   -  10 مــادة 

�لعادي في : 
 �� - �لتقرير �ل�صنوي �لذي تقدمه �للجنة �لتنفيذية عن 

�إنجاز�ت �لمنظمة و��جهزتها . 
و�عتماد  �ل��ق��وم��ي  ل��ل�����ص��ن��دوق  �ل�����ص��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر   -  ب 

�لميز�نية . 
 ج - �لقتر�حات �لتي تقدم �إليه من لجان �لمنظمة . 

 د - ��ي م�صائل ��خرى تعر�ش عليه . 
مادة 11 - يوؤلف �لمجل�ش �لوطني - تي�صير�ً ل�عماله - 
�للجان �لتي يرى �صرورة لت�صكيلها . وتقدم هذه �للجان 
يقوم  �لذي  �لوطني  �لمجل�ش  �إلى  وتو�صياتها  تقاريرها 

بدوره بمناق�صتها وي�صدر قر�ر�ته ب�صا�نها . 
بح�صور  للمجل�ش  �لقانوني  �لن�صاب  يتكون   -  12 مادة 
���صو�ت  ب��ا�غ��ل��ب��ي��ة  �ل����ق����ر�ر�ت  وت��ت��خ��ذ   ، ��ع�����ص��ائ��ه  ث��ل��ث��ي 

�لحا�صرين . 

الباب الثالث
اللجنة التنفيذية

��ع�صائه  بين  من  �لوطني  �لمجل�ش  ينتخب   -  13 مادة 
رئ��ي�����ش �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ، وي��ت��ول��ى �ل��رئ��ي�����ش �ختيار 

��ع�صائها . 
ع�صر  خم�صة  م��ن  �لتنفيذية  �للجنة  ت��وؤل��ف   - ــادة14  م
بينهم  من  ه��وؤلء  وينتخب   ، �لرئي�ش  فيهم  بمن  ع�صو�ً 

نائباً للرئي�ش . 
تنفيذية  �صلطة  ��على  �لتنفيذية هي  �للجنة  مادة 15 - 
متفرغون  و��ع�صاوؤها  �لنعقاد  د�ئمة  وتكون   ، للمنظمة 
للعمل ، وتتولى تنفيذ �ل�صيا�صة و�لبر�مج و�لمخططات 
��مامه  م�صوؤولة  وتكون   ، �لوطني  �لمجل�ش  يقررها  �لتي 

م�صوؤولية ت�صامنية وفردية . 
مادة 16 - تتولى �للجنة �لتنفيذية : 

 �� - تمثيل �ل�صعب �لفل�صطيني . 
 ب - �لإ�صر�ف على ت�صكيالت �لمنظمة . 

 ج - �إ�صد�ر �للو�ئح و�لتعليمات و�تخاذ �لقر�ر�ت �لخا�صة 
بتنظيم ��عمال �لمنظمة ، على ��ل تتعار�ش مع �لميثاق 

��و �لنظام �ل��صا�صي . 
 د - تنفيذ �ل�صيا�صة �لمالية للمنظمة و�إعد�د ميز�نيتها . 

النظام الأ�شـا�شي لمنظمة التحرير الفل�شطينية
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�لتنفيذية جميع  �للجنة  تبا�صر   ، �لعموم  وعلى وجه 
م�����ص��وؤول��ي��ات م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر وف���ق �ل��خ��ط��ط �لعامة 

و�لقر�ر�ت �لتي ي�صدرها �لمجل�ش �لوطني . 
في  �لتنفيذية  للجنة  �ل��د�ئ��م  �لمقر  ي��ك��ون   -  17 مــادة 
��ي مكان  ��ن تعقد �جتماعاتها في  ، ولها  مدينة �لقد�ش 

�آخر تر�ه منا�صباً . 
مادة 18 - تن�صئ �للجنة �لتنفيذية �لدو�ئر �لآتية : 

 �� - �لد�ئرة �لتحريرية . 
 ب - د�ئرة �ل�صوؤون �ل�صيا�صية و�لإعالمية . 
 ج - د�ئرة �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني . 

 د - د�ئرة �ل�صوؤون �لعامة و�لتوجيه �لقومي . 
 ه� - ��ي د�ئرة ��خرى ترى �للجنة �صرورة �إن�صائها . 

وي��ك��ون لكل د�ئ���رة مدير ع��ام و�ل��ع��دد �ل���الزم من 
�لموظفين . ويحدد �خت�صا�ش كل د�ئرة بنظام خا�ش 

ت�صعه �للجنة �لتنفيذية . 
�لعالقات  بتوثيق  �لتنفيذية  �للجنة  تقوم   -  19 مــادة 
�لمنظمات  جميع  وب��ي��ن  �لمنظمة  بين  �لعمل  وتن�صيق 
و�لت����ح����اد�ت و�ل��م��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ع��رب��ي��ة و�ل���دول���ي���ة ، �لتي 
��غر��ش  ��و تعينها على تحقيق  تتفق معها في �ل�ه��د�ف 

�لمنظمة . 
ممار�صة  ف���ي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت�صتمر   -  20 مــادة 
بثقة  متمتعة  د�م����ت  م��ا  و�خ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا  ���ص��الح��ي��ات��ه��ا 
تقدم  ��ن  �لتنفيذية  �للجنة  وع��ل��ى   ، �لوطني  �لمجل�ش 
��صتقالتها �إلى �لمجل�ش �لوطني �لجديد في ��ول �جتماع 

يعقده ، ويجوز �إعادة �نتخاب رئي�ش �للجنة �لم�صتقيل . 
مادة 21 - يتكون �لن�صاب �لقانوني للجنة �لتنفيذية من 
ثلثي ��ع�صائها ، وتتخذ قر�ر�تها با�غلبية ���صو�ت �ل�ع�صاء 

�لحا�صرين . 

الباب الرابع
اأحكام عامة

مادة 22 - ت�صكل وحد�ت فل�صطينية خا�صة وفق �لحاجات 
�لع�صكرية و�لخطة �لتي تقررها �لقيادة �لعربية �لموحدة ، 

بالتفاق وبالتعاون مع �لدول �لعربية �لمعنية . 
�إلحاق  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ع��م��ل   -  23 مـــادة 
�لعربية  �ل��ح��رب��ي��ة  و�ل��م��ع��اه��د  بالكليات  �لفل�صطينيين 
�لفل�صطينيين  وتعبئة جميع طاقات  �لع�صكري  للتدريب 

و�إمكاناتهم ، و�إعد�دهم لمعركة �لتحرير . 
�لقومي  بال�صندوق  ي��ع��رف  ���ص��ن��دوق  ين�صا�   -  24 مــادة 
باإد�رته  ي��ق��وم   ، �لمنظمة  ��ع��م��ال  لتمويل  �لفل�صطيني 
مجل�ش �إد�رة خا�ش يوؤلف بموجب نظام خا�ش بال�صندوق 

ي�صدره �لمجل�ش �لوطني . 
مادة 25 - مو�رد �ل�صندوق �لقومي تتا�لف من : 

ُتجبى  و  تفر�ش  �لفل�صطينيين  على  ثابتة  �صريبة   -  �� 
بنظام خا�ش . 

 ب - �لم�صاعد�ت �لمالية �لتي تقدمها �لحكومات و�ل�مه 
�لعربية . 

 ج - طابع �لتحرير �لذي تن�صئه �لدول �لعربية ل�صتعماله 
في �لمعامالت �لبريدية وغيرها . 

 د - �لتبرعات و�لهبات . 
تقدمها  �ل��ت��ي  ��و  �لعربية  و�ل��م�����ص��اع��د�ت  �ل��ق��رو���ش   -  ه��� 

�ل�صعوب �ل�صديقة . 
 و - ��ية مو�رد ��خرى يقرها �لمجل�ش �لوطني . 

لجان  و�ل�صديقة  �لعربية  �لبالد  في  ت�صكل   -  26 مادة 
تعرف بلجان ن�صرة فل�صطين ، لجمع �لتبرعات وم�صاندة 

�لمنظمة في م�صاعيها �لقومية . 
مادة 27 - يكون تمثيل �ل�صعب �لفل�صطيني في �لموؤ�ص�صات 
و�لموؤتمر�ت �لعربية على �لم�صتوى �لذي تقرره �للجنة 
�لتنفيذية ، وُت�صمي �للجنة �لتنفيذية ممثالً لفل�صطين 

لدى جامعة �لدول �لعربية . 
مادة 28 - يحق للجنة �لتنفيذية ��ن ت�صدر من �للو�ئح 

ما يلزم لتنفيذ ��حكام هذ� �لنظام . 
��و  تغييره  ��و  �ل��صا�صي  �لنظام  ه��ذ�  تعديل   -  29 مادة 
للمنظمة  �لوطني  �لمجل�ش  �صلطة  م��ن  �إل��ي��ه  �لإ���ص��اف��ة 

با�غلبية ثلثي ��ع�صائه . 

الباب الخام�س
اأحكام انتقالية

مجل�صاً  �ل�ول  �ل��وط��ن��ي  �ل��م��وؤت��م��ر  ي�صبح   -  30 ــادة  م
��ول مجل�ش وطني  �نتقالياً تنتهي مدته بانتخاب  وطنياً 
�لخت�صا�صات  كافة  ويمار�ش   ، �لنظام  هذ�  ل�حكام  وفقاً 

و�ل�صالحيات �لمقررة للمجل�ش �لوطني . 
مادة 31 - تكون مدة �لمجل�ش �لوطني �لحالي �صنتين 

�بتد�ء من 28/ 5/ 1964 . 
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بمثابة  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  ق��ي��ام  ك���ان 
�لتج�صيد �لفعلي و�لعملي للكيان �لفل�صطيني ، �لذي يعد 
 1948 ع��ام  نكبة  بعد  �لفل�صطيني  لل�صعب  تحقق  ما  ��ه��م 
توحيد  �لكيان على  ه��ذ�  لقد عمل   . �لآف��اق  وت�صتته في 
 ، ��هد�فه وب��ل��ورة   ، كلمته  وج��م��ع   ، �لفل�صطيني  �ل�صف 
و�لتي   ، تحقيقها  ي��م��ك��ن  ب��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��و���ص��ائ��ل  و�خ��ت��ي��ار 
، وهي حقوق ل  �لد�ئمة في وطنه  تتلخ�ش في حقوقه 
�لتنازل  ��و  فيها  �لتفريط  يمكن  ول   ، بالتقادم  ت�صقط 

، ول يحق ل�ي جهة تجاوزها ��و تخطيها .  عنها
ل �صك في ��ن من ��هم �إنجاز�ت �ل�صقيري بعث �لكيان 
، كما  �لفل�صطينية  �لتحرير  و�إن�صاء منظمة  �لفل�صطيني 
�ل�صليمة  �ل��ص�ش  ��نه و�صع  ، و�ل�ه��م من هذ�  �صابقاً  قلنا 
و�لمرتكز�ت �لقوية و�لقو�عد �لمتينة لهذ� �لكيان ، و�صّكل 
�لتحرير  لمنظمة  �ل�صحيحة  و�ل�طر  �لتنظيمي  �لهيكل 
�لفل�صطينية ، ف�صاغ �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني و�لنظام 
�ل��صا�ش للمنظمة ، من و�قع خلفيته �لقانونية وخبرته 

�لن�صالية وم�صاركته في م�صيرة �لق�صية �لفل�صطينية . 
�لتنظيمي  �لهيكل  ل��ه��ذ�  �ل��م��ق��وم��ات  ��ب���رز  م��ن  وك���ان 
�لرئي�صية  �لموؤ�ص�صات  باإن�صاء  �ل�صقيري  قيام   ، و���ص�صه 
�لتحرير  جي�ش   : وه��ي  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة 
ومركز   ، �لفل�صطيني  �لقومي  و�ل�صندوق   ، �لفل�صطيني 
��ه��م��ي��ة �لإع����الم  ��درك  �ل���وق���ت ن��ف�����ص��ه  �ل�ب���ح���اث . وف���ي 
ودوره �ل��ف��ع��ال ف��ي �ل��ك��ف��اح و�ل��ن�����ص��ال ، ف��ا����ص�����ش �لإذ�ع����ة 
.. �صوت فل�صطين ، و��ن�صا� مكاتب للمنظمة  �لفل�صطينية
بو�جبها  لتقوم  �ل�صديقة  و�ل��دول  �لعربية  �ل�ق��ط��ار  في 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  وبخدمة   ، بالق�صية  �لتوعية  ف��ي 
بالم�صوؤولين  و�ل�صالت  �لرو�بط  وبتقوية   ، �ل�صتات  في 
و�لر�صميين و�لبارزين في �ل�قطار �لمختلفة بما يخدم 

�لق�صية �لفل�صطينية . 
ونعر�ش تالياً للموؤ�ص�صات �لتي ��ن�صا�ها �ل�صقيري : 

 جي�س التحرير الفل�شطيني)*(
ب���ا�ن���ه م���ا د�م����ت م��ن��ظ��م��ة �لتحرير  �آم����ن �ل�����ص��ق��ي��ري 
هدفها  و��ن   ، فل�صطين  تحرير  على  تعمل  �لفل�صطينية 
�ل��صا�ش هو ��صتعادة �ل�ر��صي �لفل�صطينية �لمحتلة ، فال 
بد من وجود جي�ش كا�د�ة لتحقيق هذ� �لهدف ، �لذي كان 
�لقر�ر�ت  ت  ن�صّ ولذلك   . �لمجل�ش  ��ع�صاء  �إجماع  محل 

�لع�صكرية للمجل�ش على : 
�لبدء فور�ً بفتح �لمع�صكر�ت لتدريب جميع �لقادرين    )1

رجالً   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  �ل�صالح  حمل  على 
ون�صاء وب�صورة �إلز�مية ود�ئمة . و�إعد�د كل فرد منهم 

ليكون على م�صتوى معركة �لتحرير . 
ت�صكيل كتائب فل�صطينية ع�صكرية نظامية ، وكتائب    )2

فد�ئية قادرة وفّعالة . 
تزويد هذه �لكتائب بمختلف ��نو�ع �ل��صلحة �لحديثة    )3

و�لتجهيز�ت �لالزمة . 
بالكليات  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  �ل�����ص��ب��اب  لإل����ح����اق  �ل�����ص��ع��ي    )4
و�لدول  �لعربية  �ل���دول  ف��ي  �لع�صكرية  و�ل��م��د�ر���ش 

�ل�صديقة . 
تطبيق نظام �لمقاومة �ل�صعبية و�لدفاع �لمدني في    )5

�صفوف �ل�صعب �لفل�صطيني . 
وبغية �لبدء بتنفيذ بع�ش هذه �لقر�ر�ت ب�صرعة ، تّم 
��ي��ار / مايو  �صهر  ��ول مع�صكر في قطاع غزة في  �فتتاح 
تدريبياً  مع�صكر�ً  �لجز�ئرية  �لحكومة  و�فتتحت   .  1964
خا�صا بالفل�صطينيين ، وطلبت من مكتب فل�صطين في 
�لفل�صطينيين �لذين يرغبون  با��صماء  �لجز�ئر تزويدها 

في �للتحاق بهذ� �لمع�صكر . 
��ول وجود علني للجي�ش �لفل�صطيني �لنظامي  ظهر 
بعيد   ) م�صر   ( ف��ي  �لعربية  �لجمهورية  �حتفالت  ف��ي 
��صتركت وح��د�ت رمزية في  �إذ   ، �لثورة يوم 1964/7/23 

�لعر�ش �لع�صكري با�صم » جي�ش فل�صطين « . 
��ّيد موؤتمر �لقمة �لثاني �لذي �نعقد في �لإ�صكندرية 
يوم 1964/9/5 قر�ر منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باإن�صاء 
وباختيار   ، للمنظمة  �لتابع  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش 
 ، ��ي��ن��م��ا وج����دو� ��ب���ن���اء فل�صطين  ���ص��ب��اط��ه وج���ن���وده م��ن 
ور�صدت �لمنظمة �لمبالغ �لالزمة له . ون�ش في بيانه 
�لختامي على ��ن �لموؤتمر » �عتمد قر�ر �لمنظمة باإن�صاء 

جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني « . 
و�إثر ذلك ، عينت رئا�صة �لمنظمة �صابطاً فل�صطينياً 
وجيه  �للو�ء  وه��و   ، �لفل�صطيني  �لتحرير  لجي�ش  قائد�ً 
قو�ت  لإن�����ص��اء  �لعمل  �إل��ى  وَدَع��ت��ه   ، �لكويت  م��ن  �لمدني 
تعاوناً  يتعاون  ��ن  منه  وطلبت   ، فد�ئية  وق��و�ت  نظامية 
�لدول  جامعة  في  دة  �لموحَّ �لعربية  �لقيادة  مع  كامالً 

�لعربية . 
وم�صر  �صورية  م��ن  ك��ّل  ف��ي  �لجي�ش  لهذ�  ن��و�ة  �ُصكلت 
و�لعر�ق ، و��ُطلق على قو�ت �لجي�ش في �صورية �لتي بلغت 
ثالث كتائب ��صم ) قو�ت حطين ( ، وفي �لعر�ق �ُصّكل من 
، وفي قطاع غزة   ) �لقاد�صية  ��صم ) قو�ت  َحَملتا  كتيبتين 

)*( �لم�صدر : �لمو�شوعة الفل�شطينية ، ق1 ، 1984 ، ج2 : �ش �ش116 - 118 .   و د . محمد ��صتية ) تحرير ( ، مو�شوعة الم�شطلحات 
والمفاهيم الفل�شطينية ، �لبيرة -  فل�صطين : �لمركز �لفل�صطيني للدر��صات �لعالمية ، 2008 ، �ش 198 . 

2- الموؤ�ش�شات الرئي�شة لمنظمة التحرير الفل�شطينية
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، و�صكلت �لقو�ت في �لقطاع من  ��ُعلن �لتجنيد �لإجباري 
، وقامت   ) ق��و�ت ) عين جالوت  ��صم  ث��الث كتائب حملت 
�لتحرير  �لعامة لجي�ش  �لقيادة  �لثالث  �لقو�ت  ر���ش  على 
�لعام  �لقائد  من  وتتكون   ، �لقاهرة  ومقّرها  �لفل�صطيني 
للجي�ش ورئي�ش �ل�ركان وروؤ�صاء ��جهزة �لقيادة �لمختلفة . 
من  جّمة  ت�صهيالت  وم�صر  و�ل��ع��ر�ق  �صورية  قدمت 
 ، �لتحرير  جي�ش  في  �لفل�صطينيين  تطّوع  تي�صير  ��ج��ل 
للتدريب  �لع�صكرية  ومد�ر�صها  كلياتها  ��ب���و�ب  وفتحت 
بمختلف  وللتمر�ش   ، و�لمهني  و�لخت�صا�صي  �لقيادي 
ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال و����ص��ت��ع��م��ال �ل����ص��ل��ح��ة . و���ص��ل��ك��ت معظم 
�إذ �صمحت بتطوع   ، �لدول �لعربية �ل�خ��رى هذ� �ل�صبيل 
 ، ت�صكيلها تم  �لتي  بالوحد�ت  لاللتحاق  �لفل�صطينيين 
رّحبت  �لتي  �لعربية  �لع�صكرية  و�لمد�ر�ش  بالكليات  ��و 

بتدريب �لفل�صطينيين . 
عقد �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني دورته �لثانية في 
�لقاهرة في 1965/5/31 و���صدر قر�ر�ت ع�صكرية ، تعك�ش 
بالجي�ش من جهة وعدم مقابلة  �لمنظمة  �هتمام  حجم 
هذ� �لهتمام بما يو�زيه من قبل �لدول �لعربية ، وهي : 

�لإ�صر�ع في تنفيذ �لتدريب �ل�صعبي .    )1
�إن�صاء �إد�رة للتعبئة �لعامة في �لمنظمة .    )2

ت�����ص��ه��ي��ل م��ه��م��ة ق���ي���ادة ج��ي�����ش �ل��ت��ح��ري��ر ف���ي �ختيار    )3
و�نتقالهم   ، �ل�خ��رى  �لع�صكرية  و�لعنا�صر  �ل�صباط 
للمقت�صيات  وف��ق��اً  �ل��ت��ح��ري��ر  جي�ش  وح����د�ت  �صمن 
�لع�صكرية ، وتمكين �لقيادة من تدريب �لفل�صطينيين 

في ��ر��صي �لدول �لعربية �لمقيمين فيها . 
�لفل�صطينيين  جميع  على  �لإلز�مي  �لتجنيد  فر�ش    )4

�لقادرين على حمل �ل�صالح ��ينما كانو� . 
وزي���ادة  �ل��ف��د�ئ��ي��ي��ن  بت�صكيالت  �له��ت��م��ام  م�صاعفة    )5
��صتخد�ماً  ��صتخد�مهم  م��ن  يمّكن  ب�صكل  ��ع��د�ده��م 

ناجحاً في �لعمليات �لحربية . 
�له���ت���م���ام ب����دور �ل����م����ر��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ف���ي معركة    )6
 ، �لتحرير ، لتمكينها من �لعمل في �لمقاومة �ل�صعبية

و�لخدمات �لطبية ، و�لإ�صعاف �لميد�ني . 
�لتعبئة  خطط  تنفذ  �لجي�ش  ق��ي��ادة  ��خ���ذت  ��ن  وب��ع��د 
و�ل��ت��ج��ن��ي��د ، وت��ل��ح��ق �ل�ف�����ر�د ب�����دور�ت ت��دري��ب��ي��ة ، وتبعث 
�لع�صكرية  �ل��ك��ل��ي��ات  �إل����ى  ���ص��ب��اط��اً  ل��ي��ك��ون��و�  �ل��م��ر���ص��ح��ي��ن 
�لم�صترك  �لعربي  �لعمل  �إط��ار  ��زم��ة في  ، ظهرت  �لعربية
تركت �آثارها في تطّور جي�ش �لتحرير ، وفي تمركز قو�ته 
ومهامها ، كما ��ّثرت في ��عمال منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
ذ�تها . وقد برزت هذه �ل�زمة في مطلع عام 1966 حينما 
�قترحت �لمنظمة على �ل�ردن �ل�صماح لها بتطبيق �لتجنيد 
�لإلز�مي على �لفل�صطينيين ، و�إن�صاء كتائب ��خرى لجي�ش 
وظهرت   . �ل�صعبي  للتدريب  مع�صكر�ت  و�إقامة   ، �لتحرير 
بو�در �نفر�ج �ل�زمة �إثر �لجتماع �لم�صترك بين �لجانبين 

جامعة  مقر  ف��ي   1966/2/21 ي��وم  و�لفل�صطيني  �ل�ردن���ي 
�لدول �لعربية بالقاهرة . 

ومنظمة  �ل�ردن��ي��ة  �لحكومة  بين  �ل��ع��الق��ات  ت��ا�زم��ت 
�لحكومة  قطع  �إل���ى  ��ّدى  مما   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 
�ل�صابع  �ل�صهر  في  �لتحرير  بمنظمة  عالقاتها  �ل�ردنية 

من عام 1966 . 
�لوطني  �لمجل�ش  عقدها  �لتي  �لثالثة  دورت���ه  وف��ي 
�لفل�صطيني في غزة يوم 1966/5/20 ، ���صدر عدة قر�ر�ت 
تتعلق بال�صوؤون �لع�صكرية ، تعّبر عن و�قع حال �لجي�ش 

و�لمنظمة منها : 
�لمالية  بالتز�ماتها  �لوفاء  �لعربية  �ل��دول  منا�صدة    )1
مخ�ص�صات  و�ع��ت��ب��ار   ، �لتحرير  جي�ش  ق��ي��ادة  ت��ج��اه 
غير  �لعربية  �ل��دول  على  �لتز�مات  �لمالية  �لجي�ش 
�لعربية  �لقيادة  لدى  �لمال  يتوفر من  بما  مرتبطة 

�لموحدة . 
�إلى  �لفل�صطيني  �لقومي  �ل�صندوق  �إي��ر�د�ت  تحويل    )2

ح�صاب جي�ش �لتحرير . 
تحت  �لمنظمة  ق��ي��ادة  ف��ي  �لع�صكرية  �ل��د�ئ��رة  و�صع    )3

�إ�صر�ف قيادة جي�ش �لتحرير . 
و�جهها  �لتي  �لكثيرة  �ل�صعوبات  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
��صتطاعت   ، ه��ذه  تا��صي�صه  مرحلة  ف��ي  �لتحرير  جي�ش 
قيادته ��ن توفر ل�فر�د �لجي�ش و�صباطه م�صتوى تدريبياً 
�لكليات  بع�ش  ��ن  �صيما  ول   ، ج��ي��د�ً  وق��ت��ال��ي��اً  ع�صكرياً 
�لع�صكرية �لعربية ��و�صكت ��ن تخّرج �لدفعات �ل�ولى من 
�صباط جي�ش �لتحرير . و�إل��ى جانب ه��وؤلء �لخريجين 
من �لكليات �لعربية ، ��وفدت قيادة جي�ش �لتحرير بعثات 
بع�ش  ف��ي  �لع�صكرية  �لكليات  �إل���ى  لالنت�صاب  تعليمية 

�لدول �ل�جنبية �ل�صديقة . 
مو�زنتها  من   %85 �لتحرير  منظمة  قيادة  �صت  خ�صّ
لجي�ش �لتحرير ، ولكنها و�جهت عقبات مالية ، فمعظم 
 ، للمنظمة  �لمالية  ِح�ص�صها  تدفع  ل��م  �لعربية  �ل���دول 
وكان �لجي�ش يومذ�ك بحاجة �إلى خم�صة ماليين جنيه 
��ثر  . وقد ظهر  �لتا��صي�ش  لي�صتكمل مرحلة   ، �إ�صترليني 
هذ� �لو�صع في قر�ر�ت �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني في 

دورته �لثالثة �لتي مّر ذكرها . 
وتثبيتاً  ت��ط��وي��ر�ً  �صهد   1966 ع��ام  �إن  �ل��ق��ول  ويمكن 
ذ�ته  �ل��وق��ت  ف��ي  ول��ك��ن��ه �صهد   ، �ل��ت��ح��ري��ر  ل��و���ص��ع جي�ش 
متاعب ��ّثرت في تنفيذ �لمرحلة �لثانية من خطة �إن�صائه 

وتطويره وت�صليحه و�إعد�ده للمعركة . 
وفي ��يار / مايو 1967 حينما بد��ت ُنُذر �لحرب تلوح 
في �ل�فق ، و�صعت �لمنظمة قو�ت �لجي�ش تحت ت�صرف 

قياد�ت �ل�قطار �لتي ُوجدت فيها . 
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��فر�د  ت�صدى   ، �لعدو�نية   1967 حزير�ن  حرب  وفي 
�لجي�ش في قطاع غزة لقو�ت �لعدو �ل�صهيوني وكبدوها 
خ�صائر فادحة ، و��ظهرو� �صجاعة فائقة في ذلك ، حتى 
��ن قو�ت �لعدو�ن دخلت خانيون�ش و�ندحرت منها ثالث 

مر�ت . 
�ل�����ص��ه��ي��ون��ي��ة عقدت  �ل��ح��ك��وم��ة  ��ن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
�جتماعاً طارئاً بعد �لإعالن عن تا��صي�ش جي�ش �لتحرير 
�لفل�صطيني ، تحدثت فيه غولد� مائير وزيرة �لخارجية 
�ل�صهيونية وقالت : » �إن » �إ�صر�ئيل « تنظر بقلق �صديد 
جي�ش  باإن�صاء  �لخا�ش  �لعربية  �لقمة  موؤتمر  ق��ر�ر  �إل��ى 
�لتحرير �لفل�صطيني « ، و�صرح �إ�صحق ر�بين رئي�ش ��ركان 
�لجي�ش �لإ�صر�ئيلي �آنذ�ك ، با�ن » ت�صكيل جي�ش فل�صطين 
خطر�ً  �لم�صتقبل  ف��ي  ي�صكل  كما  �صيا�صياً  خ��ط��ر�ً  يمثل 

ع�صكرياً « . 
��نه  ، وزير �لخارجية �ل�ميركي   » » دين ر�صك  و��علن 
�إن�صاء  �إن   «  : ��ميركا يقولون فيها  تلقى ر�صالة من يهود 
 قو�ت م�صلحة من �لالجئين �لعرب هو تدمير ل� » �إ�صر�ئيل « 
وتهديد خطير لل�صالم في �ل�صرق �ل�دنى ، ولهذه �لدللة 

م�صاعفاتها �لخطيرة ويجب كبحها «)*( . 
تا��صي�ش  ��ول����ى  �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ن  ب��ال��ذك��ر  �ل��ج��دي��ر  وم���ن 
�لجي�ش وتا�هيله تدريباً وت�صليحاً �هتماماً كبير�ً ، فقد كان 
��ّنى توجه ، وكانت  ��ولويات برنامجه  �صغله �ل�صاغل وفي 
��برز �لمحطات في ذلك �صفقة �ل��صلحة �لتي ح�صل عليها 
، و�ُصحنت عن  خالل زيارته لل�صين في �آذ�ر / مار�ش 1965
عبد  �لرئي�ش  ُيخطر  ��ن  دون   ، �لإ�صكندرية  ميناء  طريق 
، وك��اد يتغيب عن ح�صور  ��غ�صبه  �ل��ذي  ، �ل�م��ر  �لنا�صر 

�فتتاح �لمجل�ش �لوطني �لثاني ب�صبب ذلك . 
وبعد ��صتقالة �ل�صقيري من رئا�صة منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية في 1967/12/24 دخلت �لمنظمة في مرحلة 
جديدة ، وعمدت �لقيادة �لجديدة �إلى �إجر�ء تغيير�ت في 
منا�صب قيادة �لجي�ش ، �إذ عينت في �صهر تموز / يوليو 
1968 رئي�صاً جديد�ً لهيئة �ل�رك��ان ، و��جرت تنقالت في 
 ، يونيو 1969   / ، وفي حزي�ر�ن  �لقي�ادة  �صف�وف �صباط 
فيها  ��صتحدثت  ق��ر�ر�ت  �لتنفيذية عدة  �للجنة  ���صدرت 
من�صب ) �لقائد �لعام لجي�ش �لتحرير ( ، وعينت �صابطاً 
 ، �ل��ع��ام��ة  �ل�رك����ان  لهيئة  ج��دي��د�ً  رئي�صاً  عينت  كما   ، ل��ه 
و��ج�����رت ت��ن��ق��الت ��خ����رى ب��ي��ن �ل�����ص��ب��اط ، وب��ذل��ك دخل 
 - �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  دخلت  كما   - �لجي�ش 

مرحلة جديدة)**( . 

قوات التحرير ال�شعبية
���صدر �ل�صقيري قر�ر�ً بت�صكيل قو�ت �لتحرير �ل�صعبية 
في 1967/10/30 ، كف�صيل فد�ئي مقاتل في �إطار جي�ش 
تكليف  م��ن  يومين  بعد  وذل���ك   ، �لفل�صطيني  �لتحرير 
�للجنة �لتنفيذية له باإتخاذ خطو�ت تفعيلية لدور جي�ش 
�لتحرير �لفل�صطيني في �نتهاج �لكفاح �لم�صلح ، و�صكلت 
و�صباط  �لتنفيذية  �للجنة  ف��ي  ��ع�����ص��اء  م��ن  ق��ي��ادة  لها 

�لجي�ش .
وقد بنت ) قو�ت �لتحرير �ل�صعبية ( ثالث قو�عد : 
في �لكر�مة بقيادة نمر حجاج ، و�لقطاع �ل�و�صط بقيادة 
يحيى  ب��ق��ي��ادة  �ل�صمالية  و�لمنطقة   ، ���ص��ر���ص��ور  ��ح��م��د 
مرتجى ، مع نقطة �صغيرة في �لكرك ، و�فتتحت مركز 
، ثم  ��ب��و �صعبان  ، وتولى قيادته وليد  تدريب في جر�ش 
��بو  رزق  و��خ��ي��ر�ً محمد   ، فا�حمد �صر�صور   ، فايز ج��ر�د 
عبده . تولى قيادة قو�ت �لتحرير لحقاً فايز �لترك ، ثم 
بهجت �ل�مين وعبد �لعزيز �لوجيه ، ثم بهجت �ل�مين من 
جديد ، وفي قطاع غزة بقيادة �ل�صباط �ل�صهد�ء �لنقيب 
��بو �لفحم ، وجبر  ، و�لنقيب عبد �لقادر  زياد �لح�صيني 
عمار . وقد با�صرت عملها �لن�صالي في �ل�ر�ش �لمحتلة 
�لفد�ئية على طول  ، ورك��زت عملياتها  منذ بد�ية 1968 
�صريط غور �ل�ردن و�لجولن ، ومن ��برز �لعمليات �لتي 
كانت  حيث   ،  1968/3/21 �لكر�مة  معركة  فيها  �صاركت 
فيها  وقدمت  �لمعركة  في  �صارك  �ل��ذي  �لثاني  �لف�صيل 
�صبعة وع�صرين �صهيد�ً ، وكذلك عملية » �لحز�م �ل�خ�صر « 

 

) �آب 1969 ( بال�صتر�ك مع جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، 
وقو�ت �لعا�صفة ، على جبهة طولها �صبعة كيلومتر�ت من 
�ل�صهيوني في غور  و�لكيان  �ل�ردن  بين  �لمو�جهة  خط 
�ل�ردن . وعمليات عديدة بال�صتر�ك مع جي�ش �لتحرير 
�لفل�صطيني ومنظمات فد�ئية في منطقة غور �ل�ردن . 

وعمليات �لمقاومة في لبنان 1969 . 
�ن�صمت �إلى فتح و�ل�صاعقة في ت�صكيل » قيادة �لكفاح 
�لم�صلح �لفل�صطيني « في �صباط / فبر�ير 1969 . ُحّلت 
بعد �لخروج �لفل�صطيني من �ل�ردن �صنة 1971 و��صتمرت 

فعاليتها في قطاع غزة حتى �صنة 1972 .
وق���د ك��ان��ت �ل��م��ن��ط��ل��ق��ات �ل��ن��ظ��ري��ة ل��ق��و�ت �لتحرير 
�ل�صعبية ، و�لقاعدة �ل��صا�صية ل�صتر�تيجيتها �ل�صيا�صية 
و�لع�صكرية و�لتنظيمية لها ، نابعة من �لإطار �لعام لفهم 
، ومن  للق�صية وميثاقها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

هذه �لمنطلقات : 
�� - �لثورة �لفل�صطينية ثورة عربية وحدوية ، بمعنى : 

)*( مو�شوعة الم�شطلحات والمفاهيم الفل�شطينية ، �لم�صدر �ل�صابق ، �ش 198 . 
)**( لمزيد من �لتفا�صيل �نظر : بهجت ��بو غربية ، من مذكرات بهجت اأبو غربية من النكبة اإلى النتفا�شة ، بيروت : �لموؤ�ص�صة 

�لعربية للدر��صات و�لن�صر ، 2004 ، �ش �ش 284 - 290 . 
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�لعربي  �ل�����ص��ع��ب  ث����ورة  ه��ي  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���ث���ورة  ��ن   -  1
�لفل�صطيني لتحرير ��ر�صه . 
2 - عمق �لثورة هو عمق عربي . 

�لعربية  �لطليعة  ث��ورة  هي  �لفل�صطينية  �لثورة   -  3
�لمتمثلة في �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني . 

4 - �لثورة �لفل�صطينية توؤمن بالوحدة �لعربية ، وما 
يتحتم على ذلك من عالقة ع�صوية متكاملة بين 

�لثورة �لفل�صطينية و�لوحدة �لعربية . 
���صا�صي ولزم للثورة  �لفل�صطينية عامل  �ل�صخ�صية  ب - 

�لفل�صطينية ، بمعنى : 
و�لكيان  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  �إب���ر�ز  وج���وب   -  1
�لفل�صطيني ، كرّد حا�صم على �لتاآمر �ل�صتعماري 

لت�صفية �ل�صعب �لفل�صطيني . 
ور�ّش  �صمله  ب��ج��م��ع  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب  ح��ق   -  2

�صفوفه لتحرير وطنه . 
في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ح��ق  ع��ل��ى  �ل��م��ح��اف��ظ��ة   -  3

�لعودة �إلى وطنه حر�ً �صيد�ً . 
وتمكين   ، �لفل�صطينية  للثورة  �ل�صرعية  �إعطاء   -  4

و�صعها عالمياً . 
ج - هدف �لثورة �لفل�صطينية هو �لتحرير �ل�صامل �لكامل 

لال�ر�ش �لفل�صطينية . 
د - �لولء للثورة �لفل�صطينية : ��ي ��ن ت�صكل كل �لولء�ت 
�لتنظيمية و�لعقائدية و�ل�صيا�صية ، دو�فع وحدوية ل 
�نق�صامية ، �نطالقاً من ��ن هذه �لولء�ت لم تحدث 

في �لمجتمع �لفل�صطيني �إل لهدف �لتحرير . 

ال�شندوق القومي الفل�شطيني
عام  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  ت��ا����ص�����ص��ت  م��ن��ذ 
كع�صب  �ل��م��ال  على  فيها  و��صحاً  �لحر�ش  ك��ان   ، 1964
على  للمنظمة  �ل��صا�صي  �لنظام  ن�ش  ول��ه��ذ�   ، عمل  ك��ل 
من  منتخباً  �لمنظمة  في  �لمال  عن  �لم�صوؤول  يكون  ��ن 
�لمجل�ش �لوطني ل معيناً ، حتى تكون له ح�صانة تمكنه 

من �لتدقيق في �صرف �لمال . 
ون�ش �لنظام �ل��صا�صي على �نتخاب رئي�ش �ل�صندوق ، 
�لذي �صوف ي�صبح بعد �نتخابه ع�صو�ً في �للجنة �لتنفيذية 
لمنظمة �لتحرير ل�صمان �لتعاون بين �ل�صندوق و�للجنة 

�لتنفيذية . 
وبموجب �لنظام �ل��صا�صي كانت �للجنة تجدد عمل مجل�ش 

�إد�رة �ل�صندوق ، ��و ت�صيف ��ع�صاء جدد بدل �لم�صتقيلين .

�ل�صقيري  ��ح���م���د  �ل��وط��ن��ي  �ل��م��ج��ل�����ش  �ن��ت��خ��اب  ب��ع��د 
لرئا�صة �للجنة �لتنفيذية ، �نتخب عبد �لمجيد �صومان 
لير���ش �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني ، وقد ��صتمر خم�ش 
�صنو�ت ، �إلى ��ن تولت » فتح « قيادة �لمنظمة ، فاختارت 
بعد  �لمركز  ذلك  على  وتعاقب   ، لل�صندوق  رئي�صاً  منها 

�صومان : زهير �لعلمي ، وخالد �لي�صرطي . 
ثم ر��ت قيادة �لمنظمة ��نه من �ل�ف�صل ��ن يكون رئي�ش 
�ل�صندوق �لقومي من �لم�صتقلين ، حتى يحظى باحتر�م 
وتا�ييد كافة فئات �ل�صعب �لفل�صطيني ، مما ي�صمن تنمية 
، ثم �ختير  �لمال و�صيانته ، فاختير د . يو�صف �ل�صايغ
. وليد �لقمحاوي رئي�صاً لل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني  د
�ت�صل  �ل�����ص��ن��دوق  رئ��ا���ص��ة  ف��ت��رة توليه  ، وف��ي  ع��ام 1974 
ب�صندوق �لنقد �لدولي ، ومنظمة �ليون�صكو �لتي �صاعدت 
 ، بعد  عن  للتعليم  �لمفتوحة  �لقد�ش  جامعة  �إن�صاء  في 
�لقت�صادية  �لعربية  �لمنظمات  �إلى  فل�صطين  و�نت�صبت 
و�صندوق   ، �لقت�صادية للتنمية  �لعربي  �ل�صندوق  وهي 

�لنقد �لعربي ، و�لموؤ�ص�صة �لعربية ل�صمان �ل�صتثمار . 
وكانت دم�صق با�صتمر�ر مركز�ً لمدير �إد�رة �ل�صندوق 
�إد�رة �ل�صندوق يعقد �جتماعاته  �لقومي ، وكان مجل�ش 

في مختلف �لعو��صم �لعربية بالتناوب . 
مجل�ش  لرئا�صة  �ختير  �لقمحاوي   . د  ��صتقالة  بعد 
�إد�رة �ل�صندوق �لقومي د . �صالح �لدباغ ، ثم تبعه د . حنا 
نا�صر ، ثم جويد �لغ�صين ، و��خير�ً رمزي خوري �لذي كان 
مدير�ً لمكتب رئي�ش �للجنة �لتنفيذية ، و�نتخب خيري 
�لدين ��بو �لجبين ��ميناً ل�صر مجل�ش �لإد�رة و��صتمر في 

عمله من 1974 �إلى 1990 . 

النظام الأ�شا�شي لل�شندوق القومي الفل�شطيني)*(
المقدمة

�ل�����ص��ن��دوق �لقومي   « ب��ا���ص��م  ي��ع��رف  ي��ن�����ص��ا� ���ص��ن��دوق   .  1
�لفل�صطيني « لتمويل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
يقل  ل  ��ع�����ص��اء  م��ن  �ل�صندوق  �إد�رة  مجل�ش  يتا�لف   .  2
عددهم عن خم�صة ع�صر ع�صو�ً ول يزيد عن ع�صرين ، 
يعينون بقر�ر من �للجنة �لتنفيذية لمنظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية �لمخت�ش بال�صوؤون �لمالية . 
3 . ينتخب مجل�ش �لإد�رة من بينه نائباً للرئي�ش و��ميناً لل�صر . 

مدة ع�شوية مجل�س الإدارة و�شالحياته : 
قابلة  ���ص��ن��و�ت  ث���الث  �لإد�رة  مجل�ش  ع�����ص��وي��ة  1 .  م���دة 

للتجديد بمو�فقة �للجنة �لتنفيذية . 

)*( �لم�صدر : ر��صد حميد ، مقررات المجل�س الوطني الفل�شطيني 1964 - 1974 ، بيروت ، مركز �ل�بحاث ، 1975 ، �ش �ش 64 - 66 .
)1( علي بدو�ن ، �شفحات من تاريخ الكفاح الفل�شطيني ، دم�صق : د . ن ، 2008 ، �ش62 ، 171 .

)2( محمود �لناطور ، �للو�ء ) ��بو �لطيب ( ، معركة الكرامة ، عمان : �ل�هلية للن�صر و�لتوزيع ، 2009 �ش ) 331 ( .
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2 .  تحدد �صالحيات مجل�ش �لإد�رة بموجب نظام ت�صعه 
�للجنة �لتنفيذية . 

و�لعدد  لل�صندوق  عاماً  مدير�ً  �لإد�رة  مجل�ش  3 .  يعين 
�خت�صا�صات  ي��ح��دد  ك��م��ا   ، �ل��م��وظ��ف��ي��ن  م��ن  �ل����الزم 

و�صالحيات �لمدير �لعام . 
مقر ال�شندوق : 

تقرر �للجنة �لتنفيذية مقر �ل�صندوق وفروعه . 
��عمال مجل�ش �إد�رة �ل�صندوق : 
1 .  ت�صلم جميع �لمو�رد �لمختلفة . 

2 .  تمويل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وجميع �ل�جهزة 
�لتي تنبثق عنها ، وفق ميز�نية �صنوية ت�صعها �للجنة 

�لتنفيذية ويقرها �لموؤتمر �لعام . 
و�لإمكانيات  �لو�صائل  بكافة  �ل�صندوق  م��و�رد  3 .  تنمية 

�لمختلفة . 
، وتا�ليف �للجان �لتي  ��عمال �لجباية  4 .  �لإ�صر�ف على 

تقوم بهذه �لمهمة . 
 ، �لمنظمة  تحتاجها  �ل��ت��ي  �لنفقات  على  5 .  �لإ����ص���ر�ف 

وتنظيم و�صائل �صرفها ومر�قبتها . 
6 .  و�صع نظام مالي خا�ش تنظم بموجبه عمليات �صحب 

و �صرف �ل�مو�ل �صمن حدود �لميز�نية �لعامة . 
اأموال ال�شندوق

�لتي  �لعربية  �لم�صارف  في  �ل�صندوق  ��م���و�ل  1 .  ت��ودع 
يختارها مجل�ش �لإد�رة . 

�لنقد  و��نظمة  �ل�صندوق من قو�نين  ��م��و�ل  2 .  ت�صتثنى 
�لمعمول بها في �لدول �لعربية . 

موارد ال�شندوق
يعادلها  م��ا  ��و  فل�صاً   )  250  ( م��ق��د�ره  ���ص��ن��وي  1 .  ر���ص��م 
فل�صطيني  ك��ل  بدفعها  ي��ل��ت��زم   ، �ل�خ����رى  ب��ال��ع��م��الت 

تجاوز �لثامنة ع�صرة من عمره . 
و�لماّلكين  �ل��ت��ج��ار  ع��ل��ى  ت��ف��ر���ش  ث��اب��ت��ة  2 .  ���ص��ري��ب��ة 
وكافة  و�لموؤ�ص�صات  �ل�صركات  و�صائر   ، و�لموظفين 
�لمو�طنين �لفل�صطينيين ، على ��ن ل تقل عن 2% ول 
ل  تزيد عن 6% من مجموع �لدخل �ل�صافي ، و تح�صّ
�لمكاتب  ت�صعها  ��ن��ظ��م��ة  ب��م��وج��ب  �ل�����ص��ر�ئ��ب  ه���ذه 

�لمحلية وتعتمدها �للجنة �لتنفيذية . 
تقدمها  �ل���ت���ي  �ل��م��ال��ي��ة  و�ل���م�������ص���اع���د�ت  3 .  �ل���ق���رو����ش 

�لحكومات و�ل�صعوب �لعربية . 
4 .  طابع �لتحرير �لذي ت�صدره �لمنظمة وتعتمده �لدول 
�لعربية في �لمعامالت �لبريدية و�لمالية وغيرها . 

5 .  �لتبرعات في �لمنا�صبات �لقومية ، وهبات �ل��صخا�ش 

�لعرب  و�لمغتربين  و�لجمعيات  �لمعنوية  و�لهيئات 
وغيرهم . 

�لحكومات  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  و�ل��م�����ص��اع��د�ت  6 .  �ل��ق��رو���ش 
و�ل�صعوب �ل�صديقة . 

7 .  ح�صيلة �إ�صد�ر �صند�ت دين لحامله ت�صمى ) �صند�ت 
خم�صة  فئتي  م��ن  �إ�صمية  بقيمة   ) فل�صطين  تحرير 
وع�صرة دنانير ، ت�صدد ��ثمانها لحامله خالل فترة ل 
تتجاوز �لع�صر �صنو�ت بفائدة قدرها 4% �صنوياً ، على 
��ن يكون هذ� �لإ�صد�ر بكفالة جامعة �لدول �لعربية ، 
ويجري �صحب يان�صيب على ��رقام هذه �ل�صند�ت مّرة 
كل �صنة ، بجو�ئز مالية يقررها مجل�ش �لإد�رة ومعفاة 

من ��ية �صر�ئب كانت في كافة �لبلد�ن �لعربية . 
�ل�صنوية  8 .  ما تخ�ص�صه كل دولة عربية في ميز�نيتها 

ل�صالح �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني . 
9 .  ��ية مو�رد ��خرى قد ترد �إلى �ل�صندوق . 

اأحكام عامة
�لتنفيذية  �للجنة  �إلى  �ل�صندوق  �إد�رة  مجل�ش  1 .  يقدم 
�لو�رد�ت  ح�صاب  يت�صمن  ��عماله  عن  مالياً  تقرير�ً 
كذلك  ويقدم   ، ���صهر  ثالثة  كل  م��رة  و�لم�صروفات 
�لتقرير �ل�صنوي عن ��عماله مت�صمناً ح�صاب �لإير�د�ت 

و�لم�صروفات و�لميز�نية �لعمومية . 
�ل�صندوق  ح�صابات  مر�قبي  �لتنفيذية  �للجنة  2 .  تعين 
�ل�صنوي  تقريرهم  ويقدمون   ، �لفل�صطيني  �لقومي 

�إلى �للجنة �لمذكورة . 
�لوطني  �لمجل�ش  ي�صدره  بقر�ر  �لنظام  ه��ذ�  3 .  يعدل 

للمنظمة بناءً على تو�صية من �للجنة �لتنفيذية . 

مركز الأبحاث
�ل�صقيري  �لتي كان  �لفل�صطينية  �ل�هر�مات  ��حد  هو 
و�ل�صندوق  �لتحرير  جي�ش  �إل��ى  �إ�صافة  بناها  �إن��ه  يقول 
�لقومي �لفل�صطيني ، يق�صد بذلك �ل�ركان �لتي نه�صت 
يمثل  فالمركز   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  عليها 
ب��ي��روت ف��ي �صباط /  �ل��ف��ك��ري ، وق��د تا��ص�ش ف��ي  �ل��رك��ن 
فبر�ير 1965 بقر�ر من �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى لمنظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية كاإحدى موؤ�ص�صات �لمنظمة ، يديره 
مدير عام يتبع رئي�ش �للجنة �لتنفيذية مبا�صرة ، ويتمتع 
با�صتقالل كبير فيما يت�صل بن�صاطه في �لمجالت �لتي 
�لعربي  �ل�صر�ع  تغطية  وهي   . ��جلها  من  �لمركز  ��ن�صئ 
�ل�صهيوني بالدر��صات �لعلمية و�لمعلومات �ل�صحيحة ، 

وذلك من خالل : 
1� تغذية ��جهزة �لمنظمة وموؤ�ص�صاتها بالآر�ء و�لمعلومات 

)*( �لم�صدر : ر��صد حميد ، مقررات المجل�س الوطني الفل�شطيني 1964 - 1974 ، بيروت ، مركز �ل�بحاث ، 1975 ، �ش �ش 64 - 66 . 
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�لتي تفيدها في مختلف ن�صاطاتها ، مما ي�صاعد في 
 تحليل �لمو�قف و�تخاذها ، وو�صع �لخطط و�لبر�مج ، 

و��صتكمال �لمعلومات و��صتخد�مها . 
2� جمع �لوثائق �لقديمة و�لمعا�صرة ، ومتابعة �لجديد 

منها ، وتنظيم �صبل �لإفادة منها . 
و�لكتب  �ل��م��ر�ج��ع  ت�����ص��م  متخ�ص�صة  مكتبة  �إن�����ص��اء   �3

و�لدر��صات �لتي تقع في د�ئرة �هتمام �لمركز . 
 ، �ل�صلة  ذ�ت  و�ل��در����ص��ات  و�ل�ح����د�ث  �لوقائع  متابعة   �4

وتنظيم �لإفادة منها . 
�لق�صية  ح��ول  �لميد�نية  و�ل�ب��ح��اث  �لدر��صات  �إع���د�د   �5
�لعربي  �ل�������ص���ر�ع  ج���و�ن���ب  و���ص��ائ��ر   ، �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
للمخت�صين  م��ر�ج��ع  ل��ت��ك��ون  ون�����ص��ره��ا   ، �ل�صهيوني 

و�لد�ر�صين و�لقر�ء �لمعنيين . 
فل�صطينياً  و�صوؤونه  �لإ�صر�ئيلي  بالعدو  �لمعرفة  ن�صر   �6

وعربياً ، وتوفير �لمعلومات عنه . 
 وقد �لتزم �لمركز في عمله �ل�صيا�صة �لعامة لمنظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية ، وتمتع في عهد �ل�صقيري بق�صط 
�لمو�قف  عن  و�لتعبير  و�ل��ح��و�ر  �ل���ر��ي  حرية  من  كبير 
در��صة  في  وكذلك   ، �لفل�صطينية  �ل�صاحة  في  �لمختلفة 
ن�صاط خ�صوم �لمنظمة ومو�قفهم ، متبعاً مناهج �لبحث 
و�لجتماعية  �ل�صيا�صية  �ل��ع��ل��وم  ف��ي  �لمتبعة  �ل��ع��ل��م��ي 

و�لقت�صادية . 
و�شم المركز الأق�شام الآتية : 

1� �لمكتبة : �لتي ت�صم �لمر�جع و�لكتب و�لدوريات ، �لتي 
تتناول �ل�صوؤون �لفل�صطينية و ) �لإ�صر�ئيلية ( و�صوؤون 
 ، �ل�صر�ع �لعربي �ل�صهيوني ، وق�صايا �ل�صرق �ل�و�صط
و�لإنجليزية  �لعربية  باللغات  �ل�صلة  ذ�ت  و�لق�صايا 
و�صائر   ، �ل���دوري���ات وك��ذل��ك   ، و�لعبرية  و�لفرن�صية 
�إ�صد�ر�ت �لجهات �لفل�صطينية �لتي ت�صدرها �لجهات 

�لفل�صطينية . 
�لمن�صورة  �لوثائق  بجمع  ب��د��  �ل��ذي   : �ل�ر�صيف  ق�صم   �2

وغير �لمن�صورة وت�صنيفها . 
3� ق�صم �ليوميات �لفل�صطينية : وير�صد �لوقائع �ليومية 
م�صادرها  م���ن  �لفل�صطينية  ب��ال��ق�����ص��ي��ة  �ل��م��ت�����ص��ل��ة 
�لمبا�صرة ، ��و �لتي يتلقاها باللغات �ل�ربع لي�صدرها 

في مجالت ن�صف �صنوية مزودة بالفهار�ش . 
�لمو�د  تنتج  �إذ   ، �ل�ق�صام  ��ه��م  : وهي  �لبحثية  �ل�ق�صام   �4
�لخا�صة بالمركز ، ��و ت�صرف على ما يقدمه ُكّتاب من 
خارجه ، وهي ثالثة ��ق�صام : ) �لدر��صات �لفل�صطينية ، 

�لدر��صات ) �لإ�صر�ئيلية ( ، �لدر��صات �لدولية ( . 
اإدارة المركز

�صايغ  فايز  للدكتور  �ل�ول��ى  �لتنفيذية  �للجنة  عهدت 
 ، �صنة  نحو  بعد  ��صتقال  وقد   ، �لمركز  تا��صي�ش  بم�صوؤولية 
فتولى م�صوؤولية ��صتكمال �لتا��صي�ش و�إد�رة �لمركز �صقيقه 
بد��ت  �لتي  �لمركز  خطة  فو�صع   ، �صايغ  ��ني�ش  �ل��دك��ت��ور 
 ، بتعريف �لقارئ �لعربي بمختلف �صوؤون �لكيان �ل�صهيوني
در��صات  �إل��ى   - - في حينه  �لعربية  �لمكتبة  نظر�ً لفتقار 
علمية كا�صفة في هذ� �لمجال . ثم �تجه �لمركز �إلى در��صة 
��و�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني وموؤ�ص�صاته ، �إ�صافة �إلى �صوؤون 

�لعدو . 
�صكل مركز �ل�بحاث ��ول �صرح بحثي علمي في تاريخ 
فل�صطين ، وبد�� بزخم وطاقات علمية فل�صطينية وجدت 
�لمرحلة  ه��ذه  ف��ي  وي�صجل   ، �ل�صقيري  م��ن  كبير�ً  دع��م��اً 

 

) 25  حزير�ن  1971 ( �إ�صد�ر مجلة �صوؤون فل�صطينية كا�ول 
و��هم مجلة بحثية علمية فل�صطينية ر���ش هو تحريرها . 
ثالثمئة   ، ع����ام1981  حتى  �ل��م��رك��ز  �إ����ص���د�ر�ت  بلغت 
عن  ف�صالً   ، �ل�صابقة  �ل�����ص��وؤون  عالجت  ك��ت��اب��اً  و��رب��ع��ي��ن 
حتى  ���ص��دوره��ا  �نتظم  �ل��ت��ي   ، فل�صطينية  ���ص��وؤون  مجلة 
دخ����ول �ل��ج��ي�����ش �ل�����ص��ه��ي��ون��ي �إل����ى ب���ي���روت ���ص��ن��ة 1982 ، 
�لنمو  �إلى  �ل�صهيوني ينظر بقلق كبير  �لعدو  ولقد كان 
�ل��صلوب  بخطر  وي�صعر   ، �لموؤ�ص�صة  ه��ذه  في  �لمت�صارع 
��و في  �لعلمي �لذي تنتهجه �صو�ء في بنيتها �لتنظيمية 
�ل�صهيوني  �لإره��اب  ، ولهذ� لم يتورع  �لبحثية  خططها 
بر�صالة  ��ن��ي�����ش �صايغ  د.  �ل��ع��ام  م��دي��ره��ا  ����ص��ت��ه��د�ف  ع��ن 
 ، مفخخة كادت تودي بحياته ، ولحقت به �إ�صابات موؤثرة
باإر�دته وعزيمته فلم ينقطع  �آثارها  و�إن كان قد تحدى 

عن �لعطاء . 
كذلك فقد كان مركز �ل�بحاث في مقدمة �ل�هد�ف 
�إليها �لقو�ت �ل�صهيونية ، فقامت باإفر�غه  �لتي �تجهت 
ونقلتها   ، و�ل�ر�صيف  �لمكتبة  �صيما  ول   ، محتوياته  من 
�إلى �لكيان �ل�صهيوني ، وقد ��عيدت في ��كيا�ش و�صناديق 
�إلى  �لجز�ئر ثم  �لفل�صطينية في  �ل�صفارة  �إلى  بعد ذلك 
عهدة  ف��ي  ���صبحت  ت��ك��ون  ��ن  ويفتر�ش   ، �����ص��دود  ميناء 
فاإن  �ل�ح���و�ل  وف��ي كل   ، ذل��ك  بعد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 
مما يوؤ�صف له ��ن مركز �ل�بحاث قد �نتهى موؤ�ص�صةً ودور�ً 

بعد �تفاقية ��و�صلو . 
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 الإذاعة الفل�شطينية
�شوت فل�شطين ، �شوت منظمة التحرير الفل�شطينية )*(

كانت �ل�نظمة �لعربية منذ نكبة 1948ت�صعر بما تلقيه 
من  �لحية  قو�ها  �صيما  ول   - �لعربية  �لجماهير  عليها 
 ��حز�ب وحركات �صيا�صية - من م�صوؤولية في حدوث �لنكبة ، 
بالعمالة  �لت��ه��ام  و��ق�����ص��اه��ا   ، بالتق�صير  �لت��ه��ام  ��دن��اه��ا 
�لمتعاقبة  �لع�صكرية  �لنقالبات  �تخذت  ، وقد  و�لخيانة 
�لتهامات  هذه  من   1949 عام  منذ  �لعربية  �ل�قطار  في 
ذر�ئع حيناً و���صباباً في ��حيان ��خرى للقيام بانقالباتها ، 
فتقدم ��نف�صها لمو�طنيها ولجماهير �ل�مة على ��نها �إنما 

ت�صعى �لى تحرير فل�صطين .
كما كانت �ل�نظمة تت�صلح بالق�صية �لفل�صطينية �صو�ء 
في �تهام بع�صها بع�صاً بالق�صور تجاه فل�صطين ، ��و في رد 
�لتهم عنها ، �لى �صدور متهميها ، وكان �لإعالم �صحافة 
هذه  عن  للتعبير  و�صيلة   ) �لتلفاز  ظهور  قبل   ( و�إذ�ع���ة 
بفل�صطين  بر�مج خا�صة  �إل��ى ظهور  ��دى  كما   ، �لمو�قف 
�لإذ�ع���ات ل�صتقطاب  في   ) فل�صطين  رك��ن   ( ��صم  تحمل 
�لم�صتمع �لفل�صطيني ، و�لمهتم بال�صا�ن �لفل�صطيني بعامة 
و���صهمت هذه �لبر�مج - كل وفق روؤية نظامها - في ت�صويه 
�إذ�عة �لكيان  �لعقل و�لنف�ش �لعربية ، وهو ما ��صتثمرته 
�ل�صهيوني ، ومحطة �ل�صرق �ل�دنى �لبريطانية ، �لقويتان 
بما  فا��صبحتا   ، �ل��ع��رب��ي  �لإع��الم��ي  �لتخلف  ��م���ام  فنياً 
تقدمان من بع�ش �لحقائق �لمغمو�صة في بحر �ل�كاذيب 
بدء�ً   ، ً وت�صديقا قبولً  �ل�كثر  �ل�صهيونية  �ل�صتعمارية 
من تنبوؤ�ت �لمناخ و�نتهاء بال�خبار �ل�صيا�صية و�ل�صبق في 
�إذ�عتها ، فيما �نهمكت �لإذ�عات �لعربية ، مع �لقيود على 
بر�مجها في �لمعارك �لعربية �لبينية ، و�لوهمية ��حياناً ، 

وت�صوي�ش بع�صها على بع�صها ، بالرغم من �صعف بثها .
 وك��ان �نطالق محطة » �صوت �لعرب « من �لقاهرة 
�إذ   ، �لمنطقة  في  �لم�صموع  �لإع��الم  في  مرحلة جديدة 
���صهمت بقوة في �لت�صدي لمحطتي �إذ�عة �ل�صرق �ل�دنى 
، وفي تقديم  �ل�صتعمار  « ومهاجمة  �إ�صر�ئيل  » �صوت  و 
�لروؤية �لقومية �لنا�صرية للم�صتمع �لعربي ، وكانت ��ي�صاً 
 ، �لعربي   �لعربي  �لإع��الم��ي  �ل�صر�ع  في  كبير  ��ث��ر   ذ�ت 
وفي خ�صم هذه �لمعامع �لإعالمية لم تكن بر�مج ) ركن 

فل�صطين ( ذ�ت ��ثر �إيجابي يذكر .
هي  �لم�صتقلة  �لفل�صطينية  �ل���روؤي���ة  ك��ان��ت  وح��ده��ا 
��ن��ه��ا كانت  ب��ي��د   ، �ل��غ��ائ��ب��ة ع��ن ه���ذ� �لم�صهد �لإع���الم���ي 
حا�صرة في ذهن �ل�صقيري عند تا��صي�ش منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية ، ل�صيما وهو ي�صتمع �إلى �لهجمات �ل�صارية 

 �لتي ��صتهدفت �صعبه و�لمنظمة منذ �نبثاق فكرة قيامها ، 
حتى كانت توجه له �لكثير �لكثير من �صهامها وبخا�صة 
ف��ي ب��ر�م��ج ���ص��وت �إ���ص��ر�ئ��ي��ل ، �����ص��ه��ره��ا �ل��ب��رن��ام��ج �لذي 
�لذي كان   ) ��كاذيب تك�صفها حقائق   ( ��صم  ��طلقت عليه 
من ��خطر بر�مج �لتزوير و�لتزييف �لتي قدمتها �لإذ�عة 
�إذ�ع��ات عربية من بر�مج  ، ف�صالً عما تبثه  �ل�صهيونية 
��حد�ث  من  �لمتقلبة  مو�قفها  بتباين  تتباين  وتعليقات 

�لق�صية �لفل�صطينية .
وكان حا�صر�ً في ذهن �ل�صقيري ما و�جهه منذ رحلته 
�إلى  و��صنطن ، و�لبرنامج �لإذ�عي �ليتيم �لذي ت�صدى 
�ل�صحافية  �ل��م��وؤت��م��ر�ت  ��و  ���ص��ه��ي��ون��ي)1(  لق�صي�ش  ف��ي��ه 
و�لبيانات �لتي كان ي�صدرها من خالل عمله في �لمكاتب 
�ل�صهيونية  للروؤية  �لمنحاز  �لإع��الم  كان  �لتي  �لعربية 

يحا�صرها بعدم ن�صرها ��و بت�صويهها .
لذلك كانت �لإذ�عة ، حلماً وهدفاً وقر�ر�ً حر�ش على 
 ��ن تتخذه �للجنة �لتنفيذية للمنظمة في بد�يات عملها ، 
ليكون   ،  » فل�صطين  �صوت   « �إن�صاء  في  �لمبا�صرة  فقررت 
�ل�صوت �لد�عي �إلى جمع �صمل �ل�صعب �لفل�صطيني �لمقطع 
�ل�و�صال ، �لم�صرد في �ل�قطار �لعربية و�ل�جنبية . وحتى 
، ه��دف تحرير  �ل��ه��دف �لمرجو  �إل��ى  �ل��رم��ز  ��ي�����ص��اً  يكون 
��ر�ش �لوطن �لمقد�ش مما حّل به من �غت�صاب وهو�ن . 

 

��هد�ف  �ل�صقيري  ح��دد  �لإذ�ع����ة)2(  �فتتاح  في  كلمته  وف��ي 
ر�جي  فيقول  �إن�صائها  ��م��ا عن خطة   ، و�صيا�صتها  �لإذ�ع��ة 
�لموؤتمر  بعد  ��صتدعاه  ق��د  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �إن  �صهيون 
�ل�ول با�يام قالئل �إلى منزله في قرية كيفون �للبنانية ، 
 ، وكلفه �لمبا�صرة في �إعد�د خطة لإن�صاء » �صوت فل�صطين
« و�لإ�صر�ع في ذلك  �لفل�صطينية  �صوت منظمة �لتحرير 

ما ��مكن . 
و�إن هذ� �لقر�ر قد �تخذ في جل�صات �للجنة �لتنفيذية 
�ل�ول��ى ، في فندق �لإمب�صادور في �لقد�ش ، و�تخذ معه 

قر�ر تكليفه باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذه . 
ويقول �صهيون �إن هذه �لمهمة لم تكن �صهلة ، وعكفت 
لجنة  ت�صكيل  فعلته  م��ا  ��ول  وك��ان   ، تنفيذها  على  ف���ور�ً 
 تخطيط فنية من نفر من ��كرم و��كفا� �لإخو�ن �لإذ�عيين ، 
 هم : �صبحي ��بو لغد ، غانم �لدجاني ، كامل ق�صطندي ، 
�ل�ديبة  و�لمرحومة   ، لبن  ��ب��و  �لمجيد  عبد  و�لمرحوم 

�صميرة عز�م . 
ون���ت���ج ع���ن ذل����ك ت�����ص��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة �إن����ت����اج �إذ�ع����ي����ة من 
��ن  على   ، بينهم  فيما  دوري��ة  برئا�صة  ��ع��اله  �لمذكورين 
�صكرتارية  مهمة  ع���ز�م  �صميرة  �ل��م��رح��وم��ة  �إل���ى  تعهد 

�للجنة ب�صورة د�ئمة . 

)*( ر�جي �صهيون ، حتى ل نن�شى : ذكريات واأ�شداء وق�شة �شعب لن ينام على ال�شيم ، عمان : د . ن ، 1997 ، �ش �ش 145 - 148 .
)1( �نظر : من القد�س اإلى وا�شنطن ، الأعمال الكاملة ، مج1، �ش �ش 65 - 66 .

)2( �نظر : مالحق  �لكتاب : كلمة �ل�صقيري في �فتتاح �لإذ�عة �لفل�صطينية .
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لم�صروع  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  ه��ي  �للجنة  ه���ذه  وك��ان��ت 
�إذ ��صتمرت في �لعمل �لإنتاجي ب�صكل م�صوؤول  �لإذ�ع��ة ، 
لت�صيير �لبر�مج ، وتوجهت �إلى �لقاهرة برفقة �لمرحوم 
نقول �لدر ، �لذي كان ع�صو�ً في �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى 

رئي�صاً لد�ئرة �لإعالم . 
وف�����ي �ل���ق���اه���رة ��ج����ري����ت �لت���������ص����الت �ل����الزم����ة مع 
موعد  على  لالتفاق  �لم�صرية  �لحكومة  في  �لم�صوؤولين 
 ، لنا  توفر  �صوف  �لتي  �لهو�ئية  و�لم�صاحة   ، �لإذ�ع��ة  بدء 
��ركان  م��ع  �ل�ول��ي��ة  �ت�صالته  ��ج���رى  ق��د  �ل�صقيري  وك��ان 
�لدولة �لم�صرية ، وبذلك وجدت �ل�بو�ب مفتوحة ��مامي 
هناك ، وكان كل �صيء ي�صير ح�صناً و�لحمد هلل ، �للهم �إل 

بالن�صبة لطبيعة �لعملية نف�صها ، ومن ��همها : 
الناحية المالية : 

عدم قدرتنا على مجار�ة دور �لإذ�عة �لعربية �ل�خرى 
ف��ي دف��ع �ل�ج����ور و�ل��م��رت��ب��ات ، فقد ك��ان �ل��م��رت��ب �لذي 
نعر�صه على �لمذيع/�لمنتج ل يتجاوز 60 جنيهاً م�صرياً 

في �ل�صهر �لو�حد . 
اأزمة ال�شكن : 

 ، ذروتها  �لقاهرة عام 1965 في  �ل�صكن في  ��زم��ة  كانت 
�ل�مر �لذي كان ي�صطرني �إلى �ل�صتنجاد بمحافظ �لقاهرة 
لتا�مين بع�ش �ل�صقق لموظفي �صوت فل�صطين ، باإيجار�ت 

مخف�صة . 
�شعوبة الموا�شالت : 

 ، كانت �لمو��صالت في �لقاهرة وما ز�لت م�صتع�صية

����ص��ط��ر�ب في  ��ي  يتحمل  �لإذ�ع����ي ل  �لعمل  ك��ان  ول��م��ا 
، لنقل  ك��ان لب��د من �صر�ء �صيارة �صالون  ، فقد  �ل��دو�م 

�لعاملين خا�صة في �صاعات �ل�صباح �لباكر . 
�لتا�ييد  من  منحتنا  قد   ، �لم�صرية  �لحكومة  كانت 
��ننا  �إل   ، نن�صاه  ��ن  يمكن  ل  م��ا  �لمعنوية  و�ل��م�����ص��ان��دة 
�لفنية  و�لت�صهيالت  ل��الإم��ك��ان��ات  م��ادي��اً  ثمناً  ن��دف��ع  كنا 
 ، �لحكيم  �ل�صقيري  ، وكان  بها  نتمتع  �لتي كنا  و�لمادية 
بعيد �لنظر - رحمه �هلل - ي�صر على ��ن تدفع �لمنظمة 
بدل �لإيجار و�لخدمات و�لت�صهيالت نقد�ً ، بموجب عقد 
ر�صمي مكتوب بيننا وبين �لحكومة �لم�صرية بمبلغ قدره 
 ، ً �صنويا م�صري  جنيه  ��ل��ف  وخم�صون  مئة   )  150000  (
��حدهما   ، �ث��ن��ي��ن  ����ص��ت��ودي��وه��ي��ن  م�صاحة  ذل���ك  وي��غ��ط��ي 
�صغير ) لتالوة ن�صر�ت �ل�خبار و�لمو�صوعات �لكالمية 
�لمتو�صط  �لحجم  من  و�لثاني   ،  ) �لثنائية  ��و   �لفردية 
و�ل�نا�صيد  �لتمثيليات   : مثل   ، �لجماعية  للبر�مج   (
�إل��ى ذلك ( ، وذل��ك كله على مدى  وبر�مج �ل�طفال وما 
��قوى  �إح���دى  ��ج��ه��زة  على  �لبث  م��ن  يومياً  �صاعات  �صت 
موجات د�ر �لإذ�عة �لم�صرية من �لقاهرة ، بما ينطوي 
عليه ذلك من خدمات هند�صية وفنية وتكنولوجية ، ومن 
خم�ش ��و �صت غرف و��صعة لمكاتبنا ، ��نا و�لموظفين في 
نحو  لمدة  ��ولً   ، �لعربي  للتلفزيون   » ما�صبيرو   « بناية 
�صنة ، ثم �إلى ت�صهيالت وم�صاحات مماثلة في مبنى د�ر 
بعدما  �ل�صريفين  ���ص��ارع  ف��ي  �لقديم  �لم�صرية  �لإذ�ع���ة 

�نتقلنا �إليه بعد نحو �صنة . 
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)1( اللجان التنفيذية : 
- اللجنة التنفيذية الأولى

 : ) 1965/6/4 - 1964/6/4 (
  - ��حمد �ل�صقيري ) رئي�صاً ( 

 - بهجت ��بو غربية
 - حامد ��بو �صتة

 - نقول �لدر
 - د . حيدر عبد �ل�صافي

 - خالد �لفاهوم
 - عبد �لخالق يغمور

 - عبد �لمجيد �صومان ) رئي�ش �ل�صندوق  �لقومي ( 
 - فاروق �لح�صيني

 - فالح �لما�صي ) ��ميناً لل�صر ( 
 - د . وليد �لقمحاوي

 - ق�صي �لعبادلة
 - قا�صم �لريماوي

 - عبد �لرحمن �ل�صك�صك ) نائباً للرئي�ش ( 

- اللجنة التنفيذية الثانية
 : ) 1966/6/4 - 1965/6/4 (

  - ��حمد �ل�صقيري ) رئي�صاً ( 
 - د . ��حمد �صروري
 - جمال �ل�صور�ني

 - د . د�وود �لح�صيني
 - عبد �لمجيد �صومان ) رئي�ش �ل�صندوق  �لقومي ( 

 - �إبر�هيم ��بو �صتة
 - عبد �لحميد يا�صين

 - �صعيد �لعزة
 - د . فايز �صايغ

 - �صيد بكر
 - نجيب �ر�صيد�ت )1(

- اللجنة التنفيذية الثالثة
  : ) )2(1967/12/23 - 1966/6/4 (

  - ��حمد �ل�صقيري ) رئي�صاً ( 
 - جمال �ل�صور�ني

 - �للو�ء وجيه �لمدني

 - نمر �لم�صري
 - �صفيق �لحوت

 - ��حمد �ل�صعدي
 - عبد �لمجيد �صومان ) رئي�ش �ل�صندوق  �لقومي ( 

 - د . ���صامة �لنقيب
 - عبد �لفتاح يون�ش

 - ��حمد �صدقي �لدجاني
 - �صعيد �لعزة

 - �إبر�هيم ��بو �صتة 

حرب  ع�شية  الُمعّدلة  التنفيذية  اللجنة   -
ا�شتقالته  ــخ  ــاري ت حــتــى   1967 حـــزيـــران 

 :1967/12/23
  - ��حمد �ل�صقيري ) رئي�صاً ( 

 - جمال �ل�صور�ني
 - �للو�ء وجيه �لمدني

 - نمر �لم�صري
 - عبد �لخالق يغمور

 - بهجت ��بو غربية
 - عبد �لمجيد �صومان ) رئي�ش �ل�صندوق  �لقومي ( 

 - د . ���صامة �لنقيب
 - خالد �لفاهوم
 - يحيى حمودة

 - حامد ��بو �صتة ) ���صيف �إليهم بعد �لم�صالحة  مع �ل�ردن (
 - يو�صف عبد �لرحيم

 - �صعيد �لعزة
 - مجدي ��بو رم�صان

من  ��ع�����ص��اء   ( المنظمة)*(  دوائــر  مــدراء   )2(
�للجنة �لتنفيذية ( : 

1-  �لد�ئرة �ل�صيا�صية  
نمر �لم�صري   م�صوؤول �ل�صوؤون �لعربية 

د. �صالح �لدباغ  م�صوؤول �ل�صوؤون �ل�جنبية 
د. يو�صف عبد �لرحيم  2- �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني 

                                                     ثم د. منذر عنبتاوي
وجيه �لمدني 3- �لد�ئرة �لع�صكرية  

��حمد �صدقي �لدجاني 4- د�ئرة �لتنظيم �ل�صعبي  
نقول �لّدر 5- د�ئرة �لإعالم    

)*( نقالً عن خيري �لدين ��بو �لجبين .
)1( �لمحامي نجيب �ر�صيد�ت ��ردني عّين تعبير�ً عن �لتالحم �لفل�صطيني �ل�ردني ، لكنه ��صتقال بعد �صهرين كون تعيينه يتعار�ش مع 

�لنظام �ل��صا�صي ، فهو غير فل�صطيني وغير ع�صو في �لمجل�ش �لوطني . 
)2( �نتهاء عهد �ل�صقيري �إثر ��صتقالته .

القيادات التنفيذية في مرحلة ال�شقيري
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با�صل عقل  م�صر -

�لمهند�ش م�صطفى �صحتوت �صورية -

�صفيق �لحوت لبنان -

د�وود عودة �لعر�ق -

عبد �هلل ��بو �صتة قطر -

رفعت عودة �لجز�ئر -

فوؤ�د حمزة �لمغرب -

عزة طنو�ش �ل�مم �لمتحدة  -

عبد �لكريم �لعلمي �لقد�ش -

زهير �صبل �ل�صود�ن -

فوزي �لكيالي ليبيا -

مجدي ��بو رم�صان غزة -

خيري �لدين ��بو �لجبين �لكويت -

�صعدي ب�صي�صو جنيف -

ر�صيد جربوع �ل�صين �ل�صعبية -

 مدراء مكاتب المنظمة في عهد ال�شقيري*

)*( نقالً عن خيري �لدين ��بو �لجبين . 
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القرارات ال�شيا�شية : 
��غ��ن��ى �ل����دور�ت �ل��ث��الث للمجل�ش  �ل����دورة  تعد ه��ذه 
يلي  فيما  ون��ورد   ، �ل�صقيري  �لرئي�ش  عهد  في  �لوطني 

عدد�ً من ��برز قر�ر�تها �ل�صيا�صية : 
- التغلغل الإ�شرائيلي : 

يدعو �لمجل�ش �لوطني �إلى �صرورة م�صاعفة �لجهود 
�لدول  �لإ�صر�ئيلي في بع�ش  �لتغلغل  في �صبيل مقاومة 

�لآ�صيوية و�ل�فريقية بجميع �لو�صائل ومنها : 
�لبلد�ن  مختلف  م��ن  وف���ود  ل��دع��وة  مخطط  و���ص��ع 
لزيارة فل�صطين ، وتمكين هذه �لوفود من �لطالع عن 
كثب على حقيقة �لق�صية �لفل�صطينية ، وتوخي ��ن ت�صم 

هذه �لوفود رجال �لفكر و�ل�صيا�صة و�لحكم . 
در��صة  �لمنظمة  ف��ي  �لمخت�صة  �ل��دو�ئ��ر  تتولى  ��ن 
�لقت�صادي  �ل��ت��غ��ل��غ��ل  ل��م��ق��اوم��ة  �ل��ج��ه��ود  دع���م  و���ص��ائ��ل 
�ل�صهيوني في �لدول �لنامية بالتعاون مع �لدول �لعربية 

و�ل�صديقة .
مقاطعة  بتحقيق  �لكفيلة  �ل�صبل  تا�مين  على  �لعمل 

�لدول �ل�صالعة مع �لع�صابة �لإ�صر�ئيلية . 
- �شوؤون العائدين : 

يوؤكد �لمجل�ش �لوطني ��ن م�صوؤولية �إغاثة �لعائدين 
، وتظل هذه �لم�صوؤولية  تقع على عاتق �ل�م��م �لمتحدة 

قائمة حتى يتم تحرير �لوطن �ل�صليب . 
 ، �لمتو�لية  �ل�صتعمارية  بالموؤ�مر�ت  �لمجل�ش  يندد 
و�صائل  من  و�صيلة  �لعائدين  �إغاثة  �تخاذ  ت�صتهدف  �لتي 
ي�صجب  �إذ  �لمجل�ش  و�إن   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية 
 ، هذه �لموؤ�مر�ت لعلى يقين با�ن �لدول �لم�صيفة خا�صة 
و�لدول �لعربية عامة ، �صتو��صل جهودها في �صبيل �إحباط 

تلك �لموؤ�مر�ت بجميع �لو�صائل . 
يعتبر �لمجل�ش ��ن معاملة �لفل�صطينيين في �لبلد�ن 
��و  �إقامتهم  ��و  تنقلهم  لحرية  بالن�صبة  �صو�ء   ، �لعربية 
كونها  ع��ن  ف�صالً  قومية  م�صا�لة   ، ذل��ك  غير  ��و  عملهم 
��نه ل تز�ل هنالك  �لمجل�ش  ، ويالحظ  �صرورة حياتية 
تتفق مع  �لفل�صطينيين معاملة ل  بمعاملة  تتعلق  قيود 
يتابع  ب���ا�ن  �لمجل�ش  ي��ق��رر  ول��ذل��ك   ، �ل��ع��ام��ة  �لم�صلحة 

على  �لم�صا�لة  هذه  لمعالجة  �ت�صالته  �لمنظمة  رئي�ش 
��على �لم�صتويات . 

يوؤكد �لمجل�ش قيام �ل�صعب �لفل�صطيني بم�صوؤولياته 
�ت��خ��اذ جميع  �إذ يتطلب   ، ت��ح��ري��ر وط��ن��ه  ف��ي  �ل��ق��وم��ي��ة 
�ل��صباب �لتي تي�صر له حرية �ل�صفر و�لإقامة و�لعمل في 

�لوطن �لعربي . 
- خطة العمل ال�شيا�شي العربي : 

�ل�صيا�صي  �لعمل  خطة  �لوطني  �لمجل�ش  ��صتعر�ش 
هذه  ��ن  ي��وؤك��د  وه��و   ، �لمنظمة  تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي 
�لميثاق  في  ورد  فيما  �للتز�م  ���صا�ش  على  تقوم  �لخطة 
م��ن هذ�  و�ن��ط��الق��اً  �ل�����ص��ا�ن  ب��ه��ذ�  �لفل�صطيني  �ل��ق��وم��ي 

�للتز�م : �لخطة تقوم على ���صا�ش �للتز�م : 
��هد�ف  ��كبر  فل�صطين هو  ��ن تحرير  �لمجل�ش  يقرر 
�لعمل �لثوري �لعربي ، و��ن دور �ل�صعب �لفل�صطيني هو 

دور �لطليعة في معركة �لتحرير . 
جميع  با�صتخد�م  �لعربية  �ل���دول  �لمجل�ش  يطالب 
�لو�صائل وخا�صة �لبترول ك�صالح فعال في ن�صرة �لق�صية 

�لفل�صطينية . 
�لع�صكرية  �ل��ق��و�ع��د  ت�صفية  وج��وب  �لمجل�ش  يعلن 

�ل�جنبية في �لوطن �لعربي . 
تم�صي  ��ن  �لعربية  �ل���دول  �لوطني  �لمجل�ش  ينا�صد 
، حتى  �ليمن  �ل�صالم في جمهورية  في م�صاعيها لإحالل 
تن�صرف �لجهود �لعربية �إلى مو�جهة �لخطر �ل�صهيوني ، 

�لذي يهدد �لوطن �لعربي م�صير�ً وجهد�ً . 
لتحرير  �لبطولي  �لعربي  �لن�صال  �لمجل�ش  ي��وؤك��د 
�لجنوب �لمحتل ، وُعمان وجميع �ل�ج��ز�ء �لعربية �لتي 

ما ز�لت تحت نير �ل�صتعمار . 
يطالب �لمجل�ش - حفاظاً على عروبة �لخليج �لعربي - 

بمكافحة �لت�صلل �ل�جنبي عامة و�لإير�ني خا�صة . 
- خطة المنظمة في ال�شيا�شة الخارجية : 

 ، �ل��غ��رب��ي  �ل�صتعمار  ��ن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ي��ق��رر 
�لم�صوؤول  ه��و  و�ل�م��ي��رك��ي  �لبريطاني  خا�صة  وب�����ص��ورة 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  وت�صريد  فل�صطين  كارثة  عن  �ل�ول 
�ل�صيا�صة  ه��ذه  ��صتمر�ر  �لمجل�ش  وي�صجب   ، وطنه  ع��ن 

)*( قر�ر�ت �لمجل�ش في �لدورة �ل�ولى : �نظر : تقرير عبد�لرحمن �ل�صك�صك عن �لموؤتمر �لف�صل �لخام�ش من هذ� �لكتاب .
)1( �لم�صدر : ر��صد حميد ، مقررات المجل�س الوطني الفل�شطيني/ 196 - 1974 بيروت ، مركز �ل�بحاث ، 1975 ، �ش �ش 73 - 79 . 

دورات المجل�س الوطني الفل�شطيني ) القرارات (
قرارات الدورة الثانية للمجل�س الوطني الفل�شطيني* )1(

المنعقدة في القاهرة من 1965/5/31 اإلى 1965/6/4
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و�صيا�صياً  ع�صكرياً  لإ���ص��ر�ئ��ي��ل  دعمها  ف��ي  �ل�صتعمارية 
ومالياً ، ويندد �لمجل�ش ب�صورة خا�صة بالم�صاعد�ت �لتي 
تقدمها �لوليات �لمتحدة �إلى » �إ�صر�ئيل « وخا�صة مّدها 

بال��صلحة �ل�صاروخية . 
يعلن �لمجل�ش ��ن �لمنظمة تحدد �صيا�صتها �لخارجية 
 ، فل�صطين  ق�صية  لموقفها من  تبعاً  بالدول  وعالقاتها 
و��ن �ل�صعب �لفل�صطيني يعمل على ك�صب �صد�قة جميع 
تا�ييد  �إل��ى  ويتطلع   ، و�ل��ع��دل  للحرية  �لمحبة  �ل�صعوب 
 ، ، و��صترد�د حقه  �صبيل تحرير وطنه  �ل�صعوب في  هذه 

وتقرير م�صيره . 
ي�صكر �لمجل�ش دول عدم �لنحياز للقر�ر �ل�صادر عن 
�ل�صعب  ��ك��د حق  �ل��ذي   ، �لقاهرة  �لمنعقد في  موؤتمرها 
�لفل�صطيني في كفاحه لتحرير وطنه وتقرير م�صيره . 

يذكر �لمجل�ش بالتقدير �لمو�قف �ل�خيرة �لمجيدة 
�لتي وقفتها �لدول �ل�صتر�كية ، وفي مقدمتها �لتحاد 
في  �لعربية  �لنظر  لوجهة  لمنا�صرتها   ، �ل�صوفييتي 

ق�صية فل�صطين ��مام �لمنظمة �لعالمية . 
�لتدخل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صم  �لمجل�ش  ي�صجب 

�ل�ميركي في فيتنام و�لدومينيكان . 
�ل�صاد�ش لإلغاء  �لبابا بول�ش  �لمجل�ش قد��صة  ينا�صد 
دم  من  �ليهود  تبرئة  بوثيقة  �لمتعلقة  �لإج���ر�ء�ت  كافة 
�ل�صيد �لم�صيح ، هذه �لوثيقة �لتي ت�صتغلها �ل�صهيونية 

��صتغاللً �صيا�صياً في عدو�نها على فل�صطين . 
�لمجل�ش  �نعقاد  بمنا�صبة  �لوطني  �لمجل�ش  ينا�صد 
منا�صرته  عن  �لفاتيكان  يعرب  ��ن   ، �لمقبل  �لم�صكوني 
ل�صعب فل�صطين في ��صترد�د �لديار �لمقد�صة باعتبارها 
وطناً ل��صحابها �ل�صرعيين : �لم�صلمين و�لم�صيحيين . 

�لتي  و�لمالية  �لع�صكرية  �لم�صاعد�ت  �لمجل�ش  ي�صتنكر 
ويعتبرها   ،  » �إ�صر�ئيل   « ل�  �لغربية  ��لمانيا  تقدمها حكومة 
و�ل�مة   ، خا�صة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  مبا�صر�ً  ع��دو�ن��اً 
�لعربية عامة ، كما ي�صتنكر �عتر�فها ب� » �إ�صر�ئيل « . وينا�صد 
�لتحفظ  م��و�ق��ف  �ت��خ��ذت  �ل��ت��ي  �لعربية  �ل���دول  �لمجل�ش 
بالن�صبة �إلى ��لمانيا �لغربية ��ن تن�صم �إلى �صف �صائر �لدول 
على  لتذكر  �لعربية  و�ل�م��ة  فل�صطين  �صعب  و�إن   ، �لعربية 
بال�صعب  تربطها  �لتي  و�ل��م��ودة  �ل�صد�قة  ع��الق��ات  �ل���دو�م 
�إر�دت��ه من  �ل��ذي تتحرر فيه  �ليوم  �إل��ى  ، وتتطلع  �ل�لماني 
�لنفوذ �ل�ص�تعماري ، لتظل عالقة �ل�صد�قة هذه مت�صلة . 

و �تخذ �لمجل�ش قر�ر�ت مهمة في �لمجالت �ل�خرى 
منها : 

القرارات الع�شكرية : 
�لتنفيذية  �للجنة  تقوم  ��ن  �لوطني  �لمجل�ش  يقرر 
بم�صاعفة �لجهود لدى �لدول �لعربية لتحقيق �لمزيد 

وب�صورة   ، �لممكنة  بال�صرعة  �لع�صكرية  �لإن��ج��از�ت  من 
خا�صة لزيادة حجم �لقو�ت �لعاملة ، حتى يكون �ل�صعب 
�لفل�صطيني ذ� قدرة وفعالية على �لقتال في كل �لظروف 
�للجنة - لتحقيق ذلك -  ، وت��رى  �لمنا�صب  وفي �لوقت 

�لعمل على تنفيذ ما يلي : 
�لإ�����ص����ر�ع ف���ي ت�����ص��ل��ي��ح وت���دري���ب وت��ح�����ص��ي��ن �لقرى 

و�لخطوط �ل�مامية . 
بمختلف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ت��دري��ب  ف��ي  �لإ����ص���ر�ع 
قطاعاته على ��عمال �لدفاع �لمدني و�لمقاومة �ل�صعبية ، 

بحيث يكون قادر�ً على �لحركة و�لقتال ب�صرعة . 
منظمة  في  �لعامة  للتعبئة  �إد�رة  �إن�صاء  على  �لعمل 
�ل�صعب  �إع����د�د  مهمتها  ت��ك��ون   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 

�لفل�صطيني للتعبئة �لعامة . 
جي�ش  قيادة  مهمة  لت�صهيل  �لعربية  �ل��دول  منا�صدة 
�ل�صباط  و�ن��ت��ق��ال  �خ��ت��ي��ار  ف��ي  �لفل�صطيني  �ل��ت��ح��ري��ر 
و�لعنا�صر �لع�صكرية �ل�خرى في وحد�ت جي�ش �لتحرير 
�لفل�صطيني �لمختلفة ، وفقاً للحاجات �لع�صكرية لجي�ش 
�لتحرير ، وتمكين �لقيادة من تدريب �لفل�صطينيين في 

��ر��صي تلك �لدول . 
�ل��ت��ج��ن��ي��د �لإج������ب������اري لجميع  ف���ر����ش  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل 
�لفل�صطينيين ��ينما كانو� ، ���صوة بما يطبق في قطاع غزة . 
 ،  ) �لفد�ئيين   ( �ل�صاعقة  بقو�ت  �لهتمام  م�صاعفة 
وزيادة ��عد�دها بال�صكل �لذي يتيح لها �لعمل �ل�صريع بما 

يتفق مع ��بعاد �لمعركة و�حتمالتها . 
�لهتمام �لجدي بدور �لمر��ة �لفل�صطينية في معركة 
�لتحرير ، مثل : �لمقاومة �ل�صعبية ، و�لخدمات �لطبية ، 

و�لإ�صعاف �لميد�ني . 
القرارات الإعالمية : 

��ولً : �صرورة �لمثابرة على �إحياء �لمنا�صبات �لفل�صطينية 
و�لقومية و�إعطائها �لزخم �لكافي . 

ب�صفار�تها  تلحق  ب���ا�ن  �لعربية  �ل���دول  مطالبة   : ث��ان��ي��اً 
في  فل�صطينيين  �صحفيين  ملحقين  وبعثاتها 
توؤ�ص�ش  ��ن  �لمنظمة  على  يتعذر  �ل��ت��ي  �ل�م��اك��ن 

مكاتب لها فيها . 
ثالثاً : توؤكد �لعمل على �إر�صال وفود دينية �إلى �لجتماعات 
��ن  ، �صريطة  ��نحاء �لعالم  و�لمحافل �لدينية في 
على  و�لقدرة  �لكفاءة  على  مبنياً  �ختيارهم  يكون 
لغة  ب��ا�ي��ة  ��و   ، �إل��ي��ه  �لمر�صل  �لبلد  بلغة  �لتعبير 

عالمية . 
�ل�جنبي  �لفكر  ق���ادة  ��صت�صافة  على  �ل��م��ث��اب��رة   : ر�ب��ع��اً 
�لتقدمي ، و��ن يهيا� لهم �لجو �لمنا�صب للتفاعل 

�لفكري بينهم وبين قادة �لر��ي �لفل�صطيني . 
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�لتحرير  منظمة  بين  �إع��الم��ي  ت��ع��اون  �إق��ام��ة   : خام�صاً 
و�لبلد�ن �لتي تحارب �ل�صتعمار . 

�صاد�صاً : تا�هيل �ل�دّلء �ل�صياحيين في �لبالد �لعربية بما 
ب�طريقة  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صرح  يمكنهم من 
بالمعلومات  �ل�صياحة  مكاتب  وتزويد   ، �صحيحة 

و�لن�صر�ت �لالزمة . 
ذوي  من  عماليين  ملحقين  تعيين  على  �لعمل   : �صابعاً 
�لكفاء�ت في مكاتب �لمنظمة في بع��ش �لبلد�ن 
ت���ك���ون مقر�ً  �ل���ت���ي  ت��ل��ك  ، وخ���ا����ص���ة  �ل���خ���ارج���ي���ة 

لمنظمات عمالية عالمية . 
ثامناً : �� . �لمثابرة على ك�صف ومكافحة �لجمعيات ذ�ت 
�لميول �ل�صهيونية �لم�صتترة تحت ���صماء �إن�صانية 

ب�ّر�قة ، كالما�صونية و�صهود �ليهود . 
ب . �لتا�كيد على مطالبة �لدول �لعربية بت�صديد 
�لمر�قبة على �لت�صرفات �لم�صبوهة �لتي يقوم بها 
بع�ش �لرعايا �ليهود من ذوي �لميول �ل�صهيونية 
�ل�صيا�صي  ن�����ص��اط��ه��م  م��ن  و�ل��ح��د   ، ب��ل��د�ن��ه��م  ف��ي 
�ل�صهيونية  خدمة  ي�صتهدف  �ل��ذي  و�لقت�صادي 

و�ل�صتعمار ب�صكل ��و باآخر . 
�لتي تحوي  �لعامة  �لمكتبات  �إن�صاء  �لتو�صع في   : تا�صعاً 
��مكنة  �لفل�صطينية في  مر�جع تخت�ش بالق�صية 

تجمع �لفل�صطينيين . 
��ع�صائها  م��ن  ن�صائية  وف���ود�ً  �لمنظمة  ت�صكل   : ع��ا���ص��ر�ً 
�آخذة   ، �لن�صوية  �ل��دول��ي��ة  �ل��م��وؤت��م��ر�ت  لح�صور 
�ل�صتر�ك  ي�صتدعي  �لتي  �لحالت  �لعتبار  بعين 
�لهيئات  ف��ي  �لع�صوية  بحالة  �ل��وف��ود  تمتع  بها 
�لدولية �صاحبة �لدعوة ، و�إ�صر�ك �لموؤهالت من 

�لن�صاء في مختلف �لموؤتمر�ت . 
حادي ع�صر : تبادل �لبر�مج �لإذ�عية بين �صوت فل�صطين 

و�صائر �لإذ�عات �لعربية . 
ثاني ع�صر : تبني �لندو�ت و��وجه �لن�صاطات �لمختلفة ، 
و�لتنظيمات  و�لنقابات  �لتحاد�ت  بها  تقوم  �لتي 

و�صائر قو�عد �لمنظمة . 

قرارات التنظيم ال�شعبي : 
�ن��ط��الق��اً م���ن �ل��ت��ج��ارب �ل��ت��ي م���رت ب��ه��ا �لحركات 
�لتحريرية في ��كثر من مكان في �لعالم ، وفي مقدمتها 
با�ن  �لمجل�ش  من  و�إيماناً   ، �لجز�ئرية  �لتحرير  حركة 
�لتنظيم �ل�صعبي �لذي يقوم على ���ص�ش تحريرية ���صيلة 
، هو  �لعمل  و�صليمة تحقق �لن�صباط و�للتز�م ووح��دة 
وطننا  ��صتعادة  ف��ي  �ل��ج��دي  للعمل  �ل��صا�صية  �ل��رك��ي��زة 
�ل�صعبي  �لتنظيم  �لمجل�ش تحقيق  لذلك قرر   ، �ل�صليب 
ليكون �لمنطلق �ل�صحيح للعمل �لجاد في �صبيل تحرير 

فل�صطين . 
�لتنظيم  ق��ان��ون  �لمجل�ش  ق��رر  فقد  لذلك  وتنفيذ�ً 

�ل�صعبي : 
بالتنظيم  �لخا�صة  �لمو�زنة  م�صروع  �للجنة  1 .  در�صت 
دة  �ل�صعبي ، وتلفت نظر �للجنة ��ن �لعتماد�ت �لمر�صّ
�لملقى  �لكبير  و�ل��دور  تتنا�صب  ل  �ل�صعبي  للتنظيم 

على عاتق �لتنظيم �ل�صعبي في �لمعركة . 
من  �ل�صعبي  للتنظيم  �لمخ�ص�صة  �لعتماد�ت  2 .  زي��ادة 
10000 ) ع�صرة �آلف دينار ( �إلى 100000 ) مائة ��لف 
�لمنظمة  لتمكين   ، �حتياطي  بند  من  توؤمن   ) دينار 
 ، �ل�صعبي  �لتنظيم  لمكاتب  ��ك��ث��ر  ف���روع  �إن�����ص��اء  م��ن 

ولم�صاعدة �لتحاد�ت و�لتنظيمات �لقائمة . 
�لفل�صطينية في منظمة  �لحركات  3 .  �لعمل على �صهر 

�لتحرير �لفل�صطينية . 
4 .  يحث �لمجل�ش �لدول �لعربية على تقديم �لت�صهيالت 

�لالزمة لتحقيق �لتنظيم �ل�صعبي في ���صرع وقت . 
5 .  �ل�صتفادة من فعاليات ��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني و�صيوخ 
�لقبائل و�لع�صائر و�لممثلين �ل�صعبيين في �لمخيمات 

في �لمر�حل �ل�ولى من �لتنظيم �ل�صعبي . 
�صمن  �لمختلفة  �لت��ح��اد�ت  بت�صجيع  �للجنة  6 .  تو�صي 
�إطار �لتنظيم �ل�صعبي ، و�لعمل �لفل�صطيني �ل�صامل . 
كما ���صدر نظام �نتخاب �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني . 
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قرارات الدورة الثالثة للمجل�س الوطني الفل�شطيني
المنعقدة في غزة من 1966/5/20 اإلى 1966/5/24

 القرارات ال�شيا�شية ومن اأبرزها : 
حرية العمل الفل�شطيني : 

لما كان هدف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية تحرير 
فل�صطين و����ص��ت��ع��ادة ��ر���ص��ه��ا ، ول��م��ا ك��ان ه��ذ� �ل��ه��دف ل 
، ولذلك   » �إ�صر�ئيل   « �إل بال�صتباك �لم�صلح مع  يتحقق 

فال بد من �لتا�كيد على ما يلي : 
ي�صتكمل  ��ن  �لفل�صطيني  �لعمل  و�جبات  ��ول  من  1 .  ��ن 
 ، حركته  �إل��ى  يطمئن  و��ن  �لم�صلح  لال�صتباك  �لعدة 

و��مان ظهره في مرحلة �ل�صتعد�د و�ل�صتباك .
2 .  �لعمل �لفل�صطيني لن يت�صدى ل�ي و�صع د�خلي في 
�لمعركة مع  �إل��ى  بكليته  ل�ن��ه متجه   ، بلد عربي  ��ي 
ذلك  وعلى   ، ��ي معركة جانبية  وع��ازف عن   ، �لعدو 

فاإنه لن يت�صدى �إل لمن يت�صدى لحرية حركته . 
��عمال  من  �لق�صد  ��ن  يعتبر  �لفل�صطيني  �لعمل  3 .  ��ن 
�لعتقال و�لإبعاد و�لتع�صف �صد �لعديد من �لعنا�صر 
�لتجمع  ���ص��اح��ات  بع�ش  ف��ي  �لفل�صطينية  �ل��وط��ن��ي��ة 
 ، �لت�صدي �إنما هو محاولة لمثل هذ�   ، �لفل�صطيني 
حتماً  �صتترتب  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  من  ويحذر 
على �ل�صتمر�ر في مثل هذه �لمحاولة ، ولذلك فاإن 

�لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني يقرر : 
منها  ب��د  ل  ���ص��رورة  �لفل�صطيني  �ل��ع��م��ل  ح��ري��ة  ��ن   

لخو�ش معركة �لتحرير . 
 �لمطالبة بالإفر�ج فور�ً عن �لمعتقلين �لوطنيين ، 
ووقف ��عمال �لإبعاد و�لتع�صف �صد �لفل�صطينيين في كل 

مكان . 
 �ل��ط��ل��ب �إل����ى �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ب���اإ����ص���ر�ر و���ص��الب��ة منح 
�لفل�صطينيين حريتهم في �صوؤون �لعمل و�ل�صفر و�لإقامة . 

�للجنة  رئي�ش  بها  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �لمطالب  جميع  ��ن   
حكومة  �إل��ى  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �لتنفيذية 
�ل�ردن ب�صا�ن �لعمل �لفل�صطيني هي �لحد �ل�دنى �لالزم 

لحرية �لعمل �لفل�صطيني . 
وحدة العمل الثوري : 

��صتعادة فل�صطين يتطلب  ��جل  �لن�صال من  لما كان 
توحيد جميع �لقوى �لوطنية في �إطار منظمة �لتحرير 
ولما   ، للعمل  ث��وري  مخطط  ���صا�ش  وعلى  �لفل�صطينية 
كانت �لقوى �لثورية �لفل�صطينية قد ��قرت مبد�� توحيد 

�لمبادئ  و��ق���رت   ، كله  تنظيمها  لتوحيد  تمهيد�ً  عملها 
�لتي يقوم عليها هذ� �لتوحيد ، و�ل�صيغة �لتنظيمية �لتي 

تتج�صد بها ، لذلك : 
1 .  يوؤيد �لمجل�ش �لوطني هذه �لخطوة �لتي بادرت قيادة 
�لمنظمة �إلى �تخاذها ، و�لتي تعتبر - ول�صك - نقطة 
تحول هامة في م�صيرة �لن�صال �لفل�صطيني ، باعتبار 
�ل�صعبية  �لدعامة  ي�صكل  �لثورية  �لقوى  توحيد  ��ن 
يدعو   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �ل��ر����ص��خ��ة 
�ل�صتر�ك  �إل��ى  �لثورية  و�لتنظيمات  �لفئات  جميع 

�لهادف لالن�صهار في هذ� �لعمل �لموحد . 
يقدم  با�ن  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ش  �لمجل�ش  2 .  يفو�ش 
يتطلبها  �لتي   ، �لت�صهيالت  �لتنظيم جميع  هذ�  �إلى 
هذه  في  �لج�صيمة  م�صوؤولياته  ��م��ام  �لتنظيم  لو�صع 
�لفترة �لحا�صمة من فتر�ت ن�صالنا ل�صترد�د �لوطن 

�ل�صليب . 
�لثورية  �لجماعية  �ل��ق��ي��ادة  �ن��ب��ث��اق  �لمجل�ش  3 .  يطلب 
، �ن�صجاماً مع طبيعة  عن هذ� �لعمل �لثوري �لموحد 
�لمرحلة �لجديدة �لتي و�صلت �إليها ق�صية فل�صطين . 
 ، ً تاما �ن�صهار�ً  �لثورية  �لقوى  �ن�صهار  يتم  ��ن  �إل��ى    . 4
��ن  �لتنفيذية  �للجنة  رئ��ي�����ش  م��ن  �لمجل�ش  يطلب 

يتعاون مع هذه �لقوى حتى يتحقق هذ� �لهدف . 
العمل العربي الموحد : 

لما كان �لعمل �لعربي �لموحد �لمنبثق عن موؤتمر�ت 
�لموحد  �لعربي  �لعمل  يعتبر م�صلكاً من م�صالك  �لقمة 
على طريق تحرير فل�صطين ، ولما كانت �لدول �لعربية 
�لعمل  �ل��م��وؤت��م��ر�ت بخطة  ه��ذه  ع��ن طريق  �لتزمت  ق��د 
خرجت  قد  �لعربية  �ل��دول  بع�ش  كانت  ولما   ، �لموحد 
 ، تنفيذها  في  تقاع�صت  ��و  �لخطة  ه��ذه  �نحرفت عن   ��و 
وب��ال��رغ��م م���ن �إي��م��ان��ن��ا �ل��ق��اط��ع ب����ا�ن �ل�����ص��ب��ي��ل لتحرير 
�لذ�تية  �ل��ق��وة  م��ن  �لنابع  �ل��ث��وري  �لعمل  ه��و  فل�صطين 
�لعربية  �ل��دول  �لوطني يطالب  �لمجل�ش  فاإن   ، �لعربية 
للعمل  ��دن��ى  �لقمة كحد  بما قررته موؤتمر�ت  تلتزم  با�ن 
مكان  كل  في  �لعربي  �ل�صعب  وينا�صد   ، �لموحد  �لعربي 
��ن يكون �لعين �ل�صاهرة �لتي تقّوم كل �نحر�ف ، وتعدل 
كل �عوجاج ، و��ن ي�صغط على �لحكومات �لعربية لتنفيذ 
قر�ر�ت �لقمة ن�صاً وروحاً .. ويوؤكد �لمجل�ش �لوطني ��ن 
منظمة �لتحرير باقية مهما كان م�صير موؤتمر�ت �لقمة 

ومنطقها . 

* �لم�صدر : ر��صد حميد ، مقررات المجل�س الوطني الفل�شطيني/ 196 - 1974 بيروت ، مركز �ل�بحاث ، 1975 ، �ش �ش 89 - 102 . 
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الإعداد للمعركة : 
لما كانت ق�صية فل�صطين جزء�ً ل يتجر�� من ق�صية 
ق�صية  كانت  ولما   ، �لعربية  و�ل��وح��دة  �لعربية  �لحرية 
بلد عربي عن  دف��اع كل  �لو�قع ق�صية  فل�صطين هي في 
�لعربيين  و�لوجود  �لم�صير  �لدفاع عن  وق�صية   ، نف�صه 
وحقوق  مغت�صب  وط��ن  ����ص��ت��رد�د  ق�صية  ه��ي  م��ا  بمقد�ر 
 ، �صليبة ، ولما كان من ��ول و�جبات �ل�صعب �لفل�صطيني
يوؤكد   ، �لعربية  ل��ال�م��ة  و�إب���ر�زه���ا  �لحقائق  ه��ذه  ب��ل��ورة 

�لمجل�ش �لوطني با�صم �صعب فل�صطين : 
��نها  �عتبار  على  حتماً  تخا�ش  ��ن  يجب  �لمعركة  1 .  ��ن 

�لمعركة �لحا�صمة في تقرير �لم�صير �لعربي كله . 
2 .  ��ن �لوقت قد حان لالنتقال من مرحلة �ل�صتعد�د �إلى 
مرحلة �لتهيئة �لفعلية �لنهائية �صمن �ل�صتر�تيجية 

�لعربية �لثورية . 
�لثورية  �لقوى  على  يقع  �لمعركة  �إ�صعال  و�ج��ب  3 .  ��ن 
��ن ترفع ر�ية �لمعركة  �لعربية ، �لتي يتوجب عليها 
�ل�مة  جماهير  وت�صتقطب   ، ح��ول��ه��ا  ف����ور�ً  وتتكتل 

�لعربية كلها لهذ� �لكفاح �لتاريخي . 
 ، 4 .  ��ن �لإحجام عن خو�ش �لمعركة مر�دف لخ�صارتها
وقبول بالتجزئة بديالً عن �لوحدة �لعربية ، و�لخطر 
�لعربية  �ل�م��ة  وتعري�ش   ، �ل�م��ان  عن  بديالً  �لد�ئم 
�ل�هد�ف  عن  وتخّل   ، ��ر��صيها  من  �لمزيد  لخ�صارة 

�لثورية �لعربية . 
ال�شالح الذري والمعركة ال�شتباقية : 

وقاطعة من  ب�صورة خا�صة  �لوطني  �لمجل�ش  يحذر 
�لجهود �لتي تبذلها » �إ�صر�ئيل « ، و�لهادفة لإنتاج �ل�صالح 
��ي��ة ت�صريحات  �إل��ى  �إل��ى خطر �ل�صتكانة  �ل��ذري ، وينبه 
هذه  مثل  �إنتاج  عن  عدوله  معلنة  �لعدو  عن  ت�صدر  قد 

�ل��صلحة . 
�إليها  �إذ� نظر  ويوؤكد �لمجل�ش با�ن هذه �لت�صريحات 
�لتقدم تحت �صتار  �ل��ع��دو م��ن  ��لفناه م��ن  ز�وي���ة م��ا  م��ن 
�لخد�ع و�لت�صليل ، هي في حد ذ�تها �لدليل �لقوي على 

م�صيه في طريق �صنع هذه �ل��صلحة . 
وينبه �لمجل�ش ��ي�صاً �إلى ��ن هدف �لعدو من �ل�صالح 
�لذري هو تثبيت ما هدف �إليه �ل�صتعمار د�ئماً من تجزئة 
�لعربية  �لقوى  تجميد  �إل��ى  و�لتطلع   ، �لعربي  للوطن 
، و�ل�صعي عن  ، �لتي تحمي �لوطن �لعربي كله  �لر�دعة 
��كبر قدر من  �إلى �لح�صول على  طريق �لتهديد �لذري 

�لتو�صعات �لإقليمية في �لبالد �لعربية �ل�خرى . 
�متالك  من   » �إ�صر�ئيل   « منع  �لمجل�ش  يعتبر  ول��ذ� 
�صالح ذري هدفاً ملحاً وعاجالً ، ويعلن ��ن من �ل�صروري 
�ل�صتباقية مع  �ل��م��ع��رك��ة  �ل��ع��رب��ي��ة خ��و���ش  �ل����دول   ع��ل��ى 
 ، �ل��ذري  �ل�صالح  « لمنعها من �لح�صول على  �إ�صر�ئيل   «

مع �لتا�كيد ��ن هدف هذه �لحرب تحرير ��ر�ش فل�صطين 
كلها من �لعدو ، و�إعادتها �إلى �ل�صيادة �لعربية . 

������ص���دق ع���ب���ار�ت �ل�صكر  ت��وج��ي��ه  �ل��م��ج��ل�����ش  وي���ق���رر 
�لرئي�ش  �إل��ى  و�لتقدير  بالإعجاب  م�صفوعة   ، و�لمتنان 
بهذ�  ��علنه  �ل��ذي  �ل��ث��وري  للموقف  �لنا�صر  عبد  جمال 
�ل�صدد ، دفاعاً عن �صالمة �لوطن �لعربي و�صوناً لق�صية 

فل�صطين . 
جي�س التحرير الفل�شطيني : 

�لتحرير  جي�ش  حققها  �ل��ت��ي  �لإن���ج���از�ت  ك��ان��ت  1 .  لما 
على  م���رت  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ص��ي��رة  �ل��م��دة  ف��ي  �لفل�صطيني 
�لمجل�ش  ف��اإن   ، و�لإكبار  �لعتز�ز  �إل��ى  تدعو  ت�صكيله 
و�صباطه  �لجي�ش  ه���ذ�  ق��ي��ادة  �إل���ى  ي��ت��وج��ه  �ل��وط��ن��ي 
وجنوده بتحية �لإعجاب و�لتقدير ، ويو�صي با�ن تعمل 
تا�مين �لمو�رد �لمالية �لالزمة  قيادة �لمنظمة على 
في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إر�دة  تحقيق  م��ن  لتمكينه 

خو�ش معركة �لتحرير . 
 ، �لتحرير جي�ش  ق��ي��ام  ف��ي  �لكبير  �لف�صل  ك��ان  2 .  لما 
و�لتدريب  �ل��ت�����ص��ل��ي��ح  م���ن  �ل��م�����ص��ت��وى  ه����ذ�  وب���ل���وغ���ه 
 ، �لمتحدة �لعربية  �لجمهورية  �إل��ى  يعود   ، و�لإع���د�د
 ، و�لجمهورية �لعربية �ل�صورية ، و�لجمهورية �لعر�قية
هذه  �صكر  �لمجل�ش  يقرر   ، �لجز�ئرية  و�لجمهورية 
�ل��ب��روز ك��ق��وة فاعلة  �ل��ت��ي م��ّك��ن��ت جي�صنا م��ن  �ل����دول 

 . متهيئة ل�د�ء دور �لطليعة في معركة �لتحرير
تبادر  ��ن  �ل�خ���رى  �لعربية  �ل��دول  �لمجل�ش  وينا�صد 
�إلى تمكين جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني من �إن�صاء وحد�ت 
�لعمل ل�صترد�د  ق��ادرة على  ثورية  لتكون قوة   ، فيها  له 

�لوطن �ل�صليب �صمن �لخطة �لثورية �لعربية . 
ت�شليح اأميركا لـ » اإ�شرائيل « : 

عن  �لم�صوؤولة  �ل�صتعمارية  �ل��م��وؤ�م��ر�ت  ك��ان��ت  لما 
 خلق » �إ�صر�ئيل « في قلب وطننا �لعربي م�صتمرة ، وتكاد 

ل تنقطع عن دعم » �إ�صر�ئيل « ، وتقويتها ، وحمايتها . 
وحيث ��ن �ل�صتعمار �ل�ميركي هو �لعدو �ل�ول لجميع 

حركات �لتحرير بما فيها تحرير فل�صطين . 
�صف�قة  وج��ود  ��ك�����دت  ق��د  �لدلئ�ل  جميع  كانت  ولم�ا 
�ل�ميركية  �ل��م��ت�����ح��دة  �ل���ولي���ات  ب��ي��ن  لل�ص�الح   ج��دي��دة 
و » �إ�صر�ئيل « تم فيها تزويد » �إ�صر�ئيل « بمئات �لطائر�ت 
�لنفاثة �لحديثة ، و��حدث �ل��صلحة و�لمعد�ت ، ولما كانت 
هذه �ل�صفقة حلقة في �صل�صلة ما قامت به ��ميركا لخلق 
» �إ�صر�ئيل « ودعمها وحمايتها من �إجر�ء�ت حملت طابع 
�لتحدي و�لعد�ء �ل�صافر ل�صعب فل�صطين و�ل�مة �لعربية 

كلها .  
�صفقة  �ل�صتنكار  �����ص��د  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش  ي�صتنكر 
�ل����ص��ل��ح��ة �ل��ج��دي��دة �ل��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا �ل���ولي���ات �لمتحدة 
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�ل�ميركية مع » �إ�صر�ئيل « ، ويطلب �إلى �ل�صعب �لعربي 
�لعد�ء  ه��ذ�  م��ن  نهائياً  ي��ح��دد موقفه  ��ن  م��ك��ان  ك��ل  ف��ي 
�ل�صافر ، �لذي ي�صدر عن ��ميركا تجاه �صعب فل�صطين ، 

و��ن ل يقت�صر هذ� �لتحديد على مجرد �ل�ماني . 
�إلى �تخاذ  ف��ور�ً  ��ن تبادر  �لعربية  �ل��دول  �إلى  ويطلب 
�لإج���ر�ء�ت �ل��ر�دع��ة �صد �ل��ولي��ات �لمتحدة ، على �صوء 
�لعربي  �لقمة  م��وؤت��م��ر  ع��ن  ���ص��در  ��ن  �صبق  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر 
�لدول  �لعربية كلها من  �لدول  ، بتحديد مو�قف  �لثاني 
�ل�جنبية في �صوء مو�قف �ل�خيرة من ق�صية فل�صطين . 

ال�شين ال�شعبية : 
1 .  لما كانت حكومة �ل�صين �ل�صعبية قدمت م�صكورة جميع 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  لتمكين  �ل�صادقة  �لم�صاعد�ت 
 ،  » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « وق��اع��دت��ه  �ل�صتعمار  �ل��ك��ف��اح �صد  م��ن 
 ، �ل�صعبية  �ل�صين  �لوطني يحيي �صعب  �لمجل�ش   فاإن 
على  �لقائمة  حكومتها  ل�صيا�صة  تقديره  عن  ويعرب 
مبد�� �لعتماد على �لنف�ش ، وعن تا�ييده لن�صاله �صد 
ع�صابة  م��ن  ت��اي��و�ن  وتحرير   ، �ل�م��ي��رك��ي  �ل�صتعمار 

ت�صاي كان ت�صك . 
2 .  لما كانت �لحكومات �لعربية قد قررت مبد�� تحديد 
مو�قفها من �لدول �ل�جنبية وفقاً لمو�قف تلك �لدول 
�لموؤتمر  يطالب  لذلك   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  من 
بحكومة  بعد  تعترف  ل��م  �ل��ت��ي  �لعربية  �ل��ح��ك��وم��ات 
�ل�صين �ل�صعبية ، �لعتر�ف بها تقدير�ً لموقفها من 

ق�صية فل�صطين ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 

كوريا ال�شعبية الديمقراطية : 
�ل�صعبية  ك���وري���ا  ���ص��ع��ب  �ل��وط��ن��ي  �ل��م��ج��ل�����ش  ي��ح��ي��ي 
�لديمقر�طية ، ويعرب عن تا�ييده لن�صال �ل�صعب �لكوري 
للتخل�ش من ع�صابة �لحكم �لحالي في �صيئول �لعميلة 
لال�صتعمار �ل�ميركي ، وينا�صد �لدول �لعربية ، �لتي لم 
تعترف بحكومة كوريا �ل�صعبية �لديمقر�طية ، �لعتر�ف 
ومنظمة  فل�صطين  ق�صية  م��ن  لموقفها  ت��ق��دي��ر�ً  ب��ه��ا 

�لتحرير �لفل�صطينية . 
�لتحاد �ل�صوفييتي ودول �لمع�صكر �ل�صتر�كي : 

�ل�صوفييتي  �لتحاد  �صيا�صة  �لوطني  �لمجل�ش  1 .  يحيي 
ودول �لمع�صكر �ل�صتر�كي في منع �لهجرة �ليهودية 

�إلى فل�صطين ، وي�صكرها على ذلك . 
2 .  يعتبر �لمجل�ش �لوطني �للقاء �ل�خير �لذي تم بين 
�للجنة  ورئ��ي�����ش  �ل�صوفييتي  �لت��ح��اد  وزر�ء  رئ��ي�����ش 
�لتنفيذية لمنظمة �لتحرير ��صتهاللً لجهود ��خرى 
�لتعاون  ، ت�صمن تحقيق مزيد من  �ل�صبيل  في هذ� 

�لم�صترك في �صبيل تحرير فل�صطين . 

األمانيا الغربية : 
�ل�لمانية  �لحكومة  ب�صيا�صة  �لوطني  �لمجل�ش  يندد 
�لغربية ، ويطالب �لدول �لعربية بمقاطعتها �قت�صادياً ، 
 ، ل�صتمر�رها في دعم �لعدو�ن �لإ�صر�ئيلي بالمال و�ل�صالح
وينا�صد �لمجل�ش �لدول �لعربية �لتي لم تعترف بحكومة 
لحق  تا�ييده  يوؤكد  كما   ، بها  �لعتر�ف  �ل�صرقية  ��لمانيا 

�ل�صعب �ل�لماني في وحدة بالده . 
دول عدم النحياز : 

لما كانت دول عدم �لنحياز قد ��عربت في موؤتمر�تها 
�ل�خيرة عن تا�ييدها لكفاح �ل�صعب �لفل�صطيني من ��جل 

تحرير وطنه . 
 يقرر �لمجل�ش �صكر �لدول �لتي �صاندت ق�صيتنا على 
مو�قفها �ل�صادقة من تا�ييد �لق�صية وت�صفية » �إ�صر�ئيل « 
ككيان ��صتعماري ، ويطالب �لدول �لمتبقية منها ��ن تحذو 
حذو �لدول �ل�خرى ، ويطلب �إلى قيادة منظمة �لتحرير 

مو��صلة �لجهود �لتي تبذلها مع هذه �لدول . 
حركات التحرر : 

1 .  يحيي �لمجل�ش �لوطني �لكفاح �لبطل �لذي تقوم به 
جبهة تحرير جنوب فيتنام ، ويعلن ��صتنكاره للق�صف 

�ل�ميركي لجمهورية فيتنام �لديمقر�طية . 
به  ت��ق��وم  �ل���ذي  �ل��ع��ادل  �لكفاح  �لوطني  �لمجل�ش  2 .  ي��وؤي��د 
ح��رك��ات �لتحرير ف��ي ك��ل م��ن : ��ن��غ��ول ، وم��وز�م��ب��ي��ق ، 
وغيانا �لم�صماة بالبرتغالية ، و�لكونغو ) ليوبولدفيل ( ، 

وزمبابوي ) رودي�صا �لجنوبية ( وجنوب ��فريقيا . 

مقررات موؤتمرات القارات الثالث : 
لقر�ر�ت  �ل��ت��ام  تا�ييده  ع��ن  �لوطني  �لمجل�ش  يعرب 
مطلع  في  هافانا  في  �لمنعقد  �لثالث  �ل��ق��ار�ت  موؤتمر 
�ثنتين  �صعوب  لتا�ييد  ت��ق��دي��ره  وي��وؤك��د   ، �ل��ح��ال��ي  �ل��ع��ام 
وثمانين دولة ��صتركت في هذ� �لموؤتمر لق�صية فل�صطين 
وتحريرها من �ل�صتعمار و�ل�صهيونية ، ويحيي �لمجل�ش 

كفاح �ل�صعب �لكوبي �صد �لموؤ�مر�ت �ل�صتعمارية . 

 القرارات الع�شكرية : 
�لكاملة  ثقته  �لفل�صطيني  �لوطني  �لمجل�ش  1 .  يعلن 
ويطالبها   ، �لفل�صطيني  �ل��ت��ح��ري��ر  ج��ي�����ش  ب��ق��ي��ادة 
ب��م��و����ص��ل��ة �ل��ج��ه��د ل��و���ص��ع ق��و�ت��ن��ا �ل��م�����ص��ل��ح��ة ��م����ام 

م�صوؤوليات �لقتال في ���صرع وقت ممكن . 
2 .  ينا�صد �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني �لدول �لعربية 
�لمعنية �لوفاء بالتز�ماتها �لمالية ِقَبل قيادة جي�ش 
�لتحرير �لفل�صطيني ، حتى تتمكن هذه �لقيادة من 

تنفيذ خطتها . 
تكون  ��ن  ي���ج���وز  ل  ��ن�����ه  �ل���وط���ن���ي  �ل��م��ج��ل�����ش  3 .  ي���ق���رر 
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من  ج���زء�ً  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  مخ�ص�صات 
هذه  تعود  و��ن   ، �لموحدة  �لعربية  �لقيادة  وف���ور�ت 
�لمخ�ص�صات �إلى و�صعها �ل��صيل بحيث تكون �لتز�ماً 

على �لدول نحو جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني . 
�لتنفيذية  �للجنة  �ل��ت��ز�م  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش  4 .  ي��ق��رر 
للمنظمة بمبلغ �لمليون جنيه �لمقرر لها من جامعة 
 ، �لإد�ري���ة  ��م��وره��ا  �ل�صرف على  �لعربية في  �ل��دول 
وتحويل جميع �إير�د�ت �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني 
لح�صاب جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، وفي حالة عدم 
�لمليون  في  بالتز�ماتها  �لعربية  �ل��دول  بع�ش  وف��اء 
�لقومي  �ل�صندوق  �إي���ر�د�ت  من  �لعجز  يغطى  جنيه 

في حدود 10% من �لإير�د�ت �ل�صنوية . 
�إ�صغال  طلبات  تحال  ب��ا�ن  �لوطني  �لمجل�ش  5 .  يو�صي 
 ، �لر��ي لإب��د�ء  �لتحرير  جي�ش  قيادة  �إل��ى  �لوظائف 
ويرفع هذ� �لر��ي �إلى �للجنة �لتنفيذية لتتخذ �لقر�ر 

�لذي تر�ه منا�صباً . 
�لحكومة  �لفل�صطيني  �ل��وط��ن��ي  �ل��م��ج��ل�����ش  6 .  ي��ن��ا���ص��د 
�ل�ردن����ي����ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ق���ان�������ون �ل��ت��ج��ن��ي��د �لإج����ب����اري ، 
باإن�صاء وحد�ت لجي�ش  و�ل�صماح   ، �ل�صعبي  و�لتدريب 
�لتحرير �لفل�صطيني ، و�لإ�صر�ع في ت�صليح وتدريب 

وتح�صين �لقرى و�لخطوط �ل�مامية . 
�لحكومة  �لفل�صطيني  �ل��وط��ن��ي  �ل��م��ج��ل�����ش  7 .  ي��ن��ا���ص��د 
�لتحرير  ل��م��ن��ظ��م��ة  �ل���م���ج���ال  ب���اإف�������ص���اح  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
في  �لمقيمين  فل�صطين  ��ب��ن��اء  لتعبئة  �لفل�صطينية 

لبنان تعبئة ع�صكرية كاملة . 
بقو�ت  �له���ت���م���ام  ب��م�����ص��اع��ف��ة  �ل��م��ج��ل�����ش  8 .  ي���ط���ال���ب 
لها  يتيح  �لذي  بال�صكل  ��عد�دها  وزي��ادة   ، �لفد�ئيين
 �لعمل �ل�صريع بما يتفق مع ��بعاد �لمعركة و�حتمالتها ، 

و�ل�صتفادة بخبر�ت �لمجاهدين . 
�لمر��ة  ب���دور  �ل��ج��دي  ب��اله��ت��م��ام  �لمجل�ش  9 .  ي��ط��ال��ب 
�لمقاومة   : مثل  �لتحرير  معركة  في  �لفل�صطينية 
 ، �ل�صعبية ، و�لخدمات �لطبية ، و�لإ�صعاف �لميد�ني

وكل ما يتعلق با�عمال �لميد�ن . 
.  يقرر �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني و�صع �لد�ئرة   10
�لتحرير  ق���ي���ادة ج��ي�����ش  �إ�����ص����ر�ف  ت��ح��ت  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة 

�لفل�صطيني . 
لجميع  و�لتقدير  �ل�صكر  توجيه  �لمجل�ش  ي��ق��رر    .  11
�لدول �لتي �صهلت و�صاعدت على �إن�صاء وحد�ت جي�ش 

�لتحرير �لفل�صطيني . 
12 .  يقرر �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني توجيه �ل�صكر 
، نظر�ً  �لفل�صطيني  �لتحرير  و�لتقدير لقيادة جي�ش 
للجهد �لكبير �لذي بذلته في �صبيل �لو�صول بقو�تنا 
و�لت�صليح  �لتنظيم  م�صتويات  ��رف���ع  �إل���ى  �لم�صلحة 

و�لتدريب . 

قرارات في التنظيم ال�شعبي : 
�لتنظيم  ف��ي  �لعمل  خطة  م�صروع  �لمجل�ش  ��ق��ر   : ��ولً 
�لتنفيذية  �للجنة  �لمجل�ش  و��و���ص��ى   ، �ل�صعبي 
بالعمل على تنفيذ هذه �لخطة في جميع مناطق 

�لتجمع �لفل�صطينية . 
�لت�صكيالت  تتكامل  عندما  ��ن���ه  �لمجل�ش  ق��رر   : ث��ان��ي��اً 
�ل�صلطة في �لق�صايا  ، تكون  �ل�صعبية في �لقطر 
�ل��م��ح��ل��ي��ة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل�����ص��ع��ب��ي ف���ي �ل��ق��ط��ر من 
قانون  لمبادئ  وف��ق��اً   ، �لقطر  مكتب  �خت�صا�ش 
من  ت�صدر  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �لتنظيم 

قيادة �لمنطقة . 
ثالثاً : يو�صي �لمجل�ش د�ئرة �لتنظيم �ل�صعبي ، بالقيام 
بمزيد من �لدر��صة لمو�صوع عالقات �لتحاد�ت 
و�لت�صكيالت  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ا�ن��و�ع��ه��ا 

�ل�صعبية �لتابعة لها . 
�لمر��ة  ت��م��ث��ي��ل  ي��ك��ون  ��ن  �ل��م��ج��ل�����ش  ي��ق��رر   .  1  : ر�ب���ع���اً 
و�لدولية  �لعربية  �لموؤتمر�ت  في  �لفل�صطينية 

عن طريق �لتحاد �لعام للمر��ة �لفل�صطينية . 
�لعام  �ل��م��وؤت��م��ر  ي��ك��ون  ��ن  �ل��م��ج��ل�����ش  ي��ق��رر   .  2  
�لقطرية  �لمكاتب  ��ع�صاء  من  �ل�صعبي  للتنظيم 
، في �لمر�كز �لتي �تيحت فيها فر�صة  �لمنتخبين
من   ، �ل�صعبية  للت�صكيالت  �لن��ت��خ��اب��ات  �إج�����ر�ء 
قيادة  من  �لمختارين  �لقطرية  �لمكاتب  ��ع�صاء 
�لمنظمة ، بالتناوب مع ��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني ، 
وقو�عد �لمنظمة �لمختلفة في �لمر�كز �لتي تعذر 
�ل�ع�صاء  يحّل  ��ن  على   ، فيها  �لنتخابات  �إج���ر�ء 
حالة  في  �لمختارين  �ل�ع�صاء  محّل  �لمنتخبون 

�إجر�ء �نتخابات ت�صكيالت �لتنظيم �ل�صعبي . 
قرارات في الإعالم والتوجيه القومي : 

1 .  نظر�ً للدور �لحيوي �لذي توؤديه �إذ�عة �صوت فل�صطين 
 ، في ن�صر وتعميق ��هد�ف �لمنظمة و��فكارها و�صعار�تها
و�لجماهير  خا�صة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إلى  و�إي�صالها 
دعم  ���ص��رورة  �لوطني  �لمجل�ش  يقرر   ، عامة  �لعربية 
، وت�صهيل مهمتها  ً �إذ�عة �صوت فل�صطين مادياً ومعنويا
من  وتمكينها   ،  ) تيكر   ( بجهاز  بتزويدها  �لإخ��ب��اري��ة 
 ، �لعبرية  باللغة  بر�مج  لبث  �لوقت  بع�ش  تخ�صي�ش 
توجه �إلى �ليهود في �ل�ر�ش �لمحتلة ، لك�صف �لتناق�صات 
�لتي تحفل بها �لدعايات �لم�صتغلة لتعبئتهم في �لدولة 

�لغا�صبة . 
2 .  ت��ك��ل��ي��ف ن��ف��ر م���ن �ل�����ص���ات���ذة �ل��م��خ��ت�����ص��ي��ن ف���ي مو�د 
ب��و���ص��ع مقرر�ت   ، و�ل��ت��رب��ي��ة  و�ل���ت���اري���خ  �ل��ج��غ��ر�ف��ي��ا 
�لمناهج  لجنة  ��قّرتها  �لتي  للمناهج  وفقاً  مدر�صية 
�لمدر�صية ، وحث حكومات �لبالد �لعربية �لم�صيفة 



133

في  لتدري�صها  �لكتب  ه��ذه  باعتماد  للفل�صطينيين 
مختلف �لمر�حل �لدر��صية . 

�لتي  �لالزمة  بالإمكانيات  �لفنية  �لثقافة  ق�صم  3 .  دعم 
في  �لمعار�ش  كاإقامة  م�صروعاته  تنفيذ  من  تمكنه 
 ، �لخارج ، و�إنجاز م�صروع طباعة �للوحات �لتاريخية
فيما  وم�صاندته   ، �لم�صورة  �ل�طفال  كتب  وم�صروع 
�لفنون  مجال  ف��ي  ن�صاطات  م��ن  فيه  �ل�����ص��روع  ينوي 

�ل�صعبية . 
4 .  دعم ق�صم �لن�صر و�لإنتاج �ل�صينمائي ، بحيث يتمكن 
��ك��ب��ر ع��دد ممكن م��ن �ل�ف����الم �لوثائقية  �إن��ت��اج  م��ن 
من  تمكن  �ل��ت��ي  �ل��م��ج��الت  ودر�����ص���ة   ، و�لت�صجيلية 
�لم�صاهدين  ��كبر عدد من  �ل�ف��الم على  عر�ش هذه 
�إمكانيات  �صمن   ، وخ��ارج��ه��ا  �لعربية  �ل��ب��الد  د�خ���ل 

�لمنظمة �لمالية . 
5 .  �لعمل على �إن�صاء مجلة ���صبوعية تبلور �لخط �لفكري 
للمنظمة ، وتعالج �لق�صية �لفل�صطينية في مختلف 

نو�حيها ، لتعميمها في وجد�ن �لجماهير �لعربية . 
6 .  تكليف �للجنة �لتنفيذية باإعد�د در��صة و�فية لم�صروع 
�إن�صاء معهد ��و ف�صول ملحقة بمعاهد ، كفيلة بتا�هيل 
�لفنيين للعمل  �لفل�صطيني و�لخبر�ء  �ل�صباب  بع�ش 
وللتدري�ش في �لبالد �ل�فرو�آ�صيوية ، و�لت�صال بهذ� 
�ل�صدد بالدول �لعربية وجامعاتها و�تحاد �لمعلمين 
�لعرب ، �صعياً ور�ء م�صاهمتهم في تنفيذ هذ� �لم�صروع ، 

 

ودعم مركز �لدر��صات �لفل�صطينية في بيروت . 
�لإعالم  وزر�ء  موؤتمر  توجيه  تا�ييد  �لمجل�ش  7 .  يقرر 
�لتليفزيونية  �لإذ�ع���������ات  م��ك��اف��ح��ة  ب�������ص���ا�ن  �ل���ع���رب 

�لإ�صر�ئيلية . 
بالدول  �لت�صال  �لتنفيذية  �للجنة  �لمجل�ش  8 .  يطالب 
�لكتب  ، لمنع  �لتربية و�لتعليم فيها  ، ووز�ر�ت  �لعربية 
�لمدر�صية �لتي توحي باعتبار » �إ�صر�ئيل « دولة قائمة . 

القرارات المالية ، و من اأبرزها : - 
 ، 1 .  لما كان طريقنا لتحرير فل�صطين هو �لكفاح �لم�صلح
ولما كان �صعبنا يعقد ��مله ورجاءه على جي�ش �لتحرير 
�لفل�صطيني ، �لذي ��تيح للمجل�ش �لوطني في دورته 
كفاءة  م��ن  �لجي�ش  ه���ذ�  بلغه  م��ا  ي���رى  ��ن  �ل��ح��ال��ي��ة 
�ل�مو�ل  ت�صرف  ��ن  على  وح��ر���ص��اً   ، ت��دري��ب  وح�صن 
�لتي يقدمها �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني على تقوية 
قرر  ل��ذل��ك   ، �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  وت��دع��ي��م 

و�لتبرعات  �لتحرير  �صريبة  تخ�ص�ش  ��ن  �لمجل�ش 
م��ه��م��ا ك����ان م�����ص��دره��ا ل��ه��ذ� �ل��غ��ر���ش ، و�ل����وف����ور�ت 
 ، �لفل�صطيني  �ل��ق��وم��ي  �ل�����ص��ن��دوق  ل��دى   �لمتحققة 
ول يجوز ��ن ينفق منها لغير هذ� �لغر�ش �إل للتغلب 

على �ل�زمات �لمالية �لطارئة وفي حدود %10 . 
2 .  تخ�صي�ش مبلغ ) 75000 دينار ( من �لحتياطي �لعام 
�إلى  و�إ�صافته   ، �لمر�صود في ميز�نية عام 1967/66 
جي�ش  قيادة  لح�صاب  �لع�صكرية  �لد�ئرة  مخ�ص�صات 
�لتدريب  على  منه  لينفق   ، �لفل�صطيني  �لتحرير 
�ل�صعبي . وبذلك ي�صبح �إجمالي مخ�ص�صات �لد�ئرة 
 ) ب��دلً من ) 719220  دي��ن��ار�ً   ) �لع�صكرية ) 794220 

دينار�ً ��ردنياً . 
�ل�صندوق  �إد�رة  مجل�ش  ��ع�����ص��اء  �لمجل�ش  3 .  يطالب 
لتنمية  جهودهم  ي�صاعفو�  ��ن  �لفل�صطيني  �لقومي 
 ، �لممكنة  و�لو�صائل  �لطرق  ب�صتى  �ل�صندوق  م��و�رد 

لدعم جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني . 
 ، �لعربية  �ل���دول  منا�صدة  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش  4 .  ي��ق��رر 
�لعمل على �إ�صد�ر �لت�صريعات �لالزمة لفر�ش �صريبة 
�لفل�صطيني  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ص��ع��ب  ��ب���ن���اء  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��ري��ر 
�لمقيمين لديها ، وتقديم �لت�صهيالت �لالزمة لقيام 
وتدعو   ، �ل�صعبية  �لجباية  با�عمال  �لمنظمة  ��جهزة 
��ي  على  �لتحرير  �صريبة  لدفع  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

حال . 
5 .  يقرر �لمجل�ش �لوطني منا�صدة �لدول �لعربية ، �لتي 
لم تنفذ قر�ر موؤتمر �لمو��صالت �ل�صلكية و�لال�صلكية 
ب��اإع��ف��اء �لمنظمة من  ، و�ل��خ��ا���ش  �ل�����ص��اد���ش  �ل��ع��رب��ي 
و�صع  �إل��ى  �لمبادرة   ، و�لهاتف  و�لبرق  �لبريد  ��ج��ور 

هذ� �لقر�ر مو�صع �لتنفيذ . 
د�ئرة  �لمحتلة  فل�صطين  �عتبار  �لمجل�ش  ق��رر  كما 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  و�ن��ت��خ��اب   ، و�ح���د  مقعد  لها  �نتخابية 
في  ، وع�����ص��و�ً  �ل��د�ئ��رة  ع��ن ه��ذه  ن��ائ��ب��اً  �لمنظمة  رئي�ش 

�لمجل�ش �لوطني �لمقبل �لذي �صيجري �نتخابه . 
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الف�شل ال�شابع

المنظمة وموؤتمر قمة الخرطوم

1 - تمهيد
2 - كلمة ال�شقيري في الموؤتمر

3 - بيان وفد المنظمة حول ان�شحابه من الموؤتمر 
4 - �شجال ال�شقيري وعبد النا�شر في قمة الخرطوم ) رواية محمود ريا�س ( 

5 - ذكريات عن موؤتمر القمة في الخرطوم
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تمهيد : 
تركت �لهزيمة �لع�صكرية �لكبرى لال�مة �لعربية في 
حرب حزير�ن / يونيو 1967 ��ثرها على �ل�مة �لعربية ، 
�صو�ء على �لم�صتوى �لر�صمي ) مكّونات �لنظام �لعربي ( ��و 
�لم�صتوى �ل�صعبي ، ول �صيما على حركة �لقومية �لعربية 
�لتي كان يج�صدها �لنظام �لم�صري بقيادة �لرئي�ش جمال 
ت�صنيفها  �ل��ك��ارث��ة  م��ن حجم  ُي��ه��ّون  ول��م   . �لنا�صر  عبد 
حينه  ف��ي  ��طلقت  �ل��ت��ي  �لتنظير�ت  ول   ،  ) �لنك�صة   ( ب��� 
و�لعمل  بال�مل  يوحي  كمفهوم  �لم�صطلح  هذ�  لتا��صيل 
�ت��ج��ه نحو   ، �ل�صيا�صي  �ل��ق��ر�ر  ��ن  ذل��ك   . ت��ج��اوزه��ا  على 
 ، �إرجاء �لعمل على ��صتعادة �ل�ر��صي �لمحتلة عام 1948
��صترد�د  هي  جديدة  ��صتر�تيجية  ��ول��وي��ة  بها  و��صتبدل 
�ل�ر��صي �لمحتلة عام 1967 ، وهو ما عّبرت عنه �لقاهرة 
بم�صطلح ) �إز�لة �آثار �لعدو�ن ( �ل�مر �لذي يعني ل�ول 
مرة في تاريخ �ل�صر�ع �لعربي �ل�صهيوني �لدخول عملياً 
عقد  �لعرب  ق��رر  وحينما   . �لمرحلية  �ل�صيا�صة  نهج  في 
�لقمة �لعربية �لر�بعة في �لخرطوم في 1967/8/29 كان 
هذ� �لعنو�ن هو �ل�برز ح�صور�ً فيها ، لكن موقف �ل�صعب 
عبر  �لفل�صطينية  �لتحرير  بمنظمة  ممثالً  �لفل�صطيني 
خطب وت�صريحات رئي�صها ��حمد �ل�صقيري ، و�لمنظمات 
�لفد�ئية �لتي كان يوؤكد على ��ن غايتها �نتقلت �إلى تحرير 
كامل �لتر�ب �لفل�صطيني بالمقاومة ، دون ف�صل بين ما 

�حُتل في عامي 1948 و 1967 . 
ل��ق��د ك���ان ه���ذ� �ل��ت��ب��اي��ن �ل����ذي ي��دن��و �إل����ى �لتناق�ش 
ورئي�صها  �ل��م��ن��ظ��م��ة  دع����وة  ع���دم  ور�ء   ، �ل���ص��ت��ر�ت��ي��ج��ي 
�ل�����ص��ق��ي��ري �إل����ى ت��ل��ك �ل��ق��م��ة ، ب�����دء�ً م���ن م��وؤت��م��ر وزر�ء 
�لخارجية �لذي ُيعّد لها ، لكن �ل�صقيري بادر �إلى �ل�صغط 
على �لدولة �لم�صيفة للقمة - �ل�صود�ن - فا�وفد �صفيق 
�لحوت مدير مكتب �لمنظمة في بيروت �إلى �لخرطوم ، 
لاللتقاء برئي�ش وزر�ئها محمد ��حمد محجوب ، للعمل 
�لف�صل  في حالة  ملّوحاً   ، للمنظمة  �لدعوة  توجيه  على 
في تحقيق ذلك با�نه �صيا�تي �إلى �لخرطوم ليعقد ) قمة 
 ، �لر�صمية  �لقمة  ب��م��و�ز�ة  م�صاجدها  ��ح��د  في   ) �صعبية 

يعلن فيها ��ن فل�صطين لم ُتدع لح�صور قمة فل�صطين . 
�آر�ءه  يحمل  كعادته  ك��ان   ، للقمة  �ل�صقيري  وُدع��ي 
، وخال�صتها ح�صد  �إع��د�د�ً علمياً  ومو�قفه وقد ��عدها 
ك��ل ط��اق��ات �ل�م����ة ل��م��ع��رك��ة �ل��ت��ح��ري��ر . ك��م��ا �خت�صر 
�لموقف �ل�صيا�صي فيما عرف لحقاً ب� ) لء�ت �لخرطوم 

، ول �ع���ت���ر�ف .  ، ول ���ص��ل��ح  ت��ف��او���ش  : ل  ) �ل����ث����الث
 . : ل حل منفرد�ً  �لر�بعة  �ل��الء  تقبل  ��ن  و��خ��ف��ق في 
فيها  ح�صوره  ��نهى  �لقمة  في  �ل�صائدة  �ل�ج��و�ء  و�إز�ء 
على  ل�ح��ر���ش  ملكاً  ل�صت  ��ن���ا   «  : �لم�صهورة  بعبارته 
�لبقاء  ل�حر�ش على  رئي�صاً  ، ول�صت  �لُملك  �لبقاء في 
��ن��ا و�ح��د من �صعب فقد كل �صيء ،   ، رئي�ش جمهورية 
ولم يعد لنا ما نخ�صره ، ل�ننا خ�صرنا كل �صيء ، ولكن 
بقي لنا عقلنا وكر�متنا و�آمالنا ، �إن �لتجاه �لعام في 
ول   ، فيه  �لم�صاركة  على  ي�صجعني  ل  �لموؤتمر  ه��ذ� 
فاإني  ول��ذل��ك   ، �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه  ف��ي  ���صهم  ��ن  ���صتطيع 

��علن �ن�صحابي من �لموؤتمر « . 
 ، �لقمة �إليه  �آلت  لما  ر�ف�صاً  �لبيان موقفاً  ��علن  لقد 
�لو�صائل  بمختلف  تت�صل  ��ن   ( ب���  فيه  �لمنظمة  ول��ّوح��ت 
بجماهير �ل�صعب �لفل�صطيني ، و�لقوى �لوطنية في �ل�مة 
يتعين  �لتي   ، �لمقبلة  �لم�صيرة  معالم  لتحديد  �لعربية 
على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��ن تقوم بها ( ، ويعني 
هذ� ��ن �لمنظمة �صوف ت�صلك درب �لجماهير �لتي تطالب 
بالتحرير بعيد�ً عن قر�ر �ل�نظمة في �لخرطوم . لقد ��دى 
���صا�صاً في م�صر  �إلى رفع �لمظلة �لقومية �لمتمثلة  ذلك 
تر�فق  وق��د   ، وبرنامجها  للمنظمة  �ل�صقيري  ق��ي��ادة  ع��ن 
�لتنفيذية  �للجنة  �صفوف  ف��ي  ن�صا�ت  خ��الف��ات  م��ع  ذل��ك 
بحيث طالبه ن�صف ��ع�صائها بال�صتقالة ، وهو ما قام به 

في 1967/12/24 . 
فا�صلة  محطة  �لخرطوم  في  �لقمة  موؤتمر  ك��ان  لقد 
منظمة  ت���اري���خ  وف���ي  �لفل�صطينية  �ل��ق�����ص��ي��ة  ت���اري���خ  ف���ي 
 ، �لتحرير �لفل�صطينية ، �إيذ�ناً بانتهاء �لمرحلة �ل�صقيرية
في   ، �لموؤتمر  في  �ل�صقيري  كلمة  يا�تي  فيما  نوثق  لذلك 
كمرتكز�ت  ت�صمنتها  �لتي  �لمبادئ  مت�صمنة   1967/9/1
�لتنفيذية  �للجنة  وب��ي��ان   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  ل��ح��ل 
مما  وب��ال��رغ��م   . �لموؤتمر  م��ن  �لن�صحاب  ح��ول  للمنظمة 
�إل   ، �لخرطوم  �ل�صقيري في مذكر�ته حول قمة  ��و�صحه 
بعد ذلك بخم�صة  �لخرطوم وجد�له فيها  ��ن��ه طرح ق�صة 
�ل�همية فيما ت�صمنته  بالغة  ��نها  ، في مقالة نرى  ��ع��و�م 
من مقاربات ��صتر�تيجية يجدها �لقارئ في هذ� �لف�صل . 
ن�صا�تها  منذ  �لمنظمة  �إي��ق��اع  ك��ان  ف���اإذ�  �لنهاية  وف��ي 
 ، �لنا�صر عبد  �صيا�صة  �إيقاع  مع  كبير  حد  �إل��ى  متناغماً 
فمما ل ���ص��ك ف��ي��ه ��ن��ه��م��ا غ����ادر� �ل��خ��رط��وم ول��ك��ل �مرئ 
منهما يومئذ �صا�ن يغنيه ... كانت بد�ية �لفر�ق ، وهو ما 

�صنتطرق �إليه في �لف�صل �لآتي . 

الف�شل ال�شابع
المنظمة وموؤتمر قمة الخرطوم
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كلمة ال�شقيري في موؤتمر قمة الخرطوم
يو�جه موؤتمر �لقمة �لعربي - بو�صفه ��على ��د�ة للعمل 
�لعربي �لم�صترك - مرحلة خطيرة حا�صمة ، �صوف تقرر 
�آثارها  تعك�ش  �صوف  كما   ، �لر�صمية  �لعالقات  م�صتقبل 
على �لق�صية �ل��صا�صية �لتي �نعقد �لموؤتمر من ��جلها ، 
��ل وهي �إز�لة �لعدو�ن �ل�صتعماري �لإ�صر�ئيلي �لذي وقع 

على �لوطن �لعربي . 
ولقد تابعت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لمد�ولت 
كل  ف��ي  �ل��ع��رب  �لخارجية  وزر�ء  موؤتمر  ف��ي  ج��رت  �لتي 
: �ل��ك��وي��ت ، ون��ي��وي��ورك ، و�ل��خ��رط��وم ، ك��م��ا در�صت  م���ن
وزر�ء  موؤتمر  �إليها  تو�صل  �لتي  و�لتو�صيات  �ل�ب��ح��اث 

�لقت�صاد و�لمال و�لنفط �لعربي في بغد�د . 
، ي��ب��دو و����ص��ح��اً لمنظمة  وب��ع��ي��د�ً ع��ن روح �ل��ت�����ص��اوؤم 
�لتحرير ��نه �إلى هذه �للحظة ، فاإن موؤتمر �لقمة ي�صير 
�لملوك و�لروؤ�صاء  يبادر  �إذ� لم   ، �إلى نهاية غير مجدية 
م�صتوى  �إل��ى  ترتفع  �إيجابية  ق���ر�ر�ت  �إل��ى  �لتو�صل  �إل��ى 
�لعربي  �لوطن  ، وُتخرج  �لعربية ومطالبها  �ل�م��ة  �آم��ال 
من �لمحنة �لقا�صية �لتي ��لّمت به . ومهما يكن تقييم ما 
تم و�صعه حتى �لآن من تو�صيات ودر��صات ، فاإنه مما ل 

ريب فيه ��ن �لتجاه �لغالب يمكن تلخي�صه فيما يلي : 
1 ( ��صتبعاد ��صتئناف �لقتال في وقت قريب . 

�ل�صيا�صية  �ل���ع���الق���ات  ق��ط��ع  ع��ل��ى  �ل��م��و�ف��ق��ة  ع����دم   )  2
و�لقت�صادية مع �لدول �لتي �صاندت �لعدو�ن . 

3 ( �لتخلي عن وقف �صخ �لبترول جزئياً ��و كلياً ، لزمن 
محدود ��و غير محدود . 

من  �لعربية  �ل�ر����ص���دة  �صحب  على  �ل��م��و�ف��ق��ة  ع��دم   )  4
منطقتي �لإ�صترليني و�لدولر . 

و�إذ� كان هذ� ما �صوف ينتهي �إليه �ل�مر ، فاإن موؤتمر 
�لمجردة  �ل�صيا�صية  غاية جهوده  �قت�صر  قد  يكون  �لقمة 
من �لقوة ، تاركاً لمعركة �لكالم وحدها في �ل�مم �لمتحدة 

وغيرها ، ��ن تخرج �لعدو من �ل�ر��صي �لعربية . 
�لقمة  �لتي يتوجب على موؤتمر  �لنتيجة  ومثل هذه 
، ف�صالً عن  �لعربية  �إر�دة �ل�م��ة  ، ل تعك�ش  ��ن يتجنبها 
�إل��ى �ل�صت�صالم  ��و   ، �لعدو�ن  بقاء  �إل��ى  ت��وؤدي  ��نها �صوف 
للمعتدي ، وترك �ل�عباء كلها على كاهل �لدول �لمعتدى 

عليها ، تتحملها كلٌّ بمفردها وقدر طاقاتها ومو�ردها . 
غير ��ن �لحقيقة �ل�صارخة �ل�كيدة ، ��ن هذ� �لتجاه 
�ل�صعوب  م�صيئة  �إطالقاً  يمثل  ل  �لر�صمي  �ل�صعيد  على 
تقدم  ت�صحية  كل  �حتمال  على  ت�صميمها  ول   ، �لعربية 

عليها حكوماتها ، بالغة ما بلغت . 
�إن وقف �صخ �لبترول كلياً ول�جل غير محدود ، مع 

�صحب �ل�ر�صدة ، وقطع �لعالقات بالدول �لمعادية ، كل 
ذلك �صيوؤدي حتماً �إلى �إز�لة �آثار �لعدو�ن . 

على ��نه �إذ� كانت �لإجر�ء�ت �لمقترحة حتى �لآن غير 
مقبولة ، كما يبدو �لتجاه �لغالب ، ���صبح من �لو�جب 
��ن نجيب على �ل�صوؤ�ل �لكبير : �إذن ما هي �لخطة �لبديلة 

لإز�لة �آثار �لعدو�ن ؟ . 
وط��ب��ي��ع��ي ��ن ت��ك��ون ه���ذه �لإج�������ر�ء�ت م��ت��ر�ب��ط��ة في 
�إلى  لتوؤدي  و�ل�صيا�صية  و�لقت�صادية  �لع�صكرية  جو�نبها 
�إز�لة �لعدو�ن ، و�إذ� لم تو�صع هذه �لخطة �لمتكاملة فاإن 
�لنتيجة �لحتمية هي ��صتمر�ر �لعدو�ن قائماً على �ل�ر�ش 
�لعربية وفل�صطين ، ويكون موؤتمر �لقمة قد تخلف عن 

تحقيق �لغاية �لتي �جتمع من ��جلها .. 
��ما بالن�صبة للق�صية �لفل�صطينية على �ل�صعيد �لعربي 
في �لظروف �لحا�صرة ، فاإن منظمة �لتحرير ترى من 
و�جبها ��ن تلفت �لنظر �إلى عدد من �ل�مور �له�امة ذ�ت 
، وتتلخ�ش  �ل�صلة �لوثيقة بم�صير �لق�صية �لفل�صطينية

هذه �ل�مور فيما يلي : 
��ولً - �إن �صيا�صة » �إ�صر�ئيل « ، وم�صروعاتها �لتي تقوم بها 
في قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية ت�صتهدف �لإدماج 

��و �لحتالل طويل �لمدى . 
ثانياً - تعمل » �إ�صر�ئيل « بمختلف و�صائل �لعنف و�للطف 
ع��ل��ى �إظ���ه���ار �ل�����ص��ع��ب �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ف���ي هاتين 
�لمنطقتين بمظهر �لر�صاء بال�مر �لو�قع ، وعدم 

مقاومته ، ��و �ل�صت�صالم له . 
ثالثاً - ت�صعى » �إ�صر�ئيل « بكل جهدها - بديالً عن �لن�صحاب 
غير �لم�صروط - �إلى تقديم حلول متعددة ، تبد�� 
وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  في  ذ�ت��ي  حكم  �إقامة  من 
ترتبط  فل�صطينية  ج��م��ه��وري��ة  �إن�����ص��اء  �إل���ى   ، غ���زة 

بح�صن �لجو�ر مع » �إ�صر�ئيل « . 
و�إن �لمنظمة �لفل�صطينية رغماً عن �إيمانها ب�صالبة 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، و�صموده ��مام �لموؤ�مرة �ل�صتعمارية 
�ل�صهيونية في �لخم�صين عاماً �لما�صية ، ورغماً عن ��نها 
ترف�ش جميع هذه �لحلول جملة وتف�صيالً ، لما �صتوؤدي 
�إليه من ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية ، فاإنها تحذر من 
�لخطر �لذي يحدق بال�صعب �لفل�صطيني .. و ق�صيته في 

�لمرحلة �لحا�صرة . 
 ومما ي�صاعف هذ� �لخطر ، ��ن �لخطة �لإ�صر�ئيلية 
�ل�صعب  �إن   . �إحباطها  ت�صتهدف  عربية  خطة  تقابلها  ل 
�لفل�صطيني في �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يت�صدى �لآن 
من  ��ع��زل  وهو   ، �لإ�صر�ئيلية  للخطة  وبطولة  ب�صجاعة 
���صباب �لمقاومة و�ل�صمود ، وكل ما يلقاه على �ل�صعيد 
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�لتي  �لعربية  �لإذ�ع���ات  هو  و�لتا�ييد  �لدعم  من  �لعربي 
تن�صر ��خبار بطولته وب�صالته . 

ينتهي  ل  ��ن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وت��ل��ح   
تف�صد  عاجلة  عربية  خطة  ي�صع  ��ن  دون  �لقمة  موؤتمر 
على » �إ�صر�ئيل « خططها وتدعم �لمقاومة �ل�صعبية في 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  و��ن   ، �لمحتلة  فل�صطين 
م�صتعدة ل�ن تقوم بدور فاعل في تنفيذ �لخطة �لعربية 
بما يتي�صر لديها من رجال و�صالح ، هذ� وتوؤكد �لمنظمة 
من جديد بالن�صبة لجوهر �لق�صية �لفل�صطينية �لمبادئ 

�لآتية : 
اأولً - ل �شلح ول تعاي�س مع » اإ�شرائيل « . 

« ، وعدم  اإ�شرائيل   « - رف�س المفاو�شات مع  ثانياً 
العتراف بالحتالل ال�شابق . 

فيها  ت�شوية  اأيــة  على  الموافقة  عــدم   - ثالثاً 
اإلى  يوؤدي  وما   ، الفل�شطينية  بالق�شية  م�ّس 

ت�شفيتها . 
رابعاً - عدم التنازل عن قطاع غزة وال�شفة الغربية 
ومنطقة الحّمة ، مع التاأكيد - باهتمام خا�س - 

على عروبة القد�س . 
هيئة  في  الدولية  الت�شالت  نطاق  في   - خام�شاً 
الأمم المتحدة وخارجها ، ل تنفرد اأية دولة 

عربية بقبول اأية حلول لق�شية فل�شطين . 
�شاد�شاً - التركيز الدائم الم�شتمر على ال�شعيدين 
العربي والدولي ، على اأن ق�شية فل�شطين ، واإن 
فل�شطين  �شعب  اأن  اإل   ، تكن عربية م�شيرية 
هو �شاحب الحق الأول في وطنه ، وهو الذي 

يـقرر م�شيره . 
ويبقى على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��ن تنبه �إلى 

م�صير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
�إن منظمة �لتحرير هي نف�صها �إنجاز كبير ، يتجلى في 
قيامها ككيان لل�صعب �لفل�صطيني و�صخ�صيته �لوطنية ، 
بم�صوؤولياتها  �ل�صطالع  ف��ي  و��صتمر�رها  بقاءها  و�إن 
��ي  ��ل��زُم و�ج��ٍب في هذه �لمحنة �لقا�صية من   ، �لقومية 

وقت م�صى . 
�لم�صاعب  رغم   - �لتحرير  منظمة  ��صتطاعت  ولقد 
�لكثيرة �لمتر�كمة في طريقها - ��ن تجمع حولها جميع 

تمثل  كما  تمثله  فا��صبحت   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  فئات 
��ية حكومة عربية �صعبها �لمتجمع على ��ر�صها ، �لمقيم 

تحت �صلطاتها . 
 ، و�لإع��الم��ي��ة  �ل�صيا�صية  ن�صاطاتها  �إل��ى  وبالإ�صافة 
�لتحرير  جي�ش  تبني  ��ن  �لتحرير  منظمة  ��صتطاعت 
، جعله يقاتل بب�صالة و�صجاعة  �لفل�صطيني بناءً ن�صالياً 
في : قطاع غزة ، و�لجبهة �ل�صورية ، و�لجبهة �ل�ردنية . 
�لتحرير  وجي�ش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إن 
، و�إن  ��مام �لم�صير  �لفل�صطيني يقفان �لآن وجهاً لوجه 
، فل�صطينية وعربية ، في  بقاء �لمنظمة �صرورة قومية 

�لمقام �ل�ول . 
و�إنها لكارثة قومية ، فل�صطينية وعربية ، ��ن ُت�صفى 
�صعب  وي��ا�ب��ى   ، �ل��ت��ح��ري��ر  جي�ش  ُي�����ص��ّرح  و��ن   ، �لمنظمة 
فل�صطين ومعه �ل�مة �لعربية ��ن ت�صل �لمنظمة وجي�صها 
�صعب فل�صطين يقتطع  ، و�صوف يظل  �لم�صير  �إل��ى هذ� 
من لحمه ، وي�صتنزف من دمه لُيبقي ما ��مكن ��ن ُيبقي 

من منظمة �لتحرير وجي�ش �لتحرير . 
ولهذ� فاإن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية تقترح على 

موؤتمر �لقمة �إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لتالية : 
�لمترتبة لمنظمة  �لمالية  �للتز�مات  �لوفاء بجميع   )  1
موؤتمر�ت  ق��ر�ر�ت  بموجب  �لتحرير  وجي�ش  �لتحرير 
�لقمة ، و�ل�صتمر�ر في ��د�ئها في مو�عيدها �لمقررة . 
2 ( تمكين منظمة �لتحرير �لفل�صطينية من م�صوؤولياتها 
وتهيئته   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  تنظيم  ف��ي  �لقومية 
وتقرير  وط��ن��ه  ت��ح��ري��ر  ف��ي  �لطليعي  ب����دوره  ل��ي��ق��وم 

م�صيره . 
تكون  بحيث   ، �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  تعزيز   )  3
ت�صكيله   : ح��ي��ث  م��ن  عليه  ك��ام��ل��ة  �صلطة  للمنظمة 
على   ، �لإد�ري����ة  ���ص��وؤون��ه  وجميع  وت�صليحه  وت��دري��ب��ه 
�لعربية  بالخطة  مرتبطاً  يظل  �لع�صكري  و�جبه  ��ن 

�لموحدة . 
�لدول  ف��ي  فل�صطين  ��ب��ن��اء  لتدريب  مع�صكر�ت  �إن�صاء   )  4
�لعربية ، بالتعاون مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 

�لدول  ف��ي  �ل��الزم��ة  �ل�و�م����ر  ��و  �لتعليمات  �إ���ص��د�ر   )  5
لتمكين   ، �ل��د���ص��ت��وري��ة  نظمها  ح�صب  ك��ل   ، �لعربية 
�صريبة  ��صتيفاء  من  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�لتحرير من ��بناء فل�صطين حيثما وجدو� . 
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بيان وفد المنظمة حول ان�شحابه من الموؤتمر
 ) تعلن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية من هذ� �لبلد 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �إل��ى   ) �ل�صود�ن   ( �لمنا�صل  �لعربي 
و�ل�مة �لعربية ، ��نها قررت �لن�صحاب من موؤتمر �لقمة 
 �ل��ع��رب��ي �ل��م��ن��ع��ق��د ف���ي �ل��خ��رط��وم ، وه���ي �إذ ت��ع��ل��ن ذلك 
و�إنما   ، با�حد  �لتنديد  ��و  ��ح��د  على  �لتهجم  ت�صتهدف  ل 
تفعل ذلك بروح ��خوية عربية وبكل تقدير و�حتر�م ، و�إن 
�لد�فع �لوحيد لإعالن هذ� �لن�صحاب هو �إطالع �ل�صعب 
�لفل�صطيني و�ل�مة �لعربية عل��ى ح�ق�يقة موق�ف �لمنظم�ة 
من ناحية قومية ، خا�صة و��ن �لق�صية �لفل�صطينية هي 
��مانة غالية ، وتق�صي هذه �ل�مانة كو�جب مقد�ش ��ن يكون 
بالحقائق  علم  على  �لعربية  و�ل�م��ة  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
�لو��صحة و�لظروف �لمو�صوعية ، ول تريد �لمنظمة في 
هذه �لمرحلة بالذ�ت ، ��ن تك�صف عن جميع �ل��صباب �لتي 
دعت �إلى هذ� �لموقف حتى ل تزد�د �لق�صية �لفل�صطينية 
خطر�ً على خطر ، و�إنما تقت�صر �لمنظمة في بيان �ل�صبب 
�لرئي�صي �لذي ت�صمح �لظروف باإعالنه ، ذلك �ل�صبب في 
مجمله ��ن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية قد عر�صت على 
��ن  يجب  ���صا�صية  مبادئ  �صتة  تت�صمن  مذكرة  �لموؤتمر 
وخ�ص�صت   ، �لفل�صطينية  للق�صية  حل  ��ي  عليها  يرتكز 
�ل��م��ذك��رة ب��ال��ت��ح��دي��د ��ن���ه ل ي��ح��ق ل�ي���ة دول���ة ع��رب��ي��ة ��ن 
تنفرد بقبول ��ي حل للق�صية �لفل�صطينية ، موؤكدة بذلك 
م�صيرية  ع��رب��ي��ة  ق�صية  ه��ي  �لفل�صطينية  �لق�صية   ��ن 
ول يجوز ��ن تقبل فيها ��ي حلول �صيا�صية ، �إل �إذ� �تفقت 
ت�صترك  م�صوؤول  كامل  �جتماع  في  �لعربية  �ل��دول  عليها 

فيه منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
موؤتمر  عقدها  �ل��ت��ي  �لمقفلة  �ل�خ��ي��رة  �لجل�صة  ف��ي 
 ) �ل�صقيري  �ل��صتاذ  برئا�صة   ( �لمنظمة  وفد  �صرح  �لقمة 
�لق�صية  معالجة  كيفية  في  نظره  وجهة   ، و�فية  ب�صورة 
�لفل�صطينية على �ل�صعيد �لعربي و�لدولي ، غير ��ن موؤتمر 
�لقمة لم يو�فق على مقترحات �لمنظمة ، ونظر�ً ل�ن وفد 

�لمنظمة يرى ��ن موقف موؤتمر �لقمة هذ� ���صبح يو�جه 
في  ت�صارك  ��ن  �لمنظمة  ت�صتطيع  ل  خطيرة  م�صوؤولية 
تحملها ، لم ير وفد �لمنظمة ��مامه بديالً �إل �لن�صحاب 
من �لموؤتمر �إعالناً منه عن عدم �لمو�فقة على ما �نتهى 

�إليه �لموؤتمر بالن�صبة �إلى ق�صية فل�صطين . 
بمختلف  تت�صل  ��ن  �لمنظمة  على  ذل��ك  بعد  ويبقى 
�لو�صائل بجماهير �ل�صعب �لفل�صطيني و�لقوى �لوطنية 
 ، �لمقبلة  �لم�صيرة  معالم  لتحديد   ، �لعربية  �ل�م��ة  في 
��ن تقوم  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتي يتعين على منظمة 
نزلت  �ل��ت��ي  �ل��م��ري��رة  �لمحنة  ظ���روف  ���ص��وء  ع��ل��ى  فيها 
بالوطن �لعربي في فل�صطين ، و�إن وفد منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية يرى لز�ماً عليه ��ن يعرب عن عظيم �صكره 
�ل�صيادة  ولمجل�ش   ، �ل�صود�ني  لل�صعب  تقديره  و��خل�ش 
حفاوة  من  لقي  لما  �ل�صود�نية  و�لحكومة  �ل�صود�ن  في 

بالغة ورعاية ��خوية كريمة ( . 
�لذي  �لموقف  ف��اإن  �لمنظمة  وف��د  �ن�صحاب  وب��رغ��م 
ي�صتجيب  �لموؤتمر  جعل  �لتنفيذية  �للجنة  عنه  عبرت 
تعرف  ���صبحت  �لتي   ، �لمنظمة  مقترحات  من   لجانب 

ب� » لء�ت قمة �لخرطوم « . 
وفيما بعد ، وعندما ��صتد �لخالف حول ���صلوب �لعمل 
فيما بين �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري من جهة ، وفريق من 
يتكون  �لذي   ، ثانية  �لتنفيذية من جهة  �للجنة  ��ع�صاء 
 ، ��بو غربية  ، بهجت   من �ل�ع�صاء : عبد �لخالق يغمور 
، نمر  �ل��م��دن��ي ، وج��ي��ه  ، يحيى ح��م��ودة  �لنقيب  �����ص��ام��ة 
�ل�صقيري  ��حمد  ق��دم   ، �لرحيم  عبد  يو�صف   ، �لم�صري 
من  و��صح  هو  كما   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إل��ى  ��صتقالته 
كتاب �ل�صتقالة �لموجه منه �إلى �للجنة �لتنفيذية ، وقد 
��ذ�عها �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري من �إذ�عة �صوت فل�صطين 

في �لقاهرة . )1(

)1( ن�ش �ل�صتقالة في �لف�صل �لآتي .
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 : فقال  �لفل�صطينية  �لتحرير  رئي�ش منظمة   تحدث 
» �إن مو�صوع �ل�صفة �لغربية خطير ، و�لآلم �لتي يتعر�ش 
ق�صية  م�صير  على  وتفزعنا  جميعاً  تهزنا  �صعبنا  لها 
�لفل�صطينية قد حددت  �لتحرير  �إن منظمة   . فل�صطين 
موقفها من �لق�صية في �لمبادئ �ل�صتة �لتي وزعتها على 

�لموؤتمر « .
با�صم  مذكرة  �لموؤتمر  على  وزع  قد  �ل�صقيري  وك��ان 

�لمنظمة طالب فيها بتبني �لموؤتمر ل�صتة مبادئ هي : 
��ولً - ل �صلح ول تعاي�ش مع » �إ�صر�ئيل « . 
ثانياً - رف�ش �لمفاو�صات مع » �إ�صر�ئيل « . 

�لق�صية  تم�ش  ت�صوية  ��ي��ة  على  �لمو�فقة  ع��دم   - ثالثاً 
�لفل�صطينية وتوؤدي �إلى ت�صفيتها . 

�ل��ت��ن��ازل ع��ن ق��ط��اع غ��زة و�ل�صفة �لغربية  - ع��دم  ر�ب��ع��اً 
و�لتا�كيد على عروبة �لقد�ش . 

��ي��ة حلول  ��ي��ة دول��ة عربية بقبول  - عدم �نفر�د  خام�صاً 
لق�صية فل�صطين . 

��نها  برغم  فل�صطين  ق�صية  ��ن  على  �لتركيز   - �صاد�صاً 
ق�صية عربية م�صيرية ، �إل ��ن �صعب فل�صطين هو 

�صاحب �لحق �ل�ول في تقرير م�صيره . 
ثم ��صتا�نف �ل�صقيري كلمته قائالً : » �إن تلك �لمبادئ 
 . هادئة  ودر��صة  عميق  تفكير  بعد  و�صعها  تم  قد  �ل�صتة 
و�إننا ن�صعر �صعور�ً ��ميناً و�صادقاً با�ن هذه �لمبادئ �ل�صتة 
 . ���صا�صها حل �لق�صية �لفل�صطينية هي �لتي يمكن على 
من  �ل��ع��دو  �ن�صحاب  ���ص��رورة  على  معكم  متفقون  نحن 
��ق�صى �لجهود  ، وعلى بذل  �لغربية  قطاع غزة و�ل�صفة 
�ل�صيا�صية لحمل �لعدو على �لن�صحاب . كما ��ننا نوؤكد ��ن 
�لمنظمة ل ت�صع �صروطاً ��و تحفظات لكن �ل�صوؤ�ل �لذي 
�لذي  �لثمن  هو  ما   : هو  ��نف�صنا  على  نطرحه  ��ن  يجب 
يجب علينا ��ن ندفعه ؟ نحن جميعاً نعرف » �إ�صر�ئيل « . 
و��نا بمنتهى �لتو��صع �صاحب خبرة طويلة معها و��عرف 
و��رجو   . �لفعلية  �لممار�صة  نتيجة  و��طماعها  ��هد�فها 
لي�ش  �لمنظمة  في  موقفنا  ��ن  لديكم  مفهوماً  يكون  ��ن 
��ن  يجب  �ل��ذي  �لمو�صوع  لكن   ، تطرف  ��و  عناد  نتيجة 
ندفعه  ��ن  علينا  يتعين  �لذي  �لثمن  ي�صغلنا هو مو�صوع 
�إذ�  ��ن��ه  نرى  ونحن   ، �لغربية  �ل�صفة  ��صتعادة  �صبيل  في 
كان �لثمن باهظاً فاإن قبولنا به �صيكون خطا�ً كبير�ً . �إن 
�لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية  �إلى  ��ميركا تهدف  �صيا�صة 

ب�صفة نهائية . 

و�لنقاط �لخم�ش �لو�ردة في م�صروع جون�صون ثمن 
غاٍل وباهظ من ��جل ��صتعادة �ل�صفة �لغربية . فهل نحن 
�ل�صفة  مقابل  ف��ي  �لغالي  �لثمن  ه��ذ�  لدفع  م�صتعدون 
 ، ، وك��رئ��ي�����ش للمنظمة ك��م��و�ط��ن ع��رب��ي  ��ن���ا  �ل��غ��رب��ي��ة ؟ 
 . ��نني غير مو�فق  و��ع��ل��ن �لآن  �لثمن  ��رف�����ش دف��ع ه��ذ� 
و�إلى  نهائية  ت�صوية  �إلى  �ليوغو�صالفي يهدف  �لم�صروع 
 . �لفل�صطينية  �لق�صية  �لمنطقة قبل حل  �صلم د�ئم في 
��نا ل ��ريد ��ن ��طيل عليكم �لحديث ��كثر من ذلك . لكنني 
��ردت ��ن ��و�صح وجهة نظرنا لمجل�صكم �لموقر و�لمبادئ 
 ، عليكم  ووزعتها  �لتحرير  منظمة  و�صعتها  �لتي  �ل�صتة 
م�صتقبل  ب�صا�ن  �لفل�صطينية  �لنظر  وجهة  خال�صة  هي 
�إلى  ي���وؤدي  ح��ل  ��ي  نرف�ش  �لنتيجة  ف��ي  �إن��ن��ا   . �لق�صية 

�لت�صفية �لنهائية للق�صية �لفل�صطينية . 
وتحدث �لرئي�ش عبد �لنا�صر فقال : » ��نا ��ختلف مع 
�ل�صقيري في تعبير ورد على ل�صانه حول �لت�صوية �لنهائية 
تعني  يوم  فعالً  تمت  قد  �لنهائية  فالت�صفية   . للق�صية 
. وهذ�  �لجلو�ش مع » �إ�صر�ئيل « حول مائدة �لمفاو�صات
بالفعل ما تريده ��ميركا . لقد كان ���صهل علّي ��ل ��تكلم . 
غير ��ننا كنا نعاني في �لما�صي من م�صيبة و�حدة ، و�لآن 
 .  1967 �صنة  وم�صيبة   1948 م�صيبة   : م�صيبتان  لدينا 
لذلك فاإنني قلت �إننا على ��صتعد�د ل�ن ندفع ثمناً مقابل 
جميعاً  ��صتطاعتنا  في  فلي�ش   . �لغربية  �ل�صفة  ��صترد�د 
نتركها  فهل   . ً ع�صكريا �لغربية  �ل�صفة  ��صتعادة  �لآن 
�لوقت  �ل��ذي يمكن عمله في  « ؟ وم��ا  �إ�صر�ئيل   « في يد 
�لحا�صر ؟ وما هو �لبديل ؟ كان يمكنني �ن ��لزم �ل�صمت 
و��تحدث عن �صيناء فقط . ولكنني ��كرر ما قلته من قبل 
وهو ��ن �ل�صفة �لغربية ��هم عندي كثير�ً من �صيناء حتى 
��ن ندفع  �إنه ل بد  ��نا قلت   . ولو بقو� فيها ع�صر �صنو�ت 
�لثمن مقابل �ل�صفة �لغربية ، و��نا ��ق�صد بالطبع �لثمن 
 . ع�صكرياً  ��صترد�دها  ن�صتطيع  ل  ��ننا  طالما   ، �لمعقول 
��ن ن�صف فل�صطين قد �صاع �صنة 1948  ��ل نن�صى  ويجب 
�لآن  ك��ان هدفنا  و�إذ�   .  1967 �صنة  �صاع  �لآخ��ر  و�لن�صف 
��صتعادة �ل�صفة �لغربية عن طريق �لعمل �ل�صيا�صي ، فال 

بد من دفع �لثمن « . 
ح�صين  �لملك   «  : �لنا�صر  عبد  �لرئي�ش  �����ص��اف  ث��م 
بال�صالح  يمدونه  وك��ان��و�  بال�ميركان  عالقات  له  كانت 
و��عتقد ��نهم حري�صون على ��صتمر�ر عالقتهم به . ولهذ� 
�صيكون  وبالطبع   . و���ص��ر�ح��ة  و���ص��وح  بكل  ك��الم��ي  قلت 

)*( وزير خارجية م�صر في حينه .
، ط2 ،  �لم�صدر : محمود ريا�ش ، مذكرات محمود ريا�س ) 1948 - 1978 ( : البحث عن ال�شالم وال�شراع في ال�شرق الأو�شط

�لقاهرة : د�ر �لم�صتقبل �لعربي ، 1985 . �ش �ش ) 135 - 137 ( . 
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هناك ثمن ، ولكن �لثمن لي�ش ت�صفية �لق�صية ، يجوز ��ن 
يكون �لثمن هو توثيق عالقة �لملك ح�صين بال�ميركان 
�إل  مّرةً  د�ئماً  و�إذ� كانت �لحقيقة   . ��كثر  و�قتر�به منهم 
��ن علينا قبولها ل�ننا نو�جه في �لوقت �لحا�صر م�صيبة 
كبرى . وعلينا ��ن نعمل من ��جل �لخروج منها . و�لمو�صوع 
ب�صيط وو��صح للغاية . هناك د�ئماً طريقان ل ثالث لهما :

 

نكون  ل  وعندما   . �لع�صكري  و�لعمل  �ل�صيا�صي  �لن�صال 

قادرين على �لعمل �لع�صكري فعلينا ��ن ننا�صل �صيا�صياً . 
و�إذ� كنا قد �خترنا - نظر�ً لظروفنا - �لعمل �ل�صيا�صي ، 
فا�نا ��ختلف مع �ل�صقيري ، هناك فرق بين �لعمل �ل�صيا�صي 
�إيجابي ل�صترد�د  و�إذ� لم نبادر بعمل   ، وت�صفية �لق�صية 
�ليهود  �حتلها  �لتي  �ل�ر����ش  ف�صتتحول  �لغربية  �ل�صفة 

تدريجياً �إلى ��ر�ش �إ�صر�ئيلية « . 

ذكريات عن موؤتمر القمة في الخرطوم*
��حمد  �ل�����ص���ت���اذ  م���ن   » فل�صطينية  ����ص���وؤون   « ط��ل��ب��ت 
في  �لقمة  موؤتمر  عن  بمذكر�ته  ها  يخ�صّ ��ن  �ل�صقيري 
�لخرطوم 25 �آب / ��غ�صط�ش  1967 ، فرغب في ��ن يعطيها 
ب�صكل حديث يجيب به على عدد من �ل��صئلة ، وفيما يلي 

ت�صجيل لهذ� �لحديث ��عّده �إبر�هيم �لعابد . 
موؤتمر  لح�صور  دعوتكم  عدم  من  �لهدف  كان  ماذ�  •	

�لخرطوم ؟ 
 - �لو�قع ��ن عدم دعوتي لح�صور موؤتمر �لخرطوم له 
ق�صة وحكاية تت�صل بالق�صية �لفل�صطينية ، وخا�صة في 
�لظروف �لتي جاءت في ��عقاب هزيمة حزير�ن . �جتمع 
�لهزيمة  بعد  م��رة  ل�ول  �لعربية  �ل���دول  خارجية  وزر�ء 
��ن  في منت�صف حزير�ن في �لكويت وق��ررو� فيما بينهم 
قد  �ل�صوفييتي  �لت��ح��اد  وك��ان   . نيويورك  �إل��ى  ي�صافرو� 
 . �لوقت  ذل��ك  ، دورة طارئة في  ��صتثنائية  �إل��ى دورة  دع��ا 
��نه  متعددة  موؤثر�ت  تحت  �لخارجية  وزر�ء  ر��ى  وهناك 
�إلى  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  دع���وة  ع���دم  ينبغي 
�لجتماعات �ل�صيا�صية �لمقبلة ، �صو�ء كانت على م�صتوى 
وزر�ء �لخارجية ��و على م�صتوى �لقمة . وكان �لتجاه في 
ذلك �لوقت �إلى دعوة موؤتمر للقمة في �لخرطوم . ووجد 
وزر�ء �لخارجية ��نف�صهم في نيويورك تحت �صغوط هائلة 
�لبحث  هو   : و�ح��د  �تجاه  في  تتجه  كانت  كلها  ومتعددة 
بت�صحيات  ول��و  �ل��ع��دو�ن  �آث���ار  لإز�ل���ة  �صلمية  و�صيلة  ع��ن 
ولو بتنازلت . ومن هنا كان �لحديث حول تجّنب دعوة 
�لمنظمة ، و��قول متو��صعاً دعوة رئي�ش �لمنظمة بالذ�ت . 
بطبيعة �لحال كان �لذي يحمل لو�ء هذه �لفكرة �لمنجي 
��ح�ّصت  �لنكبة  بعد  تون�ش   . �لتون�صي  �لوفد  رئي�ش  �صليم 
��فكار  ومعها  ��فكارها  و�نت�صرت  �نت�صرت  �لتي  هي   با�نها 
��لم  بو رقيبة وكا�نما ل�صان حال تون�ش في ذلك �لوقت : 
فل�صطين  تحرير  �لحديث حول  �إن  �ل�صابق  في  لكم  نقل 
باطل ومحال ؟ ��لم نقل �إن �لحرب �صد » �إ�صر�ئيل « عقيمة 
�إلخ .. جاءت تون�ش بعد هزيمة حزير�ن  وغير مجدية ؟ 
 ، على �صو�ب  وكا�نها  ��خ��رى  م��رة  �لت�صاوؤلت  ه��ذه  لتوؤكد 
وتفردت في ذلك وكا�ن �لدول �لعربية �ل�خرى كلها كانت 

�ل��ذي يتولى  �صليم هو  �لمنجي  . ولذلك كان  على باطل 
منظمة  دع��وة  بتجنب  �لعربية  �ل���دول  بقية  �إق��ن��اع  مهمة 
�لتحرير �لفل�صطينية ل�نها تمّثل �صعب فل�صطين ون�صال 
و��ن تحرير   ، ��ج��ل تحرير وطنه  �صعب من  و�آم��ال  �صعب 
فل�صطين لم يعد له مجال في نظر تون�ش وبع�ش �لدول 
�لعربية بعد �لهزيمة . م�صافاً �إلى هذ� ��ن رئي�ش �لمنظمة 
�صخ�صياً في نظر تون�ش حملت عليه �لدعاية �ل�صهيونية 
حملة كبرى و�صّهرت به ت�صهير�ً كبير�ً ، ولذلك فهو غير 
مقبول دولياً ، فاإذ� كنا نريد ��ن نلجا� �إلى �لعالم �لدولي من 
��جل �إز�لة �آثار �لعدو�ن ، يجب ��ن نزيل �آثار�ً ��خرى تقف في 
 . �إز�لة قيادة �لمنظمة �آثار �لعدو�ن ، ومنها  �إز�لة  طريق 
بطبيعة �لحال عدد �آخر من �لدول مال �إلى هذ� �لر��ي . 
 ، �لمنظمة  رئي�ش  للتخل�ش من  فيه فر�صة  �ل�ردن وجد 
وكذلك �لمملكة �لعربية �ل�صعودية . و�صبق لممثلي هذه 
بمذكرة  تقدمو�  ��ن   1967 ��ي���ار  �صهر  ف��ي  �ل��ث��الث  �ل���دول 
 : بالن�ش  فيها  يقولون  �لعربية  �ل���دول  لجامعة   خطية 
 » �إن �ل�صقيري لم يعد جدير�ً بتمثيل �لكيان �لفل�صطيني « . 
وقبل �لهزيمة لم يكن مي�صور�ً لهذه �لدول ول لغيرها ��ن 
 ، يزحزحو� قيادة �لمنظمة من موقعها . لكن بعد �لهزيمة
ور��و� في   ، �لثالث  للدول  بالن�صبة  �لفر�صة  وج��دت هذه 
في  ذريعة  �لمنظمة  برئي�ش  �لكبير  �ل�صهيوني  �لت�صهير 
��نه ل يمكن للدول �لعربية ��ن ت�صل �إلى حل �صلمي لهذه 
�لق�صية طالما بقيت منظمة �لتحرير تدعو �إلى تحرير 
�لعرب  يقبل  ��ن  يمكن  ت��ن��ازلت  ��ي��ة  وترف�ش   ، فل�صطين 
�لعربية بين  �ل���دول  �لت��ف��اق بين  . وم��ن هنا ج��اء  عليها 
�صامت وناطق على تجاهل دعوة رئي�ش منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية . �نتهت �لدورة �ل�صتثنائية ، وتد�عى وزر�ء 
�إلى �لخرطوم لعقد �جتماع تح�صيري لي�صع  �لخارجية 
�لدر��صات و�لمقترحات �لالزمة ��مام موؤتمر �لقمة �لذي 
�صينعقد في �لخرطوم . وتوّلت حكومة �ل�صود�ن �لدعوة 
يومها   .  1967 �آب  �صهر  في  �لخارجية  وزر�ء  موؤتمر  �إل��ى 
كنت في لبنان ، وكنت ��ق��ر�� ما يدور من �لم�صاور�ت بين 
��ن تقوم �صفارة  ��و   ، ��ن ت�صلني دعوة  �ل��دول �لعربية دون 

)*( �إبر�هيم �لعابد ) لقاء ( ، �صوؤون فل�صطينية ، بيروت ، عدد 4 ، ��يلول / �صبتمبر 1972 ، �ش �ش 90 - 99 . 
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 ، ب��ي ح��ول ه��ذ� �لمو�صوع ب��ي��روت بات�صال  �ل�����ص��ود�ن ف��ي 
وم��ك��ث��ت ��ر�ق�����ب ه���ذه �ل�و����ص���اع . وك��ذل��ك ب����د��ت ت�صلني 
عن  بمعزل  �صيجتمعون  �لخارجية  وزر�ء  ��ن  �لمعلومات 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، �إلى �ل��صبوع �ل�خير �لذي 

�صبق �جتماع �لوزر�ء . 
حينئذ قررت ��ن ��ذهب �إلى �لخرطوم دون ��ن ت�صلني 
�لدعوة ، و��ن ��فاجئ وزر�ء �لخارجية في �لجتماع ، و��ن 
��دخل عليهم و��ن ���صعهم ��مام �لم�صوؤولية �لتاريخية في 
��ن يرف�صو� ح�صوري معهم . ودعوت �ل�صيد �صفيق �لحوت 
مدير مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية في بيروت �إلى 
بيتي ، وطلبت �إليه ��ن ي�صافر �إلى �لخرطوم ، و��ن ل ُيعلم 
��حد�ً بذهابي �إلى �لخرطوم ، وكلفته بمهمة �صغيرة فقط 
ي��وم متفق عليه ويكون  ��ن يذهب في  ، وه��ي  ل يتعد�ها 
 . �لخرطوم م��ط��ار  ف��ي  تك�صي  ���ص��ي��ارة  وم��ع��ه  ب��ان��ت��ظ��اري 
�إل���ى �لجامع  ��ن��ن��ي ���ص��ا�ذه��ب ر�����ص��اً م��ن �لمطار  و��خ��ب��رت��ه 
، و��بيت  ��ن���ا و��م��ت��ع��ت��ي و��ور�ق�����ي   ، �ل��خ��رط��وم  ف��ي  �لكبير 
�صيف  ��نني  �لم�صلين  جماهير  على  و��علن  �لجامع  في 
��ردت  . طبعاً  بيت �هلل  �ل�صود�ني و�صيف �هلل في  �ل�صعب 
من ور�ء هذ� ، وكنت قا�صد�ً بكل عزم ، ��ن ��ثير �لجماهير 
في �لخرطوم ل على �لحكومة �ل�صود�نية ل�ن �لم�صوؤولية 
ل تقع على عاتقها وحدها ، بل على عاتق �لدول �لعربية 
مجتمعة . ��ردت ��ن ��ثير �لجماهير �لعربية في �لخرطوم 
عازما  كنت  فقد   ، �لخارجية وهم مجتمعون  وزر�ء  على 
�إلى  و��ت��ج��ه  �لم�صلين  ��م���ام  ��خ���رج  ��ن  �لجتماع  ي��وم  ف��ي 
�لق�صر �لجمهوري وبالجماهير ، ب�صلطان �لجماهير من 
ور�ئ��ي ، ��دخ��ل �إل��ى �لجتماع . طرحت هذه �لخطة على 
�ل�صيد �صفيق �لحوت وطلبت منه كتمانها ، و��ن ي�صبقني 
�ل�صيد  و���ص��اف��ر   . تنفيذها  ع��ل��ى  لنعمل  �ل��خ��رط��وم  �إل���ى 
 ، و��ن��ا جهزت نف�صي لذلك   . �لموعد �لمقرر  �لحوت في 
ثم دعوت �ل�صيخ عبد �هلل �لطريقي ) �لخبير �لبترولي 
 ، �لعربي �لمعروف ( ل�ن يكون في وفد منظمة �لتحرير
ل�ن �ل��دول �لعربية كانت قد ب��د��ت قبل ذلك بوقف �صخ 
دولً  باعتبارها  و��ميركا  �ل�وروب��ي��ة  �ل��دول  عن  �لبترول 
معادية ، ولإيماني با�ن �لبترول هو من ��قوى ���صلحتنا في 
�لمعركة . وفعالً قبيل �جتماع وزر�ء �لخارجية ���صبح كل 

�صيء جاهز�ً ��مامنا لل�صفر . 
��حمد  محمد  م��ن  برقية  ج��اءت��ن��ي  �صفري  ي��وم  وف��ي 
�جتماع  �إل���ى  ي��دع��ون��ي  �ل�����ص��ود�ن  وزر�ء  رئي�ش  محجوب 
�لدعو�ت  ل�ن  �لبرقية  لهذه  ده�صت   . �لخارجية  وزر�ء 
�ل��ع��رب ق��ب��ل ذل���ك بثالثة  �إل���ى وزر�ء �ل��خ��ارج��ي��ة  ذه��ب��ت 
 �����ص��اب��ي��ع . ل��ك��ن ع��ل��ى ك��ل ح���ال ل ب��د ��ن ��ذه����ب ، وهناك
��بحث عن �لدو�فع ور�ء هذه �لدعوة �لعاجلة .  ��ن   ل بد 
وزر�ء  ببع�ش  �جتمعت  وه��ن��اك  �لخرطوم  �إل��ى  و�صافرنا 
وب��د��و� يتحدثون   ، �لوقت  �ل�صود�نية في ذلك  �لحكومة 
�إلّي بعد مقّدمات با�ن �لتا�خر في توجيه �لدعوة لم يكن 

تلك  يكن من  لم  �ل�صود�ن  و��ن   ، �ل�صود�ن م�صوؤولية  من 
و��ن   ، دعوتك  ع��دم  على  ��لّحت  �لتي  �لعربية  �لحكومات 
ِلَم نتحمل  وزر�ء �ل�صود�ن �جتمعو� فيما بينهم وقالو� : 
�إر�صال  ع��ن  نمتنع  نحن  ل��م��اذ�  ؟  �لم�صوؤولية  ه��ذه  نحن 
�لدعوة لرئي�ش �لمنظمة ؟ َفلُيدَع ، وعلى وزر�ء خارجية 
�لدول �لعربية ��ن ينظرو� في �ل�مر؛ فاإن قررو� بالإجماع 
�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ش  ح�����ص��ور  ع���دم  ب��ال�ك��ث��ري��ة  ��و 
�لحكومة  تتحمل  ول   ، منهم  �لقر�ر  يكون  �لفل�صطينية 
من  مزيد  وبعد   . �لم�صوؤولية ه��ذه  وح��ده��ا  �ل�صود�نية 
�إلى  و�صل  �ل�صود�نية  �لحكومة  ��ن  لي  و�صح   ، ي  �لتق�صّ
علمها ��مر �لخطة �لتي كنت عازماً على تنفيذها ، وهي 
و�لذهاب  �لدعوة  ت�صلني  لم  ولو  �لخرطوم  �إلى  �لذهاب 
�إلى  �ل��ذه��اب م��ع �لم�صّلين  ، وم��ن ه��ن��اك  �ل��ج��ام��ع  �إل���ى 
بلغتهم   . �لعربية  �ل���دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  �ج��ت��م��اع  مقر 
��خ���وي مع  ��ي���ام م��ن حديث  �إذ عرفت بعد  ه��ذه �لخطة؛ 
رئ��ي�����ش �ل�����وزر�ء ق���ال ل��ي : و�هلل ل��و ن��ف��ذت ه���ذه �لخطة 
 ، و�لنبابيت بالع�صي  �لخرطوم  في  �ل�صعب  علينا  لخرج 
مبلغ  تعرف  ل  ��ن��ت   . �لجتماع  د�خ��ل  روؤو�صنا  وحطمو� 
حما�ش �ل�صود�نيين ومبلغ ��صتثارتهم و��صتغ�صابهم حين 
�لجتماع  �نعقد  ح��ال  ك��ل  على   . ي�صتغ�صبهم  م��ن  يفلح 
�ل�صيخ عبد  . ذهبت ومعي  �لق�صر �لجمهوري  �ل�ول في 
�للجنة  ع�صو  �ل��ف��اه��وم  خ��ال��د  و�ل�صيد   ، �لطريقي  �هلل 
�لتنفيذية و�ل�صيد �صفيق �لحوت . وبعد �لكلمة �لترحيبية 
�لم�صورون  خ��رج   ، �ل�����ص��ود�ن  وزر�ء  رئي�ش  ��ل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي 
و�ل�صحفيون ، و�عتبرت �لجل�صة مقفلة ، و�إذ بي ��رى ��ن 
�لجو ���صبح جّو وجوم وهدوء تام ، �صكينة ك�صكينة �لقبور 
يقطعها �لمنجي �صليم طالباً �لكلمة فينظر �إليه محمد 
 : له  ويقول  �ل�خ���وي  �لعتاب  من  ب�صيء  محجوب   ��حمد 
وي�صّر   .  » �لمو�صوع  ه��ذ�  ف��ي  نتكلم  ب��ال���ش  منجي  ي��ا   «
�لمنجي �صليم على طلب �لكالم قائالً : » نحن لم نتفق 
على هذ� في نيويورك . هذ� �لجتماع قا�صر على وزر�ء 
خارجية �لدول �لعربية ، ويجب ��ن يح�صره فقط وزر�ء 
خارجية �لدول �لعربية « . طبعاً هو تجنب ��ن يذكر ��صمي 
بقي  لكنه   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  يتعر�ش  ��و 
يكرر في حديثه ، في �صياغات مختلفة ��ن هذ� �لجتماع 
 هو �جتماع لوزر�ء خارجية �لدول �لعربية . فا�دركت ��نا ، 
بطبيعة �لحال ، من ه��ذه �لإ���ص��ار�ت وم��ن �ل�خ��ب��ار �لتي 
على  ي�صر  �صليم  �لمنجي  �ل�صيد  ��ن   ، ذل��ك  قبل  وردتني 
عدم ح�صوري هذ� �لجتماع ، فرفعت يدي طالباً �لكلمة 
وينا�صدني  �إل��ي  يتو�صل  محجوب  ��حمد  محمد  و�ل�صيد 
با�ن ��تكلم بغاية �لخت�صار وبغاية �لهدوء . قلت له لي�ش 
حديثي  �صيكون   ، للتو�صل  ول  للمنا�صدة  ل  مبرر  هناك 
عادياً وهادئاً . وقلت �إذ� كان �جتماع وزر�ء خارجية �لدول 
 ، بينها �لعربية فيما  �ل��دول  �لعربية هو لبحث عالقات 
ما  ��و  �لثقافية  ��و  �لقت�صادية  ب��ال�م��ور  منها  �ت�صل  م��ا 
���صبه ، فلي�ش لي مكان في هذ� �لجتماع ، و��نا م�صتعد ��ن 
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��خرج ل�نه يت�صل بمو�صوعات ل عالقة لي بها . فنحن 
ول  �قت�صادية  عالقات  عندنا  لي�ش  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
عالقات ثقافية . �إذ� كان �ل�صيد �لمنجي �صليم يريد من 
بالن�صبة  �لقت�صادي  �لتبادل  تبحثو�  ��ن  �لجتماع  ه��ذ� 
لال�رز و�لنفط و�لقطن فنحن لي�ش لنا ن�صيب في هذه 
 ، �لجتماع  ه��ذ�  ��ح�صر  ل  ��ن  م�صتعد  و��ن���ا   ، �لمو��صيع 
�إنما هذ� �لجتماع عنو�نه �لكبير هو �لبحث في �لق�صية 
�لعربية ، هو �لبحث في �إز�لة �آثار �لعدو�ن ، هو �لبحث 
�لفل�صطيني  بال�صعب  ح��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل��ه��زي��م��ة  �����ص��ب��اب  ف��ي 
وبال�مة �لعربية . وما د�م �لجتماع معقود�ً تحت هذين 
��ن يح�صر هو  �لذي يجب  �ل�ول  ، فال�صخ�ش  �لعنو�نين 
وغير  تون�ش  قبل  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ش 
�لح�صور  ويتبادل  قليالً  يتكهرب  �لجتماع  ب��د��   . تون�ش 
 ، �ل�ردن���ي  �ل��وف��د  ف��ي  �ل�صعودي ينظر  �ل��وف��د   . �لنظر�ت 
و�ل��وف��د �ل�ردن���ي ف��ي وج��ه �لمغربي و�لمغربي ف��ي وجه 
 �لليبي ، وكانت هذه �لوفود متقاربة في وجهة نظرها .
��ري��د منكم �لآن  ��نا   : ��نا فا�صتر�صلت في حديثي وقلت  ��ما 
��ن تقررو� ما �إذ� كنتم مجتمعين للق�صية �لعربية �لتي ��نا 
��نكم مجتمعون ل�م��ور د�خلية بين  ��و   ، فريق رئي�صي فيها 
فعاد   . بها  �لفل�صطينية  للق�صية  �صلة  ل  �لعربية  �ل���دول 
��تكلم عن  ل  ��ن��ا   : وق��ال  للكالم  ثانية  م��رة  �صليم  �لمنجي 
��م��ام نقطة نظام ونقطة مبد�� : لقد  �إنما نحن   ، ���صخا�ش 
على  قا�صر�ً  �جتماعنا  يكون  ��ن  على  نيويورك  في  �تفقنا 
وزر�ء خارجية �لدول �لعربية وفقط وزر�ء �لخارجية ، و��نا 
�ل��ك��الم م��رة ثانية  �ل��ق��ر�ر . طلبت  ��ري���د تنفيذ ه��ذ�  لذلك 
�ل�صيد �صليم يعتمد على م�صاور�ت جرت  ��ن  وقلت : يظهر 
��قرر  ��ن  ��ري��د  ��نا  ، لكن  بين وزر�ء �لخارجية في نيويورك
ول   ، �لجتماع  هذ�  في  رئي�صي  فريق  ��نني  ��مامكم جميعا 
يمكن ��ن ُيقرر ��ي �صيء في هذه �لق�صية بمعزل عن �ل�صعب 
فا�نا   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��م��ّث��ل  دم��ت  وم��ا   ، �لفل�صطيني 
، ول�صت موجود�ً �صدفة ول  موجود في هذ� �لجتماع بحق
ِمّنة ل من �لمنجي �صليم ول من ��ي وزير خارجية ل�ية دولة 
عربية موجودة في هذ� �لجتماع . ونظر �ل��وزر�ء بع�صهم 
�لذي  �صليم هو  �لمنجي  ، بقي  ��ح��د  يتكلم  ، لم  �إل��ى بع�ش 
يدير حلبة هذ� �لمو�صوع ، وبطبيعة �لحال رجع �لمنجي 
��خ��رى حتى يخرج من �لحرج �ل��ذي وقع  �إل��ى نقطة  �صليم 
 ، فيه ، وبع�ش �لدول �لعربية كانت توؤيده في هذ� �لموقف
و�قترح  �صليم  �لمنجي  فقام   . بح�صوري  ي��وؤي��دوه  لم  �إنما 
تا�جيل �لجتماع . وطلب ��ن ينعقد �لجتماع في بيت رئي�ش 
�لوزر�ء محمد ��حمد محجوب . عدت ��نا للكالم مرة ثانية 
وقلت : ��نا ل ��عار�ش في تا�جيل �لجتماع ، �إذ� ��ر�د �لوزر�ء 
�إلى  �صا�نهم و�إن كنا نحن جئنا  ��ن يوؤجلو� �جتماعهم فهذ� 
مو�صوع كبير ، مو�صوع خطير هو �إز�لة �آثار �لعدو�ن ، وكل 
دقيقة لها قيمتها وكل �صاعة لها معناها ، لكن �إذ� كان هناك 

مالءمة من تا�جيل �لجتماع ، فا�نا ل ��عار�ش . ��ما بالن�صبة 
رئي�ش  بيت  ف��ي  �لج��ت��م��اع  ينعقد  ��ن  وه��و  �ل��ث��ان��ي  للطلب 
�لوزر�ء �ل�صود�ني؛ فطبعاً �لمنجي �صليم لن ي�صتطيع منعي 
�جتمع  �إذ�   . �ل���وزر�ء  رئي�ش  بيت  في  �لجتماع  ح�صور  من 
بيت  ي��ك��ون  فلن  �ل����وزر�ء  رئي�ش  بيت  ف��ي  �لخارجية  وزر�ء 
�لخارجية  وزر�ء  �جتماع  مقر  �صيكون  بل   ، �ل���وزر�ء  رئي�ش 
ملكاً  �لبيت  ي��ك��ون  ل  �إذ  ��ح�����ص��ره؛  ��ن  وم��ن حقي   ، �ل��ع��رب 
خا�صا لرئي�ش �لوزر�ء �إذ� ��حببتم ��ن تجتمعو� في بيته . و��نا 
��حب ��ن ��ُطمئن �لمنجي �صليم ��نني م�صتعد ��ن ��ت�صلق �صور 
بيت محمد ��حمد محجوب �إذ� ��قفلت علّي �ل�بو�ب و��ح�صر 
�لجتماع؛ ل�ن هذ� حقي من ��جل وطني ومن ��جل �لق�صية 
�جتماع  ��ي  ��غفل عن ح�صور  ل  ��ن  و�جبي  ، ومن  �لعربية 
ينعقد وفي ��ي مكان ينعقد . تا�ّجل �لجتماع بع�ش �لوقت 
على �لطريقة �لعربية لال�صتر�حة ، وجرت مد�ولت خارج 
�صليم  �لمنجي  �لحال وجد  بطبيعة   . وم�صاور�ت  �لجتماع 
مدّون  بقر�ر  يقررو�  ��ن  في  كبير�ً  يوؤيدونه حرجاً  و�لذين 
�إخر�ج رئي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية من �لجتماع . 
وجدو� حرجاً كبير� في ��ن تعلم �لجماهير �لعربية و�ل�صعب 
��ُخرجت من  �لفل�صطيني ��ن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
�لجتماع . وبعد مد�ولت وم�صاور�ت فيما بينهم �تجه �لر��ي 
�إلى ��ن يترك هذ� �لمو�صوع �إلى موؤتمر �لقمة �لذي �صيجتمع 
بعد �صهر في ��يلول ، ويرى خالل هذ� �ل�صهر ما �صيكون من 
�ل�ح��د�ث و�لتطور�ت . وهكذ� �تفق �ل��وزر�ء على ترك هذ� 
ر ��و �لحجة ، ماذ� يقال للنا�ش ما  �لمو�صوع؛ �إذ ما هو �لمبرِّ
د�م �ل�صقيري موجود�ً ، وترك �ل�مر للم�صتقبل �لذي يحمل 
�لعربية  �لحكومات  ُتخّل�ش  في جوفه �حتمالت كثيرة قد 

من منظمة �لتحرير ورئي�صها . 
ولذلك عدنا لالجتماع مرة ثانية ، وعقدت �لجل�صة 
وو�صع جدول �ل�عمال و�لمو�صوعات �لتي يجب ��ن نعدها 
لتكون حا�صرة ��مام موؤتمر �لملوك و�لروؤ�صاء . كانت هذه 
تمثيل  فيها �صعوبة  �لتي تخطينا  �ل�ول��ى  �لمنا�صبة  هي 
في  �لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

موؤتمر وزر�ء خارجية �لدول �لعربية في �لخرطوم . 
"	•هل �صحيح ��نك ��نت �لذي و�صعت » �لالء�ت « �لثالث ؟ 

وما هي ق�صة هذ� �لمو�صوع ؟ 
 - �لو�قع عندما �جتمع موؤتمر �لقمة في �لخرطوم 
�لعربية  �لحكومات  روؤ�صاء  ب��د��   ،  )*(1967 عام  ��يلول  في 
و�ل��م��ل��وك �ل��ع��رب ُي���دل���ون ب��دل��وه��م ف��ي م��و���ص��وع �إز�ل����ة 
�إل����ى هزيمة  ��ّدت  �ل��ت��ي  �ل���ظ���روف  ، وف���ي  �ل���ع���دو�ن  �آث����ار 
كان  خا�ش  جو  �لموؤتمر  على  خّيم   . و���صبابها  ح��زي��ر�ن 
بو�صوح  �لهزيمة  ج��و  ���صميه  و��ن���ا   ، �لهزيمة  نتائج  م��ن 
و�صر�حة وب�صاطة . من �ل��صباب �لتي ��دت �إلى هذ� �لجو 
، �لدورتان �ل�صابقتان لال�مم �لمتحدة : دورة  �لنهز�مي

)*( عقد �لجتماع في 29 �آب / ��غ�صط�ش 1967 . 
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��صتثنائية دعا �إليها �لتحاد �ل�صوفييتي ، و�لدورة �لعادية 
�لتي تنعقد عادة في خريف كل عام . وكان �ل�صعور �لعام 
في �ل�مم �لمتحدة يومئذ ، ��ن �لحرب ف�صلت في 48 و56 
و67 كا��صلوب عربي لتحقيق �لآم��ال و�ل�ه��د�ف ، و��ن��ه ل 
يمكنهم �لو�صول �إلى �إز�لة �آثار �لعدو�ن �إل بالتغيير في 
�لعربي  و�ل����ص��ل��وب  �لعربية  و�ل��دع��اي��ة  �لعربية  �للهجة 
م��ن لهجة  ��ن نخل�ش  ي��ج��ب  و��ن����ه   ، �ل��ع��رب��ي  و�ل��م��وق��ف 
�لحرب ونتخل�ش من �لذين يدعون �إلى �لحرب ، ويجب 
��ن ن�صلك �صيا�صة �إيجابية . هذ� �لجو كان م�صيطر�ً على 
�جتماع موؤتمر �لقمة . و�صعرت ��نا بم�صوؤولية كبيرة ��مام 
��جيالنا �لمعا�صرة و�لمقبلة ، و��مام �ل�صعب �لفل�صطيني 
�لم�صكلة  لكن  روؤ�صاء  و�لروؤ�صاء  ملوك  �لملوك   . بالذ�ت 
و�جبات  عليه  �إن   . �لفل�صطيني  �ل�صعب  يمثل  م��ن  ف��ي 
ول   ، �لتاريخ  و��م���ام  �ل�صعب  ��م��ام  عريقة  ���صيلة  قومية 
��ن  ��ح�ص�صت  و��ن��ا   ، ب�صا�نها  تنازلت  ب��ا�ي  ��ن ير�صى  يمكن 
موؤتمر �لخرطوم هو بد�ية تنازلت �صيا�صية كبيرة ، بد�ية 
ت�صفيات مبدئية كبيرة بالن�صبة للق�صية �لفل�صطينية . 
 ، �لق�صية �لفل�صطينية ور�ءها كفاح عمره خم�صون �صنة 
وظلت محتفظة با��صالتها وعر�قتها و�لتحرير هدفها . 
�ليوم  ق��ادرة على �لتحرير  �لعربية غير  �ل��دول  �إذ� كانت 
�ل��ه��دف وع��ن رف�ش  �لتخلي ع��ن ه��ذ�  فلي�ش معنى ه��ذ� 
وجود » �إ�صر�ئيل « ، ولذلك ر��يت ��ن هذ� �لموؤتمر هو ��ول 
�جتماع من ��يام موؤتمر ��ن�صا�ش �لذي عقد عام 1946 في 
عهد �لملك فاروق و�لملوك و�لروؤ�صاء و�ل�مر�ء �لآخرين 
�لذين كانو� يحكمون �لوطن �لعربي في ذلك �لوقت ، هو 

��ول �جتماع يتجه �إلى ما �صماه �ل�صيا�صة �لإيجابية . 
لق�صية  كثيرة  خيانات  وقعت  �لما�صي  في  �لو�قع  في 
�لق�صية  في  �لبحث  �تجه  ��ن  يح�صل  لم  لكن   ، فل�صطين 
��و  ملوك  م�صتوى  على  �صو�ء  �جتماع  ��ي  في  �لفل�صطينية 
��و �صفر�ء لمثل هذ� �لتجاه �لذي �صمي » �ل�صيا�صة  ��م��ر�ء 
��قدمها  ��ن  وع��زم��ت  م��ذك��رة  ��ع����ددُت  لذلك   .  » �لإيجابية 
للملوك و�لروؤ�صاء ل��صجل فيها موقف �ل�صعب �لفل�صطيني 
��مام   ، تاريخي  موقف  ��م���ام  ��ن��ن��ا  فعالً  و�صعرت   ، للتاريخ 
�إلى  �لفل�صطينية  بالق�صية  يذهب  كبير  تاريخي  منعطف 
ومغاير   ، �لعربية  �ل�م��ة  وم�صلحة  ل�ه��د�ف  مغاير  �تجاه 
عبر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وج��ه��اد  �لفل�صطينية  للق�صية 
��جيال طويلة . و��عددت هذه �لمذكرة بعد ��ن عكفُت عليها 
ليلة بكاملها . ��ردت من تقديم هذه �لمذكرة فعالً ��ن يكون 
هناك �صيء مدون ، م�صجل ، مكتوب حتى ل يقال في وقت من 
 ، ً �ل�وقات �إن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لم تتخذ موقفا
ولم تعر�ش رغبة �ل�صعب �لفل�صطيني ولم ُتبّين ر��يها �إز�ء 
 ه���ذ� �لت��ج��اه �لن��ه��ز�م��ي �ل���ذي ���ص��اد م��وؤت��م��ر �ل��خ��رط��وم . 
رئي�ش  ��و  ملك  كل   . محا�صر  فيها  لي�ش  �لقمة  موؤتمر�ت 
له مح�صره �لخا�ش ، �إما ��ن يكتب هو ، ��و يكتب من خلفه 
من وزر�ئه محا�صرهم . لي�ش هناك مح�صر مدون ور�صمي 

ملزم للجميع . كل حكومة عربية لها مح�صرها �لخا�ش 
��ن  . ولذلك قررت  تدون ما تقوله هي وما يقوله غيرها
�لفل�صطيني في مذكرة مدّونة وموقعة  �ل�صعب  ر��ي  ���صع 
ومطبوعة وزعُتها عليهم . هذه �لمذكرة تناولُت فيها عدة 
ومو�صوع   ، �ل��ع��دو�ن  �آث���ار  �إز�ل���ة  مو�صوع  تناولت   : نقاط 
مقاومة �لحتالل �لإ�صر�ئيلي ، و�صرورة و�صع خطة عربية 
ومالية  وتنظيمية  وع�صكرية  و�قت�صادية  �صيا�صية  �صاملة 
لبحث �لو�صع �لعربي ، �لذي �نتهى �إليه �ل�مر بعد هزيمة 
حزير�ن . وعر�صت هذه �لمذكرة وتلوتها عليهم و�صرحتها 
مقطعاً مقطعاً ، ودخلنا في نقا�ش �متد يومين حول هذه 
�لمذكرة . قبل �لملوك و�لروؤ�صاء بع�ش �لقتر�حات لكنهم 
رف�صوها فيما بعد ، ورف�صو� مقترحات ��خرى . ��ذكر على 
�صبيل �لمثال ��نني �قترحت ��ن يو�صع على جدول �ل�عمال 
بند ر�بع ) كان �لجدول موؤلفاً من ثالثة بنود ( ب�صرورة 
و�صع خطة عربية عامة �صاملة ع�صكرية و�صيا�صية ومالية 
 ، بنا  لحقت  �لتي  �لهزيمة  لمو�جهة  وتنظيمية  و�إعالمية 
مع در��صة ���صبابها و�لخروج با�صتر�تيجية جديدة لمعالجة 
�لموقف . و�فق �لملوك و�لروؤ�صاء على �إدر�ج هذ� �لبند في 
جدول �ل�عمال . و��حب �لآن ��ن ��قول : �إن �لموؤتمرين در�صو� 
�لر�بع قالو� :  �لبند  �إلى  ، وعندما و�صلو�  �لثالثة  �لبنود 
كان  . ولو  للم�صتقبل  لي�ش لدينا وقت لدر��صته؛ فلنتركه 
يدر�ش  ��ن  ي�صمى موؤتمر قمة لوجب  با�ن  �لموؤتمر جدير�ً 
هذ� �لبند �لر�بع . فا�نا ���صجل للتاريخ ��ن ��خطر ما وقع في 
��نه بحث �ل�م��ور �لفرعية وترك �لمو�صوع  ذلك �لجتماع 
�ل��صا�صي و�لرئي�صي ، وهو ��ن يتفق �لملوك و�لروؤ�صاء على 
��ع��زم في  ��ول �صبب جعلني  خطة عربية �صاملة . كان هذ� 
 نف�صي ��ن ��ن�صحب من �لموؤتمر في �لوقت �لمنا�صب ، ل�نه 
�ل��ع��دو�ن ول  �آث��ار  �إز�ل���ة  ليدر�ش  ل معنى لموؤتمر يجتمع 
و�إلحاحاً  لي  �إر���ص��اءً  و�فقو�  وقد   . �لمو�صوع  ���صل  يدر�ش 
مني على �إدر�جه كبند ر�بع ، لكن في �لنتيجة تعّللو� ��ن لي�ش 
هناك وقت لدر��صته ويترك �ل�مر لجتماعات مقبلة ، مع 
�لعلم ��نه يجب ��ن يكر�ش كل �لوقت لهذ� �لبند ، وما عد�ه 
يمكن تركه �إلى وقت �آخر . بعد ذلك �نتقلت ��نا �إلى م�صا�لة 
مقاومة �لحتالل �لإ�صر�ئيلي ، وقلت للملوك و�لروؤ�صاء : 
�إن �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صقطتا في يد » �إ�صر�ئيل « ، 
ول يمكن لل�صعب �لفل�صطيني ��ن ير�صى بالحتالل ويجب 
�لع�صر  �لتي وقعت في  �ل��غ��زو�ت  كل   . �لحتالل  نقاوم  ��ن 
 ، �لحديث ، على �ل�قل في ��وروبا وغيرها ، قاومها �ل�صعب
. ول��ذل��ك يجب  ن��ق��اوم ه���ذ� �لح��ت��الل  ��ن  ون��ح��ن مهمتنا 
هذه  مقت�صيات  من   . �لح��ت��الل  لمقاومة  خطة  ن�صع  ��ن 
�لخطة ��ن ُندخل عنا�صر من جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني 
متفق  مر�كز  في  با��صلحتهم  يتمركزون  وغزة  �ل�صفة  �إلى 
في  مقاومة  مر�كز  باإن�صاء  وي��ب��د��ون   ، �ل��د�خ��ل  في  عليها 
�لد�خل ، و��ن جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني م�صتعد ��ن يوؤدي 
��ركان  ب��ا�ن نوؤلف هيئة  . و�صرحت ه��ذه �لفكرة  �ل��دور  ه��ذ� 
بع�ش  وف��ي��ه��ا  �ل��ج��ي�����ش  م��ن  �لفل�صطينية  �ل��ع��ن��ا���ص��ر  فيها 
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في  مقرها  ي��ك��ون  و��ن   ، �لعربية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  �ل�صباط 
في  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  عنا�صر  تمد  حتى  عّمان 
وبالخطط  و�لتدريب  و�لمهمات  و�لمال  بال�صالح  �لد�خل 
من وقت لآخر . وبعد �صرح طويل بد�� �لخالف بيني وبين 
�لملك ح�صين حول هذه �لنقطة وكان ر��ي��ه : ��ن كفانا ما 
�صيا�صي  و���صلوب  �صلمي  حل  عن  نبحث  ��ن  يجب   . ح�صل
�نتقلت   . �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�صفة  ��ه��ال��ي  ع��ن  �لح��ت��الل  لإز�ل����ة 
��ن هذه  ورك��زت حديثي على   ، �صيا�صياً  �لق�صية  �إل��ى بحث 
�لق�صية لي�ش لها حل �صيا�صي ، و�إذ� كان من ��حد يجب ��ن 
قبل غيري؛  ��ن��ا  ��خ��دع  ��ن  �ل�صيا�صي فيجب  بالحل  ينخدع 
ل�نني ق�صيت عمري في �لمحافل �لدولية وفي �لبحث في 
�ل�مور �ل�صيا�صية و�لدبلوما�صية ، ولذلك من �لطبيعي ��ن 
��كون متا�ثر� بهذ� �لما�صي �لطويل في �لمحافل �لدولية . 
�لمتحدة قادتني  �ل�مم  �لطويلة في  بالعك�ش خبرتي  �إنما 
��ن �لق�صية �لفل�صطينية بالذ�ت لي�ش لها حل  �إلى �ليقين 
�صيا�صي ��و دبلوما�صي في د�خل �ل�مم �لمتحدة ��و خارجها 
وخا�صة بعد هذه �لهزيمة ، و��ن �لذين يتوهمون با�ن تغيير 
لغتنا ومنطقنا و�لقول با�ننا نحب �ل�صالم ونبحث عن حل 
�صلمي ، �صيجعل �لر��ي �لعام �لدولي في و�صع ي�صغط على 
�لحركة  يعرفون  و�لذين   ، كبير  وهم  فهذ�   ،  » �إ�صر�ئيل   «
عجز  ويعرفون   ، ��ميركا  �صيا�صية  ويعرفون  �ل�صهيونية 
�ل�مم �لمتحدة يدركون بالبد�هة ��ن �إز�لة �آثار �لعدو�ن لن 
تتم �إل بالقتال وبال�صالح وبالكفاح . فالجو �لذي كان ي�صود 
موؤتمر �لخرطوم تلخ�ش في ��ن �إز�لة �آثار �لعدو�ن يقت�صي 
لها جهد�ً �صيا�صياً لثالثة ���صهر ، ��ربعة ���صهر ، �صتة ���صهر ،

 

�لجولن  ومن  �صيناء  من   » �إ�صر�ئيل   « �صتن�صحب  وحينئذ 
يمكن  �لدولي ل  �لعام  �ل��ر��ي  و��ن   ، �لغربية  �ل�صفة  وم��ن 
��ن يقبل بالعدو�ن ، و��ن يقبل با�ن تجني » �إ�صر�ئيل « ثمار 
في  �لمجتمعين  و�لروؤ�صاء  �لملوك  ��ن  و�لو�قع   . �لعدو�ن 
�لخرطوم كانو� متا�ثرين بهذ� �لوهم . و��نا ت�صديت لهذه 
�لفكرة وحاولت بكل جهدي ��ن ��ُخرج �لموؤتمر من هذ� �لجو 
�إلى جو �آخر . بطبيعة �لحال كنا في ذلك �لوقت عاجزين 
عن �صن �لحرب ، لكن لي�ش معنى ذلك ��ن ن�صت�صلم ونقبل 
�لر�بع في  �لبند  ��قترح  ��ن  �ل��ذي حّفزني  وه��ذ�   . �لهزيمة 
جدول �ل�عمال في ��ن نتفق على خطة �صاملة ، ولو طويلة 
 ، �آثار �لعدو�ن كمرحلة لتحرير فل�صطين �لمدى ، لإز�لة 
�لمطاف  نهاية  ب��اع��ت��ب��اره  لي�ش  �لعربية  �ل�ر�����ش  تحرير 
وخاتمة �ل�ماني و�ل�هد�ف ، و�إنما باعتباره خطوة ومرحلة 
وهي  و�لنهائية  �ل�خيرة  �لخطوة  �إل��ى  �لو�صول  �صبيل  في 
با�ن عدو�ن  ��ل تظنو�  . وقلت لهم يجب  تحرير فل�صطين 
�لقيادة   : كثيرة  ل��صباب  تغيرت  67 كعدو�ن 56 فالظروف 
 . تغيرت  �ل�صوفييتية  و�لقيادة  تغيرت  ل�ميركا  �ل�صيا�صية 
رئا�صة  ��ن  �عتقادي  . وفي  �لفترة  تغّيرتا في هذه  قيادتان 
��يزنهاور تحت ظروف معينة هي �لتي جعلته بعناد و�إ�صر�ر 
- ل حفاظاً على �لمبادئ وح�صب ، لكن حفاظاً على م�صالح 
�صيا�صية كبرى للوليات �لمتحدة - هو �لذي �صاق بريطانيا 

وفرن�صا و » �إ�صر�ئيل « ، ودفعهم على �لن�صحاب من �صيناء 
وجود  ط��ب��ع��اً  ذل���ك  �����ص��ب��اب  م��ن  ك���ان   . مرغمين  مكرهين 
�لقيادة �ل�صوفييتية يومئذ ، كانت من �لعو�مل �لتي دفعت 
��يزنهاور  ��يزنهاور لتخاذ مثل ذلك �لموقف . فال رئا�صة 
و��نا   . موجودة  خرو�صوف  قيادة  ول   67 في  �لآن  موجودة 
��قول هذ� من غير �نتقا�ش لالتحاد �ل�صوفييتي و�إنما هي 
عام  في  �ل�صوفييتي  �لتحاد  قيادة  جعلت  �صيا�صية  ظروف 
، عن  �ل�صيا�صي عن طريق �ل�مم �لمتحدة  67 تنهج �لنهج 
 طريق �ل�صغط �لدولي وتعبئة �لر��ي �لعام �لعالمي لقهر 
» �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ع��ل��ى �ل���ج���الء و�لن�����ص��ح��اب م���ن �ل�ر�����ص���ي 
ظنكم  ك��ان  �إذ�   : و�ل��روؤ���ص��اء  للملوك  قلت  و��ن���ا   . �لمحتلة
�صتخرجون  �ل�صيا�صية  �لجهود  �صهور من  ��ربعة  ��و  بثالثة 
 » �إ�صر�ئيل « وتحملونها على �لن�صحاب ، فا�نتم على خطا� . 
�إن » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ب��ه��ذ� �ل����ص��ل��وب ل��ن ت��خ��رج م��ن �ل�ر�����ش 
�لمحتلة ول بثالثين عاماً ، وبالتالي لن ت�صتطيعو� �إز�لة 
�صبر  ك��ل  « على  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « �إذ� طحنتم  �إل  �ل��ع��دو�ن  �آث���ار 
تا�خذون  ويومئذ  . تطحنونها طحناً  �لعربية �ل�ر���ش  من 

�ل�ر�ش �لعربية ل قبل ذلك . 
�لتي جرى  �لرئي�صية  �لثانية  �لنقطة  كانت هذه هي 
فيها �ختالف �لر��ي بيني وبين موؤتمر �لخرطوم . جئنا 
 . �إلى �لم�صائل �ل�خرى �لمت�صلة بالق�صية �لفل�صطينية
�ل�فكار  ه��ذه  �إليها  تت�صلل  ��ن  م��ن  �لق�صية  على  وخ��وف��اً 
وطلبت  �لمبادئ  من  مجموعة  و�صعت   ، �ل�صت�صالمية 
من �لموؤتمر ��ن يلتزم بها �عتقاد�ً مني ��ن �للتز�م بهذه 
�لمبادئ �صيجنبها �لخطر . ولذلك و�صعت في مذكرتي 
�لتي رف�ش  �لر�بعة  �ل��ال  ، ومعها  �لثالث  �ل���الء�ت  ه��ذه 
�لموؤتمر �إقر�رها ون�صيها �لكثيرون حتى من �لم�صتغلين 
بالق�صية �لعربية . �لال �لر�بعة كانت ��ل تنفرد ��ية دولة 
وحول   . �لفل�صطينية  للق�صية  ت�صوية  ��ية  بقبول  عربية 
�لال �لر�بعة جرى حو�ر ��صتمر ب�صع �صاعات مع �لملوك 

و�لروؤ�صاء وبيني ، يطلبون مني �إي�صاحاً . 
 » م����اذ� ت��ق�����ص��د ب��ه��ذ� �ل��ب��ن��د ؟ « وك��ن��ت ��ج��ي��ب��ه��م ��ن 
ل�صتقاللها  ج��اه��دت  �صعوباً  يمّثلون  كلهم  �لحا�صرين 
و��نا   ، �لحرية  ��جل هذه  ، وقاتلت ونا�صلت من  وحريتها 
�لمتحدة  �ل�مم  �ل�صئيل في  �لمتو��صع  بق�صطي  �صاهمت 
�لجز�ئر  ق�صية   ، �ل�صعوب  ه��ذه  ق�صايا  ع��ن  �ل��دف��اع  ف��ي 
وقلت   ، �ل��م��غ��رب وق�صية  ليبيا  وق�صية  تون�ش  وق�صية 
 ، عنها  د�ف��ع��ت  �لتي  �لق�صايا  ه��ذه  ف��ي  خبرتي  �إن   : لهم 
وهي ق�صاياكم ��نتم ، ��نتم �لذين كنتم تقررون م�صيركم 
و�لدول �لعربية كانت ت�صندكم . و�صا�لتهم و�حد�ً و�حد�ً : 

 

�لن�صال  وكان  ��نتم �لذين قررتم م�صيركم نهائياً  ��ل�صتم 
م�صاندتكم  هو  �لعربية  �ل��دول  دور  وك��ان   ، ��كتافكم  على 
و�حد  كل  وك��ان  ؟  لكم  �ل�خ��ي��رة  �لكلمة  وت��رك  وتا�ييدكم 
م��ن��ه��م ��وج�����ه ل���ه ه���ذ� �ل�������ص���وؤ�ل ي��ق��ول : ن��ع��م ك���ان �ل�م���ر 
�إذ�ً لماذ� ل يكون مثل هذ� �لحق لل�صعب  كذلك . فا�قول 
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تقرير  ف��ي  �ل�خ��ي��رة  �لكلمة  ل��ه  ت��ك��ون  ��ن  ؟  �لفل�صطيني 
�إليه  ينتهي  ��ن  ينبغي  �ل��ذي  �ل�صيا�صي  �لحل  في  م�صيره 
�ل�صعب   . رف�����ص��اً  ��و  ق��ب��ولً  فل�صطين  ق�صية  ف��ي  �ل�م����ر 
�لفل�صطيني وحده �لذي يقبل ��و يرف�ش . لماذ� تنكرون 
من  �صعباً  ���صبحنا   ، لج��ئ��ون  ��ل�ن��ن��ا   ، �ل��ح��ق  ه��ذ�  علينا 
�لالجئين تريدون ��ن تجردونا حقنا �لقومي ؟ ��ما يكفي 
�لإن�صانية و�ل��صا�صية حتى  �لعالم جّردنا من حقوقنا  ��ن 
 يقوم �إخوتنا �لعرب يجردوننا من حقنا �لوطني �لقومي ؟ 
�ل�صعوب  �إل��ى  بالن�صبة  �ل��ح��ال  عليه  ك��ان  م��ا  على  وج��ري��اً 
�لعربية �ل�خرى ، كان باإمكاني ��ن ��قول في مذكرتي : �إن 
�ل�صعب �لفل�صطيني وحده دون �صو�ه هو �لذي يرف�ش ��و 
يقبل �لحلول �ل�صيا�صية . �إنما ل��صباب كثيرة منها عروبة 
 ، هذه �لق�صية ، ومنها ��ن �لخطر يتهدد �ل�مة �لعربية كلها
ومنها ��ن �ل�مة �لعربية هي �لفريق �لذي يجب ��ن ينازل 
�ل�صهيونية و » �إ�صر�ئيل « ، و�إننا نحن طليعة من طالئع 
وهذ�  �ل��ك��ب��رى  �لق�صية  ه��ذه  ف��ي  �لعربية  �ل��ح��رك��ة  ه��ذه 
�لخطر �لد�هم ، لذلك قلت » ل تنفرد ��ي دولة عربية « . 
و�ُصئلت حينئذ من �لرئي�ش عبد �لنا�صر كيف تقترح علينا 
��ن نت�صرف �إذ� عر�ش علينا حل ؟ قلت : �ل�مر ب�صيط �إذ� 
عر�صت ��ية حلول ��و ��ية ت�صويات ُيدعى �لملوك و�لروؤ�صاء 
 ، �إلى �جتماع عام ، وتح�صر منظمة �لتحرير �لفل�صطينية
، فاإن قبل بالإجماع وبمو�فقتنا فهو  ونناق�ش هذ� �لر��ي 
�لر�ف�صين فهو  بالإجماع ونحن مع  و�إن رف�ش   ، مقبول 
مرفو�ش . وهكذ� يكون �ل�صعب �لفل�صطيني ، قد ���صرككم 
في �لرف�ش و�لقبول دون ��ن ينفرد به كما �نفردت �لجز�ئر 
في مفاو�صاتها مع فرن�صا . فا�نا ل ��دعو �إلى �لنفر�د لل�صعب 
�لفل�صطيني و�إنما لمنع ��ية دولة عربية من ��ن تنفرد با�ية 
ت�صوية للق�صية �لفل�صطينية . �لملك ح�صين قال للرئي�ش 
وهذ�  �لتقييد  ب��ه��ذ�  ��ق��ب��ل  ��ن  يمكن  ل   : �ل��ن��ا���ص��ر  ع��ب��د 
 �لتحديد ، ��نا ��ريد ��ن ��عرف ما هي م�صوؤولياتي . قلت : 
��ولً هي ملك �ل�مة �لعربية وملك �ل�صعب  هذه �لق�صية 
�لفل�صطيني ، و��حب ��ن ��قرر ��مامكم جميعاً ملوكاً وروؤ�صاء 
�لمائدة  �لطرف من  �لنا�صر على هذ�  �لرئي�ش عبد  من 
��ن   ، �إ�صماعيل �ل�زه��ري على �لطرف �لآخر  �إلى �لرئي�ش 
��حد�ً منكم ل ي�صتطيع وحده ��ن يقبل ��ية ت�صوية للق�صية 

�لفل�صطينية . 
�ل�خذ  �إل���ى  يميل  �لموؤتمر  ج��و  ك��ان  �ل��ح��ال  بطبيعة 
�لوفد �ل�صعودي  بوجهة نظر �لملك ح�صين ، وخ�صو�صاً 
و�لوفد �لتون�صي و�لوفد �لمغربي و�لوفد �لليبي . و�لو�قع 
��ن هذ� عندي بمثابة �لق�صة �لتي ق�صمت ظهر �لبعير . 
��ن جو �لموؤتمر �لعام ل يتفق مع مبادئ �ل�صعب  وجدت 
�لفل�صطيني و��هد�فه و�آر�ئه ، وجدت ��ن �لتجاه �ل�صيا�صي 
فيما �صمي بال�صيا�صة �لإيجابية هو ��ول تنازل كبير وخطير 

�لموؤتمر هو  ��ن هذ�  ، وجدت  �لفل�صطينية  �لق�صية  على 
، ووجدت  �لفل�صطينية �لق�صية  لت�صفية  �لنزلق  بد�ية 
على  للحفاظ  �لكبير  �ل�صمام  وه��ي   ، �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ال  ��ن 
��ن�صحب  با�ني  فا�علنت   . مرفو�صة  �لفل�صطينية  �لق�صية 
من �لموؤتمر وخرجت فعالً من�صحباً . و��علنت في �ليوم 
�لتالي في موؤتمر �صحفي بع�ش ���صباب �ن�صحابي . وجرت 
وز�ر�تهم  وروؤ���ص��اء  و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  م��ن  كبيرة  جهود 
�لجتماع  وح�����ص��ور  �لج��ت��م��اع  �إل���ى  �ل��ع��ودة  على  بحملي 
، ولكني رف�صت هذ�  �لقر�ر�ت  و�لمو�فقة على  �لختامي 

وبقيت م�صّر�ً على �لن�صحاب وخرجت . 
	•رغم رف�صنا كفل�صطينيين لقر�ر�ت موؤتمر �لخرطوم ، 
هل تعتقدون ��ن �ل�صيا�صة �لعربية �لتزمت بقر�ر�ته ��م ��نها 

قدمت تنازلت ��كثر فيما يخ�ش �لعرب وفل�صطين ؟ 
كبير  �آخ��ر  �إل��ى مو�صوع  ينقلني  �ل�صوؤ�ل فعالً  ه��ذ�   -
بع�ش  و�صع  ��ن��ه  ع��ن  رغ��م��اً  �لخرطوم  موؤتمر   . وخطير 
�لق�صية  �إل����ى  بالن�صبة  �ل��ق��ي��ود  ك��ل  ي�����ص��ع  ول���م  �ل��ق��ي��ود 
خالفت  �لر�صمية  �لعربية  �ل�صيا�صة  ف��اإن   ، �لفل�صطينية 
ح��ت��ى ق�����ر�ر�ت م��وؤت��م��ر �ل��خ��رط��وم �ل��ت��ي ل��م ��ك���ن ر��صياً 
 ، ر��صية عنها  �لعربية  �ل�م��ة  ��ن  ��ح�صب  و�لتي ل   ، عنها 
قر�ر�ت   . عنها  ر����شٍ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ن  ��ح�صب  ول 
ت ب�صكل و��صح وقاطع  موؤتمر �لخرطوم على �ل�قل ن�صّ
مع  �صلح  ول   » �إ�صر�ئيل   « مع  مفاو�صة  ل  با�نه  و�صريح 
�نتقا�ش  ول   ،  » �إ�صر�ئيل   « ب���  �ع��ت��ر�ف  ول   » �إ�صر�ئيل   «
�ل�صيا�صة  ��ن  نجد  نحن  ول��ك��ن  �لفل�صطينية،  بالق�صية 
عن  تخّلت  قد  �لخرطوم  موؤتمر  بعد  �لر�صمية  �لعربية 
هذه �لالء�ت ، تخّلت عن هذه �لمبادئ . وكان ��ول بادرة 
، وقر�ر  �ل�م���ن  ق��ر�ر مجل�ش  ف��ي ه��ذ� �لتخلي ه��و قبول 
مجل�ش �ل�من ل يمكن �لنقا�ش ��و �لجد�ل في م�صمونه 
�لرئي�صي ، وم�صمونه �لرئي�صي �إقامة حدود �آمنة معترف 
بها ل� » �إ�صر�ئيل « ، م�صمونه �لرئي�صي �إز�لة حالة �لحرب 
مع » �إ�صر�ئيل « ، م�صمونه �لرئي�صي حرية �لمالحة في 
خليج �لعقبة وفي قناة �ل�صوي�ش ، م�صمونه �لرئي�صي كما 
قال قر�ر مجل�ش �ل�من با�لفاظه وعبار�ته ، �لو�صول �إلى 
ت�صوية عادلة لق�صية �لالجئين �لفل�صطينيين ، و�لت�صوية 
هذ�  فقبول   . �لالجئين  توطين  هي  �لمق�صودة  �لعادلة 
�لق�صية  ت�صفية  �إل���ى  ي����وؤدي  �لم�صامين  ب��ه��ذه  �ل��ق��ر�ر 
�لعتر�ف  و�إل��ى  �لحرب  حالة  �إن��ه��اء  �إل��ى   ،  �لفل�صطينية 
ب� » �إ�صر�ئيل « و�إقامة حدود �آمنة ل� » �إ�صر�ئيل « ، وبالتالي 
كان  �صو�ء  عربي  ن�صاط  وكل  فل�صطيني  ن�صاط  كل  وقف 

هذ� �لن�صاط �صيا�صياً ��م دولياً ، �صلمياً ��م كفاحياً . 
لقر�ر  قبولها  ف��ي  �لعربية  �ل�صيا�صة  ��ن  ��عتقد  و��ن���ا 
و�صعيها   ، روج����رز)1(  ل��م��ب��ادرة  وقبولها   ، �ل�م���ن  مجل�ش 
)1( روى لي �لعقيد ��حمد �صهيب في ربيع عام 1973 في مكتب �ل�خ ��حمد ح�صن ��مين عام �لحزب �لعربي �لنا�صري لحقاً وبح�صوره ، ��نه 
كان مكلفاً من �لرئي�ش عبد�لنا�صر باإعد�د �ل�صعب �لم�صري للمقاومة �ل�صعبية ليكون �ل�صعب جاهز�ً ل�د�ء دوره في �لحرب �لتي ← 



167

�لحثيث �لد�ئم للو�صول �إلى ما ي�صمونه بالحل �ل�صلمي 
، وقيود  ، قد تخلت عن ح��دود موؤتمر �لخرطوم  �لعادل 
�ن�صحبُت منه �حتجاجاً على  هذ� �لموؤتمر �لهزيل �لذي 
�صلمياً  ��ع��رف لهذه �لق�صية حالً  و��ن��ا ل   . هزل قر�ر�ته 
�لن�صر على  ه��و  �ل��ع��ادل  �ل�صلمي  �لحل   ، ع���ادلً  ول ح��الً 

 

» �إ�صر�ئيل « في معركة . ولو ��علم ��ننا لو بقينا ��لف عام في 
دعوة �إلى �ل�صالم ، و��ن ذلك يوؤدي �إلى تحرير فل�صطين 
�إلى  لآث��رت �نتظار �ل�ل��ف ع��ام دع��وة �صالم على �ل��دع��وة 
�لحرب لتحرير �لوطن ، ل�ني ��علم ما معنى �لحرب وما 
 معنى م�صائبها ودمارها وخر�بها و��كالفها ، خا�صة مع 
» ��صر�ئيل « مدعومة بالوليات �لمتحدة . لكن فل�صطين 
��غلى من كل هذه �لت�صحيات ، ل ل�ني ��تحدث عن وطني 
�ل�صغير ، لكن ��نا ��علم ��ن �لوطن �لعربي �لكبير هو �لذي 
�ل�صيا�صة   . �ل�صهيونية  �لغزوة  هذه  من  �لخطر  يتهدده 
�لعربية �لر�صمية تخلت حتى عن �لقليل من �لإنجاز�ت 
وتمادت   ، �لخرطوم  موؤتمر  عليها  ن�ّش  �لتي  �ل�صيا�صية 
�لق�صية  �صميم  في  تت�صل  وكبيرة  خطيرة  تنازلت  في 
��ن موؤتمر �لخرطوم كان  ، ولذلك في �عتقادي  �لعربية 
عنه  يقال  كما  �صمود  موؤتمر  يكن  ول��م  هزيمة  موؤتمر 
�ليوم . قيل لال�مة �لعربية - عز�ء لها في بالئها �لذي نزل 
لها - �إنه موؤتمر �ل�صمود ، على حين ��نه كان �صمود�ً في 
�إطار �لهزيمة و�صمود�ً في �صاحة �لهزيمة ولي�ش �صمود�ً 
من ��جل �لتوّثب . ��نا ل ��نكر ��ن �لجيو�ش �لعربية حققت 
�����ص��ي��اء كثيرة وم��زي��د�ً م��ن �ل�����ص��الح و�ل��ت��دري��ب و�ل��ق��وة ، 

 

وعر�قتها  ���صالتها  كذلك  �لعربية  �ل�م��ة  على  ��نكر  ول 
وت�صميمها على تحرير فل�صطين ، ول ��نكر على �لجندي 
 . �ل�صت�صهاد  على  وت�صميمه  وب�صالته  �صجاعته  �لعربي 
، �لم�صكلة هي مع  �لم�صكلة لي�صت مع �لجيو�ش �لعربية 
�لحكام �لعرب ، �لم�صكلة هي مع �لحكم �لعربي �لر�صمي 
 �لذي هو في ظروفه �لحا�صرة غير موؤهل لهذه �لمعركة ، 
ول�نه غير موؤهل فهو يهرب من �لمعركة ، ويجد لنف�صه 
وفيما   ، مرة  �ل�و�صط  �ل�صرق  با�زمة  ي�صميه  فيما  مهرباً 
ي�صمى  ، وفيما  م��رة  �ل�م��ن  ق��ر�ر مجل�ش  بتنفيذ  ي�صميه 
بمبادرة روجرز مرة . ويوم قبلت �ل�صيا�صة �لعربية قر�ر 
مجل�ش �ل�من قيل �إنه تكتيك ير�د منه ك�صب �لر��ي �لعام 
�إن ذلك  �لدولي . ولما قبلت مبادرة روجرز قيل يومئذ 
تكتيك لك�صب �لر��ي �لعام �لدولي ، لكن هل نك�صب �لر��ي 
��ع���رف دولة  ��ن��ا ل   ! ؟  بفل�صطين  �ل��دول��ي ون�صلم  �ل��ع��ام 
يمكن  وم�صتقبلها  وحا�صرها  ونف�صها  كر�متها  ت�صون 

�لعربية  �ل�صيا�صة  ��ن  ��عتبر  ��نا   . �ل�صيا�صة  ��ن تقبل بهذه 
�لخرطوم  م��وؤت��م��ر  ق����ر�ر�ت  ع��ن  ح��ت��ى  رج��ع��ت  �لر�صمية 

نف�صها . 
نف�صه  �ل��خ��رط��وم  م��وؤت��م��ر  ف��ي   ، ك��الم��ك  خ��الل  	•م��ن 
 ، ب��ق��ر�ر مجل�ش �ل�م���ن  ك��ان��ت �ل��ب��د�ي��ات �ل�ول����ى للقبول 
ب�صبب  محرج  جو  في  و�صعو�  و�لروؤ�صاء  �لملوك  ��ن  ولو 
وقتها  و��صطرو�   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وجود 
��ن جو �ل�صت�صالم  ، لكن يبدو  �لثالث  للقبول بالالء�ت 

كان موجود�ً . 
 - جو �ل�صت�صالم كان مخيماً على �لموؤتمر ، لكن لم 
مطالب  يرف�صو�  ��ن  و�لروؤ�صاء  �لملوك  با�صتطاعة  يكن 
�لالء�ت  �إل���ى  بالن�صبة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
�لثالث ، �إذ�ً كيف �صيو�جهون �صعوبهم يوم يخرجون من 
�لموؤتمر ويقال �إنهم رف�صو� �قتر�حاً من منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية با�ن ل يكون تعاي�ش ول تفاو�ش ول تفاهم 
ول �صلح مع » �إ�صر�ئيل « ، مع �لعلم ��ن �لملك ح�صين بقي 
�صاعة كاملة وهو يحاور ب�صرورة رف�ش �لقتر�ح �لقائل 
بعدم �ل�صلح مع » �إ�صر�ئيل « . و��نه يتوجب �صطب هذ� �لبند 
ل�ننا ذ�هبون �إلى �ل�مم �لمتحدة ، فاإذ� ن�صر ��ننا نرف�ش 
�ل�مم  ��م���ام  لنقول  عندنا  م��اذ�   » �إ�صر�ئيل   « م��ع  �ل�صلح 
��ن  �إذ� كنتم تريدون   : �لمتحدة . وكان جو�بي على هذ� 
 ت�صالحو� » �إ�صر�ئيل « فل�صتم بحاجة �إلى �ل�مم �لمتحدة ، 
�لوحيد  �لمخرج  ه��و  ه��ذ�  ��ن  وج��دت��م  �إذ�  �صهل  �لطريق 
��مامكم ، �صالحو� » �إ�صر�ئيل « و�نتهى �ل�مر . وبقي ي�صّر 
على هذ� �لمو�صوع �إلى ��ن ��وما� له �لرئي�ش عبد �لنا�صر 
با�ن من �ل�ف�صل ��ن نا�خذ هذ� �لقر�ر ول نو�جه �ل�صعوب 
�لعربية با�ننا �صوف نت�صالح مع » �إ�صر�ئيل « . ولذلك في 
�لو�قع �لال �لثالثة » عدم �ل�صلح « يعود �لف�صل فيها �إلى 
يمكن  كان  تدخله  فلول   . بالذ�ت  �لنا�صر  عبد  �لرئي�ش 
�آر�ء وتو�صيات  ��ي�صاً في جملة ما �صطب من  ��ن ت�صطب 
و�قتر�حات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، �إنما �ل�صيا�صة 
�لعربية �لر�صمية في خالل �ل�رب��ع �صنو�ت �لتي نعي�صها 
، وباإمكانية   » �إ�صر�ئيل   « باإمكانية �ل�صلح مع  �لآن تقول 
�إ�صر�ئيل « ، فهذه   « ��و �تفاقية �صالم مع  توقيع معاهدة 
�ل��ال �لثالثة ز�ل���ت م��ع �ل��ال �لثانية وم��ع �ل��ال �ل�ول����ى ، 
ولهذ� ���صبحت �لالء�ت �لثالث في مجموعها ِحبر�ً على 

→ يعد لها عبد�لنا�صر لحقاً ، فيما كان قد كلف �لفريق ��ول محمد فوزي باإعد�د �لقو�ت �لع�صكرية ، وفي �صباح �ليوم �لذي قرر 
فيه عبد�لنا�صر �لإعالن عن قبول مبادرة روجرز ��صتدعاهما عبد �لنا�صر و��بلغهما با�نكما �صت�صمعون م�صاء �ليوم �إعالني قبول مبادرة 
روجرز وطلب منهما : ��ن ي�صتمر� في عملهما وكا�نهما لم ي�صمعا �صيئاً .  �إنني ��ريد من هذ� ك�صب وقت فقط لنقل حائط �ل�صو�ريخ . وقد 
�لتقيت في عام 1997 في �لقاهرة بالفريق فوزي بح�صور �صامي �صرف ومحمد فائق و�صياء �لدين د�ود و��حمد ح�صن و�صا�لته عن هذه 
�لو�قعة فا�كدها ، ول�مانة �لتاريخ وحق عبد�لنا�صر ��رويها ، م�صير�ً �إلى ��ن هيكل ���صار �إليها في حلقاته على ف�صائية �لجزيرة عام 2010 . 
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ورق ، كتبها وو�فق عليها �لملوك و�لروؤ�صاء في ذلك �لجو 
�لالهب حين كانت عو�طف �ل�مة �لعربية م�صبوبة ، ولم 
��ن يقبلو� مقترحات  �إل  �لملوك و�لروؤ�صاء يومئذ  يملك 
�لر�صمية  �لتخديرية  �لإع���الم  حمالت  �إنما   . �لمنظمة 
��صتطاعت خالل ثالث ��و ��ربع �صنو�ت ��ن ت�صكن ��ع�صاب 
بقر�ر  تقبل  �لعربية  �ل�صيا�صة  وب���د��ت   ، �لعربية  �ل�م���ة 
�حتمال  ��و  و�إم��ك��ان��ي��ة  روج����رز  وم���ب���ادرة  �ل�م����ن  مجل�ش 
�إ�صر�ئيل « . طبعاً هذه �لحملة �لتخديرية   « �ل�صلح مع 
باعتقادي لن توؤثر في �صميم فكر �ل�مة �لعربية ، ول بد 
��ن تفيق هذه �ل�مة وتخلع كل ���صباب �لهزيمة وكل ���صباب 
�ل�صغط  ��و  �لإمبريالية  ��و   » �إ�صر�ئيل   « ل���  �ل�صت�صالم 

�ل�ميركي . 

	•��لم يطرح ��حد �لم�صوؤولين �لعرب في �لخرطوم �لقول 
با�ن ينا�صل �لفل�صطينيون ويتركو� �لدول �لعربية ت�صعى 
مبادرة  بعد  ت���ردد  كما   ، �ل�صيا�صية  �لت�صوية  ط��ري��ق  ف��ي 

روجرز وبعد قر�ر مجل�ش �ل�من ؟ 
��ح��د م��ن �لملوك و�ل��روؤ���ص��اء مثل هذه  ل��م يطرح   - 
�لفكرة �إطالقاً ، فكرة �لحرب و�لقتال ومقاومة �لحتالل 
 . �لخرطوم موؤتمر  ف��ي  م��ج��ال  لها  يكن  ل��م  ��ف��ك��ار  كلها 
ف��ذل��ك �ل��م��وؤت��م��ر ك���ان ي��ح�����ص��ر ج��ه��ده ك��ل��ه ل��ل��ب��ح��ث عن 

�آثار  لإز�ل���ة  �لمتحدة  �ل�م��م  طريق  عن  �صيا�صية  و�صيلة 
�لعدو�ن ، وبعد �إز�لة �آثار �لعدو�ن يكون لنا موقف ويكون 
عن  �لحديث  من  نفور  هناك  ك��ان  بالعك�ش   . حديث  لنا 
�لحرب و�لكفاح و�لمقاومة . وتجّلى هذ� �لنفور ��كثر ما 
يكون في كالم �لملك ح�صين لي حين قال : ��ولم نتعظ 
فيما م�صى بالكالم عن �لحرب . �لمقاومة �لفل�صطينية 
بدون �إر�دة �لدول �لعربية وجدت طريقها وظهرت . ويوم 
�ل�صغط  في  منافع  لها  يكون  ��ن  يمكن  ��ن��ه  ُرِئ��َي  ظهرت 
�لعالم  وعلى   » �إ�صر�ئيل   « وعلى  �لمتحدة  �لوليات  على 
�إذ يكون   ، ��خ��رى  ��مامها منافع  ��ن يكون  . ويمكن  دولياً 
و��خبار  تلهيها  �لعربية �صيء تقر��ه وعناوين  �ل�م��ة  ��م��ام 
ت�صتمع �إليها ، وت�صغلها عن �لحكام �لعرب وعما يفعلون 
دولياً  �لمقاومة  م��ن  ُوج���دت  ول��ذل��ك   . يفعلون  ل  م��ا  ��و 
وعربياً و�صمن هذ� �لنطاق بع�ش �لمنافع ، وجرى تا�ييد 
وتا�ييد  معنوي  ت��ا�ي��ي��د   ، للمقاومة  �لعربية  �ل���دول  م��ن 
ببع�ش �لمال وتا�ييد ببع�ش �ل�صالح وتا�ييد �صيا�صي . لكن 
�لتي  �لتا�ييد مح�صور فقط في �لمرحلة �لحا�صرة  هذ� 
تو�جه �لحكام �لعرب ولي�ش تا�ييد�ً �صامالً مطلقاً . وهذ� 
ما جعل �لحكام �لعرب ينتقلون في موؤتمر �لخرطوم من 
 ، بعد  فيما  قبولها  �إل��ى  �لم�صلحة  �لمقاومة  من  �لنفور 
كو�حدة من �ل��صلحة �لتي يمكن ��صتخد�مها في معركة 
�آثار  �إز�ل��ة  ��و ما �صمي بمعركة   ، �لعربية  تحرير �ل�ر���ش 

�لعدو�ن . 
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منظمة لجئة في مناخات عا�شفة
 ، لل�صقيري  بالن�صبة  �لتنفيذية  �للجان  ت�صكيل  ك��ان 
غاية في �ل�صعوبة �لتي ��َدّق ما ينطبق عليها هو و�صفها 
��ق��ول �ل�صهل جد�ً و�صبه  ��ك��اد  ب� ) �ل�صهل �لممتنع ( ، بل 
بالكفاء�ت  ز�خ��ر  �لفل�صطيني  فال�صعب   . ج��د�ً  �لممتنع 
، كفاء�ت تتحرق �صوقاً لخدمة  �لوطنية على كل �صعيد 
يحمل  م��ن  منهم   ، و�إخ��ال���ش  وعزيمة  ب�صدق  ق�صيتها 
تجارب ن�صالية ميد�نية مديدة ) يمكن ��ن يطلق عليهم 
جيل �لآباء ( . ومنهم �لم�صردون �لمثقفون ممن عاي�صو� 
ور��و�  �لمعا�صرة  و�ل��ث��وري��ة  �لفكرية  �ل��م��د�ر���ش  ن��ظ��ري��اً 
�إلى  رَن���و�  و�آخ����رون  �لنكبة  �إن��ه��م جيل   ، لهم  ق���دوة  فيها 
بثقافتها  �لع�صابات  وح��روب  و�نت�صارها  �لجز�ئر  ث��ورة 

ومنجز�تها؛ فاتخذوها مثالً . 
وهم ��جيال من �صيوخ وقف بهم تفكيرهم عند حكمة 
�لحرب  بعد  م��ا  متغير�ت  ع��ن  عينيه  مغم�صاً   ، �ل�م�����ش 
�لثانية وزمان �لحرب �لباردة ، وهو جيل و�صيط من رجال 
 ، و�لعربية �لفل�صطينية  بقيادته  �لما�صي  على  حملو� 
�صبيٍل  �صو�ء  �لنقد ولم يمتلك بو�صلة تهديه  �نهمك في 
ببكاء  �إما م�صوباً  �لنقد  �ل�صنين يمار�ش  فا�م�صى   ، جديد 
على �ل�طالل ��و با�مل َقَدري مبهم ل ير�فقه توّجه لعمل 
ما ، ي�صّفق لالنقالبات �لو�عدة بالتحرير وينتظر �لعودة 
 ، في ركاب �لمع�صكر �لتقدمي �لعربي بقيادة عبد �لنا�صر
تبا�صير  ُدن��ّو  من  و�ثقاً  �ل�صوفييتي  �لتحاد  مع  متحالفاً 
 ) �لن�صر ، وتا�ّثر بكتابات ق�صطنطين زريق ) معنى �لنكبة
وكذلك وليد قمحاوي ) �لنكبة و�لبناء ( ، وجيل جديد 
�لفادحة  �لنكبة  �آث����ار  ع��ل��ى  م��د�رك��ه  تفتحت  م��ا  ب��م��ق��د�ر 
و��صتقاللت  �ل�صتعمار  ��ُف��ول  على  وعيه  نما  ما  بمقد�ر 
��رة ، وب�����د�� ي�����ص��ك��ل منظمات  �ل��م��ظ��فَّ �ل�����ص��ع��وب وث���ور�ت���ه���ا 
�لقادر  �لق�ّصام وعبد  و��بناء  ��حفاد  ؟ فهم  فد�ئية؛ ولَم ل
�ل�بناء - جيل �لمخيم وطالئع  جيل  . وهم ) �لح�صيني
��ر�ده�����ا   . �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  وم��ن��ظ��م��ة   .  ) �ل���ث���ورة 
، وما  �ل�ج��ي��ال  ه��ذه  تتاآلف فيه  �إط���ار�ً جبهوياً  �ل�صقيري 
يتقاطع في قلب كل جيل منها من ��طياف �صّتى ، بمعنى 
�لوطنية  للوحدة  �ل�ق��ل  ��و حا�صنة على  ��ن تكون �صانعة 
في مجتمع يمتد �صتاته بات�صاع �لكون ، و�إّن على �ل�صقيري 
�إطار  ف��ي  ��ن يمّثل ه��ذه �ل�ج��ي��ال و�ل��ت��ي��ار�ت و�ل�ط���ي���اف 
في  حا�صر�ً  هذ�  كان  وقد   . للمنظمة �لتنفيذية  �للجنة 
�لموؤتمر   - للمنظمة  �لقاعدي  �ل��صا�ش  ي�صكل  ذهنه وهو 
�لوطني �لفل�صطيني - وقد عانى في �لو�صول �إليه معاناة 
هائلة بكل ما تعنيه كلمة �لمعاناة من معاٍن ولي�ش ما ورد 
في مذكر�ته هو وحده ما يعطي �ل�صورة على ذلك ، لكن 
مذكر�ت ووثائق �لحركات �ل�صائدة �آنذ�ك توؤكده . لقد بد�� 

�لعمل لبناء �لمنظمة ) ما �صمي في حينه �ل�صت�صار�ت ( 
. هكذ�  �لعربية  �لقمة  قبل  �لتكليف من  ق��ر�ر  ن�ش  وف��ق 
فجا�ة وب� » بر��صوت « هبط م�صروع �لكيان من فوق ) من 
�لنظام �لعربي ( فا�وج�صت جّل �لقوى خيفة ، حتى ح�صب 
�لهيئة   (  ، عليها  ُيجهز  ��و  ليجه�صها  ج��اء  ��ن��ه  �لبع�ش 
 - �لبعثيون   - �لعرب  �لقوميين  حركة   - �لعليا  �لعربية 
حركة فتح - �لمنظمات �لفد�ئية �لنا�صئة .. �إلخ ( . وهذ� 
كله يمكن فهمه ، وكان هو نف�صه يدركه ويفهمه ويعيه .. 
�لعربي  �لمناخ  ، هو  ُع�صر�ً  �ل��صد  �لآخ��ر  �لعامل  لكن 

�لر�صمي �لعام �لذي كانت ت�صوده ثالثة تيار�ت رئي�صة : 
�لتيار �لقومي �لنا�صري ) م�صر - �لجز�ئر - �لعر�ق    - 

بخا�صة ( ، وهو �لذي يتبنى �إن�صاء �لكيان . 
تيار  وه���و   ، ���ص��وري��ة  وتمثله  �لبعثي  �ل��ق��وم��ي  �ل��ت��ي��ار    - 
 ، �لفل�صطينيين  وبين  �لعربية  �ل�ق��ط��ار  في  عري�ش 

ويقف على ي�صار �لتيار �ل�ول . 
�لتيار �لمحافظ وتمثله بو�صوح �ل�صعودية و�ل�ردن ،    - 
ويتوج�ش خيفة من �لم�صروع برّمته ل��صباب قديمة 

ومعروفة منذ قيام �لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية . 
�ل�صقيري  و�جهها  �لتي  �ل��صا�ش  �لمع�صلة  كانت  هنا 
عنها  وتحدث   ، دّون��ه��ا في مذكر�ته  وق��د   ، في تحركاته 
على  ك��ان  �إذن   .  )1( �لمرحلة  تلك  �صهود  م��ن  �ل��ع��دي��دون 
بين  �لتنفيذية  �للجان  ت�صكيل  في  يو�ئم  ��ن  �ل�صقيري 
ودون  ذك��ره��ا  �ل�����ص��اب��ق  �لفل�صطيني  �ل��م��ج��ت��م��ع  ��ط���ي���اف 
، ب���ل وي��م��ك��ن �ل���ق���ول و�إر�����ص����اء �ل��ق��وم��ي��ي��ن -  �إغ�������ص���اب
عليهم  ُي��ط��لَ��ق  ك��ان  �ل��ذي��ن   ( و�لمحافظين  �لتقدميين 

��حياناً ما هو ���صد حدة وهو �لرجعية �لعربية ( . 
ذلك  د�م  م��ا  ذل��ك غ�صا�صة  ف��ي  �ل�صقيري  يجد   ول��م 
فل�صطين  باتجاه  �صّكتها  عن  �لمنظمة  قاطرة  يخرج  ل 
وهي �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني ، وهو ما ظل حري�صاً 
عليه و��ميناً له . بل كان قد و�صع �لخالفات �لعربية ن�صب 
عينيه حين َقِبل �لتكليف با�ن يكون ممثالً لفل�صطين في 
�إذ�   : �لقبول  خ��ط��اب  ف��ي  ق��ال  حين   ، �لعربية  �لجامعة 
 ، وجدت �لخالفات �لعربية طريقها �إلى �لجامعة �لعربية
مادمت في من�صبي هذ� ، فاإن موقفي فيها و��صح و�صريح 
وقاطع : لن ��ك��ون طرفاً في ه��ذ� �ل��ن��ز�ع ول��ن ��ك��ون مع 
دولة عربية �صد دولة عربية ��خرى . �إن ولئي من ��عماق 
�إطار  وفي   ، ولق�صيتها  لفل�صطين  يكون  �صوف  �صميري 

من �لوحدة �لعربية �لكبرى . 
 ، وبالرغم من �إيماني بالديموقر�طية ���صلوباً للتمثيل
)1( �نظر : الأعمال الكاملة لل�شقيري - ق�صم �لمذكر�ت - وكذلك ف�صل �ل�صقيري في كتبهم : ��بوغربية - �لفاهوم - �لحوت - ��بوماهر 

�ليماني و�صو�هم . 
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ف���اإن ه���ذه �ل��دي��م��وق��ر�ط��ي��ة ك��ان��ت ، ف��ي م��رح��ل��ة ت�صكيل 
�لمنظمة ، �آخر ���صلوب ي�صلح لذلك نظر�ً لظروف ت�صكيل 
�لموؤتمر �لفل�صطيني و » موز�ييك « �لتمثيل ، و�ل�صكوك 
 ، �لمتبادلة حتى في ردهاته ، وجل�صات �لعديد من لجانه
�لعام  �لمناخ  و�صف  يمكن  حتى   ، �لميثاق  لجنة  و��همها 
للموؤتمر با�نه مناخ ��صتقطاب بامتياز ، مع نقي�ش �إيجابي 
ولكن   ، �لموؤتمر  نجاح  على  �ل�ع�صاء  معظم  حر�ش  هو 
نحو  على  �ل�صقيري  تكّبل  �لتي  �لقيود  من  قدر  با�ق�صى 
وفي   . يقللها  ��و   ، فريق  لكل  و�ل�صكوك  �لمخاوف  يبدد 
�لخروج  على عدم  ��ن يكون حري�صاً  ذ�ت��ه كان عليه  �لآن 

عن قاطرة �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني . 
لذلك ��ح�صب ��ن �لموؤتمر لم يجانب �لحكمة حين كّلف 
�ل�صقيري باختيار فريقه ، وهذه لي�صت بدعة في ذ�تها ، 
�لمختلف  ، لكن  �ل��وز�ري  �ل��وزر�ء يختار فريقه  فرئي�ش 
عليه هنا ��ن رئي�ش �لوز�رة هو » رئي�ش �لنظام « في �لوقت 
عينه ، وله ��ن يبّدل ويغّير في �لوزر�ء وحقائبهم ، ثم هو 
من قبل ومن بعد لي�ش بحاجة - بحكم �لنظام �لمقر - 

للرجوع في ذلك للمجل�ش . 

�لمنظمة  ل�ن  ف��ي حينه لزم���اً  ك��ان  ه��ذ�  ��ن  و��ح�صب 
لم تكن تعي�ش على ��ر�ش وبين �صعب ، بل على ��كثر من 
، وتجمعاتها و�صط ��كثر من قطر ، وهي تجمعات  ��ر���ش
�ل�دن��ى لظروف �جتماعية  �لحد  ��و في  ل�صروط  تخ�صع 
تتباين  و�ل��دول   . �إل��خ   ... متباينة  و�قت�صادية  و�صيا�صية 
و�ختالفها  مو�قفها  لتباين  وفقاً  �لق�صية  من  مو�قفها 

�لذي يتا�ثر بدوره بعو�مل و�صغوط خارجية ... �إلخ . 

في  ير�عيه  ��ن  �لمنظمة  رئي�ش  يفر�ش على  كل هذ� 
�لكيان  تما�صك  على  حر�صاً  �لتنفيذية  �للجان  ت�صكيل 

�لوليد و�ليافع . 

 ، �لمرحلة  ه��ذه  ��ث��ن��اء  �لمنظمة  م�صيرة  ي��ق��ر��  وم��ن 
ت�صكيل  تعديل  ج��رى  قد  �لتنفيذية  �للجان  ��ن  يالحظ 
بع�صها وذلك كان عائد�ً وفق كل �لقر�ء�ت ، ل�حد عاملين 

رئي�صين : 
�لعديدون من  عليه  ��طلق  ما  وهو   ، : مو�صوعي  �ل�ول 
��ع�صاء هذه �للجان ) عامل �لتر�صية ( ��و ���صلوب �لتر�صية ، 
ويق�صد به �إر�صاء بع�ش �لدول �لعربية ) �ل�ردن - �صورية - 

�لعر�ق ب�صكل خا�ش ( . 
وك���ان يحمل عنو�نين   ، ذ�ت���ي  ع��ام��ل  ه��و   : و�ل��ث��ان��ي 
مرتبط  وه��و   ، وثانيهما   ،  » �ل�صقيري  ف��ردّي��ة   « ��ول��ه��م��ا 
؛ وكالهما   » �لن�صجام  ع��دم   «  ، ب��ال�ول  وع�صوياً  جدلياً 

يقعان في �إطار عدم �لديموقر�طية . 

ر لل�صقيري عدم ديموقر�طيته ، با�نه �بن  ثمة من يبرِّ
 ، ، و�إذ� كان هذ� في جانب منه �صحيحاً  جيله وتجربته 
�إل �إذ� ُو�صع في �لإطار �لعام  فاإنه ل يكون �صحيحاً حقاً 
 ، بها  تحيط  �ل��ت��ي  ��و  �لمنظمة  تعي�صها  �ل��ت��ي   للظروف 
معركة  لقائد  ول   ، طائرة  ��و  �صفينة  لقبطان  يمكن  ول 
 ، �إل وي�صعى لتجنبها  �لم�صار  لمعيقات  ��ن يكون مب�صر�ً 

 

 فال�صالمة هي �لق�صد و�لغاية ، ولي�ش �ل�صير نحو �لتهلكة .
       ومع ��ن �لم�صوؤولية جماعية ، كما يقال ، �إل ��ن �لتاريخ في 
�لف�صل   (  ، �لإخفاق  �لقادة م�صوؤولية  ل  �صو�هده يحمِّ معظم 

عقيم ( فيما ) �لنجاح ولود ( كثير �لآباء و�ل�بناء . 
 » م��ي��الده��ا   « و  ع�صير�ً  �لمنظمة   » َح��م��ل   « ك��ان  لقد 
كان  و�إذ�  بل   ، معنى  من  �لكلمة  تحمل  ما  بكل  قي�صرياً 
بالزو�بع  ُم��ث��ق��الً  ُول�����دت ف��ي��ه  �ل����ذي  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  �ل��م��ن��اخ 
�لعو��صف  ه��ذه  �زد�دت  فقد   ، ��وج��زن��ا  كما   ، و�لعو��صف 
حتى  �ل�صكينة  لها  ��تيحت  فما   ، �لإع�صار  حدَّ  وبلغت  بل 
على  وتقف  عودها  وي�صتد  ج��ذوره��ا  �ل�ر����ش  في  ت�صرب 
�صوقها . وفي ظل هذ� �لمناخ �لمتقلب كان ��ع�صاء �للجنة 
�لتنفيذية - ��ية لجنة - يحر�صون عليها ، كل بطريقته 
 . �صيا�صية  مرجعية  ��و  ن�صالية  خبرة  م��ن  �متلك  وبما 
 ، ��ح��ي��ان��اً  ومختلفة  متباينة  �لن�صالية  �ل��خ��ب��ر�ت  ك��ان��ت 
و�لمرجعيات �ل�صيا�صية كذلك ، وكل هذ� ما كان لي�صّب 
ير�د  لما  �لعامة  و�ل�صورة   ، ��ب��د�ً  �لمنظمة  م�صلحة  في 
بالمنظمة - ل لها - وما يحاك �صدها من هنا وهناك ، 
لم تكن و��صحة بمجملها ��مام �لجميع . وحده �ل�صقيري 
قادتها  وع��رف  و�صيا�صاتها  �ل�نظمة  خبر  ق��د  ك��ان   �ل��ذي 
- جّل قادتها - قبل ��ن توؤول �إليهم �لمقاليد ، وكان �ل�قدر 
على ��مرين مهمين ��عاناه على �لتعامل معهم ، ثم خذله 

لحقاً : 
�لمنطق  ب��ق��وة  وم��و�ق��ف��ه  �آر�ئ�����ه  ط���رح  ه���و   : الأول 
تنق�صها  ل  ب��ج��ر��ة   ، �لمهادنة  دع���اوى  وتفنيد  و�لحجة 

�لكيا�صة م�صتعيناً بحجم ق�صيته . 
والثاني : �لقدرة على �مت�صا�ش ما ُيدبَّر للمنظمة - 
�لق�صية ِبليل ، ف�صالً عن نهار ، �صمن �لخط �ل�حمر �لذي 
ر�صمه لنف�صه وهو �لم�صوؤولية �لتاريخية ��مام �صعبه و��مته 

و��جيالهما .
تكامل  على  ب��ال��ق��درة  �لعاملين  هذين  �إي��ج��از  ويمكن 
وب�صكل   ، بينهما  �لخلط  وعدم   ، و�لتكتيك  �ل�صتر�تيجية 
��دق ��ن يكون �لتكتيك خادماً لال�صتر�تيجية وعدم �ل�صماح 
�ل�صتعانة  و��صتمر�ر   ، �ل�صتر�تيجية  على  بالتجاوز  ل��ه 
لديه  ك��ان  نحو  وعلى  وهناك  هنا  �لمناورة  على  بالقدرة 

مح�صوباً ، و�إن لم يكن مدرو�صاً فيما ��زعم . 
��و�صكت  حتى  لل�صقيري  معيناً  �ل��وع��ي  ه��ذ�  ظ��ل  لقد 
�لو�قعة على �لوقوع �صنة 1967 ، فاختل �لتو�زن و��صطربت 
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�لروؤية ��مام عو��صفها �لهوج ، وفي هذه �لمرحلة �لمكفهرة 
 ، �لمنظمة  َهبَّت على  ، تكالبت عو�مل عديدة  وما تالها 
عنو�نها �لوحيد : �لخال�ش من مرحلة �ل�صقيري ، ومع 

��نها لم تكن متفاهمة بال�صرورة . 
ومع تر�كم غيوم �لحرب في �ل�صماء �لعربية في ��يار / 
مايو ، بد��ت �لوقائع �لمتالحقة تفر�ش نف�صها على �لجميع 
فل�صطينياً وعربياً و�إقليمياً ودولياً ، وت�صوقهم نحو �لحرب 
 ، �َصوقاً دون ��ن تتيح لهم ت�صكيل روؤية م�صتركة للمو�جهة
 : لمو�قعهم  ناظماً  ب��د��ت  ل��ال�ط��ر�ف  �لذ�تية  فالم�صالح 
�لعربية  �لمع�صكر�ت   ، متباينة  روؤى  لهم  �لفل�صطينيون 
ومع�صكر   ، �لمنظمة  من  �ل�صابقة  روؤ�ه��ا  مو�ق�َفها  حكمت 
�لم�صتهدف كان  �إن  �لقول  ، حتى يمكن  �ل��صدقاء كذلك 
�لرئي�ش عبد �لنا�صر . فقد كان عبد �لنا�صر عارياً تماماً 
�ل�ر�ش  على  لها  مهيا�ةً  تكن  ل��م  �لتي  �لجماهير  م��ن  �إل 
�لعدو  فيما   . �لمو�جهة  في  �لحقيقية  �لم�صاركة  ���صباُب 
�ل�صهيوني يمتلك كل �لمظالت �لالزمة �لتي يحتاج �إليها 

في �صن �لعدو�ن ) ولي�ش هنا مكان تف�صيل ذلك ( . 
رئي�صها  بين  موزعة  كانت  �لمنظمة  ف��اإن  وبالمقابل 
�إغ��الق م�صائق تير�ن  ُن���ُذَر �لكارثة في  ي��رى  ك��ان  �ل��ذي 
�لفخ   ، و�صو�ه  �عتبرها هو  �لتي  �لدولية  �لقو�ت  و�صحب 
 ، �إد�رت��ه لال�زمة  �ل��ذي �صقط فيه �لموقف �لم�صري في 
بحيث لم يعد ممكناً �لخروج منه .. و�ل�صقيري باإز�ء ذلك 
وحين قر�ءة مذكر�ته عن هذه �لمرحلة يمكن ��ن تالحظ 
��نه كان » طريدة « يالحقها �ل�صياد �لماكر ، وهي تهرب 
منه ذ�ت �ليمين وذ�ت �لي�صار في رمال مك�صوفة ، ل يجد 

�صجرة ول �صخرة يتلطى بها ��و يختفي ور�ءها ... 
���صافهم  من  وبينهم  �لتنفيذية  �للجنة  ��ع�صاء  ��م��ا 
 ،  ) ، وحمودة  ، يغمور  ��ب��و غربية  �ل��ع��دو�ن )  �إليها قبيل 
بل وهوؤلء في مقدمهم وهم بالتا�كيد من ��عالم �لن�صال 
�ل��صابيع  تلك  في  ي�صكلو�  لم  ��نهم  فا�ظن   ، �لفل�صطيني 
نقر��ه  ، وهو ما  �لمنظمة  �إ�صافية لج�صد  �لقليلة مناعة 
في مذكر�ت بهجت ��بوغربية ، �لوحيد بينهم �لذي د�فع 
ور�ف��ع عن موقف �للجنة �لتنفيذية في هذه �لمرحلة ، 
�إن�صاء  منذ  لل�صقيري  بق�صوة  �لناقدة  مو�قفه  ع��ن  كما 

�لمنظمة . 
وثيقة  عالقة  �صبق  م��ا  لكل  ��ن  �ل��ق��ارئ  يجد  ل  ربما 
�لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة   ( �لف�صل  ه���ذ�  ب��ع��ن��و�ن 
 ورياح �لفتنة ( ، لكني ��ح�صب ��نه ل يمكن فهم ذلك دون 
ما �صبق ، �إذ ل يمكن ��ن نمرَّ على ت�صكيل �للجان �لتنفيذية 
وت��ع��دي��الت��ه��ا م�����رور�ً ع���اب���ر�ً ف��ال ن���رى ف��ي��ه��ا �إل ق����ر�ر�ت 
مز�جية روتينية ��و تغيير�ً من ��جل �لتغيير ، كما يمكن ��ن 
يفهم من عر�صها ب�صكل �إح�صائي ��و توثيقي ، ��و كما روج 
ربما   . �ل�صقيري وفردية  لمز�جية  �لمروجين  بع�ش  لها 

نقبل و�صفها - كما هو حال ت�صكيل �للجان نف�صها - با�نها 
عمليات توفيقية ، ومحاولت لتح�صين بنية �إطار �للجنة 
، حتى  بالتا�كيد  لكنها   ، ما  نف�صها في مرحلة  �لتنفيذية 

�صمن هذ� �ل�صياق قر�ر�ت �صيا�صية في �ل��صا�ش . 
تعد  ل��م  �لمنظمة  فطالت   ، �ل��و�ق��ع��ة  وق��ع��ت  وحينما 
قدر�ت ول طاقات �ل�صقيري قادرة على �صّد �ل�صهام �لتي 
، و�صخ�صه هنا هو  �إلى �لمنظمة في �صخ�صه هو  ُوجهت 

رئا�صة �لمنظمة ، ومبادوؤها ، بل ��هد�فها نف�صها . 
 ، وطالت رياح �لنكبة �لجديدة �للجنة �لتنفيذية ذ�تها
��ب��و غربية )1( فاإن  رو�ي��ة بهجت  وم��ن   ، ��طبقت عليها  بل 
��نه هو �صاحب  ، وتح�ش  �للجنة �لتنفيذية كانت في تيٍه 
ذ�تيين  عاملين  ف��ي  تلخ�صت  �ل��ت��ي  �لعملية  �ل��م��ب��ادر�ت 
��حدهما ع�صكري : �صياغة ��و �إعادة �صياغة عمل ع�صكري 
منا�صل   - وم�صيرته  ن�صا�ته  بحكم  غربية  و��ب���و   . ف��د�ئ��ي 
فد�ئي ع�صكري في �لمقام �ل�ول ، ولهذ� �لعنو�ن يخ�صع 
كل روؤ�ه �ل�صيا�صية على �ل�قل حتى تلك �لمرحلة . و�لآخر 
�صيا�صي يطرح �إعادة ت�صكيل �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني 
. وهذ�ن  �لح��ت��الل  ت��ح��ت  ��ع�����ص��ائ��ه  غ���د� ن�صف  ��ن  ب��ع��د 
 ، �لو�قعة  يتيح حجم  ، ل  ذ�تيان  لكنهما  عنو�نان مهمان 
خلفتها  �لتي  و�لدولية  و�لإقليمية  �لعربة  و�لتفاعالت 
عن  منف�صل  �صياق  في  وحدهما  بهما  �لهتمام  �لهزيمة 
 ، ً تلك �لتفاعالت ، �إل �إذ� ���صبحت �لمنظمة ف�صيالً فد�ئيا

 

م�صوؤولية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ع��ن  م�����ص��وؤولً  ممثالً  ل 
�زد�دت تبعاتها بحكم �صياع بقية �لوطن . 

�لذي  �لحقيقي  �لتاريخي  �لمف�صل  �إل��ى  ن�صل  وهنا 
كان له ما بعده في م�صيرة �لمنظمة . 

�ل�صقيري كان يحاول ��ن يرى �لم�صهد كامالً ويت�صرف 
على ���صا�صه ، وزمالوؤه ل يرون من روؤيته �إل فرديته ، بل 
 » و��حياناً وبدون رتو�ش ��نه يمار�ش » �ّدعاء �لعمل �لفد�ئي
�لتي  �لتكتيكية ومناور�ته هي وحدها  ��ن قدر�ته  بمعنى 
��نه لم ي�صع �للجنة  ر�آها زم��الوؤه ، وربما كان هو ملوماً 
... فاآل �ل�مر �إلى  �لتنفيذية في �صورة �لم�صهد كما قر��ه

ما يا�تي : 
1 - �صبعة من ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية طالبو� �ل�صقيري 
�ل�صقيري  ح��م��ل��ت  تنظيمية  م��ع��ار���ص��ة   ب��ال���ص��ت��ق��ال��ة 
 ، �إل��ي��ه �لمنظمة  �آل���ت   » و���ص��ي��ا���ص��ات��ه « م�����ص��وؤول��ي��ة م��ا 
ول بديل مطروحاً لهذه �ل�صيا�صة بل �إنهم �صي�صعون 

�إلى ذلك ... 
��ع�����ص��اء �للجنة  ��ن ي��م��ّر  وك���م ك���ان ذل���ك م��ح��زن��اً 
�لتنفيذية مرور�ً يكاد ل يذكر على موقف �ل�صقيري 
�ل�هم  �لتاريخي  �لموقف  وه��و   ، �لخرطوم  قمة  في 
�لذي   ، �لمنظمة  م�صيرة  وف��ي  �ل�صقيري  م�صيرة  في 

)1( ��بو غربية ، من مذكرات المنا�شل بهجت اأبو غربية ، من النكبة اإلى النتفا�شة ، م�صدر �صبق ذكره ، �ش �ش ) 332 - 342 ( .
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يح�صب للجنة �لتنفيذية ذ�تها ، ولكنها ق�صمت ظهر 
تت�صافر  ��ن  م��ن  ب���دلً  �ل��الح��ق  بموقفها  �لمنظمة 
��بو  وح��ده   . ��زره  ت�صدُّ  �ل�صقيري  مع  وتقف  عزيمتها 
��ثنى على موقف �ل�صقيري في  �إنه  غربية �لذي قال 

�لخرطوم ، لكنه لال��صف عاد فقاد �لحملة عليه . 
2 - بل �إن خالد �لفاهوم وهو ع�صو في �للجنة �لتنفيذية 
يقول : ��ول كالم �صمعته عن �إز�حة �ل�صقيري كان في 
فا�ثناء   ،  1967 �صنة  �صبتمبر   / ��يلول  �لخرطوم  قمة 
فوجئت  �صيجارة  لتدخين  �لفندق  بهو  �إل��ى  خروجي 
بوزير خارجية �ل�ردن » ��حمد طوقان « ووزير خارجية 
تون�ش » �لمنجي �صليم « يقتربان مني ويجل�صان �إلى 
جانبي ، وبعد حديث وّدي ق�صير ، قال لي طوقان : 
��خ خالد ، �ل�صقيري ورَّطنا بحرب حزير�ن ، ول يجوز 
تجاوباً  فوجدنا  �إخوتك  مع  تكلمنا  وقد   ، ي�صتمر  ��ن 
لإز�حة �ل�صقيري ، تكلمنا مع نمر �لم�صري وبهجت 
 ، ، وعبد�لخالق يغمور ومع يحيى حمودة ��بوغربية 
�����ص��ام��ة �لنقيب ، ووج��ي��ه �ل��م��دن��ي ، ون��رج��و ��ن  وم��ع 
��رف�ش  ��ن��ا  لهم  فقلت   ، �لعمل  ه��ذ�  في  �إليهم  تن�صم 
�لتنفيذية  للجنة  �جتماع  ��ول  وفي   . �ل��صاليب  هذه 
في �لقاهرة ، بعد �لموؤتمر ، قلت لهم ��خبرني فالن 

كذ� وكذ� ، ف�صحبت وجوه من ُذكرت ���صماوؤهم . )1( 
3 - يوؤكد ��بوغربية نف�صه ما ���صرت �إليه من �لتيه �لذي 
وجدت �للجنة �لتنفيذية نف�صها فيه بعد �لنكبة ، فقد 
تدري  وه��ي  ��ق��د�م��ه��ا  تحت  م��ن  تجري  �لمياه  كانت 
حيناً ول تدري حيناً �آخر . لقد كانت �صيا�صة �لمنظمة 
م�صتهدفة ب�صهام ��خرى . ��بوغربية نف�صه يقول : في 
�صباح يوم ... بعد ��صتقالة �ل�صقيري بنحو ���صبوعين 
فيها  ي�صارك  فل�صطينية  طالبية  بمظاهرة  فوجئنا 
��مام  تقف   ، �ل��ط��الب  غير  م��ن  �لفل�صطينيين  بع�ش 
با�صتقالتنا  ت��ط��ال��ب  �ل��ق��اه��رة  ف��ي  �لمنظمة  م��ك��ت��ب 
وعودة �ل�صقيري �إلى توّلي رئا�صة �لمنظمة ، ثبت لنا 
��ن �لمخابر�ت �لم�صرية كانت ور�ء ت�صكيل �لمظاهرة 
كانت  �ل�ردن  حكومة  ��ن  للمتظاهرين  ��وح���ت  و��ن��ه��ا 

ور�ء طلبنا من �ل�صقيري ��ن ي�صتقيل . 
��ن حقيقة  �إل   » �ل�ك��م��ة  ور�ء  م��ا   « ب��ع��ن��و�ن  ي��ق��ول  كما   -  4
�لموقف �لم�صري منا ومن ��و�صاع منظمة �لتحرير في 
�نك�صفت  �ل�صقيري  ��صتقالة  �صبقت  �لتي  �لمرحلة  تلك 
بعد �صنو�ت ، ثم تا�كدت بعد ��ن ذكر محمد ح�صنين هيكل 
في كتابه ) �لمفاو�صات �ل�صرية مع » �إ�صر�ئيل « .. ��و�صلو 
ما قبلها وما بعدها ( �ش ) 19 ( ق�صة لقاء فتح مع عبد 

�لنا�صر و�عتماده �ل�صرعية لها .)2( 

تنحية  ف���ي  م�����ص��ر  دور  ع���ن  ت���ح���دث  ن��ف�����ص��ه  ه��ي��ك��ل   -  5
��بوغربية في حلقات  ��ورده  ما  �إلى  �إ�صافة  �ل�صقيري 
برنامجه » تجربة حياة « ) ملفات �صاخنة ( و�عتذر 
�عتذ�ر  يهمنا  ول   ، �لجزيرة  �صا�صة  على  لل�صقيري 
وهو   - نفهمه كذلك  ، ول  ك�صخ�ش  لل�صقيري  هيكل 
على  تا�كيد�ً  �إذ نرى فيه   ، �صيا�صياً  لكنا نقر��ه  مهم - 
خطا� �لقر�ر �لم�صري في حينه ، �لذي �صحى برجل 
على  ��صتر�تيجياً  �لمنظمة  بزمام  يم�صك  ��ن  ��صتطاع 
نحو �صائب ، وي�صعها �صمن �ل�صتر�تيجية �لم�صرية 

بالقدر �لذي ل يتعار�ش مع هذه �ل�صتر�تيجية . 
�لجديد  هيكل  حديث  في  ن��رى  ��ن  ��ي�صاً  ويهمنا 
���ص��م��ن �ل�����ص��ي��اق �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي و�ل���ن���ق���دي ل��ت��اري��خ تلك 

�لمرحلة �إن�صافاً لل�صقيري . 
نخل�ش من هذ� �إلى ما يا�تي : 

ح���رب حزير�ن  ب��ع��د  ك��ان��ت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن   -  1
روؤية  تقدم  ول��م  دروب��ه��ا  تتلم�ش   » تائهة   « �لعدو�نية 
و�إن حاولت   ، ��صتر�تيجية �صاملة للمرحلة �لجديدة 

تقديم عناوين ع�صكرية لم تتو�فق عليها . 
��حياناً على ح�صابات  2 - كانت �لح�صابات �لذ�تية تطغى 
�للجنة  ك���ر�م���ة   ، �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة  و�ل���ك���ر�م���ة  �ل��ق�����ص��ي��ة 
فتغرق   ، �لمرحلة  مقت�صيات  ح�صاب  على  �لتنفيذية 

في �لمناكفات . 
3 - لم تتوقف �للجنة �لتنفيذية عند ��خطر قر�ر �تخذ 
�ل�خ��ط��ر بحق  ل��ك��ان  نفذ  ل��و  ورب��م��ا   ، �لمنظمة  بحق 
 ، �لق�صية وهو ��صتبعاد �لمنظمة من قمة �لخرطوم 
�لتي كان مقرر�ً لها ��ن تنحو باتجاه مغاير لما نجم 
عنها ) �لالء�ت �لثالث ( وهو قر�ر ��ح�صب ��نه ما كان 
للجنة �لتنفيذية مجتمعة ��ن ت�صتطيع تجاوزه ، لكن 
�لالء�ت  �لمنظمة  با�صم  وفر�ش   ، تجاوزه  �ل�صقيري 

�ل�صهيرة �لتي هي بحق لء�ت �ل�صقيري . 
ك���ان ع��ل��ى �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م��ب��ا���ص��رة ب��ع��د قمة 
د رئي�صها ، وتتما�صك هي؛  �لخرطوم ��ن ت�صّد من ع�صُ
فاإن ��ي �صيا�صي مبتدئ يعلم ��ن فر�ش هكذ� قر�ر على 
�لد�عم �ل�ول للمنظمة ) عبد �لنا�صر ( يعني �لكثير . 
كما ��نه وفقاً للفاهوم؛ فاإن خ�صوم �ل�صقيري من 
، بل خا�صمو�  ، ) وهم لم يخا�صمو� �صخ�صه  �ل��دول 
مو�قفه ، وخا�صمو� فيه ��ي�صاً عبد �لنا�صر ( �صرعو� 
ف��ي �ل��ت��ق��اط ل��ح��ظ��ة �ل��ه��زي��م��ة ل��ل��خ��ال���ش م��ن��ه - ��ي 

�لخال�ش من نهجه . 
 ، 4 - ومع هذ� فقد ��غلقو� على ��نف�صهم ��بو�ب �لمنظمة

)1( نافذ ��بو ح�صنة ، خالد الفاهوم يتذكر ، مرجع �صابق ، �ش87 . 
كتاب �لفاهوم و�إن كان دقيقاً في �لوقائع �إل ��نه غير دقيق في �ل��صماء ، ولذ� ربما لم تكن هذه �ل��صماء كلها قد ذكرت ��مامه ، ولعل 

�لفاهوم تحوط لذلك هو ومحرر كتابه فعنونه ب� ) خالد الفاهوم يتذكر ( ]�لموؤلف[ . 
)2( ��بوغربية ، م�صدر �صبق ذكره ، �ش 347 و 348 . 
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و� �آذ�نهم و��غم�صو� عيونهم عن كل ما كان يدور  و���صمُّ
حولهم ، ف�صاهمو� ) ��عني �ل�صبعة ( في ت�صهيل عملية 
���صد  كان تحقيقه  ما  وهو   ، �ل�صقيري  �لخال�ش من 
ع�صر�ً ، حتى على عبد �لنا�صر في ظل لجنة تنفيذية 
قوية متاآلفة ، ل تغلب تناق�صاتها �لد�خلية على ما 

يحاك حولها . 
�لتي  �لمدوية  �لحقيقة  �نطلقو� من  ��نهم لو  ��ح�صب 
ج�صدتها هزيمة حزير�ن / يونيو بالن�صبة للمنظمة وهي 
��نها بعد ��ن كانت قبل حزير�ن ن�صف لجئة تعي�ش و�صط 
ح��زي��ر�ن منظمة لجئة  زل���ز�ل  بعد  غ��دت   ، عاتية  ري���اح 
تهب عليها ��عا�صير مدمرة ، لعلهم بفعل حجم �لكارثة 
�صلو� �صو�ء �لطريق ، بل وربما ب�صبب حجم �لكارثة ���صاع 
�لزلز�ل �لطريق نف�صه ف�صلو� وكاد يكون �صيرهم خبط 
ع�صو�ء ، وهم يح�صبون ��ن �لطريق لّما يزل هو �لطريق 
في حين ��كدت �لكارثة �صالمة �لهدف بينما �زد�دت �صقة 

�لّدرب وم�صقتها . 
على ��ي حال ��رجو ��ن ل نتجّنى على �ل�صبعة �ل�ع�صاء 
مو�قفهم  و�صفنا  �إذ�  �ل�صقيري  با�صتقالة  طالبو�  �لذين 
�لحنكة  فيها  جانبتهم  �لتي   ، �ل�صيا�صية  بال�صذ�جة  هذه 
�ل�صيا�صة �لتي كانت ما�مولة منهم ، ��و من بع�صهم على 
��و  ��نهم لم ين�صقو� مع حكومات  ��ن ن�صدق  ، ولنا  �ل�ق��ل 
منظمات �صد �ل�صقيري )1( ، لكن كيف يمكن ��ن يت�صورو� 
��ن �لمنظمات ل �صيما فتح و�ل�صعبية ف�صالً عن �لمو�لين 
من  للخال�ش  ت�صعى  وكلها  ل���ال�ردن  و�لمو�لين  لم�صر 
 ، ً �ل�صقيري ، و�صورية �صتوؤيدهم ل�صالح خط ��كثر ت�صدد�
�كت�صافهم له  يتا�خر  �صتوؤيدهم !!؟ وهو ما لم  ��و ثورية 
بالدول  �ت�صالتهم  ب��دء  ف��ور  �لم�صاكل  و�جهتهم  فقد 

�لعربية )2( . 
على ��ي حال كانت تلك �ل�صفحة في �لتقييم �ل�صيا�صي 
ل��صحابه  ي�صفع   ، دي��م��وق��ر�ط��ي��اً  ل��ب��و���ص��اً  �ت��خ��ذ  �ن��ق��الب��اً 
لم  ليته  �ن��ق��الب  وه��و  �لإ���ص��الح  ��ر�دو�  و��ن��ه��م  تاريخهم 

، لكن قامو�ش  ل��م ينجح  ��م��ا وق��د ح��دث فليته   ، يحدث 
�ل�صيا�صي ل يت�صمن لال��صف �ل�صديد كلمة ليت ... 

كان يمكن لل�صقيري ��ن يح�صم �ل�مر بقر�ر ، لكنه لم 
يفعل ، و�إذ� كان �ل�صبعة قد �نكبو� في �للجنة �لتنفيذية 
يدور  عما  بعيد�ً   - �ل�صقيري  ��م���ر   - ��م��ره��م  ت��دب��ر  على 
حولهم ، فاإن �ل�صقيري قد �نكب خارج �للجنة �لتنفيذية 
�إطار  ي��دور في  با�كثر مما  �لمنظمة  ي��دور ح��ول  على ما 
في  ��ف��ا���ش  ق��د  يكن  ل��م  و�إذ�   ، نف�صها  �لتنفيذية  �للجنة 
هارون  رو�ي��ة  في  ف��اإن  ذل��ك في مذكر�ته؛  �لحديث عن 

ها�صم ر�صيد خال�صة روؤيته . 
 ، �لجميع  ر�صائل  و�صلته  فال�صقيري  �لمح�صلة  وفي 

فاإذ� بها ُتختزل في كلمة و�حدة ) �لنقالب ( . 
و�حدة  كلمة  ف��ي  موقفه  تج�صد  �لم�صوؤول   وبحكمة 

) �ل�صتقالة ( . 
�إلى  �ل�صتقالة  توجيه  �إل���ى  ن�صير  ��ن  ب��د  ل  و��خ��ي��ر�ً 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، ل �إلى �للجنة �لتنفيذية ��و �لمجل�ش 
ت��اري��خ��ه - فيما  ل��م ي��ت��وق��ف ح��ت��ى  ��ح�����د�ً  �إن  �ل��وط��ن��ي . 
�لكثيرين  �إن  بل   ، ت�صتحقه  بما  �لكلمة  ��علم - عند هذه 
ح�صبو� ��نها نوع من » �لمكابرة « ، حتى ل يظهر �لرجل 
بمظهر �لمهزوم و�لم�صت�صلم ��مام من عّينهم في �للجنة 
ي�صتقيل  ��ن  حينه  في  لهم  بالن�صبة  فالمهم   ، �لتنفيذية 
�ل�صقيري و�ل�صالم ... لكن �لقر�ءة �لب�صيرة لهذ� �لتوجيه 
كانت و�صتظل تعني ��ن من بنى �لكيان لن ي�صهم في هدم 
�إن   : �لزمالء و�صو�هم   ،  » �لآخ���رون   « ��يها  وي��ا   ،  �لبنيان 
» �ل�صعب « هو �لَحَكُم بيني وبينكم ، وهو و�لتاريخ �صاحبا 
 ، �لجديد  بجيله   - �ل�صعب  ه��و  وه��ا   ... �لف�صل  �لكلمة 
وها هي �لمو�قف تقر�� ��صتقالة �ل�صقيري يوماً بعد �آخر 
�لقر�ءة �لتي لم تقر�� في حينها .. فا�ّمتنا و�صعبنا - كما 

هو �لتاريخ - حي ل يموت . 

)1( ��بو غربية ، م�صدر �صبق ذكره ، �ش 342 .
)2( ��بو غربية ، �لم�صدر �ل�صابق ، �ش 346 .
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مذكرة �شبعة من اأع�شاء اللجنة التنفيذية يطالبون ال�شقيري بالتنحي *
القاهرة 1967/12/14

ال�شيد الأ�شتاذ اأحمد ال�شقيري     المحترم
رئي�س اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�شطينية

القاهرة
�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ، وبعد ، 

فقد ��صتعر�صنا ��و�صاع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
��نه مالم تتخذ �لتد�بير  من جميع نو�حيها ، وتبين لنا 
�لمنظمة  ه��ذه  ف��اإن   ، �ل�صرورية  و�لإج����ر�ء�ت   ، �لعاجلة 
�لتي تعلقت بها �آمال �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني �لوطنية 

و��مانيه �لقومية مهددة بالنهيار . 
�لتي  �ل�����ص��ع��وب��ات  بجميع  �ل��ت��ام��ة  معرفتنا  م��ع  �إن��ن��ا 
ومع   ، �لآن  ح��ت��ى  ن�صوئها  م��ن��ذ  �لمنظمة  ل��ه��ا  تعر�صت 
�إدر�ك��ن��ا لجميع �ل��ظ��روف �لتي ��ح��اط��ت ول ت��ز�ل تحيط 
بها ، �إل ��ننا نعتقد - على �صوء تجاربنا معكم في فتر�ت 
كان  ��ن��ه   - �لمتعاقبة  �لتنفيذية  �للجان  وف��ي   ، متفاوتة 
لال��صاليب �لتي تمار�صون بها ��عمال �لمنظمة ، وت�صّرفون 
بها �صوؤونها ، �ل�ثر �لرئي�ش فيما تعانيه من جمود ، وما 
��قل  �ل��صاليب  ه��ذه  تكن  ول��م   ، ��خ��ط��ار  م��ن  ل��ه  تتعر�ش 

�إ�صر�ر�ً بالمنظمة من �لعو�مل �لخارجة عنها . 
ولما كانت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، قد ��قيمت 
لتكون عنو�ناً حياً للكيان �لفل�صطيني وتعبير�ً �صادقاً عن 
�إر�دة �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني ، و��د�ة �صالحة لتحقيق 
هذ�  ��ب��ن��اء  لجميع  �لقومية  و�لتعبئة  �لوطنية  �ل��وح��دة 
�ل�صعب وفئاته وطاقاته ، وقيادة قوية لن�صاله على طريق 
�لتحرير ، وحيث ��نكم قد ف�صلتم في �لو�صول بالمنظمة 
بناء  بنائها  م��ن  تتمكنو�  ول��م   ، �لمن�صود  �لم�صتوى  �إل��ى 
�صليماً يثبت ��مام �لعو��صف ، وي�صمد في وجه �ل�حد�ث ، 

 

على  قلقاً  ���صبح  �لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  فاإن  لذلك 
ت�صيرون  �ل��ت��ي  ل��ال����ص��ال��ي��ب  ي��رت��اح  ي��ع��د  ول���م   ، منظمته 
فل�صطين  ق�صية  خاللها  م��ن  وتعالجون   ، �صوؤونها  بها 
�لمقد�صة ، هذه �لق�صية �لتي يتوقف عليها وجود �ل�مة 

�لعربية وم�صيرها . 
ولما كنتم ل تز�لون ت�صرون على �تباع هذه �ل��صاليب 
رغم ف�صلها ، ورغم ما تحتاجه �لق�صية �لفل�صطينية من 
لما تنطوي عليه  ، ونظر�ً  تخطيط متكامل وبناء �صليم 
 ، �ل�صعب  ب��وع��ي  ��صتخفاف  م��ن  ��ح��ي��ان��اً  �ل����ص��ال��ي��ب  ه��ذه 
ويكفي   - �لمرير  وكفاحه   ، �ل��د�م��ي  بن�صاله  و��صتهانة 
��ذعتموه على  ��حد ين�صى ما  ��نه لم يكد  دللة على ذلك 
 �لمال� منذ عام من تا�ليف مجل�ش ثورة ، ومجل�ش تحرير ، 
قيام  عن  تعلنون  �ليوم  عدتم  حتى  وج��ود  لهما  يكن  لم 
، و��خذتم  ث��ورة في �لوطن �لمحتل ل وج��ود له  مجل�ش 

�لبيانات  �لمجل�ش  هذ�  با�صم  تن�صرون  مكتبكم  ور�ء  من 
�لتعليمات و�ل��ت��وج��ي��ه��ات -  �إل��ي��ه  و�ل��ب��الغ��ات وت��وج��ه��ون 
 ، �ل��صاليب  ه��ذه  تبديل  �إمكانية  م��ن  يئ�صنا  ��ن��ن��ا  وحيث 
���ص��و�ء عن   ، وق��د ذهبت عبثاً جميع م��ح��اولت �لإ���ص��الح 
�لمنظمة  لتتمكن  �لبناءة  �لهادفة  �لخطط  و�صع  طريق 
من �لعمل �لإيجابي �لمنتج ، ��و عن طريق جعل �لمنظمة 
كما  ومناق�صتها  يتولى محا�صبتها  ��مام مجل�ش  م�صوؤولة 
�لظروف  ��ن  وحيث   ، وم�صاعدتها  بيدها  �ل�خ���ذ  يتولى 
تعد  ل��م  �لفل�صطينية  �لق�صية  بها  تمر  �لتي  و�ل�و���ص��اع 
�لعربي  �ل�صعب  يعد  ول��م   ، �لتجارب  من  م��زي��د�ً  تحتمل 

�لفل�صطيني يطيق �صبر�ً على هذه �ل��صاليب . 
�لتي  منا للمرحلة �لخطيرة  �إدر�ك��اً  فاإننا   ، لهذ� كله 
تجتازها �لق�صية و�لوطن و�ل�صعب ، وتقدير�ً للم�صوؤولية 
�ل��م��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا ك��ا�ع�����ص��اء ف��ي �ل��ل��ج��ن��ة �لتنفيذية 
للمنظمة ، وحر�صاً على �لكيان �لفل�صطيني �لذي نوؤمن 
وتحقيقاً   ، �صليماً  قوياً  بقائه  على  �لمحافظة  ب�صرورة 
وت�صعيد�ً   ، �لم�صلح  �لن�صال  ووح��دة   ، �لوطنية  للوحدة 
للمنظمة من �لت�صدي لإحباط  ، وتمكيناً  لهذ� �لن�صال 
�لمحاولت و�لإجر�ء�ت �لمترتبة على قر�ر مجل�ش �ل�من 
��نه  �لذي ي�صتهدف ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية ، نعلن 
ل بد من تنحيتكم عن رئا�صة �للجنة �لتنفيذية للمنظمة 
�إذ� ما ��ريد لها �لبقاء لتتمكن من �لعمل لتحقيق �ل�هد�ف 
�لتي ��ن�صئت من ��جلها ، و�إننا �صعياً ور�ء ذلك نطلب �إليكم 
 ، للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  رئا�صة  عن  ف��ور�ً  �لتنحي 
لتتمكن هذه �للجنة بالتعاون مع ذوي �لر��ي من �إخو�ننا 
�لفل�صطينية  و�لهيئات  �لتنظيمات  ومع  فل�صطين  ��بناء 
و�عية  جماعية  ق��ي��ادة  قيام  �إل��ى  �لو�صول  م��ن   ، �لعاملة 
للمنظمة تعمل على م�صتوى �ل�حد�ث ، وتكون م�صوؤولة 
��مام جهة مخت�صة ، تتمثل فيها �إر�دة �ل�صعب وم�صيئته . 
 �إننا في حال عدم ��صتجابتكم لهذ� �لمطلب �لوطني ، 
، و�صنم�صي  ذل����ك  ع���ن  ي��ن��ج��م  م���ا  م�����ص��وؤول��ي��ة  ن��ح��م��ل��ك��م 
في  وخ��ارج��ه��ا  �لمنظمة  د�خ���ل  �لجميع  م��ع  متعاونين 
في  تحقيقه  �لعامة  �لم�صلحة  تحتم  م��ا  تحقيق  �صبيل 
هذه �لظروف ، ونعتقد مخل�صين ��ن تنحيتكم عن رئا�صة 
�للجنة �لتنفيذية للمنظمة يعتبر خدمة وطنية ، ويهيئ 

جو�ً �صالحاً للعمل �لجدي . 
نغتنم هذه �لمنا�صبة لنقدم لكم ���صدق �لتمنيات . 

1967/12/14
عبــد الخالق يغمور ، بهجت اأبو غربية ، اأ�شامة النقيب ، يحيى 
حمودة ، وجيه المدني ، نمر الم�شري ، يو�شف عبد الرحيم . 

)*( الوثائق الفل�شطينية العربية لعام 1967 ) �صل�صلة - 3 ( ، بيروت : موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية ، وجامعة �لخرطوم ، 1969 ، 
�ش �ش 1009 - 1010 . 
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تنحي ال�شقيري هارون ها�شم ر�شيد يروي تفا�شيل الم�شهد*
 ، �لقاهرة �إل��ى  وع��ودت��ه  �لخرطوم  قمة  من  �ن�صحابه  بعد 
�لتي  �لحقيقة  ��م����ام  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب  �ل�����ص��ق��ي��ري   و���ص��ع 
ل ي�صتطيع �إخفاءها ، ول ي�صتطيع خد�ع �صعبه . قالها بعالي 
�صوته : » ف�صل �لموؤتمر « . في �لوقت �لذي �صدرت فيه �صحف 
�لقاهرة تعلن نجاحه ، و�نطلق �صوت عبد �لنا�صر من �لقاهرة 

يعلن عن نجاح �لموؤتمر . 
��ول من  �ل�صقيري  فكان   ،  242 �ل�م��ن  ق��ر�ر مجل�ش  �صدر 
�لقر�ر  ��ن  ���صيع  م��ا  ل�ن   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صم  رف�صه 
ي��ت�����ص��م��ن �لن�����ص��ح��اب م���ن ج��م��ي��ع �ل�ر������ص����ي �ل��ع��رب��ي��ة ، و��ن���ه 
يحافظ على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني ، كان كذباً في كذب ، 

 

��م��ام ما   - ��ن يقف - ول��و وح��ي��د�ً  �إل  ��م��ام �ل�صقيري  ول��م يبق 
هي  وحدها  �لمقاومة  و���صبحت   ، �لفل�صطيني  لل�صعب  يدبر 
�لتي   - �لفد�ئية  �لمنظمات  ق��ادة  يجمع  ��ن  في  ففكر   ، هدفه 
 ك��ان��ت ق��د ب����د��ت ��ع��م��ال��ه��ا - ف��ي ط��ائ��رة و�ح����دة �إل���ى �ل��ع��ر�ق ، 
ليجتمعو� مدة ���صبوع في وز�رة �لدفاع �لعر�قية ، ول يخرجو� 
�لمقاومة  ه��دف��ه  م��وح��د  فل�صطيني  م��وق��ف  على  متفقين  �إل 
ومو��صلة �لن�صال . وكان هدفه �لثاني ��ن يعاود �لنظر في �لكيان 
لل�صوؤون   ، �ل�ر���ش  �لتحرير فوق  ، فتظل منظمة  �لفل�صطيني 
 ، و�لإع��الم��ي��ة  و�لمالية  و�لتنظيمية  �ل�صيا�صية  �لفل�صطينية 
و�لق�صم �لآخر من �لكيان يخت�ش ب�صوؤون �لثورة �لفل�صطينية 
. كان �ل�صقيري يدعو �إلى  �لم�صلحة تحت قيادة مجل�ش �لثورة

وحدة �ل�صف ، ووحدة �لهدف ، ووحدة �لعمل �لفد�ئي . 
�للجنة  ��ع�������ص���اء  م���ن  ع����دد  ط���ال���ب   1967/12/14 وف����ي 
 ، �لم�صري ن��م��ر   : وه���م   ، بال�صتقالة  �ل�صقيري  �لتنفيذية 
 و�لدكتور ���صامة �لنقيب ، وبهجت ��بو غربية ، ويحيى حمودة ، 
عبد  ويو�صف   ، �لمدني وجيه  و�ل��ل��و�ء   ، يغمور  �لخالق  وعبد 

�لرحيم ، و�ن�صم �إليهم فيما بعد عبد �لمجيد �صومان . 
�صعر �ل�صقيري ��نه يقف وحيد�ً ، و��ن رفاقه ينقلبون عليه ، 

 

في  �لقمة  موؤتمر  في  فعله  ما  ��غ�صبهم  و�ل��روؤ���ص��اء  و�لملوك 
�لخرطوم ، و�عتبرو� �ن�صحابه وتحديه لما ينوون ، عمالً غير 
�إذ�ع��ة �صوت فل�صطين  �لموؤتمر من  و�إعالنه عن ف�صل   ، لئق 
�لنا�صر  �ل��ذي يعلن فيه حليفه عبد  �لوقت  ، في  �لقاهرة  في 
نجاح �لموؤتمر ، كل ذلك �صكل جّو�ً من �لكاآبة و�لترقب �لحذر 

في ��جو�ء منظمتنا .. 
�ل�صقيري  �لنا�صر عن تحالفه مع  بد� و��صحاً تخلي عبد 
، وفي �صبيحة يوم 20 كانون  ودعمه له ، منذ قمة �لخرطوم 
�ل�ول/دي�صمبر 1967 توجهت مبكر�ً �إلى �لمقر �لعام للمنظمة ، 
، و��مامه عدد من �ل�صحف  ً ووجدت �ل�صقيري في مكتبه وحيد�
و���صار   ، و�قفاً  كعادته  بي  رّح��ب   ، يقّلبها لحظة ح�صوري  كان 
تك�صو مالمحه   ، و�لحيرة  �لكاآبة  ب��ادي  وك��ان   ، ��جل�ش ��ن  �إل��ّي 
 م�صحة من �لحزن ، بادرته بالحديث عما يدور حول ��صتقالته ، 
وت�صاءلت : » كيف له ��ن يترك �ل�صاحة �لتي لم تكن في وقت 

ما في حاجة �إليه كما هي �لآن ؟ « . وكان ي�صتمع �إلّي ب�هدوء ، 
 ثم قال : » مازلت تتكلم بح�ّش �ل�صاعر و�لمو�طن وذلك حّقك ، 
��ذن���ي من  وكلماتك ه��ذه ط��و�ل �ل�ي���ام �لع�صرة �ل�خ��ي��رة دّق��ت 
كثيرين ، حتى من �لتجمعات �لفل�صطينية �لتي يعتمدون على 
�إر�دتها ، ويركزون على توجيهات �لآخرين « وقال : » ��صمع يا 
هارون ، �إنني منذ عرفت �لدنيا نذرت حياتي لفل�صطين ، في 
��ّيما مجال وجدت فيه ، وعندما دعيت لتولي مكان فل�صطين 
في جامعة �لدول �لعربية كنت ���صع في ذهني تطور مكانتها . 
 وبعث �لكيان �لفل�صطيني ليكون هدفه �ل�ول و�ل�خير �لتحرير ،
تحرير فل�صطين ، ومن �للحظات �ل�ولى لقيُت دعماً من م�صر 
عبد �لنا�صر . وفي �لقمة ، يوم طلب مني ��ن ��قوم ببحث �إقامة 
�لكيان �لفل�صطيني ، عدت �إليه بمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
كياناً قائماً ، ولقيُت من عبد �لنا�صر �لدعم و�لعون . وتعرف كيف 
 ��قمنا جي�ش �لتحرير في مدة ق�ص�يرة ، و�ليوم وبعد �لنك�صة ، 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية هي �لهدف ، ل�نها �لطريق �إلى 
تحرير فل�صطين ، ��نا حاولت ، و��ر�صلت من ينقل محاولتي لقاء 
عبد �لنا�صر في �ل�يام �ل�خيرة . ��ر�صلت مرتين ، و�ليوم طلبت 
بعبد  لقائي  ب�صرورة  رغبتي  �إب��الغ  يكرر  ��ن  عبا�ش  ��حمد  من 
�لنا�صر ، فاإذ� لقيته و��صتمع �إلّي و��صتمعت �إليه ، و�صرحت له 
وجهة نظري ، وما ��خططه لم�صتقبل �لعمل �لفل�صطيني ، وما 
يمكن ��ن ��لقاه من دعمه ، ربما يتغير �لو�صع ، ولك�ن �إذ� جاءني 
 ��حمد عبا�ش بج�و�ب �صلبي ع�ن عدم �إم�كانية مقابلة عبد �لنا�صر ، 
نع�م �صا��صتقيل . « و��خ��رج ورق��ة ول��وح بها : » وه��ذه ��صتقالتي 
: حديثه  وو����ص��ل   .  » �لفل�صطيني  لل�صعب  بها  �صا�تقدم   �لتي 
» تعلم ��نني ، ��نا �لذي �خترت هوؤلء �لزمالء �لذين يطالبون 
�للجنة  ح���ّل  �����ص��ت��ط��ي��ع  �صالحيتي  وف���ق  و��ن��ن��ي   ، با�صتقالتي 
��ن  و��ع��ل��م   ، ج��دي��دة لجنة  �خ��ت��ي��ار  على  و�ل��ع��م��ل   ، �لتنفيذية 
جماهير �ل�صعب �لفل�صطيني معي ، و��نها �صوف توؤيدني في ��ي 
 �إجر�ء ��تخذه ، و��نها غا�صبة من تحرك هوؤلء �لإخوة �لف�صالء ، 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ه��ي   ، �ل�ه���م  �لم�صا�لة  ول��ك��ن 
، وقوتها ودعمها ، وكيف ���صت�طيع ذلك  و�لحفاظ على بقائها
 . ؟  �لمنظمة  ع��ن  �ل��ظ��روف  ه��ذه  ف��ي  �لنا�صر  عبد  تخلى   �إذ� 
و�لذين   ، بالمنظمة  يترب�صون  ممن  للكثيرين  ذل��ك  �صيتيح 
و�لنق�صا�ش  لإجها�صها  �لفر�صة  �إر�دت��ه��م  غير  على  ج��اءت 
، لذ� فا�نا �خترت ��ن ���صتقيل لتبقى �لمنظمة . و�صا�بقى  عليها
جندياً مع �لمنظمة ، و��ية قيادة تختارها مدعومة بجمال عبد 
�لنا�صر ، ي�صاندها ويقف معها ، ومع �ل�صعب �لفل�صطيني ، �إلى 
��ن ي�صتطيع هذ� �ل�صعب ��ن يملك �إر�دته ويحقق ��هد�فه . �إني 
�صوف ���صتقيل يا هارون ، و���صتطيع ��ن ��و��صل ر�صالتي ، و��كتب 
 مذكر�تي ، و��قدم خبر�تي لكل من يريدها من ��جل فل�صطين « .

)*( اأوراق فل�شطينية وعربية ، �إ�صر�ف وتحرير ��ني�ش �صايغ ، �لد�ر �لعربية للعلوم ، مقال لهارون ها�صم ر�صيد ، 2008 . 
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كتاب ا�شتقالة ال�شقيري الموّجه اإلى ال�شعب الفل�شطيني*
القاهرة 24 /12 / 1967

 ) �إخو�ني ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية : 
�ل�صعب   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إل���ى  ��صتقالتي  ��ق���ّدم 
��صتقالتي  و��ق����ّدم   ، �ل��ط��ري��د  �لمهاجر  �ل�صريد  �ل����ص��ي��ر 
ك��ذل��ك �إل���ى �ل��ف��د�ئ��ي��ي��ن �ل�ب���ط���ال �ل��ذي��ن ي��خ��و���ص��ون في 
 ، ��ر�ش �لوطن �لحبيب  هذه �ل�يام غمر�ت �لن�صال على 
و��بتهل �إلى �هلل �لعلي �لقدير ��ن يحفظ �صعب فل�صطين 

ويحفظ ق�صيته ، و��ن ي�صون ن�صاله وي�صون منظمته ، 
وعهدي لمن يا�تي بعدي ��ن ��كون له �صند�ً وع�صد�ً ، ���صع 
بين يديه كل تجربتي وطاقتي ، في طاعة �لجندي بين 
يدي �لقائد ، فتلك �صيرة �صي�دنا خالد ، قاتل قائد�ً وقاتل 

جندياً . و�لحمد هلل ��ولً و�آخر�ً ( . 
 ) الم�شدر : الأهرام ، القاهرة 1967/12/25 ( 

)*( الوثائق الفل�شطينية العربية لعام 1967 ) �صل�صلة - 3 ( ، بيروت : موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية ، وجامعة �لخرطوم ، 1969 ، �ش 1025 . 
)**( الم�شدر نف�شه ، �ش 1025 . 

)***( الم�شدر نف�شه ، �ش 1026 . 

كتاب ال�شقيري اإلى عبد الخالق ح�شونة باإعالن ا�شتقالته **
القاهرة 24 /12 / 1967

تحية �لعروبة و�لتحرير وبعد ، 
لقد وجهت في هذ� �ليوم ر�صالة لل�صعب �لفل�صطيني 
�إل���ي���ه ����ص��ت��ق��ال��ت��ي م���ن ري��ا���ص��ة م��ن��ظ��م��ة �لتحرير  ��ع���ل���ن 
هذ�  ك��ت��اب��ي  ���ص��ي��ادت��ك��م  �إل����ى  ��ب��ع��ث  و�إن����ي   ، �لفل�صطينية 
��صتقالتي من من�صبي كممثل لفل�صطين في  معرباً عن 
�لفر�صة  ه��ذه  و��غتنم   ، �لعربية  �ل��دول  جامعة  مجل�ش 

�لكيان  مولد  في  �لكبيرة  لم�صاهمتكم  �صيادتكم  ل��صكر 
وما   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وقيام  �لفل�صطيني 
و�صا�ظل   ، �ل�صبيل  وتا�ييد في هذ�  �إلي من عون  ���صديتم 
على �لدو�م و��صعاً نف�صي تحت ت�صرف �لجامعة و�ل�مانة 

�لعامة في خدمة �لن�صال �لعربي . 
 ) الم�شدر : الأهرام ، القاهرة 1967/12/24 ( 

ر�شالة اللجنة التنفيذية اإلى ال�شقيري رداً على كتاب ال�شتقاله***
القاهرة 24 /12 / 1967

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته وبعد ، 
�لتحرير  ل��م��ن��ظ��م��ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  ت����ع����رب 
عن  رئا�صتها  م��ن  ��صتقالتكم  تقبل  وه��ي   ، �لفل�صطينية
ت��ق��دي��ره��ا �ل��ك��ب��ي��ر ل��ل��ج��ه��ود �ل��ت��ي ب��ذل��ت��م��وه��ا م��ن��ذ قيام 
�لتقدير  تمام  تقدر  ، وهي  �لفل�صطينية  �لتحرير   منظمة 
ما تحملتم في �صبيل قيام �لمنظمة من ��عباء وما ��ديتم لها 
من خدمات ، و��ن �للجنة �صتم�صي في تحمل م�صوؤولياتها 

لتحقيق ما يتطلع �إليه �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني في هذه 
�صبيل  في  جهدها  ق�صارى  و�صتبذل   ، �لخطيرة  �لمرحلة 
تحقيق �لوحدة �لوطنية و�لتعبئة �لقومية ووحدة �لن�صال 

 . �لم�صلح ، وت�صعيده للم�صي في طريق �لتحرير
تكرر لكم �للجنة �صكرها وتقديرها ، وتقدم لكم ���صدق 

�لتمنيات و��طيب �لتحيات وت�صا�ل �هلل �لعون و�لتوفيق . 
و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته . 

ر�شالة ال�شقيري اإلى الرئي�س عبد النا�شر يخبره با�شتقالته ويعد با�شتمرار الن�شال
القاهرة 24 /12 / 1967

تحية �لعروبة و�لتحرير وبعد ، 
ف��ق��د وّج���ه���ت ف���ي ه����ذ� �ل���ي���وم ر����ص���ال���ة �إل�����ى �ل�صعب 
�لتحرير  منظمة  رئ��ا���ص��ة  م��ن  با�صتقالتي  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية .
مو�طناً  نف�صي  ��علن  �صيادتكم  �إلى  بكتابي  جئت  وقد 
مقيماً على ��ر�ش �لكنانة وفي رحاب �لجمهورية �لعربية 
�لمتحدة ، ��وؤدي تحت قيادتكم �لملهمة دوري �لمتو��صع 
�ل�صيا�صية  �ل��م��ي��ادي��ن  �ل��ع��رب��ي ف��ي  �ل��ن�����ص��ال  ف��ي خ��دم��ة 

و�لإعالمية و�لثقافية .

�صا�ظل   ، ه��ذ�  ع��ن تطوعي  ل�صيادتكم  ��ع���رب  �إذ  و�إن���ي 
�إل��ّي من  ���صديتم  �ل��دو�م بال�صكر و�لعرفان ما  ��ذك��ر على 

مدد وتا�ييد ��ثناء عملي في منظمة �لتحرير . 
��عتبر  ��نني ل   ، �لتطوع  �لمبادرة لهذ�  �إلى  ويحدوني 
��صتقالتي من رئا�صة �لمنظمة نهاية هادئة لثالين عاماً 
ولكني   ، �لعربية  �لق�صية  خدمة  ف��ي  حياتي  م��ن  م�صت 
نذرت ��ن ��ق�صي ما بقي لي من �لعمر في ميد�ن �لكفاح .

حفظكم �هلل ذخر�ً للعروبة و�صند�ً لالإ�صالم
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هيكل : اعتذار لل�شقيري باأثر رجعي
في برنامج قناة الجزيرة ) مع هيكل ... تجربة 
حياة ( و�شمن حلقات ) هيكل .. طريق اأكتوبر حرب 
قدم   )  2010/2/4 بتاريخ  الدولة  وهم  ال�شتنزاف 
تقييم  اإعـــادة  اعتبارها  يمكن  مهمة  �شهادة  هيكل 
اأنها  كما   ، منه  لموقفه  تقييم  اإعادة  واأنها  لل�شقيري 
اإعادة تقييم لموقف م�شر من ال�شقيري . اأهمية هذا 

التقييم من هيكل تتمثل في الآتي : 
1 - ال�شياق الذي جاءت فيه ، وهو �شياق تقييم مرحلة 
اأحداثها اأبــرز  واأحــد  المنطقة  تاريخ  من   مهمة 

) حرب 1967 ( . 
2 - اأنها �شهادة ب�شوابية موقف ال�شقيري من تداعيات 

الأحداث في حينه . 
3 - اأنها تبعاً لذلك تعترف بخطاأ الجتهاد الذي اأدار 
 ظهره لل�شقيري في تلك الظروف ل�شالح حركة فتح . 
وخال�شة ذلك اأّن ال�شقيري في ال�شاأن الفل�شطيني ، 
بل وفي �شاأن ال�شراع العربي ال�شهيوني كان اأبعد نظراً 

واأ�شوب » تقدير موقف « . 
اإنني اأحيي الأ�شتاذ هيكل على هذا الموقف الذي 
ل ي�شدر اإل عن رجل كبير ، تجاوز حدود ذاته ل�شالح 

الم�شلحة القومية العليا . 
ول اأقول - باعتباري واحداً ممن كان موقفهم عام 
1969 هو موقف هيكل اليوم - لقد جاء هذا الموقف 
متاأخراً ؛ بل اإّن هذا التقييم جاء في وقته وفي مكانه 
، وهذا هو  اإعادة قراءة مرحلة بكاملها  ال�شحيح من 
الذي   ، العتذار  لتقديم  الأ�شّح  بل  ال�شحيح  المكان 
لموقف  وا�شتتباعاً  ال�شقيري  لروؤية  تقييم  اأنه  يعني 
فل�شطين  ق�شية  من  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
 1967 عام  العربية  لالأر�س  ال�شهيوني  والحتالل 
 ك�شريك عربي اأ�شا�س في ر�شم ا�شتراتيجية المواجهة . 
والأهم في ظني اأنه في الجانب الآخر حكٌم هاٌم على 
باأنه  قراءته  يمكن  فيما   ، ال�شقيري  بعد  ما  مرحلة 
جديدة  وعربية  فل�شطينية  ا�شتراتيجية  اإلى  دعوة 
 للق�شية العربية وفي المقدمة الق�شية الفل�شطينية .

 

ح�شاباته  تكن  لم  الذي  لل�شقيري  هيكل   اعتذار 
- اأي ال�شقيري - في عام 1967 ح�شابات �شخ�شية ، بل 
المرتبطة بال�شتراتيجية  التقديرات  �شياق  هي في 
 ، حينه  فــي  التخطيط  قيد  كانت  التي  الم�شرية 

وتقييمها بعد اأن اأخذت المرحلة مداها . 
 في تلك الآونة ) كانون اأول / دي�شمبر 1967 ( كان 
ولئن   ، ال�شقيري  تنّحي  في  حا�شماً  الم�شري  الموقف 
مهماً  ذاتياً  عامالً  فاإن   ، مو�شوعياً  عامالً  هذا  اعتبرنا 

اإّن دولً عربية  كان يجري في التجاه نف�شه ) وقيل 
اأع�شاء  من  �شبعة  موقف  هو   ) عليه  �شجعت  ــرى  اأخ
 ، القومي  ال�شندوق  اإدارة  ومجل�س  التنفيذية  اللجنة 
طالبوا ال�شقيري بال�شتقالة وهو ، مع �شواه من عوامل 
، اأ�شعف موقف ال�شقيري بل �شّهل مهمة الطرف /   اأخرى
الأطراف الأخرى ، وفي المح�شلة دفعت الق�شية ولما 
تزل منذ اتفاقات الكيلو 101 وف�شل القوات مروراً بكل 

المفاو�شات العبثية ثمناً هائالً . 
هيكل  الأ�شتاذ  اأورده  ما  م�شمون  هنا  �شنورد  لكننا 
حول المو�شوع دون تغيير ال�شياغة اللفظية حر�شاً 

على الأمانة العلمية : 
��ن�صا�  �لقاهرة  �صنة 1964 في  �لعربي  �لقمة  » موؤتمر 
منظمة �لتحرير ، و�ختار �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري رئي�صاً 
و��نا  محامي  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد   ، �لمنظمة  لهذه 
، لكن كنا  ���صدقاء  ��ق��ول كنا  ��قدر�ش  ، ما  �صفته وعرفته 
معارف على درجة كبيرة ، �لتقينا مر�ت كثيرة على درجة 
ت�صمح لكلينا با�ن يفهم و��ظن ��نا ل ��ظلم ��حمد �ل�صقيري 
��كثر من ��ي حاجة  �إذ� قلت �إنه هو كان رجالً دبلوما�صياً 
��كثر  قانونياً   ، ثانية  حاجة  ��ي  من  ��كثر  خطيباً   ، ثانية 
من ��ي حاجة ثانية ، هو في مرحلة �صابقة �لتحق بالوفد 
 ، �ل�صوري في �ل�مم �لمتحدة و��ظن ر���صه لبع�ش �لوقت
و��ظنه  �لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  �ل�صعودي  ب��ال��وف��د  و�ل��ت��ح��ق 
 ، ��ي�صاً مّثل �ل�صعودية لبع�ش �لوقت في �ل�مم �لمتحدة
�ل�صام  �لفا�صلة بين  وفي ذلك �لوقت لم تكن �لخطوط 
��و قاطعة كما هي �لآن ،  و�صبه �لجزيرة �لعربية فا�صلة 
��دو�ر�ً في �لتعبير عن ق�صية  ��حمد �ل�صقيري عمل  لكن 
لكي  �لطبيعي  �لمر�صح  وك��ا�ن��ه  ب��د�  وبالتالي   ، فل�صطين 
و��صتعد�د  �لمنظمة في مرحلة ح�صد  لهذه  رئي�صاً  يكون 
نف�صي وتعبئة نف�صية لكي تعود ق�صية فل�صطين بوجهها 
�لحقيقي في �لمو�جهة في ذلك �لوقت - ��تكلم عن �صنة 
جد�ً  �صالحاً  كان  ��ظ��ن  �ل�صقيري  ��حمد  �ل��صتاذ   -  1964
�ل�مور  لما  �إن��ه  قلت  �إذ�  ��ظلمه  ل  لكن   ، �لمرحلة  لهذه 
تحركت ، �لحو�دث ��خذت �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري وبدت 
ت��ق��دم��ت ج��م��اع��ات ف��د�ئ��ي��ة ت��ق��اوم ، ظ��ه��رت ف��ي �ل�ر����ش 
�لمحتلة ��و على ��طر�ف �ل�ر�ش �لمحتلة ، خ�صو�صاً في 
�صورية جماعات مقاومة على �صبيل �لمثال بد�� يبقى في 
» ح��اء   « ��خ���ذت   ، فل�صطين  تحرير  حركة  ��صمها   حركة 
من كلمة حركة و » تاء « من كلمة تحرير و » فاء « من 
كلمة فل�صطين ، ولكن عك�صتهم ل�نه لو ��خذتهم بالترتيب 
يبقى » حتف « ، ووجدو� ��ن هذ� قد يكون فا�لً �صيئاً فقلبو� 
ظهرت   ، فتح  حركة  فظهرت   » فتح   « وخّلوها  �ل��ح��روف 
حركات  ظ��ه��رت   ، فل�صطين  لتحرير  �ل�صعبية  �لجبهة 
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���صلها  كان  فل�صطين  لتحرير  �ل�صعبية  �لحركة   ، ��خ��رى 
 ، حب�ش  ج��ورج  �لدكتور  ير���صها  �لعرب  �لقوميين  حركة 
، وكان على  وهو رجل مثقف وهو رجل منا�صل ومقاتل 
بد�   67 مقدمات  في  ��و   67 ج��اءت  لما  لكن  بم�صر  �صلة 
بع�ش  عند  با�صتمر�ر  د�ئ��م��اً  ك��ان  �لمارك�صي  �لخيار  ��ن 
ثورية  �إن��ه��ا  بتقول  �ل��ل��ي  ��و  �لعربية  �ل��ث��وري��ة  �ل��ح��رك��ات 
عربية - مع �لعلم �لمقاومون �لعرب كانو� حركة ثورية 
بال جد�ل - لكن بد� عندهم �لنموذج �لكوبي ��نه في هذ� 
�ل�صتقطاب �لعالمي �لموجود ��ن حكاية عدم �لنحياز قد 
نقترب  ��ن  ��ف�صل قوي  و��ن��ه  �ل�مثل  �لخيار  تكون هي  ل 
 ، ��و ��ن نن�صم حتى �إلى مع�صكر لكي ي�صبغ علينا حمايته
�إحنا  يبقى   » �إ�صر�ئيل   « ���صدقاء  هم  �ل�ميركان  ��ن  وبما 

نروح لل�صوفيات . 
�صانع �لقر�ر �لم�صري بد�� في ذلك �لخريف يبحث - 
ذلك �لخريف �ل�صعب 67 بعد �لمعركة - كل هذه �لجبهة 
بتعد كل هذ� �لموقف بيعاد بناوؤه لكن في م�صا�لة مهمة 
��ين فل�صطين ؟ فل�صطين في ذلك �لوقت ممثلها �ل��صتاذ 
خطيب  �ل�صقيري  ��حمد  �ل��صتاذ  لكن   ، �ل�صقيري  ��حمد 
 ، �لمرحلة لهذه  �صالحاً  يكون  ل  قد  وه��و  قانوني  وه��و 
 ، فل�صطينية  ج��م��اع��ات  ف��ي  �إن  ي��ب��ان  ب���د��  و�إن���ه  خ�صو�صاً 
�إنه  �ل�صقيري  ��ح��م��د   - لالإن�صاف   - و��ظ���ن  وه��و لح��ظ 
هذه  بع�ش  ��ن  �ل��وق��ت  ذل��ك  ف��ي  �لم�صرية  �ل��ق��ي��ادة  نبه 
�للي بتتكلم على �لمقاومة هي في  �لجماعات �لم�صلحة 
��ول �صنة 1965 ، 1966 ، 1967  هدفها توريط ، وهي من 
 . �لتوريط معركة  ���صمتها  نف�صها  هي  معركة  بتخو�ش 
ل��ك��ن �ل��ع��م��ل ف��ي ر��ي ه���ذه �ل��ج��م��اع��ات �ل��ف��د�ئ��ي��ة �لعمل 
يت�صورون  فهم   ، �لمطلوب  �لم�صتوى  على  لي�ش  �لعربي 
�إنهم �إذ� ورطو� �لدول �لعربية ، و�إذ� دخلت �لدول �لعربية 
كلها مهما كانت �لتكاليف في �لمعركة �إذ�ً فهذ� معناه ��ن 
وبعدين  ن��ار�ً  بقيت  ب�صر�رة  �إحياوؤها  ��عيد  ��ولً  �لمعركة 
فيها  ل�ن��ه حتخ�ش  فيها  د�خلة  �للي  �لقوى  تنظيم  ��عيد 
و��صحة حتدخل   ، و��صحة حتخ�ش فيها م�صر   ، �صورية 

بقية �لدول �لعربية وحتبقى معركة كبيرة . 
لكن ���صتاذ ��حمد �ل�صقيري في ذلك �لوقت كان خائفاً 
بعيد  ك��ان  �لرجل  ��ن  ��عترف  ولزم   ، �لمو�صوع  ه��ذ�  من 
جد�ً  طويلة  مناق�صات  عمل  قعد  و��ن���ه   ، ه��ذ�  ف��ي  �لنظر 
مع بع�ش قادة هذه �لجماعات �لفد�ئية �للي بت�صتغل في 
�صورية وتقابل معهم وقال لهم �إنكم �إنتم بهذه �لطريقة 
�صوف تورطون بقية �لدول �لعربية و��نا ما عندي�ش مانع 
من توريط �لدول �لعربية ، لكن هو �ل�صوؤ�ل ما �إذ� كانت 

هذه �لدول �لعربية وفي هذه �للحظة وفي هذه �ل�وقات 
��ي  من  ق��وي  ��كبر  ك��ان   67 �صنة  �لمعركة  لهذه  م�صتعدة 
  حاجة عملتها هذه �لجماعات ل�نه كان في حالة ترب�ش .
��نا ��عرف في ذلك �لوقت ��ن جمال عبد �لنا�صر طلب 
يتكلم مع  ��ن  �لخارجية  ريا�ش وزير  �ل�صيد محمود  من 
.. جمال عبد  يمكن  كيف  ف��ي  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل����ص��ت��اذ 
�ل��ن��ا���ص��ر ف��ي ذل���ك �ل��وق��ت ك���ان نف�صه ف��ي ح��اج��ة و�حدة 
، طلقة ر�صا�ش و�ح��دة تدوي في فل�صطين  ، طلقة  ب�ش
لكي يعرف �لعالم ��ن هناك �صعباً ، و��ن هناك ق�صية ، و��ن 
هناك مقاومة ، ولما تكلم محمود ريا�ش تكلم مع ���صتاذ 
 .. كان�ش  ما  �ل�صقيري  ��حمد  �ل��صتاذ   ، �ل�صقيري  ��حمد 
ب�صكل ��و �آخر تكلم على ��ن هذه �لجماعات كلها قد تكون 
غير قادرة في �لوقت ده ، قد تكون في هدفها �لتوريط 
��ن هنا كان في خالف و��صح في  ، لكن كان و��صحاً  قد 
�ل�صاحة �لفل�صطينية بين �لخطباء وبين �لمقاتلين ، بين 
�لخطباء وهم في �صدة �لف�صاحة ، وبين �لمقاتلين و��نا 
��عتقد ��نهم لم يكونو� في ذلك �لوقت في �صدة �ل�صتعد�د 
��ي حال ما كان�ش حد  ، لكن على  حقيقة لحرب تحرير 
كانت  ، ول  �لوقت  ذل��ك  ح��رب تحرير في  بيطلب منهم 
�لإ�صر�ئيلية  �ل��ق��وة  طبيعة  م��ع  فل�صطين  تحرير  ح��رب 
�لدرجة  �إل��ى  مجدية  كانت�ش  ما  �لمحتلة  �ل�ر����ش  د�خ��ل 
�لكافية ، لكن كان مطلوباً منها ��ن تكون : و�حد عن�صر 
�إقالق ، و�لحاجة �لثانية �لمهمة جد�ً عن�صر رمزي في 
وجود  وف��ي  ق�صية  وج���ود  وف��ي  فل�صطيني  �صعب  وج���ود 

مقاومة . 
في ذلك �لوقت �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري بد�� يبقى .. 
��نا با�ثر رجعي يمكن با�عتذر له ل�نه كان  و��ن��ا هنا يعني 
في رغبة بعد كده ، هم وهم بي�صتغلو� في �لمقاومة في 
عالقات �لو�صع �لفل�صطيني غير م�صتقر ، ل�نه في قيادة 
�للي  وه��ي م�صر   ، بتدعمها  وه��ي م�صر  بتتكلم  �صيا�صية 
�إن�صاءها  �قترحت  �ل�قل  ��و على  �لتحرير  ��ن�صا�ت منظمة 
بد  ل  في  و�لمنطق  بت�صاعده  م�صر  ع�صكري  عمل  وف��ي 
ده كله يندمج ، حتى �ل��صتاذ �صقيري كاتب في مذكر�ته 
و��نا  �لتحرير  لمنظمة  كان في موؤتمر وطني   .. بد��  �إنه 
�لحقيقة كان ر��يي - وقد ��عتذر لال��صتاذ �ل�صقيري با�ثر 
رجعي - كان ر��يي ��ن فتح تبقى هي منظمة �لتحرير في 
يوم  ذ�ت  �إن��ه  في مذكر�ته  كاتب  و�ل��صتاذ   ، �لوقت  ذل��ك 
��ثناء �لموؤتمر قر�� �ل�هر�م وفهم �لر�صالة وقدم ��صتقالته 
فا��صبحت  �لتحرير  منظمة  �إل���ى  فتح  دخ��ل��ت  وب��ال��ت��ال��ي 

�لجبهة �ل�صيا�صية و�لع�صكرية جبهة و�حدة « . 
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تمهيد : 
في  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ع��ن  حديثنا  ف��ي 
عهد �ل�صقيري ، �لذي �نتهى با�صتقالته ، كان �لالفت ��نه 
قدم �ل�صتقالة �إلى �ل�صعب �لفل�صطيني ، ولم يقدمها �إلى 
زمالئه �لذين طالبوه بها ، كما ��نه ���صعر �لرئي�ش جمال 
عبد �لنا�صر بذلك ، وفي ن�ش هذه �ل�صتقالة - كما في 
ن�ّش �لر�صالة �إلى �لرئي�ش عبد �لنا�صر - ما يقدم ر�صالة 
 لل�صعب من جهة ، ولال�مة بعامة - من خالل عبد �لنا�صر - 
��نه  �لر�صالة  ه��ذه  و��ه��م م�صمون في   ، ��خ��رى  من جهة 
�إلى �لتقاعد من �لعمل �ل�صيا�صي ، و�إنما  ل يحيل نف�صه 
ففي   . �لموقع  ذل��ك  م��ن  و�ج��ب��ه  ��د�ء  على  ذل��ك  يقت�صر 
ر�صالته �إلى �صعبه ��كد ��نه �صوف يظل في خدمة �لقياد�ت 
�ل��ج��دي��دة بما ل��دي��ه م��ن خ��ب��رة وت��ج��رب��ة ، وف��ي ر�صالته 
�لنا�صر في ق�صية  ��كد دور م�صر عبد  �لنا�صر  �إلى عبد 
فل�صطين ، و��نه �صوف يو��صل دوره تحت ر�ية �ل�مة �لتي 
ترفعها م�صر ، برغم ما لديه من �عتر��ش على �ل��صلوب 

) �لمنهج ( �لذي �نتقلت �إليه م�صر .
وقد كان �ل�صقيري �صادقاً مع نف�صه ، وفياً ل� » �صعبه 
وق�صيته « ، ج�ّصد هذ� وعلى مد�ر ثالثة ع�صر عاماً منذ 
�إليها في  ���صار  ��صتقالته وحتى رحيله في عدة �تجاهات 

مختلف ��عماله ، وهي :
 ، �لتجربة  ه��ذه  فيها  دّون  �لتي  ودر��صاته  كتبه  و�صع   .1
��ُ�صدرت  ثم   ، حياته  في  م��ج��ز��ة  تباعاً  �صدرت  و�لتي 
عام 2006 تحت عنو�ن : �ل�عمال �لكاملة ، وقد قدمنا 

�إيجاز�ت لها في �لف�صول �ل�صابقة .
ر�صائل ومذكر�ت  دوره من خالل  ذلك  بعد  تابع  كما   .2
�لجامعة  وموؤتمر�ت   ، و�ل�ج��ان��ب  �لعرب  للم�صوؤولين 

�لعربية بمختلف م�صتوياتها .
3. �إقامة �لندو�ت و�لمحا�صر�ت حول �ل�حد�ث �لم�صتجدة .

4. �إ�صد�ر �لبيانات �لتي ي�صرح فيها موقفه من �ل�حد�ث 
ويحللها �صيا�صياً وعلمياً .

عن  فيها  يجيب  �ل��ت��ي  �ل�صحافية  �ل��ح��و�ر�ت  �إج����ر�ء   .5
�ل��صئلة حول �لق�صايا و �لم�صتجد�ت �ل�صيا�صية .

�لقياد�ت  مع  �لمبا�صرة  �لت�صالت  �إل��ى  �إ�صافة  ه��ذ� 
�لفل�صطينية و�لعربية �لمختلفة .

ول�صتكمال �صورة �ل�صقيري ومو�قفه ووفاء بحقه في 
��ن نقدم �صورته كاملة ل�صعبه و��مته ، ر��ينا من �ل�صرورة 
عر�ش نماذج من هذه �ل�دبيات ، �لتي لم ترد في �ل�عمال 
�لكاملة ، و�إن كان بع�ش ذلك قد ورد في بع�ش كتبه ، �لتي 
���صدرتها لحقاً لجنة تخليد ذكر�ه و���صرته ، ون�صير هنا 

بخا�صة �إلى ) �لطريق �إلى موؤتمر جنيف ( ، ) �لجامعة 
 �ل��ع��رب��ي��ة ك��ي��ف ت��ك��ون ج��ام��ع��ة .. وك��ي��ف ت�صبح ع��رب��ي��ة ( 
و ) خر�فات يهودية ( ، غير ��ن عدد�ً من �لق�صايا �ل�خرى 
نظمتها هذه �لحو�ر�ت حفزتنا �إلى �ختيار مجموعة من 
�لقارئ  فيها  و�صيجد   ، �لف�صل  ه��ذ�  ف��ي  ن��ورده��ا  �ل��م��و�د 
�متد�د�ً لمو�قفه �لملتزمة بال�صتر�تيجية �ل��صا�ش �لتي 

نه�ش عليها فكر �ل�صقيري وهي :
1. �لكفاح �لم�صلح �صبياًل للتحرير .

2. �لوحدة �لعربية هي �ل�صبيل �لرديف ، وكل ما يف�صل 
بين �ل�مرين �صيعود �إلى �صياع �ل�مة .

وت���ت���ن���اول ه����ذه �ل��ر���ص��ائ��ل و�ل���م���ذك���ر�ت و�ل����ح����و�ر�ت 
و�لندو�ت و�لبيانات �لمو�صوعات �لآتية :

��صتمر�ر �ل�طماع �ل�صتعمارية �ل�صهيونية في �ل�ر�ش   .1
�لعربية .

 ، �لعربية عنو�ن �ل�صتهد�ف  �لنفط و�لثرو�ت  ما ز�ل   .2
تماماً كما ��نها ��دو�ت �لقوة .

�ل��ق��ر�ر �ل����ص��و�� منذ وع��د بلفور ونكبة  ق��ر�ر 242 ه��و   .3
. 1948

�لمخاطر �لتي يحملها موؤتمر جنيف .  .4
�ل��ت��ح��ذي��ر م���ن م�������ص���روع ) �ل����دول����ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة (   .5 
مع  �لتوقيت  ف��ي  و�ل��م��ق��ارب��ة   ،  ) �لمنفى  حكومة   ( و 
�لثور�ت �لتي ��علنت مثل هذه �لدولة ��و �لحكومة من 

حيث �لتوقيت .
�لمرحلية ومعناها و�صياقها وفهمه لها ، كمرحلة تعود   .6
�إلى مرحلة ��خرى على طريق �لتحرير ، ل �صبياًل �إلى 
�لن�صر ل  » ثورة حتى  �لثورة هي  و��ن   ، ت�صوية د�ئمة 

ثورة حتى �ل�صلح « .
7. دور �لمنظمة وو�جبها في �لتم�صك بميثاقها ، وتا�كيد 
دور �ل�مة �لقومي وم�صوؤولياتها في �لتحرير ، ) عار 

فل�صطين هو عار �ل�مة ( .
�لنق�صا�ش  ثم   ، ومنجز�تها  ��كتوبر  بحرب  �لإ���ص��ادة   .8

�ل�صيا�صي �لذي جرى عليها .
9. مركزية �لقد�ش في �لق�صية .

و�لتوجه   ، خطابه  في  �لجماهير  دور  على  �لتركيز   .10
بال�مل �إلى جيل �ل�صباب .

هذه  م��ن  لدينا  ت��و�ف��ر  مما  �خ��ت��رن��ا  ذل��ك  ولتف�صيل 
ل �لر��ي و�لموقف في  �ل�دبيات �لمو�د �لآتية ، �لتي تف�صّ

كل ما �صبق بالمنطق و�لحجة .

كتابات وحوارات بعد ال�شتقالة
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1( ال�شقيري : اأنا الذي األغيت حكومة عموم فل�شطين *
) مقتطفات (

جريدة ال�شيا�شة ، الكويت، 1974/1/13

من بين �لذين �صبق و���صهرو� وجهة نظر �لمعار�صة 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد   ، �لفل�صطينية  �لمنفى  ل��دول��ة 
وقد   . �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �ل�صابق  �لرئي�ش 
كانت ��ول معار�صة عملية له لهذه �لفكرة » .. كما يقول 
عندما ��لغى حكومة عموم فل�صطين �لتي كانت موجودة 
�إليه  عهد  حينما  با�صا  حلمي  ��ح��م��د  �ل��م��رح��وم  برئا�صة 
باإن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية عام 1964 . « وقال » 
.. ��لغيتها ل�نني ل ��وؤمن بجدو�ها ، كما ��ن ر��يي لم يتغير 
. فنحن  ور�صوخاً  ويقيناً  �إيماناً  ز�دته  �لمو�صوع بل  بهذ� 
�لآن في مرحلة تحرير ون�صال وطني ويكفينا في �لوقت 
�لحا�صر منظمة �لتحرير �لفل�صطينية كا�د�ة لهذ� �لن�صال 
ولذلك  �لتحرير  ع��ن  بعيدين  زلنا  ل  فنحن   . �لوطني 
يجب ��ن نظل بعيدين عن �إن�صاء حكومة في �لمنفى . لقد 
��ن�صا� �إخو�ننا في �لجز�ئر �لحكومة �لموؤلفة حينما كانو� 
و�نتهت  ��فيان  موؤتمر  �إل��ى  وذهبو�   ، �لن�صر  عتبات  على 
با�صتقالل  بالعتر�ف  فرن�صا  وبين  بينهم  �لمفاو�صات 

�لجز�ئر ، فا�ين نحن من مثل هذه �لمرحلة ؟ « .
وي�صيف �ل�صقيري قائالً : ��نا ��علم ��ن عدد�ً كبير�ً من 
�لدول �ل�فريقية و�لآ�صيوية م�صتعدة لالعتر�ف بحكومة 
فل�صطينية في �لمنفى ولكن هذ� �لعتر�ف قائم بالن�صبة 
�صوى  ، وبذلك فاإننا لن ن�صيف �صيئاً  �لتحرير  لمنظمة 
فاإنني  ولهذ�   . �إليها  موؤ�ص�صة من غير حاجة  نن�صئ  ��ننا 
�لتحرير  با�ن ل تبادر منظمة  ��كرر ن�صيحتي  مرة ثانية 
��و  بالمنفى  حكومة  �إل��ى  نف�صها  تغيير  �إل��ى  �لفل�صطينية 

�إلى �إن�صاء مثل هذه �لحكومة �إلى جو�رها . 
�ل�صقيري ع��ن دولة  �ل��ح��دي��ث م��ع  ف���اإن  وب��ال�����ص��رورة 
، وهو  �لخا�ش عن موؤتمر جنيف  بر��يه  يرتبط  �لمنفى 
ر��ي يك�صف �لمتابع ��نه يلتقي مع ما ي�صمى �لآن بجبهة 
�لرف�ش في �ل�صاحة �لفل�صطينية و�ل�صاحة �لعربية ، مع 
مالحظة ��ن ر��ي �ل�صقيري ي�صتفي�ش بال�صو�هد �ل�صيا�صية 

و�لتاريخية . 
من  ج��دوى  ��ي  ��رى  ل�صت   : �ل�صقيري  �ل�صيد  يقول 
�ل�����ص��رر كل  ��رى فيه  �إن���ي  ب��ل   ! �إط��الق��اً  م��وؤت��م��ر جنيف 
�لفل�صطينية  �لق�صية  على  �لخطر  كل  و�لخطر  �ل�صرر 
و�لعربية �صو�ء ب�صو�ء . و�إنني ��ن�صح �ل�صعب �لفل�صطيني 
��ن ل ي�صترك في هذ� �لموؤتمر ل من قريب ول من بعيد . 
ولي�ش هذ� �لموقف �لر�ف�ش نا�صئاً عن عو�مل عاطفية ��و 
م�صاعر مرتجلة ولكنه نابع من تحليل عميق لما �صينتهي 
�إليه موؤتمر جنيف ، وفي �عتقادي ��ن » �إ�صر�ئيل « ومعها 

�لوليات �لمتحدة �صتطرح على �لموؤتمر مو�قف ل تقبل 
�لتر�جع عنها وت�صر على �لجانب �لعربي ��ن يقبل بها ، 
ما  �لتحديد  وجه  على  �لإ�صر�ئيلية  �لمو�قف  هذه  ومن 

يا�تي : 
�ل�صالم  موؤتمر  ينتهي  ��ن  على  ت�صر   » �إ�صر�ئيل   « �إن   -1
�إ�صر�ئيل « و�لدول  بمعاهدة �صلح كاملة تنعقد بين » 
ع��ل��ى �لعتر�ف  �ل��م��ع��اه��دة  ه����ذه  وت��ن�����ش   ،  �ل��ع��رب��ي��ة 

ب� » �إ�صر�ئيل « وحدودها و�صيادتها �لإقليمية . 
�لفل�صطينيين  �لالجئين  عودة  في  �لتامة  �لمعار�صة   -2
�إل���ى دي��اره��م ، ���ص��و�ء �ل��ذي��ن ن��زح��و� ف��ي ع��ام 1948 ��و 

�لذين نزحو� في عام 1967 . 
�لمجاورة  �لعربية و�ل�حياء  �لقد�ش  �لتخلي عن  3- عدم 

لها حتى حدود مدينة ر�م �هلل . 
�صيادة  �إل��ى  �لغربية  �ل�صفة  في  �ل�مامية  �لقرى  4- �صم 
�إ�صر�ئيلية  م�صتعمرة  �لع�صرون  ومعها   » �إ�صر�ئيل   «

�لقائمة على �صفة نهر �ل�ردن . 
�إما  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�صيطرة  ت��ح��ت  غ���زة  ق��ط��اع  �إب��ق��اء   -5

بتدويله ��و ب�صمه �إلى » �إ�صر�ئيل « . 
6- موؤتمر جنيف بالن�صبة لق�صية �لالجئين �صيدعو �إلى 
، وبهذ� فاإن 1.5 مليون  �لعربية  �لبالد  توطينهم في 
و�لوطن  �ل�����ص��ع��ب  ج�صم  م��ن  �صي�صلخون  فل�صطيني 
كلها  ع��ادت  ل��و  حتى  �لغربية  و�ل�صفة   . �لفل�صطيني 
ت�صتوعب لجئاً  ��ن  ت�صتطيع  - فلن  - وهذ� م�صتحيل 

و�حد�ً من �لمليون ون�صف . 
�ل�صعيد  على  ��م���ا   ، �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  ه��ذ� 
تتخلى عن  لن   » �إ�صر�ئيل   « ب��ا�ن  يقين  فا�نا على  �لعربي 
مو�قع ومر�كز محددة من �صيناء وكذلك لن تن�صحب من 

معظم �لمو�قع �ل�صتر�تيجية في �لجولن . 
�لعتر�ف  « على  �إ�صر�ئيل   « �إ�صر�ر  ذلك  �إل��ى  ي�صاف 
 ، �لعقبة  خليج  وف��ي  �ل�صوي�ش  قناة  في  �لمالحة   بحرية 
 ���ص��ا�ن��ه��ا ف���ي ذل����ك ����ص���ا�ن �ل�����دول �ل�خ������رى . ك���ذل���ك فاإن 
» �إ�صر�ئيل « �صتطالب �لدول �لعربية ، م�صر و�صورية و�ل�ردن 
�ل�صلمي  �لتعاي�ش  ���صا�ش  على  تقوم  �صلح  معاهدة  بعقد 
وح�صن �لجو�ر و�للتز�م بعدم �لعتد�ء . وفي ر��يي ��ن هذه 
هي �لت�صوية �ل�صلمية �لتي يقوم �لدكتور كي�صنجر وزير 
�لخارجية �ل�ميركي بتحقيقها . وعلى هذ� ت�صبح �لنتيجة 
للق�صية  �إه����د�ر�ً  توقعتها  كما  جنيف  لموؤتمر  �لنهائية 
 . �لفل�صطينية  للق�صية  وت�صفية  �لفل�صطينية   �لعربية 
ب��اإن��ه��اء حالة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ك��ل ه���ذ� ف�صتلتزم  وف���وق 
 �لحرب بينها وبين » �إ�صر�ئيل « ، وت�صبح لفظة �لعدو في 

)*( ��جرى �لحديث في �لقاهرة م�صطفى ��بو لبدة . 
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محظورة   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ل���  بالن�صبة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإذ�ع������ات 
عمالً  �لفد�ئي  �لعمل  ي�صبح  ��ول��ى  ب��اب  وم��ن  وممنوعة 
عد�ئياً و�نتهاكاً لمعاهدة �ل�صلح . و�إن مثل هذه �لنتائج 
�لفل�صطينية  وللق�صية  �لعربية  للثورة  ت�صفية  هي  �إنما 
وللعمل �لفد�ئي �نتظار�ً لما هو ��خطر وهو مرحلة ��خرى 

ت�صتعد فيها » �إ�صر�ئيل « لتو�صع �آخر وعدو�ن ��كبر . 
ولهذ� فاإنني ��حذر �لحكومات �لعربية - ومنها �ل�صعب 
من  تنتظرها  �لتي  �لوخيمة  �لنتائج  من   - �لفل�صطيني 

موؤتمر جنيف . 
ك�صفت  قد  ��كتوبر  ح��رب  ��ن  �ل�صقيري  �ل�صيد  وي��رى 
و�ل�صيا�صية فا��صبح من  �لع�صكرية  �لعربية  �ل�مة  قدر�ت 
غير �لجائز لهذه �ل�مة �لعربية �لتي تملك هذه �لقدر�ت 
��ن تقبل بمثل هذه �لحلول �لذليلة �لمهينة .  �ل�صخمة 
ويقول : لو كنت ��علم ��ننا ��مة فقيرة ��و �صعيفة ول نملك 
�لقدر�ت �لتي نملكها ، لكان علينا ��ن نقول ��ن �ل�صت�صالم 
، وهي  و��عظم  ��كبر  ! ولكن طاقاتنا وقدر�تنا  هو قدرنا 
قادرة على �لن�صر ، حيث كل ما ينق�صنا هو تعبئتها تعبئة 

كاملة و��صتخد�مها على �لوجه �ل�ف�صل . 
ولو �صئنا ��ن ندخل في مقارنة ب�صيطة لت�صح لنا ما 

يا�تي : 
من  ماليين   3 يقابلنا  �لب�صر  م��ن  مليون   120 1- نحن 

�ليهود . 
نحن نملك م��ن �ل��ب��ت��رول وح���ده ف��ي ه��ذ� �ل��ع��ام دخالً   -2
يقدر ب� 40 مليار دولر في �ل�صنة ، وهذ� ��كبر مما تملكه 

�لوليات �لمتحدة و�لتحاد �ل�صوفييتي و�ليابان . 
جبل  م�صيق  م��ن  �إ�صتر�تيجية  م��و�ق��ف  نملك  3- نحن 
طارق �إلى خليج �لب�صرة ما ل تملكه ��ي من �لدولتين 

�لعظميين �لتحاد �ل�صوفييتي و�لوليات �لمتحدة . 
 ويثور �ل�صوؤ�ل حينئذ : لماذ� نقبل �لهزيمة و�ل�صت�صالم ؟! 
ولكن   ، �لمرحلية  ��و  �لو�قعية  �ل�صيا�صات  �صد  ل�صت  ��ن��ا 
يجب ��ن ل يغيب عن بالنا ��ن �لحل �لمرحلي يجب ��ن ل 

يهدر �لمر�حل �لتالية . 
��م����ا م��ن ن��اح��ي��ة �ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ل��و�ق��ع��ي��ة ف����اإن �لو�قعية 
ول  و��غنياء  ��قوياء  �إننا  وبا�مانة  ب�صر�حة  تقول  �لعلمية 
و�إن   ، �ل��ث��ر�ء  وه��ذ�  �ل��ق��وة  ه��ذه  ن�صتخدم  ��ن  �إل  ينق�صنا 
��و  �لعي�ش عاماً  �لعربية لو ر�صيت لنف�صها �صظف  �ل�م��ة 
��ن  �لدهور بدل  ��ب��د   » �إ�صر�ئيل   « عامين ل�صتر�حت من 
تظل » �إ�صر�ئيل « ت�صتخدمنا كل عمرنا كما ��صتنزفتنا في 

�لثالثين �صنة �لما�صية . 
 ويبقى مو�صوع هام وهو موقفنا من �لوليات �لمتحدة ، 
��ن ن�صع في ح�صابنا حين نخطط  ��ن��ه يجب  ر��ي��ي  وف��ي 
للمعركة �لكبرى ��ن نكون م�صتعدين للت�صدي للوليات 

�لمتحدة بالو�صائل �لتالية : 
�لوطن  ف��ي  �ل�م��ي��رك��ي��ة  �لبترولية  �لم�صالح  تا�ميم    -1

�لعربي . 

وق���ف �ل��ت��ع��ام��ل �لق��ت�����ص��ادي و�ل��ت��ج��اري ب��ي��ن �ل���دول   -2
�لعربية و�لوليات �لمتحدة . 

ومياهه  ومر�فئه  بمطار�ته  �لعربي  �ل��وط��ن  3- تحريم 
�ل�ميركية  و�ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  �لم�صالح  ع��ل��ى  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

�لبحرية و�لبرية و�لجوية . 
4- قطع �لعالقات مع �لوليات �لمتحدة . 

�إن �لجيو�ش �لعربية �لتي قاتلت في معركة رم�صان 
- وفي مقدمتها �لجي�صان �لم�صري و�ل�صوري - لم تقاتل 
 ، ب�صيادتها على فل�صطين  « وتعترف  �إ�صر�ئيل   «  لت�صالح 
و�إن �ل�����ص��ه��د�ء �ل���ذي���ن ���ص��ق��ط��و� ف���ي ه���ذ� �ل�����ص��ر�ع عبر 
ت�صفى  ��ن  �إب��اء  بكل  يرف�صون  �لما�صية  عاماً  �لخم�صين 
�لق�صية �لعربية ومعها �لق�صية �لفل�صطينية في موؤتمر 
��نه  �لوحيدة من موؤتمر جنيف هي  �لفائدة  �إن   . جنيف 
ومعه  �لعربي  �لإن�����ص��ان  ��ن  يقيني  وف��ي   .. فيه  ف��ائ��دة  ل 
موؤتمر  و�صليقته  بعفويته  رف�ش  �لفل�صطيني  �لمو�طن 
�إلى  نرجع  ��ن  فيكفي  ���صت�صهد  ��ن  لي  ك��ان  و�إذ�   . جنيف 
�لعربية  �لجماهير  بها  قامت  �لتي  �لكبرى  �لمظاهرة 
 ، لبنان  �إل��ى  كي�صنجر  مجيء  ي��وم  بيروت  في  و�للبنانية 
مما ��صطر �لوزير �ل�ميركي ��ن ينزل بطائرته في مطار 
و�إنني   . ب��ي��روت  ف��ي مطار  ينزل  ��ن  ي�صتطع  ل��م  �إذ  ري��اق 
 ��عتبر مظاهرة بيروت مظاهرة لال�مة �لعربية با��صرها ، 
موؤتمر  �ل�صائح �صد  �لقاطع  �لرف�ش  فهي تحمل معنى 
جنيف . ولو كانت �لظروف موؤ�تية في بالد عربية ��خرى 

لقامت مثل هذه �لمظاهرة و���صد . 
لءات الخرطوم : 

�للذين  �ل�خ��ي��ري��ن  �ل��ج��زئ��ي��ن  ف��ي  كتبتم  ط��وي��الً  •	
�لملوك  م��ع  �ل��ك��ب��رى  �ل��ه��زي��م��ة   « ب��ع��ن��و�ن  ن�صرتموهما 
�لمعلنة وغير  �لخرطوم ولء�ت��ه  ... موؤتمر   » و�لروؤ�صاء 

�لمعلنة . فا�ين منها موؤتمر جنيف ؟ 
�إل��ى ج��ذور �لق�صية  ��ري��د ��ن ��ع��ود  ��ن��ا ل  �ل�صقيري : 
، فيكفي  ق��ر�ر�ت موؤتمر �لخرطوم  �إلى  �لفل�صطينية ول 
��ن ���صير �إلى ��ن موؤتمر �لجز�ئر �ل�خير قد �لتزم ب�صورة 
�لجالء  تت�صمن  ��ن  يجب  �ل�صلمية  �لت�صوية  ب��ا�ن  قاطعة 
�لكامل عن �ل�ر��صي �لعربية �لمحتلة في �صيناء و�لجولن 
و�ل�صفة �لغربية وفي مقدمتها �لقد�ش �لعربية ، وكذلك 
 . �لفل�صطيني  لل�صعب  �لوطنية  �لحقوق   �لمحافظة على 
�لجز�ئر  لموؤتمر  �صوتي  ب��ا�ع��ل��ى  ��ق���ول  ��ن  ��ري���د  و�إن��ن��ي 
با�ن  ح�صروه  �لذين  �لعرب  و�لروؤ�صاء  �لملوك  ولجميع 
 هذه �لمطالب �لتي ��علنوها لن تتحقق في موؤتمر جنيف ، 

وبيني وبينهم �لزمن ! 
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2( ال�شقيري : لم اأقل يوماً » �شنلقي اليهود في البحر « ! *
) مقتطفات (

جريدة القب�س ، الكويت، 1974/9/21

	•�لق�صية �لفل�صطينية ��خذت طريقها في جدول ��عمال 
�لخارجية  وزر�ء  م��وؤت��م��ر  ق���ر�ر  بعد  �لمتحدة  �ل�م���م 
لخبرتكم  ون��ظ��ر�ً   ، �لخ�صو�ش  ب��ه��ذ�  �ل�خ��ي��ر  �ل��ع��رب 
�لطويلة في ��عمال �ل�مم �لمتحدة ، كيف تنظرون �إلى 

هذ� �لمو�صوع ؟ 
ب��ك��ل ق��وت��ي وم���ن غ��ي��ر تحفظ �لقر�ر  ��وؤي�����د  �إن��ن��ي   -
�لعربي �لذي �تخذه وزر�ء خارجية �لدول �لعربية ��خير�ً 
��عمال  ج��دول  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إدر�ج  بطلب 
�ل�مم �لمتحدة لهذه �لدورة ، ل�ن �ل�مم �لمتحدة منبر 
عاٍل ل يكلف �لدول �لعربية �إل �لجهد �ل��صيل و�لن�صاط 
�لعربية في  �ل���دول  ��ن��ع��ي على  و�إن��ن��ي   ، �ل��ج��اد  �ل�صيا�صي 
�ل�صنين �لما�صية تق�صيرها في عدم عر�ش �لق�صية على 
�ل�مم �لمتحدة . ولو ��ننا نتذكر ما تقوم به » �إ�صر�ئيل « 
��جل مو�طن يهودي  �ل�صخمة من  �لدعاية  من حمالت 
يحب�ش في �لتحاد �ل�صوفييتي ��و في ��ي بلد �آخر ل�دركنا 
بكامله  وطن  م�صير  في  �لعربية  �لدعاية  تق�صير  مدى 
و�صعب با��صره هو �ل�صعب �لفل�صطيني . غير ��ن مو�فقتي 
على عر�ش �لق�صية على �ل�مم �لمتحدة تفر�ش علي ��ن 
�لكبرى  بالو�جبات  �لع�صرين  �لعربية  �لحكومات  ���صارح 
�لق�صية  �إدر�ج  ف��اإن   ، �ل�صدد  عليها في هذ�  تترتب  �لتي 
عليه  �لح�صول  يمكن  �صهل  ��م���ر  �ل�ع��م��ال  ج���دول  على 
 بي�صر ل�ن �ل�مم �لمتحدة ���صبح لديها ما يمكن ��ن ي�صمى 
» �لجنتلمان ��جريمنت « با�ن كل دولة لديها �صكوى ن�صتطيع 
�لحقيقية  �ل�صعوبة  لكن   ، �ل�عمال  على جدول  عر�صها 
وتحديد  �صامالً  عميقاً  عر�صاً  �لق�صية  عر�ش  في  هي 
�لمطالب �لوطنية في نهاية هذ� �لعر�ش ، و��عتقد ��ن من 
حق �لجماهير �لعربية و�ل�صعب �لفل�صطيني ��ن يطالبو� 
وزر�ء �لخارجية جميعاً ��ن يتولو� با�نف�صهم ، ل عن طريق 
معاونيهم ، عر�ش �لق�صية باإ�صهاب وقوة و�صر�حة ، ل�ن 
��مر �لق�صية  ��ن يوكل  �لما�صية  �ل�صنين  �لذي جرى في 
�ل�مم  ل��دى  �لعربية  �لبعثات  موظفي  �إل��ى  �لفل�صطينية 
�لدو�م  على  كانت   » �إ�صر�ئيل   « ��ن  حين  على   ، �لمتحدة 
مائير  �ب��ت��د�ء من غولد�  ب��ال��ذ�ت  وزي��ر خارجيتها  توفد 
�إلى ��با �إيبان لمناق�صة �لق�صية �لفل�صطينية ، وهذ� فارق 
محزن يبين مدى �هتمام » �إ�صر�ئيل « وتفريط �لجانب 

�لعربي . 
�لقومي  �لمطلب  �لثانية فهي  �لرئي�صية  �لنقطة  ��ما 
�لذي �صتر�صو عليه مناق�صة �لق�صية �لفل�صطينية ، وهنا 

كبير�ً  �صوؤ�لً  يطرح  و�لفل�صطيني  �لعربي  �لمو�طن  فاإن 
�لمتحدة ؟ وماذ�  �ل�م��م  : م��اذ� �صتطلبون من  خال�صته 
��عددتم من �لدر��صات و�لمو�قف لتا�ييد مطالبكم �صو�ء 
كانت مطالب �صاملة ��و محدودة ؟ و��نا ل ��ريد ��ن ��قترح 
على �لوزر�ء و�لوفد �لفل�صطيني ماذ� ينبغي ��ن تكون هذه 
�إلقاء  ��ريد  ��تهم زور�ً مرة ثانية با�نني  �لمطالب حتى ل 
�ل�مانة يفر�ش  ��ن و�ج��ب  . غير  �لبحر  « في  �إ�صر�ئيل   «
علي ��ن ��نبه �صلفاً با�ن عر�ش �لق�صية على �ل�مم �لمتحدة 
ما  فكائناً   ، و�صيا�صية  �إعالمية  نتائج  �صوى  له  يكون  لن 
���صا�ش  ق���ام ع��ل��ى  ل��و  ، ح��ت��ى  �ل���ذي �صي�صدر  �ل��ق��ر�ر  ك���ان 
تحرير فل�صطين بكاملها ، وهو ��حد �لم�صتحيالت ، فلن 
ي�صتطيع �لعرب ��ن ي�صتعيدو� عن طريق �ل�مم �لمتحدة 

�صبر�ً و�حد�ً من وطنهم . 
في  فل�صطين  لتمثيل  �صخ�صياً  ر�صحتم  ��ن��ك��م  ت���ردد  •	
�ل�مم �لمتحدة ��ثناء عر�ش �لق�صية ، فهل جرت معكم 

�ت�صالت بهذ� �ل�صا�ن ؟ 
- تحدث معي في هذ� �لمو�صوع بع�ش قادة �لمنظمات 
�لفل�صطينية ، كما �ت�صلت بي �إحدى �لدول �لعربية ، وفي 
�إ�صد�ء  ��ن يقت�صر دوري على  ��رغ��ب  هذه �لمرحلة غالباً 
 ، فل�صطينية  جهة  ��و  عربية  حكومة  ��ي��ة  �إل��ى  �لن�صيحة 
و�إنني ل�صت في حاجة �إلى ��ن ��وؤكد ��نني م�صتعد ��ن ���صع 
��و  عربية  جهة  ��ي  ت�صرف  تحت  وخبرتي  تجربتي  ك��ل 
فل�صطينية ، ب�صرط ��ن ��ملك �لحرية �لكاملة في عر�ش 
�لق�صية �لفل�صطينية من ���صا�صها وجذورها عر�صاً كامالً 

�صامالً يقوم على ���صا�صين و��صحين . 
: ��ن �لوطن �لفل�صطيني وحده جغر�فية كاملة  اأولً 
ل تقبل �لتجزئة ، فاإن �صاحل �لوطن �لفل�صطيني �بتد�ء 
�إل���ى رف��ح ج��ن��وب��اً ل ي��ت��ج��ز�� ع��ن �لد�خل  م��ن عكا ���ص��م��الً 
�إلى �لخليل جنوباً ،  �لفل�صطيني �بتد�ء من �صفد �صمالً 

 

بين  فيها  تمييز  ل  �لقد�ش  ف��اإن  �لتخ�صي�ش  وعلى وجه 
ح�صارية  وح���دة  مجموعها  ف��ي  ف��ه��ي  وج��دي��دة  ق��دي��م��ة 

عربية �إ�صالمية خارج �ل��صو�ر ود�خلها . 
ثانياً : �إن �ل�صعب �لفل�صطيني كوطنه ، وحدة قومية 
ل تتجز�� ، فالالجئون �لفل�صطينيون �لمعروفون بالجئي 
�ل� 48 ، و�لنازحون �لمعروفون بالجئي �ل� 67 ، كل هوؤلء 
و��ن   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  م��ن  و�ح����د�ً  ج����زء�ً  ي��وؤل��ف��ون 

 

�ل� 200 ��لف فل�صطيني �لذين يعي�صون في �لكويت و�لعر�ق 
و�ل�صعودية ودول �لخليج من حقهم ��ن ي�صاهمو� في تقرير 

)*( ��جرى �لحديث عبد �لكريم بيروتي في منزل �ل�صقيري في كيفون بلبنان . 
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��لف فل�صطيني �لذين  �ل� 400  م�صير �صعبهم تماماً مثل 
يعي�صون في » �إ�صر�ئيل « ��و �ل� 600 ��لف فل�صطيني �لذين 
فل�صطيني  ��لف   600 �ل�  ��و  �ل�صرقية  �ل�صفة  في  يعي�صون 
فاإن  ، وبعبارة و�ح��دة  �صورية ولبنان  �لذين يعي�صون في 
�صعب  ه��م  وم��ه��اج��ره  م��و�ط��ن��ه  ف��ي  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
و�حد من حقه ��ن يقرر م�صيره في جميع ��ر��صيه . لقد 
�إلى �إحدى �لدول �لعربية  ��و�صحت هذه �ل�مور وغيرها 
�لآر�ء  ه��ذه  كانت  ف���اإذ�   ، �لفل�صطينية  �ل��ق��ي��اد�ت  وبع�ش 
مقبولة ، ف�صا�كون ���صبق �لوفود �لعربية في �لو�صول �إلى 
فاإنني  ح�صناً  قبولً  �لآر�ء  ه��ذه  تجد  لم  و�إذ�   ، نيويورك 
بملء  و�ل�صد�د  و�لر�صاد  بالتوفيق  �لعربية  للوفود  ��دع��و 

جو�رحي . 
هناك   ، جنيف  في  �لمقترح  �ل�صالم  لموؤتمر  	•بالن�صبة 
�لم�صاركة  ح��ول  �لمنظمات  بين  �ل����ر��ي  ف��ي  �نق�صام 
ما   .. مقاطعته  ��و  �ل��م��وؤت��م��ر  ه���ذ�  ف��ي  �لفل�صطينية 

ر��يكم في ذلك ؟ 
- �لجو�ب على هذ� �ل�صوؤ�ل يحتاج �إلى �إ�صهاب كبير ، 
ر�صالة  �لمو�صوع في  �صرحت وجهة نظري في هذ�  وقد 
وجهتها �إلى �لروؤ�صاء �لعرب �لثالثة : ��نور �ل�صاد�ت وهو�ري 
لنعقاد  �ل�ول  �ليوم  في  وذل��ك  �ل��صد  وحافظ  بومدين 
موؤتمر  ��ن  �إل��ى  ���صير  ��ن  ويكفيني فقط   . موؤتمر جنيف 
جنيف ينعقد لتنفيذ قر�ر مجل�ش �ل�من رقم 242 �لذي 
و��علنت   1967 نوفمبر  �لثاني/  ت�صرين   22 بتاريخ  �صدر 
رف�صه في �ليوم �لتالي 23 �صرين �لثاني/ نوفمبر بو�صفي 
ز�دتني  ول��ق��د   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  رئي�صاً 
با�ن قر�ر  �ل�عو�م �لما�صية ر�صوخاً في �جتهادي ويقيني 
مجل�ش �ل�من ل ي�صلح ��ن يكون ���صا�صاً لمرحلة ن�صالية 
 . �لفل�صطيني  �ل�صعيد  �لعربي ول على  �ل�صعيد   ل على 
تحت  ينعقد  جنيف  موؤتمر  ��ن  فهو  �لثاني  �ل�صبب  ��م��ا 
في  ��ع��ل��ن  حين  كي�صنجر  هنري  �لدكتور  ن�صبها  مظلة 
بالمثل  ��صت�صهاده  جنيف  لموؤتمر  �لف��ت��ت��اح��ي  خطابه 
« وهذه   ! فات مات  �إللي   «  : بالعربية  �لمعروف  �لعامي 
 . �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �لعربية  �ل�مة  �إلى  كلمة موجهة 
ر�صالة  ���صبوع  منذ  بومدين  �لرئي�ش  �إلى  ��ر�صلت  و��خير�ً 
 ، دم�صق  في  �لجز�ئر  �صفير  �صعدون  �ل�صيد  �إليه   حملها 
�ل��ج��ز�ئ��ر وز�رن����ي قبل �صفره  �إل���ى  ب���الإج���ازة  وق��د �صافر 
فحملته ر�صالة مطولة �إلى �لرئي�ش بومدين ���صرح فيها 
وجهة نظري ، وذلك ل�ن بومدين �صيكون رئي�ش �لجل�صة 
�ل�صهر  في  �صيعقد  �ل��ذي  �لعربي  �لقمة  لموؤتمر  �ل�ول��ى 
�لك�صف  �لمنا�صب  ��نه من  ��رى  ، ول  �لمغرب  �لمقبل في 

عن م�صمون هذه �لر�صالة �لآن)1( . 
�لتحرير  لمنظمة  ع�صكرياً  كياناً  ��ن�صا�  من  ��ول  ��نتم  •	
�لدور  . ما هو  �لفل�صطيني  �لتحرير  باإن�صائكم جي�ش 

��نه  تت�صورون  ؟ وهل  �لجي�ش حالياً  يلعبه هذ�  �لذي 
يوؤدي �لمهمة �لتي ��ن�صئ من ��جلها ؟ 

- جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني قام با�روع �لبطولت في 
حرب �ل�يام �ل�صتة ، فقد قاتل بكل �صجاعة في قطاع غزة ، 
و�عترفت » �إ�صر�ئيل « با�ن جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني دمر 
لها في تلك �لحرب ما ل يقل عن 80 دبابة ، وبقي �صامد�ً 
وف��ي حرب   ، �صيناء  في  �لخلفية  �صقطت جبهته  ��ن  �إل��ى 
�ل�يام �ل�صتة تو�فد �ل�لوف من �صبابنا �لفل�صطيني على 
يطالبون  �لعربي  �لخليج  من مناطق  �صورية وخ�صو�صاً 
بال�صالح لالن�صمام �إلى �لقو�ت �لعربية ، وكان هوؤلء قد 
�لتحرير في  ��عدتها منظمة  تم تدريبهم في مع�صكر�ت 
لتدريب  قاعدة  �لكويت  في  لنا  وكانت   ، �لخليج  مناطق 
�لمظليين ، كما قمنا بتدريب �صبابنا في مع�صكر �لر�صيد 

في بغد�د . 
�لتحرير  ��ب��ل��ى جي�ش  �ل�خ��ي��رة  - وف��ي ح��رب ت�صرين 
ول   ، �ل�صورية  �لجبهة  على  م��ج��ي��د�ً  ب��الء  �لفل�صطيني 
��بدو�  وج��دو�  حيثما  �لفل�صطينيين  �لفد�ئيين  ��ن  ��ن�صى 
، و�صو�ء كان  �لإ�صر�ئيليين  ن��ادرة في حربهم مع  بطولة 
�ل�مر يتعلق بجي�ش �لتحرير ��و با�بطالنا �لفد�ئيين ، فاإن 
م�صكلتهم في �للتحام �لمبا�صر مع �لعدو �لإ�صر�ئيلي هي 
م�صكلة عربية ولي�صت م�صكلة فل�صطينية . و�إن �صعباً يخرج 
منه �صباب في عمر �لزهور يربطون في ��و�صاطهم ��حزمة 
متفجرة ليلقو� حتفهم في عمليات فد�ئية �صجاعة ، مثل 
هذ� �ل�صعب يجب ��ن يفتح له �لوطن �لعربي بكل قدر�ته 

ليكون قادر�ً على �لنطالق في مو�جهة » �إ�صر�ئيل « . 
��ي�صاً  نقا�ش  حوله  يدور  �لفل�صطينية  �لدولة  	•م�صروع 
بين �لجهات �لفل�صطينية بين �لرف�ش ��و �لقبول ، ما 

هو ر��يكم في هذه �لدولة �لمقترحة ؟ 
- ل ��ظن ��ن هذ� �لمو�صوع ي�صتحق مني جو�باً مف�صالً 
��ن  ، ويكفي  �آر�ء وم��ج��ادلت  ب�صا�نه من  رغ��م كل ما قيل 
ن�صا�ل �لثورة �لجز�ئرية متى ��ن�صا�ت �لحكومة �لجز�ئرية 
�لثورة  كانت  ي��وم  �لحكومة  ه��ذه  ��ن�صئت  لقد  ؟  �لموؤقتة 
على عتبة �لتحرير ، و��ين نحن �لآن من عتبة �لتحرير 
من  نحن  ��ي��ن  بل   ، بكامله  �لفل�صطيني  للتر�ب  بالن�صبة 
هذه » �لدولة « �لمقترحة �لتي تقوم على حطام �لوطن 
 » �لدمية   « ب��ال��دول��ة  تكون  م��ا  ���صبه  �إن��ه��ا   ، �لفل�صطيني 

و�لدمى يلعب بها �ل�طفال ل �لرجال ! 
	•في موؤتمر �لقمة �لعربية في �لخرطوم بعد �لنك�صة ، 
قدمتم م�صروع �لدولة �لعربية �لمتحدة ، ��ين ���صبح 

هذ� �لم�صروع ؟ 
- قدمت م�صروع �لدولة �لعربية �لمتحدة في موؤتمر 
�ل��خ��رط��وم ، و��ع��ل��ن��ت ��ن���ه �ل��ج��و�ب �ل��وح��ي��د على هزيمة 

)1( ن�ش �لر�صالة �صمن مو�د هذ� �لف�صل ) رقم 3 ( . 
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�لعرب ، وقلت �إن �لت�صدي ل� » �إ�صر�ئيل « يتطلب قيام دولة 
�تحادية بين �لدول �لتي تتماثل في ظروفها وخ�صو�صاً 
كان  �ل��ج��و�ب  ��ن  ويوؤ�صفني   ، �ل��ع��دو  م��ع  �لمو�جهة  دول 
�إرجاء  منا  طلبو�  ب��ا�ن  �ل��ع��رب  �لحكام  بع�ش  م��ن  يومئذ 
�ل�مر ب�صعة ���صهر حتى يمكن �إز�لة �آثار �لعدو�ن ! وكان 
جو�بي ��ن �إز�لة �آثار �لعدو�ن بدول عربية متفرقة يتطلب 
���صهر ، وها نحن �لآن في �لعام  ��عو�ماً عديدة ل ب�صعة 
 �لثامن ولم ن�صتطع بعد �إز�لة �آثار �لعدو�ن �لإ�صر�ئيلي ... 
�لعرب  �لحكام  ��ل�صنة  على  �لآن  ي�صمى  �ل��ذي  ��ن  و��عتقد 
��ن يكون بديالً عن �لوحدة  بالت�صامن �لعربي ل يمكن 
�لعربية ، حتى ��ن حرب ت�صرين �ل�خيرة ��ثبتت ��ن �لوحدة 
ر��ينا  وق��د   . �آخ��ر  �صيء  �لعربي  و�لتن�صيق  �صيء  �لعربية 
و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية  �لمجالت  في  �لتن�صيق  فعل  ماذ� 
يدعي  ��ن  ع��رب��ي  ح��اك��م  ��ي  ي�صتطيع  فهل   ، و�لبترولية 
 ��ننا منذ حرب ت�صرين ن�صدر عن �صيا�صة عربية و�حدة ؟ 
و�لجيل   ، با��صرها  �لعربية  �لوطنية  �لقوى  ��نا�صد  �إنني 
بزمام  ويم�صكو�  يعودو�  ��ن  �صبابنا وطالبنا  �ل�صاعد من 
�لوحدة �لعربية �لتي ���صبحت مع �ل��صف » ق�صية يتيمة « 
و��رجو ��ن ل تطول هذه �لفترة ؛ ل�ن �إيمان �ل�مة �لعربية 
موجات  تغمرها  ��ن  من  و���صلب  ��عمق  �ل��وح��دة  بق�صية 

في  �لعربية  �ل�م���ة  تعي�صها  �ل��ت��ي  و�لن��ف�����ص��ال  �لتجزئة 
�لظروف �لر�هنة . 

قي  �ل��خ��رط��وم   » لء�ت   « ���صبحت  ��ي��ن   ، بالمنا�صبة  •	
�ل�صالم  �لحديث عن موؤتمر  �لذي يطغى فيه  �لوقت 

في جنيف ؟ 
وهي   ، �ل��خ��رط��وم   » لء�ت   « �إن  ��ق���ول  ��ن  يوؤ�صفني   -
من�صوبة �إلّي ، قد دفنت في موؤتمر �لخرطوم نف�صه ، وقد 
 ! �لخرطوم  « من لء�ت  » ل  كل  « مكان  نعم   « �نت�صبت 
غير ��ن �لجماهير �لعربية ومعها �ل�صعب �لفل�صطيني ما 
ز�لت متم�صكة بهذه » �لالء�ت « وت�صيف �إليها » ل « ر�بعة 

موجهة �إلى �لحكم �لعربي �لمعا�صر ! 
�إنجاز�ت �لقيادة �لفل�صطينية �لحالية ؟  كيف تقّيمون  •	
تتبعه  �ل��ذي  �لعمل  ���صلوب  على  مالحظاتكم  هي  وما 

منظمة �لتحرير �لتي كنتم ��ول من تولى رئا�صتها ؟ 
- ل ��ريد ��ن ��خو�ش في هذ� �لمو�صوع على �صفحات 
مع  �لخا�صة  لندو�تي  ه��ذ�  ��ت��رك  ��ن  و��ف�صل   ، �لجر�ئد 
�لقياد�ت �لفل�صطينية ، وفيما ���صدي �إليهم من �لن�صيحة 

و�لتوجيه . 
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3( ر�شالة ال�شقيري اإلى الروؤ�شاء والملوك العرب
في موؤتمر قمة الرباط 1974/10/26

موؤتمر  �نعقاد  لمنا�صبة  �لر�صالة  ه��ذه  �إليكم  ��ب��ع��ث 
�لقمة �لعربي �ل�صابع في �لرباط ، و�ل�مة �لعربية تو�جه 
مرحلة بالغة �ل�همية و�ل�صعوبة ، ول ��بالغ �إذ� قلت �إنها 
���صتثني  ول   ، �لطويل  تاريخنا  في  م��رت  مرحلة  ��خطر 
من ذلك غزو�ت �لتتار و�لإفرنج على �ل�مة �لعربية في 

�لع�صور �لو�صطى . 
و�إني ل��صتميحكم عذر�ً ��ن ��بد�� هذه �لر�صالة بمقدمة 
متو��صعة عن �صاحبها ، بالقدر �لذي يت�صل بم�صمونها 

وحو�فزها و��هد�فها . 
و�لنفعال  �ل��ح��م��ا���ش  مبعثها  لي�ش  �ل��ر���ص��ال��ة  ف��ه��ذه 
�ل�صبعين من  يقترب من  وه��و  �صاحبها  ف��اإن   ، �لعاطفي 
عمره ، قد خلف �لحما�صة ور�ءه منذ زمن بعيد ، فانطفا�ت 
جذوة �نفعالته و��صتعل ر���صه �صيباً ، و�إن كان �ل�صيب قد 
�لقاهرة  �ل�ربعة من  �لقمة  موؤتمر�ت  يو�كب  وهو  باكره 
�إلى �لخرطوم ، وما  �إلى �لد�ر �لبي�صاء  �إلى �لإ�صكندرية 
�لوحيد في معظمها  �لتنفيذ  ك��ان  ق���ر�ر�ت  �����ص��درت من 

��نها لم تنفذ . 
 وهذه �لر�صالة كذلك ، ل ت�صتهدف �لمز�ودة على ��حد ، 
فاإن �صاحبها قد تخلى عن �لم�صوؤولية �لعامة بعد حرب 
�ل�يام �ل�صتة ، وهو يدرك بالطبع ��نه ��مام ��صتحالة عملية 
في ��ن ي�صبح ملكاً ��و رئي�صاً ، باعتباره فل�صطيني �لمولد 
و�لن�صا�ة ، و�لوطن �لعربي ت�صوده ��و�صاع �لتجزئة �لعربية 
�لتي تجعل من �لمو�طن �لعربي ، �إن�صاناً ��جنبياً في كثير 

من ن�صاطاته �لعادية . 
وهذه �لر�صالة ��خير�ً ، ل تق�صد �إلى �لتنديد بالملوك 
و�لروؤ�صاء ، ��و �لت�صهير بمو�قفهم ��و �لك�صف عن �إخائهم ، 
بل ت�صتهدف - ��ولً و��خير�ً - دعوتهم �إلى طريق �ل�صو�ب 
و�ل�صد�د و�لإقالع عن �لنجر�ر في �رتكاب �ل�خطاء ، فاإذ� 
ف��اإن رجوع   ، �ل�صو�ب ف�صيلة  �إل��ى  �لمو�طن  ع��ودة  كانت 

�لحاكم عن �لخطا� ف�صيلة ��عظم و��كرم . 
م��ن وقت  ي��وؤج��ل  ق��د ظ��ل  ��ن موؤتمركم  �لخير  وم��ن 
لآخر ، حتى ر�صا ��خير�ً على �لموعد �لحا�صر بعد قر�بة 
 عام و�حد على �نعقاد موؤتمر �لقمة �ل�خير في �لجز�ئر ، 
�لموقف  ك�صف  من  لمزيد  كاملة  �لفر�صة  تهيا�ت  وبهذ� 
�لو�جب  ��ن  �ل�ذه����ان  �إل���ى  ي��ت��ب��ادر  م��ا  و��ول   ، ��ب��ع��اده  بكل 
يق�صي ��ن يكون ��مامكم ك�صف ح�صاب عن �لعام بكامله ، 

ي�صرد ب�صدق و��مانة ��خطاءكم و�إنجاز�تكم . 
و�إني ل�عتقد مخل�صاً ، ��نكم في هذه �لفترة �لع�صيبة ، 
��حوج ما تكونون �إلى ك�صف با�خطائكم ل منجز�تكم ، فهذه 
ت�صيد   ، �لر�صمية  �لعربية  �لإع��الم  ��جهزة  �إ�صهارها  تتولى 

بها وترددها بحرية كاملة من غير قيود ول حدود . 
حين   » �ل��خ��ط��ا�   « كلمة  ��صتعمال  ع��ن  ��ع��ت��ذر  ول�صت 
�لعربية  �للغة  في  ��ج��د  ل  فاإني   ، مو�قفكم  �إل��ى  ��ن�صبها 
كلمة  من  ولطفاً  وعفة  ��دب���اً  ��كثر  لفظاً   - ��غناها  وم��ا   -

�لخطا� في �لتعبير عن �لخطا� . 
ول ��ح�صب ��ن �ل�مر في حاجة �إلى �عتذ�ر ، حتى في 
مخاطبة �لملوك و�لروؤ�صاء في لهجة قا�صية غير نابية ، 
وحرب   ، و�لمالطفة  �لمجاملة  يحتمل  ل  �لم�صير  ف��اإن 
رم�صان �لمجيدة �لتي رفعت ر���ش �ل�مة �لعربية �صامخاً ، 

 

تمر ه��ذه �ل�ي����ام ف��ي عنق �ل��زج��اج��ة ، و��ح����وج م��ا تحتاج 
 �إليه ��ن تظل في حمى من �ل�خطاء �لتي تتعاقب عليها ، 
�إنجاز�تها �لعظيمة في غمرة �لم�صاومات  حتى ل تتاآكل 
، ول يتناق�ش ر�صيدها في مهب  ف�صيئاً  �ل�صيا�صية �صيئاً 

�لرياح �لدولية يوماً بعد يوم . 
��ولي  مكا�صفة  ف��ي  �ل��صمى  �ل��و�ج��ب  ين�صا�  هنا  وم��ن 
�ل�مر با�خطائهم ، ب�صدق و�صجاعة ، فلي�ش �لدين ولكنها 
�ل�مر  ��ول��ي  ، ومن هنا كذلك وجب على  �لدين و�لدنيا 
�آر�ئهم  �لمعوج من  و��ن يقّومو�   ، بالن�صيحة  يلتزمو�  ��ن 
ومو�قفهم ، و�لتر�ث �لعربي غني كل �لغنى ب�صيرة حكامنا 
�ل�و�ئ��ل �لذين كانو� يحمدون �هلل ، ��ن في رعاياهم من 

يقّوم �عوجاجهم بالحو�ر وبالنار . 
و�نطالقاً من هذ� كله ، ف�صا�قت�صر في ر�صالتي هذه 
�إليكم على بيان �ل�خطاء �ل�صيا�صية �لفادحة �لتي وقعت 
 بعد حرب رم�صان ، ثم ��ختم بعد ذلك باقتر�ح خطة بديلة ، 
 ، تو�جهها  �لتي  و�لمز�لق  �ل��م��اآزق  �لعربية  �ل�م��ة  تجنب 
وتمكن �لن�صال �لعربي من ��صتئناف م�صيرته في تحقيق 

��هد�فه �لقريبة و�لبعيدة . 
المهادنة الأميركية : 

��ن   ، و��ول ه���ذه �ل�خ���ط���اء و��ق��دم��ه��ا ع��ل��ى �لإط�����الق 
�لحكومات �لعربية ر�حت بعد حرب رم�صان تتعامل مع 
�لوليات �لمتحدة ، تعاوناً غير متو�زن ول موزون ، بل �إنه 
يت�صم بالمغامرة من غير مبرر �صليم ��و تقدير �صحيح . 
��علن �لجانب �لعربي ثقته بالوليات �لمتحدة من  فقد 
غير تحفظ ول �حتر�ز ، و��كد تا�كيد �لو�ثق ��ن �ل�صيا�صة 
�ل�ميركية قد غيرت موقفها ب�صورة جذرية ، وجعل منها 
ل�زمة  �ل�صلمية  بالت�صوية  ي�صمى  لما  و�صامناً  و�صيطاً 

�ل�صرق �ل�و�صط . 
�نطلقت  ف���ق���د   ، �ل����ف����ادح  �ل���خ���ط���ا�  ل���ه���ذ�  و�م������ت������د�د�ً 
�لت�صريحات �لعربية �لر�صمية تردد ��ن �لدكتور كي�صنجر 
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وزير �لخارجية �ل�ميركي هو �صانع �لمعجز�ت ، و��نه ��هل 
�لعربية  �لإع��الم  ��جهزة  ، ور�حت  �لكاملة  �لعربية  للثقة 
��ميركا  ��ن  �ل��ع��رب��ي  �ل��م��و�ط��ن  روع  ف��ي  ت��دخ��ل  �لر�صمية 
لال�مة  �صتحقق  كي�صنجر  �ل��دك��ت��ور  خ��ارج��ي��ت��ه��ا  ب��وزي��ر 
�لعربية مطلبها �لمرحلي �لر�هن في �لن�صحاب �لكامل 
�لمطالب  وتحقيق   ، �لمحتلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�ر�����ص���ي  م��ن 

�لم�صروعة لل�صعب �لفل�صطيني . 
وهذ� �لت�صخيم ل�ميركا و�لتعظيم لوزير خارجيتها ، 
�إنما يعود بال�مة �لعربية خم�صين عاماً �إلى �لور�ء ... �إلى 
تلك �لحقبة �لعربية �لمتخلفة في ��و�ئل �لع�صرينات حين 
و�لتعظيم  �لتفخيم  من  موجة  �لعربية  �لقياد�ت  �صادت 
با�نه  �لكولونيل لورن�ش - �لذي و�صف يومئٍذ  ل�صخ�صية 
و�صديق  و�لنقالبات  �لحروب  ومدبر  �لمعجز�ت  �صانع 
�لعرب �ل�كبر - �لقادر على �نتز�ع �ل�صتقالل من مخالب 
 �لحلفاء ، حتى ���صبح يلقب ب� » ملك �لعرب غير �لمتّوج « .. 
دول  وم��ع��ه  ل��ورن�����ش  �ل��ك��ول��ون��ي��ل  ��ن  ك�صفت  ��ن  لبثت  م��ا 
�لحلفاء ، قد نكثو� عهودهم وفر�صو� على �لبالد �لعربية 
�ل�مة  ت���ز�ل  ول   ، و�ل��ت��ج��زئ��ة  و�ل�صهيونية  �ل���ص��ت��ع��م��ار 
�لعربية تئن تحت كابو�ش هذ� �لبالء �لثالثي �لرهيب . 

ومثل �لكولونيل في �لما�صي ، فاإن �لدكتور كي�صنجر 
ي�صطنع  و��خ��ذ   ، و�لعقال  �لكوفية  لب�ش  قد  �لحا�صر  في 
�صد�قة �لعرب وينتزع ثقتهم ، ويمنيهم با�نه �صي�صنع لهم 
يتطلع  �لتي  �لكبرى  �لمعجزة  ��ن  حين  على   ، �لمعجز�ت 
�لحكومات  يحمل  ��ن  هي  �إنجازها  �إل��ى  كي�صنجر  �لدكتور 
�ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �لع���ت���ر�ف ب��� » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « و�ل�����ص��ل��ح معها 
ف�صلت  ك��ب��رى  معجزة  ح��ق��اً  وت��ل��ك   ، ب��ج��و�ره��ا  و�لتعاي�ش 

 

 » �إ�صر�ئيل « في �لو�صول �إليها ، منذ ن�صا�ت �إلى يومنا هذ� . 

ول�����ص��ن��ا ف��ي ح��اج��ة ف��ي �ل���ع���ودة �إل���ى ت��اري��خ �لوليات 
�لمتحدة ، ودورها �لرهيب في �إلحاق ��كبر كارثة بال�مة 
 �لعربية فيما بذلت من جهود �صخمة في ن�صوء » �إ�صر�ئيل « 
�صنة  و�لع�صرين  �لخم�ش  ، في خالل  �لمتو��صل  ودعمها 
�لما�صية ، ويكفي ��ن نذكر ��ن ��ميركا باإمد�د�تها �لع�صكرية 
�ل�صخمة ، كانت هي �ل�صبب �لوحيد في ��نها طّوقت حرب 

رم�صان �لمجيدة وحالت بينها وبين �لن�صر �لكامل . 
�ل��ت��ي مكنت  ه��ي  ��م��ي��رك��ا  �إن  ب��ل   ، ه��ذ� فح�صب   لي�ش 
قو�تها  لت�صل   ، �لمبادرة  زم��ام  ��صتعادة  من   » �إ�صر�ئيل   «
�لع�صكرية �إلى �ل�صفة �لغربية في م�صر و�إلى جبل �ل�صيخ 
�لبا�صلة  �لم�صرية  �لقو�ت  �جتازت  ��ن  بعد   ، �صورية  في 
��ن �خترقت �لقو�ت  ، وبعد  ، ودم��رت خط بارليف  �لقناة 
 ، تح�صيناته  ودم��رت  �لعدو  خطوط  �ل�صجاعة  �ل�صورية 

و���صرفت على بقاع فل�صطين �لمحتلة . 
وقف  بعد  وحتى   ، ��ميركا  ��ن  نذكر  ��ن  يكفي  �إن��ه  بل 
�لمالية  « بالمعونات  �إ�صر�ئيل   « ��مدت  ، قد  �لنار  �إطالق 
�ل�صخمة و�لإمد�د�ت �لع�صكرية �لمتو�لية ، لت�صمن لها 

على �ل��دو�م �لتفوق �لع�صكري ، وكان �آخر هذ� �لمدد ما 
�لدبابات  من   » �إ�صر�ئيل   « ل�  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  قدمته 
 ، ��لمانيا  ف��ي  �ل�طلنطي  حلف  م��خ��ازن  م��ن  و�ل��ط��ائ��ر�ت 
قدمته في هذ� �ل�صهر وعلى عجل ، كا�نما �لمعركة و�قعة 

�ليوم ��و غد�ً . 
ولم تكتِف ��ميركا بهذ� كله ، بل �نتهزت فر�صة �نعقاد 
�لرئي�ش  ، فخطب  �ل�خ��ي��رة  دورت��ه��ا  �لمتحدة في  �ل�م��م 
في  �لعربية  �ل�م��ة  وكا�نما   ، خارجيته  ووزي��ر  �ل�ميركي 
قف�ش �لتهام ، فر�حا يهدد�ن ويتوعد�ن �لدول �لعربية ، 
ويعتبر�ن �لبترول �لعربي م�صوؤولً عن �ل�زمة �لقت�صادية 
�لعالمية ، وجعال �ل�مم �لمتحدة منبر�ً للت�صهير بال�مة 
كانت  �لتي   - �ل��ب��اردة  �لحرب  ���صبحت  وكا�نما   ، �لعربية 
قائمة في �لخم�صينات بين ��ميركا ورو�صيا - حرباً ��خرى 

بين ��ميركا و�ل�مة �لعربية في �ل�صبعينات . 
على  �ل��رد  �لعربية  �ل��دول  خارجية  وزر�ء  تولى  وق��د 
�ل�صيني  �لوفد  ، كما تولى رئي�ش  �ل�ميركية  �لتهديد�ت 
�لدول  �إع��ج��اب  ��ث���ار  تفنيد�ً  �ل�م��ي��رك��ي  �ل��م��وق��ف  تفنيد 
�لعربي في  �ل��رد  ... ولكن  �لمتحدة  �ل�م��م  �ل�ع�صاء في 
��ن يرد برد عربي حا�صم في  قاعة �ل�مم �لمتحدة يجب 
�لوطن ، فالعد�ء �ل�ميركي يجب ��ن يقابله عد�ء عربي ، 

يت�صم بالحكمة و�ل�صجاعة حقاً . 
ولقد كان على ر���ش �إنجاز�ت حرب رم�صان ��ن �ل�مة 
�لعربية قد �كت�صفت ذ�تها و�كت�صفت معها قدر�تها �لر�دعة 
 �لفاعلة ، وبعد ��ن �نق�صى هذ� �لعام على حرب رم�صان ، 
وم��ا خلف م��ن درو����ش وعبر ، ف��اإن �ل��در���ش �ل�ك��ب��ر �لذي 
 ، ويعملوه  يتعلموه  ��ن  و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  على   يتوجب 
هو ��ن ي�صهرو� في وجه ��ميركا جميع ���صلحة �لردع �لتي 
يملكونها من دبلوما�صية و�قت�صادية ونفطية على جميع 
��ن  حاجة  ف��ي  ول�صت   .. �لميادين  جميع  وف��ي  �لجبهات 
��و ��ف�صلها ، فاإن �لجماهير �لعربية تعرفها حق  ���صردها 
��ميركا  ��ق��ام��ت  ��ن  منذ  بها  تنادي  فتئت  وم��ا   ، �لمعرفة 
ونه�صتنا  وحدتنا  دون  فحالت   ، وطننا  في   » �إ�صر�ئيل   «
�لذي  �ل���ردع  م��وق��ف  و�إن   ، ووج��ودن��ا  حياتنا  و��صتنزفت 
��دعوكم �إليه ل ينبع من �ل�صعور بالبغ�صاء نحو �لوليات 
�لمتحدة لغير ما �صبب ، فا�نا ��نتمي �إلى جيل عربي كان 
يطالب في �لم�صرق �لعربي ، في ��و�ئل �لع�صرينات بانتد�ب 
�ل�صتقالل ل  كان مطلب  �إذ�   ، �ل�صام  دي��ار  ��ميركي على 

�صبيل �إلى تحقيقه . 
كان ذلك مبلغ �إعجابنا وثقتنا في �لوليات �لمتحدة 
تنا�صبنا  �ل�ميركية  �ل�صيا�صة  ��خ���ذت  وق��د  ��م��ا   ، يومئٍذ 
باإن�صاء  �ل��ولي��ات �لمتحدة  ، منذ ق��ر�ر  �ل��ع��د�ء بعد ذل��ك 
و�ليوم  �ل�صهر  ه��ذ�  �إل��ى  ع��ام 1947  �ليهودية في  �ل��دول��ة 
�لذي تعقدون فيه موؤتمركم �لعتيد .. فقد ���صبح �لو�جب 

�لقومي يدعوكم ��ن تقابلو� �لعد�ء بالعد�ء . 
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 ، ��م��ي��رك��ا  ت��ه��ادن  ��ن  �لعربية  �ل�صيا�صة  �خ��ت��ارت  لقد 
وقد م�صى عام كامل على �لتجربة ، فماذ� كانت ح�صيلة 

�لتجربة ؟ 
�إذ� كان �لعام �لذي م�صى بكل �جتماعاته وموؤتمر�ته 
��ث��ب��ت ��ن  ، ف��ق��د  ��ث��ب��ت �صيئاً  وم��م��اط��الت��ه ووع����وده ، ق��د 
نتائج  �إل��ى  يعود  فيها  �ل�صتمر�ر  و��ن   ، فا�صلة  �لتجربة 

فا�صلة . 
لقد ��ثبت هذ� �لعام ��ن �صيا�صة �لدكتور كي�صنجر في 
 �لو�صول �إلى ت�صوية �صلمية قد ر�صت على ح�صيلة و�حدة : 
وطائر�ت  ودب��اب��ات   ، �لعربية  للدول  وقبالت   مجامالت 

ل� » �إ�صر�ئيل « . 
�صارخة  حقائق  ولكنه   ، م�صنوعاً  �صجعاً  ه��ذ�  ولي�ش 
تتحدث عن نف�صها بنف�صها ، وما على �لملوك و�لروؤ�صاء 
�إل ��ن ي�صتمعو� �إليها ويعملو� بهديها ، ��لم يخطبو� مر�ت 

ومر�ت : نعادي من يعادينا ون�صادق من ي�صادقنا . 

اأميركا ت�شتخدم �شالحنا : 
في  يتمثل  فاإنه   ، �لفادحة  �لعربية  �ل�خ��ط��اء  وثاني 
�لطريقة �لتي ��صتخدم فيها �لبترول �لعربي ، فقد �صار 
في دروب ملتوية ، و�نتهى به �ل�مر دون ��ن يحقق ��هد�فه 
�لعربية و�نتزعته ��ميركا من ��يدينا ، فدعمت �قت�صادها 
وحققت ل�صركاتها ��رباحاً طائلة ، و��لحقت ب�صركائها في 

حلف �ل�طلنطي و�ليابان خ�صائر فادحة . 
ولن يغفر �لتاريخ �لعربي للحكام �لعرب ��نهم �رتكبو� 
 ��كبر تر�جع عن قر�ر�تهم �لمعلنة ب�صدد �صالح �لبترول .. 
��ن  ، ودون  ك��ادو� يقطفون ثمارها  ��ن  بعد  تر�جعو� عنها 
يحققو� �ل�هد�ف �لتي ��علنوها ، و�ندلعت ��ل�صنة �لإعالم 

�لر�صمية تهلل ل�ثرها وخطرها . 
�إل��ى �لمحا�صر �لر�صمية ، ل����ص��رد على  ��ع��ود  ��ن��ا  وه��ا 
في  وتو�ريخها  بن�صو�صها  مو�قفهم  و�لروؤ�صاء  �لملوك 

عر�ش موجز ح�صب �لترتيب �لزمني : 
في 1973/10/16 ��ي بعد ع�صرة ��يام من حرب رم�صان 
���صدر وزر�ء �لنفط �لعرب في �جتماعهم �لذي عقدوه في 
�لكويت ، قر�ر�ً و��صحاً ين�ش على تخفي�ش �إنتاج �لنفط 
فور�ً بن�صبة ل تقل عن خم�صة بالمائة حتى يتم �ن�صحاب 
، وحتى  �لمحتلة  �لعربية  �ل�ر����ص��ي  « من كل  �إ�صر�ئيل   «
تعاد لل�صعب �لفل�صطيني حقوقه �لم�صروعة ، و��ن يوجه 

�لخف�ش نحو �لوليات �لمتحدة في �لمقام �ل�ول . 
ب��ي��ن �تجاهين  وق���د ك���ان ه���ذ� �ل���ق���ر�ر ح���اًل و���ص��ط��اً 
ي�صرون  و�لجز�ئر  وليبيا  �ل��ع��ر�ق  ك��ان  فقد   ، مختلفين 
�لدول  وك��ان��ت   ، ��ميركا  تجاه  �صر�مة  �����ص��د  موقف  على 
�لعربية �ل�خرى ترى ��ن تعالج �ل�مور » بالروّية و�لحكمة 

و�لتدرج « . 

�ل�مة  �بتهجت  ، فقد  �لخ��ت��الف  ه��ذ�  ك��ان  ما  وكائناً 
�ل��ع��رب��ي��ة ل��ق��ر�ر م��وؤت��م��ر �ل��ك��وي��ت ، ور���ص��ي��ت ب��ه كخطوة 
�لعربي  �لبترول  رب��ط  ��ن��ه  ، وخا�صة  �لطريق  ��ول��ى على 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  و�صمان  �لكامل  بالن�صحاب 

ب�صورة كاملة ل ت�صوبها �صائبة . 
وفي 1973/10/18 ���صدرت �لحكومة �ل�صعودية بياناً 
ر�صمياً ��علنت فيه ��نها �صتبذل كل م�صاعيها لدى حكومة 
�لحالي  لتعديل موقفها   ، �ل�ميركية  �لمتحدة  �لوليات 
بدعم » �إ�صر�ئيل « في حربها مع �لدول �لعربية ، و�إذ� لم 
تثمر هذه �لم�صاعي فاإن �ل�صعودية �صوف توقف ت�صدير 

�لنفط للوليات �لمتحدة . 
�لعربية  �ل��ج��م��ه��وري��ة  ح��ظ��رت   1973/10/19 وف���ي 
�لليبية �صحن �لنفط �إلى �لوليات �لمتحدة �ل�ميركية ، 
وفي �ليوم نف�صه ���صدرت �ل�صعودية قر�ر�ً بوقف ت�صدير 
�ل�صالح  �إم���د�د�ت  ب�صبب  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  �إل��ى  �لنفط 

�ل�ميركي ل� » �إ�صر�ئيل « . 
للنفظ  �لمنتجة  �ل�خ����رى  �لعربية  �ل���دول  و��ع��ل��ن��ت 
�إج��ر�ء�ت مماثلة تنفيذ�ً لقر�ر�ت موؤتمر �لكويت .. على 
من  ب��دلً  �لتا�ميم  �صيا�صة  تنفيذ  ف��ي  �ل��ع��ر�ق  بقي  حين 

�لتخفي�ش . 
 ، �ل��ن��ار  �إط���الق  وف��ي 1973/10/22 �صدر ق��ر�ر وق��ف 
ولكن �لدول �لمنتجة للنفظ ��صتمرت في �إجر�ء�تها �لتي 
لن  �لنفط  �صالح  ��ن   ، نف�صه  �ليوم  في  و��علنت   ، �تخذت 
يتوقف بتوقف �لقتال ، و��ن �لحظر على ت�صدير �لبترول 
�إلى ��ميركا �صوف ي�صتمر �إلى ��ن يتم �ن�صحاب » �إ�صر�ئيل « 
�لكامل من �ل�ر��صي �لعربية �لمحتلة ، وت�صتعاد �لحقوق 

�لم�صروعة لل�صعب �لفل�صطيني . 
�لعربية  �ل�ق��ط��ار  منظمة  �����ص��درت   1973/11/15 وف��ي 
�لعربية  �ل����دول  ��ن   : ف��ي��ه  ��ع��ل��ن��ت  ب��ي��ان��اً  للنفظ  �لمنتجة 
�صتو��صل فر�ش �لقيود على �إنتاج �لنفط �إلى ��ن تقرر �ل��صرة 
�لدولية �تخاذ �إجر�ء�ت حا�صمة وفعالة لحمل » �إ�صر�ئيل « 

على �لن�صحاب من �ل�ر��صي �لعربية �لمحتلة . 
تعليقاً  �لكويتي  �لنفط  وزي��ر  ��علن  نف�صه  �ليوم  وفي 
��ميركا  �لعربي على  �لنفط  با�ن حظر   « �لبيان  على هذ� 
�صيبقى �صاري �لمفعول ، طالما ��صتمر �لحتالل لال�ر�ش 
�لعربية ، وما د�م �ل�صعب �لفل�صطيني لم ي�صترد حقوقه 

�لم�صروعة « . 
تحذير�ً  كي�صنجر  �لدكتور  ��علن   1973/11/21 وفي 
بقيام   « فيه  ينذر  للنفظ  �لمنتجة  �لعربية  �ل���دول  �إل��ى 
حرب  ��صتمرت  �إذ�  م�صادة  ب��اإج��ر�ء�ت  �لمتحدة  �لوليات 

�لنفط �لعربية « . 
�صريعاً  �ل�م��ي��رك��ي  �لتهديد  على  �لعربي  �ل��رد  وج��اء 

وحا�صماً وو��صحاً .. 
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ففي 1973/11/22 رد وزير �لنفط �ل�صعودي قائالً : 
�إذ� ما لجا�ت �لوليات �لمتحدة �إلى �لتدخل �لع�صكري فاإن 
�آبار نفطها ، و���صاف  بالده �صتعمد �إلى تفجير عدد من 
��نه �إذ� ما و�صع جدول زمني بالن�صحاب �لإ�صر�ئيلي من 
 �ل�ر�ش �لعربية ف�صيو�صع جدول مقابل بالزيادة �لنفطية ، 
�إلى  �إنتاج �لنفط  �صيعود  و��نه عندما يتم �لن�صحاب كلياً 

ما كان عليه قبل حرب ت�صرين . 
في  �لعربي  �لقمة  موؤتمر  �نعقد   1973/11/26 وف��ي 
�لنفط  با�صتخد�م   «  .. حا�صماً  ق����ر�ر�ً  و�ت��خ��ذ  �ل��ج��ز�ئ��ر 
�لعربي ك�صالح .. و�ل�صتمر�ر في �لحظر بالن�صبة للدول 

�لم�صاندة ل� » �إ�صر�ئيل « . 
وعقب �نتهاء موؤتمر �لجز�ئر ، �صرح �لرئي�ش بومدين 
�لذي  �لقر�ر   - �لعربي  �لقمة  لموؤتمر  رئي�صاً  بو�صفه   -
�تخذه �لملوك و�لروؤ�صاء ب�صدد حظر �لبترول �لعربي ، 
ورد على تهديد�ت �لدكتور كي�صنجر ب�صا�ن قيام �لوليات 
�لمتحدة �ل�ميركية بعمل ع�صكري لحتالل منابع �لنفط 
�لعربي بقوله » هذ� كالم فارغ ، هل يريدون و�صع دبابة 
على كل متر مربع في �لعالم ، لقد قلت عندما تحدثو� 
ع���ن �ل���وح���د�ت �ل�م��ي��رك��ي��ة �ل��خ��ا���ص��ة �ل��ت��ي ت���ت���درب في 
��ن   ، �لعربي  �لنفط  منابع  لحتالل  ��صتعد�د�ً  �ل�صحر�ء 
هذ� يكلفنا ب�صعة فد�ئيين لن�صف �آبار �لبترول ، و�صتكون 

كارثة �لغرب كارثة كبرى « . 
وفي 1973/12/4 عاد �لرئي�ش �لجز�ئري ، وكرر تحذيره 
��صتخد�م  ��و  بعجرفة  �لت�صرف  �ل��غ��رب  ح��اول  �إذ�   « بقوله 
 ، �آبار �لنفط �صتحرق  ، و�إن كل  �لقوة فاإنه �صي�صاب بكارثة 

وكل ��نابيب �لنفط �صتدمر ، و�صيدفع �لغرب �لثمن « . 
�لعربية  �ل�ق��ط��ار  منظمة  ع��ق��دت   1973/12/9 وف��ي 
 ، لدر��صة �لموقف من جديد  �لم�صدرة للنفط �جتماعاً 

و�تخذت �لقر�ر�ت �لآتية : 
�لن�صحاب  ح��ول  �ت��ف��اق  �إل���ى  �لتو�صل  ت��م  �إذ�   : اأولً 
مقدمتها  وف��ي   ، �لمحتلة  �ل�ر����ص��ي  كل  من  �لإ�صر�ئيلي 
ع من » �إ�صر�ئيل «  مدينة �لقد�ش بموجب جدول زمني موقَّ

 

على  �لحظر  ف��اإن   ، تنفيذه  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  وت�صمن 
بدء  فور  �صيرفع  �لمتحدة  �لوليات  �إل��ى  �لنفط  ت�صدير 

تنفيذ �لجدول �لزمني لالن�صحاب . 
ثانياً : يعقد وزر�ء �لنفط حال �لتفاق على �لجدول 
لو�صع جدول زمني لإعادة  �لزمني لالن�صحاب �جتماعاً 
متما�صياً   ، عليها  كان  �لتي  �لم�صتويات  �إلى  �لنفط  �إنتاج 

بذلك مع مر�حل �لن�صحاب . 
ولقد كان هذ� �لقر�ر �لعربي �ل�خير و��صحاً ومحدد�ً 
يربط ربطاً محكماً بين �لبترول و�لن�صحاب �لإ�صر�ئيلي 
من �ل��ش �لعربية ، ومن �لقد�ش ، و��يقنت �ل�مة �لعربية 
��ن �لحكومات �لعربية جادة حقاً هذه �لمرة ، و��ن �لجالء 
�لإ�صر�ئيلي ���صبح قاب قو�صين ��و ��دنى ، و��ن حرب رم�صان 

�لمجيدة و�إلى جانبها حرب �لبترول ، �صوف تحقق هدفها 
�لمرحلي في تحرير �ل�ر�ش �لعربية من �صرم �ل�صيخ �إلى 

جبل �ل�صيخ و�إلى �لقد�ش وقلقيلية . 
�لتا�صع ع�صر  ��فاقت �صباح  ��ن �ل�مة �لعربية قد  غير 
�إلى  ت�����ص��اف  ج��دي��دة  ف��اج��ع��ة  ع��ل��ى   1974 �آذ�ر  �صهر  م��ن 
�لفو�جع �ل�صابقة .. و�صيظل �ليوم �لتا�صع ع�صر من �آذ�ر 

يوماً تعي�صاً في تاريخ هذه �لحقبة من ن�صالنا . 
في ذلك �ليوم وقفت �ل�مة �لعربية ��مام �صر�ب �لحكم 
�لعربي ، فقد ���صدرت �لحكومات �لعربية قر�ر�ً باإلغاء كل 
قر�ر�تها �ل�صابقة ، ورفعت �لحظر عن �لوليات �لمتحدة 
�ل�ر��صي  من  و�ح��د�ً  �صبر�ً   » �إ�صر�ئيل   « تن�صحب  ��ن  دون 
�لعربية �لمحتلة ��و عن بيت �لمقد�ش ، و�إذ� كانت �ل�مة 
�لعربية قد فجعت بقر�ر وقف �إطالق �لنار في �لمعركة 
�لع�صكرية بعد ���صبوعين من �ندلعها ، فقد كانت فاجعتها 
�ل��ن��ار ف��ي معركة �لنفط ..  �إط���الق  ب��وق��ف  ��ك��ب��ر و��ك��ب��ر 
فالمعركة �لع�صكرية ل تخلو من ���صر�رها وم�صاعفاتها ، 
ولكن معركة �لنفط كانت و��صحة �لمعالم ، وكانت �ل�مة 
�لعربية تتابع تطور�تها يوماً بعد يوم ، وتلم�ش نتائجها 

�لباهرة . 
�لدفاع  ي�صتطيعون  ل  �لعرب  �لحكام  ف��اإن  هذ�  وعلى 
عن ��نف�صهم في قر�رهم �لخاطئ ، بعودة �صالح �لبترول 
�إلى غمده قبل ��ن يحقق ��هد�فه �لمعلنة و�لموؤكدة �لمرة 
بعد �لمرة ، و��ن رفع �لحظر عن ��ميركا ، ��صتجابة لرغبة 
��ميركا ، دون ��ن نظفر منها ولو ببيان يلزم » �إ�صر�ئيل « 

بالن�صحاب �لكامل . 
و�لروؤ�صاء  �لملوك  ��م��ام  مو�تية  �لفر�صة  فاإن  و�ليوم 
�لمجتمعين في موؤتمر �لقمة ، ل�ن ينجو من م�صوؤوليتهم 
.. ل بالعتذ�ر  �رت��ك��ب��وه  �ل���ذي  �ل��خ��ط��ا�  ف��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
 .. �ل�����ص��ري��ح  �ل��و����ص��ح  بالت�صحيح  ول��ك��ن   ، و�ل���ص��ت��غ��ف��ار 
�لحظر  على  ع��ام  م�صى  قد  فها   ، �ل�صو�ب  �إل��ى  بالعودة 
ورفع �لحظر ، و�ل�ر�ش �لعربية تحت �لحتالل و�لقد�ش 
با�كثر من  �لعربية ل تطالبكم  و�ل�م��ة   .. �لتهويد  تحت 

قر�ر�تكم �لتي تفاخرتم بها زمناً طويالً . 
 ، �لقومي  �لمطلب  ه��ذ�  تعتبرو�  ل  ��ن  ل�رج���و   و�إن���ي 
مز�يدة ، ��و غوغائية ، ��و عاطفية ، وهي �لرد �ل�صائع على 
يدعوكم  �لإ�صر�ئيلي  �لموقف  ف��اإن   ، قومي  مطلب  ك��ل 
ت��ع��ودو� ل�صتخد�م  ��ن   ، ��ي وق��ت م�صى  ��ك��ث��ر م��ن  �ل��ي��وم 
�صالح �لنفط بحكمة و�صجاعة ، بعد ��ن ��علنت » �إ�صر�ئيل « 
في قاعة �ل�مم �لمتحدة ، ��نها ترف�ش �لعودة �إلى خطوط 
1967 وتعتبر بيت �لمقد�ش ب�صطريها �لعا�صمة �لخالدة 

ل� » �إ�صر�ئيل « . 

التحرك ال�شيا�شي بعيداً عن حرب رم�شان : 
وثالث �ل�خطاء �لعربية �لفادحة ، يتج�صد في �لتحرك 
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�ل�صيا�صي �لعربي �لذي جاء في ��عقاب حرب رم�صان ، فما 
�ل�صيا�صة �لعربية  ��خذت  ، حتى  �لنار  �إطالق  ��ن تم وقف 
 ، �لمجيدة  و�نت�صار�تها  رم�صان  حرب  عن  بعيد�ً  ت�صير 
وبد� و��صحاً ��ن �لخط �ل�صيا�صي �لعربي ر�ح ي�صتمد �صيره 
من هزيمتنا في حرب �ل�يام �ل�صتة ، بدلً من ��ن ينطلق 
من �نت�صار�تنا في حرب رم�صان .. وهذ� �لحكم �صارم من 
غير �صك ، ولكنه لي�ش بظالم على ��ي حال ، فقد �ختار 
حكام �لعرب في تحركهم �ل�صيا�صي �لمطالبة بتنفيذ قر�ر 
مجل�ش �ل�من رقم 242 ، وهو �لقر�ر �لذي ��ملته ظروف 
هزيمتنا في حرب �ل�ي��ام �ل�صتة ، فجاء �لخط �ل�صيا�صي 
�إل��ى حقبة   ، �ل���ور�ء  �إل��ى  ردة  بعد ح��رب رم�صان  �لعربي 
�لهزيمة ، وكا�نما حرب رم�صان لم تقع ، وكا�نما �صقطت 

�نت�صار�تها �صهيدة مع ��بطالنا �ل�صهد�ء . 
 ولقد كانت ��مام حكام �لعرب �صياغات دولية كثيرة ، 
تخاطب فيها �لعالم �لدولي ، دون ��ن ت�صهم باطالً وزور�ً 
مرة ��خرى با�ننا نريد �إلقاء �ليهود بالبحر ، ومن �لإن�صاف 
��ن �لرئي�ش �ل�صاد�ت ، قد ��علن في  �إلى �لذ�كرة  ��ن نعيد 
��صتعد�د  على  ��ن��ن��ا   1973 �ل�ول  ت�صرين   16 ف��ي  خطابه 
 ف���ور �لن�����ص��ح��اب م��ن ك��ل �ل�ر�����ص���ي �ل��ع��رب��ي��ة �لمحتلة ، 
��ن نح�صر موؤتمر �صالم دولي في �ل�مم �لمتحدة ، و��ننا 
في هذ� نقبل �لتز�منا بقر�ر�ت �ل�مم �لمتحدة و�لجمعية 
�إلى  ���صتمع  �لعمومية ومجل�ش �ل�م��ن . ولكم وددت و��ن��ا 
 خطاب �لرئي�ش �ل�صاد�ت ��ن تر�صخ عبارة » فور �لن�صحاب « 
على �ل�ر�ش �لعربية ر�صوخ جبل �لمقطم ، و��ن تثبت على 

طريقنا �ل�صيا�صي ثبات ��بي �لهول . 
ولكن �صرعان ما تقل�ش هذ� �لموقف �لدولي ، �لموقف 
�لذي حدده �لرئي�ش �ل�صاد�ت بعناية مركزة ، وتحول من 
في  و�نح�صر   ، �لمتحدة  �ل�م���م  ق���ر�ر�ت  بجميع  �لل��ت��ز�م 
�لمطالبة بتنفيذ قر�ر مجل�ش �ل�من رقم 242 ، و�صاحب 
ذلك حملة �إعالمية �صخمة توؤكد ��ن قر�ر مجل�ش �ل�من 
�ل��ك��ام��ل م��ن جميع  ين�ش ع��ل��ى �لن�����ص��ح��اب �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 
على  �لمحافظة  على  كذلك  وين�ش   ، �لعربية  �ل�ر����ص��ي 
�لحقوق �لم�صروعة لل�صعب �لفل�صطيني .. مع ��ن �لمو�طن 
�لعادي - حتى ولو لم يكن على حظ من �لثقافة �ل�صيا�صية 
- يدرك ب�صهولة حينما يقر�� ن�ش ذلك �لقر�ر ، كما ���صدره 
مجل�ش �ل�من ، ل كما ن�صرته �ل�جهزة �لعربية �لر�صمية ، 
با�نه ل ين�ش على �لن�صحاب �لكامل ، ول يتحدث �إطالقاً 

عن » �لحقوق �لم�صروعة لل�صعب �لفل�صطيني « . 
�ل�من  مجل�ش  لدى  �لعربية  �لوفود  ��ن  نذكر  ونحن 
كانت قد كافحت كفاحاً مرير�ً لكي تقنع ��ع�صاء �لمجل�ش ، 

 

��ر����ٍش « ليكون  ��ل « �لتعريف على كلمة »  ب��ا�ن ي�صمو� » 
�صّن على  �لمجل�ش قد  ولكن   ، كامالً  �صامالً  �لن�صحاب 
 �لدول �لعربية ب� » ��ل « �لتعريف ، لتبقى قب�صة » �إ�صر�ئيل « 

في عنق �ل�مة �لعربية . 

������ص���و�� قر�ر  وه���و   ، �ل�م����ن  ق���ر�ر مجل�ش  ��ن  وو����ص��ح 
���صدرته �ل�مم �لمتحدة بعد قر�ر �لتق�صيم �ل�صهير ، منح 

ل� » �إ�صر�ئيل « معظم مطالبها ، وتتلخ�ش فيما يلي : 
اأولً : �لعتر�ف ب� » �إ�صر�ئيل « كدولة م�صتقلة ذ�ت �صيادة . 

ثانياً : �لتفاق معها على حدود �آمنة معترف بها . 
، و��منها  : �للتز�م باحتر�م وحدتها �لإقليمية  ثالثاً 

و�صالمة ��ر��صيها . 
�إن���ه���اء ح��ال��ة �ل��ح��رب ب��ي��ن �ل����دول �لعربية   : رابــعــاً 

 

و » �إ�صر�ئيل « . 
: �لتنازل عن �لدع��اء�ت و�لمطالب �ل�صابقة  خام�شاً 

 

) وهذ� يعني فل�صطين ( . 
وخليج  �ل�صوي�ش  قناة  في  �لمالحة  حرية   : �شاد�شاً 

�لعقبة . 
 ،  » �إ�صر�ئيل   « ل�  ��ع��ط��اه ق��ر�ر مجل�ش �ل�م��ن  ه��ذ� ما 
بالإ�صافة �إلى ت�صفية �لمقاومة �لفل�صطينية ، ولم يعط 
�صيغة  في   » ��ر�����شٍ   « �لن�صحاب من  �إل  �لعربية  �ل��دول 
�إلى تجريد مناطق عربية من  مكبلة بالقيود .. م�صافاً 
�ل�صيادة  نزع  ي�صبه  ، فيما  ��جل غير محدود  �إلى  �ل�صالح 

�لعربية عنها . 
قر�ر  ف��اإن   ، �لفل�صطينيين  �لالجئين  يخ�ش  وفيما 
مجل�ش �ل�من ، لم ين�ش على �لتز�م » �إ�صر�ئيل « بعودتهم 
 « ثانوية على  بل ن�ش في فقرة   ، دي��اره��م ووطنهم  �إل��ى 

ت�صوية عادلة لالجئين �لفل�صطينيين « . 
�ل�من  مجل�ش  ق���ر�ر  ي�����ص��در  ��ن  طبيعياً  ك���ان  ول��ق��د 
بال�صيغة �لتي جاء فيها ، فاإن هزيمة حرب �ل�يام �ل�صتة 
��ثرها على مجل�ش �ل�م��ن .. وهذه  ��ن ينعك�ش  كان ل بد 
�لمنظمة �لدولية ل تعطي �ل�صعب ، ��ي �صعب ، �إل بقدر 

ما يا�خذ في �صاحة �لمعركة .. ل ��كثر ول ��قل .. 
ولكن لم يكن من �لطبيعي �إطالقاً من �لحكام �لعرب ، 

 

��ن   ، ���صطورة �لحدود �لآمنة  ���صقطت حرب رم�صان  ��ن  بعد 
على  يقوم  �ل��ذي  �ل�م���ن  م��ن مجل�ش  �ل�صادر  �ل��ق��ر�ر  يقبلو� 
�ل��صطورة ذ�تها ، وكانت مفارقة عجيبة حقاً ��ن تبني �ل�صيا�صة 

�لعربية ���صطورة ���صقطتها �لع�صكرية �لعربية �لبا�صلة . 

موؤتمر جنيف : 
ور�بع �ل�خطاء �لعربية �لفادحة ، هو �ل�صتر�ك   
�ل�من  ق���ر�ر مجل�ش  �����ص��ا���ش  ، وع��ل��ى  م��وؤت��م��ر جنيف   ف��ي 
�صليماً  و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  ك��ان موقف  ما  وبقدر   .. �إي��اه 
وو��صحاً في موؤتمر �لجز�ئر ، فقد كان �لموقف خاطئاً 

بالكلية في �ل�صتر�ك بموؤتمر جنيف . 
جنيف  موؤتمر  �صبق  وق��د   ، �لجز�ئر  موؤتمر  ��ن  ذل��ك 
�لعربي  �لن�صال  ��ن مرحلة  قرر  قد  تقريباً  و�ح��د  ب�صهر 

هي : 
اأولً : �لتحرير �لكامل لكل �ل�ر��صي �لعربية �لمحتلة ، 
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 وعدم �لتنازل ��و �لتفريط في ��ي جزء من هذه �ل�ر��صي ، 
��و �لم�صا�ش بال�صيادة �لوطنية عليها . 

ثانياً : تحرير مدينة �لقد�ش �لعربية ، وعدم �لقبول 
با�ي و�صع من �صا�نه �لم�صا�ش ب�صيادة �لعرب �لكاملة على 

�لمدينة �لمقد�صة . 
لل�صعب  �لوطنية  �لحقوق  با�صتعادة  �للتز�م   : ثالثاً 

�لفل�صطيني . 
 ، جميعاً  �لعرب  ق�صية  هي  فل�صطين  ق�صية   : رابعاً 

 

 ، �لل��ت��ز�م  �لتنازل ع��ن ه��ذ�  ول يجوز ل�ي ط��رف عربي 
وذلك وفق ما قررته موؤتمر�ت �لقمة �ل�صابقة . 

ه���ذه ق����ر�ر�ت و����ص��ح��ة وم��ل��زم��ة ح��ق��اً ، ول��ك��ن �لعيب 
�لذي ر�فق موؤتمر�ت �لقمة منذ ��ن �نعقد موؤتمر �لملوك 
و�ل�مر�ء في زهر�ء ��ن�صا�ش ، في عهد �لملك فاروق ، ��ن 
، ولكن �للتز�م بها لم  قر�ر�ت �لقمة �صليمة د�ئماً و��بد�ً 

يكن �صليماً د�ئماً و��بد�ً . 
 ول���ق���د ح�����ص��ب��ن��ا ب��ع��د ح����رب رم�����ص��ان �ل��م��ج��ي��دة ، ��ن 
�صهدنا  ولكنا   ،  » �لقديمة  عادتها  �إل��ى  تعود  لن  » حليمة 
 ، ��ن �نفرط موؤتمر �لقمة في �لجز�ئر ب�صهر و�حد  بعد 
��ن �لوفود �لعربية ت�صترك في موؤتمر جنيف لتنفيذ قر�ر 
مجل�ش �ل�من رقم 242 ، �لذي ي�صتهدف ت�صفية �لق�صية 
�لفل�صطينية من ���صا�صها ، وفي مخالفة و��صحة للقر�ر�ت 

�لتي �تخذها موؤتمر �لقمة �لعربي في �لجز�ئر . 
ويكفي للتدليل على ��هد�ف موؤتمر جنيف ، ��ن �لدكتور 
�لعامي  بالمثل  م�صت�صهد�ً  خطابه  �فتتح  ق��د  كي�صنجر 
�ل�صت�صهاد  ه��ذ�  ك��ان  و�إذ�   ،  » م��ات  ف��ات  �للي   « �لمعروف 
�لفل�صطينية  �ل��ق�����ص��ي��ة  م���وت  ي��ع��ن��ي  ف���اإن���ه  ���ص��ي��ئ��اً  ي��ع��ن��ي 
 ، �لمتحدة  و�ل��ولي��ات   ، كي�صنجر  �ل��دك��ت��ور  ي�صتهي   كما 

و » �إ�صر�ئيل « بطبيعة �لحال . 
 ومن ��جل ذلك فاإن ��صتئناف �لعمل في موؤتمر جنيف ، 
بعد ��ن و�صحت �ل�هد�ف بالتجربة و�لممار�صة ، ل يتفق 
�إطالقاً مع �لمبادئ �ل��صا�صية للق�صية �لعربية ، ول مع 
�لمو�قف �لر�صمية �لتي ��علنها قادة �لعرب منذ خم�صين 
عاماً �إلى يومنا هذ� ، ول مع موؤتمر�ت �لقمة من بد�يتها 

حتى �لآن . 

ال�شتمرار في الخطاأ : 
وخام�ش �ل�خطاء �لعربية �لفادحة ، بل ��فدحها على 
�لإطالق ، هو �ل�صتمر�ر في طريق �لخطا� بعد ��ن و�صحت 

كل منعطفاته ومز�لقه . 
 و�لآن وقد م�صى عام و�حد على وقف �إطالق �لنار ، 
يمكن   ، �ل��ج��ز�ئ��ر  ف��ي  عقدتموه  �ل���ذي  موؤتمركم  وع��ل��ى 
�لتا�كيد ب�صورة جازمة ��ن معالم �لطريق ���صبحت و��صحة 

حتى للذين ��ر�دو� ��ن يكت�صفوه با�قد�مهم ل بروؤو�صهم . 
جنيف  موؤتمر  طريق  ��ن  قاطع  وجه  على  و�صح  لقد 

م�صدود من كل ��طر�فه ، و��نه �إذ� كان مفتوحاً فعلى �صر�ب .. 

 

و�لمفكرون �لعرب حذرو� من عو�قبه قبل �نعقاده ، فاإن 
�لإ�صر�ئيلية  و�ل�ه����د�ف  م��ع��روف��ة  �ل�م��ي��رك��ي��ة  �ل�صيا�صة 
�إل��ى عبقرية خارقة  ، ولي�ش �ل�م��ر في حاجة  مف�صوحة 

لك�صف �لمك�صوف وف�صح �لمف�صوح . 
ومع ذلك فقد مر هذ� �لعام ليك�صف عن �لحقيقة في 
مجموعة من �لوقائع �لمعلنة ، تثبت بما ل يقبل �ل�صك 
موؤتمر  في  حدودها  ر�صمت  �لتي  �لن�صالية  �لمرحلة  ��ن 
�إذ�  �إل   ، �ل�صيا�صية  بالو�صائل  تنفيذها  ي�صتحيل  �لجز�ئر 
كانت �ل�صيا�صة �لعربية �لمعا�صرة تريد ��ن ت�صجل تر�جعاً 

�آخر ي�صاف �إلى �لتر�جعات �لعديدة �ل�صابقة . 
وتتلخ�ش هذه �لوقائع �لمعلنة فيما يلي : 

��نه  م���رة  غ��ي��ر  كي�صنجر  �ل��دك��ت��ور  ��ع��ل��ن  ل��ق��د   : اأولً 
�لعربية  �لمطالب  بين  و�صط  ح��ل  �إل��ى  للو�صول  ي�صعى 
و�لإ�صر�ئيلية ، وهذ� يعني ��ن �لمطالب �لعربية ل يمكن 
في  و�لروؤ�صاء  �لملوك  بها  �لتزم  كما   .. كاملة  تحقيقها 

موؤتمر �لجز�ئر . 
��ميركا - ع�صية �نعقاد موؤتمر جنيف  : قدمت  ثانياً 
دون   ،  » �إ�صر�ئيل   « ل�  - م�صاعدة ع�صكرية ومالية  وبعده 
�إلى  بالن�صبة  محدد  موقف  ب��ا�ي   » �إ�صر�ئيل   « تلتزم  ��ن 

�لن�صحاب . 
�لف�صل  مباحثات  ��ثناء   » �إ�صر�ئيل   « رف�صت   : ثالثاً 
طريق  على  ��ول���ى  خطوة  ه��ي  �لتفاقية  ��ن  �ل��ق��و�ت  بين 

�لن�صحاب �لكامل . 
رابعاً : تو�لت �لت�صريحات �لإ�صر�ئيلية ، و�آخرها منذ 
��يام ، با�نها ل تعتزم �لعودة �إلى خطوط 1967 ، و��نها ت�صر 
على �لبقاء في �لجولن ومو�قع معينة من �صيناء ، وقد 
ببناء  تقوم   » �إ�صر�ئيل   « ��ن  �لإ�صر�ئيلية  �لم�صادر  ��علنت 
ع�صرين  تكاليفها  تبلغ  �لجولن  في  جديدة  تح�صينات 

مليون جنيه �إ�صترليني . 
حين  و�صوحاً  �لإ�صر�ئيلي  �لموقف  �زد�د   : خام�شاً 
��علن رئي�ش �لوزر�ء �لإ�صر�ئيلي �صعار » قطعة من �ل�ر�ش 
م�صتعدة   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « و��ن   ، �ل�صالم  م��ن  قطعة  مقابل 
لتقديم تنازلت �إقليمية .. وهي تتنازل بذلك من ��ر�صنا 

لنا ، مقابل تنازل من ��ر�صنا لها . 
ل�عو�م  ورب��م��ا  �صيغرق  جنيف  م��وؤت��م��ر  ��ن   : �شاد�شاً 
 » �إ�صر�ئيل   « عنها  ��علنت  تف�صيلية  خريطة  في  طويلة 
�لتي  و�لمو�قع  بها  �صتحتفظ  �لتي  �لمو�قع  فيها  تبين 

�صتتنازل عنها .
فاإن  �لفل�صطينيين  لالجئين  وبالن�صبة   : �شابعاً 
���صا�ش توطينهم  �لموقف �لإ�صر�ئيلي و��صح ، يقوم على 
خارج فل�صطين ، في تعبير » �إ�صر�ئيل « ��ن �ل�ر�ش �لعربية 

�صا�صعة ، و��مو�ل �لعرب و�فرة . 
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عن  تتميز  �ل��ت��ي  وه��ي   ، �لمقد�ش  بيت  ��م���ا   : ثامناً 
�صائر �لحو��صر �لعربية با�نها ��عظم �صاحة عربية �صهدت 
��عظم �صر�ع بين �ل�صرق و�لغرب ، فالموقف �لإ�صر�ئيلي 
 ب�صا�نها ل يحتمل مرة و�حدة من �ل�صك .. �إن �لقد�ش عند 
 ، وغربها  �صرقها   ، �لخالدة  �لعا�صمة  ه��ي   » �إ�صر�ئيل   « 
 ول يمكن �لتخلي عنها بالطرق �ل�صيا�صية ، و » �إ�صر�ئيل « 
�لتي خرجت من �لقنيطرة في �إطار �تفاق �لف�صل ، بعد 
من  ت��خ��رج  ��ن  يمكن  ل   ، حجر  على  ح��ج��ر�ً  هدمتها  ��ن 
بيت �لمقد�ش �إل في معركة طاحنة تطحن فيها �لقو�ت 
.. وع��ل��ى ���ص��وء هذه  �لمبكى  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ن��د ح��ائ��ط 
لتحرير  و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  يخطط  ��ن  يجب  �لحقيقة 
�لتحرير  طريق  ه��و  �لم�صلح  فالكفاح   .. �لمقد�ش   بيت 

ول طريق �صو�ه . 
هجرة  ت�صعيد  في  ما�صية   » �إ�صر�ئيل   « �إن   : تا�شعاً 
وتلح  �إل  فر�صة  ��ميركا  تترك  ول   ، �ل�صوفييت  �ليهود 
على �لتحاد �ل�صوفييتي لإباحة �لهجرة �ليهودية ، وفي 
�لموؤتمر �ل�صحفي ، �لذي عقده �لدكتور كي�صنجر ع�صية 
�صفرته �ل�خيرة �إلى �ل�صرق �ل�و�صط ، �صرح با�ن �لم�صاعي 
 �ل�ميركية لل�صغط على هذ� �لمو�صوع �لخطير �صت�صتمر .. 
ود�ر �لبحث بين مو�صكو وو��صنطن على �إباحة �لهجرة ، 
و�نتهى �ل�مر با�ن ��علنت �لم�صادر �لر�صمية من و��صنطن 
ت�صهيل  على  وو��صنطن  مو�صكو  مع  تم  قد  �لت��ف��اق  ب��ا�ن 
�صتين  « بمعدل  �إ�صر�ئيل   « �إلى  �ل�صوفييت  �ليهود  هجرة 

��لفاً في �لعام .. فماذ� بقي من �لت�صوية �ل�صلمية ؟
�لغربية  �ل�صفة  ت�صليم   » �إ�صر�ئيل   « تعتزم   : عا�شراً 
 وقطاع غزة ، من غير �لقد�ش �لكبرى و�لقرى �ل�مامية ، 
�لقدر�ت  ول  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��م��ق��وم��ات  تملك  ل  بحيث 
�لدفاعية ، ول تحقق لل�صعب �لفل�صطيني ��دنى طموحاته 
�لوطنية .. و��ي طموح هذ� بعد ت�صليم معظم �لوطن �إلى 
فاإنه طموح  هناك من طموح  ك��ان  و�إذ�   ! �لدخيل  �لعدو 

�لعدو ��ن نعترف به ، ونعترف بوطننا وطناً له)1( . 

هذه هي الأخطاء ، فما هو ال�شواب ؟ : 
�صوؤ�ل كبير ، ويملك �لملوك و�لروؤ�صاء ��ن يطرحوه في 
وجه كل ناقد ، ويملكون ��ن يقولو� �إن �لنقد �صهل ي�صير ل 
يكلف �إل تحريك �لقلم و�لل�صان .. ولكن و�جب �لملوك 
و�ل�صو�ب   ، �ل�صو�ب  �إل��ى  �لطريق  يعبدو�  ��ن  و�ل��روؤ���ص��اء 
ي�صبح حينئٍذ ي�صير �لمنال .. �إنه ي�صير �لمنال حين تفتح 
�لعرب  �لمفكرين  ��م���ام  ح��ر�ً  �لمجال  �لعربية  �ل�نظمة 

 

- وما ��كثرهم - للتعبير عن �آر�ئهم في �ل�صحافة و�لإذ�عة 
و�لموؤ�ص�صات �لعامة ، وكلها تابعة ب�صكل ��و باآخر لل�صلطة 
في معظم �لدول �لعربية ، فحينئٍذ ي�صتطيع ��هل �لفكر 

��ن ي�صارحو� �لحاكم   ، من هم في �لحكم وخ��ارج �لحكم 
بالخطا� قبل وقوعه ، و��ن يردوه عنه بعد وقوعه . 

بالممار�صة  ع��رب��ي  م��و�ط��ن  لكل  �ل��ح��ري��ة  �إط���الق  �إن 
ر��يه  عن  ليعبر   ، فح�صب  �لد�صتوري  بالن�ش  ل  �لفعلية 
�لحكم  يقود  �ل��ذي  هو  ��مته  تقرير م�صير  في  وي�صترك 
في  و�ل�صتمر�ر  �لخطا�  ويجنبه   ، �ل�صو�ب  �إلى  و�لحاكم 

�لخطا� . 
�إلى  �ل�صتقالل  فجر  منذ   ، �لعربي  �لحكم  ��ن  ول��و 
، في  يومنا هذ� لم ينفرد في معظم �ل�ح��و�ل بال�صلطة 
معزل عن �ل�صورى �لحقيقية ، و�لحرية �لفعلية لتجنبت 
 .. بها  ��حاطت  �لتي  �لمخاطر  من  كثير�ً  �لعربية  �ل�م��ة 

وما كان ��كثر منها . 
ولهذ� فاإن �ل�صو�ب ، و�لنتقال من خطة خاطئة �إلى 
�إلى حو�ر حر يعبر  ��ول ما يحتاج  خطة �صديدة ، يحتاج 

عن م�صيئة �ل�مة و�إر�دتها من غير هيبة ول رهبة . 
للحكم  �صتت�صح  �ل��ر���ص��ي��د  �ل��ح��ّر  �ل���ح���و�ر  ظ��ل  وف���ي 

 

محددة  معطيات   ، ب��ال��ذ�ت  �لمرحلة  ه��ذه  ف��ي   ، �لعربي 
تتلخ�ش في �لحقائق �لتالية : 

با��صلوب   - ي�صتهدف  �لإ�صر�ئيلي  �ل�ميركي  �لحل  �إن 
 �لمر�حل �لمتدرجة - ��ن ينزل بنا من موقع �إلى موقع ، 
نعترف  ��ن  في  �لقديم  حلمها  لل�صهيونية  يتحقق  حتى 
بالدولة �ليهودية ، ��ر�صاً ووجود�ً و�صيادة ، وت�صبح ع�صو�ً 
هذ�  ومثل   ، �ل�و���ص��ط  �ل�صرق  دول  مجموعة  في  طبيعياً 

�لحل مرفو�ش مبد��ً و���صا�صاً وجملة وتف�صيالً .. 
و�إذ� كانت حرب رم�صان لم ت�صتطع ��ن تحقق �ل�هد�ف 
��ننا  ��ثبتت  �لحرب قد  تلك  ف��اإن   ، ��جلها  �لتي قامت من 
و�إذ�   .. تالية  �ل�ه���د�ف في مرحلة  ق��ادرون على تحقيق 
ن�صالية  و���ص��ع خطة  ���ص��رف  ل��ه  �صيكتب  م��وؤت��م��رك��م  ك��ان 
كاملة �صاملة ت�صعونها ب�صدق وعزيمة .. فما ��حر�كم ��ن 
تكون بد�ية عملكم هي نهاية �لتجربة .. تجربة �لت�صوية 
�ل�صيا�صية .. ينبغي ��ن تكون تلك �لنهاية هي �لبد�ية في 

��عمالكم . 
و��نا ل ��ريد ��ن ��تحدث عن خطة �لن�صال من ناحيته 
�لع�صكرية ، ففي �ل�مة �لعربية بحمد �هلل نخبة من قادتنا 
�لع�صكريين ي�صتحقون �لثقة �لكاملة �إلى جانب �لإعجاب 
�لخطط  ف��ي  للحديث  م��وؤه��الً  لي�ش  ومثلي   ، و�لتقدير 
�لع�صكرية .. ولو ��ن �لقادة �ل�صيا�صيين في �لوطن �لعربي 
�إلى   1948 منذ  �لع�صكريين  قادتنا  بخطط  �لتزمو�  قد 
يومنا هذ� ، لتجنبنا كثير�ً من �لهز�ئم وحققنا كثير�ً من 

�لنت�صار�ت . 

)1( �لفقر�ت �ل�صابقة ت�صمنها كتاب �ل�صقيري : �شفحات من الق�شية العربية ، بيروت : �لموؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�صر ، 1979 ، 
�ش �ش 7 - 25 . 
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ول��ك��ن��ي ���ص��ا����ص��ع ��م��ام��ك��م م��ا ت��وؤه��ل��ن��ي �إل��ي��ه تجربتي 
�لمتو��صعة �لطويلة في �لعمل �لعربي .. و��لخ�صها في 

�ل�مور �لآتية : 
�إن�صاء  م��ن  ب��د  ل   : والتعمير  التحرير  �شندوق 
�صندوق عربي للتعمير و�لتحرير ، �إن ��ية خطة ن�صالية 
 تحررية ل بد ��ن تعبئ لها �ل�مة �لعربية مو�ردها �لمالية ، 
و��ن ت�صع �قت�صادها في خدمة �لحرب ، ل�ن �لحرب في 
 .. ، وم��و�رده و�قت�صاده  �لوطن  �لتي ت�صون  �لنهاية هي 
و�ل�مة �لعربية قد ��صتيقظت موؤخر�ً لترى نف�صها مالكة 
لثرو�ت مذهلة ، يعجب ���صدقاوؤنا كيف نملك هذه �لثروة 
�ل�صخمة و��ر�صنا محتلة .. �إن ثروتنا �لنفطية قد بلغت 
هذ� �لعام �صتين مليار دولر ، في ��كثر �لتقدير�ت تحفظاً ، 

 

�إلى �لحد �لذي هّز �لعالم ،  و�إذ� كان �صالح �لنفط فعالً 

 

فاإن ثروتنا �لنفطية قادرة على �لتحرير و�لتعمير ، ومن 
 ، دولة متخلفة  �لو�قع ع�صرون  ��ننا في  �لعجاب  �لعجب 
على حين ��ننا نملك هذه �لثرو�ت �لكبرى .. ولكن هذه 
�لتحرير  ث��ورة ل�صتخد�مها في  �إل��ى  �لثرو�ت في حاجة 

و�لتعمير . 
وبديهي ��ن ل نطمح في ��ن تنزل �لدول �لبترولية عن 
ثروتها كاملة منحة ��و حتى قر�صاً .. �إن ��عباء �لتحرير 
، و�لمو�صر قبل  ، �لقريب قبل �لبعيد  تقع على فريقين 
�لمع�صر ، ولكن �لم�صادفة ��ن �لقريب هو �لمع�صر .. هذ� 
 مع �لعلم ��ن م�صر و�صورية - وهما �لقريبان من �لعدو - 
من  �لمائة  في  �صتين  عن  ليقل  ما  للجي�ش  يخ�ص�صان 
�لذين  �ل�صباب  زه���ر�ت  �إل��ى  م�صافاً   ، �لعامة  �لميز�نية 

 

ل يقدرون بالكنوز . 
�لنفطية  �ل�����دول  ��ن  �ل�����ص��ك��ر  م���ع  �لع���ت���ر�ف   وي��ج��ب 
- وخا�صة في حرب رم�صان - قد قدمت معاونة �صخية 
��عباء  تحملتا  �للتان  وهما   ، وم�صر  �صورية  من  كل  �إل��ى 

�لمعركة ب�صجاعة وفد�ء . 
ول��ك��ن �ل��ت��ح��ري��ر ل ي��ق��وم ع��ل��ى �ل��ع��ون و�ل��ن��ج��دة ، �إن 
كالآفات  �ل��ط��و�رئ  حالة  ف��ي  ت�صلح  �لمالية  �لم�صاعدة 
�ل�صماوية .. ولكن �لتحرير يحتاج �إلى �لتز�مات محددة 
و�صع  ف��ي  تلحان  ل  و���ص��وري��ة  م�صر  ولعل   .. ومح�صوبة 
�ل�م��ور في �إط��ار �للتز�م بديالً عن �لعون ، �إما حياء ��و 
�إباء ، ��و حفاظاً على �لت�صامن �لعربي �لرقيق �ل�كتاف . 

�لدول  يطالبون  فتئو�  م��ا  �ل��ع��رب  �لمفكرين  ول��ك��ن 
هذ�  در�����ص���ة  بنف�صي  ت��ول��ي��ت  وق���د   ، ب��الل��ت��ز�م  �لنفطية 
��ن ريع  �إلى  ، و�نتهينا  �لمفكرين  �لمو�صوع مع عدد من 
ل�صندوق  يخ�ص�ش  ��ن  يجب  �لعربية  �لنفطية  �ل��ث��روة 
�ل�صندوق على  ر���صمال  يبلغ  وبهذ�   ، و�لتعمير  �لتحرير 

تنفق  �لن�صبة مبلغ خم�صة ع�صر مليار دولر  ���صا�ش هذه 
على �لوجه �لآتي : 

في  �صاربة  ق��وة  ��كبر  �إن م�صر هي  و�شورية :  م�شر 
�لوطن �لعربي ، وقد قام جي�صها �لبا�صل بدور قتالي ��ثار 
�إعجاب �لعالم ، وم�صر تلك ثروة من �لكفاء�ت �لمتعددة 
�لجو�نب يح�صب لها ح�صاب .. و�صورية كذلك ��ثبت جي�صها 
في  و��صتطاع   ، ن���ادرة  بطولة  �ل�صجاع  و�صعبها  �لبا�صل 
 �ل�يام �ل�ولى من �لحرب ��ن ي�صل �إلى م�صارف فل�صطين ، 
وم�صر و�صورية تتحمالن �لآن م�صوؤولية �لن�صال ب�صبر 
و�صجاعة ، ولو خ�ص�ش لهما من �ل�صندوق مبلغ ثمانية 
مليار�ت دولر ، خم�صة لم�صر وثالثة ل�صورية ، ل�صتطاعا 

��ن يدعما مقومات �لحرب و�لقت�صاد �لحربي . 
�إلى  تحتاج  �ل��ح��رب  ول��ك��ن   : الحربية  ال�شناعات 
كلها  وفي حروبنا   ، �لحرب  و�إل��ى م�صانع  ثقيلة  �صناعة 
���صبح  وق��د   ، و�لذخيرة  بال�صالح  كبرى  م�صاكل  عانينا 
 �ل�صالح �صلعة �صيا�صية ، ل ب�صاعة ت�صترى وتباع ، هكذ� ، 
عن  و�لذخيرة  �ل�صالح  بريطانيا  ��وقفت   1948 عام  وفي 
�لجيو�ش �لعربية في ��حلك �ل�وقات .. وفي حرب �ل�يام 
�ل�صوفييتي  �لتحاد  �متناع  من  كبير�ً  عناء  لقينا  �ل�صتة 
ففي   .. �ل�كبر  �لخطر  �صاعة  في  بال�صالح  تزويدنا  عن 
، حينما تحطم   1967 ع��ام  ح��زي��ر�ن  �لخام�ش من  م�صاء 
جمال  �ل��ر�ح��ل  �لرئي�ش  ��ب��رق   ، �لم�صري  �لجوي  �صالح 
خم�صين  بريجينيف  �ل�����ص��ي��د  م��ن  يطلب  �ل��ن��ا���ص��ر  ع��ب��د 
طائرة مقاتلة ، كنجدة عاجلة ل�صد �لهجوم �لإ�صر�ئيلي 
�لذي كان يخترق �صيناء ، ولكن مو�صكو لم ت�صتجب رغم 
مر�د  �ل��دك��ت��ور  مو�صكو  ف��ي  �لم�صري  �ل�صفير  تو�صالت 
�ل�صاد�ت قد  غالب .. وم�صاكل �ل�صالح في عهد �لرئي�ش 
ك�صف بع�صها �لرئي�ش �ل�صاد�ت بنف�صه .. وتخ�صي�ش مبلغ 
���صياد  �لحربية يجعلنا  خم�صة مليار�ت دولر لل�صناعات 

�لميد�ن �إلى حد بعيد . 
�ل�قطار  ه��ذه   : وجنوباً  �شمالً  واليمن  ال�شومال 
�لثالثة تتحكم في مد�خل �لبحر �ل�حمر ، ومعها م�صيق 
باب �لمندب . وقد ك�صفت حرب رم�صان عن ��همية هذه 
مبلغ  تخ�صي�ش  فاإن  ولذلك   ، �ل�صتر�تيجية)1(  �لمو�قع 
�لثالثة  �ل�ق��ط��ار  ل��ه��ذه  يكفل  دولر  مليون  خم�صمائة 
�إل����ى �لتنمية  �ل��م��زي��د م���ن �ل���ق���درة �ل��دف��اع��ي��ة م�����ص��اف��اً 

�لقت�صادية ، و�لمجالت فيها متو�فرة .. 
���صعف �لبالد �لعربية ،  لبنان : هذ� �لقطر �لعربي 
ولكنه يملك ��كثر �لمو�قع �ل�صتر�تيجية قوة ، وهو هدف 
مناطقه  وخا�صة   ، �لمعروفة  �ل�صهيونية  �ل�ه���د�ف  من 
 ، �لإ�صر�ئيلي  للعدو�ن  .. وكان ول يز�ل هدفاً  �لجنوبية 

 

و��ن   ، �ل�صورية  �لجبهة  على  �لجو  ف��ي  مك�صوفاً  وم��م��ر�ً 
، وما يعانيه �ليمن حالياً ما يوؤكد �لقدرة �ل�صتر�تيجية �ل�صت�صر�فية �لمبكرة  �إلى م�صير �ل�صومال منذ ع�صرين عاماً  )1( نلفت 

لل�صقيري .
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جنوب  تعمير  يي�صر  دولر  مليون   200 مبلغ  تخ�صي�ش 
لبنان وتح�صينه ، مع �إقامة �صبكة دفاع �صاروخية تحميه 
�ل�صورية  �لجبهة  وتجعل   ، �لإ�صر�ئيلية  �لطائر�ت  من 

مغلقة على �صالح �لجو �لإ�صر�ئيلي . 
 ، ��وروب�����ا  رب���ع  ت��ت��ج��اوز  �ل��ت��ي  بم�صاحته   : ال�شودان 
و�إمكاناته �ل�صخمة ، يمكن ��ن يتحول �إلى ��كبر بلد لإنتاج 
مليار  مبلغ  له  يخ�ص�ش  حين  و�للحوم  �لغذ�ئية  �لمو�د 
دولر ، وبالتنمية �لزر�عية في �ل�صود�ن و�لبالد �لعربية 
�لرئي�ش  تهديد  تحت  �لعربية  �ل��دول  تقع  ل   ، �ل�خ���رى 
�ل�ميركي في منع ت�صدير �لقمح ، ول تقع في �صر�ع بين 

�لنفط و�لقمح . 
وفي مجال �لتنمية �لزر�عية تتو�فر فر�ش كبيرة في 
�لعر�ق وح��ده هو �صلة  ��ن  ، وك��ان يعرف  �صورية و�لعر�ق 

�لخبز في �ل�صرق �ل�و�صط . 
من  �لق�صم  ه���ذ�   : غــزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة 
�لقت�صادية  ب����الإج����ر�ء�ت  للتهويد  م��ع��ر���ش  فل�صطين 
بالقيام  �إل  و�ل��ث��ب��ات  لل�صمود  �صبيل  ول   ، �لإ�صر�ئيلية 
من  �لغالي  �لجزء  ذلك  في  ل�هلنا  عمر�نية  بم�صروعات 
�لغربية  �ل�صفة  �إن   .. و�لمديح  �لثناء  م��ن  ��ك��ث��ر  وطننا 
للحيلولة دون  �لعربي  �لمال  �إلى  وقطاع غزة محتاجان 
�لتهويد ، و�إن تخ�صي�ش مائة مليون دولر يجعل �ل�صفة 
يحين  حتى  �ل�صمود  على  ق��ادري��ن  غ��زة  وقطاع  �لغربية 

�ل�جل . 
يكن  ولم   ، العربي : ق�صية مزمنة قديمة  الإعالم 
�إلى  كبرى  حاجة  ف��ي  ن�صالنا  �إن   .. �ل��م��ال  �إل  ينق�صها 
�إعالم ، و�إن تحت يد �ل�مين �لعام لجامعة �لدول �لعربية 
 ملفات كبيرة وخبرة ثمينة في ��هد�ف �لإعالم وو�صائله .. 
با�ن  كفيل  دولر  مليون  خم�صين  مبلغ  تخ�صي�ش  و�إن 
 يعبئ ��جهزة �لإعالم �لعالمية ، ويجند كفاء�تنا �لعربية ، 
و�����ص��دق��اَءن��ا �ل��ع��دي��دي��ن م��ن �ل��خ��ط��ب��اء و�ل��ك��ّت��اب .. �إن 
��ح��د�ً ل ي�صمع لغائب  ق�صيتنا ق�صية حق وعدل ، ولكن 

عن �لميد�ن ، وقد كنا غائبين وما نز�ل . 
 معهد الدرا�شات ال�شتراتيجية والبحوث العلمية : 
، حتى  �لمعهد  ��ن ت�صتغني عن مثل هذ�  ��مة  ل ت�صتطيع 
�لعلم  ���صبح  لقد   .. �لتحرير  و�ج��ب  ��مامها  يكن  لم  ولو 
، في �ل�صلم و�لحرب  و�لمختبر كل �صيء في حياة �ل�م��ة 
على �ل�صو�ء .. و�إن تخ�صي�ش مبلغ مائة وخم�صين مليون 
دولر ي�صع �لعلم في خدمة �ل�مة للحا�صر و�لم�صتقبل . 
�لمعاهد  وه�����ذه   : الــمــهــاجــرة  الفكرية  ــورة  ــث ال
 .. �ل��م��ال  �إل��ى جانب  �إل��ى رج��ال  ف��ي حاجة  و�لموؤ�ص�صات 
�ل�ر���ش ل��صباب  ��قطار  �لعربية مهاجرة في  �إن كفاء�تنا 
�صتى ، منها �لروتين �لحكومي و�لبيروقر�طية �لإد�رية 
في �لوطن �لعربي . لنا في �لمهاجر عبقريات عربية في 

و�لهند�صة  �لطب  ف��ي   .. و�ل��ف��ن  �لعلم  م��ج��الت  مختلف 
في  وحتى  و�لإلكترونيات  و�ل���ذرة  و�لكيمياء  و�لفيزياء 
يحملون  وح��ده��م  و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  و�إن   ، �لف�صائيات 
�ليوم تبعة بقاء علمائنا في �لخارج .. نحن نملك �لنفط 
من  م�صنوعة  تا�تينا  �لكبيرة  م�صتقاته  ول��ك��ن   ، �ل��خ��ام 
في  ي�صاركون  �لذين  هم  �لمهاجرون  وعلماوؤنا   ، �لخارج 

�صنعها .. وهذ� مثل و�حد على تق�صيرنا وتخلفنا . 
 �إن �لملوك و�لروؤ�صاء يتحملون م�صوؤولية ��مام �لتاريخ ، 
ل�صتنفار  جهدهم  يبذلون  ب��ال��ذ�ت  �لموؤتمر  ه��ذ�  وف��ي 
هذ� �لجي�ش �لعربي �لمهاجر ليا�خذ مو�قعه في �لوطن 

�لعربي ، في �لم�صانع و�لمز�رع و�لمخابز و�لمعاهد . 
 ، �ل�صعب  �صفوف  في  للن�صال  حا�صرون  ��نهم  يقيناً 

 

��ن  و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  على  ولكن   ، وتجربتهم  بعلمهم 
و�لتخطيط  �لتفكير  ف��ي  �لكاملة  �ل��ح��ري��ة  لهم  يهيئو� 
و�لتنفيذ ، و��ن يكون هدفهم هو خدمة �لعلم ل �لحاكم . 
�لتحرير  خ��ط��ة  �إن   : الأعــلــى  المتابعة  مجل�س 
يتي�صر  �لعدد  محدودة  فعالة  �إد�رة  �إلى  تحتاج  و�لتعمير 
�����ص��رع ما يكون  �ل��ق��ر�ر�ت عنها في  ، و���ص��دور  �جتماعها 
 من �لوقت ، وهذ� يتطلب �إقامة مجل�ش ��على للمتابعة ، 
ولي�ش للحكومات �لعربية ��ن تخ�صى ��ن هذ� �لمجل�ش هو 
�لمعا�صر  �لعربي  �لحكم  ف��اإن   ، �لحكومات  فوق  حكومة 
 يخ�صى حتى هو�ج�ش �لوحدة ، فدر�لية كانت ��م �ندماجية ، 
�إن هذ� �لمجل�ش كما يدل عليه ��صمه هو تنفيذ قر�ر�ت 
موؤتمر �لقمة ، �إنه لي�ش من �لمعقول ��ن ت�صبح �لع�صرون 
دولة ��د�ة تنفيذ .. �إن �لمجل�ش �ل�على للمتابعة هو �لذي 
�إطار  ف��ي  �ل�م���ر  ، ول��ي��ك��ون  �لقمة  ق����ر�ر�ت م��وؤت��م��ر  ينفذ 
�لعام  �ل�م��ي��ن  يكون  ��ن  فينبغي  �لعربية  �ل���دول  جامعة 
ول��صباب   .. �لمجل�ش  لهذ�  �لعام  �ل�مين  هو   ، للجامعة 
��ن يكون  ، نقترح  �إلى تف�صيلها  كثيرة معروفة ل حاجة 
هذ� �لمجل�ش موؤلفاً من روؤ�صاء م�صر و�لجز�ئر و�صورية 
و�لعر�ق وليبيا ، وهذ� �لتا�ليف ي�صم �لعمق �ل�صتر�تيجي 
��كبر  يجمع  كما   ، ومغربه  م�صرقه   ، �لعربي  �لوطن  في 

�لقدر�ت �لع�صكرية �لعربية . 
�لوطن  ف��ي  �لعربية  ل��ل��ث��روة  ��صتثمار  خير  ه��و  ه��ذ� 
�لعربي .. �إنه لموؤ�صف حقاً ��ن ت�صتثمر �لثروة �لعربية في 
ب�صروط  �لخارج  �لقرو�ش من  تلتم�ش  وبالدنا   ، �لخارج 
نقر�ش  ��ن  �إنها مفارقة محزنة   .. ومبالغ �صئيلة  ثقيلة 
�ليابان لتقر�ش م�صر مائة  ، وتعود  �ليابان مليار دولر 

مليون دولر .. ونحن نفاخر بهذ� �لن�صر �لمظفر . 
�لجو�نب  ��غلى  هو  لال�صتثمار  �لروحي  �لجانب  ولكن 
��ن نرى ماليين �لفالحين في وطننا  ��غلى  و��عزها .. ما 
وقد �كت�صو� بعد عري وحفاء ، و�صّحو� بعد مر�ش ، وتعلمو� 
بيوت  ف��ي  يقيمون  عمالنا  ن��رى  ��ن  ��ع��ز  وم��ا   .. جهل  بعد 

مريحة ، وي�صربون مياهاً نقية ، ويا�كلون وي�صبعون ! . 
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وفوق هذ� ، ما ��غلى وما ��عز ��ن نرى وطننا وقد تحرر 
من �لغا�صب �لدخيل ، و��ن ت�صبح مقدر�تنا با�يدينا ، و��ن 
 تكون ثرو�تنا في خدمة ��متنا من �لمحيط �إلى �لخليج ! 
�ل��م�����ص��م��ون كريم  �ل�����ص��ع��ار ج��م��ي��ل  وي��وم��ئ��ٍذ ي�صبح ه���ذ� 
�لمحتوى .. لي�ش هذ� بمعجزة ، و�إن كان يجب علينا ��ن 

ن�صنع �لمعجزة . 
و�لدكتور كي�صنجر لي�ش �صانع معجز�ت ، �إنه �صاحب 
مهار�ت ، و�إنما مثله كمثل �لحاوي �لبارع ، يطلق �لدنانير 

من ��كمامه ولي�ش في جيبه دينار و�حد .. 
كي�صنجر  �لدكتور  مار�صها  �لتي  �لمهار�ت  �آخ��ر  ومن 
، قبيل �نعقاد  �ل���دول �لعربية  ب��زي��ارة ع��دد م��ن  ق��ام  ��ن���ه 

موؤتمركم ، يبذل �لوعود هنا وهناك ، ليجعل �جتماعكم 
م�صدود�ً �إلى �ل�صر�ب ، وبالتالي م�صلولً عن �لعمل . 

و��خير�ً فاإن �صاحب هذه �لر�صالة يكتبها �إليكم ل�نها 
��ي  �إل��ى  ، ول ينتمي  ��ح���د�ً  ، وه��و ل يمثل  حقه وو�ج��ب��ه 
حزب ��و تنظيم ��و حكومة ، �إنه ينتمي �إلى �ل�مة �لعربية ، 
و�إلى �ل�مة �لعربية ولوؤه ، ولكن ر�صالته هذه �إليكم تمثل 

�صمير �ل�مة �لعربية في كل ��قطارها و��م�صارها . 

ولقد كان قبلكم ملوك وروؤ�صاء منهم من خلع ومنهم 
، ولم يبق لهم  ، ومنهم من مات على فر��صه  من �صرع 

جميعاً �إل �لتاريخ ، و�عتبرو� يا ��ولي �ل�لباب .
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4( هكذا يتكلم اأحمد ال�شقيري*
جريدة الراأي ، عّمان ، 1976/7/20

على  مق�صور  �لحا�صر  �لوقت  في  ن�صاطك  كل  هل  •	
ذلك  يتجاوز  ��م   .. و�لمتابعة فقط  و�لكتابة  �لريا�صة 

�إلى �إبد�ء �لر��ي و�لن�صح و�لت�صال؟
- هذ� �صوؤ�ل يرد علي ب�صورة م�صتمرة من عدد كبير 
من �لإخو�ن �لعرب و�لفل�صطينيين . ول�صت ��ريد �لدخول 
با�ني  �ل��ق��ول  ��ح�����ص��م  ل��ك��ن   . ع��ل��ي��ه  تف�صيلية  �إج���اب���ة   ف��ي 
ل ��عي�ش حياة �لعزلة و�لدعة ، فا�نا ��عي�ش �لق�صية �لعربية 
 ومعها �لق�صية �لفل�صطينية بالطبع من جميع جو�نبها . 
��ن دوري في  بكل طاقاتي وجو�رحي . وكل ما في �ل�م��ر 
��ربعين عاماً  . فبعد  �آخر  ��خذ طريقاً  �لقومي قد  �لعمل 
ق�صيتها في �صميم �لعمل �لعربي على م�صتويات م�صوؤولة 
متعددة �صو�ء في �ل�مم �لمتحدة ��و في �لجامعة �لعربية 
من  ك��ان  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش  ف��ي  ��و 
ن�صاطي  يقت�صر  ��ن   - �لم�صيرة  ط��ال��ت  وق��د   - �لطبيعي 
على دور �لمو�طن �لعربي �لعامل . لكن ذلك ل يعني ��ني 
متقاعد ��و محال �إلى �لمعا�ش . و�إنما كل ما في �ل�مر ��ني 

���صبحت ��مار�ش �لعمل �لقومي قدر طاقتي وظروفي .
�لعربية عن  �ل��دول  بعدد من  د�ئ��م  �ت�صال  على  فا�نا 
�ل�صخ�صي  ب��الت�����ص��ال  ��و  وز�ر�ت���ه���ا  ��و  �صفر�ئها  ط��ري��ق 
�لمبا�صر . ���صع بين ��يديهم �آر�ئي وخال�صة تجاربي في 
�لق�صية �لعربية . ��ناق�ش معهم �ل�خطاء �ل�صيا�صية �لتي 
 ، حين  �إل��ى  حين  من  �لمعا�صر  �لعربي  �لحكم  يقترفها 
و��ثر ذلك على �لق�صية �لفل�صطينية . ثم �إني ثانياً على 
 �ت�صال وثيق بالقياد�ت �لفل�صطينية بمختلف �تجاهاتها .
ت��ك��ت��ن��ف �لق�صية  �ل��ت��ي  ب���ال���م���اآزق و�ل���م���ز�ل���ق  ���ره���م  ��ُب�������صِّ
و�صلوك  تجنبها  على  م�صاعدتهم  و��ح���اول  �لفل�صطينية 
 . �لفل�صطيني  �لن�صال  �صبيل حماية  في  �لقويم   �ل�صبيل 
و��ن�����ا ث��ال��ث��اً ��ل��ت��ق��ي ب�����ص��ورة م�����ص��ت��م��رة ب���اإخ���و�ن���ي �لعرب 
و�لفل�صطينيين لدر��صة مختلف جو�نب �لق�صية �لعربية 
و�لق�صية �لفل�صطينية بالذ�ت على �صوء �لتطور�ت �لتي 
تر�فقها على �ل�صعيدين �لعربي و�لدولي . ول يكاد يخلو 
ن��دو�ت نتد�ر�ش فيها مختلف  ��و  ل��ق��اء�ت  ي��وم و�ح��د من 
�ل�صوؤون �لعربية . وما تبقى عندي من فر�غ فاإني ��كر�صه 
�لآن قر�بة ع�صرة  و�لكتابة. وقد �صدر لي حتى  للقر�ءة 
��ح�صب بكل  و�إن��ي   . �ل�صيا�صية  كتب تدور حول مذكر�تي 
���صا�صياً  �لمذكر�ت �صتكون مرجعاً عربياً  ��ن هذه  تو��صع 
موؤتمر�ت  بها  و��عني   ، تناولتها  �لتي  �لتاريخية  للحقبة 
�لقاهرة  في  �لتو�لي  على  �نعقدت  �لتي  �لعربية  �لقمة 
. وهي  �لخرطوم  �لبي�صاء وموؤتمر  و�لد�ر  و�لإ�صكندرية 

�ل�حد�ث  من  لكثير  جامعاً  �صجالً  توؤلف  مجموعها  في 
�لعربية �لتي وقعت في �لظروف �لر�هنة .

	•و�إلى ��ين - في ت�صورك - و�صلت �لق�صية �لفل�صطينية 
�ل���ذي يمكن قبوله  �ل��ح��ل  ر��ي����ك ف��ي  �لآن ؟ وم���ا ه��و 
كلها  للق�صية  نهائية  ت�صوية  �إل��ى  للو�صول  كمرحلة 
�لت�صامن  ��عقبت  �لتي  �لعربية  �لخالفات  �صوء  في 
��كثر من لمحة  ��ن ي�صتمر  �ل��ذي لم يكتب له  �لعربي 
ب�صر ، وكذلك في �صوء �لوفاق �لدولي بين �لدولتين 

�لعظميين ؟
عزل  �لممكن  غير  م��ن  ��ن���ه  على  تو�فقني  ��ظ��ن��ك   -
�لدول  ��و  �لعربية  �ل��ظ��روف  ع��ن  �لفل�صطينية  �لق�صية 
�لتي تكتنفها و�إن كانت �لظروف �لعربية في �لو�قع هي 
�لعالقات  ف��اإن  كذلك   . �لمجال  ه��ذ�  ف��ي  �ل�ه���م  �لعامل 
تا�ثير  لها  �لعمالقتين  �لدولتين  بين  وخا�صة  �لدولية 
بارز في م�صيرة �لق�صية �لفل�صطينية، غير ��ننا يجب ��ل 
نن�صى ��ن �لق�صية �لفل�صطينية لها طبيعة خا�صة تميزها 
عن جميع �لق�صايا �لتحررية �ل�خرى في �لعالم . ذلك 
��نها تنفرد - و��كرر : تنفرد - با�نها ق�صية �حتالل لوطن 

وق�صية �إحالل �صعب مكان �صعب .
�لمعا�صر  ��و  �لقديم  �ل��ت��اري��خ  ف��ي  ق�صية  ن��ع��رف  ول 
 ت�صابه �لق�صية �لفل�صطينية في هذه �لظاهرة �لمميزة ، 
فيها  تتجلى  �لعن�صرية  ��و  �ل�صتعمارية  �لق�صايا  فكل 
�صعباً  يقيم  �لذي ل  �لإمبريالي  �ل�جنبي  �لحكم  ظاهرة 
��ن �لرقعة �لتي �حتلها هي  ���صالً  مكان �صعب ول يدعي 
وفي   . فيها  تاريخياً  ل��ه حقاً  و��ن  و��ج����د�ده  �آب��ائ��ه  ��ر����ش 
 ع�صرنا �لحديث �صهدت منابر �ل�مم �لمتحدة ما ل يقل 
كفاح  ور�ءه���ا  وك��ان  عر�صت،  تحرير  ق�صية  �صبعين  ع��ن 
�لق�صية  ت�صبه  و�ح����دة  ت��ك��ن  ول���م   ، ��وط��ان��ه��ا  ف��ي  م�صلح 
�لفل�صطينية من قريب ��و من بعيد . وقد ��ردت بتحديد 
علمية  حقيقة  ��وؤك����د  ��ن  �لفل�صطينية  �لق�صية   طبيعة 
ل يمكن �لنحر�ف عنها ��و �لتهرب منها وهي ��ن �صيا�صة 
 �لمر�حل �لتي طبقت على ق�صايا �لتحرير �لعالمي ل يمكن 
��ن ن�صتوردها ونطبقها على �لق�صية �لفل�صطينية تطبيقاً 

كامالً .
من  �لمرحلية  �ل�صيا�صة  في  �لخطورة  وج��ه  ��ن  ذل��ك 
��ن  ��ري���د  ول�صت   . نف�صه  �لق�صية  جوهر  يهدد  ��ن  �صا�نه 
. فاإن �لحلول �لمرحلية  ��ذهب بعيد�ً في �صرب �ل�مثال 
ف���ي ق�����ص��اي��ا �ل��ج��ز�ئ��ر وت��ون�����ش و�ل��م��غ��رب ك��م��ا نقروؤها 
�لعربية  �ل�ق��ط��ار  ه��ذه  بين  فعالً  تمت  �لتي  بالتفاقات 

)*( ��جرى �لحو�ر في �لقاهرة يو�صف �صّباغ . 
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لل�صعوب  ��ق��رت  قد   ، �آخ��ر  من جانب وفرن�صا من جانب 
، وبحقها  �لكاملة  �لوطنية  �لثالثة ب�صخ�صيتها  �لعربية 
في تقرير م�صيرها ، وبوحدتها �لإقليمية �ل�صاملة . وكل 
على  قيود  مجرد  ك��ان  �لفرن�صية  �لت��ف��اق��ات  فر�صته  م��ا 
�لن�صاطات �لثقافية و�لمالية ، ��و تحديد لفترة �لنتقال 
بقاء  ��و   ، �لكاملة  �لوطنية  �ل�صيادة  لممار�صة  �لزمنية 

قو�عد ��جنبية لمدة محددة .
فاإذ� �نتقلنا �إلى �لت�صويات �لمطروحة ب�صدد �لق�صية 
�لفل�صطينية ، فاإننا نر�ها ت�صويات تمزق �لوحدة �لوطنية 

لل�صعب �لفل�صطيني وتجعل منه ��ربع فئات :
1- �لفل�صطينيون » �لإ�صر�ئيليون « 

2- فل�صطينيو �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 
3- �لفل�صطينيون �لالجئون منذ �صنة 1948 

4- �لفل�صطينيون �لنازحون في �صنة 1967 
مطروحة  حلول  �ل�رب���ع  �لفئات  ه��ذه  م��ن  فئة  ولكل 

بعيد�ً عن وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني .
هذ� بالن�صبة لل�صعب . ��ما بالن�صبة للوحدة �لإقليمية 
��ربعة  ��ن تعطي  ���ص��ا�ن��ه��ا  م��ن  �ل��م��ط��روح��ة  �ل��ح��ل��ول  ف���اإن 
��خما�ش وطننا �إلى » �إ�صر�ئيل « : وطناً �صرعياً لها نعترف 
�ل�صفة  وهو  لنا  �لباقي  �لخم�ش  و�إبقاء  عنه  ونتنازل  به 
من  م��ج��ردة  كمنطقة  حوزتنا  ف��ي  غ��زة  وق��ط��اع  �لغربية 
تعي�ش  وط��ن��ي��ة  ب�صلطة  ي�صمى  م��ا  عليها  ي��ق��وم  �ل�����ص��الح 
تحت كنف » �إ�صر�ئيل « ورحمتها مفتقرة على �لدو�م �إلى 
�لغربية  �ل�صفة  ، ل�ن  �لخارجية  و�لم�صاعد�ت  �لمعونات 
كما هو معلوم - ل تملك مقومات �قت�صادية ول دفاعية ، 
ول تكاد تحتمل �إعالة و�إعا�صة ��هلها �لذين يعي�صون فيها 
�لآن ، ف�صالً عن ��ن زيادتنا �ل�صكانية في �ل�صفة �لغربية 
��نف�صنا  و�صنجد   . ��ر�صنا  في  حيوياً  مجالً  لها  تجد  لن 
�ل�صفة  من  للهجرة  م�صطرين  بعيد  غير  م�صتقبل  في 

�لغربية �لتما�صاً للرزق و�لحياة .
بيت  نن�صى  ��ل  علينا   - ه���ذ�  ق��ب��ل  ب��ل   - ه���ذ�  وف����وق 
�ل�صاحة  على  �لمطروحة  �لحلول  في  فلي�ش   . �لمقد�ش 
ناهيك   . �لقديمة  �لقد�ش  بعروبة  �عتر�ف  ��ي  �لدولية 
عن �لقد�ش �لجديدة �لتي ن�صي �لكثيرون ��ننا نملك ��كثر 
��حيائها ومتاجرها ومن�صاآتها . وهذ� مو�صوع كبير لعله 
يحتاج �إلى كتاب م�صتقل بذ�ته . لكن ��كتفي با�ن ��قول �إن 
يهدم  �لدولية  �ل�صاحة  على  �لمطروح  �لمرحلي  �لحل 
�لمر�حل �لمقبلة من ���صا�صها ، ل�ن �لمفرو�ش في �لحل 
�لمرحلي ��ن يوؤدي �إلى مر�حل ��خرى لكنه هنا يهدم كل 
حالً  ولكن  مرحلياً  ح��الً  ي�صبح  ل  وب��ذ�  لحقة  مرحلة 
نهائياً ، ل�ن » �إ�صر�ئيل « لن ت�صلم �صبر�ً و�حد�ً من �ل�صفة 
وبين  بينها  حا�صمة  �صلح  م��ع��اه��دة  مقابل  �إل  �لغربية 
 ، رئي�صياً  فريقاً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فيها  ويكون  �لعرب 

 ويكون من �صروط هذه �لمعاهدة �لعتر�ف ب� » �إ�صر�ئيل « 
و�لتعاي�ش معها و�لتنازل عن �ل�ر�ش .

�إن �صيا�صة �لمرحلية مبد�� دولي معترف به . وقد طبق 
على جميع �لق�صايا �لتحريرية، وكان تطبيقه ناجحاً في 
��ن��ه لم يتناول م�صير  جميع �ل�ح��و�ل ل�صبب و�ح��د وهو 
�ل�صعب بكامله ، ول م�صير �لوطن با�ر�صه وتر�ثه . وهذ� 
هو �لفارق �ل�كبر بين ق�صية فل�صطين و�لق�صايا �لدولية 

�ل�خرى .
 ��ما ما هو �لحل فذلك �صوؤ�ل �آخر ل بد له من جو�ب .. 
و��ح�صب ��ن كثير�ً من تفا�صيل هذ� �لجو�ب ل تخفى على 

قادة �لعرب ول على �لمو�طنين �لعرب.
؟  نافع  ��و  �صار  �لفل�صطينية  �لمنظمات  بين  "	•�لخالف 
لقد قيل �إن وجود ��جنحة متطرفة ي�صاعد على �إجبار 
وجود  تقت�صي  �لم�صلحة  و�إن   .. �لمرونة  على  �لعدو 

�لمتطرفين ؟
- �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية هي �ل�صرط �ل��صا�صي 
 . عنه  ب��دي��ل  ول   ، �لم�صلح  �لفل�صطيني  للن�صال  �ل�ول 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ن  �لوطنية  �ل��وح��دة  معنى  ولي�ش 
��مر  �ل�����ر��ي  ، ف����اإن �لخ���ت���الف ف��ي  ي��ح��ت��وي��ه رد�ء و�ح����د 
في  �لن�صال  بقيادة  وطنية  وح��دة  قيام  ولكن   ، طبيعي 
�ل�صعب   . ���صا�صي  ��مر حيوي  و�لميادين  �لجبهات  جميع 
�لفل�صطيني غير م�صوؤول عن تعدد �لقياد�ت و�لمنظمات 
�ل�صعب  ت�صتت  ف��اإّن   ، �لفل�صطينية  �ل�صاحة  على  �لقائمة 
يعفيه من  �لمتعددة  ومهاجره  مو�طنه  في  �لفل�صطيني 
عربي  ك��ل قطر  ف��ي  يعي�ش  ��ن���ه  ذل��ك   ، �لم�صوؤولية  ه��ذه 
يا�خذ  ��ن  معها  ي�صتطيع  ل  وق��ي��ود  معينة  ظ��روف  تحت 
بيديه �لمبادر�ت �لحرة �لكاملة لتعريف ق�صيته ، بحيث 
���صبح �لعمل �لفل�صطيني حائر�ً ��مام ظاهرة غريبة ، فال 
م�صيئة  من  �لإر�دة  ي�صتمد  كاملة  ب�صورة  فل�صطيني  هو 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، ول هو قومي عربي ب�صورة �صاملة 
في منا�ى عن �لخالفات و�لمنازعات �لعربية. ومن هنا، 
على  ويجعله  �لفل�صطيني  �لعمل  على  �لخطر  يت�صلل 
�لقائلين بعزل  و��ن��ا ل�صت من   . �لرياح  �ل��دو�م في مهب 
�لق�صية �لفل�صطينية عن �لق�صية �لعربية . وقد حر�صت 
على  �لفل�صطيني  �لوطني  �لميثاق  م�صروع  و�صعت  ي��وم 
�لتا�كيد با�ن تحرير فل�صطين هو تبعة قومية يقع عبوؤها 
وجيو�صاً  حكوماٍت   .. با��صرها  �لعربية  �ل�م��ة  عاتق  على 
�إل����ى �ل��ق��وم��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة ��علنها  . وه����ذه دع����وة  و���ص��ع��وب��اً 
�لذي عقد في بيت  �ل�ول  �لفل�صطيني  �لوطني  �لموؤتمر 
�لمقد�ش في �صهر ��يار/ مايو عام 1964 ، غير ��ن قومية 
�لمعركة �صيء و » ولدة « منظمات فل�صطينية في مختلف 

�لعو��صم �لعربية �صيء �آخر .
و��نا من �لقائلين بقومية �لمعركة وعروبة �لتحرير 
�لجهاد  ���ص��رف  ف���ي  وع���رب���ي  فل�صطيني  ب��ي��ن  ��ف�����رق  ول 
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لم  ف���اإذ�   . فل�صطين  ف��ي  �لوطني  �ل��ت��ر�ب  كامل  لتحرير 
��ن  ��ق��ل من  �لر�هنة فال  �لظروف  في  يكن هذ� مي�صور�ً 
تكون منظمة �لتحرير �لفل�صطينية فل�صطينية �لم�صيئة 
و�لإر�دة غير منعزلة عن �لحكم �لعربي �لمعا�صر، ولكنها 

في نف�ش �لوقت ل تا�تمر با�مره وتتحرك بم�صيئته .

و�لقياد�ت  �ل��م��ن��ظ��م��ات  ت��ع��دد  �إن  ��ق����ول  ذل���ك  وع��ل��ى 
�لفل�صطينية ��مر �صار بال �صك ، وله مخاطر رهيبة وقعنا 
فيها ��كثر من مرة وو�صلت �إلى درجة �لقتتال بال�صالح . 
ومهما حاولنا ��ن نفل�صف �لتعدد فاإنها فل�صفة ل تنطوي 

على �لخير وتوؤدي بالق�صية �إلى �لهاوية .
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زيارة الكويت والخليج
ق������ام �ل�������ص���ق���ي���ري ��و�خ���������ر ����ص���ه���ر ك����ان����ون �ل���ث���ان���ي /
�لخليج  ��ق���ط���ار  وب��ع�����ش  ل��ل��ك��وي��ت  ب���زي���ار�ت   ي��ن��اي��ر 1977 
�لعربية ، لعل ��همها و��غزرها ن�صاطاً كانت زيارته للكويت 
�ليومية  �لكويتية  �ل�صحف  ��جرت معه فيها جميع   �لتي 
) �لر��ي ، �ل�صيا�صة ، �لوطن ، �لقب�ش ( ، وبع�ش �لمجالت 
ف��ي جامعة  ن��دوة  كما عقد   ، و��ح��ادي��ث خا�صة  مقابالت 

�لكويت، و���صدر في ختام �لزيارة بياناً �صحفياً .
ونركز  ���صئلتها  تت�صابه  ت��ك��اد  �ل��ح��و�ر�ت  ه��ذه  جميع 
���صرنا  �لتي  �ل��ح��و�ر�ت  في  وردت  �لتي  �لمو�صوعات  على 
�إليها في �لتمهيد �لخا�ش بحو�ر�ت هذه �لمرحلة لذلك 
�قت�صرنا على ما يا�تي ، وتحمل عناوينها �ل�رقام 5 و 6 و7 

في هذ� �لف�صل :
�ل�صحفي  ��ج����ر�ه����ا  �ل���ت���ي  �ل�����ص��ح��ف��ي��ة  �ل��م��ق��اب��ل��ة   -

�لمخ�صرم محمد توفيق �ل�صنطي في مجلة �ليقظة .
 - �لبيان �ل�صحفي في ختام �لزيارة في ) 1979/2/1 ( 
�لذي  للكويت  زيارته  و�صبب  و��ه��د�ف  �لزيارة  م�صامين 

��كد ��نه يتعلق بم�صروع �إعد�د در��صة عن تطوير �لجامعة 
للجامعة  �ل��ع��ام  �ل�م��ي��ن  ��ن  �إل��ى  ���صرنا  م��ا  وه��ي  �لعربية 
 ) �ل��صبق   �لعربية محمود ريا�ش ) وزير خارجية م�صر 
�لتكليف لعتر��ش  ع��ن  �ع��ت��ذر  لكنه   ، بها  كلفه  ق��د  ك��ان 
 عدد من �لدول على ذلك ، قادتها تون�ش - كما يرى هو - 
�لدر��صة  ��صتكمل  ��ن��ه  �إل   ، و�ل�صعودية  �لمغرب  ومعها 
و���صدرها كتاباً بعنو�ن : » �لجامعة �لعربية .. كيف تكون 
جامعة .. وكيف ت�صبح عربية « وكذلك حول موؤتمر جنيف 
�إل��ى جنيف « .  ، وتف�صيل ذلك �صمن كتابه : » �لطريق 
�تحاد طلبة  ��قامها  �لتي  �لندوة  تغطية  ن��درج  كما   -
تطرقت  م�صامينها  ل�ن   ، �لكويت  جامعة  في  فل�صطين 
�إلى �صوؤون �لن�صال �لفل�صطيني �ل�صابق ودور جيل �ل�صباب 

في �لم�صتقبل .
- مقابلة فريدة في جميع ما عثرنا عليه من مقابالت 
�ل�صقيري من قبل ومن بعد ، كونها تتناول جو�نب من 

حياته �لجتماعية ��جرتها جريدة �ل�صيا�صة .
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5( اأرف�س جنيف .. واأطالب بوا�شنطن*
مجلة اليقظة ، الكويت ، 1977/1/31

�إذ� كان هناك �إن�صان ي�صتطيع ��ن يتحدث عن �لق�صية 
با��صتاذية  ��بعادها  ويحدد  همومها  ويحلل  �لفل�صطينية 
�ل���د�ر����ش وم��م��ار���ص��ة �ل��خ��ب��ي��ر ووط��ن��ي��ة �ل��م��ن��ا���ص��ل ، فلن 
يكون هذ� �لإن�صان �إل �لرئي�ش �ل�صابق لمنظمة �لتحرير 
وموؤ�ص�ش  �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  وب��اع��ث   ، �لفل�صطينية 
�لذي  �لق�صية  �بن   . �ل�صقيري  ��حمد   .. �لتحرير  جي�ش 
. وحين يعود  ن��اره منذ خم�صين عاماً  لم تنطفئ ج��ذوة 
للظهور  ب��ال��ذ�ت  �لخطيرة  �لمرحلة  ه��ذه  في  �ل�صقيري 
�ل�صمت  �صنو�ت من  بعد  ويتكلم   ، �ل�ح���د�ث  م�صرح  على 
�لمطبق معتكفاً خاللها لكتابة مذكر�ته وتا�ريخ �ل�حد�ث ، 

 

 .. �لمفاهيم  و��ب��ل��غ   ، �لمعاني  ��ع��ظ��م  �ل��ع��ودة  ل��ه��ذه  ف���اإن 
 » �ليقظة   «  فال�صقيري يطلق من خاللها على �صفحات 
�صيحات �لإنذ�ر �لمبكر من خطورة �ل�يام �لقادمة ، ومما 
و�ل��ل��ه��اث على طريق  �ل��ج��ري  م��ن  و�لتحذير   ، بنا  ي���ر�د 

جنيف ور�ء �لحلول �لم�صلوقة . 
�ل�صحف  ف��ي  ن�����ص��رت  �ل��ت��ي  ت�صريحاتكم  خ���الل  م��ن  •	
�ل��ك��وي��ت��ي��ة م���وؤخ���ر�ً ت��ب��ي��ن ��ن��ك��م ت���ح���ذرون م��ن عو�قب 
�ل���وق���وع في  وت��خ�����ص��ون  م��وؤت��م��ر جنيف  ور�ء  �لن���دف���اع 
�ل�حد�ث  م�صرح  على  �لآن  �ل��د�ئ��رة   » �للعبة   « ب��ر�ث��ن 
في �ل�صرق �ل�و�صط .. بل �إنكم بال�حرى وبكل �صر�حة ، 
ترف�صون موؤتمر جنيف .. �إذن ، ما هو �لبديل لديكم ؟ 
ن��ح��ن ف���ي �لو�قع  ��رف�������ش م��وؤت��م��ر ج��ن��ي��ف ..  ن��ع��م   -
�لرف�ش  ���صا�ش  على  تقوم  ل  موؤتمر جنيف  �إل��ى  نظرتنا 
من  �لخالي  �لرف�ش  ��و   ، �لمجرد  �لرف�ش  ��و  �لعاطفي 
�لرف�ش   .. و�ل��وط��ن��ي  �ل��ق��وم��ي  �ل��م��وق��ف  وم���ن  �لمنطق 
ت�صفية  منه  ي���ر�د  جنيف  م��وؤت��م��ر  ��ن  �����ص��ا���ش  على  ق��ائ��م 
�لق�صية �لفل�صطينية ، ولذلك كل عربي وكل فل�صطيني 
 ، �لفل�صطينية وب�صيانتها  �لق�صية  ملتزم بالحفاظ على 
للق�صية  �إنما هو موقف �صون  لي�ش موقف رف�ش  فهذ� 
وللق�صية  �لفل�صطيني  لل�صعب  وح��م��اي��ة  �لفل�صطينية 
�لفل�صطينية ، �إنما ما هو �لبديل ؟ .. بطبيعة �لحال ��ن 
يكون �للقاء في و��صنطن ومع و��صنطن ولي�ش في جنيف 
وبح�صور  �لمتحدة  �لوليات  بح�صور  �لإ�صر�ئيليين  مع 
�لتحاد �ل�صوفييتي . ��نا ��قول �إن موؤتمر جنيف لن يا�تي 
، يكون  ، ولكن موؤتمر�ً في و��صنطن  بالنتيجة �لمرجوة 
�لفريقان فيه �لجانب �لعربي موقف و�حد متحد �لكلمة 
مر�صو�ش �ل�صف ، و��ميركا في �لطرف �لآخر ل�نها هي 
�لطرف �لمبا�صر في �لق�صية �لفل�صطينية .. هي لي�صت 
هذه  ف��ي  مبا�صر  ط��رف  ه��ي  ب��ل   ، �لق�صية  لهذه  و�صيطاً 

 �لق�صية ، ولول هذ� �لطرف �لمبا�صر ما كانت » �إ�صر�ئيل « 
 » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ف���   ، ��صتمرت  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ول   « ول��م��ا بقيت 
باقية وتعي�ش وتحيا بالعون �لع�صكري �ل�ميركي و�لعون 
��ن  علينا  ولذلك   ،  » �إ�صر�ئيل   « ل�  �ل�ميركي  �لقت�صادي 
نذهب �إلى ر���ش �لنبع كما يقولون في بالدنا ، هناك �لنبع 
�إلى  �لمدفع  بالمدد من   » �إ�صر�ئيل   « يفي�ش على  �ل��ذي 
�لرغيف ، ولذلك باعتقادي ��نه يجب ��ن يكون هناك وفد 
�ل�ميركية  �لإد�رة  مع  و��صنطن  في  يلتقي  موحد  عربي 
 . �لمو�صوع  ه��ذ�  ف��ي  �لعربي  �لمطلب  وي��ق��دم  �لجديدة 
��ن يت�صمن تحرير  �لعربي يجب  �لمطلب  ��ق��ول  و��ن��ا ل 
يتم  ��ن  يمكن  ل  فل�صطين  تحرير  ل�ن   ، �ليوم  فل�صطين 
ل �ليوم ول غد�ً ول ب�صربة و�حدة ول بحرب و�حدة .. 

 

يعطي  معقولً  مقبولً  ح��الً  �لحل  يكون  ��ن  يجب  لكن 
لل�صعب �لفل�صطيني ف�صحة من �لتنف�ش و��ر�صاً ي�صتطيع 
معها ��ن يمد رجليه و�صاقيه ، لكن ��ن تعطى له ��ر�ش %15 
عن  ف�صالً  ���صابعه  فيها  يمد  ��ن  ي�صتطيع  ل  وطنه  من 
وهو  �ل�صكاني  �لنمو  هناك  وخ�صو�صاً   ، �لكامل  ج�صمه 
كبير لل�صعب �لفل�صطيني في �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 
�ل�مة  وترف�صه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يرف�صه  ��م��ر  فهذ� 
�لعربية ، كما ��ن �لعتر�ف ب� » �إ�صر�ئيل « م�صا�لة يجب ��ن 
ل تكون و�ردة مطلقاً .. و�ليوم قر��ت في �صحف �ل�صباح 
ربما لندن تايمز ��و �إحدى �ل�صحف �لبريطانية تقول �إن 
�لمملكة �لعربية �ل�صعودية رف�صت في �لبالغ �لم�صترك 
�إنني   ..  » �إ�صر�ئيل   « ب�  �ل�صعودية وفرن�صا �لعتر�ف  بين 
ك��ان �صحيحاً  و�إذ�   ، �لخبر �صحيحاً  ه��ذ�  ��ن يكون  ��رج��و 
 ��رجو ��ن يمتد هذ� �لموقف �إلى جميع �لعرب . و��نا ��ذكر ، 
��ن  بعد  �لآن  �إليها  ���صير  ��ن  ع��ل��ّي  ب��ا����ش  ل  ح��ادث��ة  وه���ذه 
في�صل  �لملك  �لمرحوم  ��ن  �لتاريخ  من  ج��زء�ً  ���صبحت 
كان قد ��عطى ت�صريحاً لإحدى �ل�صحف �ل�صعودية ذكر 
فيه ��ن �ل�صعودية غير م�صتعدة ��ن تعترف ب� » �إ�صر�ئيل « 
حتى لو �عترفت بها �لدول �لعربية �لثالثة ع�صر ، وكانت 
ذلك  وف��ي   .. دول��ة  ع�صرة  ث��الث  يومئذ  �لعربية  �ل���دول 
�لحين كان هناك �صيء من �لفتور بين �لمرحوم جاللة 
من  ول  �لدولي  مقامه  من  ل�صت  و��ن��ا   ، وبيني  �لفي�صل 
 قدره ، لكن كانت بيننا �صالت و���صابها �صيء من �لفتور .. 
��ُحييه  بر�صالة  ل��ه  بعثت  �لت�صريح  ه��ذ�  ق���ر��ت  ��ن  وبعد 
��رجو لهذ� �لموقف  و��ُهنئه على هذ� �لموقف و��ق��ول له 
�لدو�م و�ل�صتمر�ر و�لإ�صر�ر ، و��ن تقف �لعو��صم �لعربية 
�لخبر  ه��ذ�  يكون  ��ن  ��تمنى  ولذلك   ، �لموقف  ه��ذ�  كلها 
�صحيحاً و��ن تمتد �صحته �إلى جميع �لعو��صم �لعربية ، 

 

)*( ��جرى �لمقابلة ��بو توفيق ] محمد توفيق �ل�صنطي [ .
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�لعتر�ف  م��ع��ن��اه  لي�ش   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ب���  �لع���ت���ر�ف  ل�ن 
 بنظام دولي قام في �لعالم �لدولي في �ل��صرة �لدولية ، 
�لإ�صر�ئيلي  �لح��ت��الل  ب�صرعية  �لع��ت��ر�ف  معناه  �إن��م��ا 
لرقعة غالية من وطننا �لعربي وهي فل�صطين ، فلذلك 
 �لبديل لي�ش هو موؤتمر جنيف ، و�إنما موؤتمر و��صنطن .. 
و�ل��ف��ري��ق��ان ف��ي��ه �ل��وف��د �ل��ع��رب��ي �ل��م��وح��د و��م��ي��رك��ا في 
 �لطرف �لآخر ، ونحن نتكلم ��مام ��ميركا من مركز �لقوة ، 
�لمنا�صدة  ��و  �ل�صت�صالم  ��و  �ل�صعف  مركز  من  نتكلم  ل 
.. ل�ننا نحن نملك قوة هائلة في  �لتو�صل  ��و  �لرجاء  ��و 
نتكلم من مركز  ��ن  تخولنا  كلها  وه��ذه   ، �لعربي  وطننا 
فر�صاً  نفر�صها  و�إن��م��ا   ، لمطالبنا  نتو�صل  ل  و��ن  �لقوة 

ونحن قادرون على فر�صها . 
؟  �لمقترحة  �لفل�صطينية  للدولة  تقييمكم  هو  	•ما 

يو�جهون  حينما  جنيف  ف��ي  �ل��ع��رب  �لمفاو�صون   -
�لفل�صطينية  �لدويلة  ��ن  �صيجدون  �ليهودي  �لمفاو�ش 
�ل�صفة  يق�صق�ش   ، �لإ�صر�ئيلي  �لمق�ش  فري�صة  �صتكون 
�لقد�ش  ��ولً  منها  فيخرج   ، ��ط��ر�ف��ه��ا  ك��ل  م��ن  �لغربية 
�ل��ك��ب��رى �ل��ت��ي ت���ب���د�� م���ن ج��ن��وب ب��ي��ت ل��ح��م �إل����ى جنوب 
لل�صيادة  خا�صعة  �لإ�صر�ئيليون  يعتبرها  �لتي  �هلل  ر�م 
توؤلف  �ل��ك��ب��رى  �ل��ق��د���ش  وه���ذه   ، �لمطلقة  �لإ�صر�ئيلية 
يم�صي  ثم   .. �لم�صاحة  حيث  من  �لغربية  �ل�صفة  ثلث 
تبد��  �لتي  �ل�مامية  �لقرى  ليخرج  �لإ�صر�ئيلي  �لمق�ش 
ليجعلها  جنوباً  �لخليل  ��ر����ص��ي  �إل��ى  جنين  ��ر����ص��ي  من 
��بعد  �إلى  �لمق�ش  .. ويم�صي  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صيادة  تحت 
، وم��ن هناك بلدة على  ، فيا�خذ من هنا قرية  من ذل��ك 
�عتبار ��نها لزمة للحدود �لآمنة » لإ�صر�ئيل « . ثم يتجه 
�إلى �صفة �ل�ردن في�صم �ليه �صريطاً عازلً يح�صر  �صرقاً 
م�صتعمرة  كل  تكون  �إ�صر�ئيلية  م�صتعمرة   30 طياته  في 
��ما   ..  » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة   « ع�صكرية  ت��ر���ص��ان��ة  ب��م��ث��اب��ة   م��ن��ه��ا 
» �لكوريدور « �لمقترح بين قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية 
ليقف  يرتفع وينخف�ش  �لذي  بالمزلقان  ���صبه  ف�صيكون 
يعبر  ��ن  للفل�صطيني  في�صمح  عليه   » �إ�صر�ئيلي   « جندي 
من �ل�صفة �إلى غزة بعد �إجر�ء �لتفتي�ش �لالزم لل�صخ�ش 
�لفل�صطيني و��متعته .. وهذ� �لحطام �لبالي من �ل�صفة 
��ن   242 للقر�ر  وفقاً  �لمتحدة  �ل�م��م  �صتطالب  �لغربية 
على  يتم  ��ن  وبعد   .. �ل�صالح  من  مجردة  منطقة  يكون 
هذه  تر�صم  �لتي  �لخر�ئط  تو�صع  �لعام  �لتخطيط  هذ� 
« مبيناً  �إ�صر�ئيل   « و  �لعرب  بين  �تفاق  ، ويكتب  �لحدود 
حدود » �إ�صر�ئيل « و��ر�ش » �إ�صر�ئيل « ، و�صيكون م�صمون 
ذلك ��ن ما ل يقل عن 85 % من تر�ب �لوطن �لفل�صطيني 
هذ�   . لل�صهيونية)1(  تاريخياً  وطناً   » �إ�صر�ئيل   « ل�  تابعاً 
ب��اق��ي جو�نب  ��م����ا   ، �لإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��ن��اح��ي��ة  يتعلق  ف��ي��م��ا 
�لق�صية �لفل�صطينية ، فلي�ش له حل في جنيف .. و�لذين 

يتحدثون من �لم�صوؤولين �لعرب ��ن موؤتمر جنيف �صيكون 
��بعد  �إل��ى  مخطئون  فاإنهم  �لفل�صطينية  �لق�صية  محور 
�لفل�صطينية  �لق�صية  من  �لجو�نب  باقي  ل�ن   ،  �لحدود 
مليونين  ��ن  ذل��ك  مثال   ، جنيف  موؤتمر  ف��ي  لها  ح��ل  ل 
في جنيف  �لفل�صطيني لن يجدو� لهم حالً  �ل�صعب  من 

 

ول �تفاقيات جنيف .. وكمثال على �لتحديد ��ن �ل�250 ��لف 
فل�صطيني �لمقيمين في �لكويت لن ي�صتطيعو� �لعودة �إلى 
وطنهم ، ل�ن �ل�صفة �لغربية ل ت�صتوعبهم ول ت�صتوعب 
�لمنتظر  �إن من  بل   ، �لفل�صطينيين  �لالجئين  جماهير 
- وهذ� موؤ�صف ومفجع - ��ن يكون �لكويت وباقي ��رجاء 
جديدة  مجموعات  ل�صتقبال  م�صتعد�ً  �لعربي  �ل��وط��ن 
من �لنازحين من �ل�صفة �لغربية طلباً للعي�ش و�لعمل ؛ 

 

 ل�ن �زدياد �لنمو �ل�صكاني لن ت�صتوعبه �ل�صفة �لغربية ، 
مع  �ل�صلح  �صتتناول  جنيف  ت�صوية  ��ن  ه��ذ�  �إل��ى  م�صافاً 

 

معها  �ل�صلمي  و�لتعاي�ش  بها  و�لع���ت���ر�ف   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «
��ن  �لعربية ل يمكن  �ل�م��ة  ��ن  .. ويقيني  وُح�صن �لجو�ر 
��ما   . �لفل�صطينية  للق�صية  �لمفجعة  �لنهاية  تقبل هذه 
قطاع غزة �لذي بقي من جنوب فل�صطين و�صموه قطاع 
�لقطاع  ل�ن  يوؤخذ  ما  �لقطاع  ه��ذ�  كل  في  فلي�ش   ،  غ��زة 

» مجروم « على �لعظم . 

��ن نعود لنعي�ش على %15  ��نك ترف�ش  	•هل معنى هذ� 
من �ل�ر�ش بدل �لت�صكع في �لدول �لعربية وتحت كل 

كوكب وفي �لمهاجر ؟ 
�ل�ر�ش  م��ن  و�ح���د�ً  �صبر�ً  ن�صترد  ��ن  ��رف�����ش  ل  ��ن��ا   -
من  و�ح���دة  ق��ري��ة  ن�صترد  ��ن  ��رف�����ش  ول   ، �لفل�صطينية 
��ن  ع��ن  و�ل��ح��دي��ث   .. ��ه��ل��ن��ا  ك��ل  فيها  ن�صع  و��ن  ��ر���ص��ن��ا 
يت�صكعو�  ��ن  ب��دل  ب��ال���%15  �لقبول  عليهم  �لفل�صطينيين 
وعليه  تحفظات  عليه  �لحديث  ه��ذ�  و��ن  وطنهم  خ��ارج 
قيود .. ��ولً �ل�15% لن تكاد تت�صع ل�هلها �لذين يقيمون 
من  �ل��ك��ب��رى  �لبقية  �ل�����%15  ت�صتوعب  كيف  ب��ل   ، عليها 
��ولئك �ل�خوة �لذين يعي�صون بعيد�ً عنها ؟! . لذلك فاإن 
هذه �ل�15% و�لكالم عنها فيه من �لإغر�ء ، وفي �لحقيقة 
��نه ل ينطوي على حقيقة ، ل�ن �ل�صفة �لغربية لو عادت 
�ل�ول  �ل��ع��ام  ف��ي  و�صنرى   ، ��هلها  ت�صتوعب  ل  فهي  كلها 
�إلى  نازحين  �لغربية  �ل�صفة  ف��ي  ��هلنا   ، �لثاني  و�ل��ع��ام 
�إذن هذ� ل يحل �لق�صية   .. �ل��رزق  �لكويت يبحثون عن 
ول يحل �لم�صكلة م�صافاً �إليه ��ن هذ� لي�ش هو �لتحرير 
، موظف  ��صتالم وت�صليم  ، هذه عملية  �لعربية  لال�ر�ش 
 .. م��ع��روف��ة  معاملة  يعملون   ، �آخ���ر  م��وظ��ف  محل  يحل 
��صتالم وت�صلم . فتعطينا » �إ�صر�ئيل « قطعة ��ر�ش فنقول 
لهم بارك �هلل لكم في �ل���85% من �ل�ر���ش �لفل�صطينية ، 
هذ� وطنك �لتاريخي ، و��نت موجود عليها وجود�ً �صرعياً 
ولي�ش بيننا وبينك خالف بعد �ليوم .. و��عتقد ��نه لي�ش 

)1( وهذ� ما قدمته لها ��و�صلو بعد �صتة ع�صر عاماً من هذه �لمقابلة .
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هناك عربي ��و فل�صطيني يتنازل عن وطنه ��و ي�صاوم عليه 
تحت �صعار �لت�صكع . 

��نك  �لفترة  هذه  في  متهم  ��ن��ت   .. �ل�صقيري  ��حمد  •	
�لقادمة  للحلول  �ل��رف�����ش  جبهة  تتبنى  ب��ل  ر�ف�����ش 

وجنيف .. فهل هناك ما ت�صتند عليه في ذلك ؟ 
 : جبهتان  فيه  لي�ش  �لعربي  �لوطن  ��ن  ��عتقد  ��ن��ا   -
جبهة رف�ش ، وجبهة قبول .. �ل�مة �لعربية 120 مليون 
��خذنا  لو   ، ماليين  ثالثة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ومعهم 
��خاً مو�طناً كويتياً من �ل�صارع و�صا�لناه هل تريد �ل�صلح 
�صا�لت  لو   .. .. ل  ل  ف��ور�ً  يقول  فاإنه  ؟   » �إ�صر�ئيل   « مع 
مو�طناً في �صو�رع �لد�ر �لبي�صاء في �لمغرب ��و �لجز�ئر 
��و ��ي بلد عربي .. هل  ��و �ل�صعودية  ��و عمان  ��و �لقاهرة 
تريد �ل�صلح مع » �إ�صر�ئيل « ؟ فاإنه �صيقول تلقائياً ل .. 
�إذن ، �لحقيقة لي�ش هناك جبهتان في �لوطن �لعربي .. 
 بل �إنها جبهة و�حدة ، و��نا ل ��ريد ��ن ���صميها » رف�صاً « ، 
 ، �لفل�صطينية  �لق�صية  على  �لحفاظ  جبهة  ���صميها   بل 
حماية  جبهة  ه��ي   ، ت�صفيتها  ي��ج��ري  ��ن  م��ن  و���ص��ون��ه��ا 
�لجبهة  وه���ذه   ، �لفل�صطينية  للق�صية  �صيانة  وجبهة 
 ت�صم ماليين �ل�مة �لعربية ومعها �ل�صعب �لفل�صطيني .. 
�لعربية  �لجهات  بع�ش  هناك   .. ر�صمي  ر��ي  هناك  �إنما 
تتكلم عن ت�صوية �صلمية ، ولذلك ��نا ل ���صتطيع ��ن ��قول 
��نا من جبهة �لرف�ش ، ��و ��نا زعيم جبهة �لرف�ش وحامل 
�لعربية  �ل�م��ة  �إل��ى  ��نتمي  ��ن��ا مو�طن  ��ق��ول  ، بل  لو�ئها 
و�صيانتها  �لق�صية  هذه  على  �لحفاظ  على  ت�صمم  �لتي 

من �لدمار و�لت�صفية . 
؟  �لحل  هو  ما   ، 	•�إذن 

- �لحل .. هو �لحل �لذي تالقيه كل ق�صية تحرير 
�لعالمية  �لتحرير  ق�صايا  ��ن  و��ظ���ن   ، �لعالم  ف��ي  تمت 
تتجاوز  �ليوم  �لقرن وهذ�  �لتا�صع حتى هذ�  �لقرن  منذ 
مائة حركة .. وكل حركة منها �صادفت نك�صات وجابهت 
�صقطات و�صادفت هز�ئم .. لكنها لم ت�صت�صلم و��صتمرت 
��قول  فا�نا   ، و��هد�فها  �آمالها  ��ن حققت  �إلى  في �لطريق 
بال�صتمر�ر في �لن�صال .. و�لن�صال يو�جه �لمد و�لجزر 
ت�صقطه  ظروفاً  ي�صادف  ما  وم���ر�ر�ً   ، �لنتكا�ش  ويو�جه 
على �ل�ر�ش ، لكنه يعود منت�صباً ويقف على قدميه مرة 
 ، و�لكفاح  بالن�صال  ��ق���ول  ف��ا�ن��ا   .. للن�صال  وي��ع��ود  ثانية 
�لآن طاقات �صخمة  تملك  �لعربية  �ل�م��ة  ��ن  وخ�صو�صاً 
�لعرب  طاقات  �إن   .. �لن�صال  في  �ل�صتمر�ر  من  تمكنها 
 .. كله  �لعالم  ف��ي  �لتحررية  �ل��ح��رك��ات  ط��اق��ات   �����ص��ع��اف 
م��ن ف��ي��ت��ن��ام �إل����ى ��ن���غ���ول �ل�خ���ي���رة ، ك��ل ه���ذه �لحركات 
بالقيا�ش  �صعيفة   ، �صئيلة  وطاقاتها  مو�ردها  �لتحررية 
�إلى �لطاقات �لهائلة �لتي تملكها �ل�مة �لعربية . و�إذ� ما 
��صتعر�صنا �لنك�صات �لتي منيت بها �لثورة �لفل�صطينية ، 
فا�قول �إنها مهما كانت فاإنها طبيعية ، ومنتظرة ، ولي�ش 

هناك ن�صال يلتف بالحرير ، لي�ش هناك ن�صال تحيطه 
.. ونحن يجب  ومتاعب  له م�صاعب  �لن�صال   .. �لزهور 
��ن نتحمل هذه �لم�صاعب �صبر�ً على �ل�صد�ئد ، ل �صبر�ً 

على �ل�صيم . 
وتقييمك  �لمحتل  �لوطن  د�خل  في  �صعبنا  	•وماذ� عن 

لموقفه ؟ 
- �إن �صعبنا في �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة على جانب 
�إل��ى بيتي  ي��ا�ت��ون  عظيم م��ن �لوطنية ، ووف��وده��م د�ئ��م��اً 
�لمهم   ، �صامدون  �إننا   .. نحن  منا  عليكم  ما  ويقولون 
��نتم في �لخارج ��صتمرو� في �ل�صمود و�لقتال .. و�لمثال 
يت�صدى  و�لقطاع  �ل�صفة  في  �صعبنا  ��ن  ��ي�صاً  ذلك  على 

 

ل� » �إ�صر�ئيل « بالحجارة .. هذ� دليل على ��ن �صعبنا �صامد 
و�صابر . 

للدولة  رئي�ش  ��ول  �صتكون  ��نك  �ل�خبار  بع�ش  	•ذكرت 
�لفل�صطينية �لقادمة ، ما قولك في ذلك ؟ 

- نعم .. لقد �صئلت ��ن ��كون رئي�صاً لهذه �لدولة ، وكان 
جو�بي : ��نا ل ���صلح لها ، وهي ل ت�صلح لي .. ول ��ريد 
 ، �ل�صبعين  ، وقد �قتربت من  �ل�صيا�صية  ��ختم حياتي  ��ن 
با�ن ���صع طوق �لعار في عنقي هذ� ، ��و ��ذهب �إلى قبري 
 ، ��م��ام �صميري  �إنني رجل جبان  ثم   .. �لخزي   ير�فقني 
��رت��ج��ف ب��ي��ن ي��دي��ه ول ��ع�����ص��ي ل��ه ��م����ر�ً .. و��ح�����ص��ب ��ن 
�آبائنا و��جد�دنا �ل�قدمين ينادون من تحت تر�ب   جميع 
 : فل�صطيني  وكل  كل عربي  على  وي�صرخون   ، فل�صطين 
حذ�ِر .. حذ�ِر .. ���صف �إلى هذ� ��ن �لتاريخ قد �نتقل من 
��رجاء �لكرة �ل�ر�صية كافة ، وهو و�قف �لآن كالمارد في 
�لحاكم  وعلى   ، وي�صمع  ليرى  �ل�و���ص��ط  �ل�صرق  منطقة 
 ، وروؤ���ص��اء  م��ل��وك  �صبقه  ��ن���ه  يعلم  ��ن  �لمعا�صر  �ل��ع��رب��ي 
رع ومنهم من مات على  �صُ ُخلع ومنهم من  فمنهم من 
 فر��صه ولم يبق لهم �إل �لتاريخ .. ��ما �لثورة �لفل�صطينية ، 
، تتعر�ش  �لتحررية  �لحركات  �صا�ن كل  �صا�نها  فكما قلت 
لالنك�صار و�لنت�صار .. لكن �لثورة ل ت�صت�صلم ��بد�ً ، قد 
للن�صال  تعود  ولكنها   ، طويالً  زمناً  �ل�ر���ش  تحت  تنزل 
فوق �ل�ر�ش ثانية ، وقد يتعب جيل ولكن بعد ذلك ينه�ش 
جيل �آخر �صدوره مختزنة �لطاقات و�لقدر�ت .. وتن�صب 
�لثورة من جديد .. وما بالنا نذهب بعيد�ً ، �إن فل�صطين 
وخالل   ، عاماً  خم�صين  عبر  و�لكفاح  �لن�صال  مهد  هي 
�لفل�صطيني بخم�ش ع�صرة ثورة  �ل�صعب  �لنتد�ب نه�ش 
�ليهودية  وللقوى  �لبريطاني  لال�صتعمار  فيها  ت�صدى 
تتجاوز  هائلة  ع�صكرية  قوة  وكان لال�صتعمار   ، �لعالمية 
�لخم�صين ��لف جندي با�حدث �لمعد�ت �لحربية ت�صدى 
 ، �ل�صعب  جماهير  وك��ل  وطالبنا  وفالحونا  عمالنا  لهم 
 و�لثورة �لحالية هي �ل�صاد�صة ع�صرة ولن تكون �ل�خيرة ، 
و�ل�مة   ، �لن�صال  طليعة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�صيظل 
�لعربية كذلك لن تتخلى عن وطنها في فل�صطين ، ل�ن 
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 �لق�صية �لفل�صطينية ق�صية قومية على �لم�صتوى �ل�ول ، 
�ل�صرق  ��زم��ة  ت�صوية  تم  �إذ�  �إن��ه  �لقول  ���صتطيع  �إنني  بل 
�إلى  �صيعود  �لعربي  �لمفاو�ش  فاإن   ، �ل�و�صط في جنيف 
�لوطن �لعربي من جنيف ليجد ��ن �لق�صية �لفل�صطينية 
ل��ن تكون  �ل��ت�����ص��وي��ة  ��ن  ، ذل���ك  �ل��ن��و�ف��ذ  ت��ط��ل عليه م��ن 
�ل�صعب  عند  ول  �لعربية  �ل�م��ة  عند  ل  �لمطاف  خاتمة 
�لفل�صطيني .. و�إذ� كان هذ� �لجيل قد ��عياه �لن�صال و��ن 
لتحمل  �ل�صاعدة  ��جيالنا  ف�صتا�تي  زيته  نفد  قد  �صر�جه 
�لمتحدة وحلفائها  �لوليات  ، وعلى  ثانية  �لن�صال  ر�ية 
و�ل�صهيونية ��ن تعلم هذ� علم �ليقين ، ذلك ل�نه ل �صالم 

مع �لعدو ول تعاي�ش مع �لحتالل . 

؟  ر�صمية  ��م   ، عادية  للكويت  	•زيارتكم 
- ر�صمية بدعوة من �ل�خ معالي �ل�صيخ �صباح �ل�حمد 
فاإنني  �ل�صحف  في  ون�صر  �صبق  وكما   . �لخارجية  وزي��ر 
ب�صدد و�صع كتاب جديد يت�صمن م�صروعاً عربياً جديد�ً 
�إقليمية  �لعربية من منظمة  �لجامعة  لتطوير وتحويل 
��منية كل  ، وهي  ���صا�ش فدر�لي  �تحادية على  دول��ة  �إل��ى 
�لعرب من �لمحيط �إلى �لخليج .. ونحن - جيلنا بمعنى 
���صح - هو جيل �لقومية �لعربية �لتي ل تعترف بحدود 

ولبفو��صل .
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6( بــيـــــان �شــحـــفــي*

ر��يت ��ن ��دعوكم �إلى هذ� �لموؤتمر �ل�صحفي ، في ختام 
�إليكم  ل�ف�صي  �لم�صياف  �لعربي  �لقطر  لهذ�  زي��ارت��ي 
بانطباعاتي �لعامة ، مع �إيجاز مكثف عن ��و�صاع �لق�صية 
�لتي  ، و�لظروف �لخطيرة  �لعربية في م�صارها �لر�هن 
... كل ذلك ملخ�صاً  �لحا�صرة   �لمرحلة  بها في  تحدق 

فيما يلي : 
�ل�صرق  �ل�صلمية ل�زمة  بالت�صوية  ي�صمى  �إن ما  اأولً: 
�ل�و�صط من خالل موؤتمر �ل�صالم في جنيف يقوم على 
�ل�م��ن رقم ) 242 ( و�لعمل على  �للتز�م بقر�ر مجل�ش 
تنفيذه بكل ��جز�ئه ، وهذ� �لقر�ر �صيلزم �لطرف �لعربي 
بال�صلح مع » �إ�صر�ئيل « ، و�لعتر�ف بها ، و�لت�صليم لها 
�ل�ر�ش  على  و�صيادتها  وب�صرعية وجودها   ، �آمنة  بحدود 
و�لحفاظ  �لإقليمية  بوحدتها  �لتعهد  مع  �لفل�صطينية 
�إلى وقف  .. وذلك �صيف�صي حتماً  ��منها و�صالمتها  على 

�لن�صال �لعربي و�لفل�صطيني �إلى حين ل نعلم مد�ه . 
ف��ي عهد  ��ك��ث��ر م��ن م��رة  ��م��ي��رك��ا  ��علنت  : لقد  ثانياً 
�لإد�رة �ل�صابقة و�لالحقة ��نها �صتعمل لتحقيق حل و�صط 
��ن  ذل��ك  ومعنى   ، و�لإ�صر�ئيليين  �ل��ع��رب  مطالب   بين 
ل يتم �لن�صحاب �لإ�صر�ئيلي من جميع �ل�ر��صي �لعربية 

�لمحتلة ، وهذه ��ول نك�صة للموقف �لعربي . 
ثالثاً: ومما يدعم هذ� �لتف�صير �ل�ميركي ��ن �لقر�ر 
�ل�ر��صي  جميع  م��ن  �لن�����ص��ح��اب  ع��ل��ى  ين�ش  ل��م  �����ص��الً 
من  �لخام�ش  خطوط  �إل��ى  حتى  ول   ، �لمحتلة  �لعربية 

حزير�ن/ يونيو عام 1967 . 
رابعاً :وبالن�صبة لل�صفة �لغربية وقطاع غزة بالذ�ت ، 

 

ف��ق��د ��ع��ل��ن��ت » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « غ��ي��ر م���رة و��ي��دت��ه��ا ف��ي ذلك 
بمو�قع  �صتطالب  ��نها   ، �لم�صوؤولة  �ل�ميركية  �لم�صادر 
عربية معينة ل�صمان ��منها و�صالمتها ، ف�صالً عن بقاء 
 ، �ل�ردن  نهر  �صفاف  على  �إ�صر�ئيلية  م�صتعمرة  ثالثين 

وكل م�صتعمرة توؤلف » �إ�صر�ئيل « �ل�صغرى . 
�إذ�  حتى   ، غ��زة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �إن   : خام�شاً 
مجردة  �صتبقى   ، بكاملها  عنها   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « �ن�صحبت 
�لبقعة  تلك  جغر�فية  ي��ع��رف��ون  و�ل��ذي��ن   ، �ل�����ص��الح  م��ن 
�لمقومات  م��ن  تخلو  ��ن��ه��ا  ي��درك��ون  وطننا  م��ن  �لغالية 
 ، ��هلها  ت�صتوعب  تكاد  ل  و��نها   ، و�لدفاعية  �لقت�صادية 
ف�صالً عن �لزيادة �ل�صكانية �لمتوقعة ، مما ينذر بنزوح 
�لفل�صطينيين بعد �لت�صوية ، �إلى ��رجاء �لوطن �لعربي . 
�لغربية  �ل�����ص��ف��ة  ف�����اإن  ق��اط��ع��ة  وب�������ص���ورة   : �ــشــاد�ــشــاً 

 

ل تت�صع للمليوني فل�صطيني من �صعبنا وهم �لذين يوؤلفون 

�لتجمعات �لفل�صطينية في �لوطن �لعربي وفي �لمهاجر . 
�لذي  �لتحديد  ح�صب  �لكبرى  �لقد�ش  �إن  �شابعاً: 
بين  يمتد   1967 يوليو   / تموز  في   » �إ�صر�ئيل   « و�صعته 
قد   ، �لقديمة  �ل��ق��د���ش  ومنها   ، �هلل  ر�م  �إل���ى  لحم  بيت 
��علنتها تحت �ل�صيادة �لإ�صر�ئيلية ، وتوؤيدها ��ميركا في 
ذلك ب�صورة ��و با�خرى ، وهذه توؤلف ثلث �ل�صفة �لغربية 
 » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « تعر�صه  م��ا  و��ق�����ص��ى   ، �لم�صاحة  م��ن حيث 
ب�صدد �لقد�ش �لقديمة هو �لمو�فقة على قيام موؤ�ص�صات 
دينية محلية لالإ�صر�ف على �ل�وقاف و�ل�ماكن �لمقد�صة 

�لإ�صالمية و�لم�صيحية . 
قر�ر  في  ورد  قد  �لفل�صطينيين  مو�صوع  �إن  ثامناً: 
مجل�ش �ل�من على �عتبار ��نه م�صكلة لجئين ، ولم ين�ش 
، وبهذ�  �إل��ى وطنهم ودي��اره��م  �إعادتهم  �ل��ق��ر�ر على  ه��ذ� 
تبقى ق�صية �لالجئين في غير حل �إل ��صتمر�ر �لت�صرد 

�إلى ��جل غير م�صمى . 
تا�شعاً: �إن �لدولة �لفل�صطينية �لمرتقبة ، لن ت�صلح 
للحا�صر ول للم�صتقبل ، فهي تقوم على خم�صة ع�صر في 
�لفل�صطيني  و�ل�صعب   ، �لفل�صطيني  �ل��وط��ن  م��ن   �لمئة 
ل يعار�ش عودة �صبر و�حد يتم تحريره فعالً من وطنه 
�إلى  ي���وؤدي  ��ن  غير  م��ن   ، �لوطنية  �صلطته  عليه  ليقيم 
�ل�صلح مع » �إ�صر�ئيل « و�لعتر�ف لها بخم�صة وثمانين 
في �لمئة من فل�صطين وطناً �صرعياً ل� » �إ�صر�ئيل « ، على 
حين ��نها ل تملك ��كثر من خم�صة في �لمئة من جميع 

فل�صطين . 
عا�شراً: �إن �عتماد �لقر�ر )242( وهو �لذي �صدر بعد 
�إه���د�ر ل�م��ج��اد �لحرب  هزيمة ح��رب �ل�ي���ام �ل�صتة ، فيه 
�لعربية �لبا�صلة في ت�صرين �ل�ول / ��كتوبر 1973 ، ف�صالً 
�ل�مة  تبنتها  �لتي  �لعربية  �لق�صية  ل��ص�ش  �إه���د�ره  عن 
��ن تعمل  �ل�ج���در  ... وك��ان  ع��ام��اً   �لعربية عبر خم�صين 
مكا�صب  مع  تتفق  �صيغة  ���صا�ش  على  �لعربية  �ل�صيا�صة 

حرب ��كتوبر ل مع خ�صائر حرب حزير�ن . 
�لنتقاد  و�إن  معروفة  �ل��ق��ر�ر  م�صاوئ  �إن  قيل  ولقد 
، و�لبديل يطرح نف�صه ،   ل يكفي بل يجب طرح �لبديل 
... فنحن  �ل��ب��دي��ل   �إط���ار  ف��ي  للعمل  �لإر�دة  ت��وف��رت  �إذ� 
���صا�ش قر�ر�ت �ل�مم  ��ن تكون ت�صوية �ل�زمة على  نقترح 
 �لمتحدة جميعها منذ ��ن ن�صا�ت �لم�صكلة في عام 1947 ، 
�إلى  �لالجئين  بعودة  ق��ر�ر�ً  �لقر�ر�ت ثالثون  ومن هذه 
وكل   ، �لقد�ش  ب�صا�ن  ق���ر�ر�ت  وع�صرة   ، ودي��اره��م  وطنهم 
. ولكن  �ل��ق��ر�ر�ت تعبر ع��ن موقف دول��ي ل عربي  ه��ذه 
هذ� �لبديل يتطلب ��ن نحدد �لفريق �ل��صلي في م�صكلة 

)*( �ل�صحف �لكويتية 1977/2/2 .
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�لفريق  تعاملنا مع هذ�  يكون  و��ن   ... �ل�و���ص��ط   �ل�صرق 
على هذ� �ل��صا�ش . 

وكل متتبع لتاريخ ��زمة �ل�صرق �ل�و�صط منذ بد�يتها 
��وجد  �لذي  �ل��صلي  �لفريق  ��ن  بد�هة  يومنا يدرك  �إلى 

�ل�زمة وعمل على تفاقمها هو �لوليات �لمتحدة . 
لها  وبنت   ،  » �إ�صر�ئيل   « ��ق��ام��ت  �لتي  هي  ��ميركا  �إن 
�لتي  وه��ي   ، ت��ز�ل  ول  �ل��صلحة  ب��ا�ح��دث  و�صلحته  جي�صاً 
�لمليون  ورب��ع  مليونين  من  يقرب  ما  بالدنا  �إل��ى  نقلت 
يهودي با�مو�لها وتا�ييدها �ل�صيا�صي ، وبا�مو�لها ��ن�صا�ت ما 
يقرب من �صبعين م�صتعمرة يهودية على �صيناء و�لجولن 
و�ل�صفة �لغربية ، وبا�مو�لها وعلمائها بنت ل� » �إ�صر�ئيل « 
�لمن�صاآت �لنووية في ديمونا ، وبا�مو�لها تقوم » �إ�صر�ئيل « 
بتهويد �لمدينة �لمقد�صة .. و��خير�ً فاإن ��ميركا هي �لتي 
��ر�صلت منذ ثالثة ���صابيع ��ول فوج من �لطائر�ت �لحربية 
 ، �آلف كيلو متر  �إلى خم�صة  �لتي ي�صل مد�ها  �لحديثة 

تكون قادرة على �ل�صرب من �لمحيط �إلى �لخليج . 
�إذن ف��ا�م��ي��رك��ا ه��ي �ل��ف��ري��ق �ل����ص��ل��ي �ل���ذي ي��ج��ب ��ن 
تتعامل معه �لدول �لعربية تعامالً جدياً حازماً ي�صل �إلى 
حد �لمو�جهة �ل�صيا�صية و�لقت�صادية وغيرها ، لتحقيق 
وتحقيق  �لعربية  �ل�ر����ص��ي  من  �لإ�صر�ئيلي  �لن�صحاب 

مطالب �ل�صعب �لفل�صطيني . 
ولدينا �صابقة �صهيرة في هذ� �ل�صدد ، حينما ت�صدى 
ها على �لن�صحاب  �لرئي�ش �آيزنهاور ل� » �إ�صر�ئيل « وح�صّ
من �صيناء وقطاع غزة في خالل ��ربعة ���صهر ، و�ن�صحبت 
عام  في  �لثالثي  �لعدو�ن  ��ثناء  وفرن�صا  بريطانيا  معها 

 . 1956
ويتعين على �لدول �لعربية ��ن ت�صع �لرئي�ش �ل�ميركي 
و�جهها  �لتي  �لظروف  نف�ش  ��م��ام  كارتر  �لجديد جيمي 
��نه قد تنق�صي مدة  .. ذلك  �آيزنهاور قبل ع�صرين عاماً 
�لرئي�ش �ل�ميركي �لجديد و�لحتالل �لإ�صر�ئيلي جاثم 

على �ل�ر�ش �لعربية . 
قوة  نملك   ، ه���ذه  ع��ام��اً  �لع�صرين  ب��ع��د  �لآن  ون��ح��ن 
في  �صاهمت  �لتي  �ل��دول  ��ن  حين  على  هائلة  �قت�صادية 
بناء » �إ�صر�ئيل « تعاني م�صاكل �قت�صادية �صخمة ، تحاول 

هي  وه��ذه   .. �لهائلة  وبمو�ردنا  طريقنا  عن  ت�صويها  ��ن 
فر�صتنا �لذهبية في �لع�صر �لحديث . 

، وهو لي�ش  �لبديل  �لبديل لمن يبحث عن  ذلك هو 
و�جب  ولكنه   ، �ثنتين  ��و  و�ح��دة  عربية  دول��ة  م�صوؤولية 

�لدول �لعربية جمعاء . 
وقبل ��ن ��ختم هذ� �لموؤتمر �ل�صحفي ��رى لز�ماً علي 
��ن ��تقدم بو�فر �ل�صكر و�لتحية �إلى �لكويت �ل�صقيق ��مير�ً 
�ل�صيافة وكريم  لما لقيته من جميل   ، وحكومة و�صعباً 
�ل�صمو  �صاحب  م��ع  بلقائي  �صعدت  �إن��ن��ي  ث��م   ، �ل��ح��ف��اوة 
ولي �لعهد و���صحاب �لمعالي نائب رئي�ش �لوزر�ء ووزير 
 ، �لتربية  ووزي��ر   ، �لخارجية  ووزي��ر   ، و�لدفاع  �لد�خلية 
 .. فيه  تحدثت  فيما  كريمين  و�هتماماً  ��صتماعاً  ولقيت 
��ن ��هيب با�ولياء �ل�مور في  ور��يت في ذلك ما يحفزني 
للمفكرين  وقلوبهم  ��بو�بهم  يفتحو�  ��ن  �لعربية  �لبالد 
�لحرة  باآر�ئهم  �إليهم  ليدلو�  �لعربي  �لوطن  في  �لعرب 
�لعمل  لنتهاج  ��دع��ى  فذلك   .. �لعربية  �لق�صية  ب�صدد 

و�لطمئنان على �صالمته . 
و�����ص��ي��ف ك��ذل��ك ت��وج��ي��ه �ل�����ص��ك��ر �إل���ى �ل�����ص��ح��اف��ة في 
�ل��ك��وي��ت ف��ق��د ��ف�����ص��ح��ت ���ص��دره��ا لآر�ئ����ي �ل��ت��ي عر�صتها 
��ن  ��ي�����ص��اً  يحفزني  وذل���ك   ، �لمقد�صة  �لق�صية  ب�����ص��دد 
��جهزة  ��ن يفتحو�  ��نا�صد �لم�صوؤولين في �لدول �لعربية 
�لإعالم ��مام �لر��ي �لعربي �لحر لينتفع �لر��ي �لر�صمي 
بر��ي قادة �لفكر في �ل�مة �لعربية ، فاإن �لحكام يروحون 
ويغدون ول تبقى �إل �ل�مة ، وهي باقية ما د�مت �لحياة 

على هذه �ل�ر�ش . 
، ول حزباً  ��م��ث��ل فيها ح��ك��وم��ة  ، ل  �آر�ئ����ي  ت��ل��ك ه��ي 

 

ول تنظيماً ، ولكني بكل تو��صع ��ح�صب ��نها تمثل �صمير 
هذه �ل�مة وتعبر عن �آمالها ومخاوفها . 

جعل �هلل لنا من ��مرنا مخرجاً . 

الكويت 1977/2/1      اأحمد ال�شقيري
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7( ال�شقيري في ندوة اتحاد الطلبة الفل�شطينيين بجامعة الكويت: 
موؤتمر جنيف ت�شوية باطلة .. والفل�شطينيون في عنق الزجاجة*

جريدة القب�س ، الكويت ، 1977/1/30

�ل�صابق  �ل��رئ��ي�����ش   ، �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ح���م���د  �ل�����ص��ي��د  ق����ال 
لن  جنيف  موؤتمر  �إن   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة 
�ل�صقيري  وندد   . �لعربية  ��و  �لفل�صطينية  �لق�صية  يفيد 
 ، �ل�و���ص��ط  �ل�صرق  ق�صية  لت�صوية  �لمطروحة  بالحلول 
وو�صفها با�نها ذ�ت د�ء باطل و��ن �لفل�صطينيين في عنق 
�لتحاد  �إليها  دع��ا  �لتي  �ل��ن��دوة  في  و�����ص��اف   . �لزجاجة 
�لعام لطلبة فل�صطين بالكويت ، ��ن �ل�صيا�صة �لعربية بعد 
 .  » ���صفل  �إل��ى  �ل�ول قد » هبطت  ��كتوبر/ ت�صرين  حرب 
و��علن رف�صه للقر�ر رقم 242 ، وو�صفه با�نه قر�ر م�صوؤوم 

ولد على فر��ش �لهزيمة . 
وتناول �ل�صقيري ، في كلماته وردوده ونقا�صه لال��صئلة 
 ، �لفل�صطينية  �لم�صيرة  ، جو�نب  �لندوة  �لمطروحة في 
 . �لما�صية  عاماً  �لثالثين  عبر  خا�صها  �لتي  و�لمعارك 
وقال �إن �ل�مة �لعربية تملك من �لقوة �لقت�صادية ، ما 
يمكنها من فر�ش �إر�دتها ، و��كد ��نه لن يعود �إلى ممار�صة 

�لم�صوؤولية �لعامة . 
وفي بد�ية �لندوة توجه �ل�صقيري بالتحية للكويت ، 

��مير�ً وحكومة و�صعباً وقال : 
» نحن جميعاً في م�صرق �لوطن �لعربي ، مع �صعبنا 
تمال�  وفل�صطين   ، �ل��صيل  وطننا  �لكويت  ف��ي  �ل�صقيق 
في  ��رو�ح��ن��ا  لكن   ، هنا  ��ج�صادنا   ، و�صمائرنا  خو�طرنا 
 ، �لغربية  �ل�صفة  ف��ي  �لمجاهد  �صعبنا  م��ع   ،  فل�صطين 
رجالنا  ك��ل   ، ورب���اه���ا  فل�صطين  و���ص��و�ح��ل  غ���زة  وق��ط��اع 
عبر  �صا�ننا  ذل��ك  وك��ان   ، �لميد�ن  في  وفالحينا  ون�صائنا 

ثالثين عاماً « . 
منذ  �لفل�صطيني  �لن�صال  مر�حل  �ل�صقيري  وعر�ش 
�لقو�ت  �صد  ��و  �ل�صهاينة  مو�جهة  ف��ي  ���ص��و�ء   ، بد�يتها 
��ل����ف ج��ن��دي وقت  ب��ل��غ��ت خم�صين  �ل��ت��ي   ، �ل��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ك��ان يت�صدى   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن  . وق��ال  �لن��ت��د�ب 

لهذه �لقو�ت �لم�صلحة . 
�ل�صعب  �إن  ي��ق��ول��ون  �ل���ذي���ن  �إن   : �ل�����ص��ق��ي��ري  وق�����ال 
ل���ل���دول �لعربية  ، وت��رك��ه��ا  ��ر����ص���ه  ب����اع   �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ق���د 
لتحريرها ، �إنما يرددون فرية �صهيونية كبرى ، فال�صعب 
، في �لقد�ش ونابل�ش  �لفل�صطيني خا�ش 15 ثورة م�صلحة 
وطبرية ، و�إن ثورته �لحالية ، هي ثورته �ل�صاد�صة ع�صرة .

�لإ�صر�ئيلي  �ل������وزر�ء  ل��رئ��ي�����ش  ب�����ص��ه��ادة  و����ص��ت�����ص��ه��د 

 �ل�صابق ديفيد بن غوريون ، حين �صئل : ماذ� تملكون في 
فل�صطين ؟ ، فا�جاب : 

» نحن نملك 5% من ��ر�ش فل�صطين 2% منها نملكها 
�لباقية في زمن  ، و�لثالثة  �لعثمانية  �لدولة  منذ زمن 

�لنتد�ب �لبريطاني « . 
وت��ع��ر���ش �ل�����ص��ق��ي��ري �إل����ى �ل��زح��ف �ل�����ص��ه��ي��ون��ي على 
�ل�ر�ش �لفل�صطينية ، �لذي جاء على مر�حل ، حتى ���صبح 
�ل�صهاينة يحتلون جميع �ل�ر��صي �لفل�صطينية . وقال : 
» و�ليوم يطلب �إلى �ل�صعب �لفل�صطيني ��ن يتنازل عن 
وطنه تحت �صعار�ت موؤتمر�ت دولية بع�صها �صمي بال�مم 

�لمتحدة وبع�صها ي�صمى جنيف « . 
وقال �ل�صقيري �إننا نمر �لآن بمرحلة خطيرة لم يمر 
بها ��جد�دنا ، وجيلنا هو جيل �لح�صم في ق�صيته �لم�صيرية 
و��عاد �إلى �ل�ذهان موؤتمر 1930 ، وقال �إن �لوفد �لعربي 
يتر���صه  كان  �ل��ذي   ، �ل�صهيوني  بالوفد  يلتقي  ��ن  رف�ش 
��علن فيه  �ل��ذي  �ليوم �ل�ول  و��ن��ه منذ   ، حاييم و�يزمان 
���صبحت  �لعبرية  �للغة  ��ن  �لبريطاني  �ل�صامي  �لمندوب 
بلدية  رئي�ش  �جتمع   ، لفل�صطين  �لر�صمية  �للغة  ه��ي 
 ، �لمجل�ش  با�ع�صاء   » �لح�صيني  كاظم  مو�صى   «  �لقد�ش 

وقدمو� ��صتقالتهم �حتجاجاً على هذ� �لقر�ر . 
بالت�صوية  �لآن  ي��غ��رون��ن��ا  �إن���ه���م   « �ل�����ص��ق��ي��ري   وق����ال 
 » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « م��ع  �ل�����ص��ل��م��ي  �ل��ت��ع��اي�����ش  ��ي   ... �ل�صلمية 
 �لطاغية ، كيف تحتل ��ر�صنا ، ويطلب منا ��ن نمد ��يدينا 
ف��رط في وطنه حتى  �صعب  .. هل هناك   » �إ�صر�ئيل   « ل� 

يطلب منا ��ن ن�صلم ��ر�صنا للعدو ؟ « . 
�إل���ى هذه  �لفل�صطيني  ي��ج��رو�  ��ن  ي��ري��دون   » �إن��ه��م   «
فل�صطيني  ب���اع���ت���ر�ف  وي��ط��م��ع��ون   ، �ل���ك���ب���رى   �ل���ه���اوي���ة 

ب� » �إ�صر�ئيل « .. وت�صاءل : 
- ما هذ� �لذي يعر�ش علينا ؟ 

قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية ، وطننا لنا ؟ . ��ي هر�ء 
ت�صلمنا  لن   » �إ�صر�ئيل   « ف�   ، باطلة  ت�صوية  �إنها   . ؟  ه��ذ� 
قرية و�حدة ، �إل �إذ� �عترفنا بها ، وتعاي�صنا معها . �إن %10 

من ��ر�صنا ل ت�صلح ��ن تكون وطناً . 
ووجه �ل�صقيري كالمه �إلى �لدول �لعربية كافة قائالً : 
- لن تنجحو� في تحرير بيت �لمقد�ش �إل بالمظليين 

)*( قام بالتغطية �إبر�هيم �لوي�صي .
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��ين  وت�صاءل    . �ل�صهاينة  روؤو���ش  �لعرب يهدمونها فوق 
كيف  ؟  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ب��ن��اء  م��ن  مليونان  ي��ذه��ب 

ير�صى �ل�صعب �لفل�صطيني بهذه �لت�صوية ؟ 
�نت�صار�ت  حققو�  �لذين  �لعرب  �إن  �ل�صقيري  وق��ال 
��نف�صهم ، وقد  ��كتوبر هم �لآن �صجناء  مجيدة في حرب 
قد   ، �لعربية  �ل�صيا�صة  و�إن   ، با�نف�صهم  ��نف�صهم  كبلو� 
بل   ،  242 ق��ر�ر  يكفينا  ب��ا�ن��ه  منادية   ، ���صفل  �إل��ى  هبطت 
��قولها ب�صر�حة لقد حدث �نقالب في �لدول �لعربية ، 
لي�ش كغيره من �لنقالبات �ل�ربعين �لتي �صهدتها �ل�مة 
قد   ، و�ل�ربعين  �لحادي  �لنقالب  ه��ذ�  ��ن  �إل   ، �لعربية 
ح��دث ب��دون �ل��ب��الغ رق��م و�ح��د ، وب���دون �ح��ت��الل رئا�صة 

�ل�ركان ، لقد حدث �صد �ل�مة �لعربية ذ�تها ! 
و��ع�����اد �إل���ى �ل�ذه�����ان ��ول م��وؤت��م��ر ق��م��ة ع��رب��ي ، بعد 
ح��ي��ث قرر  ب��ال��خ��رط��وم  ع��ق��د  �ل���ذي   ، ع���ام 1967  �لنك�صة 
 �لملوك و�لروؤ�صاء ��نه ل �صلح ول �عتر�ف ب� » �إ�صر�ئيل « ، 

ول م�صا�ش بالق�صية �لفل�صطينية . ثم قال : 
و�إذ� بالقيم �لن�صالية تنقلب �إلى عك�صها ، فنحن نقول 

�إننا جاهزون لل�صلح و�لتعاي�ش مع » �إ�صر�ئيل « . 
بديالن لجنيف 

�إذ� كان لديه بديل  ��نه �صئل عما   ، و���صاف �ل�صقيري 
لموؤتمر جنيف ، فا�جاب با�ن لديه بديلين ، ولي�ش و�حد�ً ، 

 

�إر�دة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ��ن  �لبديل  ف��ي  ي�صترط  لكن   « وق���ال 
لقبوله « . 

وت�صاءل �ل�صقيري عن �لحكمة بتم�صك �لعرب بالقر�ر 
���صدرت  ��ن �ل�م��م �لمتحدة قد  ، برغم  رقم 242 بالذ�ت 
ثالثين قر�ر�ً تتعلق بعودة �لالجئين ، و�لقر�ر�ت �لع�صر 
�ل�خرى تتعلق ببيت �لمقد�ش ، وقال �إننا نتم�صك بالقر�ر 
 242 وحده ل�نه يتعلق ب� » �إ�صر�ئيل « . وت�صاءل من جديد : 
بثالثين  �لمهمالت  �صلة  ف��ي  نلقي  ل�ن  معنى  ��ي   -
قر�ر�ً ، ونتم�صك بقر�ر و�حد طرح على فر��ش �لهزيمة . 

وقال �إن عدونا هو » �إ�صر�ئيل « ، لكن عدونا �ل��صيل 
هو �لوليات �لمتحدة ، و » �إ�صر�ئيل « هي �لعدو �لعميل ، 
�لتي كان عدد ��فر�دها ل يزيد عن خم�صين ��لفاً عام 1920 ، 

 

 ، �صتين مرة  �زد�دو�  ��نهم  ��ي   ، �لآن ثالثة ماليين  وبلغ 
��ية دولة في �لعالم ، ل�ن ��ميركا  وهي زي��ادة لم تقع في 
 ، �لفل�صطينية  �ل�ر�����ش  ف��وق  زي��ادت��ه��م  على  د�ئ��م��اً  تعمل 

��ن نتعامل معها ، لكن من  و��ميركا هذه هي �لتي يجب 
موقف �لقوة ، فريق عربي ، لفريق ��ميركي . 

�لعربية  �لقت�صادية  �ل��ق��وة  ع��ن  �ل�صقيري  وت��ح��دث 
�نطالقاً من   ، �إر�دتنا  ��ن نفر�ش  ن�صتطيع  بها  �إننا  فقال 
 ،  » ي�صادقنا  م��ن  ون�����ص��ادق   ، يعادينا  م��ن  ن��ع��ادي   « �صعار 
، بل  ول ندع �لفر�صة ل�ميركا ل�ن تنفرد بنا دولة دولة 

نو�جهها كرجل و�حد ، ودولة و�حدة . 
��ن��ه لن يعود  ، من  ��علنه م��ر�ر�ً  ، ما  وك��رر �ل�صقيري 
�إلى ممار�صة �لم�صوؤولية �لعامة ، وقال �إنه ل ينتمي �إلى 
��ية حكومة ��و حزب ��و تنظيم ، ول يرغب في �لح�صول 
على �صالح ��و ��مو�ل ، و�إنه ل ي�صعى �إلى �إن�صاء ��ية منظمة 

جديدة ، وقال : 
في  ذك���رت  وق���د   ، فح�صب  فل�صطيني  م��و�ط��ن  ��ن���ا   -
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �إل��ى  قدمته  �ل��ذي   ، ��صتقالتي  كتاب 
عام 1967 ، ��نني ل ��عتزل وطني ، ول ��تخلى عن ق�صية 
بالدي ، وهذ� لي�ش عهدي وحدي ، و�إنما يجب ��ن يكون 

عهدكم جميعاً . 
وف���ي ن��ه��اي��ة �ل���ن���دوة ، ��ج����اب �ل�����ص��ق��ي��ري ع��ل��ى ���صئلة 
�لدولة  ع��ن  ت�صور�ته  ح��ول  ت���دور  وك��ان��ت   ، �لحا�صرين 
�لميثاق  تعديل  عن  ت��ردد  وم��ا   ، �لمقترحة  �لفل�صطينية 
 ، �لمطروحة  �لت�صوية  في  ور��ي��ه   ، �لفل�صطيني  �لوطني 

فقال : 
فاإنها   ، �لدولة  لها مقومات  لي�ش   ، �لمقترحة  	•�لدولة 

�صتظل تحت رحمة » �إ�صر�ئيل « ��صتر�تيجياً . 
بيت  في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��قره   ، �لوطني  	•�لميثاق 
�ل��ي��م��ي��ن ع��ل��ى هذ�  ، و��ق�����ص��م��و�  �ل��م��ق��د���ش ع���ام 1964 
 �لميثاق ، ول يملك ��حد تعديله ، ل�نه متعلق بوطننا ، 

وحا�صرنا وم�صتقبلنا . 
» جنيف « فلنذهب ، لكن  في  �لق�صية  جوهر  كان  	•�إذ� 
�لمارد  منطلق   ، �لقوة  منطلق  من  نتحرك  ��ن  يجب 

�لعربي �لبترولي ، و�إل لن نبلغ �صيئاً . 
�لدول  على  م�صوؤوليته  تقع   ، لبنان  ف��ي  ج��رى  م��ا  •	

�لعربية كلها ، وهو كارثة عربية خطيرة . 
عنق  ف��ي  وه��و   ، م��ج��زرة  ��م���ام  �لفل�صطيني  �ل�صعب  •	

�لزجاجة .
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8( في حديث غير �شيا�شي هو الأول من نوعه يجري مع ال�شقيري*
) مقتطفات (

ملحق جريدة ال�شيا�شة ، الكويت ، 1977/1/31

طو�ل  �ل�صقيري  ��ح��م��د  لال��صتاذ  حديث  �قت�صر  م��ا 
�ل�صنو�ت �لثالثين �لما�صية ، �إل على �ل�صوؤون �ل�صيا�صية 
ب�صكل  و�لعربية  بالذ�ت  �لفل�صطينية  وهمومه   ، وح�صب 

عام . 
�إل  �ل�صقيري  ع���رف  م��ا  �ل��ق��ارئ  �إن   ، �ل��ق��ول  وي��م��ك��ن 
�صيا�صياً محترفاً ، وكاتباً لمعاً ، وخطيباً مفوهاً ، يملك 
و���صلوبه  �لعميق  ب�صوته  �ل��ع��ب��ارة  ورن���ة  �لكلمة  نا�صية 

�لذكي �لر�صيق . 
لكن ل�حمد �ل�صقيري ، �صا�نه �صا�ن ��ي �إن�صان على وجه 
�لمعمورة ، �متلكته �ل�صيا�صة وتملكته �صورة ��خرى ، هي 
�صورة �لإن�صان ، �لذي له قلب ، وعو�طف و��حا�صي�ش ، كما 
��ي�صاً - مذكر�ت  ��ن ل�حمد �ل�صقيري - ف�صالً عن ذلك 
خا�صة جد�ً ، منها ما ن�صرها في كتب مذكر�ته ، ومنها ما 

لم ين�صرها بعد .. 
وف���ي ه���ذ� �ل��ح��دي��ث م��ع �ل�����ص��ق��ي��ري �لإن�����ص��ان ، وذي 
�لمذكر�ت �لخا�صة ، ن�صلط �ل��صو�ء على هذين �لجانبين 
��جوبة  خ��الل  م��ن  �ل��ق��ارئ  لتعريف  ف��ي محاولة   ، فقط 
حياة  ف��ي  �لمظلمة  �ل��ن��و�ح��ي  على  �لفل�صطيني  �لزعيم 

�ل�صقيري ، حيث لم ت�صلط عليها �ل��صو�ء ��بد�ً .. 
وفيما يلي هذ� �لحو�ر �لطريف مع ��حمد �ل�صقيري : 
؟  �لنكبة  منذ  �ل�صقيري  فيه  وقع  ما�زق  ��خطر  هو  	•ما 
�ندلعت  �صنة 1967 عندما  يونيو  ح��زي��ر�ن/   6 ي��وم   -
�لحرب كنت في بيت �لمقد�ش ، جاء تلفون من �ل�صفير 
�لعر�قي في عمان يقول فيه �إن طاهر يحيى رئي�ش وزر�ء 
�إلى عمان من �لقاهرة لتوقيع �تفاقية  �لعر�ق �صيح�صر 
�لدفاع �لم�صترك و�صيلتقي بك عند �لملك ح�صين ��رجو 

�لح�صور . 
و�إذ� بالحرب  و��ع��ددت نف�صي لل�صفر  �ل�صماعة  ��قفلت 
تندلع وقد �صمعت �لنبا� من �لر�ديو فت�صاءلت هل ��ف�صل 
��ذه���ب لعمان  ��م  ��ه��ل��ي و�صعبي  بين  �ل��ق��د���ش  ف��ي  �ل��ب��ق��اء 
�ل���وزر�ء  رئي�ش  يحيى  وط��اه��ر  ح�صين  بالملك  و��ل��ت��ق��ي 

�لعر�قي �آنذ�ك ؟ وذهبت �إلى عمان ل�قوم بالو�جب . 
بيت  م��ن  �إم����ر��ة  ه��رب��ت بمالب�ش  �إن��ن��ي  ق��ال��و� يومها 
�لمقد�ش وكنت ��علم ��ن �لقد�ش �صوف ت�صقط، و�قترحت 
جي�ش  ���صتدعي  ب��ا�ن  عملياً  �قتر�حاً  ح�صين  �لملك  على 
تبعد  �لتي   - درع��ا   - �لموجود في  �لفل�صطيني  �لتحرير 
�صاعات ليدخل �لقد�ش ويد�فع مع ��بنائها عنها من ور�ء 

�ل��صو�ر وتكون حرب �صو�رع ، و��و�صحت للملك ��ن �لقد�ش 
و�قترحت  ���ص��و�رع  ح��رب  �لحرب  بل  �لجو  تق�صف من  ل 
تا�جيل �لحرب ل�ننا لم نكن م�صتعدين ��صتعد�د�ً حربياً .. 

ولكن لم يو�فق على هذ� �لقتر�ح ��حد . 
؟  فل�صطين  هجرة  بعد  �لموت  من  �ل�صقيري  نجا  مرة  	•كم 
- حاول �ل�صهاينة �غتيالي ��كثر من مرة عندما كنت 
�لمتحدة،  �ل�مم  في  �ل�صعودية  �لعربية  للمملكة  مندوباً 
�لذي  �لفندق  على  لي حر��صة  ي�صعو�  ��ن  مني  �إذ طلبو� 
��نزل فيه فرف�صت ذلك وف�صلت �لمبيت عند ���صحابي . 
هذ� حدث فقط في نيويورك وفي غير ذلك ما تعر�صت 
حياتي للموت . لقد كنت في غزة في منا�صبات كثيرة بين 
تجمعات �صعبية حو�لي ن�صف مليون من �لجمهور بدون 
��ي�صاً في �صاحة �لم�صجد �ل�ق�صى  حر��صة، وفي �لقد�ش 
كنت ��ي�صاً و�صط �لتجمعات �ل�صعبية كنت ��تنف�ش �لهو�ء 
�صيء  �إل���ى  ��ت��ع��ر���ش  ول��م  �لجماهير  ك��ث��رة  م��ن  ب�صعوبة 
�إذ� لم  من ذلك . و�لحر��صة من �هلل وموؤمنون بالقدر » 

يحر�صنا �هلل فال حار�ش لنا « . 
قبل  عرفات  يا�صر  يعرف  �ل�صقيري  �ل��صتاذ  كان  	•هل 

قيام فتح ؟ 
�صنة  �ل�ول����ى  منا�صبتين  ف��ي  ع��رف��ات  يا�صر  ع��رف��ت   -
1962 عندما كنت في بيتي في لبنان ، فقد كنت عائد�ً من 
�ل�مم �لمتحدة وجاء يحدثني عن قيام ن�صاط تنظيمي 
ثوري يحتاج �إلى قيادة �صيا�صية وطلب مني ��ن ��كون قائد�ً 

لهذ� �لتنظيم . 
و�لمرة �لثانية في �لقد�ش في ��يار/ مايو �صنة 1964 
عندما �نعقد �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني وكان ع�صو�ً 

ور��يته مع بقية �لإخوة . 
؟  حياته  في  �ل�صقيري  ��حمد  �ل��صتاذ  ��حب  مرة  	•كم 

- ��حببت �صبع مر�ت زوجتي ��ولً و��ولدي �ل�صتة . 
؟  �ل�صقيري  ��حبه  عربي  زعيم  ��كثر  	•من 

عبد  ج��م��ال  �ل��م��رح��وم  �ل��ر�ح��ل  �لرئي�ش  بالتا�كيد   -
ينق�ش من  لم  وبينه من خالف  بيني  وقع  وما  �لنا�صر 

حبه �صيئاً . 
؟  �ل�صقيري  على  مر  عربي  حاكم  ��ذكى  	•من 

- �لملك عبد �لعزيز بن �صعود . 

)*( ��جرت �لحديث فكرية �لبحي�صي . 
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	•هل ي�صاهد �ل�صقيري ��فالماً �صينمائية ؟ وكيف يق�صي 
��وقات فر�غه ؟ 

���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة ق�����ص��ي��رة ف���ي بيتي  ��ف����الم����اً  ������ص���اه���د   -
بالتلفزيون . 

لي�ش عندي وقت فر�غ و��ك��ره �لفر�غ و�إذ� حدث فر�غ 
فا�نا ���صغله في �لقر�ءة و�لكتابة وممار�صة ريا�صة �لم�صي 
فا�نا ��م�صي �صاعة قبيل �لظهر و�صاعة قبل �لم�صاء، وهنا 
حالياً ��مار�ش ريا�صتي في حديقة �لحز�م �ل�خ�صر خوفاً 

من �زدحام �ل�صيار�ت .. 
؟  �ل�صقيري  ��عجب  غنائي  �صوت  	•��ي 

- ��نا ��حب �صوقيات ��م كلثوم ومقد�صيات فيروز .. 
؟  �ل�صقيري  ��عجب  عربي  كاتب  	•��ي 

��ي��ام��ي في »  ��ي��ام �لدكتور طه ح�صين و��ح��ب  - ��ح��ب 
��ربعون عاماً في �لحياة �لعربية و�لدولية « . 

؟  �ل�صقيري  ��عجب  عربي  خطيب  	•��ي 
- مكرم عبيد حينما خطب �صنة 1932 وحفزني ��ن ��رد 

عليه بخطاب . 
؟  �ل�صقيري  ��حمد  يتحدث  لغة  	•كم 

و�لإنجليزية  �لتركية   ، �ل�صاد  لغة  �إل��ى  بالإ�صافة   -
وقليالً من �للغة �لفرن�صية . 
؟  �ل�صقيري  ��منية  هي  	•ما 

- ��منيتي ��ن ��موت في عكا . لي�ش ��ن ��دفن فيها فقط 
��ن تكون وفاتي في عكا وهي بلدي وم�صقط  ��ري��د  ولكن 
كان  عندما  في مذكر�ته  عنها  نابليون  قال  لقد   ، ر���صي 
على  حياتي  م�صتقبل  ���صعت  لقد   «  : هيالنة  �صانت  في 

���صو�رك يا عكا « . 
جد�ً فهل هذ� �صحيح ؟  غني  �ل�صقيري  ��حمد  �إن  	•يقال 

- ��نا غني جد�ً في غير �لمال و��ما �لمال فا�نا مي�صور 
�لحال . 

تربطه  ك��ان��ت  فل�صطيني  ف��د�ئ��ي  زع��ي��م  ��ك��ث��ر  ه��و  م��ن  •	
بال�صقيري عالقة قبل قيام �لتنظيمات �لفل�صطينية ؟

- �ل�صيخ عز �لدين �لق�صام �لذي ��صت�صهد في ��حر�ج 
في  �صقطو�  �لذين  رفاقه  عن  ود�ف��ع��ت   1935 �صنة  يعبد 
�لمعركة . وهم يمثلون ��ول ثورة م�صلحة على �ٍل�صتعمار 

�ل�صهيوني و�لبريطاني . 
�صاعت  ��ن  ب��ع��د  �ل�����ص��ق��ي��ري  �إع���ج���اب  ن���ال  منفى  ��ي  •	

فل�صطين ؟ 
- مكتبي �ل�صغير في بيتي في �لقاهرة في عمارة ليبون 

بالزمالك ل�ني ��عي�ش فيها مع �صالح �لدين �ل�يوبي . 

؟  حياته  في  �ل�صقيري  ��حمد  فيها   ) نرفز   ( مرة  	•��كثر 
��ذكر  ��ن  ��ح��اول  كثيرة  �لنرفز�ت  ل�ن  �صوؤ�ل لطيف   -

��كثر مرة نرفزت فيها في حياتي : 
عندما �جتمع ملوك وروؤ�صاء �لعرب في موؤتمر �لقمة 
�لملوك  �صرح  حينما   1964 �صنة  �لخرطوم  في  �لعربية 
 ،  » �ل��ب��ت��رول  ��صتئناف ���ص��خ  » ق��ررن��ا  �ل��ع��رب  و�ل��روؤ���ص��اء 

نرفزتي تج�صدت في �ن�صحابي من �لموؤتمر . 
؟  �لمف�صلة  �ل�صقيري  ��كالت  هي  	•ما 

و��كلة  �لع�صاء  �لزبادي في  �للبن  �لمف�صلة  ��كالتي   -
�لم�صخن �لمحمر �لم�صهورة في مدينة طولكرم . 

�لنا�صر  عبد  بجمال  �ل�صقيري  ع��الق��ات  ك��ان��ت  ه��ل  •	
جيدة ؟ 

�لخالفات  من  فتر�ت  وتخللتها  ج��د�ً  جيدة  كانت   -
و�لجفوة ���صبه بالبهار�ت �لتي تفتح �ل�صهية . 

	•لو لم يكن �ل�صقيري محامياً ول رئي�صاً �صابقاً لمنظمة 
�لتحرير ول خطيباً ول ��ديباً ماذ� كان يجب ��ن يكون 

؟ 
- ��حب ��ن ��كون مز�رعاً فالحاً لتزد�د �صلتي بال�ر�ش 
بالدنا  ف��ي  ��ت��ج��ول  كنت  ولطالما  ل��ال�ر���ش،  عا�صق  ف��ا�ن��ا 
�لجمال و�لجالل في  ��رى  بال�صيارة  �لجليل  في منطقة 
في  ���صفق  �إح�صا�ش  ب��دون  وتجدينني  �لر�ئعة  �لمنطقة 

�ل�صيارة لوحدي . 
؟  و�ل�دب  �ل�صيا�صة  غير  �ل�صقيري  هو�يات  هي  	•ما 

���صع  ��ن  ���ص��ب��اح��اً  �لخام�صة  �ل�����ص��اع��ة  ف��ي  ه��و�ي��ت��ي   -
ميكرفون �لر�ديو في ��ذني حتى ل ��زعج زوجتي و��طوف 
�لر�ديو  وه��ذ�  �لعالم،  ��خبار  �إل��ى  ل��صتمع  محطاته  بين 
رفيقي د�ئماً و��نا ��مار�ش هذه �لهو�ية في �لفندق و���صمع 

�ل�خبار و��تنقل فيه من محطة �إلى محطة . 
 : هوؤلء  في  �ل�صقيري  ر��ي  	•ما 

1 . ديغول . 
2 . ��يزنهاور . 

3 . ماوت�صي تونغ . 
4 . ��ندير� غاندي . 
5 . كميل �صمعون . 

�لتحرير  لحركة  قائد�ً  ديغول  ��عجبني   : ديغول   -1
�لفرن�صية . 

وفي  �لجز�ئرية  �لق�صية  يعالج  كان  حينما  و��بغ�صه 
��صتهرت في �ل�مم  ب��د��ت خطابي بكلمة  �لمتحدة  �ل�م��م 
�لجنر�ل  خ��ان  ق��د  دي��غ��ول  �لرئي�ش  �إن   « قلت  �لمتحدة 

ديغول « . 
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 . ��وروب���ا  في  ع�صكرياً  ق��ائ��د�ً  ��عجبني   : �آي��زن��ه��اور   -2
و��بغ�صه رئي�صاً جمهورياً ل�ميركا حينما ��علن ملء �لفر�غ 

في �ل�صرق �ل�و�صط وخطبت خطاباً �صديد�ً �صده . 
في  ���ص��اع��ات  ث��الث  ب��ه  �جتمعت   : ت��ون��غ  ماوت�صي   -3
بكين في زيارة لنا �صنة 1965 ر��يت فيه �صخ�صية تاريخية 

عظيمة . 
4- ��ندير� غاندي : ��عجبت بو�لدها جو�هر لل نهرو 
في موؤتمر باندونج �صنة 1955 ولي�ش لي معها ذكريات ول 
�نطباعات ل�نها كانت ���صبه ب�صكرتيرة لو�لدها و��زعجني 
��نها ���صبحت دكتاتورة في �لهند وعهدي ��ن �لدكتاتورية 

في �لرجال ولي�صت في �لن�صاء . 
و�نطباعات  ذكريات  لدي  لي�صت   : �صمعون  كميل   -5

�صخ�صية عنه . 
؟  حياته  في  �ل�صقيري  �صربه  مقلب  ��كبر  هو  	•ما 

- لم ي�صتطع ��ي مقلب ��ن ي�صادفني وما �صربت �صيئاً . 
مقلباً من �ل�صقيري ؟  ��كل  �صخ�ش  ��كثر  هو  	•من 

معظم  ق�صيت  فقد  هو�ياتي  م��ن  لي�صت  �لمقالب   -
حياتي وعمري من ��جل وطني وفي هذ� �لإط��ار لم ��كن 

�صيا�صياً ول دبلوما�صياً �إل فيما يخدم وطني . 
؟  �ل�صقيري  ��حمد  �صجن  مرة  	•كم 

ثالث  ب��ال�ح��رى  ��و  مرتين  فل�صطين  ف��ي  �صجنت   -

مر�ٍت مرة في �صنة 1929 في حو�دث ثورة �لبر�ق في بيت 
�لمقد�ش، ومرتين في ثورة 1936 و 1940 و��نا هارب �إلى 
�لم�صرية  �لحدود  على  �لبلح  دير  في  علي  قب�ش  م�صر 
�لفل�صطينية في �لقطار من قبل �صابط �إنجليزي �قتادني 
�إلى غزة ومنها نقلت �إلى �صجن �لقلعة في عكا ومنها �إلى 

معتقل �لمزرعة في �صمال عكا . 
علّي  فر�ش  �لإج��ب��اري  �لعتقال  ��ن  ��ذك��ر  ��ن  وفاتني 
�صهر  ف��ي  ت�صلح  �لتي  فل�صطين  ف��ي  �لحمة  منطقة  ف��ي 

��غ�صط�ش ل�صوي �لنا�ش . 
وف���ي ���ص��ج��ن �ل��ق��ل��ع��ة ��ول م���ا ����ص��ت��ق��ب��ل��ن��ي وه��ت��ف لي 
�لم�صجونون �لمتهمون بجر�ئم وهم ينتظرون �لمحاكمة 
�ل��م��د�ف��ع��ة عنهم و�ل��ت��ق��ى ف��ي �ل�صجن  وي��ن��ت��ظ��رون م��ن��ي 

�لمحامي و�لمتهم . 
�ل��صو�ء  �إل���ى  ي��ع��ود  ��ن  �ل�صقيري  ��ح��م��د  يحب  ه��ل  •	

�لفل�صطينية ؟ 
�لدور  �لفل�صطينية  ب��ال����ص��و�ء  �لمق�صود  ك��ان  �إذ�   -
 ، ��ريد �ل�صلطة على �ل�صعب �لفل�صطيني  �لقيادي فا�نا ل 
��ما �إذ� كان �لمق�صود بال��صو�ء �لفل�صطينية غير هذ� فا�نا 

و�حد من �ل�صعب ��خدمه بطاقاتي وقدر�تي �لوطنية . 
قليالً وقال :  �ل�صقيري  �ل��صتاذ  	•�صمت 

- كفى .. كفى فهذ� ��ول حديث يجري من هذ� �لنوع 
معي �صكر�ً . 
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وهموم  وتطلعات  �آمال  يحمل  �لذي  �ل�صقيري  	•��حمد 
في  م�صتتين  فل�صطيني  ماليين  ��ربعة  من  يقارب  ما 
و�لآر�ء  �ل��ت�����ص��ور�ت  �ختلفت   ، وع��ر���ص��ه  �ل��ع��ال��م  ط��ول 
ح���ول ج��ول��ت��ه ف���ي م��ن��ط��ق��ة �ل��خ��ل��ي��ج . ف��م��ن ق���ال �إنه 
 ، ج��دي��دة  فل�صطينية  ��صتر�تيجية  �إط���ار  ف��ي  يتحرك 
��بعد من  �إل��ى  ي�صل  ��ن تحركه قد  ت�صور  وهناك من 

ذلك . 
وكفاح  ��مته  �آلم  عاي�ش  �ل��ذي  �لرجل  ��ن  وحقيقة 
�لجماهير �لعربية �لعري�صة ، ل ز�ل يمتلك �لطموح 
�ل�صيا�صية  �لمطبات  رغ��م  �لعربية  �ل�م���ة  توحيد  ف��ي 

و�ل��صو�ك �لتي تدمي �لن�صال �لعربي . 
��ن و�جبه كجندي فل�صطيني  ينكر  لم  فال�صقيري 
ق�صية  تطور�ت  ل�صرح  �لتحرك  ��صتمر�ر  عليه  يحتم 
�صعبه ، ولكنه �إلى جانب ذلك ي�صعى �إلى خلق جامعة 

عربية قوية ، وقيام �تحاد كونفيدر�لي عربي . 
- �ل��ه��دف م��ن زي��ارت��ي ه��و ه���دف �ل��م��و�ط��ن �لعربي 
ل�حو�لها  ود�ر���ص��اً  �لخليج  لمنطقة  ز�ئ���ر�ً  ي��ك��ون  حينما 
�إنما   ، و�ل�صيا�صية  و�لعمر�نية  و�لقت�صادية  �لثقافية 
، وكذلك  �لنه�صة  �لتعرف على جو�نب هذه  �إلى  يتطلع 
تجتاح  �لتي  �ل�صيا�صية  �ل��ت��ي��ار�ت  مختلف  على  �لتعرف 
�لوطن �لعربي فيما يتعلق بالق�صية �لعربية وما يتعلق 
بالق�صية �لفل�صطينية بالذ�ت ، فهي في �ل��صل ��صتجابة 
لدعوة من وزير خارجية �لكويت ، و�صرني كثير�ً ��ن ��ذهب 
�إلى �لكويت و��لتقي باإخو�ننا �لم�صوؤولين ، و�صرني هناك 

كذلك �لتقائي باإخو�ني �لكويتيين و�لفل�صطينيين . 
طبعاً ��نا في هذه �لزيارة مو�طن عربي همه �لطالع 
و�لدر�ش و�لبحث وتبادل وجهات �لنظر مع �لم�صوؤولين 
كما   . ��خ��رى  �لعرب من جهة  �لمفكرين  وم��ع  من جهة 
�لجانب  ر�صمية ل في  لي�ش لي م�صوؤولية  ��ن��ا  هو معلوم 
كمو�طن  لكنني   ، �لفل�صطيني  �لجانب  ف��ي  ول  �لعربي 
 فل�صطيني ��حر�ش على �لدو�م ��ن ��قوم بو�جبات �لمو�طن ، 
فاإذ� كنت قد �عتزلت �لم�صوؤولية �لعامة لي�ش هذ� يعني 
�إخو�ني  مع  ��عمل  فل�صطيني  كمو�طن  لو�جبي  �ع��ت��ز�لً 
مطالب  تحقيق  �صبيل  ف��ي  �لفل�صطينيين  �لمو�طنين 
يحدق  �ل��ذي  و�لخطر  �ل�ذى  ودف��ع  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�لآن بالق�صية �لفل�صطينية . 
ولذلك فزيار�تي و��حاديثي و�ت�صالتي ��قوم بها فقط 

كمو�طن فل�صطيني لي�ش له ��ي �صفة ر�صمية . 
��ن  بعيد  ���صتهدف ل من قريب ول من  ل  ��نني  كما 

كل  ��ح��ر���ش  و�إن��م��ا  �لعامة  �لم�صوؤولية  ميد�ن  �إل��ى  ��ع��ود 
تحت  وخبرتي  وتجربتي  ر��ي���ي  يكون  ��ن  على  �لحر�ش 

ت�صرف �إخو�ني �ل�صعب �لفل�صطيني في كل تجمعاته . 
�لذين  �لعرب  �ل�صفر�ء  من  ع��دد�ً  لقيت  �لكويت  وفي 
و�صبق لي في   . ��زور بالدهم  ��ن  �لرغبة في  ��ع��رب��و� عن 
�لعام �لما�صي ��ن زرت �لجز�ئر ، وليبيا ، و�ل�صعودية . وها 

��نا �لآن في منطقة �لخليج . 
 ل��ذل��ك ، ف����اإن �ل��ه��دف م��ن �ل���زي���ارة ه��و ه���دف علمي 
در��صي ، كما ��نه هدف قومي ��تطلع من ور�ئه �إلى �إي�صاح 
�لتي  و�ل���ظ���روف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح���ول  �ل��م��وق��ف 

تكتنف هذه �لق�صية . 
 ه��ن��ال��ك م��و���ص��وع م��ح��دد ، وه���و و�ح����د م���ن ��ه����د�ف 
زيارتي ، وهو م�صروع منذ مدة و��نا عاكف على در��صته ، 
وهو تطوير �لجامعة �لعربية ، من منظمة �إقليمية �إلى 

دولة �تحادية كونفدر�لية . 
��يام  ��ن����ا و�ك��ب��ت �ل��ج��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ ع���ام 1944 
وكنت   ، �لإ�صكندرية  في  �نعقدت  �لتي  �لوحدة  م�صاور�ت 
�لجامعة  و�ك��ب��ت  ث��م   ، �ل�صوري  للوفد  م�صت�صار�ً  يومئذ 
�لخالق  وع��ب��د   ، ع���ز�م  عهد  ف��ي  م�صاعد�ً  ��م��ي��ن��اً  �لعربية 
�لوفود  ف��ي  كذلك  �لجامعة  و�ك��ب��ت   ، بعده  م��ن  ح�صونة 
�لعربية : في �لوفد �ل�صوري مرة ، وفي �لوفد �ل�صعودي 
مرة ��خرى ، ولذلك تجربتي في �لجامعة �لعربية ��وحت 
�إلى ��نه بعد ثالثين عاماً من �لنتائج �لهزيلة �لتي تو�صلت 
وطموحات  �آم��ال  تحقيق  وع��دم  �لعربية  �لجامعة  �إليها 
�آن  ف��اإن��ه   ، �لعربية  �لجامعة  باإن�صاء  �ل��ع��رب��ي  �ل��م��و�ط��ن 
�إقليمية  �لعربية من منظمة  �لجامعة  نطور  با�ن  �ل�و�ن 
�إلى دولة �تحادية �لكونفدر�لية ، وهذه كونفدر�لية هي 
لينة فتع�صر ول  لي�صت  �ل��وح��دة -  ��ن���و�ع  و��ط���رى  ��ن��ع��م 

�صلبة فتك�صر . 
، وجربنا  فلحت  ف��م��ا  �لن��دم��اج��ي��ة  �ل���وح���دة  ج��رب��ن��ا 
�ل�صبب في  ، ولم يكن  ��ي�صاً  وح��دة فيدر�لية فما فلحت 
وترغب  و�ح���دة  �لعربية  �ل�م���ة  ل�ن  �لعربية  �ل�م���ة  ذل��ك 
في �لوحدة �ليوم قبل �لغد ، �إنما ���صبابها تت�صل بالحكم 

�لعربي �لمعا�صر �لذي ��دى �إلى �إخفاق هذه �لتجارب . 
��ن  �صنة  ثالثين  بعد  �ل�و�ن  �آن  ��ن��ه  �لآن  ��ح�����ش  و��ن���ا 
��ن  وخا�صة  كونفدر�لي  �تحاد  �إل��ى  �لجامعة  ه��ذه  نطور 

��وروبا �لآن مقبلة على �تحاد فيدر�لي - وهو �ل�رقى . 
وقامت  �ل�ج��ي��ال  عبر  تقاتلت  �ل��ت��ي  �صعوبها  ��وروب����ا 

)*( ��جرى �لحديث عبد�لحي دويد�ر . 
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�صيا�صية وم�صالح  دينية وطائفية وحروب  بينهم مذ�بح 
�إلى  يتطلعون  �لآن   ، بالماليين  و�لجماجم   ، مت�صاربة 
�لعامة  �لن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ي�صترك  ��وروب�����ي  ب��رل��م��ان  ق��ي��ام 
�تحادية  دول��ة  قيام  و�إل��ى  �لغربية  ��وروب���ا  �صكان  كل  فيه 

فيدر�لية . 
��ول��ئ��ك �ل��ذي��ن �قتتلو� وت��ن��اح��رو� يطمعون  ف���اإذ� ك��ان 
�لآن في �إقامة �تحاد ��وروبي فنحن من باب ��ولى ، �ل�مة 
��ن نوجد   ، �لو�حدة و�ل�صعوب �لو�حدة ، و�للغة �لو�حدة 
ن��وع��اً م��ن ��ن���و�ع �لت��ح��اد ب��دلً م��ن ه��ذه �لت��ح��اد�ت �لتي 
هذه  بين  ثالثة  ��و  �صهرين  ك��ل  �ل�صحف  فيها  تطالعنا 

�لدولة ��و تلك - هذ� �لعمل �لم�صرذم في �لوحدة . 
��ن  ��ع��ددت له در��صتي و��ملي كبير في  هذ� �لم�صروع 
��تقدم به بعد ��صتكماله ر�صمياً �إلى �لجامعة �لعربية ، و�إلى 
�لم�صوؤولين  و��ن��ا د�ئماً في لقاء�تي مع   ، �لعربية  �ل��دول 

��ي�صاً ��طرح هذه �لفكرة ل�رى مدى �ل�صتجابة . 
؟  زرتها  �لتي  �لدول  لدى  ��صتجابة  وجدت  	•وهل 

- نعم ، �لفكرة تطرح �لآن ل�ول مرة ، وتطرح في ظرف 
قد يظن �لو�حد من بعيد - ��ين �لفيدر�لية و�لكونفدر�لية 
و�لعالم �لعربي يغو�ش �لآن في هذه �لم�صاكل �لكبرى . 

ولذلك فاإنني ل ��توقع ��صتجابات �صريعة . 
وغر�صي �لآن �إعطاء �صورة عامة في �إطارها �لو��صع ، 
ول بد ��ن ردود �لفعل �صتا�تي حين تكتمل �لدر��صة وتا�خذ 
��ن هذ� هو  تفا�صيلها في �إطار هيكلها �لعام . . وحقيقة 

�لهدف �لثاني �لقومي من هذه �لزيارة . 
	•قلت لال��صتاذ �ل�صقيري : وماذ� عن عالقتك بالقياد�ت 
حول  �ل���ر��ي  ف��ي  معهم  تختلف  وه��ل  ؟  �لفل�صطينية 
�لفل�صطينية ؟   مجريات �ل�حد�ث �لمتعلقة بالق�صية 
- ��نا ل ��علم ��ن هناك خالفاً في وجهة نظري بالمبادئ 
 ، �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  وب��ي��ن  بيني  �ل����ص��ا���ص��ي��ة 
�لذي  �ل�خير  �لوطني  فالمجل�ش   ، �لفل�صطينية  و�لقيادة 
من   ، �لو�صوح  ك��ل  و����ص��ح  �لمعروفة  �لع�صرة  مبادئه  ��ق��ر 
جنيف  طريق  عن  �لفلط�صينية  �لدولة  �إقامة  يرف�ش  ��ن��ه 
�لمبادئ  ، ولذلك لي�ش هناك في  �لقر�ر 242  وعن طريق 
�لمقاومة  ق��ادة  باإخو�ننا  ��لتقي  و��ن��ا   ، �ختالف  �ل��صا�صية 
با�صتمر�ر و��عطيهم ر��يي بتطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية . 
و��نا منذ ��صتقلت عام 1967 ��علنت ��نني �صا�ظل ��عمل 
لبالدي جندياً كما عملت لها قائد�ً ، ���صوة ب�صيدنا خالد 

�بن �لوليد ، قاتل قائد�ً وقاتل جندياً . 
�إل  يمكن  ول  �ل�صاحة  في  متو��صع  �لآن جندي  و��ن��ا 
��طرحها  �ل��ت��ي  ب��روؤي��ت��ي  تجربتي  ف��ي  م�����ص��ارك��اً  ��ك���ون  ��ن 
�لتجمعات  ف��ي  ��و  �لقيادة  ف��ي  ���ص��و�ء  د�ئ��م��اً  �إخ��و�ن��ي  على 

�لفل�صطينية . 

جنيف . . غول الق�شية 
طبعاً ��نا تخالجني مخاوف كبرى في �لوقت �لحا�صر 
�ل��ذي يكمن ور�ءه��ا يقبل علينا يوماً  �لق�صية  ل�ن غول 

بعد يوم . 
جنيف �لآن �لحديث يكثر من حولها وطبعاً ��نا ل ��رى 
خير�ً في جنيف للق�صية �لفل�صطينية �إطالقاً ، ول يمكن 
��ن نجني من ور�ئها �صيئاً ما بقيت تحت قر�ر 242 ، �لذي 
�صا�نه  من  ما  كامالً  تكري�صاً  �لإ�صر�ئيلي  �لو�صع  يكر�ش 
 ��ن يفر�ش علينا �إذ� ��صتركنا في هذ� �لموؤتمر ��ن نعترف 
ب� » �إ�صر�ئيل « ، ��ن نت�صالح مع » �إ�صر�ئيل « ، ��ي ن�صلم لها 

بوطننا �لو�قع تحت �لحتالل . 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ن  ��عتقد  ��نا  للموقف  وتلخي�صاً 

كله في �إجماع على هذه �لمبادئ �ل��صا�صية . 
ق��د ي��ك��ون ه��ن��اك خ��الف ف��ي �ل��ط��رق و�ل��و���ص��ائ��ل مثل 
 وجود خالفات بين �لمنظمات ، وهذ� لي�ش في �لخفاء ، 
ينجّر  وه��ذ�  متعددة  و�جتهاد�ت   ، فكرية  خالفات  هناك 
على �لمو�طنين �لفل�صطينيين ، �إنما هذ� ل يفيد �ل�صعب 
�لفل�صطيني من حيث مبادئه �ل��صا�صية �لكبرى ، و��هد�فنا 
جميعاً تحرير وطننا ، ونحن نعتبر جميعاً ��ن » �إ�صر�ئيل « 

 

�لإ�صر�ئيليين  م��ع  نتفاهم  ��ن  يمكننا  ول   ، ع��دون��ا  ه��ي 
و�لحتالل �لإ�صر�ئيلي قائم فوق وطننا . 

- و��نا ��حذر من �لمز�لق �لتي تنتظرنا . 
- ��حذر من �لماآزق �لتي تتطلع �إلينا لتجذبنا �إليها . 

�ل�صعيد  ع��ل��ى  ي�����ر�د  �ل���ت���ي  �ل���ه���اوي���ة  م���ن  و��ح�������ذر   -
�ل�صتعماري �لإمبريالي ، ير�د من �ل�صعب �لفل�صطيني ��ن 
ينزل �إليها . طبعاً �لمنظمة و�قعة تحت �صغوط �صديدة ، 

 

فما جرى في لبنان مرحلة �صغط على �لمنظمة وعلى 
 ، �لفل�صطينية ل�ن يركعو� وي�صلمو� وي�صت�صلمو�  قياد�تنا 
وهذه �ل�صغوط �صت�صتمر ، و�إذ� بحثنا عن جذورها لوجدنا 
��نها تهب من �لعالم �لغربي ومن �لعالم �ل�صتعماري تا�تي 
�إلى �لبالد �لعربية تلف �لوطن �لعربي . هذه �ل�صغوط 
�صتا�تي  �ل�صغوط  ه��ذه  ��ن  ��عتقد  ل  ��ن��ا  ولكن   ، �صديدة 
بثمر�تها ، لن يركع �ل�صعب �لفل�صطيني ، ولن ي�صت�صلم ، 
ولن ي�صالح » �إ�صر�ئيل « مهما كانت �ل�صعاب ومهما كانت 
فال  م�صيرية  وق�صية  وط��ن  ق�صية  ه��ذه   . �لت�صحيات 
، منذ 1920  �صهيد  �إل وتحته  يوجد حجر في فل�صطين 
�إلى يومنا هذ� ، ولذلك �ل�صغوط موجودة ولكن ما لي�ش 
لن  �لركوع   ، �ل�صغوط  ه��ذه  نركع تحت  ��ن  هو  بموجود 
يتم ، وماذ� » �صيعملو� « بنا بعد �لمذبحة �لتي جرت في 

لبنان . 
��ن �ل�صعب �لفل�صطيني يعاني من �لمتاعب ،   �صحيح 
��ن  قدرنا  هو  ه��ذ�  ولكن   ، كبرى  متاعب  يعاني  ف��رد  كل 

ن�صبر و��ن ن�صمد . 
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غير  �لحا�صرة  و�لعالمية  �لعربية  �لظروف  كانت  �إذ� 
م��و�ت��ي��ة ل���ص��ت��م��ر�ر �ل��ن�����ص��ال؛ ف���اإن ه��ذ� ل يفر�ش عليها 
�ل�صت�صالم . �صيا�تي وقت ، ويا�تي جيل عربي وظروف ��كثر 
مالءمة ل�صتئناف �لن�صال ، فالق�صية �لفل�صطينية د�ئماً 

فيها فتر�ت �صعود في �لن�صال ، وفيها فتر�ت ركود . 
في �لثالثين �صنة �لما�صية ، في عهد �لنتد�ب كان لنا 
خم�ش ع�صرة ثورة ، بين هذه �لثور�ت كانت فتر�ت ركود ، 

��و فتر�ت �نتكا�ش ، لكن لم يجر �ل�صت�صالم و�لت�صليم . 
 في عام 1948 قامت » �إ�صر�ئيل « ، و�صرد �صعب فل�صطين ، 
ومن عام 1948 وحتى عام 1964 ، كانت فترة ركود ، غياب 
د�ئماً  لكن   ، �لفل�صطينية  �لثورة  ��و  �لفل�صطيني  �لن�صال 
نهار  ليل  �لفل�صطينيون في كل تجمعاتهم يبحثون  كان 

عن �لمخرج من �لركود . 
وه����ذ� ك��ل��ه ن��ت��ي��ج��ة ه����ذ� �لإح�����ص��ا���ش �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي في 
بقيام  �نتهى  �لفل�صطيني  �ل�صباب  وبت�صاور   ، تجمعاتهم 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، وقيام �لثورة �لفل�صطينية . 
نريد  ونحن   ، �لمنظمات  تعدد  نريد  ل  نحن  	•�صحيح 
غير  نحن  وبع�صها  �ل��ظ��روف  لكنها   ، وطنية  وح���دة 
�لفل�صطيني  و�لت�صرذم  فالنق�صام   ، عنها  م�صوؤولين 
هو �متد�د للو�صع �لعربي ، �متد �إلينا و��ن�صب مخالبه 

فينا ، لذلك هذه �لفتر�ت لن تركعنا . 
 ، للفر�صة  منتظر�ً  �صعبنا  ير�بط  �لركود  فترة  ففي 
متى لحت ينه�ش من مر�بطته ، خم�صة ع�صر عاماً منذ 
كانت   1964 عام  �لتحرير  منظمة  قيام  وحتى   1948 عام 
��ن �ل�صعب �لفل�صطيني  هناك فترة ركود ، وظن �لبع�ش 

قد مات . 
في  �لم�صرق  ز�ر  عندما  ود�ل���ش   .. �لق�صية  و�نتهت 
ذل���ك �ل��وق��ت ، ف��ي �إح����دى خطبه ق���ال » خ��ال���ش �نتهت 
�لق�صية �لفل�صطينية و�لجيل �لفل�صطيني �لثالث لي�صت 

له ذكريات في فل�صطين « 
وبعد ��ن قال هذ� �لكالم بب�صعة ��يام ر��ينا ��ن �ل�صعب 
����ص���و�ء ف���ي م��ن��ظ��م��ة �لتحرير  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ه���ب ه��ب��ت��ه 

�لفل�صطينية ��و بقيام �لثورة �لفل�صطينية . 
ولذلك ��قول ل نحن نخاف ول غيرنا يفرح ��ن ت�صيبنا 

فترة ركود ، ل�ن ذلك من طبيعة �لثور�ت . 
فرن�صي  �حتالل  بعد  �نت�صرت   ، �لجز�ئرية  فالثورة 
ن�صال  �صنو�ت  �لجز�ئر  كانت في  د�م 130 عاماً  للجز�ئر 
�صنو�ت  �ل�صبع  ن�صال  كان  ن�صال  و�آخ��ر   . نك�صات  تعقبها 
في ثورة �لجز�ئر �لذي حقق �ل�صتقالل �لجز�ئري ، لكن 
�ل�صبع �صنو�ت �ل�خيرة �صبقتها ثور�ت و�نتكا�صات وركود . 

؟  �لركوع  رف�ش  بعد  �لعمل  	•وما 
وتا�تينا  ون�صمد  ون�صبر  ون��ر�ب��ط  �ل��رك��وع  نرف�ش   -

�لظروف ل�صتئناف �لن�صال ، فال�صغوط �لقائمة ير�د من 
��ن ن�صاوم على وطننا و��ن ن�صالح  ور�ئها ��ن تحملنا على 

» �إ�صر�ئيل « �لعدو مبا�صرة . . هذ� لن نفعله بالتا�كيد . 

نحن في موقف الدفاع منذ خم�شين �شنة 
ب��د��ت �لهجر�ت   ، ب��د�� علينا منذ وعد بلفور  �لعدو�ن 
بالحر�ب  م�صنود  وغ���زو   ، م��وج��ة  بعد  م��وج��ة  �ل��ي��ه��ودي��ة 
�لبريطانية ، و�لآن موجات �لهجرة م�صتمرة و�ل�صهاينة 

م�صنودين بال�ميركان . 
��مو�ل  هي  ؟  من  �ل�صهيونية  �لهجرة  يمول  و�ل��ذي 
�إ�صر�ئيل « لي�ش عندها ��مو�ل تمول هذه  ��ميركية ل�ن » 
�لإ�صر�ئيلية  �لميز�نية  ��ميركا تمول   ، �ل�صخمة  �لهجرة 
�لتي هي في عجز د�ئ��م : كل �صنة 2 مليار عجز تدفعها 

�لخز�نة �ل�ميركية . 
��ميركا تا�خذ دور�ً مبا�صر�ً في عد�ئها لال�مة �لعربية 
ولل�صعب �لفل�صطيني ، معتبرة ��ن » �إ�صر�ئيل « هي وليتها 
�ل�ميركان  ��ح��د  عبر  كما  و�إن��ه��ا   . و�لخم�صين   �ل��ح��ادي��ة 
�ل�صرطي  ��ن تكون  ��جل  « من  ��ميركية  » حاملة طائر�ت 

�ل�مامي . 
 ، فيتنام  في  حدودهم  ��ن  يعتبرون  كانو�  �ل�ميركان 
فحاربو� في فيتنام ولكنهم تحطمو� ، وهم �لآن يعتبرون 

تل ��بيب حدودهم في �لم�صرق �لعربي . 
طائرة   » �إ�صر�ئيل   « ل���  ��ميركية  ���صلحة  �صفقة   �آخ��ر 

ف - 15 �لتي ي�صل مد�ها �إلى خم�صة �آلف كيلو متر . 
�إ�صر�ئيل « ،  ل��� »  �ل��دع��م �ل�م��ي��رك��ي  ك��ان ذل��ك بف�صل 
 ، �ل��ع��رب��ي  �لقت�صاد  ه��و  �قت�صادها  ��رك����ان  م��ن  و��م��ي��رك��ا 
فا�ميركا تعاني �لآن من ��زمة �قت�صادية �صخمة ، عندهم 
بطالة وت�صخم مالي بغير حدود ، و�لقت�صاد �ل�ميركي 
فاإن  ، لذلك  �لعربي  �إلى �لقت�صاد  �لآن  و�لغربي مفتقر 
�لعرب فر�صة ذهبية ما ج��اءت علينا منذ خم�صين  ��م��ام 
�لقت�صاد  يهز  ��ن  �لآن  ق��ادر  �لعربي  فاقت�صادنا   . �صنة 
�ل�ميركي ، ويجعله يترنح فلماذ� ل ن�صتخدم هذ� �ل�صالح 
�لقت�صادي �لعربي لإرغام ��ميركا على �لتخلي عن دعمها 

�لمتو��صل لعدونا . 
نحن �لآن ل نكلم �ل�ميركان من مركز قوة ، و�إنما من 
مركز �لرجاء و�لتو�صل و�لمنا�صدة ، �لإنجليز ���صدرو� وعد 
فر�صت  و�لقت�صادي  �لفكري  بالإرهاب  و��ميركا   ، بلفور 
�لتق�صيم ، و��ن�صا�ت دولة » �إ�صر�ئيل « و��ميركا �لآن ومعها 
��وروبا �لغربية يئنون تحت وطا�ة �لم�صاكل �لقت�صادية . 

فر�صتنا  وه����ذه  �إل��ي��ن��ا  �لآن  م��ف��ت��ق��رون  ��ع��د�ئ��ن��ا  ك��ل 
�لذهبية ��ن نكلمهم من مركز �لقوة و��ن نفر�ش حالً . 

ولال��صف ، �لعك�ش هو �لذي يجري �لآن ، ير�د ��ن يكون 
هنالك حل �إ�صر�ئيلي م�صنود بال�صالح �ل�ميركي و�لنفوذ 
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�ل�ميركي ليفر�ش على �ل�مة �لعربية ككل ، وعلى �ل�صعب 
�لفل�صطيني بالذ�ت . 

كبيرة  بعناوين  �لآن  يغروننا   ، �ل�صقيري   وي�صيف 
عندما  ك��ب��ي��رة  كلمة  دول���ة  كلمة   ،  » فل�صطينية  دول���ة   «
�لعنو�ن  ه��ذ�  ور�ء  ��ن  يح�صب  �لعادي  �لمو�طن  ي�صمعها 
تن�صا�  لن  �لدولة  ه��ذه  ��ن  �لحقيقة  لكن   ، �صيئاً  �ل�صخم 

 

�إل با�ر�ش ، و��ن هذه �ل�ر�ش لن نح�صل عليها �إل بت�صليمها 
�إل  ت�صلمها  « ل  �إ�صر�ئيل   « و   ، لنا   » �إ�صر�ئيل   « قبل  من 
�ل�صلح  نرف�ش  ونحن   ، و�لتعاي�ش  و�لع��ت��ر�ف  بال�صلح 
على  تقف  �لآن  �لق�صية  ولذلك   ، و�لتعاي�ش  و�لع��ت��ر�ف 
حافة هاوية ، و��رجو بت�صامننا وبيقظة �لحكم �لعربي ��ن 

ندفع �لخطر عن �لق�صية �لفل�صطينية . 
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10( ال�شقيري: نعم لثورة حتى الن�شر .. ل لثورة حتى ال�شلح*
) مقتطفات (

جريدة القب�س ، الكويت ، 1977/4/14
؟  �صيقود  ��ين  و�إلى  ؟  وهم  ��م  حقيقة   ، جنيف  	•موؤتمر 

���صدر  ��ن  منذ  �ل��ع��رب  �هتمام  جنيف  موؤتمر  ��ث���ار   -
. وق��د �صمي  ل��ه  ب��ال��دع��وة  �ل�صهير  ق���ر�ره   مجل�ش �ل�م���ن 
» �لكتاب يقر�� من  ��هلنا  ، وكما يقول   » » موؤتمر �ل�صالم 
��ن نقر��ه من  ، ولذلك موؤتمر جنيف ن�صتطيع   » عنو�نه 
موؤتمر   « وعنو�نه  ��صمه  يكون  وعندما   ، وعنو�نه  ��صمه 
بالنهاية  يف�صي  ��ن  ي��ج��ب  ��ن���ه  ذل���ك  فمعنى   » �ل�����ص��الم 
و�إل���ى عقد م��ع��اه��دة �صلح بين �لدول  ���ص��الم  �ت��ف��اق  �إل���ى 
 �لعربية و » �إ�صر�ئيل « .. و�متد�د�ً لهذ� �لمفهوم ، ل بد 
 ، �ل�صلح  ه��ذ�  ف��ي  فريقاً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ي��ك��ون  ��ن 

 

�ل����ذي ترجوه  �ل��ن��ج��اح  �إل����ى  �ن��ت��ه��ى م��وؤت��م��ر ج��ن��ي��ف  و�إذ� 
�لدول  من  وكثير   » �إ�صر�ئيل   « و  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  له 
�لغربية تحت �صعار �لو�صول �إلى ت�صوية �صلمية �صيا�صية 
ت�صفية  عملية  يعني  ف��ذل��ك   ، �ل�و����ص���ط  �ل�����ص��رق  ل�زم����ة 
 ، �لفل�صطيني  �لن�صال  وت�صفية  �لفل�صطينية  �لق�صية 
�لتحرير  منظمة  ونهاية   ، �لفل�صطينية  �لثورة  وت�صفية 

�لفل�صطينية �لتي وجدت من ��جل �لتحرير . 
ع��ل��ى هذه  �ل��ق�����ص��اء  �إل����ى  م��وؤت��م��ر ج��ن��ي��ف  �صينتهي   -
وتطلعات   ، ون�صاطاتها   ، ��هد�فها  كل  وعلى   ، �لمنظمة 
�ل�مة �لعربية ومعها �ل�صعب �لفل�صطيني . هذ� ما تريده 
» �إ�صر�ئيل « ، وهذ� ما تريده �لإد�رة �ل�ميركية �لجديدة 
�لغربية  �ل��دول  ��كثرية  تريده  ما  وه��ذ�   ، كارتر  برئا�صة 
�إل��ى ما  �ل�و���ص��ط  �ل�صرق  ��ن ينتهي �ل�م��ر في  �لتي تريد 
ي�صمى بال�صتقر�ر و�لزده��ار و�ل�صالم و�ل�من ، و�إن كان 
كذلك ، فال يمكن ��ن يتم �إل على ح�صاب �لق�صية �لعربية 
�ل�صعب  وح��ق��وق   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صاب  وع��ل��ى 

�لفل�صطيني �لوطنية . 
 ، �لوطنية فح�صب  �لعاطفة  مبعثه  لي�ش  �لكالم   هذ� 
�ل�صيا�صية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لعلمية  �ل��در����ص��ة  مبعثه  و�إن��م��ا 
��ردن��ا ��ن نبحث عن ج��ذور هذ�  لموؤتمر جنيف ، ف��اإذ� ما 
�لتي ينعقد  و�لقانونية  �لدولية  �ل��ص�ش  ، وعن  �لموؤتمر 
حاجة  غير  وم��ن   ، �لب�صاطة  بغاية  لوجدنا   ، ��جلها  من 
ينعقد  �لموؤتمر  ��ن هذ�   ، دولية  ��و  قانونية  �إل��ى عبقرية 
من ��جل تنفيذ قر�ر مجل�ش �ل�من رقم 242 �ل�صادر بعد 

حرب �ل�يام �ل�صتة في نوفمبر 1967 . 
 ذلك �لقر�ر كان ثمرة �لهزيمة ، يوم هزم �لعرب في 67 . 
كان من �لطبيعي ��ن يفر�ش �لغالب على �لمهزوم �صروطه 
�صروطه على  �لغالب يفر�ش   «  ، تنتهي كل حرب  حينما 

 �لمغلوب « . يومئذ �عتبرنا مغلوبين على �ل�صاحة �لدولية ، 
�ل��غ��ال��ب��ة ، ف��ف��ر���ص��و� علينا  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ه��ي  و�ع��ت��ب��رت » 
. وهذ�  �لقر�ر  ��ميركية بموجب ذلك  �إ�صر�ئيلية  �صروطاً 
 �ل��ق��ر�ر و��صح �ل��دلل��ة لي�ش �إل��ى ح��دود ح��زي��ر�ن 1967 ، 
، هذ�  �إطالقاً  هذه �لحدود غير مذكورة في هذ� �لقر�ر 
�لمحتلة  �لعربية  �ل�ر����ص��ي  جميع  من  لي�ش  �لن�صحاب 
، وب��خ��ل��و� على �ل�مة  ��ر������ش  ، و�إن��م��ا م��ن  ب�����ص��ورة كاملة 
�لعربية ب� » ��ل �لتعريف « في ذلك �لوقت في مجل�ش �ل�من 
�لوفد  متتالين  ليومين  طالبت  �لعربية  �لوفود  ��ن  مع 
��ل �لتعريف «  �لبريطاني و�لوفد �ل�ميركي با�ن ي�صعا » 
��و » حدود   » ��و » كلمة جميع �ل�ر��صي �لعربية �لمحتلة 
و�لبريطانيين  �ل�ميركيين  ولكن   » يونيو  من  �لخام�ش 

رف�صو� �إدخال هذه �لتعابير . 
تريدها  �لتي  �ل��ح��دود  ه��ذه   : ت�صاءلنا  �إذ�  نحن   لكن 
» �إ�صر�ئيل « ، ��ين �صتكون ؟ . لي�صت في �لجوز�ء ول في 
�ل�صماء . �إنما �صتكون على ��ر�صنا �لفل�صطينية ، على جزء 
من تر�بنا �لوطني . وهنا نطرح �صوؤ�لً �آخر : بين حدود 
1967 وح��دود 1947 يوجد خم�صة �آلف كم2 من �لوطن 
خالل  �لتعاقب  على   » �إ�صر�ئيل   « �حتلتها  �لفل�صطيني 
 » �إ�صر�ئيل   « كانت   ..  1967 �إل��ى   1948 من  �صنة  ع�صرين 
تزحف كل ���صبوع وكل �صهر وكل �صنة هذ� �لزحف �لعدو�ني 
عبر 20 �صنة نقلها من حدود 1947 وفي حدود �لتق�صيم 
 �ل��ت��ي ��ع��ط��ت��ه��ا �إي��اه��ا �ل�م����م �ل��م��ت��ح��دة م��ن وط��ن��ن��ا ومن 
��ر�صنا ، نقلت حدودها من حدود 47 �إلى حدود 67 و�لفرق 

بينهما 5 �آلف كم2 ، ��ي خم�ش �لوطن �لفل�صطيني . 

�لتحرير  منظمة  على  ينبغي  �لذي  �لموقف  هو  	•وما 
�تخاذه تجاه موؤتمر جنيف ؟ 

 - في ر��يي ��ن موؤتمر جنيف �صطر �لموقف �لعربي ، 
. موؤتمر  �لعربي  �لوطن  �لوطنية في  �لقوى  ��ف��رز  لكنه 
بع�ش  ي�صم  ج��ان��ب  م��ن  م�صاندة  ��و  ت��ا�ي��ي��د�ً  لقي  جنيف 
�لقياد�ت �لفل�صطينية ، لكنه و�جه ويو�جه معار�صة من 
�لكثرة �لغالبة من �ل�مة �لعربية و�صعب فل�صطين �لذي 
 يرف�ش جنيف ل�نه �صينتهي �إلى �ل�صلح مع » �إ�صر�ئيل « ، 
خم�صين  عبر  �لفل�صطيني  ومعه  �لعربي  �لن�صال  وه��ذ� 
عاماً ، ومو�ثيقنا �لوطنية كلها ترف�ش مثل هذه �لنهاية . 

 

لي�ش فقط �لميثاق �لقومي لعام 1964 �لذي و�صعناه في 
 ، �ل�ق�صى  �لم�صجد  �إل��ى  ووجوهنا  وقوفاً  �لمقد�ش  بيت 
ونعمل  بالدنا  ون�صون  �لميثاق  ن�صون  ��ن  على  و��ق�صمنا 

)*( ��جرى �لحديث في �لقاهرة �صادق نو��ش . 
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على تحرير كل �صبر من ��ر�صنا ومن وطننا ومن تر�بنا 
�آباوؤنا و��جد�دنا  .. �صبقتنا مو�ثيق كثيرة عقدها  �لطيب 
 ، �صبعة  وطنية  موؤتمر�ت   ، فل�صطين  في   1920 �صنة  من 
من �لموؤتمر �ل�ول �إلى �لموؤتمر �ل�صابع ، وكل �صيوخنا في 
فل�صطين ��يام كنا في بالدنا ، وقفو� ��ي�صاً و��ق�صمو� �لعهد 
 و�لميثاق على �لحفاظ على �لتر�ب �لوطني �لفل�صطيني . 
يحق   ، �لآن   » �إ�صر�ئيل   « ن�صالح  ��ن  نريد  نحن  كنا  و�إذ� 
��ن نت�صاءل : �ل�صهد�ء عبر خم�صين عاماً ذهبو� من ��جل 

 

��ج��ل م��اذ� ؟   م��اذ� ؟ . وه��ذه �لمذ�بح �لتي حلت بنا م��ن 
و�لآن ندعو �إلى �لتطوع من ��جل ماذ� ؟ ونحمل �ل�صالح 

ونحوز �ل�صالح من ��جل ماذ� ؟ 
�إذ� كان من ��جل �ل�صلح ، فتكون ثور�تنا �لمتعاقبة كلها 
�لتحرير  ث��ورة حتى  ث��ورة حتى �ل�صلح ل   « وتحت �صعار 
و�لن�صر « . ونحن �صعارنا �لذين طرحه �آباوؤنا و��جد�دنا 
وث���و�رن���ا �ل��ذي��ن ذه��ب��و� ���ص��ه��د�ء ح��ت��ى ف��ي ه���ذه �ل�صنين 
�إلى  نذهب  ��ن  ��ج��ل  م��ن  �صهد�ء  ي�صقطو�  ل��م   ، �ل�خ��ي��رة 
جنيف ، ونت�صالح مع » �إ�صر�ئيل « ونطوي �لق�صية وكا�ن 
�صيئاً ما ك��ان .. ه��ذ� لم يفعله �صعب على وج��ه �ل�ر���ش ، 

 

للعدو  �لت�صليم  �إلى  �نتهت  ��ع��رف حركة تحريرية  ��نا ل 
نعلم  نحن   ، �ل��وط��ن  بت�صليم  �نتهت   ، �لمحتل  �لغا�صب 
�لتو�فق  يتم فيها  �لتحريرية تمر بمر�حل  �لحركات  ��ن 
 و�لنتقال في �لمر�حل �لنتقالية مع �ل�صلطة �لمحتلة ، 
وعلى  �لوطن  ح�صاب  على  تكون  ل  �لتفاقات  ه��ذه  لكن 
�ل�صلطة  ��ج���ل  �ل����دو�م م��ن  ع��ل��ى  ك��ان��ت   ، �ل�صعب  ح�����ص��اب 

�لوطنية ، مدة �نتقال �ل�صلطة �لوطنية . 
ويقول �صمعت ��ن ��خاً تون�صياً و�آخرين غيره قالو� في 
�لمجل�ش �لوطني : » �إن على منظمة �لتحرير ��ن تحارب 
وتفاو�ش كما فعلت فيتنام وغيرها « . ولكني ��قول : �إن 
ه��وؤلء ل يعرفون ماذ� كان هدف �لمعركة في فيتنام .. 
��هل فيتنام ل�نهم كانو� على حق عندما رفعو�  نحن مع 
���ص��ع��ار » ح��ارب��و� وف��او���ص��و� « ل�ن �ل��م��ع��رك��ة ل��م ت��ك��ن من 
��ج���ل �ل�ر�����ش ف��ي فيتنام ، ك��ان��ت م��ن ��ج���ل �ل��ن��ظ��ام ، هل 
 ، فيتنام  ي�صود  �لذي  �ل�ميركي هو  �لعميل  �لنظام  يكون 
�لفيتنامي  �ل�صعب  �إر�دة  من  �لمنبثق  �لوطني  �لنظام  ��و 
�إلى �لحرية ، ومن ��جل هذ� �نت�صرت فيتنام ..   �لطامح 
 . و�ح���دة  دول��ة  ف��ي  و�لجنوب  �ل�صمال  فاتحد  �صنة   م��رت 
، كانت �ل��ث��ورة م��ن ��ج��ل �ل��وح��دة ، وم��ن ��ج��ل �لحكم  �إذ�ً 
�لذي  �لحكم  ، ولي�ش  �ل�صعب  �إر�دة  �لمنبثق من  �لوطني 
ي�صتند �إلى جر�ب عمالء �لوليات �لمتحدة ، ��ولئك �إذن 
��ن يحاربو� ويفاو�صو� ، ل�ن �لخالف  كانو� على حق في 
لم يكن على �لوطن ، ول من ��جل �ل�صيادة ��بد�ً .. ��ميركا 
�لولية  فيتنام  من  تجعل  ��ن  تريد  ��نها  يوماً  تزعم  لم 
�لحادية و�لخم�صين . ��ما ق�صيتنا في فل�صطين فمختلفة 
�لمتحدة  �ل��ولي��ات  ومعها   » �إ�صر�ئيل   «  ، �لخ��ت��الف  كل 
�ل�ميركية تقولن �إن » �إ�صر�ئيل « وجدت لتبقى .. وكارتر 

��عظم  ه��ي   » �إ�صر�ئيل   « يقول  �ل�خ��ي��رة  ت�صريحاته  ف��ي 
�إنجاز حققته �ل�صعوب في �لتاريخ �لمعا�صر ، ونحن نقول 
�إن قيام » �إ�صر�ئيل « هو ��عظم �نتهاك لحقوق �لإن�صان في 
 ، �لفل�صطيني  بال�صعب  �إره��اب حل  و��عظم   ، �لتاريخ  هذ� 
لذلك ��نا �صد جنيف ومعي �ل�مة �لعربية كلها و�ل�صعب 
�لحقائق  ه��ذه  ي�صتبين  ��ن  ��ر�د  وم��ن   ، كله  �لفل�صطيني 
.. هناك يعرف  �لمخيمات  �إلى   .. �ل�صارع  �إلى  فليتف�صل 

�لحقيقة . 
، وهذه  �لما�صية  �ل�صنة  �لعربية في  �لبالد  ��نا طفت 
 �ل�صنة ، و��عرف م�صاعر �لمو�طن �لعربي و�ل�مة �لعربية .. 
 .. �ل�صبعين  على  �����ص��رف��ت  وق��د  بالعاطفة  ��ت��ك��ل��م  ل  ��ن���ا 
لي�صت �لحما�صة �لتي تتكلم ، و�إنما هو �لإيمان بالق�صية 
�لوطنية ل�نها ق�صية �ل�صعب وق�صية �لوطن ، ول يمكن 

�لم�صاومة عليها �إطالقاً . 
وبين  �لم�صتعمرة  �ل��دول  بين  �صارت  �لتي  �لتفاقات 
 . ��ج���ل م���دة �لن��ت��ق��ال  ك��ان��ت م��ن  �ل�����ص��ع��وب �لم�صتعمرة 
تم  ، وه��ذ� ما  �لوطنية  �ل�صلطة  �لبالد  ��ه��ل  يت�صلم  متى 
�لمجل�ش  ع��ن  تكلم  �ل��ذي  �لتون�صي  ف���ال�خ   .. تون�ش  ف��ي 
��ن  ي��ع��رف  .. ل  ب����الده  ي��ع��رف ق�صية  ل��ع��ل��ه ل  �ل��وط��ن��ي 
لي�ش  �لتون�صية كانت بيننا وبين فرن�صا �صر�عاً  �لق�صية 
فلما   ، و�ل�صيادة  �لحرية  على  و�إنما  �لوطن  ملكية  على 
�صلمت فرن�صا لل�صعب �لتون�صي بحريته كانت �لمفاو�صات 
 ، �لبالد  عن  �لفرن�صيون  يجلو  متى  ���صا�ش  على  قائمة 
ومتى ي�صتلم ��هل �لبالد �ل�صلطة و�ل�صيادة ، خالل ثالث 
��و خم�ش �صنو�ت ؟ .. وكذلك كانت مفاو�صات » �إيفيان « 
بالن�صبة للجز�ئر وكذلك �لحال بالن�صبة للمغرب وكذلك 
 بالن�صبة لم�صر .. �صبعون �صنة من �لحتالل �لبريطاني ، 
 ، بالحتالل  �لم�صري  �ل�صعب  ي�صلم  لم   ، في م�صر   هنا 
�إل��ى ��ن ج��اء �ل��وق��ت ، وتمت   ، ب��ل ظ��ل مكافحاً م��ج��اه��د�ً 
�تفاقية �لجالء ، ولكن بريطانيا ، في وقت من �ل�وقات 
��ر�ش بريطانية و��ن  ��ن �ل�ر���ش �لم�صرية  لم تكن تزعم 
بريطانيا �صتبقى في هذه �لبالد �إلى �ل�بد ، �لو�صع مع 
�لمر�حل  ع��ن  يتكلمون  فالذين   ، مختلف   » �إ�صر�ئيل   « 
ل يعرفون �لق�صية �لفل�صطينية .. �إما ��نهم يجهلونها ��و 
يتجاهلونها ، ��و ��عياهم �ل�صير في �لدرب ، و��صُتنزفو� ولم 
ي�صتطيعو� �ل�صتمر�ر في �ل�صير ، ولذلك ��نا غير مو�فق 
�إلى  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �لعربية  �لدول  ��ن تذهب  على 

جنيف . 
�لق�صية ق�صية مبد�� ���صالً ، ثم �إني ��عتقد عملياً ��ي�صاً 
��ن هذ� �لموؤتمر لن يحقق لال�نظمة �لعربية ما ترجوه ��و 
و�همون  كلهم   . �لفل�صطينية  �لقياد�ت  بع�ش  ترجوه  ما 
ي�صتطيعون  ��نهم  يظنون  كانو�  �إذ�  �لخيال  في  وغارقون 
�لتي  �لنتائج  �إل���ى  ي�صلو�  ��ن  عملياً  جنيف  م��وؤت��م��ر  ف��ي 

يتطلعون �إليها . 
بالن�صبة للفل�صطينيين ، �إذ� كان يريد ��ن يذهب ��حد 
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يذهب  ��ن  يملك  ل  فاإنه  جنيف  �إل��ى  �لفل�صطينيين  من 
 با�صم منظمة ، ول با�صم ثورة .. ل با�صم منظمة �لتحرير ، 
��حد  يملك  ول   ، �إط��الق��اً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صم  ول 
�لفل�صطينيين  ي��ذه��ب م��ن  ��ن  ي��ري��د  �ل���ذي   . �ل��ح��ق  ه��ذ� 
 ، فقط  �ل�ول  ��صمه  ي��ذك��ر   ، �لمجرد  با�صمه  فليذهب   ، 
ولي�ش له �لحق ��ن يذكر ��صم ��بيه ��و جده ، ل�نه ل ��بوه 
.. هذ� يجب  �إل��ى جنيف  �لذهاب   ول جده يو�فقان على 

��ن يكون و��صحاً ومعلوماً . 
ن��ح��ارب ؟  �إل���ى متى �صنظل   : ي��ق��ول��ون  �ل��ن��ا���ش  بع�ش 
��نحارب �إلى �ل�بد ؟ و��جيب : نحن ل ندعو �إلى حرب �إلى 

�ل�بد .. من قال �إننا دعاة حرب �إلى �ل�بد ؟ 
��ن����ا ق����ر��ت م���رة ب��ع�����ش �إ����ص���ار�ت ف��ي ب��ع�����ش �ل�صحف 
��بد�ً  �إل��ى �ل�ب��د ؟ ..  �لعربية تقول : وهل �صنظل نحارب 
��ن  �إل��ى  �إل��ى �ل�ب���د ؟! �صنحارب  �إن��ن��ا �صنحارب  ، م��ن ق��ال 
�إل��ى هذه �لحقوق .  ��ن ن�صل  �إل��ى حقوقنا ، ول بد  ن�صل 
��نغول حاربت 500 �صنة ... لم يقل �ل�صعب �ل�نغولي في 
�لخم�صين �صنة �ل�ولى » كفاية .. حنحارب �إلى �ل�بد « . 
�لجز�ئريون حاربو� 150 �صنة ، ولم يقولو� في �لع�صرين 
 ،  » �إل��ى فرن�صا  ��ن ن�صت�صلم  �صنة �ل�ول��ى » كفاية .. يجب 
وفرن�صا كانت تزعم ��ن ��ر�ش �لجز�ئر هي ��ر�ش فرن�صية . 

نا�صلو� 120 �صنة �إلى ��ن تحقق �ل�صتقالل و�لحرية .. 
�لجز�ئرية  �ل��ث��ورة  زع��ي��م   .. �ل��ج��ز�ئ��ري  �ل��ق��ادر  عبد 
�إل��ى دم�صق لجئاً  �ل�ول��ى �ل��ذي �صمد .. �نك�صر ، وذه��ب 
و�لن�صال  �ل��ج��ز�ئ��ري��ة  �ل��ث��ورة  وت��ع��اق��ب��ت   ، فيها  وت��وف��ي 
�لجز�ئري 120 عاماً �إلى حقبة �لن�صال �ل�خيرة ، وحقق 
�ل�صعب �لجز�ئري حريته بمليوني �صهيد وجاءو� برفات 
 �ل�مير عبد �لقادر من دم�صق ، ودفنوه في ��ر�ش �لجز�ئر .. 
��و م���ن ق���ي���ادة �ل�صعب  ��ح����د م���ن �ل��ج��ز�ئ��ري��ي��ن  ل���م ي��ق��ل 
�لجز�ئري في �لخم�صين �صنة �ل�ول��ى » كفاية حرب ، ل 
ن�صتطيع ��ن نحارب �إلى �ل�بد « . كل �لحركات �لتحريرية 
، ونحن  بعد جيل  وتعاقبت عليها جيالً  ��جيالً  ��صتمرت 
��ولى ... ل�ن و�قعنا ���صد و��ق�صى و��مّر فيما يتعلق بق�صيتنا 

من �لناحية �لعملية . 
ي��ري��دون ع��ودة �ل�ر����ش �لعربية  م��اذ� يريد �لعرب .. 
 ، �ل�صماء  عنان  �إل��ى  و�صلت  �لت�صريحات  وه��ذه   .  كاملة 
مادية  ووق��ائ��ع  حقائق  على  م�صتندين  لهم  نقول  نحن 
�إنكم لن ت�صتطيعو� تحرير �ل�ر���ش �لعربية   ، تثبت ذلك 
هي   - �لو�صيط  �لآن  وه��ي   - نف�صها  ��ميركا  و�إن   ، كاملة 
�إلى  منحازة  ل�نها   ، و�صيطاً  ولي�صت   ، عدو  �لحقيقة  في 
» �إ�صر�ئيل « مائة في �لمائة ، وهي تقول يجب ��ن ن�صل 
�إلى حل و�صط ، ومعنى ذلك �لحل �لو�صط ��نها لن تلبي 
��ميركا  �إن  ثم   . �لكامل  بالجالء  �لعربية  �ل��دول  رغبات 
تقول للعرب يجب ��ن تتفاو�صو� ، وهذ� يعني ��نه ما د�م 
هناك تفاو�ش ، فاإن �لجالء عن �ل�ر�ش �لعربية خا�صع 
وهذه   ... ��خ��ذ وعطاء  ، هي  و�لمفاو�صة  �لم�صاومة  �إل��ى 

�لعربية  �ل�ر����ش  ع��ن  �ل��ج��الء  ��ن  تثبت  �لثانية  �لنقطة 
ت�صريحات  من  �صخم  ملف  لدينا   ، ثم   . يتم  لن  كاملة 
�لم�صوؤولين �لإ�صر�ئيليين منذ عام 1967 �إلى �لآن يقولون 
فيها با�نهم لن يعودو� �إلى حدود 1967 ، ولذلك كان من 
 و�جب �لعرب على �ل�قل ��ن يقولو� ما د�مت » �إ�صر�ئيل « 
فاإنهم ل يريدون  �إل��ى ح��دود 1967  تعود  ل��ن  ��ن��ه��ا  تعلن 

�لذهاب �إلى جنيف . 
 » �إ�صر�ئيل   « و  جنيف  موؤتمر  �إل��ى  �لذهاب  من  �لفائدة   ما 
تن�صفه من �لبد�ية ؟ �إنها ترف�ش �لن�صحاب من �ل�ر��صي 
�لجانب  تترك   .. �لعربية  �ل�ر��صي  خ�صو�صاً   ، �لمحتلة 
وبالتفاقات  دولياً  هي  �لتي  �ل�ر����ص��ي  بل   ، �لفل�صطيني 
��ر��شٍ   ، ��ع�صاء في �ل�مم �لمتحدة  �لدولية تابعة لدول 
لي�ش ل� » �إ�صر�ئيل « ��ن تبقى فيها يوماً و�حد�ً وهي �صيناء 
و�لجولن ل�نها في معزل عن �لتر�ب �لفل�صطيني �إذ�ً ، ما 

�لذي �صيحققه موؤتمر جنيف ؟ 
ق�صية  ��ن  �عتقادي  ف��ي   . �لقد�ش  ق�صية  �إل��ى  ون��ا�ت��ي 
��علنت  . ولقد  �لمو�صوع  �لنز�ع في هذ�  درة  �لقد�ش هي 
�ل��ق��د���ش ه��ي عا�صمة  ��ن   ، ��م��ي��رك��ا  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « وم��ع��ه��ا   « 
» �إ�صر�ئيل �لخالدة « ، و��نها لن تعود عنها . يوم دخلو� بيت 
�لمقد�ش تجمعو� كلهم فيها ، زعماء دينيون وع�صكريون 
�إلى بيت  �لآن نعود   « و��علنو� بعهد وميثاق   ، و�صيا�صيون 
وقالو� مر�ت   .  » �ليوم  بعد  منها  نخرج  ول��ن   ، �لمقد�ش 
ومر�ت ��ن » �إ�صر�ئيل « بغير بيت �لمقد�ش » جنة بال نا�ش 
وج�صد بال روح « . ويعود �إلى موؤتمر جنيف �لذي �نعقد 
�ليتيمة  �لجل�صة  . في  �ل�ول / دي�صمبر 1973  في كانون 
وزي��ر خارجية  �إيبان  ��ب��ا  ��علن   ، �نعقدت في جنيف  �لتي 
، و��نها هي  ��نه ل خروج من �لقد�ش  �آن��ذ�ك   » �إ�صر�ئيل   «
�لعا�صمة ، و��ن ق�صية �لقد�ش غير قابلة للمفاو�صات ... 
 قالو� هذ� في �لموؤتمر ، بالإ�صافة �إلى ما قالوه من ��نه 
» ل عودة �إلى حدود 1967 « . نترك �لت�صريحات �ل�صحفية 
�ل�مم  ف��ي  ���ص��و�ء  �لر�صمية  �لمو�قف  �إل��ى  ون��ا�ت��ي   ، جانباً 
 » �إ�صر�ئيل   « ��علنت   ... جنيف  موؤتمر  ف��ي  ��و   �لمتحدة 
 م���ر�ت وم���ر�ت ��ن �ل��ق��د���ش ف��ي ح���وزة » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « و��نه 
ل عودة �إلى �لحدود �ل�صابقة ، و��نه يجب ��ن تقوم هناك 
معاهدة  و��ن   ، �لعربية  �ل��دول  وبين  بيننا  �صلح  معاهدة 
�ل�صلح هذه يجب ��ن يكون فيها �نفتاح �قت�صادي وثقافي 

و�جتماعي . فهل يقبل �لعرب بذلك ؟ 

	•ما ر��يكم في ت�صريحات كارتر �ل�خيرة حول �لم�صكلة 
�لفل�صطينية و�لوطن �لفل�صطيني ؟ 

- ما �لذي قاله كارتر ؟ .. تحدث عن �صرورة �لتو�صل 
�إلى �تفاق �صالم ، وقال �إن هذ� �لتفاق يجب ��ن يوؤدي في 
�لنهاية �إلى فتح �لحدود بين » �إ�صر�ئيل « و�لدول �لعربية 
�قت�صادياً و�جتماعياً وثقافياً ، ومعناه ��ن ت�صبح » �إ�صر�ئيل « 

 

�لعربية  �لجامعة  ب��ا�ن تدخل  لها  ي�صمح  في و�صع مريح 
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�إح��دى دول �ل�صرق �ل�و���ص��ط وف��ي قلب �لعالم  ما د�م��ت 
�إقليمية  منظمات  ف��ي  تدخل  ��ن  �إل  يبقى  ول   ،  �لعربي 
) وفد �صبق ��ن دعتنا » �إ�صر�ئيل « �إلى موؤتمر �إقليمي لبحث 
�لزر�عة ثم  ، وم�صاكل  م�صائل �ل�صحة ومكافحة �لجر�د 
يعرفه كل  ��ن  ك��الم يجب  ه��ذ�   .  ) �لالجئين  في ق�صية 
. لي�ش في جنيف �صو�ء تحت مظلة �لقر�ر رقم  مو�طن 
�آخ��ر مكان للمليوني لجئ  ق��ر�ر  ��ي  ��و تحت مظلة   242
فل�صطيني ، ف� » �إ�صر�ئيل « و��ميركا و�لدول �لعظمى لديها 
ت�صور و��صح في ��ذهان م�صوؤوليها ، وهو ��نه لم يعد هناك 
نظرهم  في  ل�ن��ه  �لفل�صطينيين  �لالجئين  لعودة  مكان 
حل محلهم مليون ون�صف مليون من �لإ�صر�ئيليين .. لم 
يعد لهم بيوت ، ول مز�رع ول ... ول ، مع ��ن هذ� �لكالم 
منقو�ش ومرفو�ش ، ل�ن » �إ�صر�ئيل « تتطلع �إلى مجيء 
 . ن�صمة  ماليين   3 وع��دده��م  �ل�صوفييتي  �لت��ح��اد  يهود 
فاإذ� كان عندها بر�مج لتهجير 3 ماليين يهودي وتت�صع 
 �لبالد لهم ، لماذ� ل تت�صع للمليوني لجئ فل�صطيني .. 
��نه   ... و�ل��خ��ط��اب عندي   ، ف��ي جنيف  �إي��ب��ان  قالها   وق��د 
» ل مجال لإعادة �لالجئين �إلى ممتلكاتهم �ل�صابقة ... 
نحن عندنا تجربة �ل�صتيطان ي�صتطيع �لعرب �ل�صتفادة 
منها « . هو يريد ��ن يقوم بدور �لمر�صد و�لنا�صح و�لمعلم 
ليعلم �لدول �لعربية ، كيف تعمل لتوطين �لالجئين في 

�لوطن �لعربي . 
��ن  ف��ر���ش  �ل����ذي  ه��و  �ل��ع��رب��ي  �لإع���الم���ي  �لتعتيم   - 
�آخ����ذه م��ن �لإع����الم  �إي���ب���ان .. و��ن����ا ل��م   ل ين�صر خ��ط��اب 
�لعربي ... بل من �ل�مم �لمتحدة وباللغة �لإنجليزية .. 
وعندما قر��ته ، ر��يت نف�صي ��مام مو�قف رهيبة ، تريد ��ن 
تفر�صها » �إ�صر�ئيل « على �ل�مة �لعربية كما يفعل �لغالب 

مع �لمغلوب . 
 وم����ن �ل��م��ح��زن ��ن ي���ك���ون م��وق��ف��ن��ا ه����ذ� ب��ع��د حرب 
كانت  وع�صكرياً  ��كتوبر فنياً  �إن حرب  ��قول  ��نا   .. ��كتوبر 
عمالً مجيد�ً ، لكن كل �ل�صيا�صة �لعربية �لتي مور�صت بعد 
 هذه �لحرب ��صتنزفت �نت�صار�ت �لحرب ، و��كلت ر�صيدها . 
�لر�صيد  ه��ذ�  ف�صحبنا  �صخماً  ر���ص��ي��د�ً  �ل��ح��رب  ��عطتنا 
�لجديدة  ب��اإد�رت��ه  كارتر  ويا�تي   ، �صيء  يبق منه  لم  حتى 
 ، لهم  �لفل�صطينيين ويقول  �لعرب وعلى  لي�صحك على 
نريد ��ن نعمل لكم وطناً قومياً ، وهلل بع�ش �لنا�ش دون 
��ن يقر��و� �لت�صريح بكامله وكا�نما بع�ش �لمنظمات يجب 
��ن تعوم كما قال �لمثل �لعامي » على �صبر ماء « وبع�ش 
�ل�جهزة �لعربية ن�صرت بال�عمدة �ل�صخمة و�لمان�صتات 
 .. �ل�ول����ى  �صفحاتها  على  �لمثير  �لخبر  ه��ذ�  �لكبيرة 
منظمة  لممثل  كارتر  م�صافحة  مجرد  ��ن  �إليه  و���صاف 
���صد  تفاهة  ف���ا�ي   ، خطير  ت��اري��خ��ي  ح��دث  ه��و  �لتحرير 
من هذه �لتفاهة ، و��ي �صطحية و�صحالة ���صد من هذه 

�ل�صطحية و�ل�صحالة ؟! . 
�إذ� كانت �لم�صافحة و�لبت�صامة هي �لحدث �لوطني 

 ... �لتحرير  ي��وم  �صيفعل  م���اذ�  ��دري  فل�صت   ، �لخطير 
���صدرت بيانات  �ل�ميركية  ��ن وز�رة �لخارجية  رغماً عن 
��ي  له  لي�ش  �لمنظمة  ��ن م�صافحة ممثل  توؤكد  متعددة 
 ، ��نف�صهم  �ل�م��ي��رك��ي��ون  ق��ال��ه  م��ا  ه��ذ�   .. �صيا�صي   م��غ��زى 
فاإنه  ل��ذل��ك   . �ل�صيا�صية  �ل��م��غ��ازي  ك��ل  ��ع��ط��ي��ن��ا  ولكننا 
ليحزنني ��ن �لإعالم �لعربي في عدد من �لدول �لعربية 
ي�صلل ويجّهل �لر��ي �لعام �لعربي و�ل�صعب �لفل�صطيني . 

 

كل  من  ��ذك��ى  �لفل�صطيني  و�لمو�طن  �لعربي  �لمو�طن 
ذلك ، فهو يتهرب من �لإذ�ع��ات �لعربية ومن �ل�صحافة 
�إلى  �إلى �لإذ�عات و�ل�صحافة �ل�جنبية وي�صتمع  �لعربية 
�لعربي  �لمو�طن  ف��اإن  هنا  وم��ن   ... ويعرفها  �لحقائق 

و�لفل�صطيني يعرف �لحقائق معرفة جيدة . 

» جبهة �لرف�ش « ؟  في  ر��يكم  	•ما 
�ل�م���ة  ك���ل  ه���ي  حقيقتها  ف���ي  �ل��رف�����ش  ج��ب��ه��ة  �إن   - 
�لعربية  �لدبلوما�صية  ��ن  �عتقادي  في  و�إن��م��ا   ، �لعربية 
 ، ��مامها  �لطريق م�صدود  ��ن  �صترى  �إلى جنيف   �لذ�هبة 
ب���ل و�إل���ى  �ل��ع��رب��ي  �إل����ى �ل�����ص��ارع  �ل���ع���ودة  ول���ن ت�صتطيع 
�إننا   « لتقول  �لإ�صالمية  وللجماهير  �لعربية  �لعو��صم 
لم ن�صتطع ��صترد�د بيت �لمقد�ش « . و�لعالم �لإ�صالمي 
و�لعالم �لعربي يحتفل كل �صنة بليلة �لإ�صر�ء و�لمعر�ج ، 
 فكيف يمكنه ��ن يقبل ت�صوية لي�صت �لقد�ش على ر���صها ، 
 و��ق�صى ما يمكن ��ن ن�صل �إليه ، هو ��ن ت�صمح لنا » �إ�صر�ئيل « 
��جل  من  �لإ�صالمية  �ل�وق���اف  ��ج��ل  من  مجل�ش  باإن�صاء 
ل�ن   ، �ل�ق�صى  �لم�صجد  بقي  �إذ�  ه��ذ�  وترميمه  تنظيفه 
كل  من  �ليهودي  �لهيكل  عن  بحثاً  م�صتمرة  �لحفريات 
جانب ، ول ندري �إلى ��ين �صينتهي �ل�مر بنا ، لذلك فا�نا 
�صيعودون  جنيف  �إل��ى  �صيذهبون  �لذين  ��ن  �عتقادي  في 
وين�صمون �إلى » جبهة �لرف�ش « ... لكن جبهة �لرف�ش 

مع �للطم و�لندم حيث ل ينفع �للطم ول ينفع �لندم . 
وه���وؤلء   ، ع�����ص��رة  �ل�رب����ع  �ل��ن��ق��اط  ع��ن  يتكلم   بع�صنا 
ل يعرفون ��ن ول�صون هو ��كبر �لذين �صنعو� وعد بلفور 
وز�رة  على  بال�صغط  �ل�صهيونية  �لحركة  و��ع���ان   1917
�لخارجية �لبريطانية يومذ�ك لإ�صد�ر وعد بلفور . لقد 
 ك�صف �لرئي�ش كارتر بع�ش ��ور�قه ، وهناك ��ور�ق كثيرة . 
�إننا نقول �إن ��ميركا تملك ��كثر من 95 بالمائة من ��ور�ق 
�للعبة .. نعم .. لكن كل ورقة تنك�صف �صنجد ��نها علينا 
�إن  فيها  ق��ال  �نك�صفت  �لتي  ��ور�ق���ه  بع�ش   . لنا  ولي�صت 
�ل�مر يحتاج �إلى 8 �صنو�ت ريثما ينتهي هذ� �لنز�ع ون�صل 
�لتي  �لع�صر  �إلى  ���صفناها  �إذ�  �صنو�ت  ثماني   . �تفاق  �إلى 
�لحتالل  يجثم  �صنة   18 مجموعها  ي��ك��ون  علينا  م��رت 
�لإ�صر�ئيلي خاللها ، ولن ن�صتطيع ��ن نظفر من ��ميركا 
�إن كانت  �صيئاً  لنا  ��ن تفعل  ��ميركا  . هل ت�صتطيع  ب�صيء 
�صادقة ؟ .. نعم .. ت�صتطيع ، و��مامنا عليها مثل ، ومثل 

تاريخي ... 
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�ل�مة  و�صعته   ، ع��ه��ده  وف��ي  �آي��زن��ه��اور  �لرئي�ش  ��ي���ام 
�لعربية تحت ظروف جعلته يخرج » �إ�صر�ئيل « وبريطانيا 
وفرن�صا معاً بالع�صا من �صيناء وغزة خالل ثالثة �صهور ، 

 

، ومن غير  دون موؤتمر جنيف ومن غير معاهدة �صلح 
حدود �آمنة ومعترف بها . 

��خ���رج كل  �لثالثي  �ل��ع��دو�ن  ��ي���ام  �آي��زن��ه��اور  �لرئي�ش 
هوؤلء ، ولي�ش » �إ�صر�ئيل « وحدها ، بل ومعها �لحليفان 
�لعظميان ، وكانا يومئٍذ عظيمين فعالً ، ذلك ل�ن �ل�مة 
�ليوم لحملت  �تخذته  لو  �آن��ذ�ك موقفاً  �تخذت  �لعربية 

كارتر على ��ن يلعب نف�ش �لدور �لذي لعبه �آيزنهاور . 
ونحن �ليوم ق��ادرون على �تخاذ موقف ��عظم ، ل�ننا 
��م��ا �لآن   ، ��ق��وى من ع��ام 1956 .. كانت قو�نا م��ح��دودة 
وفي عام 1977 فقو�نا ل حدود لها ، �لقت�صاد �ل�ميركي 
يعتمد علينا ، �لقت�صاد �ل�وروبي يعتمد علينا ، ي�صا�لوننا 
عن �لبديل ؟ ي�صا�لوننا ما هو �لمخرج ؟ �لبديل و�لمخرج 
في ��يدينا .. نحن �لآن ��مام فر�صة ذهبية لم تحدث منذ 
خم�صين عاماً ، كل �لذين ��ن�صا�و� » �إ�صر�ئيل « منذ خم�صين 
�لمالي  و�لت�صخم  �لقت�صادي  �ل�صعف  حالة  ف��ي  �صنة 
و�لبطالة ، وكلهم بحاجة �إلى �ل�مة �لعربية ، من ��ميركا 
�إلى هولند� .. جميعهم في حالة من �لرتباك �لقت�صادي 
و�لجتماعي ، ويعقدون موؤتمر�ت �قت�صادية دولية لإنقاذ 
ميز�ن �لمدفوعات ، ول يجدون �إلى ذلك �صبيال . وكذلك 
فاإن نقدهم يتدهور يوماً بعد يوم ، و�لبور�صة تتا�رجح كل 
 ، �لهبوط  .. هم في حالة  �إلينا  .. هم محتاجون  ���صبوع 
ونحن في حالة �ل�صمود ، ل�ن �قت�صادنا متنام متعاظم . 
ثرو�تنا كثيرة ، نحن ن�صتطيع من مركز �لقوة ��ن نطلب 

�لحل ، و��ن نفر�ش �لحل ، لكننا مع �ل��صف نطلب �لآن من 
موقع �لهزيمة تطبيق �لقر�ر 242 ، كان �لمفرو�ش بعد 
حرب ��كتوبر - وهي حرب �نت�صار - ��ن نتكلم من موقع 
، ووجدنا  �إل��ى عام 1967  ��عقابنا  فارتددنا على   ، �لن�صر 
عند �ل�مم �لمتحدة قر�ر �لهزيمة فتناولناه با�يدينا نحن 
�لعالم نفذو� لنا  ل��دول  ، وقلنا  من �صلة �ل�م��م �لمتحدة 
هذ� �لقر�ر ، قر�ر �لهزيمة ، نحن نطالب بتنفيذه ، �ل�مة 
�لعربية بعد حرب ��كتوبر حدث فيها �نقالب وهو ��ق�صى 
�نقالب  كان  �نقالب  ��ول   .. �لعربية  بال�مة  حل  �نقالب 
بكر �صدقي في �لعر�ق في �لثالثينيات ، و��عقبه بعد ذلك 
... �نقالب و�نقالب م�صاد ، ثورة وثورة  ��ربعون �نقالباً 
م�صادة ، في كل �لعالم �لعربي .. هذ� �لنقالب هو ��فظع 
�ن��ق��الب دون �حتالل  ، ل�ن��ه  �لعربي  �لعالم  ع��ّم  �ن��ق��الب 
 رئا�صة �ل�ركان ودون �لبالغ رقم و�حد .. هذ� �لنقالب ، 
�إلى  فلك  م��ن  �لق�صية  نقل   ، ه��ائ��الً  فكرياً  �نقالباً  ك��ان 
�إلى  ، وم��ن ق�صية ن�صال  �إل��ى محور  ، وم��ن محور  فلك 
��صت�صالم وتخاذل ، ومن عدم �صلح �إلى �صلح ، ومن عدم 
 مفاو�صة �إلى مفاو�صة ، ومن عدم تعاي�ش مع » �إ�صر�ئيل « 
�لمبادر�ت  �لآن ننادي ونا�خذ  .. ونحن  �إلى تعاي�ش معها 
�إ�صر�ئيل « تتردد ..  �إ�صر�ئيل « و »  من ��جل �ل�صلح مع » 
نحن نهرول ور�ء �ل�صلح ، هذ� موقف تاريخي ل يجوز ��ن 
يمر ب�صهولة بهذ� �ل�صكل ، وفي �عتقادي ��ن هذ� �لموقف 
�صيف�صي بالنتيجة �إلى تحرك عربي في �لوطن �لعربي 

بكامله ، ل�صتئناف �لن�صال . 
�ل�مة �لعربية �صترف�ش �لر�صوخ ، وترف�ش �ل�صت�صالم . 
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، كنت  ��كثر من جل�صة  ، في  �صاعات  ��رب��ع  م��دى  على 
كان �صوته  ، حين  ع�صر  �صنو�ت  قبل  ما  ذكريات  ���صتعيد 
لقاء�ته  ف��ي  ��و   .. �ل��م��ذي��اع  ع��ب��ر  ي��ا�ت��ي��ن��ا  �لمميز  �ل��ه��ادر 
�لجماهيرية ، وكان ي�صهد له حينئذ ��نه �لخطيب �لعربي 
�ل��ق��درة على �ل���ص��ت��م��ر�ر ف��ي خطبته  ل��دي��ه  �ل���ذي  �ل�ول 
�صاعات دون ��خطاء لغوية ، وبنف�ش �لتا�ثير �لمتا�جج في 
 ، �ل�صهيوني  �لعدو  �إذ�ع���ة  ��ن  حتى   .. �لجماهير  نفو�ش 
حين كانت تهتم بمقارعة ثالثة ���صو�ت هي : جمال عبد 
، لم تجد ما  �ل�صقيري  ، و��حمد  ، و��حمد �صعيد  �لنا�صر 
من  حلقات  تخ�صي�ش  �إل  حجة  من  �ل�صقيري  به  تقارع 
تتناول   - حقائق  تك�صفها  ��كاذيب   - �لم�صهور  برنامجها 
عن  عجزت  لغوية  ��خطاء  عن  بحثاً  �لخطيب  �ل�صقيري 
بها  يزخر  كان  �لتي  للم�صامين  �لتعر�ش  دون  �كت�صافها 
��ي خطاب له .. وكا�نهم ما وجدو� في » �لورد من عيب �إل 

��ن قالو� عنه ��حمر �لخدين .. !؟ « 
كان  ��ن���ه  �كت�صفت  �لخطيب  �ل�صقيري  ��ح��م��د  وغ��ي��ر 
و�حد�ً من رعيل �ل�صحفيين �لفل�صطينيين �ل�و�ئل ، فقد 
ك��ان يدر�ش  �لمقد�ش حين  بيت  �إح��دى �صحف  عمل في 

�لحقوق عام 1928 . 
�ل�ول  �لفل�صطينية  �لتحرير  تنقل بي رئي�ش منظمة 
عبر محطات عديدة بد��ها من �لقد�ش وجنيف و�نتهى بها 
في �لدوحة .. حيث كان يحل �صيفاً ب�صفته �ل�صخ�صية . 

 

و�ل��صف  �ل�صجن  تثير  وجنيف  �ل��ق��د���ش  بين  و�ل��ع��الق��ة 
�لذي تثيره  �لقدر  بنف�ش   ، �ل�صقيري  يتناولها  معاً حين 
�لعالقة بين �لقد�ش و�لدوحة من رو�بط ��خوة و�ت�صال 
بما يثبته �لتاريخ �ل�صالف ، وو�قع �لحال في �لحا�صر .. 

وك���دت ��ت��ح��ول و��ن����ا ف��ي ح����و�ري م��ع �ل�����ص��ق��ي��ري �إلى 
�إليه  توجهت  حين  مهمتي  عك�ش  على   ، ُي�صتجوب  رج��ل 

 

 .. �ل�صحافة  ع��ن  �لكثر  با��صئلته  و��م��ط��رن��ي   .. ��ح����اوره 
و�لحياة .. وذكريات �لوطن .. 

 �صا�لني ��بو مازن عن بلدتي .. فقلت له با��صى : �لقد�ش ، 
وكا�نه  �للفظ  يتلقف  وه��و  عني  ���صى  ليقل  هو  يكن  ول��م 

يوحي له با�لف ما��صاة وما��صاة .. 
ت��ن��اول �لقد�ش ك��ان ق��د ح��دد لي  ��ن��ه حين  و�كت�صفت 

بد�ية �لحو�ر فقال : 
ذكريات  لنا  وفيها  ��مانينا  مر�بط  �لقد�ش  من  نبد�� 
عزيزة ، وفيها لنا ��مجاد قبل �صالح �لدين وبعده .. وهي 
�إن  درة �لم�صكلة �لم�صماة با�زمة �ل�صرق �ل�و�صط ، ونحن 

��صتخل�صنا �لقد�ش َحِزّنا �صيئاً كثير�ً .. و�إن لم ن�صتخل�صها 
و��صتخل�صنا غيرها �لكثير فاإننا لم نجنِ �صيئاً ، هذه موطن 
�لإ�صر�ء و�لمعر�ج ول ��دري كيف يجوز للعرب و�لم�صلمين 
 ، �لإ�صر�ء و�لمعر�ج وموطنهما محتل  بليلة   ��ن يحتفلو� 
فيه  يعيثون  و�لإ�صر�ئيليون   ، يئن  �ل�ق�صى  و�لم�صجد 
�ل�لفاظ لي�ش  ��ق��ول هذه  و��ن��ا   .. .. وعهر�ً  ف�صاد�ً وظلماً 
�لفتيات  ل�ن   .. �لحقائق  باب  و�إنما من  �لمجاز  باب  من 
بمنتهى  يدخلونها  �صبابهم  مع  مخ�صر�ت  �لإ�صر�ئيليات 
قلة �ل�دب وفي غاية �لوقاحة ، ل يقيمون حرمة في بيت 
�هلل ، ولذلك هذ� �لم�صجد �ل�ق�صى وبيت �لمقد�ش ، نحن 
�ل�صيادة  �إل��ى  و�إعادتهما  تت�صمنهما  ل  ت�صوية  ��ي��ة  نعتبر 
لنا  ي�صمح  ��ن  مجرد  �لمطلوب  ولي�ش   .. باطلة  �لعربية 
بزيارة �لم�صجد �ل�ق�صى و�ل�ماكن �لمقد�صة �ل�خرى ، ��و 
و���صحاب  �لتجار  تمثل  �صغيرة  بلدية  فيها  لنا  يكون  ��ن 
 �لمهن ، وتعنى بتكني�ش �ل�صو�رع ، نحن نعني بعودة �لقد�ش : 
نعرفه  �ل��ذي  �ل�ميركي  و�لحل   ، �لعربية  �ل�صيادة  ع��ودة 
�لم�صلمين  وليخدعو�   ، �صيدة   » �إ�صر�ئيل   « لجعل  يهيئ 
حيث   ، بخير  �ل��م��ق��د���ص��ة  �ل�م���اك���ن  �إن  بقولهم  و�ل��ع��رب 
�إ�صالمي وق�صاة �صرعيون ..  ��وق��اف   يبقى هناك مجل�ش 
وعملية   ، �آخ��ر  �صيء  �ل�صيادة  وممار�صة  �صيء  ه��ذ�  لكن 
تهويد �لقد�ش م�صتمرة ، ويتكلمون عن �لتدويل ومعناه 
�لخفي �لتهويد ، ويتكلمون عن �لقد�ش �لموحدة ، وهذ� 
 معناه ��ن تكون موحدة تحت �ل�صيادة �لإ�صر�ئيلية ، وقادة 
» �إ�صر�ئيل « في تموز / يوليو 1967 بعد �لهزيمة �لعربية 
������ص���درو� م��ر���ص��وم��اً ق��ان��ون��ي��اً ج��ع��ل��و� ف��ي��ه ح���دود �لقد�ش 
�لكبرى مبتدئة من بيت لحم جنوباً ومنتهية في ر�م �هلل 
�صمالً .. فهذه هي �لقد�ش �لكبرى �لتي تت�صمن �لقد�ش 
�لعربية وكا�ن �لقد�ش في ق�صم منها لي�صت عربية وفات 

هوؤلء ��ن �لقد�ش �لجديدة لنا فيها كثرة �لملكية .. 
 وف��ي �ل��ث��ام��ن م��ن ح��زي��ر�ن 1967 ت��د�ع��ى ك��ل زعماء 
» �إ�صر�ئيل « �لدينيين و�ل�صيا�صيين و�لع�صكريين في جمع 
 كبير و�صلو�ت و��دعية ، و��صتدعو� بن جوريون من �لنقب ، 
وتعاهدو� بق�صم : �لآن عدنا �إليك يا ��ور�صليم ونحن �لآن 
نتعاهد ��ل نخرج منك بعد �ليوم . ود�ّصو� هذ� �لعهد في 
��حجار حائط �لبر�ق - �لمبكى - و�لذين يعرفون �لعناد 
 ، تتحرر من جنيف  لن  �لقد�ش  ��ن  يفهمون  �لإ�صر�ئيلي 
�لعرب  حو��صر  من  بل   .. هناك  من  يبد��  ل  وتحريرها 
كلها - من مكة .. و�لقاهرة و�لدوحة - وهذ� يبد�� بغير 
 » �إ�صر�ئيل   « مع  �لخائبة  �لفا�صلة  �لدبلوما�صية  �لطرق 

)*( ��جرى �لحو�ر �صالح زيتون .
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�لمحتل ل  وه��ذ�   ، ل�نها محتلة   .. معها  ت�صلح  ل  ل�نها 
يعقل ��ن يخرج بالتر��صي ، ل يتخلى عما نهب �إل ِغالباً 

و�ل�ر�ش لمن غلب . 
"	•و��ي جيل هذ� �لذي �صيحرر �ل�ر�ش .. وقد مرت ��جيال .. 

و�لما��صاة تزد�د .. ؟ 
�نتبه ��بو مازن ل�صوؤ�لي بتمعن وقال : 

 - �إذ� كان هذ� �لجيل غير قادر ��و متخاذل ، ��و لديه �لقدرة 
ول ي�صتخدمها ، فاإن هذ� ل ينفي ��ن هناك جيالً ��كثر 
قدرة ي�صتخدمها للتحرير وتخلي�ش بيت �لمقد�ش كما 

��صتخل�صها �صالح �لدين بعد 90 عاماً .. 
بد�ء  �لذي  جيلكم  على  تبقى  �لم�صوؤولية  لكن   : 	•قلت 
�لما��صاة .. بدء�ً من �لنكبة ومرور�ً بالنك�صة .. و�نتهاء 

�إلى ما نحن فيه �لآن .. ؟ 
�ل�م���ة غير مق�صرة   .. �ل�م���ة  ��ع��ت��رف بتق�صير  ��ن��ا ل   - 
هي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�صيا�صة  ول��ك��ن   .. وع��رب��ي��اً  فل�صطينياً 
 ، �لمقد�ش  بيت  �صقوط  �إل��ى  ��دى  م��ا  وه��و   ، �لمق�صرة 
حتى كلفنا كل جهدنا ، و���صهل علينا كان ��ن نحتفظ بها 
�إلى تخلي�صها ، وقد دعوت في �لما�صي  ��ن ن�صعى  من 
حين كنت ��ميناً عاماً م�صاعد�ً للجامعة �لعربية ، وحين 
كنت رئي�صاً للمنظمة �إلى �إن�صاء كتائب تع�صكر في بيت 
عنه  �لدفاع  في  و�لم�صلمون  �لعرب  ي�صترك  �لمقد�ش 
�إذ� ترك �لحال هكذ� .. وقد قلت  وهو �لآيل لل�صقوط 
للملك ح�صين ��ن يت�صلم قيادة جي�ش �لتحرير ليع�صكر 
�لمرتقب  بالم�صير  لإدر�ك�����ي  ويحميها  �ل��ق��د���ش  ف��ي 
��خفقنا  ��ن  بعد  �لقد�ش  و�صقطت   ، �لمحدق  و�لخطر 
ي���وم خ���رج من  �ل�صغير  ع��ب��د �هلل  ك���ان  م��ا  وح���ق علينا 

غرناطة باكياً .. فقالو� له : 
ً �إبِك مثل �لن�صاء ملكاً ُم�صاعا

لم تحافظ عليه مثل �لرجال 
�إننا   .. �لتاريخ  ن�صتعر�ش  ونحن  ��نف�صنا  نعزي  وهل  •	
نريد �صيئاً في �لحا�صر يطمئننا �إلى ��ننا قادرون على 

 

ُم���ج���ٍد ع��ل��ى ط��ري��ق �ل��ت��ح��ري��ر .. ويجيب  ف��ع��ل ���ص��يء 
�ل�صقيري م�صتعر�صاً مو��صع �لقدرة �لعربية : 

 - �لذي ��قوله �إننا ل�صنا �صعفاء .. نحن قوة هائلة .. قوة 
عالمية .. قوة �قت�صادية �صخمة ، ومو�قع ��صتر�تيجية 
�لمو�قع  تملك  �لعالم  في  دول��ة  ولي�صت هناك   ، ر�ئعة 
�لتي يملكها �لعرب ، �صرقاً ��و غرباً ، وهذه ثروة عظمى ، 

 

�إذن ف��ن��ح��ن ن��م��ت��ل��ك ق����در�ت  �ل���ب���ت���رول ،  �إل����ى  �إ����ص���اف���ة 
��صتر�تيجية ، وقدر�ت �قت�صادية ، ���صف �إليها �لقدر�ت 
�لروحية ، وهي كفيلة ��ن تحرر وطناً لول ��ن �ل�صيا�صة 
�إذ�  و��ن��ه��ا  �ل��ق��در�ت  ه��ذه  ت�صتخدم  ول  م�صتتة  �لعربية 
��ن  تعلم  و��ن���ت   .. ط��وي��الً  ت�صتخدمها  ل  ��صتخدمتها 
وزر�ء �لبترول �جتمعو� ��كثر من مرة وقررو� ��صتعماله 
قر�ر�ت  عن  يعودو�  لن  ��نهم  و��صترطو�   ، ر�دع  ك�صالح 

�ل��ك��ام��ل ع��ن �ل�ر�����ش �لعربية في  ب��ال��ج��الء  �إل  �ل���ردع 
وفي   ، غزة  وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة  و�لجولن  �صيناء 
�لمقدمة بيت �لمقد�ش .. و�إذ� بهم في 19 مار�ش 1974 
�لذي �قترحته يوماً حزيناً ، يعلنون عن وقف �إجر�ء�ت 
�لردع ، ولم يبّرو� بقر�ر�تهم .. و�ن�صحب �صالح �لبترول 
وفي  ��ر��صينا  على   » �إ�صر�ئيل   « وبقيت   ، �لميد�ن  من 

بيت �لمقد�ش .. 
�لآن  �ل��اله��ث  �لرك�ش  لنا  يبين  �ل��ح��ال  و�ق���ع  لكن   
ور�ء جنيف .. حتى ���صبحت قبلة �ل�نظار ولم يعد من 

�لتفات �إلى م�صادر قوتنا في ذ�تنا .. 
  - عقدت جنيف في جل�صتها �ل�ولى في 21 دي�صمبر 1973 .. 
ومعروف �لمثل �ل�صعبي �لذي يقول - �لمكتوب يقر�� من 
عنو�نه - وح�صرها �ل�ميركان و�لرو�ش و�ل�ردن وم�صر 
و » �إ�صر�ئيل « ، وقرئ �لمكتوب من كالم كي�صنجر �لذي 
قال » �إللي فات مات « ، ��ي : ��يها �لحا�صرون �إن ق�صية 
فل�صطين ماتت ، ولتتكرم عليكم » �إ�صر�ئيل « با�ر�ش هنا 
و��ر�ش هناك ، وهم يتحدثون بلغة �ل�صدقة ، ور�بين قال 
��كثر من مرة » �إننا م�صتعدون لتنازلت �إقليمية « وهذه 
�لتنازلت تا�تي من وطننا نحن ولي�ش من وطنه هو .. 
ل�نه لو تنازل عن تل ��بيب ل يكون قد تنازل عن �صيء 
ل�نها لي�صت وطنه ، ومن يتنازل فليتنازل عما يملكه .. 
يرد �لمنهوب �إلى ���صحابه .. ومو�صوع جنيف �إن كانت 
��ن يقنع �لذين  فيه جدوى فهناك جدوى و�ح��دة هي 
��ن لي�ش فيه من ج��دوى ! ..   ، ��ن فيه ج��دوى   يظنون 
�لعربية ترغب في دخول  �لدبلوما�صية  ��ن  ��عرف  و��نا 
وبعد   ، �لرف�ش  من  �صنة  خم�صين  بعد  مميزة  تجربة 
 : �لدبلوما�صية  ��قطاب هذه  . ويقول  �لخرطوم  لء�ت 
لقد جاء دور �لإيجابية .. و��نا ��قول لهم ��ي�صاً نعم .. 
نحن بحاجة �إلى �إيجابية .. ولكن هل عملية من هذ� 
�لنوع يجب ��ن يتوفر لها ��ر�ش ومو�قع ��قد�م .. وجنيف 

لي�صت ��ر�صاً خ�صبة . 
نتيجة  من  ترى  فماذ�  جنيف  جّربو�  �لعرب  ��ن  	•ولو 

متوقعة .. ؟ 
�إن  �إذ   .. موقفنا  �صالمة  ف�صيدركون   .. جربوها  �إن   -   
حو�ر  معه  يفتح  ��ن  يمكن  ط��رف��اً  لي�صت   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «
�عتر�فاً  يعني  معه  ح��و�ر  وفتح   ، و�صالب  محتل  ل�ن��ه 
كما خبرنا   » �إ�صر�ئيل   « وقد خبرنا حلول   ، باحتالله 
�لحلول �ل�ميركية .. ول�صنا بحاجة �إلى كبير عبقرية 
لمعرفة كنهها .. فالحال �لإ�صر�ئيلي �لمدعوم بال�صالح 
�ل�ميركي �صيف�صي �إلى بقاء بيت �لمقد�ش تحت �ل�صيادة 
�لإ�صر�ئيلية ، ول ��عتقد ��ن هناك عربي ير�صى بهذ� ، 
ثلث  �صت�صكل  �لإ�صر�ئيلية  �لنظرية  ح�صب  و�ل��ق��د���ش 
�لعرب على  �إن ح�صلت عليها وفاو�صت  ، وهي  �ل�صفة 
تنازلت فعن ماذ� �صتتنازل .. ؟ �إذ �إن �لنتيجة �صتف�صي 
« بالقرى �ل�مامية و�لبقاء في  �إ�صر�ئيل   « �إلى تم�صك 
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حينئذ  يبقى  ول   ..  )1( �ل�ردن  نهر  على  م�صتعمرة   30
�لوطن  م��ن   %15 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ���ص��وى  للفل�صطينيين 
�لفل�صطيني ، على ��ن يعترف بن�صبة 85% �لباقية كوطن 
وحدة  على  بالمحافظة  و�لل��ت��ز�م   ، لل�صهاينة   �صرعي 
تعاي�ش  �لإقليمية مع ما هو مطلوب من   » �إ�صر�ئيل   «
بعد �لت�صوية ، وهذ� م�صتحيل �إذ �إن �لمح�صلة �صتكون 

توقف �لن�صال �لعربي و�لثورة �لفل�صطينية .. 
�لدولة  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  م�����ازن  ��ب�����ا  ي���ا  ي��ق��ودن��ا  	•ه����ذ� 
عن  ي��ق��ال  وم���ا   ، و�ل��ق��ط��اع  �ل�����ص��ف��ة  ف��ي  �لفل�صطينية 

جدوى حكومة �لمنفى .. فما هو تعليقكم .. ؟ 
من  خالية  ف�صتكون  قامت  �إن  �لفل�صطينية  �لدولة  �إن   -
من  وم��ج��ردة   ، و�لق��ت�����ص��ادي��ة  �لع�صكرية  �ل��م��ق��وم��ات 
، وو�قع �لحال يقول  �إل بنادق �ل�صرطة  �ل�صالح �للهم 
�إن �لنمو �ل�صكاني في �ل�صفة �لغربية يتعاظم ، و�ل�صفة 
لن ت�صتطيع ��صتيعاب ما فيها من تنامٍ �صكاني ... �إ�صافة 
�إلى �لفل�صطينيين �لآخرين ... ومنطوق هذ� ونتيجته 
��ن ت�صبح �لدولة حز�م ��من ل� » �إ�صر�ئيل « ، �إذ �صيحر�ش 
 - ��و غير ثوري  كان  �لمقترحة - ثورياً  �لدولة  رئي�ش 
لكيان  فل�صطيني  طفل  ��ي  م�صا�ش  بعدم  �للتز�م   على 
» �إ�صر�ئيل « خوفاً من ��ن تتعر�ش دولته �لم�صخ .. للزو�ل 
��ن تزول بحركة ب�صيطة من   وهي �له�صة و�لتي يمكن 
» �إ�صر�ئيل « ... لذ� تجده م�صطر�ً للود�عة .. و�لت�صوية 
مع  للتعامل  ق��اب��الً  فل�صطينياً  ن��ظ��ام��اً  �صتوجد  ه���ذه 

 

�لفل�صطيني وللثورة  ، ون�صيحتي لل�صعب   » �إ�صر�ئيل   «
�لفل�صطينية بالذ�ت ��ن ل تكون طرفاً في هذه �لت�صوية 
�ل��صا�ش خ�صو�صاً  و��ن ل ت�صترك في جنيف على هذ� 
 ، ق��ر�ري 242  �إل  تقبل  « ل  �إ�صر�ئيل   « ��ن  �صمعنا  وق��د 
338 مع �لعلم ��نهما يدعو�ن �إلى �لن�صحاب �لفوري من 
�ل�ر��صي �لمحتلة ، فهل هذه �ل�صنون �لتي ذهبت هدر�ً 

معناها �لن�صحاب �لفوري ؟ 
حل  ب��ا�ي  نقبل  ��ن  علينا  ��ن  هي  �لآن  �لمقولة  لكن  •	
 .. فل�صطين  ��ر����ش  على  نتيجته  ف��ي  نتحرك  يجعلنا 

وقد تكون �ل�صفة �صالحة لممار�صة هذ� .. 
- في ر��يي ��ن تحرير �ل�صفة �صيا�صياً كان ��و ع�صكرياً لي�ش 
بال�مر �لبغي�ش .. و�إذ� كان هناك من و�صيلة لتحرير 
قرية دون تنازل ��و �صلح ��و �إعطاء وطننا ل� » �إ�صر�ئيل « ، 
فال يمكن ��ن نرف�صها ، بل ن�صعى �إليها ، ولكن يبقى كل 
ما هو مطروح دون م�صتوى �لثورة �لفل�صطينية بقيادة 
�لمنظمة ، وهي ل تملك �لتنازل عن �صبر من �لوطن 

ما د�مت ملتزمة بالميثاق .. 
�ن�صياقاً مع هذ� �لخط �لمنادي بالدولة -   - 	•يالحظ 
خط �آخر يدعو �إلى ت�صكيل حكومة منفى ، وهي لي�صت 

بحاجة �إلى ��ر�ش فما تعليقك .. ؟ 
 -  ما ين�صحب على �لدولة ين�صحب على حكومة �لمنفى .. 
�إذ ل نفع ول جدوى منها ، فكلها �صرر ، ولنتعظ من 
فل�صطين  عموم  حكومة  ��ن�صئت  يوم  �ل�صابقة  �لتجربة 
في غزة ومرت عليها ��عو�م ولم يتبق منها �إل ��صمها .. 
وموظف و�حد .. مما حد�ني �إلى �إ�صد�ر قر�ر باإلغائها 
�لمنظمة  �صكل  ��ن  ��عتقده  ، وما  �لمنظمة  ت�صكيل  بعد 
ل�صمان  ق��ري��ب  غير  زم��ن  و�إل���ى  �لآن  يكفينا  �ل��ح��ال��ي 

��صتمر�رية �لكفاح �لفل�صطيني . 
؟  ��حمد  ���صتاذ  يا  هذ�  لكل  	•و�لبديل 

�لتي  �ل��ق��در�ت  وتجميع  �لن�صال  ��صتمر�ر  هو  �لبديل   -
 نملكها ، و�إعد�د �لخطة �لر�صيدة �لمدرو�صة �لمتكاملة ، 
نبقي  ��ن  نريد  لكن ل   ، غ��د�ً  ��ن نحارب  نريد  نحن ل 
��ن نحارب حرباً مرتجلة  ، ول نريد  �لغد بدون خطة 
�ل�صترد�د  ح��رب  ن�صتا�نف  ��ن  نريد  لكن   ، عاطفية  ��و 
و�لتحرير لبيت �لمقد�ش ، وكل �صعوب �ل�ر�ش خا�صت 
ح���رب �ل��ت��ح��ري��ر ، و��ع��ت��ق��د ��ن���ه ل��و م�صت ���ص��ن��ون دون 
��ن ت�صكن �ل�م��ور ،  ��صتئناف �لن�صال فلي�ش معنى هذ� 
�لجز�ئر   .. فال�مم في حركاتها ل تحارب كل عمرها 
تحارب  ولم  �لفرن�صي  �لحتالل  �صنة تحت   130 بقيت 
130 �صنة ، كانت كّر�ً وفّر�ً ، �نت�صار�ت ونك�صات ، لكن �إر�دة 
�لن�صال بقيت م�صتمرة ، �ل�مير عبد �لقادر �لجز�ئري 
وحررته  وطنه  بتحرير  يظفر  ��ن  ي�صتطع  ول��م  ح��ارب 
�ل�جيال �لتي تلته .. ونحن �ل�صعب �لفل�صطيني لنا 15 
، ونذكر  ، في كل مدينة فل�صطينية  تاريخنا  ثورة في 
�إ�صر�ب �ل�صتة ���صهر ، وح�صلت فترة �صكون بعد �لت�صرد 
يا�تي  .. بل  يا�تي بين يوم وليلة  ، و�لن�صال ل  و�لنكبة 
�لمتو��صعة  �لمطالبة  لمجرد  ولو   ، �ل�صت�صالم  بعدم 
�لتي تنادي با�ر��صي عام 1967 ، و�صلفاً تقول ��ميركا �إنها 
، وه��ذ� يعني و�صطية �لحل بين  تبحث عن حل و�صط 
��ر��صي 1967 من �لعرب ومطلب عدم �لتخلي  مطلب 
من » �إ�صر�ئيل « ��ي ��نه لن تعود �صيناء كلها ��و �لجولن 
كاملة ولن تعود �لقد�ش ولو قال �ل�ميركان نعم مطلب 
هذ�  تنفيذ  ل�م��ك��ن   ، ت��ن��ف��ي��ذه  وي��ج��ب  �صحيح  �ل��ع��رب 

�لمطلب �لمتو��صع وهو لن يتحقق بكامله . 
	•ومع ��صتمر�رية �لن�صال ��ل ترى من �صرورة لتحريك 

�صيا�صي ُمْجٍد ي�صاعد على تحريك �لموقف ؟ 
�إذ� ك��ان ل ب��د م��ن ه��ذ� فليكن م��ع ��م��ي��رك��ا ولي�ش مع    - 

» �إ�صر�ئيل « .. 
	•��تعني �صرورة �لتجاه نحو ��ميركا وهذ� ما يح�صل �لآن ؟ 
���صيل  فريق  ��ميركا  �إن  ��ق��ول  ولكنني   .. ه��ذ�  ��عني  ل   -
 .. �لمنطلق  ه��ذ�  من  نعاملها  ��ن  وعلينا  �لم�صكلة   في 
)1( ��ّكد نتنياهو رئي�ش �لوزر�ء �ل�صهيوني و�لعديد من ��ركان �لحكومة و�لجي�ش �ل�صهيوني تم�صكهم ب�صريط على طول �ل�غو�ر بمحاذ�ة 

�ل�ردن ) وكالت �ل�نباء ، �صهري 2009/12 و 2010/1 ( . 
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��ن��ت��م �ل��ف��ري��ق �ل����ص��ل��ي ،  علينا ��ن ن��ق��ول ل��ال�م��ي��رك��ان 
 و�إ�صر�ئيل لي�ش لها �صا�ن ، �إذ ��نتم من خلقتم » �إ�صر�ئيل « 
و�لم�صوؤول �ل�ول عن هذه �لما��صاة ، فبريطانيا �نتهت 
��ن�صا�تم  �ل�صيا�صي  فبالإرهاب  �لم�صكلة  هذه   و��ورثتكم 
�صّلحتم  ثم   ، �لتق�صيم  ق��ر�ر  و��صت�صدرتم   » �إ�صر�ئيل   «
» �إ�صر�ئيل « ، وكانت �آخر مظاهر �لت�صليح حين ��مدت 
�آلف   5 مد�ها  ي�صل  بطائر�ت   » �إ�صر�ئيل   « و��صنطن 
 كيلومتر ، وبالح�صاب �لو�صول من طنجة �إلى �لب�صرة ، 
�إذن فلقاوؤنا مع ��ميركا مهم ، وهي تعرف �لق�صية كما 
نعرفها .. و�إذ� تم ذلك فلنحّدد مطالبنا كاملة ونقول 
حلفاءه  ��خ��رج   - �صلفك   - ��ي��زن��ه��اور  �إن  كارتر  لجيمي 
من   1956 ح��رب  في   » �إ�صر�ئيل   « و  وفرن�صا  بريطانيا 
�صاعات  خ��الل  غ��زة  وق��ط��اع  و�لإ�صماعيلية  �صعيد  ب��ور 
 على �لرغم من ��ن بن جوريون كان يبكي وهو يقول �إن 
 » �إ�صر�ئيل « موطن و�صايا مو�صى .. ومع ذلك �ن�صحبو� .. 
 » �إ�صر�ئيل   « ��ن كارتر قادر على ترحيل  وفي �عتقادي 

بقر�ر .. 
نحن �ليوم ��قوى من عام 1956 ، ولذلك قوتنا قادرة 
��مام جيمي  �صيا�صية و�قت�صادية  ��ن تخلق ظروفاً  على 
ك��ارت��ر �����ص��د و��ع��ت��ى م��ن ظ��روف �آي��زن��ه��اور ، وه��و �لذي 
�لمعترف  �لحدود  ��و  �عتر�ف  ��و  جنيف  دون  ��خرجهم 

بها ، وهذ� ��قل �لمطالب �لثالثة .. 
	•وهل تتوقع �صيئاً من هذ� .. و�لمطروح �لآن من جنيف 

لي�ش �إل ؟ 
ت�صل  ��ن  دون  ك���ارت���ر  ف��ت��رة  ت��م��ر  ��ن  ��خ�����ص��ى  ��ن����ا  ل���ذ�   -
في  ول��ن��ا   ، جنيف  ف��ي  مقبول  ح��ل  �إل���ى  �لدبلوما�صية 
تجربة » لوز�ن « �صقيقة » جنيف « تجربة حين �جتمعت 
لجنة �لتوفيق �لدولية هناك مع �لعرب و�لإ�صر�ئيليين 
كل على �نفر�د على مدى ��عو�م وكانت مهمتها محددة 
بقر�ر من �ل�مم �لمتحدة ب�صا�ن �إعادة �لالجئين ، ولم 
ت�صل �إلى نتيجة ، وقدمت لال�مم �لمتحدة 20 تقرير�ً 
�لمتعنت  �لإ�صر�ئيلي  بالموقف  �ل�صطد�م  م�صمونها 
على  �لبعيدة  �ل�صنو�ت  ورغ��م   . �لالجئين  ع��ودة  �صد 
ت�صكيل هذه �للجنة ، فاإن �للجنة ما ز�لت تحتفظ لها 

بغرفة في مبنى �ل�مم �لمتحدة .. 
وعلينا ��ن نا�خذ من تجربة لوز�ن مثالً ، ولن تكون 

جنيف با�ف�صل منها . 
لحل  مو�تية  �لفر�صة  �إن  ت��ق��ول  �ل�ف����و�ه  ك��ل  ول��ك��ن  •	
بمثل  كارتر عهده  ��صتهل  وقد   .. �لمنطقة  في  �صلمي 

هذ� �لتفاوؤل . 
- لي�ش كارتر وحده .. بل �إن كي�صنجر �صبقه في خطابه 
ذهبية  فر�صة  على  مقبلون  با�ننا  �لقول  �إل��ى  �ل��ود�ع��ي 
 - ���صبحو�  �ل��ع��رب  ل�ن  �ل�و���ص��ط  �ل�صرق  م�صكلة  لحل 
و�لتعاي�ش   » �إ�صر�ئيل   « ب�  لالعتر�ف  وم�صتعدين  مرنين 

معها بعدما فقدت �لقوى �لوطنية �لر�ديكالية نفوذها .. 
	•مع ما تقوله �إل ��ن �لت�صوية تبدو خطو�تها حثيثة .. 

بو�صاطة ��ميركا كما هو ظاهر .. 
 ، �ل��صا�ش  ��ميركا لي�صت موؤهلة كو�صيط ل�نها عدو في   - 
�إلى  ��دع��و  فا�نا  ل��ذ�   ، محايد�ً  يكون  ��ن  يجب  و�لو�صيط 
�عتبار ��ميركا طرفاً ���صا�صياً ل�نه ثبت ��صتر�كها في حرب 
�لطائر�ت  بج�صر جوي من  �لعدو  ت  م��دَّ ، حين  ��كتوبر 
تعريف  وه���ذ�   ، للحرب  �لعا�صر  �ل��ي��وم  بعد  و�ل��دب��اب��ات 

منا�صب لمعنى �لطرف �لمحارب في ��ية معركة .. 
�ل��صا�ش  ه��ذ�  على  ��ميركا  مع  نتعامل  ��ن  ��طلب  ��ن��ا 
وحينما نكون قادرين على ت�صوية مرحلية دون �صروط 
ذليلة ، و��نا ل ��تمنى ��ن ��بعث �إلى زمن ��تح�صر فيه .. 
و��نا على ��بو�ب �ل�صبعين وبيقيني لو ��ن �ل�صهد�ء جميعاً 
�ليوم  �لحياة  �إلى  �لعربي عادو�  �لن�صال  طيلة مر�حل 
�لتر�ب وقالو� :  �إل��ى  �لعودة  ن�صمع لآث��رو�  و�صمعو� ما 
، ل�نهم  و��ج���در م��ن ظهرها  بنا  ��ج���در  �ل�ر����ش  لبطن 

��صت�صهدو� دون �لتوقيع على �صلح وت�صليم ��وطان .. 
��طفالنا  تعليمنا  م�صتقبل  �صيكون  كيف  ��دري  ول 
�لت�صوية  ��ن  و��ظ��ن   .. وتاريخها  فل�صطين  لجغر�فية 

�صتمنع هذ� .. 
�صمعنا  �لذي  و��نت  هذ�  كالمك  ��و�جه  كيف  ��دري  	•ل 
�لحكام  .. وج���ي���ل  ق��ي��ادت��ك  م����دى  ف���ي  �ل��ك��ث��ي��ر  م��ن��ك 
ي��ط��رح من  ف��ر���ص��ة ليثبت ج����د�رة م��ا  �ل��ح��ال��ي يطلب 

حلول .. 
��قوله هو ناتج عن تجربة  .. فما  ��تكلم �صطحياً  ��نا ل   -
خم�صين عاماً و�إن ��خطا�ت فهو خطا� �لمجتهد �لذي له 

��جر .. و�إن كان ���صاب فله ��جر�ن . 
	•وبمنا�صبة جولة فالدهايم �ل�خيرة ومحاولته �لجادة 
 ، جنيف  �إل��ى  للدعوة  توطئة  �ل�ط����ر�ف  بين   للتوفيق 
وعلى �صوء ما جرى بين �ل�مين �لعام لال�مم �لمتحدة 

و�لقيادة �لفل�صطينية .. ماذ� تقول ؟ 
على  �طلعت  ولكنني   ، عنها  جزئية  تفا�صيل  ��ملك  ل   -
، و��ن��ا مو�فق  ��بو عمار وفالدهايم  مجمل �لحو�ر بين 
��ن  على �لكثير مما قاله عرفات لفالدهايم .. ونرجو 

ي�صتمر هذ� �لموقف .. 
�لفل�صطينية  �لقيادة  ر����ٍش عن  ��ن��ت  هل  وبالمنا�صبة  •	

�لحالية .. ؟ 
- �لن�صال �لعربي ومعه �لن�صال �لفل�صطيني ��مامه وقت 
 لي�ش بالق�صير ، ول�صت في �صدد نقد �صلبيات ��ي منهما ، 
 ، ��ي��ة حال ل تنق�صني �ل�صجاعة لقول �صيء   و��ن��ا على 
هذه  ف��ف��ي   .. �ل�صجاعة  ع��ل��ى  �ل�صفقة  ��غ��ل��ب  ولكنني 
�لإ�صفاق  �لتحرير  منظمة  ت�صتحق  �لرهيبة  �لمرحلة 
و��نا من �لذين �صاهمو� بتو��صع باإن�صائها خ�صو�صاً بعد 

�لماآ�صي �لمروعة �لتي حدثت بلبنان .. 
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ولكن هذ� ل يمنعني من ��ن ��ف�صي باآر�ئي بكل حزم 
 و�صر�حة مع �لمنظمات و�لقياد�ت ، كلما لحت �لفر�ش ، 
وهي تا�تي كثير�ً ، و�إني ��قوم بو�جب �لتحذير و�لإنذ�ر ، 

 

 ، حالياً  و�لفل�صطيني  �لعربي  �لو�صع  على  و�لإ���ص��ف��اق 
 و��ظنني ل ��خدم فل�صطين كثير� لو تكلمت عن هذ� �لآن ، 

و�إنما ��كتفي باإ�صد�ء �لن�صح لإخو�ني كلما �لتقيتهم . 
��ت��خ��ل ع��ن و�جبي  وم��ن��ذ ت��رك��ت ق��ي��ادة �لمنظمة ل��م 
كمو�طن ولم ��عتزل �لق�صية �إنما �نتقلت من �لميد�ن 
�ل���ع���ام �إل����ى م���ي���د�ن �ل��م��و�ط��ن ح��ي��ث ت��ف��رغ��ت للن�صح 
ندوة  با�صتمر�ر  وبيتي   ، و�ل��ن��دو�ت  و�لكتابة  و�لإر���ص��اد 
غير  م��ن   ، و�لفل�صطينيين  �ل��ع��رب  لإخ��و�ن��ي  منعقدة 

رغبة ��ن ��عود �إلى �لقيادة ��و �لم�صوؤولية �لعامة .. 
�لموقف  على  مالحظات  لكم  ��ن  يخفى  ل  ه��ذ�  وم��ع  •	

�لحالي في �لمنظمة بعد تجربة لبنان �لمريرة ... ؟ 
- ب�صر�حة .. �لمنظمة و�ل�صعب �لفل�صطيني بحاجة �إلى 
�لخطط  كل  �لنظر في  لإع��ادة  و�صجاعة  وقفة طويلة 
بد  ول   .. و�لثقافية  و�لتنظيمية  �ل�صيا�صية  �لن�صالية 
من  ون�صتفيد  �لن�صال  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  ندخل  ��ن 
تجاربنا ، وعلى �صوء هذ� ن�صع �لخطط ، ولي�ش معنى 
هذ� تغيير �ل�هد�ف .. بل تغيير �لمناهج و�لو�صائل .. 
و��عتقد ��ن �لكثيرين من �لموجودين في �لمنظمة غير 
و�قعة  هي  بما  �لحالي  �لمنظمة  و�صع  على  مو�فقين 

فيه تحت ��عباء �صخمة .. 
مو�قف  من  قريب  ��نك  مو�قفك  من  كثير  في  	•يفهم 

�لرف�ش .. فهل ��نت رف�صي .. ؟ 
لتحديد  �آ�صف  ��ن��ا   .. كلها جبهة رف�ش  �لعربية  �ل�م��ة   -
معنى �لرف�ش على ق�صم محدود .. �إذ �إن للمعنى �لو��صع 
 ، �ل��ك��ف��اح  با�صتمر�ر  ي��ق��ول  �إي��ج��اب��ي   : �صقين   للرف�ش 
��ن  ��عتقد  ول   ، �إل��ى جنيف  �لذهاب  يحذر من  و�صلبي 
ه��ن��اك خ���الف���اً ب��ي��ن �ل��ج��م��اه��ي��ر �ل��ع��رب��ي��ة ح���ول ه���ذ� . 
حين  �صحيح  غير  ��صتخد�ماً  �لكلمة  ��صُتخدمت  وقد 
��صتفتيت �صمير �لإن�صان  �قت�صرت على مجموعة ولو 
على  �لخ�صو�ش  وج��ه  على  و�لفل�صطيني  كله  �لعربي 
�إ�صر�ئيل « على ح�صاب  �صوؤ�ل و�حد هو : هل ت�صالح » 

�لوطن �لفل�صطيني .. ؟ لقال �لجميع ل .. 
رج��الت مجل�ش  �لموقف في  ه��ذ�  لم�صت مثل  وق��د 
ما  �لحل  ه��ذ�  �لجميع  رف�ش  حيث  �لقطري  �ل�صورى 

د�مت » �إ�صر�ئيل « تحتل بيت �لمقد�ش .. 
م�صير  في  بالفعل  يفكرون  ل  ��نهم  كيف  ��دري  ول 
مليونين من �لفل�صطينيين لي�ش لهم مكان في جنيف 
تقيم   » �إ�صر�ئيل   « و   ، �إعادتهم  على  جنيف  تن�ش  ول 
�لحجة علينا ولديها خطط ل�صتيفاد 3 ماليين يهودي 
��ن  ي�صتع�صي  حين  ف��ي   ، �ل�ر����ش  ف��ي  �صيئاً  يملكون  ل 
تت�صع �ل�ر�ش لمليونين من ���صحاب �ل�ر�ش .. وتذكير�ً 

�إن   : �لقول  �إل��ى  �صبقني  ��ق��ول قول من  فا�نا  بالرف�ش 
��ني  �لثقالن  فلي�صهد  ��ل   .. موطني  ح��ب  رف�صاً  ك��ان 

ر�ف�ش . 
زمن  ولى  وقد   .. تجربة  جنيف  �إن  يقولون  	•ولكنهم 

�لرف�ش ولء�ت �لخرطوم .. 
- �إنهم يدخلون جنيف ويعلمون ��نها تجربة .. وقد قال 
 ، �لتهلكة  ف��ي  ��نف�صنا  نلقي  ل  ��ن  �ل��ق��ر�آن  ف��ي  �هلل  لنا 
 : �صباح  كل  �صالتهم  في  يقولون  �لن�صارى   و�إخو�ننا 
» ربنا نّجنا من �ل�صرير ول تدخلنا في تجربة .. فهل 

لهم ��ن يقنعو� بالم�صير �صلفاً « .. 
.. وكل  ���صبحت كلها نعم  �ل��الء�ت �لثالث فقد  ��م��ا 

لء فيها �صارت ثالث .. نعم .. مع �لفخر و�لعتز�ز . 
 على ما يبدو بعد ��ن ���صبحت �لالء�ت تعني لديهم 
�لغوغائية و�لرتجال ، و�لبعد عن �لمنطق و�لعقالنية 
�لذين  لهوؤلء  ��ق��ول  و��ن��ا   .. �لدولي  �لو�صع  وم�صايرة 
��خاطبكم من  �إنني   : �لدولي  �لمنطق  على  يحر�صون 
���صدرت  �لمتحدة  ف��ال�م��م   ، �ل��دول��ي  �لمنطق  خ��الل 
، و��ي معنى  ��كثر من 200 ق��ر�ر دول��ي ب�صا�ن فل�صطين 
��ن ُتخرج من �لجمعية قر�ر 242 وترمي �لباقي ، فاإذ� 
��ردت �لمنطق �لدولي فال تا��صر نف�صك ب�صجن .. وتكبل 
يديك بيديك بقر�ر 242 وكله ���صفار .. وبعد ذلك ت�صكو 
وتقول ��نا �صجين و��نت �لذي �صجنت نف�صك .. و�لو�قع 

��نت ���صير نف�صك مع �لعلم ��نك قوي من �لد�خل . 
	•وفل�صطينياً �إلى متى يبقى �لرف�ش ؟ وماذ� �صيعني ..؟ 
�لعربي  �ل��م��وق��ف  ع��ن  منف�صل  �لفل�صطيني  �ل��م��وق��ف   -
�لر�صمي .. فالعرب �إن قبلو� بقر�ر 242 فل�صنا ملزمين 
بذلك ، ولهم ��ن ي�صتعملوه �صالحاً في وجه ��ميركا ... 
بل �إن �لعرب يجب ��ن يخلقو� معار�صة للت�صوية .. هذ� 

�إن لم توجد ���صا�صاً .. 
بال�صقف  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون  ي�����ص��ط��دم  ��ن  د�ع����ي   ول 
�لعربي ، و��عتقد ��ن عبارة عبد �لنا�صر با�ن �لفل�صطينيين 
 ، �لعربية  �ل�صيا�صة  تريده  ما  بتنفيذ  ملزمين  لي�صو� 

عبارة ت�صلح حتى �لآن . 
 وعلى ��ي حال فالعرب �لآن يعملون على ���صا�ش ���صو�� 
��ح�صن  �صنة   30 قبل  كانو�  �صيا�صياً  وه��م   ، �ل�صابق  من 
��كتوبر  ف��ي معركة  ك��ان��و�  وع�صكرياً   ، �ل��ي��وم  م��ن  ح��الً 
عظماء ، لول ما تبعها من �صيا�صة .. ��حالت �لعدو �إلى 
منت�صر يفر�ش �صروطه ويعاملنا على ���صا�ش هزيمتنا 

في حربي 1948 و 1967 . 
 .. بالذ�ت  �لوقت  هذ�  في  و�صرها  جولتك  �إلى  	•نعود 

- بكل ب�صاطة و�صدق ��قول �إنه دور �لمو�طن ، وقد بد��ت 
بدعوة من وزير �لخارجية �لكويتية و��صتمرت �لدعو�ت 
تا�ليف كتاب  �لآن في �صدد  و��ن��ا   ، �ل�خ���رى  �ل��دول  من 
�تحاد  �إل���ى  تحويلها  ي�صتهدف  �لعربية  �لجامعة  ع��ن 
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منذ  �لجامعة  عا�صرت  �ل��ذي  و��ن��ا   ، عربي  كونفدر�لي 
ولدتها ، حتى منذ كونها جنيناً ، و��رى بعد 30 �صنة ��نه 
 ، �ل�صيغة  ه��ذه  على  تبقي  ��ن  �لعربية  للدول  يجوز   ل 
وميثاق �لجامعة �لآن ي�صلح ل�ن يو�صع في متحف ، ل�ن 
�لدول �ل�وروبية تعمل ميثاقاً ��رقى من ميثاق �لجامعة ، 

 

�لمتحدة  ل��ال�م��م  �ل��ع��ام  و�ل�م��ي��ن   ، با�صتمر�ر  وت��ج��دده 
 لديه �صالحيات ��كثر من ��مين عام �لجامعة �لعربية .. 
��وروب�����ا تبحث ع��ن �إق��ام��ة ب��رل��م��ان ��وروب�����ي وه���ي �لتي 
عندها  حدثت  �لتي  وه��ي  و�قت�صادياً  �صيا�صياً  �قتتلت 

حرب �لمائة �صنة .. 
	 وعلى ماذ� تقوم م�صامين دعوتك هذه .. ؟ 

 ، متو��صعة  بد�ية  ب��د��ت  �لجامعة  لتطوير  دعوتي  في   -
�لع�صرين  �لعربية  �ل��دول  دعوة  في  تتلخ�ش  و�ل�صورة 
.. حيث مبنى  �لقاهرة  �إلى  لكل منها  باإر�صال مفو�ش 
ت�صبح  �لكثيرة  �لجامعة  و��ج��ه��زة   ، �لعربية  �لجامعة 
�ل��وز�رة �لتحادية وت�صوغها  �إلى  متخ�ص�صة وتحيلها 
على �صكل قر�ر�ت تن�صر في �لجريدة �لر�صمية ، وهذه 
�ل������وز�رة �لت��ح��ادي��ة ت��ك��ون ل��ه��ا �خ��ت�����ص��ا���ص��ات ثقافية 
و�قت�صادية و�صيا�صية ، ل�ن ما ن�صهده �لآن ف�صل معظم 
�ل�صيغ �لوحدوية ، فن�صمع كثير�ً كل فترة و��خرى عن 
تعتبر  .. وهذه  �تحاد  �إقامة  ��كثر في  ��و  دولتين  رغبة 
ل��ذ� فنحن ندعو   ، ت��زول  ث��م  تنه�ش  خ��ط��و�ت مبعثرة 
، ما د�م  �إلى وز�رة �تحادية عربية منعقدة ب�صكل د�ئم 
لكل دولة عربية وزير ، ومع �لزمن يمكن ��ن ينمو هذ� 
فعلت  هكذ�   ، فيدر�لي  �إل��ى  كونفيدر�لي  من  �لنموذج 
��ميركا لمدة 15 �صنة ، عملت كونفيدر�لية ثم �نتقلت 
 �إلى �لفيدر�لية .. وكانت فيها 13 م�صتعمرة بريطانية ، 
ورغم كونها كذلك �إل ��نها نفذت رغبتها ، وكذلك في 
�صوي�صر� هكذ� بد��ت وهكذ� �نتهت .. و��عتقد ��نها بد�ية 

متو��صعة لال�مة �لعربية ��ن تبد�� بالكونفيدر�لية . 
	•لكن هناك �صيغة �لت�صامن �لعربي مطروحة �لآن فهل 

ت�صلح ���صا�صاً للدعوة .. ؟ 
 - لي�ش هناك ت�صامن عربي .. هناك ورقة بهذ� �ل�صم .. 
��ت�صاءل ماذ�  و��ن��ا   .. ون�صال  و�لمطلوب عمل م�صترك 
ف��ع��ل �ل��ت�����ص��ام��ن �ل��ع��رب��ي �ل���ذي وّق��ع��ن��ا عليه ف��ي قمة 
�لد�ر �لبي�صاء ، لم يحدث �صيء ، �للهم �إل �لحروب ، 

و�لح�صود �لع�صكرية .. 
	 نعود �إلى محطة �لدوحة .. �لنطباعات و�لنتائج ..

- زيارتي لقطر ��ثارت في نف�صي ذكريات �صابقة حين جئت 
و�لتقيت   ، �لتحرير  بد�ية عهد منظمة  1964 مع  عام 
مع �لإخوة �لقطريين في �لملعب �لبلدي ، و��ح�ص�صت 

�إح�صا�ش د�ف��ق :  يومها بما في �لإخ��وة �لعرب هنا من 
�إن حدود فل�صطين �ل�صرقية ل تقع على نهر �ل�ردن بل 

على �صفاف �لخليج حيث �لدوحة .. 
و�ليوم و��نا ��زور �لدوحة ��فاجا� بجموع �ل�صباب �لذين 
 .. �لموقف  بذلك  ليذّكروني  م�صّلمين  علّي  يقبلون 
و��نتبه لو�قع �لحال .. فاإذ� �ل�صباب ��يام جئت ���صبحو� 
 ، و��ع��م��ال رفيعة  ف��ي وظ��ائ��ف  ينت�صرون  �ل��ي��وم رج���الً 
�لم�صكلة  تعاظم  مع  �لقومي  وعيهم  وكبر  كبرو�  فقد 
يعي�ش  �ل��ق��ط��ري  فال�صعب   ، �لفل�صطينية  و�لق�صية 
موؤخر�ً  لفل�صطين  وق���ع  وم���ا  ج��و�رح��ه  ب��ك��ل  �لق�صية 

يعتمل في �صمائرهم وخو�طرهم .. 
با�ع�صاء  لقاءه  باهتمام  �ل�صقيري  �ل��صتاذ  لي  	•ويذكر 

مجل�ش �ل�صورى فيقول : 
- على �لرغم من ق�صر �لوقت �لذي �لتقيت فيه با�ع�صاء 
مجل�ش �ل�صورى .. �إل ��نني �عتبره لقاء قومياً .. تحدثنا 
 .. وجنيف   ، �لفل�صطينية  و�ل��دول��ة   ، �لقد�ش  ع��ن  فيه 
ولم�صت ��ن كل �ل��صئلة �لتي يمكن ��ن ي�صا�لها �لفل�صطيني 

طرحت علي من ��ع�صاء مجل�ش �ل�صورى .. 
رغم  ذهنه  ح�صور  لل�صقيري  ���صهد  فا�نا  وبالمنا�صبة  •	
با�نه  وي��ذّك��رن��ي دوم���اً   ، �ل�صبعين  ��ب���و�ب  ��ن��ه يقف على 
ما ز�ل �صباباً ويثبت لي ح�صور ذ�كرته بما يحفظه من 
�ل�صيا�صية على  و��رق��ام تدلل على عمق خبرته  تو�ريخ 
مدى ن�صف قرن .. ولكنه يعود بنا طويالً �إلى �لما�صي 
�ل�صحيق .. �إلى هيرودت�ش �لموؤرخ �ليوناني �ل�صهير .. 
�لميالد  قبل  �لر�بع  �لقرن  في  �لموؤرخ  هذ�  كتب  فقد 
عن تاريخ قطر وتحدث عنها كجزء من �لوطن �لعربي 
و���صار �إلى �لم�صتوطنين �ل�و�ئل لقطر وهم �لكنعانيون 

وهوؤلء ��نف�صهم ��جد�د �لفل�صطينيين �ل�و�ئل .. 
وهذ� يدلل على مدى �لتر�بط �لقطري - �لفل�صطيني 

منذ ��قدم �لع�صور !! 
ولم ���صا� ��ن ��طيل �لحو�ر ��كثر مع �لرجل .. فقد تناول 
معظم �لق�صايا .. وكان حري�صاً على �لإ�صارة ��نه يتحدث 
فيها ك�صخ�ش ونا�صح .. ولم ��فّوت �لفر�صة للقول : لم 

 

ل تتقدم للميد�ن لإثبات دورك ؟ وكان يقول كفاني ما�ٍش 
مع �لحكم �لعربي �لمعا�صر .. 

وقلت له و��نا ��ودع��ه : حتى ولو عر�صت عليك قيادة 
�لكلمات  على  ي�صغط  وه��و  ��ج��اب��ن��ي   .. فر�صاً  �لمنظمة 

وي�صد على يدي : 
- ��حمد �ل�صقيري �إذ� ��صتلم منظمة �لتحرير فر�صاً .. 

لن ي�صلمها فر�صاً ! 
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12( ال�شقيري: اأمنيتي واأنا اأغادر الحياة .. اأن تكون الق�شية على الدرب ال�شحيح*
) مقتطفات (**

جريدة الوطن ، الكويت ، 1977/11/25
�صنة  ط��رح  �ل��ذي  �لوطنية  �ل�صلطة  �صعار  ك��ان  كما   «
1973 هو بد�ية �لإغر�ق و�لتفريط كذلك �صتكون نهاية 

جنيف هي بد�ية �لثورة �لعربية « . 
ي�صتعر�ش  �صر�صة  موؤ�مرة  و�لنهاية  �لبد�ية  بين  وما 
�لتحرير  لمنظمة  رئ��ي�����ش  ��ول  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد 
�ل�صيد  . فمع  ��بعادها وف�صولها في لقاء لم يكن تقليدياً 
�ل�صقيري تنتفي قو�نين لعبة �ل�صحافة ول يعود باإمكانك 
�لمقابلة في  ��جريت هذه  . وقد  �لمبادرة  بزمام  تا�خذ  ��ن 
1977/11/15 ، ��ي قبل ��ن يقرر �ل�صاد�ت زيارة » �إ�صر�ئيل « 

وبهذ� فقد خال �لحديث من �لإ�صارة �إلى ��بعاد �لزيارة . 
�لفترة  ف��ي  ن�صاطه  ي�صترد  ��خ���ذ  �ل���ذي  و�ل�����ص��ق��ي��ري 
�ل��ع��رب��ي ومهرجانات  �ل��وط��ن  �ل�خ��ي��رة عبر ج���ولت ف��ي 
وخ��ط��اب��ات ، ل ي����ز�ل ي��ح��ت��ف��ظ ب��ح��ي��وي��ت��ه وق���درت���ه على 

�ل�صتر�صال . 
��صتقبلنا  �لقاهرة  �لنيل في  �لمطل على  وفي منزله 
 - �لوطن   - عن  ��صتف�صار�ت  تر�فقها  ترحيب  و�بت�صامة 
با�نك  وتح�ش  �لزمن  فا�صل  تتجاوز  يجعلك  وباخت�صار 
��مام �صخ�ش تربطك به معرفة وثيقة وقديمة في مثل 

��عو�مه �ل�صبعين �لذي ي�صر على ��ن يذكرنا بها . 
قال �ل�صيد �ل�صقيري وهو يعتدل في جل�صته : هاتي 

���صئلتك .. 
قلت في �صيء من �لتردد ، ول ��دري لماذ� : 

 ، حا�صم  منعطف  في  �لآن  يمر  �لفل�صطيني  �لو�صع  •	
عليهم  ��ن  ��م   ، دول��ة  ��خ��ي��ر�ً  للفل�صطينيين  ي�صبح  هل 
��غلبها معادية ؟  مو�جهة ظروف عربية قد تكون في 

كيف ترى �لخروج من هذ� �لما�زق ؟ 
هز ر���صه وقال : 

- هل ي�صبح للفل�صطينيين ��خير�ً دولة ؟ ل �صك في 
�عتقادي ��نه �صي�صبح لهم دولة ولكن ��خير�ً و��خير�ً ، ��ما 

ما هي هذه �لدولة ؟ فهذ� هو �ل�صوؤ�ل ؟ 
�صي�صبح لهم دولة ولكن يرتبط هذ� بالهدف �لقريب 
، كما يرتهن هذ�  �لفل�صطيني  �لن�صال  و�لبعيد بمر�حل 
هدف  لتحقيق  �لمعبا�ة  و�لفل�صطينية  �لعربية  بالقدر�ت 

ما مرحلياً كان ��و نهائياً . 

بد  �لعربية ل  �ل�م���ة  ��ن  و�ح���دة  �����ص��ك لحظة  ل  ��ن���ا 
�ل�صعب  يعود  ��ن  ب��د  ول   ، بكاملها  فل�صطين  تحرر  و��ن 
�لفل�صطيني �إلى وطنه بكامله . كذلك ��نا على يقين تام 
من  كجزء  فل�صطين  عن  تتخلى  لن  �لعربية  �ل�م��ة  ب��ا�ن 
عن  يتخلى  ل��ن  �لفل�صطيني  و�ل�صعب   . �لعربي  �ل��وط��ن 

فل�صطين وطناً له من غير ��ن يكون ل�حد �صيادة عليه . 
��ما متى يتحقق هذ� ؟ فهذه م�صا�لة ل بد للزمن ��ن 
يح�صمها ، و��ن يقررها وي�صعها في �إطارها �ل�صحيح . نعم 
�لظروف  في  ولكن   . دولة  ��خير�ً  للفل�صطينيين  �صيكون 
�لحا�صرة وفي �لم�صيرة �لحا�صرة و�لدبلوما�صية �لعربية 
�لتي  �لفل�صطينية  �ل��دول��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ل��ن  �لمعا�صرة 
 يمار�ش �ل�صعب �لفل�صطيني �صيادته �لكاملة على ��ر�صها ، 
، مدنه  �إل��ى وطنه  فل�صطيني  ك��ل  يعود  ف��ي ظلها  و�ل��ت��ي 

وقر�ه ومز�رعه يعي�ش كما يعي�ش كل �إن�صان في وطنه . 
�لمعا�صرة لن تحقق لل�صعب  �لعربية  فالدبلوما�صية 
�لفل�صطينية  �لدولة  ل  �لعربية  لال�مة  ول  �لفل�صطيني 
عنها  ير�صى  مرحلة  حتى  ول  �إليها  نتطلع  نحن  �لتي 

�ل�صعب �لفل�صطيني و�ل�مة �لعربية . 
فلقد ��ثير حول �لحديث عن دولة فل�صطينية ركام من 
 �ل��صاطير و�ل�وهام . و��ظن هذ� يذكرنا برو�ية �صك�صبير : 

) ت�صمع جعجعة ول ترى طحناً ( . 
ه���ذ� ه��و �ل��ع��ن��و�ن �ل��ك��ب��ي��ر �ل���ذي ����ص��ت��غ��ل ب��ه �لإع���الم 
�لإعالم  ��ج��ه��زة  بع�ش  وم��ن تحته  م��دة  �ل�م��ي��رك��ي منذ 
�ل��ع��رب��ي��ة . وه����ذ� �ل��ح��دي��ث ك��ل��ه ظ��ل��م ل��ن�����ص��ال �ل�صعب 
لال�مة  وت��خ��دي��ر  �لفل�صطينية  وللق�صية  �لفل�صطيني 

�لعربية . 
ب��ال من ل  وق��د يخطر على   . �لعنو�ن كبير و�صخم 
يعرف ���صر�ر �لق�صية �لفل�صطينية ��نه �صتن�صا� فعالً دولة 
��ن  وربما   ، دولتهم  �إلى  �لفل�صطينيون  ويعود  فل�صطينية 
��حد�ً من �إخو�ننا �لمو�طنين في �لوطن �لعربي م�صرقه 
له  ي��ق��ول  �ل�����ص��ارع  ف��ي  غ��د�  فل�صطينياً  ر��ى  �إذ�  وم��غ��رب��ه 

 

�إلى وطنكم و�إلى  ، وع��ودو�  ) خال�ش �صت�صبح لكم دولة 
دولتكم ( . فهذه �ل�صورة �ل�صخمة و�صعت ��مام �لمو�طن 
�لعربي و�لفل�صطيني لت�صعره ��ن �لق�صية تو�صك ��ن تحل 
و�صي�صبح لنا دولة و�صنعود  حالً مر�صياً وعادلً و�صريفاً 
فل�صطيني  ماليين  ثالثة  ومعنا  هنا  �لجال�صين  نحن 

)*( ��جرت �لحديث في �لقاهرة �صلوى �لبنا . 
)**( منعاً للتكر�ر لم ن�صر �إلى موقفه من موؤتمر جنيف ، وكذلك ر��يه في م�صروع �لدولة �لفل�صطينية ، �للذين تكرر� في جل لقاء�ته في 

هذه �لمرحلة .
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��وؤك��د بالدرجة �ل�ول��ى ��ن مو�صوع  �آخرين . لذ� ��حب ��ن 
�ل���ذي نفخ  �ل��ع��رب��ي  �ل��دول��ة ه��ذ� على �صخامة �لإع����الم 
��نه لن تكون هناك دولة  ��وؤك��د   ، في هيكله نفخاً �صخماً 
��ف�صل  في  �صتكون  و��نها   ، �ل�صحيحة  �لدولة  بمقومات 
�ل�مور و�ل�حو�ل محمية �إ�صر�ئيلية و�قعة تحت �لحتالل 

�لإ�صر�ئيلي ��صتر�تيجياً �إن لم يكن فعلياً . 
وهنا يطرح �صوؤ�لن : 

��ن تعطى  ي���ج���ب  �ل���ت���ي  �ل�ر���������ش  م�����ص��اح��ة  ه����ي  م����ا 
دولة  ؟  �ل�ر����ش  ه��ذه  ه��و م�صير  وم��ا   . ؟  للفل�صطينيين 
�لها�صمية تحت م�صروع  �لمملكة  ��م جزء من  ؟  م�صتقلة 
��و  ك��ون��ف��در�ل��ي  �ت��ح��اد  ��و   ، �ل��م��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لمملكة 

فدر�لي ؟ 
كونفدر�لية  ��و  فدر�لية  عن  تتكلم  �لعربية  �ل�صيا�صة 
وكان �ل�جدر لو كانو� �صادقين ��ن تحدث هذه في �لوطن 
�لما�زق  من  خ��روج��اً  عنها  يتحدثون  هنا  لكنهم  �لعربي 

�لذي تكلمت عنه . 
فمو�صوع �لر�بطة مع �ل�ردن هذ� لي�ش ��ميركياً فقط 
لكنه ���صالً �إ�صر�ئيلي �إذ قام م�صروع ��لون على هذه �لفكرة . 

 

 ) �ل�رجو�نية  �لورقة   ( كتابه  في  بريجن�صكي  و�صع  وقد 
��و  �ل�بي�ش  �لكتاب  عن  تمييز�ً   ) �ل�رج��و�ن��ي  �لكتاب   ( ��و 
م�صت�صار  وي�صبح  �لحكم  يلي  ��ن  قبل  وذل��ك   -  .. �ل�زرق 
�ل�ميركيين  �ل�صا�صة  ك��ب��ار  م��ع  و���ص��ع   - �ل��ق��وم��ي  �ل�م���ن 
و�ل��صاتذة �لجامعيين م�صروعاً لت�صوية لل�صرق �ل�و�صط ، 
ومن �لغريب و�لمفجع معاً ��ن هذ� �لم�صروع �لذي و�صعه 
�ل�نظمة  لبع�ش  د���ص��ت��ور�ً  ���صبح  ع�صر  �لخم�صة  ورف��اق��ه 
مقتب�صة  ت��ا�ت��ي  فعبار�تهم   ، منهله  م��ن  ينهلون  �لعربية 
منه ولي�صت تو�رد خو�طر ، ولنا�خذ مثالً ما يقول بع�ش 
�ل��روؤ���ص��اء �ل��ع��رب : ) ل ب��د م��ن قيام ر�ب��ط��ة بين �ل�صفة 
�لغربية و�ل�ردن وقبل موؤتمر جنيف ( ، نف�ش هذ� �لكالم 
موجود في ورقة بريجن�صكي ، وهذ� معناه ��ننا بد��نا ن�صرب 
�لذ�تية  �لإر�دة  وفقدنا  �ل�ميركية  �ل�صيا�صة  مناهل  من 
ونرددها  �ل�ميركان  م�صروعات  نقر��  و���صبحنا  �لفكر  في 

ونو�صعها ، ونكتب فيها مقالت تب�صر بها �صحفنا . 
و�لتذكير  �لمثال  �صبيل  على  ��روي��ه��ا  �صغيرة  حكاية 

حول �لقد�ش .
في �ليوم �لثاني لحتالل بيت �لمقد�ش تجمع �ليهود 
��ل��وف��اً ح��ول ح��ائ��ط �ل��ب��ر�ق وج���اء �����ص��ك��ول و�لحاخامون 
غ��وري��ون بطائرة هيلوكبتر من  ب��ن  و�ل��زع��م��اء كما ج��اء 
م�صتعمرة �صيدي بوكر . وكتبو� ) �لآن دخلنا بيت �لمقد�ش 
�لورقة  هذه  ود�ّصو�   ) �ليوم  بعد  منها  نخرج  ��ل  ونتعهد 
، وه��ذه �لقد�ش  �لمبكى  ��حجار حائط  كعمل رم��زي بين 
�لكبرى توؤلف ثلث �ل�صفة �لغربية وحين يخرجونها من 

�ل�صفة ماذ� يبقى ؟ . 
�لقرى  ، فكل  �لكبرى  �لقد�ش  �ل�م��ر عند  ينتهي  ول 

�ل�مامية �لتي كنا ن�صميها في عهد �لمنظمة ، و�ختلفنا 
مع �لملك ح�صين على ت�صميتها بالقرى �ل�مامية ���صبحت 

جزء�ً من » �إ�صر�ئيل « ، ولن يعيدوها لنا . 
��ول �صهل جنين -  ي��ب��د�� م��ن  �ل��ذي  و�ل��خ��ط �لطويل 
��مره  �نتهى  بقلقيلية  م���رور�ً  �لخليل  �إل��ى  جنين  جنوب 
، ودمرت كثير من قر�ه و��قيم مكانها م�صتعمر�ت  ��ي�صاً 

ومز�رع . 
�آم��ن��ة غير  �إل���ى ح���دود  ��ن��ه��م بحاجة  ذل��ك يبقى  بعد 
�لقرى �ل�مامية �لعربية �لتي ��خذوها ، ول بد من هذ� 
لهم من  م��ا  �إل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  ه��ن��اك  هنا وعطفته  �لجبل 
م�صتعمر�ت مثالً ثالثون م�صتعمرة على �صفة نهر �ل�ردن ، 

 

وكل م�صتعمرة توؤلف قلعة م�صلحة . 
هذ� �لمق�ش �لإ�صر�ئيلي هو �لذي �صي�صتغل بالخريطة 
�لفل�صطينية يدور ويتعرج وي�صعد �لجبال وينزل �لوديان 
��و ثالث وي�صع قرى يقولون  ��ن يبقى لنا مدينتان  �إلى 
�صتكون  وبالطبع   . دولتكم  عليها  و��قيمو�  لكم  ه��ذه  لنا 
مجردة من �ل�صالح ، وباإ�صر�ف قو�ت طو�رئ دولية ولي�ش 
ت�صتوعب  تكاد  ول  �قت�صادية  ول  ع�صكرية  مقومات  لها 
�إلى  كتف  �إل��ى  كتفاً  �صتكون  ��ن��ه��ا  �إل��ى  بالإ�صافة   ، ��هلها 
جانب » �إ�صر�ئيل « �لقوية �لم�صلحة بال��صلحة �ل�ميركية 
و�لمتقدمة �صنة بعد �صنة ، وكا�نك تبني كوخاً �صغير�ً �إلى 
��ت�صور  ول   ، متيناً  تح�صيناً  مح�صنة  كبرى  قلعة  ج��و�ر 
�لظروف  و�صت�صوقها   ، دولة  با�نها  تو�صف  ��ن  يمكن   هذه 
جناحاً  ت�صبح  ��ن  �إل���ى   - ي��ر���ص��و�  ل��م  ��م  ��ه��ل��ه��ا  ر���ص��ي   -
، وه��ذ� �لكوخ �صيكون له معبر  �إل��ى ج��و�ر �ل�ردن  �صغير�ً 
من �لمعابر �إلى �ل�ردن فالحل �لمطروح ��ن تكون �لدولة 
ع�صكرياً تابعة ل� » �إ�صر�ئيل « في �ل�صفة �لغربية و�إد�رياً 

لال�ردن . 
وي��ح��زن��ن��ا ��ن ي���ك���ون ف���ي ه����ذ� �ل���ح���ل م���ا ي���غ���ري ��ي 
فل�صطيني �إذ لي�ش فيه �إغر�ء �إل للرف�ش ، و�إذ� وجد بع�ش 
فال  �لحل  لهذ�  لعابهم  ي�صيل  �لذين  من  �لفل�صطينيين 
ي�صع �لمرء �إل ��ن يح�ش با�نه ��مام كارثة وطنية وفاجعة 

حقيقية . 
لكن هذ� ل يدفعنا �إلى �ليا��ش ، فكل حركات �لتحرر 
�ل��ع��ال��م��ي��ة ت��ق��ع ب��ا���ص��ت��م��ر�ر ف��ي ن��ك��ب��ات وم��ط��ب��ات وهز�ت 
و�نتكا�صات ، وهذ� ل يعيب �ل�صعب ول �لق�صية ، فحركة 
�لم�صيرة  �نتكا�صات لكن  و�كبها  �لجز�ئرية مثالً  �لتحرر 
��ن  �إلى  نا�صل  �لجز�ئري  �لقادر  فال�مير عبد   ، ��صتمرت 
�نتهت كل مقومات �لن�صال فهاجر �إلى دم�صق ، وجاء بعده 
مو�كب من �لمنا�صلين �إلى ��ن جاءت حرب �ل�صنين �ل�صبع 
�ل�خيرة �لتي قادها �ل�خو�ن بن بيال وبومدين ورفاقهما 
ثم جاوؤو� بعد ذلك برفات �ل�مير عبد �لقادر �لجز�ئري 
غير  �إل��ى  يدعو  م��ن  فيها  وج��د  فالجز�ئر  �لجز�ئر  �إل��ى 
�لن�صال و��قول هذ� عن معرفة ، ففي باري�ش �صنة 1950 
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�لجز�ئر وجدنا  �لدفاع عن ق�صية  نتولى  ��ن  ��ردن��ا  حين 
بع�ش �لجز�ئريين من �لموجودين في باري�ش يطالبوننا 
بعدم �لمطالبة بال�صتقالل ول بال�صيادة ، و�إنما بالم�صاو�ة 
�لد�صتور  ��ن  ذلك  في  وحجتهم   ، �لإفرن�صية  وبالرعوية 
فنحن   ، فرن�صيين  رعايا  يعتبرنا   ( قالو�  كما  �لفرن�صي 
 ،  ) �لمو�طنين  و�لم�صاو�ة مع  �لإفرن�صية  �لرعوية  نريد 
لكن   ، جز�ئريون  مندوبون  فيه  برلماناً  يومئذ  وعملو� 
هذ� لم يوقف �لن�صال ، وما ��ريد قوله ��نه و�إن وجد بيننا 
��و  منظمات  �إلى  منتمين  كانو�  �صو�ء  �لفل�صطينيين  من 
غير منتمين �صلكو� �صبيل �لتنازل و�ل�صت�صالم فلي�ش هذ� 
نهاية �لمطاف ، و�صيا�تي من بعدنا جيل عربي وفل�صطيني 

و�صي�صتمر �لكفاح و�لن�صال حتى تتحقق مطالبنا . 
��ن �لتاريخ �صيقيم هذه �لمرحلة وي�صعها  لكن يبقى 
في موقعها �لطبيعي في تاريخ �لن�صال �لعالمي و�لن�صال 

�لعربي و�لن�صال �لفل�صطيني . 
- وي�صا�لني : من ��ي بلد ��نت ؟ فا�قول من يافا . 

يتابع :
 ، ع��رب��ي��ة  فل�صطينية  �لتق�صيم  ب��ق��ر�ر  ي��اف��ا  م��ث��الً   -
�لت�صوية �لآن �صتعطيها ل� » �إ�صر�ئيل « كوطن لها ولي�ش 
« معتدية  �إ�صر�ئيل   « نعتبر  �للحظة  ه��ذه  �إل��ى   ، كعدو�ن 
، ومعتدية على ق�صم كبير من  على كل فل�صطين قومياً 
وعكا  و�لرملة  و�للد  يافا  ي�صكل  وذل��ك   ، دولياً  فل�صطين 
ومناطق ��خرى . هذه معتدى عليها بالمنطق �لدولي ، 
ويوم ��نتهي ��نا من جنيف ومن �لت�صوية ��كون قد �صلمت 
ل� » �إ�صر�ئيل « بحقها بالعدو�ن �لذي تم بين 1947 – 67 
 وهذه �لمناطق تبلغ حو�لي خم�صة �آلف كيلو متر مربع ، 
�لحدود  با�صم  تا�خذ  وما  �ل�مامية  �لقرى  �إلى  بالإ�صافة 
�ل�مم  وه��ب��ت  ب��م��ا  �لت�صليم  تعني  جنيف  �إذن   ، �لآم���ن���ة 
�ل�مم  بها  ل��ك  �عترفت  ب��ا�ر���ش  �لت�صليم  ث��م   ، �لمتحدة 
با�ر��ش جديدة تحت �صعار �لحدود  ، و�لت�صليم  �لمتحدة 

�لآمنة . 
��ميركا قالت على ل�صان كارتر : 

�نفتاح كامل  ( يكون من م�صامينه   ) �صلح حقيقي 
. تفتح  �لفريقين  ب��ي��ن  ك��ام��ل  وت�����ص��ادق  ك��ام��ل  وت��ع��اي�����ش 
�لحدود مع م�صر و�صورية و�ل�ردن و » �إ�صر�ئيل « �قت�صادياً 
من  �لعد�ء  ج��ذور  تقتلع  ��ن  ويجب   ، و�صياحياً  و�صيا�صياً 

نفو�ش �لطالب . 
��نه  ولقد �صرح بيغن قبل ذهابه في �صفرته �ل�خيرة 
يفهم �ل�صالم ��ن يكون له �صفير في دم�صق و�لقاهرة ، كذلك 
 ، و�لمو�صكي  �لخليلي  خ��ان  في  تت�صوق  ��ن  مائير   غولد� 
يتم  و�لن�صحاب   . ميثاق  توقيع  ق�صية  لي�صت  فالق�صية 

على مر�حل كل مرحلة مرتبطة با�مور عملية مثالً : 
خم�صة كيلو متر�ت يقابلها فتح �لحدود . 

�لإذ�عة  تقول  ��ن  ممنوع  ��خ��رى  متر�ت  كيلو  خم�صة 
�لعدو �لإ�صر�ئيلي . 

�لجغر�فيا  ك��ت��ب  تلغى  ب��ع��ده��ا  م��ت��ر�ت  كيلو  خم�صة 
و�لتاريخ �لتي تتحدث حديثاً عد�ئياً . 

وبالتالي ت�صبح » �إ�صر�ئيل « وكا�نها من دول �لجامعة 
عن  بها  تتمتع  ��خ��رى  �متياز�ت  �إل��ى  بالإ�صافة  �لعربية 
��و  �إعالمياً  ، فدول �لجامعة قد تتحارب  �لدول �لعربية 
مع  ولكن  وح���روب  ح��دود  و�إق��ف��ال  قطيعة  بينها   يحدث 
» �إ�صر�ئيل « ل �صيء من هذ� ، ��ما �إن فعلت هي ذلك فمعناه 
 ، عنها  تنازلت  �لتي  �ل�ر����ش  �إل��ى  تعود  ��ن  حقها  م��ن  ��ن 
مبررة ذلك بنق�ش �لعهد و�لبحث عن حدود ��خرى �آمنة 

غير تلك �لتي لم تعد �آمنة كفاية . 
و��نا ���صا�ل �لآن ��ي عربي ��و فل�صطيني : هل يقبل ��ن 

تعود هذه �ل�ر�ش بهذه �ل�صروط ؟ 
��نا  ؟  �لحتالل  تبقى تحت  �صوؤ�ل وهل  يرد  قد   وهنا 
ل ��قول با�نها يجب ��ن تبقى تحت �لحتالل ، �لذي يقول 
 هو �لتفكك �لعربي و�لن�صال �لعربي �لذي يمر في نك�صة ، 

وعدم وجود ثورة عربية . 
وهنا ل بد و��ن ���صير �إلى ��ننا �لآن ��مام فر�صة ذهبية 
��مام  �لفل�صطينية  للق�صية  �لحلول  ��عظم  �إلى  للو�صول 
فر�صة لم تا�تنا منذ �صنة 1948 ، وهذه �لفر�صة منظورة 

ومرئية وملمو�صة . 
ونحن  �لفر�صة  ه��ذه  ��فهم  ل  �صقيري  ���صتاذ  ولكن  •	
��ن  نمر في نك�صة على حد تعبيرك ؟ من حولنا نرى 
�لفر�صة  هي  فا�ين  مرتهنة  ��نظمة  �لعربية  �ل�نظمة 

وكيف ؟ 
�ل�ول  �ل���ع���دو   ، ق�صيتنا  ��ع������د�ء  ن��ح��دد  ��ن  ع��ل��ي��ن��ا   -
 �لوليات �لمتحدة ، �لعدو �لثاني ��وروبا �لغربية و�لثالث 
��عباء وعناء  �إ�صر�ئيل « .. هوؤلء جميعاً يرزحون تحت   «
وم�����ص��اك��ل �ق��ت�����ص��ادي��ة ف��م��ي��ز�ن �ل��م��دف��وع��ات ف���ي خ��ل��ل ، 
و�لدولر في تهاٍو ، و�لعمال �لعاطلون بالماليين ، وكارتر 
في  كي�صنجر   ، �لطاقة  في  وي��الت  من  با�صتمر�ر  يحذر 
رحلته ل�وروبا يحذر من ��نها مقبلة على كارثة �إذ� كانت 
نف�صها  ��ميركا  ل�ن  �ل�ميركية  �لنفط  م��و�رد  على  تعتمد 
�لطرف  وف��ي   ، �لطاقة  ��زم���ة  ب�صبب  ك��ارث��ة  على  مقبلة 
�لآخر �لعرب �لذين ل يعانون �صيئاً من هذ� ، نحن لنا ما 

 

ل يقل عن مئة مليار دينار من �لثروة �لعربية ت�صتثمر 
في ��ميركا و��وروبا . 

�إذن نحن في هذه �لقوة �لكبيرة و��مامنا ��ميركا و��وروبا 
�لمتهاويتان نملك �لفر�صة لنفر�ش �لحل �لذي نريد . 
��ك��ت��وب��ر كيف جددناه  ف��ي  �ل��ب��ت��رول  ول��ن��ا�خ��ذ مثالً حظر 
وربطنا �لتجديد كل مرة بالن�صحاب �لكامل عن �ل�ر�ش 
 / �آذ�ر   19 ج��اء  ��ن  �إل��ى  �لقد�ش  مقدمتها  وف��ي   �لعربية 
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�لعربية  �لعو��صم  بع�ش  على  كي�صنجر  مر  حين  مار�ش 
�لقر�ر  و��وق��ف��و�  ��نف�صهم  خدعو�  ��و  خدعها  ��و  وخ��دره��ا 
بدون ��ن ينفذ �صيء من طلباتهم �لمعلنة ، وكانت عملية 

خديعة كلية كما كان لورن�ش يخدع �لعرب . 
و�لذي يدر�ش كباحث ما حدث للعالم نتيجة �لقر�ر 
و�لثروة  �لعربي  �لنفط  ��همية  ي��درك  خانقة  ��زم��ات  من 
�إذ�  �لعالمية  �ل�صهيونية  م��ن  ��ق���وى  وكالهما  �لعربية 
ولي�ش  وعلمياً  وفاعالً  ر�صيد�ً  ح�صناً  ��صتخد�ماً  ��صتخدم 
��صتخد�ماً ��هوج ، وبالعك�ش نحن نعطي تطمينات ل�ميركا 
بتا�كيدنا على �تباعنا �لنظم �لقت�صادية �لعالمية ، وبهذ� 

ن�صيع فر�صة ذهبية لم تكن لنا في �لما�صي . 
لنا�خذ عدو�ن �صنة 52 في ذلك �لوقت لم يكن هناك 
) كومبرومايز ( كان يوجد موقف دولي وموقف عربي 
 كانت �ل�صيا�صة �لعربية ) و�قفة على رجليها و�صامخة ( 
وق���د ���ص��رب �ل��ع��م��ال �ل�����ص��وري��ون ��ن��اب��ي��ب �ل��ب��ت��رول فهدد 
�صيناء  م��ن  بالخروج  وطالبهم  �لإ�صر�ئيليين  �آي��زن��ه��اور 
وغزة و�لعودة لخطوط �لهدنة �ل�صابقة . �آيزنهاور جعل 
نخرج  ��ن  علينا  ب���ا�ن   ( �لكني�صت  ف��ي  يبكي  غ��وري��ون  ب��ن 
فيها  نزلت علينا  �لتي  و��ج��د�دن��ا  �آبائنا  ��ر���ش  �صيناء  من 
�لو�صايا �لع�صر ، نخرج منها لظروف نحن غير قادرين 
�لإنجليز فالفرن�صيون  �لت�صدي لها ( وخرج معهم  على 

��كبر حلفاء ��ميركا . 
لو ��ن�صا�نا نحن مثل تلك �لظروف ، ونحن �لآن ��قوى 
من عهد �صنة 56 للعب كارتر دور �آيزنهاور و��عادهم �إلى 

�لخطوط �ل�صابقة دون قر�ر 242 ودون جنيف . 
؟  تعرف  كما  و�ل�نظمة  �لفر�صة  هذه  ��ين  ���صا�ل  زلت  	•ل 
هو  يفزعني  �ل���ذي  �إن  ب��ل   ، يفزعني  م��ا  ه��ذ�  لي�ش   -
فيه  ت�صتطيع  و�صع  ف��ي  لي�صت  �لفل�صطينية  �ل��ث��ورة  ��ن 
كانت  �لتي  �لظروف  خلق  �إل��ى  �لعربي  �لو�صع  ت�صوق  ��ن 
موجودة �آنذ�ك ، و�ل�مل �ل�كبر منذ كانت �لثورة �إلى �لآن 
، لي�صت  و�ل��د�ف��ع  �لمحرك  ، وه��ي  ��ن تكون هي �لح�صن 
بيد  �لق�صية  زم��ام  يكون  ��ن  نريد   . و�لمدفوع  �لمندفع 
�لثورة . و��ن تا�خذ عبارة ) منظمة �لتحرير هي �لممثل 
م�صمونها   ) �لفل�صطيني  لل�صعب  و�ل��وح��ي��د  �ل�����ص��رع��ي 
��ن  �ل�خ���رى  �لعربية  �ل���دول  �ل��ذي يفر�ش على   �ل��ث��وري 

ل تت�صرف بالق�صية �لفل�صطينية ��ي ت�صرف مغاير . 
نحو  ون�صير  ح��ل��ولً  نقبل  ب��د��ن��ا  وق��د  �لآن  نحن  ��م���ا 
بال�صفة  رجالنا  ��و  ��ولدن����ا  بع�ش  لها  ن��دي��ن  كنا  ح��ل��ول 
�لغربية ونتهمهم بالمروق فقد ���صبحنا نقبل على ما كنا 

ندينه بالذ�ت . 
هذ� ما يفزعني ، ��نا ل ��فزع من �لو�صع �لعربي لذلك 
�لقدر�ت  با�يدينا وعندنا  �لذهبية  �لفر�صة  ��ن  ���صر على 
د�ئماً  لكن كل حركة تحريرية تحتاج   ، د�ئماً  و�لطاقات 

�لدينامو �لذي يحركها ويدفعها لال�مام . 

�لتحالفات  �صيغير من خريطة   242 قر�ر  ��ن  ترى  	•��ل 
�لفل�صطينية ؟ 

- لي�ش فقط �لفل�صطينية و�إنما �لعربية ��ي�صاً . 
�لثورة  م�صتقبل  هو  �لفل�صطينية  �لثورة  م�صتقبل   -
�لعربية ، فالثورة �لفل�صطينية لو تا�لقت �إلى �لنجوم لن 
توؤدي  ��ن  ت�صتطيع   .. وحدها  فل�صطين  تحرير  ت�صتطيع 
بيت  ف��ي  �لميثاق  ف��ي  و�صعناه  �ل��ذي  وه��و  �لطليعة  دور 
��ن تحرير فل�صطين  ، لقد جاء فيه  �لمقد�ش �صنة 1964 
�لعربية  تبعة قومية عربية كبرى تقع على عاتق �ل�مة 
حكوماٍت وجيو�صاً و�صعوباً ، و�ل�صعب �لفل�صطيني طليعتها ، 

 

�لتي  �ل�صاد�صة  �لمادة  و�صعنا  كذلك   ، عبثاً  ه��ذ�  نقل  لم 
تقول با�ننا نحن ل نمار�ش �ل�صيادة على �ل�صفة �لغربية 
ول قطاع غزة ، ومع �ل��صف جاء ��حد �لمجال�ش �لوطنية 

و�صطب هذ� �لبند ل�ننا بد��نا نفكر بال�صلطة . 
؟  �لفل�صطينية  �لثورة  م�صتقبل  �إذن  ترى  	•كيف 

- ��قول �صنبد�� من جديد ، �صيبد�� �ل�صعب �لفل�صطيني 
ومعه �ل�مة �لعربية من جديد .. 

وهنا يعطي �ل�صيد �ل�صقيري ��مثلة من �لتاريخ فيذكر 
ع�صرة  خم�ش   1948 �صنة  حتى  فل�صطين  في  قامت  كيف 
�لوجود  �نتهى   1964 حتى   1948 �صنة  بين  وم��ا   ، ث���ورة 
��ن تقوم  .. لكن هذ� لم يمنع من  �لفل�صطيني  �لن�صالي 
�ل�صيد  تعبير  ح�صب  و�صرها  بخيرها  �لتحرير  منظمة 
و�لتحرر  �لفل�صطيني  �لن�صال  رمز  هي  و�لتي  �ل�صقيري 
وقامت بعد 16 �صنة ، هذ� يوؤكد ��نه ولو بعد ع�صرين �صنة 

�صنقوم مرة ثانية ، كذلك �ل�مة �لعربية .. 
�ل�صتعمارية  �ل�صليبية  �لحركة  ��ي�صاً  مثالً  ويعطي 
و��قامت  وت��ون�����ش  و���ص��وري��ة  فل�صطين  ع��ل��ى  م���رت  �ل��ت��ي 
�إلى  قائمة  ت��ز�ل  ل  �لتي  و�لم�صانع  و�ل��ق��الع  �لح�صون 

�ليوم ، ويقول �ل�صيد �ل�صقيري : 
لقد وجد في �لعرب من قاتل تحت ر�ية �ل�صليبيين 
ومع ذلك ��صتمر ن�صال �ل�مة �لعربية و�ل�صعب �لفل�صطيني 

حتى دمرو� هذه �لحركة وطحنوها .. 
فالمد �لعربي ظل �إلى ذلك �لوقت متنامياً متعرجاً 

حتى حقق ��غر��صه . وي�صتدرك بمرح : 
- ل تقلقي �إذن يا �صلوى !

ولم   ، تعي�صه  �لذي  و�لما�زق  �لثورة  و�قع  عن  	•حدثتنا 
تحدثنا عن كيفية �لخروج من هذ� �لما�زق ؟ 

- لنعد قليالً �إلى �لور�ء ، ��نا في يوم �إن�صاء �لمنظمة 
- و��تا��صف ل�صتعمال كلمة ��نا - و�صعت �لميثاق كله ربما 
���صيف �إليه في موؤتمر �لقد�ش ��ربع ��و خم�ش فقر�ت ، لكن 
هيكله وتفكيره و�صورته ��نا و�صعتها بعد ��ن زرت �إخو�ننا 
، لم يخطر  في جميع �لبالد �لعربية و��صتطلعت ر��يهم 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تكون  ��ن  بالي  على  يوماً 
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من  وف�صيالً  �ل�دو�ت  من  ��د�ة  لكن  �لق�صية  مفتاح  هي 
�لف�صائل ، وهذ� ما رّكز في �لمادة �ل�ولى .. 

 طلبو� منا ��ن نعلن حكومة عموم فل�صطين ورف�صنا ، 
 ، رف�صنا  جمهورية  لنعلن  �لخليج  م��ن  برقيات   جاءتنا 
�ل�صاد�صة  �ل��م��ادة  وو�صعنا   » جمهورية  بدنا�ش  ما  قلنا   «
عبارة  وهنا تح�صرني   ، �صيادة  نريد  ل  نحن  تقول  �لتي 
من يوميات بيغن يقول » �جتمعنا وقلنا هناك �صيء و�حد 
علينا ��ن نقرره كمبد�� وهو ��ن ل نفكر بال�صلطة ، ونتعاهد 
على هذ� .. ولهذ� يعود �ل�صبب في نجاحنا .. فلو فكرنا 

بال�صلطة �صنقتتل ونختلف ونت�صارب « .. 
ولال��صف هوؤلء بعد �لموؤتمر �ل�ول و�لثاني ��و �لثالث 
قالو� » �ل�صلطة �لوطنية « ، ثم جاء ��نا�ش طيبون يقولون 
» على ��ي ��ر�ش تتحرر « ��ي ��نهم و�صعو� بع�ش �ل�صو�بط 
وظنو� ��ن هذه �ل�صو�بط �صت�صبط �لذين ل ين�صبطون .. 
 �ل�صلطة �لوطنية تتم على ��ر�ش تقف عليها ب�صالحك .. 
هذه هي �ل�صلطة �لوطنية . ومع �ل��صف ظلو� يكررون في 
�لمجال�ش �لوطنية » �ل�صلطة �لوطنية « و���صبح �ل�صر�ع 
��ر���ش يتم  ��ن يدعمو� هذ� �ل�صعار بكلمة وهي » على  هو 

تحريرها « . هل نحن �لآن على ��ر�ش يتم تحريرها ؟ 
�لعربية  للق�صية  �����ص��ب��ح   ، تحرير  كلمة  معنى  وم��ا 
��ذكر  ��ن  هنا  يفوتني  ول   ، جديد  قامو�ش  و�لفل�صطينية 
ي�صيطر  �لحكم  �إلى  �لر�ديكاليين  عودة  من  �لخوف  با�ن 
على ��ميركا ، وقد حذر كارتر » �إ�صر�ئيل « ون�صحها با�ن 
تتعامل مع �لمعتدلين وتغتنم �لفر�صة �لتي �إذ� لم تفلح 

ف�صيرجع �لر�ديكاليون للحكم .. 
يت�صاءل  ��م��ا من   ، ذل��ك  كذلك بريجن�صكي ح��ذر من 
عن �صبب رف�ش �ليهود للدولة �لفل�صطينية ويقرن هذ� 
بالقول �إنها لول ��نها جيدة لنا لما رف�صتها » �إ�صر�ئيل « 

لي�ش في  �ليهودي في مطالبه  �إن مقيا�ش  ��ق��ول  لهوؤلء 
تلبيتها مئة بالمئة فقط .. فمقيا�صه ��يديولوجياً موجود 
في �لتلمود و�لتور�ة حيث يقول �لمئة لي�صت بمئة و�إنما 
با�لف ، ويوم ل يجد �لو�حد بال�لف في ق�صيته يرف�ش .. 

» �إ�صر�ئيل « ل تريد دولة فل�صطينية . 

قادرة  هي  هل   ، �لر�هن  ب�صكلها  �لفل�صطينية  �لثورة  •	
على �ل�صتمر�ر وما هو �لبديل ؟ 

 ، �ل��م��ره��ون  ب�صكلها  ب��ل  �ل��ر�ه��ن  ب�صكلها  تقولي  ل   -
ويتابع : �إذ� ��ر�دت �لثورة �لفل�صطينية ��ن تعود �إلى �لخنادق 
و�لبنادق و�لن�صال فهذ� ممكن ، وي�صتدرك طالباً ��ن ��كتب 
��قر��ها  ��ق��ر��ه��ا ثم  ��ن  « بخط عري�ش ويطلب مني  �إذ�   «

معكو�صة ومقلوبة وهذ� هو �لحال �لذي نحن فيه .. 
؟  ��و�صع  ب�صكل  �لعربية  �لثورة  عن  تحدثنا  	•��ل 

- �لثورة �لعربية �صيء متا��صل في �ل�مة �لعربية ، ل�ن 
لنا طموحات لم تتحقق ، وعندما يكون للمرء رغبات ل 

ي�صتطيع تحقيقها ف�صيعمل حتماً على تحقيقها . 
د�ئب  .. عمل  �لطموحات  لتحقيق  فالثورة هي عمل 
 متو��صل م�صتمر م�صتخدم فيه كل �لو�صائل وكل �ل��صلحة ، 
�إلى  وتحتاج  �لعربية  �ل�م���ة  ف��ي  م��وج��ودة  فكرة  و�ل��ث��ورة 
��ن ت��ق��ول��ي ث���ورة ع��رب��ي��ة �لآن ف���ا�ق���ول ل ..  �إم���ا   ظ���روف 
ل �إمكانية لنبثاق ثورة عربية غد�ً نر�ها في �ل�صارع ، لكن 
�لنية موجودة وكذلك �لإر�دة وتحتاج لظروف مو�صوعية 
لتجعلها تتفجر ، كالبذرة في �ل�ر�ش طالما هي مغم�صة 
فال تنبت حتى يا�تي وقت تنفلق و�لنفالق هو �لتفجر . 

في  ��منيته  ��صجل  ��ن  �إل���ي  طلب  �ل��ل��ق��اء  نهاية  وف��ي 
�لحياة ، فقال وهو يودعنا : 

- ��منيتي في �لحياة ��ن ��ح�ش عن يقين و��نا ��غادرها 
با�ن �لق�صية �لفل�صطينية على ��ول �لدرب �ل�صحيح . 
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13( الحكم الذاتي ... تهويد لل�شفة والقطاع *
جريدة الراأي ، عّمان ، 1978/10/18

من  يدعو  �لقومي  �لو�جب  �إن  �ل�صقيري  �ل�صيد  قال 
�لممكنة  �ل��ط��اق��ات  بكل  �ل�ردن  م�صاندة  �إل���ى  ت���ردد  غير 
�ل�صغوط  ��م����ام  �ل�����ص��م��ود  ف��ي  �ل���ص��ت��م��ر�ر  م��ن  لتمكينه 
�ل��ك��ب��رى �ل��ت��ي ي��ت��ع��ر���ش ل��ه��ا م���ن ��ج����ل �لن�����ص��م��ام �إلى 
�ل�صقيري  �ل�صيد  و���صاف   .  » �إ�صر�ئيل   « �لمفاو�صات مع 
�إن على قمة بغد�د ��ن ت�صع كل �لثقل في م�صاندة �ل�ردن 
�للعبة  �لحربة في  ر�����ش  يمثل  ���صبح  ل�ن��ه  �لو�صائل  بكل 
لعالقته  نظر�ً  هائلة  ل�صغوط  يتعر�ش  و��ن��ه  �ل�صيا�صية 
�صوؤ�ل حول  . ورد�ً على  �لفل�صطينية  بالق�صية  �لع�صوية 
موؤتمر �لقمة �لذي �صيعقد في بغد�د قال �ل�صيد �ل�صقيري 
�إن تجربة �ل�جيال �لعربية مع موؤتمر�ت �لقمة �ل�صابقة 
�لموؤتمر�ت  تلك  با�ن  قناعته  و��ع��رب عن  لي�صت م�صجعة 
قد هوت �إلى قاع �لتاريخ من غير جدوى وفي ظل هذه 

�لموؤتمر�ت و�صلنا �إلى ما ن�صاهده في هذه �ل�يام . 
وم�����ص��ى : ي��ق��ول ول����ذ� ف����اإن ق��م��ة ب���غ���د�د ت��ق��ف ��م���ام 
�لعام  �ل��ر��ي  و��ن  و�متحان �صعب خا�صة  كبيرة  تحديات 
�لدولي قد ��خذ عن موؤتمر�ت �لقمة �ل�صابقة فكرة غير 
�صاّرة ، فاإن �ل��صدقاء و�لخ�صوم على �ل�صو�ء كانو� يرون 
وتهديد  غ�صب  مجرد  با�نها  �ل�صابقة  �لجتماعات  ف��ي 
��ن  �إل  ذل��ك  بعد  �ل�م���ور  تلبث  ل  ثم  و��صتنكار  و�حتجاج 
�ل�صقيري  �ل�صيد  وقال  �لم�صترك  �لعربي  �لعمل  تتجاوز 
�لتا�صعة  ل  �ل�ول���ى  �لقمة  تكون  ��ن  يجب  بغد�د  قمة  �إن 
قمة   ، بالما�صي  لها  �صلة  ل  جديدة  قمة  نريدها  ل�ننا 
طاقاتها  من  �لكثير  فيها  �لم�صتركة  �ل��دول  تعبئ  ج��ادة 
لنت�صال  و�ل��م��ال��ي��ة  و�ل�صيا�صية  �لق��ت�����ص��ادي��ة  وق��در�ت��ه��ا 
ومن  فيه  �صقطت  �لذي  �لقاع  من  �لفل�صطينية  �لق�صية 

�لت�صفية �لتي تتعر�ش لها . 
تمني  �لمتحدة  �لوليات  ��ن  �ل�صقيري  �ل�صيد  وي��رى 
نف�صها با�ن �لدول �لعربية �صتهرول �لو�حدة بعد �ل�خرى 
 » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « م��ع  و�ل�����ص��ل��ح  �لت�صوية  ط��ري��ق  ف��ي  لل�صير 
�لطريق  �صد  ه��و  �ل�ول  ب��غ��د�د  و�ج���ب قمة  ف���اإن  ول��ذل��ك 
ب�صورة حا�صمة ��مام هذه �لمحاولة ، ول يتم ذلك �إل با�ن 
�لم�صتركة جبهة مو�جهة متكاملة  �ل��دول   ت�صبح جميع 
 ل ��ن يكون بع�صها جبهة م�صاندة و�ل�خرى جبهة مو�جهة . 
��ي �لمطلوب ��ن يكون �لوطن �لعربي كله ميد�ناً و�حد�ً . 

 

�لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �ل��صبق  �لرئي�ش  و���صار 
��نها  م��ر�وغ��ة  تعلن من غير  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  ��ن  �إل��ى 
بالن�صمام  �لعربية  �ل��دول  لإق��ن��اع  مكثفة  ج��ه��ود�ً  تبذل 
�إلى �لت�صوية . هذه �ل�صغوط ���صبحت موجهة في �لوقت 
�لها�صمية  �ل�ردن��ي��ة  �لمملكة  �إل��ى  وبالتحديد  �لحا�صر 

نظر�ً لعالقتها �لع�صوية بالق�صية �لفل�صطينية . وحول 
�لموؤ�مر�ت �لتي تتعر�ش لها �لق�صية �لفل�صطينية يقول 
�ل�صيد �ل�صقيري �إن �لق�صية �لفل�صطينية تمر في ظروف 
ع�صيبة بل هي ��خطر ما و�جهته حتى �لآن ، ول ��ح�صب 
و�إقامة  �ل�صليبيين  عهد  ف��ي  �لفل�صطينية  �لق�صية  ��ن 
�لدولة �لالتينية في بيت �لمقد�ش كانت ��ق�صى و���صعب 

مما تمر به في �لوقت �لحا�صر . 
ومن ��جل ذلك فال ي�صتطيع ��ي عربي ول ��ي فل�صطيني 
ت��دور حول  �لتي  �لجارية  �ل�ح��د�ث  ��ن يكون بمعزل عن 
 �لق�صية �لفل�صطينية ولي�ش هذ� �لزمن .. زمن �لعزلة ��و 
ي�صتنفر  �لقومي  �لو�جب  ف��اإن  �لمتفرج  موقف   �لوقوف 
خدمة  في  و�جبه  ليوؤدي  وفل�صطيني  عربي  مو�طن  كل 

ق�صية وطنه قدر ��صتطاعته وما ت�صمح به �لظروف . 
كما ��دعو جميع �لقوى و�ل�حز�ب و�لمنظمات �لعربية 
في ��رجاء �لوطن �لعربي ��ن تعبئ كل طاقاتها وجهودها 
في  �لفل�صطينية  �لق�صية  ع��ن  �ل���د�ه���م  �ل��خ��ط��ر  ل��دف��ع 
��ن يكون في معزل  ، ول ي�صح ل�ح��د  ظروفها �لحا�صرة 
�لعروبة  ��ب��ن��اء  ��دع���و  كما   ، �لمقد�ش  وطننا  ق�صية  ع��ن 
جميعاً ��فر�د�ً وجماعات ��ن ي�صقطو� �لخالفات ��مام هدف 
و�حد وهو : دفع �لخطر �لد�هم . و��كد �ل�صيد �ل�صقيري 
خرجت  �لتي  �لمطروحة  �لت�صوية  في  كامن  �لخطر  ��ن 

من كامب ديفيد �لتي �صتوؤدي �إلى نتائج خطيرة منها : 
1- ��ن �لالجئين �لفل�صطينيين �لذين خرجو� من ديارهم 
��هلنا ل  يقاربون مليونين من  وه��م   في ح��رب 1948 
» حظ « لهم في هذه �لت�صوية .. فاإنها ل تن�ش على 
تتجاهل  �إن��ه��ا  ب��ل   ، حا�صمة  قاطعة  ب�صورة  عودتهم 
قر�ر�ت �ل�مم �لمتحدة �لتي تزيد على ع�صرين قر�ر�ً 
و�لتي ن�صت على عودتهم .. و�لت�صوية لم تن�ش على 

هذه �لقر�ر�ت . 
��خ��رج��و� من وطنهم في حرب  �لذين  �لنازحون  ��م��ا   -2
 1967 فاإن ��مر عودتهم مرهون بمو�فقة » �إ�صر�ئيل « 
، وهذ� و��صح من  تعيد من ت�صاء وترف�ش من ت�صاء 

�صروط �لت�صوية . 
�لحديث حوله  �ل��ذي يجري  �لم�صير  تقرير  �إن حق   -3
 ب�صدد �لفل�صطينيين في �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ، 
فاإنه ملجوم بكلمات و�صروط تجعله في حكم �لعدم . 
ويكفي ��ن ن�صير �إلى ��ن » �إ�صر�ئيل « هي ��حد �لفرقاء 
�لفل�صطيني . ومن  �ل�صعب  �لذين �صيحددون م�صير 

)*( ��جرى �لمقابلة مندوب �لجريدة في �لقاهرة .
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�لمعلوم ��ن حق تقرير �لم�صير معناه �لب�صيط �لو��صح 
��ن يقرر كل �صعب بنف�صه وحده ، ولكن �لت�صوية تن�ش 
�لم�صير  تقرير  في  ي�صاركون  �لفل�صطينيين  ��ن  على 
و » �إ�صر�ئيل « هي �ل�صريك �لآخر �لذي يقرر م�صير 
تقرير  ح��ق  ف���اإن  ذل���ك  وع��ل��ى   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب 
بل  وح��ده  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بيد  يعد  لم  �لم�صير 

���صبحت » �إ�صر�ئيل « هي �لتي تقرر م�صيره . 
و�لفرق بين تقرير �لم�صير و�لم�صاركة في تقرير 
و�لقطب  �ل�صمالي  �ل��ق��ط��ب  ب��ي��ن  ك��ال��ف��رق  �لم�صير 
��لغت حق  �لت�صوية قد  فاإن  �ل�صدد  وبهذ�   ، �لجنوبي 
بين  تقرير م�صيره وجعلته  �لفل�صطيني في  �ل�صعب 

يدي » �إ�صر�ئيل « . 
�لقانونية حول  �لحجة  �ل�ذه��ان  �إل��ى  �ل�صقيري  و��ع��اد 
حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �لتي وردت في مقرر�ت ع�صبة 
�ل�مم �لتي �صدرت في ��و�ئل �لع�صرينات قبل خم�صين عاماً ، 

 

فقد �عترف ميثاق �لع�صبة �آنذ�ك ��ن �ل�صعب �لفل�صطيني 
�لحكم  على  �ل��ت��درج  م��ن  مرحلة  بعد  لال�صتقالل  م��وؤه��ل 
�ل�صعب �لذي كان  ��ن  ، وي�صبح من �لمفجع حقاً  �لوطني 
موؤهالً لال�صتقالل قبل خم�صين عاماً يعر�ش عليه �ليوم 

�لحكم �لذ�تي تحت رعاية �لدولة �لإ�صر�ئيلية . 
�لإ�صر�ئيلي  �لن�صحاب  ب�صدد  �ل�صقيري  ر��ي  وح��ول 
�لت�صوية  �إن  قال  ومن   : قال  �لت�صوية  عليه  ن�صت  �ل��ذي 
��ن لفظة �لن�صحاب قد  �لن�صحاب ؟ �صحيح  ن�صت على 
��لغت  نفه�صا  �لت�صوية  ولكن  �لت�صوية  �تفاقية  في  وردت 
�لن�صحاب . لقد ��عطت باليمين و�صلبت بالي�صار ، ذلك ��ن 
�لت�صوية ن�صت على بقاء �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية بقطاع غزة 
 .  » �إ�صر�ئيل   « �لغربية بمر�كز جديدة تحددها  و�ل�صفة 
وقد ��علنت �لم�صادر �لإ�صر�ئيلية ��ن �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية 
�آلف  �صتة  منها  و�صتبقى  ج��ن��دي  ��ل���ف  ع�صر  �إث��ن��ي  تبلغ 
هذ�  فهل   ، بالدنا  في  جديدة  مر�كز  لهم  تحدد  جندي 
يعتبر �ن�صحاباً ��م ��نه تا�كيد لالحتالل �لإ�صر�ئيلي وبر�صا 

�لعرب و�لفل�صطينيين ��نف�صهم ؟ 
قال  �لت�صوية  عليه  ن�صت  �لذي  �لذ�تي  �لحكم  وحول 
�لذ�تي  �لحكم  ذك��رت  ق��د  �لت�صوية  �إن  �ل�صقيري  �ل�صيد 

�لتفاقية  ل�ن   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « قب�صة  ف��ي  جعلته  ولكنها 
�لذ�تي �صتحددها  ��ن �خت�صا�صات �لحكم  ن�صت ب�صر�حة 
» �إ�صر�ئيل « في �تفاقية خا�صة ، ويجب ��ن تكون خا�صعة 
لعتبار�ت �ل�من �لإ�صر�ئيلي . هذ� ل يبقي للحكم �لذ�تي 
�ل�من  م��ر�ع��اة  ب�صرط  �ل�صو�رع  تكني�ش  �إل  �لفل�صطيني 
 » �إ�صر�ئيل   « �إل��ى  �لغبار  ي�صل  ��ن ل  وب�صرط  �لإ�صر�ئيلي 
ويخل بال�من �لإ�صر�ئيلي ، فهل هذ� م�صير �لكفاح �لعربي 
منذ خم�صين عاماً ؟ وهل هو �لنتيجة �لنهائية لت�صحيات 
�آلف �ل�صهد�ء �لذين �صقطو� من �ل�مة �لعربية و�ل�صعب 
�لفل�صطيني ؟ غير ��ن �لو�قع ��ن �لحكم �لذ�تي �صي�صبح في 
 حقيقته هو �لتهويد �لذ�تي لل�صفة �لغربية وقطاع غزة . 
وم�صى �ل�صيد �ل�صقيري يقول : �إن �لتهويد و��صح في 
�لر�صالة �لتي بعث بها بيغن �إلى �لرئي�ش �ل�ميركي و�لتي 
قال فيها �إن » �إ�صر�ئيل « تعتبر ��ن كلمة �ل�صفة �لغربية 
وقطاع غزة حيثما وردت في �تفاقية كامب ديفيد فاإنها 
تعني يهود� و�ل�صامرة ، وهذ�ن �لتعبير�ن معناهما ��ر�ش 
» �إ�صر�ئيل « وكل ذلك يدل ب�صورة قاطعة على ��ن ت�صوية 
فل�صطين  ��ن  معناها   » �إ�صر�ئيل   « نظر  في  ديفيد  كامب 
من  �لإ�صر�ئيلية  لل�صيادة  خا�صعة  ���صبحت  قد  جميعها 
�لبحر �ل�بي�ش �لمتو�صط حتى نهر �ل�ردن ، و��ن �ل�صنو�ت 

�لخم�ش �لنتقالية هي مرحلة لتهويد كل فل�صطين . 
 : �ل�����ص��ق��ي��ري  �ل�����ص��ي��د  ف��ي��ق��ول  ل��ل��ق��د���ش  بالن�صبة  ��م����ا 
بيغن  ��علن  لقد   ، كال�صم�ش  �صاطع  �لإ�صر�ئيلي  �لموقف 
في ر�صالته �إلى �لرئي�ش �ل�ميركي ��ن �لقد�ش هي عا�صمة 
و��نها  « ولن تعود مجز��ة كما كانت بالما�صي  �إ�صر�ئيل   «
�صتظل عا�صمة ل� » �إ�صر�ئيل « �إلى �ل�بد ، وما قالته ��ميركا 
عن عدم مو�فقتها على ذلك قال ل يهمنا موقف ��ميركا 
ل�ن �لذي يحتل �لقد�ش هي » �إ�صر�ئيل « ولي�صت ��ميركا 
على  �لنهاية  في  تر�صو  �لمر��صالت  ه��ذه  ح�صيلة  �إن  ثم 
حقيقة ل مجال للجد�ل فيها وهي ��ن �لقد�ش �صوف تظل 
يد  من  �لقد�ش  تخرج  ول��ن  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل   تحت 
» �إ�صر�ئيل « بكتاب من �لرئي�ش كارتر ، وبهذ� يكون �لعرب 
قد خ�صرو� بيت �لمقد�ش ولن يظفرو� بها مرة ثانية ، �إل 
��ن تعود عليهم حجر�ً على حجر �إذ� ��صتطاعو� ��ن يظفرو� 

بها جهاد�ً وحرباً . 
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14( مذكرة مقدمة اإلى مجل�س جامعة الدول العربية 
المنعقد في دورة طارئة في تون�س بتاريخ 27 حزيران / يونيو 1979

العربية  الــدول  خارجية  وزراء  المعالي  اأ�شحاب 
المحترمين 

�لكفاح  ، وطن  تون�ش  في  �لطارئ  �جتماعكم  ينعقد   
و�صط  �لعربية  �لدول  لجامعة  �لجديد  و�لمقر  و�لجهاد 
ظروف خطيرة بالغة �لق�صوة و�ل�صعوبة ، فمنذ ��ن �نتهى 
��حد�ث  �جتماعكم في �لكويت وقعت في �لوطن �لعربي 
��م��ام��ك��م كلها �ل��ي��وم وه���ي ت��ل��ح عليكم  خ��ط��ي��رة ت��ت��ر�ك��م 
بالت�صدي لها بقر�ر�ت فعالة من �صا�نها ��ن توقف �صرها 

وخطرها . 
 و�لو�قع �لذي ل مبالغة فيه ��نه منذ �جتماعكم في 
 �لكويت �ل�صقيق ما مر يوم و�حد �إل و�صجل ل� » �إ�صر�ئيل « 
�إنه ل يكاد ينتهي  �لعربية حتى  للحقوق  �نتهاكاً جديد�ً 
نكالً  منه  �����ص��د  �آخ���ر  خ��رق  يتبعه  حتى  �إ�صر�ئيلي  خ��رق 
 ، با��صرها  �لعربية  ب��ال�م��ة  ومهانة  �لفل�صطيني   لل�صعب 
ول تكاد �ل�صحافة �لعالمية ووكالت �ل�نباء تلحق با�خبار 
ب�صرعة  تجري  باتت  فقد   ، �لإ�صر�ئيلية  �لنتهاكات  هذه 
و���صبح   ، تفا�صيلها  تع�صر مالحقتها ومتابعة  متالحقة 
�لمو�طن �لعربي يقر��ها يوماً بعد يوم في ذهول ورهبة 
وهو يت�صاءل بكل جو�رجه : ��ما لهذ� �لليل من �آخر ؟ و��ما 
�لت�صاوؤل  و��خير�ً  ؟  نهاية  من  �لإ�صر�ئيلي  �لعدو�ن  لهذ� 
ي��وق��ف ه���ذ� �لعدو�ن  ل��ه م��ن ر�دع ع��رب��ي  ��م���ا  �ل��ك��ب��ي��ر : 

�لإ�صر�ئيلي �ل�صارخ عند حده ؟ . 
 ول تت�صع هذه �لمذكرة لت�صجيل تفا�صيل �لنتهاكات 
�ل�مة  ه��ذه  �صميم  من  فا�نتم   ، �لمتو��صلة  �لإ�صر�ئيلية 
��نباء  �إل��ي��ك��م  وت�����ص��ل  ق��ي��اد�ت��ه��ا  م��ن  �ل�ول  �ل�����ص��ف  وف���ي 
�لعتد�ء�ت �لإ�صر�ئيلية �صاعة بعد �صاعة ولكنني كمو�طن 
وعا�صر  طويل  زم��ن  منذ  �لعربية  �لق�صية  و�ك��ب  عربي 
��حد�ثها ��رى من و�جبي ومعي �لماليين من �لمو�طنين 
ب��ا�ن يكون  ��نا�صدكم  ��ن  �لخليج  �إل��ى  �لمحيط  �لعرب من 
�جتماعكم هذه �لمرة مرتقياً �إلى م�صتوى �ل�حد�ث ، و��ن 
 ، وفد�حتها  ج�صامتها  مع  متو�زية  لها  معالجتكم  تكون 
قر�ر�ت  مع  مت�صاوية  ب�صا�نها  قر�ر�تكم  تكون  ��ن  و��خير�ً 
��ن  ذل��ك   ، و��فعلها  ��كثرها  وم��ا  وطاقاتها  �لعربية  �ل�م��ة 
�لما��صاة �لكبرى �لتي تعي�صها �ل�مة �لعربية في �لمرحلة 
�لحا�صرة قد ���صبحت تتطلب منكم �تخاذ قر�ر�ت جادة 
وفعالة على غير ما ��لفتم �تخاذه من قر�ر�ت عادية ��ثبتت 

�لتجربة و�لممار�صة عدم جدو�ها وفعاليتها . 
تو��صع  بكل  ��مامكم  ���صع  فاإني  �لمنطلق  هذ�  ومن   
و�حتر�م حقيقة ���صا�صية ل يمكن بدونها ��ن يكون ��ي قر�ر 
فعالً ومجدياً وباعثاً على �لحتر�م ، من قبل �لر��ي �لعام 

�لدولي ، ناهيكم عن �لر��ي �لعام �لعربي . 
 هذه �لحقيقة �ل��صا�صية �لتي ��عنيها هي ��ن �لقر�ر�ت 
�لتي �تخذتها �لجامعة �لعربية منذ ��ن وقعت حرب �ل�يام 
�لمبا�صر  �لرئي�صي  �لفاعل  �إل��ى  موجهة  تكن  ل��م  �ل�صتة 
�لذي �صنع ��زمة �ل�صرق �ل�و�صط منذ ن�صا�تها ، ولكن تلك 
�لقر�ر�ت كانت قا�صرة على مخاطبة » �إ�صر�ئيل « وحدها 
لي�صت   » �إ�صر�ئيل   « و   ، و�لت�صهير  و�ل�صتنكار  بالتنديد 
دولة من �لنوع �لذي يجدي معه �ل��صلوب �ل�صيا�صي حتى 
ولو جاءها عن طريق �ل�مم �لمتحدة ��و مجل�ش �ل�من . 

�إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ه��ي �لع�صو   « ��ن  ي��ع��رف  ��ول م��ن   و��ن��ت��م 
��كثر  �ل���ذي ���ص��درت ���ص��ده  �ل��وح��ي��د ف��ي �ل�م���م �لمتحدة 
 ، و�ل�صتنكار  �لتنديد  ع��ب��ار�ت  وب��اق��ي   ، ع���دد�ً  �ل��ق��ر�ر�ت 
و���ص��ج��الت �ل�م���م �لمتحدة ف��ي ه��ذ� �ل�����ص��دد ت��ف��وق �لعد 
�لرئي�صي في عدم  �ل�صبب  ��ن  ، ول جد�ل في  و�لإح�صاء 
�لمتحدة  �ل�م��م  وق��ر�ر�ت  لقر�ر�تكم   » �إ�صر�ئيل   « �إذع��ان 
�ل�و�صط  �ل�صرق  �لرئي�صي عن م�صائب  �لم�صوؤول  ��ن  هو 
��ح��د ، وم�صالحه في  مطمئن في موقعه ل يتعر�ش له 
�ل�ميركية  �ل�صيا�صة  �صحايا  يحميها  �ل�و���ص��ط  �ل�صرق 

��نف�صهم . 
 وب���اإي���ج���از ي��م��ك��ن��ن��ا �ل���ق���ول ب��ك��ل ����ص���دق و��م����ان����ة �إن 
للم�صوؤول  �لتعر�ش  تجنبت  ق��د  �لعربية  �لدبلوما�صية 
�ل�صرق  غمرت  �لتي  �لماآ�صي  جميع  عن  و�لمبا�صر  �ل�ول 
، وعلى �لنقي�ش  �إلى يومنا هذ�  �ل�و�صط منذ عام 1948 
معظم  في  تتعامل  �لعربية  �لدبلوما�صية  ف��اإن  ذل��ك  من 
بالمودة  يت�صم  تعامالً  �ل�ميركية  �ل�صيا�صة  مع  �ل�ح��و�ل 
هو  نعنيه  �ل��ذي  �لم�صوؤول  ب��ا�ن  خ��الف  ول   ، و�ل�صد�قة 
�لإن�صاف  من  ��ن��ه  على   . �ل�ميركية  �لمتحدة  �ل��ولي��ات 
�ل�صو�ب  حالفها  ق��د  �لعربية  �لدبلوما�صية  ب��ا�ن  �ل��ق��ول 
بالن�صبة  �لمعروفة  قر�ر�تها  �تخذت  حينما  �ل�صو�ب  كل 
بتنفيذها  و�لتزمت  ��كتوبر  حرب  بعد  �لنفط  لإج���ر�ء�ت 
�صهر�ً  �لإج����ر�ء�ت  تلك  ف��ي  و�ل���ص��ت��م��ر�ر  ب�صورة ح��ازم��ة 
بعد �صهر �إلى ��ن ) يتم �ن�صحاب » �إ�صر�ئيل « من �ل�ر�ش 

�لعربية بكاملها وفي مقدمتها �لقد�ش ( . 
 ك���ان ذل���ك ه��و ق���ر�ر �ل��ح��ك��وم��ات �ل��ع��رب��ي��ة بالإجماع 
وبالعبارة �لتي �قتب�صتها ، غير ��نه مما يوؤ�صف ��ن �لدكتور 
بها في عدد  ق��ام  ��صتطاع من خ��الل جولة  كي�صنجر قد 
من �لدول �لعربية ��ن يقنعها بالعدول عن قر�ر�تها ، وقد 
تم له ذلك من غير ��ن تجلو » �إ�صر�ئيل « عن �صبر و�حد 
من �ل�ر�ش �لعربية وبذلك فقدت �ل�مة �لعربية فر�صة 
قد  �لن�صر  ثمرة  كانت  ��ن  بعد  ��ر��صيها  لتحرير  ذهبية 
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��و�صكت ��ن تكون في قب�صة �ل�مة �لعربية . 
�لما�صية  �ل�ح���د�ث  م�صل�صل  جانباً  تركنا  لو  ونحن   
�لتي �قترفتها ��ميركا �صد �ل�صرق �ل�و�صط و�صعوب �ل�مة 
�لعربية ، يكفينا ��ن ن�صير ��نه منذ ��ن ���صدر مجل�ش �ل�من 
���صو�� قر�ر  قر�ره �ل�صهير رقم 242 وهو بحد ذ�ته يعتبر 
 �تخذته �ل�مم �لمتحدة في ��ية ق�صية دولية حتى �لآن ، 
و�صاندت  �لكامل  �ل�صامل  تنفيذه  عطلت  قد  ��ميركا  فاإن 
بالحدود  �لمتعلقة  �ل�صهيرة  تف�صير�تها  في   » �إ�صر�ئيل   «
�لآمنة ، ثم دفعت بالنظام �لم�صري �إلى توقيع �تفاقيات 
���صبحت م�صر  ��ن  �إل��ى  كله  ذلك  و��ف�صى   ، ديفيد  كامب 
غير عربية ول �إ�صالمية ول �إن�صانية ، و���صبحت فل�صطين 
ومما   ، �لإ�صر�ئيلي  �ل�م��ن  منطق  تحت  لل�صياع  عر�صة 
�صاعد على ذلك ��ن �لدبلوما�صية �لعربية لم تتعامل مع 
��ميركا تعامالً جاد�ً وحازماً كما يفعل �لجانب �لإ�صر�ئيلي 

، كلما ��ر�د مزيد�ً من �لحتالل و�لتو�صع . 
 وقبل ذلك كله كانت قد جاءت مبادرة �ل�صاد�ت �لتي 
�لإن�صاني  �ل��ت��اري��خ  ع��رف��ه  م��ا  ��ب�����ص��ع  ب�صاعتها  ف��ي  ف��اق��ت 

�لطويل من ��صت�صالم وذل وهو�ن . 
 » �إ�صر�ئيل   « �نطلقت  ��ن  كله  ذل��ك  نتيجة  وك��ان من   
�عتد�ء�تها  في  وز�دت   ، ومو�قفها  مطالبها  ت�صعيد  في 
و�نتهاكاتها ، فمن م�صادرة م�صاحات �صا�صعة من �ل�ر��صي 
�لعربية ، �إلى تهديم �لقرى و�لمنازل �لعربية ، �إلى �إن�صاء 
�ل�صفة  �ل�خ��رى في  بعد  و�ح��دة  �ليهودية  �لم�صتوطنات 
�ل��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة و�ل���ج���ولن ، �إل���ى �ل��ع��ب��ث �لرهيب 
بالإرهاب  �ل�هلين  ��صطهاد  �إل��ى   ، �لدينية  بالمقد�صات 
�لنتهاكات  م��ن  �ل�صل�صلة  �آخ���ر  �إل���ى  و�ل��ج��ور  و�لتع�صف 

�لظالمة �لغا�صمة �لتي ل تت�صع هذه �لمذكرة ل�صردها . 
��نها لم  « وغ��روره��ا  �إ�صر�ئيل   « بلغ من طغيان   وق��د 
 ، �لب�صيطة  �ل�م��ور  تتورع عن ت�صعيد مو�قفها حتى في 
�لإ�صر�ئيلي  �ل��وف��د  ��ن  �لقبيل  ه��ذ�  م��ن  م��ا ج��رى  و�آخ���ر 
��ن يقيم في فندق فل�صطين في �لإ�صكندرية ل�نه  رف�ش 
ذروة  �آخ���ر على  م��ث��الً  ذل��ك  ك��ان   ، ����ص��م فل�صطين  يحمل 
 ، �لإ�صر�ئيلي  �لجانب  م��ن  و�ل��غ��رور  و�لطغيان  �ل�صلف 
يقابله من �لناحية �ل�خرى ��ن �لجانب �لم�صري كعادته 
في  �لإ�صر�ئيلي  �ل��وف��د  فا�صت�صاف  و��صت�صلم  ��ذع���ن  ق��د 
فهذ�   ، بعينه  �لهو�ن  هو  ذلك  فكان  ��صتفانو  �صان  فندق 
في عهد  �لم�صرية  �لوطنية  �لحركة  كان معقل  �لفندق 
ثر�ه  �هلل  طيب  زغ��ل��ول  �صعد  �لمجاهد  �لخالد  �لزعيم 
وبذلك تهاوى ذلك �لموقع �لم�صري �لنقي �إلى م�صتنقع 

�لرجا�صة �لإ�صر�ئيلية . 
�ل�صيا�صي  �لفكر  في  ��ميركا  ��م��ر  �إغفال  ��ن   وطبيعي 
�لعربي ، هو �لذي جعل » �إ�صر�ئيل « تتمادى في طغيانها 
و�نتهاكاتها ، وخا�صة ��ن �لرئي�ش �ل�ميركي قد ��علن غير 
مرة ��نه ل يريد ��ن ي�صغط على » �إ�صر�ئيل « ، ويوؤثر ��ن 

�ل�طر�ف  بين  �لحر  للحو�ر  �لمفاو�صات  م�صير  يترك 
�لمعنية مبا�صرة . 

 ولعل ��برز ما تتجلى فيه م�صوؤولية �لوليات �لمتحدة 
�لعدو�ن  هو  �ل�و�صط  �ل�صرق  في  �لجارية  �ل�ح��د�ث  عن 
وجو�ً  ب��ح��ر�ً  لبنان  ج��ن��وب  على  �لمتو��صل  �لإ�صر�ئيلي 

 

وبر�ً ، مما ��دى �إلى عدم هدم �لقرى �للبنانية و�لمخيمات 
�لفل�صطينية ف�صالًعن تقتيل �لآلف من �ل�برياء �لعزل 
ن�صاء و��طفالً و�صيوخاً ... و��و�صح ��ن �لغاية من ذلك كله 
على  �للبنانية  و�لحكومة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حمل  هو 

�لن�صام �إلى ت�صوية كامب ديفيد . 
�لمنا�صبة  و�لتقدير في هذه  بالإعجاب   ومما يجدر 
��ن لبنان ، رئي�صاً وحكومة و�صعباً قد رف�ش �لعر�ش �لذي 
بين  بمفاو�صات  بال�صروع  بيغن  مناحيم  �لإرهابي   ��علنه 
» �إ�صر�ئيل « ولبنان لتوقيع معاهدة �صلح بينهما ... وكان 
في  غ��ارق  لبنان  ��ن  �للبناني  �لرف�ش  في  �لإعجاب  مثار 
م�صاكل و��حد�ث ���صد هولً و�صعوبة مما يزعمه �ل�صاد�ت 

في تبريره لمبادرته �ل�صت�صالمية بالن�صبة لم�صر . 
وزر�ء خارجية  �لمعالي  ���صحاب  يا   ، �لقول  و�صفوة   
يد  ف��ي  ه��و  ب��ا����ص��ره  �لموقف  مفتاح  ��ن   ، �لعربية  �ل���دول 
�لوليات �لمتحدة ، وما لم ت�صعرو� ��ميركا ، ب�صورة جادة 
بم�صوؤوليتها �لمبا�صرة عن �لجالء عن �ل�ر�ش �لعربية ، 
فاإن » �إ�صر�ئيل « �صتظل محتلة ل�ر�صنا �لعربية ، ل تجلو 
 عنها �إل بعد ��ن ت�صتنزف �آخر نقطة من �صيادتنا وكر�متنا ، 

وهذه لم يبق منها نظام �ل�صاد�ت �إل �لنزر �لي�صير . 
 ثم �إن ��مامكم فر�صة ذهبية قد ل تتاح لزمن طويل في 
�إلى ت�صوية مقبولة لتحقيق �لمطالب �لعربية  �لو�صول 
�لمعروفة ، فاإن ��ميركا في ظروفها �لحالية تعاني ��زمات 
خانقة منها ��زمة �لبطالة و��زمة �لدولر و��زمة �لت�صخم 
، ي�صاف  �ل��م��دف��وع��ات  م��ي��ز�ن  ف��ي  �لعجز  و��زم���ة  �لمالي 
�ل�نباء  ف��اإن وك��الت   ، ��زم��ة �لطاقة �لحا�صرة  ذل��ك  �إل��ى 
�ل�ميركية و�صحافتها مليئة في هذه �ل�يام با�خبار طو�بير 
�ل�ميركان �لمتجمعين حول محطات �لبنزين للح�صول 
��عظم  فر�صة  هنالك من  فهل   ، �ليومية  على حاجاتهم 
من هذه �لفر�صة لمو�جهة ��ميركا بالموقف �لالزم �لذي 
يح�صها على �إجالء » �إ�صر�ئيل « عن �ل�ر�ش �لعربية في 

��قرب وقت ومن غير �صروط مذلة ��و مهينة ؟ 
ينبئ  ��عمالكم مثل �صارخ  �لآن على جدول  و��مامكم 
ع��ن �ل��م��دى �ل���ذي و���ص��ل �إل��ي��ه ع��دم �لك��ت��ر�ث بالموقف 
�لعربي على �ل�صعيد �لدولي ، وهو �لقر�ر �لكندي بنقل 
��ول  �إل��ى بيت �لمقد�ش وه��ذ� ه��و  ��ب��ي��ب  ت��ل  �ل�صفارة م��ن 
 �لطريق لعتر�ف دولي بالقد�ش عا�صمة » لإ�صر�ئيل « ، 
��جنبية  دول  م��ن  مماثلة  �إج����ر�ء�ت  بعد  فيما  و�صتتبعه 

��خرى . 
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وي��ق��ي��ن��اً ��ن ك��ن��د� ق��د ��ق���دم���ت ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ع��م��ل غير 
�إطار  م��ع  �لبعيد  �ل��م��دى  ع��ل��ى  ين�صجم  ل�ن���ه  �ل��م�����ص��روع 
�ل�صيا�صة �ل�ميركية ، ف�صالً عن �إح�صا�ش من كند� نف�صها 
با�ن رد �لفعل �لعربي ل ينتظر ��ن تكون له ��همية فعلية ، 
و��ن ��ي قر�ر عربي يتخذ في هذ� �ل�صا�ن �صيكون م�صيره 
�لتر�خي فيما بعد ، و��نه في �لنهاية لن يكون �صوى و�حد 
من �لقر�ر�ت �لتهديدية �لكثيرة �لتي �صبق ��ن ���صدرتها 
حظها  وك���ان  �لنهاية  ف��ي  عنها  وع��دل��ت  �لعربية  �ل���دول 

�لإهمال . 
من ��جل ذلك كله فاإن �جتماعكم هذ� في خ�صم هذه 
�جتماع  ه��و   ، �لعربية  بالق�صية  تحيط  �ل��ت��ي  �ل�ح����د�ث 
تاريخي يتطلب قر�ر�ت تاريخية ، تتوقف عليها ثقة �ل�مة 
في  �لعربي  بالحكم  بل  �لعربية  بالدبلوما�صية  �لعربية 
وجوده و��صتمر�ره ، ومما يبعث على هذ� �ل�صعور �لخطير 
��ن �لمو�طن �لعربي ل يكتفي بنقل مقر �لجامعة �لعربية 
من عا�صمة �إلى عا�صمة وكا�ن ذلك �صرورة قومية عليا ، 
و�إنما يتطلع �إلى ��ن تنتقل �لجامعة �إلى �آفاق ��خرى من 
�لجدية و�لفعالية و�ل��صالة �لعربية ، خا�صة و��ن �ل�صعب 
�لجامعة  ��صت�صاف  ق��د  رئي�صه  بقيادة  �لبطل  �لتون�صي 
�لعربية في تون�ش و��نقذها من �لجو �لمظلم �لذي ��حدق 

بالقاهرة منذ �لمبادرة �لم�صوؤومة �إلى يومنا هذ� . 
�صو�بق  ث��الث  �إل���ى  �لإ����ص���ارة  �لنهاية م��ن  ف��ي  ب��د  ول 
�صيا�صية ��قل خطر�ً من ��زمة �ل�صرق �ل�و�صط ��صتخدمتها 
 : وميثاقها  �لمتحدة  �ل�م���م  ل��ق��ر�ر�ت  تطبيقاً  ��م��ي��رك��ا 
�ل�����ص��اب��ق��ة �ل�ول�����ى ه��ي ح��ظ��ر �ل����ص��ل��ح��ة �ل�م��ي��رك��ي��ة عن 
�لثانية هي  و�ل�صابقة   ، �لقبر�صية  �لق�صية  ب�صبب  تركيا 
وق��ف �ل��م�����ص��اع��د�ت �لق��ت�����ص��ادي��ة ع��ن رودي�����ص��ي��ا م��ن ��جل 
�لثالثة هي وقف  ، و�ل�صابقة  �لعن�صري  �لتمييز  مقاومة 
�لمن�صاآت  ب�صبب  �لباك�صتان  عن  �لقت�صادية  �لم�صاعد�ت 

�لنووية . 
��ما بالن�صبة ل� » �إ�صر�ئيل « فاإن �لم�صاعد�ت �لع�صكرية 
 - جملتها  وم���ن   ، م�صتمرة  ب�����ص��ورة  ت��ت��دف��ق  �ل�م��ي��رك��ي��ة 
ف���اإن �لم�صاعد�ت  . وك��ذل��ك  �ل��م��ح��رم��ة دول��ي��اً  �ل����ص��ل��ح��ة 
�ل��م��ال��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة ل ت�����ز�ل ��م���ي���رك���ا م��ا���ص��ي��ة في 
يتابع  �ل�م��ي��رك��ي  و�ل��رئ��ي�����ش   ،  » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ل���  تقديمها 
 ، م��ب��الة  ول  �ه��ت��م��ام  غير  م��ن  �لإ�صر�ئيلية  �لن��ت��ه��اك��ات 
�إلى  بالن�صبة  كقوله  مجدية  غير  بت�صريحات  مكتفياً 
يوؤلف  ��ن��ه  له  يوؤ�صف  مما  ��مرها  �إن  �لم�صتوطنات  �إن�صاء 

عقبة في طريق �ل�صالم على حين ��ن هذه �لم�صتوطنات 
�لقو�ت  وتتوّلى  �ل�ميركية  بال�مو�ل  حقيقتها  في  تبنى 
. ولهذ� فقد  �ل�ميركية  بال��صلحة  �لإ�صر�ئيلية حمايتها 
�ل�ميركية  �ل�صيا�صة  تو�جه  ��ن  �لعربية  للدبلوما�صية  �آن 
�لعربية  �لقدر�ت  با�صتخد�م  تدعمها  و��ن  �لحقائق  بهذه 
�لمجال  هذ�  وفي   . �لعربية  �ل�م��ة  تملكها  �لتي  �لكثيرة 
فاإن �لمو�طن �لعربي ل يقبل �لحجة �لتي ترددها بع�ش 
�لمر�جع �لعربية �لر�صمية من ��ن �لطاقات �لعربية يجب 
��ل ت�صتخدم لتهديد �لقت�صاد �لعالمي ، ذلك ��ن �لحفاظ 
��ن  �لعربي ومقد�صاته و�صون �صيادته يجب  على �لوطن 
يقف  و��ن عالماً   ، �عتبار  ��ي  �ل�ول قبل  �لمقام  يكون في 
موقف �لمتفرج من ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني و�ل�ر�ش 
�لعربية ل ي�صتحق ��ن يعطى ��همية تفوق ��همية �لوطن 

�لعربي وكر�مة �صعوبه . 
با��صرها  �لعربية  �ل�م��ة  ��نظار  فاإن  ��جل ذلك كله  من 
تون�ش  ف��ي  �لجديد  �إل��ى مقركم  �ل�ي���ام  ه��ذه  ف��ي  تتطلع 
لترى هل من جديد في �ل�صيا�صة �لعربية يحفظ لال�مة 

�لعربية ��ر�صها و�صرفها ودينها . 
�لم�صتركة فا��صدرت  �ل�وروبية  �ل�صوق  ولقد �صبقتكم 
فا�علن  ح��زي��ر�ن   / يونيو  �صهر  م��ن  �لع�صرين  ف��ي  بياناً 
 ) �ل�صهيوني  بال�صتيطان   ( تنديدهم  خارجيتها  وزر�ء 
و�ل�عمال �لإ�صر�ئيلية �لمعرقلة لل�صالم وطالبو� بو�صع 
حد لالحتالل �لإ�صر�ئيلي لال�ر��صي �لعربية و�لعتر�ف 
و�لدفاع عن  كيانه  بناء  �لفل�صطينية وم�صاندة  بالحقوق 

حرمته �لتر�بية . 
�لعرب  �ل��وزر�ء  �صي�صدره  �لذي  �لبيان  ��ن  ��ح�صب  ول 
خارجية  وزر�ء  بيان  ف��ي  ج��اء  مما  �صمولً  ��ك��ث��ر  �صيكون 
��عاله ( ، كما يبقى  ��وردت ن�صه  �ل�صوق �ل�وروبية ) كما 
 عليكم ��ن ت�صفعو� بيانكم باإجر�ء�ت عملية توؤيده وتدعمه ، 
وب���ذل���ك ت��ك��ون��ون ق���د ف��ع��ل��ت��م ��ك���ث���ر م��م��ا ف��ع��ل��ه �ل�����وزر�ء 

�ل�وروبيون . 
وتف�شوا بقبول فائق الحترام

اأخوكم
اأحمد ال�شقيري
1979 / 5 / 26
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15( ال�شقيري : ال�شادات جّر م�شر لطريق غير عربية ول اإ�شالمية*
جريدة الأنباء ، الكويت ، 1979/8/5

	•ل�صيادتكم باع طويل في �ل�صيا�صة �لدولية و�لدبلوما�صية 
�لعربية  للجماهير  ت��ق��ّي��م��و�  ��ن  ف��ي  ون��ط��م��ح   ، �ل��ع��رب��ي��ة 
��ه����د�ف وم��ر�م��ي �ل��م��ع��اه��د�ت و�ل��ع��الق��ات �ل��م�����ص��ري��ة - 

�لإ�صر�ئيلية و�لموقف �لعربي . 
- �لو�قع �لذي ل مبالغة فيه ، ��نه منذ توقيع معاهدة 
�ل�صلح �لمنفردة وما تالها من �جتماعات للقادة �لعرب 
وعمان  �لكويت  في  �لعرب  �لخارجية  ووزر�ء  بغد�د  في 
 وتون�ش ولالآن ، لم يمر يوم و�حد �إل و�صجلت » �إ�صر�ئيل « 
يكاد  ل  �إن��ه  حتى   ، �لعربية  للحقوق  جديد�ً  �نتهاكاً  فيه 
ينتهي خرق �إ�صر�ئيلي حتى يتبعه خرق �آخر ���صد منه نكالً 
لل�صعب �لفل�صطيني ، ومهانة بال�مة �لعربية با��صرها ، ول 
تكاد �ل�صحافة �لعربية و�لعالمية ووكالت �ل�نباء تالحق 
تتع�صر  ب�صرعة  تجري  باتت  �لتي  �لنتهاكات  هذه  ��خبار 
مالحقتها ومتابعة تفا�صيلها ، و���صبح �لمو�طن �لعربي 

يتابعها في ذهول ورهبة حدثاً بحدث . 
�لعربية  �ل�م����ة  تعي�صها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رى  �ل��م��ا����ص��اة  �إن 
منها  تتطّلب  ���صبحت  �لحا�صرة  �لمرحلة  في  �لكبرى 
�تخاذ قر�ر�ت جادة وفعالة على غير ما ��لفت �تخاذه من 
��ثبتت �لتجارب و�لممار�صات عدم  قر�ر�ت و��عمال عادية 

جدو�ها وعدم فعاليتها . 
قياد�تها  وك���ل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�م����ة  ��م����ام  �����ص��ع  ��ن   و��ود 
» حقيقة ���صا�صية « وهي ��ن �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها جامعة 
�ل�صتة لم تكن موجهة  �ل�ي��ام  �لعربية منذ حرب  �ل��دول 
�إلى �لفاعل �لرئي�صي �لمبا�صر �لذي �صنع م�صكلة �ل�صرق 
، وم��ا ز�ل  ور�ءه��ا منذ �صناعتها  �ل�و���ص��ط وظ��ل مختبئاً 
على  مقت�صرة  ق��ا���ص��رة  موجهة  ك��ان��ت  ب��ل   ، ر�����ص��ه��ا   على 
» �إ�صر�ئيل « وحدها بالتنديد و�ل�صتنكار تارة ، وبالت�صهير 
و�لقر�ر�ت تارة ��خرى ، ومعروف ��ن » �إ�صر�ئيل « ، لي�صت 
بال��صلوب  �لتعامل  معه  ي��ج��دي  �ل���ذي  �ل��ن��وع  م��ن  دول���ة 
��و  �ل�صيا�صي ، حتى لو جاءها عن طريق �ل�مم �لمتحدة 

مجل�ش �ل�من . 
�لكل يعلم ويعرف ��ن » �إ�صر�ئيل « هي �لع�صو �لوحيد 
�لقر�ر�ت  ��كثر  �صده  �صدرت  �ل��ذي  �لمتحدة  �ل�م��م  في 
�لتي  و�ل�صجب  و�ل�صتنكار  �لتنديد  ع��ب��ار�ت  وك��ل  ع���دد�ً 
و�صجالت   ، و�ل��ق��و�ن��ي��ن  �ل��ب�����ص��ر  عليها  وت���ع���ارف  ع��رف��ه��ا 
 �ل�مم �لمتحدة في هذه �ل�صدد تفوق �لعدد و�لإح�صاء ، 
 ول ج����د�ل ف���ي ��ن �ل�����ص��ب��ب �ل��رئ��ي�����ص��ي ف���ي ع����دم �إذع����ان 
» �إ�صر�ئيل « للقر�ر�ت �لعربية ولقر�ر�ت �ل�مم �لمتحدة 
وم��ج��ل�����ش �ل�م�����ن ول�����دول ع���دم �لن��ح��ي��از ، ي��ع��ود لكون 

�لم�صوؤول �لرئي�صي عن م�صائب �ل�صرق �ل�و�صط مطمئن 
�ل�صرق  ، وم�صالحه في  ��ح��د  في موقعه ول يتعر�ش له 

�ل�و�صط يحميها �صحايا �ل�صيا�صة �ل�ميركية ��نف�صهم . 
 ، و�ل�م��ان��ة  �ل�صدق  بكل  �ل��ق��ول  يمكننا   ، وباخت�صار 
�لتعر�ش للم�صوؤول  �لعربية قد تجنبت  �لدبلوما�صية  �إن 
�لرئي�صي �ل�ول و�لمبا�صر عن جميع �لماآ�صي �لتي غمرت 
�لمنطقة منذ عام 1948 وحتى يومنا هذ� ، وعلى �لنقي�ش 
معظم  في  تتعامل  �لعربية  �لدبلوما�صية  ف��اإن  ذل��ك  من 
بالمودة  يت�صم  تعامالً  �ل�ميركية  �ل�صيا�صة  مع  �ل�ح��و�ل 
هو  نعنيه  �ل��ذي  �لم�صوؤول  ب��ا�ن  خ��الف  ول   ، و�ل�صد�قة 

�لوليات �لمتحدة �ل�ميركية . 
من �لإن�صاف �لقول با�ن �لدبلوما�صية �لعربية حالفها 
بالن�صبة  �لمعروفة  قر�ر�تها  �تخذت  حينما  �ل�صو�ب  كل 
 لإجر�ء�ت �لنفط في ��عقاب حرب ��كتوبر / ت�صرين �ل�ول ، 
و�لتزمت بتنفيذها ب�صورة حازمة و�ل�صتمر�ر في تنفيذ 
�لن�صحاب  يتم  ��ن  �إل��ى  �صهر  بعد  �صهر�ً  �لإج���ر�ء�ت  تلك 
وفي مقدمتها  بكاملها  �لعربية  �ل�ر���ش  �لإ�صر�ئيلي من 
�لقد�ش . غير ��نه مما يوؤ�صف له ، ��ن �لدكتور كي�صنجر قد 
��صتطاع من خالل جولة غز� بها عدد�ً من �لدول �لعربية 
��ن يقنعها بالعدول عن قر�ر�تها ، وقد تم له ذلك من غير 
 ��ن تجلو » �إ�صر�ئيل « عن �صبر و�حد من �ل�ر�ش �لعربية ، 
وب��ذل��ك ف��ق��دت �ل�م����ة �ل��ع��رب��ي��ة ف��ر���ص��ة ذه��ب��ي��ة لتحرير 
��ر��صيها بعد ��ن كانت ثمرة �لنت�صار قاب قو�صين ��و ��دنى 
��يدي  من  كي�صنجر  قطفها   ، �لعربية  �ل�م��ة  ق�صية  من 

�لعرب . 
�لتي  �لما�صية  �ل�ح���د�ث  م�صل�صل  جانباً  �لآن  نترك 
�قترفتها ��ميركا �صد �لعرب و�صعوبهم ويكفينا ��ن ن�صير 
��نه منذ ��ن ���صدر مجل�ش �ل�من قر�ره �ل�صهير رقم 242 
���صو�� قر�ر �تخذته �ل�مم �لمتحدة  وهو بحد ذ�ته يعتبر 
��ميركا قد عطلت  ، ف��اإن  ��ي��ة ق�صية دولية حتى �لآن  في 
تف�صير�تها  في   » �إ�صر�ئيل   « و�صاندت   ، �ل�صامل  تنفيذه 
بر���ش  دفعت  ث��م   ، �لآم��ن��ة  ب��ال��ح��دود  �لمتعلقة  �ل�صهيرة 
�لنظام �لم�صري �لقائم �إلى توقيع �تفاقيات كامب ديفيد 
وما تنا�صل عنها من �تفاقية �ل�صلح �لمنفرد و�لم�صل�صل 
��ن  �إل��ى  رئي�صها  بربط  ج��ر م�صر  �إل��ى  يرمي  ك��ان  �ل��ذي 
ت�صبح م�صر غير عربية ول �إ�صالمية ول �إن�صانية كهدف 
���صا�صي ، و���صبحت بذلك فل�صطين عر�صة لل�صياع تحت 
��ن  ذل��ك  �صاعد على  وم��م��ا   ، �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�م���ن  منطق 
�لدبلوما�صية �لعربية لم تتعامل مع ��ميركا تعامالً جاد�ً 

)*( ��جرى �لمقابلة من عّمان �صادق نو��ش .
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مزيد�ً  ��ر�د  كلما  �لإ�صر�ئيلي  �لجانب  يفعل  كما  وحازماً 
من �لحتالل و�لتو�صع . 

 » �إ�صر�ئيل   « �نطلقت  ��ن   ، ذل��ك كله  ��ب��ع��اد  م��ن  وك��ان 
في ت�صعيد مطالبها وحزم مو�قفها ، وزيادة �عتد�ء�تها 
�ل�ر��صي  م��ن  �صا�صعة  م�صاحات  بم�صادرة  و�نتهاكاتها 
�ل��ع��رب��ي��ة لإقامة  �ل���م���ن���ازل و�ل���ق���رى  ، وه����دم  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�صفة  ف��ي  �ل�خ���رى  تلو  و�ح���دة  �صهيونية  م�صتوطنات 
�لعبث  �إل��ى حد  و�ل��ج��ولن وو�صلت  غ��زة  �لغربية وقطاع 
�ل�هلين  �إ�صطهاد  و�إل���ى  �لدينية  بالمقد�صات  �لرهيب 
و�لتعذيب  و�ل�صجن  بالقتل  و�لجور  و�لتع�صف  بالإرهاب 
�لظالمة  �لن��ت��ه��اك��ات  م��ن  �ل�صل�صلة  �آخ���ر  �إل���ى  و�ل��ط��رد 

�لغا�صمة . 
لم  ��نها   ، « وغرورها  �إ�صر�ئيل   « بلغ من طغيان  لقد 
 ، �لب�صيطة  �ل�م��ور  تتورع عن ت�صعيد مو�قفها حتى في 
 ، �لإ�صر�ئيلي  �لوفد  ��ن  �لقبيل  ه��ذ�  و�آخ��ر ما ج��رى من 
ل�نه   ، بالإ�صكندرية  فل�صطين  فندق  في  يقيم  ��ن  رف�ش 
يحمل ��صم فل�صطين فقط ، فكان ذلك مثالً جديد�ً على 
�لناحية  م��ن  يقابله   ، و�ل��غ��رور  و�لطغيان  �ل�صلف  ذروة 
 ، و��صت�صلم  ��ذع���ن  ق��د  �لم�صري  �ل��ج��ان��ب  ��ن   ، �ل�خ����رى 
فا�صت�صاف �لوفد �لإ�صر�ئيلي في فندق » �صان ��صتفانو « 
فكان ذلك هو �لهو�ن بعينه – ل�ن هذ� �لفندق كان معقالً 
�لمجاهد  �لزعيم  عهد  في  �لم�صرية  �لوطنية  للحركة 
�صعد زغلول طيب �هلل ثر�ه ، وبذلك تهاوى ذلك �لموقع 

�لم�صري �لنقي �إلى م�صتنقع �لرجا�صة �لإ�صر�ئيلية . 
�إن ما ��قدم عليه �ل�صاد�ت وجر �إليه �ل�صعب �لم�صري 
ذل  من  �لطويل  �لعربي  �لتاريخ  عرفها  جريمة  ل�ب�صع 

وخنوع ومهانة و��صت�صالم لم يعرفها �لتاريخ قبله . 
وفعاليتها  قدرتها  عدم  �لعربية  �ل��دول  جامعة  ��ثبتت  •	
لردع �ل�صاد�ت عن ف�صل م�صر عن �لوطن �لعربي ، فما 
تطويرها  ��ج��ل  ول�صيادتكم جهود م�صنية من  ر��يكم  هو 

و�إ�صالحها لخدمة �لعرب وق�صاياهم ؟ 
مقر�ً  و�ل��ج��ه��اد  �لكفاح  بلد  تون�ش  �ل��ي��وم  ���صبحت   -
، و�صط ظ��روف خطيرة  �لعربية  �ل��دول  لجامعة  جديد�ً 
بالغة �لق�صوة و�ل�صعوبة ، وتتوقف ثقة �ل�مة �لعربية بل 

و�لحكم �لعربي وجوده و��صتمر�ره على قر�ر�تها . 
و�لمو�طن �لعربي ذ�ته ل يكتفي بنقل مقر �لجامعة 
تنتقل  ��ن  �إل���ى  يتطلع  و�إن��م��ا   ، ��خ���رى  �إل���ى  عا�صمة  م��ن 
�لجامعة �إلى �آفاق ��خرى من �لجدية و�لفاعلية و�ل��صالة 
�لعربية ، خا�صة و��ن �ل�صعب �لتون�صي �لبطل قد ��صت�صاف 
�لجامعة �لعربية في تون�ش ، و��نقذها من �لجو �لمظلم 
و�إلى  �لم�صوؤومة  �ل��م��ب��ادرة  منذ  بالقاهرة  ��ح���دق  �ل���ذي 

يومنا هذ� . 
�إن م�صكلة �لجامعة �لعربية في هيكلها �لعام ، وعلى 

�صعيد دولها وبعد 30 عاماً من عمرها قد ���صبحت غابة 
�إ�صالحها وتطويرها يثير  و���صبح   ، م�صتع�صية موح�صة 
في  ويختبئون  فيها  يعي�صون  �ل��ذي��ن  ق��ل��وب  ف��ي  �ل��رع��ب 
كلما  و�لرعب  �لخوف  �صيحات  تتعالى  ولهذ�   ، كهوفها 
�صمعو� وقع ��قد�م �لخطوة �ل�ولى لمن يحاول �لإ�صالح 

��و �لتطوير . 
�لعربية  �ل��دول  جامعة  وج��ود  ب�صرورة  موؤمن  �إنني 
بما ين�صجم مع �آمال وتطلعات وطموحات �ل�مة �لعربية 
ث���م لجتياز   ، ��ولً  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ذ�ت  خ��دم��ة  ��ج����ل  وم���ن 
�لمر�حل �ل�صعبة و�لعقبات و�لق�صايا �لمحلية و�لدولية 
و�لمحن  �ل�ح��د�ث  لم�صتوى  ترتقي  حتى  تو�جهها  �لتي 
باتخاذ قر�ر�ت جادة وفعالة تكون مت�صاوية ومتنا�صبة مع 

قدر�تها وطاقاتها وما ��كثرها وما ��فعلها . 
وما��صاة ��متنا �لكبرى �لتي تعي�صها في هذه �لمرحلة 
و�لت�صحيح  �لإ����ص���الح  تتطلب   ، �ل��خ��ط��ي��رة  �ل��ح��ا���ص��رة 
�لعربية  و�ل��صالة  و�لقدرة  �لجد�رة  لتج�صد  و�لتطوير 
ل�صترد�د مجد �لعرب �لذي نقله �لعالم عنهم ، في حين 
هم ن�صوه وتنا�صوه مع كل ما و�صلو� �إليه من علم وتعلم 
 وثقافة . �إن �لتاريخ ل يهمل و�ل�جيال �لقادمة ل ترحم ، 
على  حكمها  و�صيكون   ، وتعرفه  �ل��ت��اري��خ  على  و�صتطلع 
��جيالنا وما عملته ل يرحم ما دمنا مق�صرين ولم نبلغ 

م�صتوى وقف �لتاآمر و�جتياز �ل�صعاب . 
ورفع  بنائه  على  حر�صت  �ل��ذي  �لفل�صطيني  �لكيان  •	
 ، خ��ط��ي��رة  م��ر�ح��ل  ف��ي  �لآن  ي��م��ر   ، لبنة  لبنة  ب��ن��ي��ان��ه 
ت�صوركم  فما هو   ، ي�صمله  وم��ا  �لبنيان  ه��ذ�  ت�صتهدف 

لإنقاذه ؟ 
ودفن   ، �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  ه���دم  م���ح���اولت  �إن   -
بتجريدها   ، �ل�ب���د  �إل���ى  �لفل�صطينية  �لعربية  �لق�صية 
كامل  » تحرير  �لوحيد  و�صالحها  وعنو�نها  �صعارها  من 
�إلى مو�ئد �لمفاو�صات هو  ها  �لتر�ب �لفل�صطيني « بجرِّ
من ��كبر �ل�خطار و���صدها �لتي تهدد هذ� �لكيان وتهدد 

�لو�صع �لعربي با�كمله . 
�ل�فكار  و��ح��ذر من  �لعقول  و��نبه  �ل�نظار  ��لفت  �إنني 
�ل�صيا�صية  �لمفاو�صات  م��ز�ل��ق  م��ن  �لبع�ش  ت���ر�ود  �لتي 
تا�ثير  تحت  �نهز�مية  لت�صويات  طريقها  ف��ي  و�ل��دخ��ول 
حملة �إعالمية م�صللة و�صغوط مفتعلة لها م�صالح في 
خدمة �لعدو ولي�ش من ��جل فل�صطين وق�صيتهم ، بهدف 
دفع �لفل�صطينيين �إلى �لمفاو�صات مع » �إ�صر�ئيل « ، بما 
ل يعود على هذ� �ل�صعب با�ية جدوى ، بل يلحق به �لعار 
و�لذل و�لهو�ن ، و��مامنا مثل حي �صارخ فيما ��قدم عليه 
�ل�صاد�ت ، و�ل�صعب �لم�صري ��كبر عدد�ً وعدة من �ل�صعب 
�لفل�صطيني و��كثر قدرة ، وها نحن نرى �لعدو �لإرهابي 
�ل�صاد�ت  يركل  �ل�صهاينة  من  زمرته  مع  بيغن  مناحيم 
ب��ق��دم��ي��ه �ل��ق��ذرت��ي��ن ك���ل ي���وم م��ث��ل �ل���ك���رة ي��ت��ح��ك��م فيها 



332

�لالعب ويقذفها حيث �صاء ليحقق ما يريد ، و�صيالقي 
��قدم  �إذ�  �لم�صير  �لفل�صطيني ل �صمح �هلل نف�ش  �ل�صعب 
على ��ي لقاء ��و مباحثات ��و مفاو�صات مع �لإ�صر�ئيليين 
�لعرب  �إل��ى جيوب  يديها  تمد  ��ن  ه��و   ، و�ح��د  معنى  لها 
رمو�ش  �نتزعت  �صيئاً  تجد  لم  ف��اإن   ، فيها  ما  كل  لتا�خذ 
��دو�ت  منها  لتتخذ  وروؤو���ص��ه��م  وجوههم  و�صعر  عيونهم 

لم�صت�صفياتها �لطبية . 
وليعلم من ل يعلم ��ن » �إ�صر�ئيل « من وجهة �لنظر 
هم  و�إن��م��ا   ، دول��ة  لي�صت   ، و�ل��دول��ي��ة  �لعربية  �لقانونية 
 ، كبرى  دول��ة  بقوة  مغت�صبين مدعمين  غ��ز�ة  مجموعة 
تدعمهم بالمال و�ل�صالح و�لعتاد و�لرجال �إن �حتاجو� ، 
لتعطيهم حق �إقامة دولة على حقوق �صعب كامل بطرده 
وزرعهم بقوة �لحديد و�لنار و�لإرهاب و�لدمار محلهم ، 
وهذ� �لحق ل يملكه ��حد ولن يملكه ، ما د�م هذ� �ل�صعب 
�لذي �غت�صبت دياره وتر�به يقف موقف �لرجال �لذين 
ل تهزهم �لعو��صف ول تهزهم �ل�صغوط ��و �لم�صاومات 
للمفاو�صات على حق لهم مع �صلطة مغت�صبين ل تنطبق 
عليهم �لقو�نين �لدولية ول ميثاق �ل�مم �لمتحدة ، ول 
يتعلق  فيما  جنيف  ميثاق  ول   ، �لإن�صان  حقوق  مو�ثيق 
�لوطنية  و�ل��ح��ق��وق  �لمحتلة  �ل�ق��ال��ي��م  على  بالحفاظ 
��دينت دولياً كما قلت  وحقوق �لمحاربين وغيرها ، وقد 
، وظلت على حالها  تعد  ب��ق��ر�ر�ت عديدة ل تح�صى ول 
ع�صابة م�صلحة م�صتوطنة غازية ت�صرب عر�ش �لحائط 

بكل �لقيم �لإن�صانية و�لدولية وبكل �لقر�ر�ت . 
لذلك فاإن �ت�صال ��ية جهة فل�صطينية ��و عربية ول�ي 
�صبب من �ل��صباب مع ��ية جهة من جهات �لعدو ، يعتبر 
��و  تبريرها  �لعربية جريمة ل يجوز  �لقو�نين  نظر  في 
�لدفاع عنها وخيانة ما بعدها خيانة . �لكيان �لفل�صطيني 
يحد من  ما  كل  على  تمرد  .. هي  �إذن   ، تحريرية  ث��ورة 
�لفل�صطينية  �لجماهير  نالت ثقة  ، وقد  طبيعة تكوينها 
���صا�ش  على  �صفوفها  في  و�لنخر�ط  نحوها  و�ندفاعها 
��و  تعديله  ي��ج��وز  ل  و�ل���ذي   ، �لمعلن  �ل��وط��ن��ي  ميثاقها 
�للتفاف حول ن�صو�صه ، فالميثاق في بنوده �ل��صا�صية ، 
لي�ش قانوناً د�خلياً ت�صدره حكومة ��و نظاماً لقطاع معين 
يجوز تعديله وتغييره ، و�إنما هو د�صتور ثابت يحدد م�صيرة 
�لجماهير �لفل�صطينية ، ول ينتهي �لعمل به �إل بتحقيق 
�لخطط  ��ن ي�صع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وو�ج��ب   ، ��هد�فه 
مبادئ  لتحقيق  وعلناً  �صر�ً  �لم�صلحة  �لثورية  و�ل�عمال 
ميثاقه ، ول يجوز ��ن ن�صتجدي �لعالم وطناً قومياً لنا ، 

 

�لمعالم مغت�صب  ، فوطننا معروف  في جزء من وطننا 
�ل�رجاء ، وعلينا و�جب خال�صه بكل �لو�صائل �لتي تحفظ 
للوطن و�لكيان كر�مته ، ومن ينك�ش عن ذلك فلن يجد 
م�صير�ً ��ف�صل من �لذين �صبقوه في �لتفريط با�وطانهم 

وكر�متهم وحقوقهم عبر �لتاريخ . 

�لمرحلة  لج��ت��ي��از   ، ت�����ص��ورك��م  ف���ي  �ل�����ص��ب��ي��ل  ك��ي��ف  •	
في  �لعربية  ��متنا  بها  تمر  �لتي  �لحا�صمة  �لخطيرة 

عالمنا �لكبير ؟ 
 - �إن �إغفال ��مر ��ميركا في �لفكر �ل�صيا�صي �لعربي ، 
ف���ي طغيانها  ت���ت���م���ادى   » �إ����ص���ر�ئ���ي���ل   « ج��ع��ل  �ل�����ذي  ه���و 
و�نتهاكاتها خا�صة و��ن �لرئي�ش �ل�ميركي ��علن غير مرة 
��نه ل يريد ��ن ي�صغط على » �إ�صر�ئيل « ويوؤثر ��ن يترك 
�لمعنية  م�صير �لمفاو�صات للحو�ر �لحر بين �ل�طر�ف 
�لوليات  م�صوؤولية  فيه  تتجلى  ما  ��ب��رز  ولعل   . مبا�صرة 
�ل��ج��اري��ة ف��ي �ل�صرق �ل�و���ص��ط ،  �لمتحدة ع��ن �ل�ح����د�ث 
وجنوبه  لبنان  على  �لمتو��صل  �لإ�صر�ئيلي  �لعدو�ن  هو 
�إل��ى ه��دم �ل��ق��رى �للبنانية  ، مما ��دى  ب��ح��ر�ً وج���و�ً وب���ر�ً 
و�لمخيمات �لفل�صطينية ، ف�صالً عن تقبل �آلف �ل�برياء 
�لعزل ن�صاء و��طفالً و�صيوخاً ، وو��صح ��ن �لغاية من ذلك 
�للبنانية  و�لحكومة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حمل  هو  كله 

على �لن�صمام �إلى ت�صوية كامب ديفيد . 
رئي�صاً  لبنان  ��ن  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب��الإع��ج��اب  ي��ج��در  وم��م��ا 
وحكومة و�صعباً قد رف�ش �لعر�ش �لذي ��علنه �لإرهابي 
 » �إ�صر�ئيل   « و   - لبنان  بين  بمفاو�صات  بال�صروع  بيغن 
في  �لإعجاب  مثار  وك��ان   ، بينهما  �صلح  معاهدة  لتوقيع 
�لرف�ش �للبناني ��ن لبنان غارق في م�صاكل و��حد�ث ���صد 
هولً و�صعوبة مما يزعمه �ل�صاد�ت في تبريره لمبادرته 

�ل�صت�صالمية بالن�صبة لم�صر . 
�إن ��مام �لعرب �ليوم فر�صة ذهبية قد ل تتاح لزمن 
طويل في �لو�صول �إلى ت�صوية مقبولة لتحقيق �لمطالب 
�لعربية �لمعروفة ، وهذه �لفر�صة ��ن ��ميركا في ظروفها 
�لحالية تعاني ��زمات خانقة منها على �صبيل �لمثال ��زمة 
 – �لمالي  �لت�صخم  – ��زم���ة  �ل���دولر  – ��زم���ة  �لبطالة 
��زمة �لعجز في ميز�ن �لمدفوعات – ي�صاف لذلك ��زمة 
��ع��ظ��م من  ، فهل هناك فر�صة  �لطاقة  م���و�رد  �ل�زم���ات 
 ، ، بموقف عربي حازم  ��ميركا  ، لمو�جهة  �لفر�صة  هذه 
يحملها على �إجالء » �إ�صر�ئيل « عن �ل�ر�ش �لعربية في 

��قرب وقت ومن غير �صروط مهينة ��و مذلة ؟ 
��مام �لعرب مثل �آخر �صارخ يو�صح عدم �كتر�ث �لغرب 
 بمو�قفهم على �ل�صعيد �لدولي ، ذلك هو �لقر�ر �لكندي ، 
��ول  ، وهذ� هو  �إلى �لقد�ش  ��بيب  بنقل �صفارتهم من تل 
�إ�صر�ئيل «   « ل�   �لطريق لعتر�ف دولي بالقد�ش عا�صمة 
��جنبية  دول  م��ن  مماثلة  �إج����ر�ء�ت  بعد  فيما  و�صتتبعه 

��خرى . 
وفي يقيني ��ن كند� قد ��قدمت على هذ� �لعمل غير 
�إطار  ف��ي  �لبعيد  �ل��م��دى  ع��ل��ى  ين�صجم  ل�ن���ه  �ل��م�����ص��روع 
�ل�صيا�صة �ل�ميركية ، ف�صالً عن �إح�صا�ش من كند� نف�صها 
با�ن رد �لفعل �لعربي ل ينتظر ��ن تكون له قيمة فعلية ، 
و��ن ��ي قر�ر عربي يتخذ في هذ� �ل�صا�ن �صيكون م�صيره 



333

�صوى  ي��ك��ون  ل��ن  �لنهاية  ف��ي  و��ن���ه   ، بعد  فيما  �ل��ت��ر�خ��ي 
و��ن  �صبق  �لتي   ، �لكثيرة  �لتهديدية  �لقر�ر�ت  و�حد من 
���صدرتها �لدول �لعربية ، وعدلت عنها في �لنهاية ، وكان 

حظها �لإهمال . 
��قل  �صيا�صية  �صو�بق  ث��الث  �إل���ى  هنا  �لإ���ص��ارة  ت��ج��در 
��ميركا  ��صتخدمتها   ، �ل�و���ص��ط  �ل�صرق  ��زم��ة  من  خطر�ً 

تطبيقاً لقر�ر�ت �ل�مم �لمتحدة وميثاقها . 
الأولى : حظر �ل��صلحة �ل�ميركية عن تركيا ب�صبب 

�لق�صية �لقبر�صية . 
الثانية : وقف �لم�صاعد�ت �لقت�صادية عن رودي�صيا 

من ��جل مقاومة �لتمييز �لعن�صري . 
الثالثة : وقف �لم�صاعد�ت �لقت�صادية عن باك�صتان 

ب�صبب �لمن�صاآت �لنووية . 
��ما بالن�صبة ل� » �إ�صر�ئيل « ، فاإن �لم�صاعد�ت �لع�صكرية 
�ل�ميركية تتدفق ب�صورة م�صتمرة ، ومن جملتها �ل��صلحة 
�ل��م�����ص��اع��د�ت �لمالية  ف����اإن  ، وك��ذل��ك  �ل��م��ح��رم��ة دول���ي���اً 
 ، لها  تقديمها  ��ميركا ما�صية في  ت��ز�ل  و�لقت�صادية ل 
من  �لإ�صر�ئيلية  �لنتهاكات  يتابع  �ل�ميركي  و�لرئي�ش 
بت�صريحات غير مجدية  غير �هتمام ول مبالة مكتفياً 
مما  ��م��ره��ا  �إن   « �لم�صتوطنات  لإن�����ص��اء  بالن�صبة  كقوله 
يوؤ�صف له ، و�إن��ه يوؤلف عقبة في طريق �ل�صالم « . على 
بال�مو�ل  تبنى في حقيقتها  �لم�صتوطنات  ��ن هذه  حين 
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة حمايتها  �ل���ق���و�ت  وت��ت��ول��ى   ، �ل�م��ي��رك��ي��ة 

بال��صلحة �ل�ميركية . 
و�لدبلوما�صية  �لعرب  لل�صا�صة  �ل�و�ن  �آن  فقد  ولهذ� 
 �لعربية ، ��ن تو�جه �ل�صيا�صة �ل�ميركية بهذه �لحقائق ، 
�لتي  �لكثيرة  �لعربية  �ل��ق��در�ت  با�صتخد�م  تدعمها  و��ن 

تملكها �ل�مة �لعربية . 

�لتي  و�لت�صاريح  �لإع��الم��ي��ة  �لتهديد�ت  حملة  ��م��ا 
تارة  عنيفة  �ل�م��ي��رك��ي��ي��ن  �لم�صوؤولين  بع�ش  ي�صدرها 
وجانحة نحو حاجتها تارة ��خرى تحت �صعار�ت �حتالل 
���ص��ع��ار ح��م��اي��ت��ه��ا ف��ي �لجزيرة  ت��ح��ت  ��و  �ل��ط��اق��ة  م��ن��اب��ع 
��نو�ع  �إل نوع من  ، ما هي في تقديري  و�لخليج �لعربي 
�لمناور�ت �لهادفة �إلى تعزيز وجودها على ح�صاب �نق�صام 
 �لعرب وتمزيق وحدة �صعوبهم ومو�قفهم ، وهي نظرية 

ق ت�صد « .  » فرِّ

وف���ي ه���ذ� �ل��م��ج��ال ف���اإن �ل��م��و�ط��ن �ل��ع��رب��ي ل يقبل 
و�لر�صمية  �لعربية  �لمر�جع  بع�ش  ترددها  �لتي  �لحجة 
لتهديد  ت�صتخدم  ل  ��ن  يجب  �لعربية  �ل��ط��اق��ة  ��ن  م��ن 
�لقت�صاد �لعالمي ، ذلك ��ن �لحفاظ على �لوطن �لعربي 
في  يكون  ��ن  يجب  وكر�مته  �صيادته  و�صون  ومقد�صاته 
موقف  يقف  عالماً  و�إن   ، �عتبار  ��ي  قبل   ، �ل�ول  �لمقام 
�لق�صايا  ومن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ق�صية  من  �لمتفرج 
�لعربية ، ل ي�صتحق ��ن يعطى ��همية تفوق ��همية �لوطن 

�لعربي وكر�مته و�صيادته و��صتقالله . 

لمو�جهة  و�ل��ق��درة  �ل��ق��وة  تمتلك  �لعربية  �ل�م���ة  �إن 
وتحويلها  بها  �لتا�ثير  على  وق��ادرة  �ل�ميركية  �ل�صيا�صة 
و�إبعادها عن » �إ�صر�ئيل « . وتحتاج �إلى �لإر�دة �ل�صيا�صية 
وتفر�ش  ترهب  �لتي  �لثابتة  �لمو�قف  لتخاذ  �لحازمة 
��جل  م��ن  م��و�ق��ف��ه��م  ت��ب��دي��ل  �ل�م��ي��رك��ي��ي��ن  �ل�صا�صة  ع��ل��ى 
خلفتها  �لتي  �لخانقة  �ل�زم��ات  ولحل  �لعليا  م�صالحهم 

�صيا�صة دعم » �إ�صر�ئيل « على ح�صاب �ل�صعب �ل�ميركي .
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�لمنا�صل   ، �ل�صقيري  ��حمد  �لمرحوم  �نتقل  حينما 
�لعربي �لفل�صطيني �لكبير �إلى رحمته تعالى في �ل�صاد�ش 
و�لع�صرين من �صباط/فبر�ير 1980 ، كان قد ��نجز ق�صماً 
����ص��ت��وح��اه ، ورد ب��ه على ب��ي��ان مناحيم  ك��ب��ي��ر�ً م��ن ك��ت��اب 
�إل��ى �صعب م�صر « في �لحادي ع�صر من ت�صرين   « بيغن 
�لثاني/ نوفمبر 1977 . وقد ح�صلت » �صوؤون عربية « على 
مخطوط �لكتاب �لذي تا�مل ���صرة �لفقيد ن�صره قريباً . 
وتن�صر مجلتنا ، في عددها �ل�ول هذ� ، �لف�صل �ل�ول من 
�لكتاب . وقد جاء في و�صية �لفقيد �إلى عائلته » حر�صت 
�ل��ر��ي و�لجهد في  ��ت��رك مير�ثاً من  ��ن  ��ي��ام حياتي  كل 
��دعو  �إن��ي   .. �لعامة  �صوؤوننا  ��و  �لقومية  ق�صايانا  �صبيل 
��بنائي وجميع ���صدقائي في �لوطن �لعربي ��ن ير�جعو� 
هذه �لكتب بالت�صحيح و�لتنقيح ، و��ن يكون ريعها وقفاً 

على تعليم ��بناء �ل�صهد�ء ... « . 
في �ليوم �لتا�صع من �صهر ت�صرين �لثاني/نوفمبر من 
�ل�صعب  مجل�ش  من  �ل�صاد�ت  �لرئي�ش  ��طلق   ،  1977 عام 
نذكر  ��ن  ب��ن��ا  ح��اج��ة  ول   ، �ل�صهيرة  م��ب��ادرت��ه  �ل��م�����ص��ري 
تفا�صيلها فقد نقلتها �ل�قمار �ل�صناعية و��جهزة �لإعالم 
�لعالمية �إلى جميع ��رجاء �لعالم . وكذلك فاإنه ل حاجة 
بنا ��ن نخو�ش في تحليلها وتقييمها ، فاإن �لحكم �لعادل 
ب�صا�نها موكول �إلى نهايتها ، وما ��عظم ���صالفنا �لقد�مى 
حين قالو� : �ل�مور بخو�تيمها . وهذ� هو ��عف ما يقال 

ب�صا�ن هذه �لمبادرة . 
�إ�صر�ئيلية  �لمبادرة قد فجرت مبادر�ت  ��ن هذه  غير 
�صخمة ، في مجال �لإعالم و�ل�صيا�صة معاً ، ور�ح �لعالم 
 ، و�إ�صر�ئيلية  عربية   ، خطابية  مهرجانات  �إل��ى  ي�صغي 
حيث يدلي كل فريق بمطالبه ودعاو�ه ، �صارحاً ���صانيده 

وحججه . 
وج����اءت ��ول����ى �ل��م��ب��ادر�ت �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ، ف��ي �ليوم 
 1977 �لثاني/نوفمبر  ت�صرين  �صهر  م��ن  ع�صر  �ل��ح��ادي 
مبا�صرة بعد يومين من مبادرة �لرئي�ش �ل�صاد�ت ، وكانت 
ل تز�ل �صاخنة ، تعوج وتموج في ��رجاء �لعالم �لف�صيح ، 
وكا�نما كانت » �إ�صر�ئيل « على موعد مع مبادرة �لقاهرة 
مناحيم  ت��ا�ب��ط   ، �ل��ي��وم  ذل��ك  ع�صية  ففي   . ب�صاعة  �صاعة 
بيغن رئي�ش وزر�ء �لعدو ، ذر�ع �لمبادرة �لم�صرية و�صعد 
بها �إلى �ل�قمار �ل�صناعية �ل�ميركية ، ليذيع على �ل�صعب 
 » �إ�صر�ئيل   « موقف  ع��ن  فيه  يتحدث  خطاباً  �لم�صري 
 عن مو��صيع �ل�صاعة �لتي ت�صتا�ثر باهتمام �لر��ي �لعام ، 
�لبرق  . وفي مثل ومي�ش  �ل�صو�ء  و�لدولي على  �لعربي 
��ر�صلت » �إ�صر�ئيل « �لن�ش �لكامل لهذ� �لخطاب �إلى �ل�مم 

 �لمتحدة ، باللغات �لثالث �لعربية و�لإنجليزية و�لعبرية ، 
يوزع على ��ع�صاء �ل�مم �لمتحدة كوثيقة دولية . 

�لحري�ش على حا�صر   ، �لقومي  �لعربي  و�لمو�طن   
�ل�مة �لعربية وم�صتقبلها ، يجب ��ن ين�صرف بال�صرورة 
تاركاً   ، �لعدو �لإرهابي مناحيم بيغن  �إلى در��صة خطاب 
�لإ�صر�ئيلي  فالخطاب   ، جانباً  �ل�صاد�ت  �لرئي�ش  خطاب 
يك�صف ع��ن م��و�ط��ن �ل��خ��ط��ر �ل��ع��دو�ن��ي �ل��ره��ي��ب ، على 
حين ��ن �لعربي يلهث ور�ء �صر�ب ل يكاد ي�صل �إليه حتى 

ينجذب �إلى �صر�ب جديد في �ل�فق �لبعيد . 
وخطاب رئي�ش وزر�ء �لعدو ، لي�ش طويالً ول عري�صاً ، 

 

��ن  يريد  ما  فيه �صاحبه كل  عبا�   ، �ل�غ���و�ر  ولكنه عميق 
يقوله لم�صر وللعرب ، و�لر��ي �لعام �لدولي . وفوق ذلك 
و�ل�لفاظ  �لعبار�ت  ��ق��ل  ��صتخدم  قد  بيغن  مناحيم  ف��اإن 
لإب����ر�ز �����ص��خ��م �ل�ه�����د�ف ، وم���ن ك���ان ل��ه ��ذن����ان لل�صمع 
فلي�صمع ، ومن كان ل يعجبه ما ي�صمع ، فلي�صرب �لبحر ، 
وهو غير بعيد ، فهناك �ل�بي�ش وهناك �ل�حمر ، وللنا�ش 

فيما ي�صربون مذ�هب . 
وبكلمة موجزة ، فاإن خطاب رئي�ش وزر�ء �لعدو ، يمثل 
تحتوي  �صغيرة   » كب�صولة   « �لحديث  �لع�صر  تعبير  في 
�لق�صية �ل�صهيونية برمتها ، ومن هنا كان �لهتمام به 
��جدر و��جدى . و���صبح �لو�جب �لقومي يقت�صي منا ��ن 
ك�صفاً   ، عميق  بتعمق  ندر�صه  و��ن   ، وروي��ة  بتدبر  ن��ق��ر��ه 
 . و��باطيله �لمختلفة و�حدة و�حدة  �لبعيدة  ��غ��و�ره   عن 
مع  �كت�صت  �ل�ب��اط��ي��ل  م��ن  رك���ام  �ل�صهيونية  و�لق�صية 
�لزمن و�لتكر�ر و�لإ�صر�ر رد�ء من �لحق . و�لحق بعيد 

عنها ُبعد �لنجوم و�ل�فالك . 
ومما يحمل على �ل��صف ��ن �لمبادرة �لم�صرية قد لقيت 
 ، �لإع��الم  �لعربي بكل فنون  �لإع��الم  وتنديد�ً من  تا�ييد�ً 

 

 ، يقع تحت ح�صر  م��ا ل   ، وت��اري��خ��اً  وفقهاً   ، ون��ث��ر�ً  �صعر�ً 
وكان   . رد�ً  ول  جو�باً  �لإ�صر�ئيلي  �لعدو  خطبة  تلق  ول��م 
 ، �لعدو  وزر�ء  رئي�ش  به خطاب  �ل��ذي ظفر  �لوحيد   �ل��رد 
�إنه ل  ما قالته �إحدى �ل�صحف �لعربية بر�صاقة و��ناقة » 
و�إن   ، و�لم�صتقبل  بالحا�صر  معنيون  ل�ننا  �ل��رد  ي�صتحق 

�لما�صي قد ���صبح ملك �لتاريخ « . 
�إلى �لما�صي هي  ، دون �للتفات  و�لعناية بالم�صتقبل 
��ول بو�در �لهزيمة في �لمعركة ، ل�ن �لق�صية في �ل��صل ، 
بيننا وبين » �إ�صر�ئيل « ، تقوم على �لما�صي ، وهذ� �لما�صي 
�صي�صنع  �ل��ذي  ه��و  و�لحا�صر   ، �لحا�صر  �صنع  �ل��ذي  ه��و 

�لم�صتقبل ، ولكن في مزيد من �ل�صر ما بعده مزيد . 
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و�لمو�طن �لعربي ، �لقارئ لكل ��دبيات �ل�صهيونية ، 
ولكل منطقيات �صيدتها �لكبرى ��ميركا ، يرى با�صتمر�ر 
تنا�صد�ن  و��ميركا  �ل�صهيونية  ��ن  �ل��دو�م  وعلى  و�إ�صر�ر 
�لعرب على �لدو�م ن�صيان �لما�صي بكل ماآ�صيه ، و�لتطلع 
منا�صدة  ك��ان��ت  وق���د   . ب����الزده����ار  ي��ن��ع��م  م�صتقبل  �إل����ى 
�ل�صتعمار �إلى جميع �ل�صعوب �لمنا�صلة لتحقيق حريتها 
و�صيادتها؛ �لتخلي عن �لما�صي ، و�عتماد �لو�قع �لقائم ، 
وبناء حياة جديدة ولكن على ���صا�ش هذ� �لو�قع . ولو ��ن 
�لحركات �لتحريرية في �لعالم قد ��لقت بالها �إلى هذه 
على  �لمغلوبة  لل�صعوب  تتحقق  لم   ، و��مثالها  �لمنا�صدة 
على  جاثماً  �ل�صتعمار  ولبقي   ، �صيادة  ول  حرية  ��مرها 

�صدر �لقار�ت �لقديمة في هذ� �لعالم . 
�نت�صار�تها  تحقق  وه���ي  �ل�صهيونية  م�صيرة  وف���ي 
��ثيرت  ت��دع��و كلما  ك��ان��ت د�ئ���م���اً   ، ب��ع��د م��رح��ل��ة  م��رح��ل��ة 
 منا�صبة للو�صول �إلى ت�صوية �صلمية ، �إلى ن�صيان �لما�صي ، 
و�لنطالق من �لو�قع �لذي و�صلته �ل�صهيونية دون ��ن 
تتر�جع ولو خطوة و�حدة �إلى �لور�ء ، ول تفتا� �ل�صهيونية 
، مرحلة بعد مرحلة . ويكون  تحقق �لو�قع بعد �لو�قع 
و�ل�خذ  �لما�صي  لن�صيان  متجددة  دعوة  �لجديد  �لو�قع 

بالو�قع �لجديد . وهكذ� دو�ليك .. 
�لمفارقة حزينة ومفجعة في موكب  ومن هنا تبدو 
ي�صمع  حينما   ، و�لإ�صر�ئيلية  �لعربية  �ل��م��ب��ادر�ت  ه��ذه 
�ل��م��و�ط��ن �ل��ع��رب��ي دع����وة و�ح�����دة م���ن �ل���ط���رف �لعربي 
و�لطرف �لإ�صر�ئيلي معاً وفي وقت و�حد . هذه �لدعوة 
نحن  �لما�صي  نن�صى  دعونا   : و�لعربية  بالعبرية  تقول 
�لقول  ه��ذ�  وف��ي   ... �لم�صتقبل  �إل��ى  ولننظر  �ليوم  ��بناء 

وحده ت�صفية وت�صوية قبل �لدخول في �لت�صوية . 
وموقف �ل��الرّد ، ��و �لالمبالة من �لجانب �لعربي ، 

 

 ، و�لدولي  �لعربي  �ل�صعيدين  على  �لخطيرة  ��بعاده   له 
 ، �لتحدي  على  ي�صر  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �لجانب  ��ن  وخا�صة 
�ل�صعيد  وعلى   . للت�صدي  ينه�ش  ل  �لعربي  و�لجانب 
�لعربي فاإن �لخطر �لعربي يتمثل في ��ن �لمو�طن �لعربي 
ل ي�صمع رد�ً عربياً على �لتحدي �ليهودي . وهذ� يف�صي 
في �لنهاية �إلى �صعف �لق�صية �لعربية وتر�خي ���صحابها 
في �لدفاع عنها . ��ما على �ل�صعيد �لدولي ، فاإن �لق�صية 
�ل�صهيونية تزد�د �إقناعاً لدى �لإن�صان �لعادي في �لعالم ، 

 

، ��ي ق�صية ل يد�فع عنها  ولماذ� يكترث �لعالم لق�صية 
رئي�ش  �لت�صدي لخطاب  ف��اإن عدم  هنا  ومن   . ���صحابها 
تماماً   ، بالحجة  �لحجة  م��ط��اردت��ه  وع���دم  �ل��ع��دو  وزر�ء 
�ل�ر�ش  على  ي�صقط  حتى  �لميد�ن  في  �لعدو  كمطاردة 
�إعياء و�إغماء ، �إنما هو خطا� فادح ، و�إثم قومي ل يغتفر ، 

وذلك ��كثر �ل�لفاظ تهذيباً ور��فة ورحمة . 
ومما يزيد في خطورة �ل�مر ، ��ن خطاب بيغن قد جاء 
في ��عقاب خطاب �لرئي�ش �ل�صاد�ت ، وفي موكب �إعالمه 

وكا�نهما طرفان لق�صية و�حدة ، عادلة و�صريفة . 

ف��ي قر�ءته   ، �ل��ع��دو  ي��ب��دو خ��ط��اب رئي�ش وزر�ء  وق��د 
�ل�صريعة ، ��نه يردد كالماً عادياً ومعاد�ً . ولكن �لحقيقة 
غير ذلك ، فاإنه في ظاهره كال�فعى ناعم �لملم�ش وفي 
�ل�فعى من  ��ن تتخذ  �لخ�صية  . و�لخ�صية  �لعطب  ��نيابه 

بيوتنا جحور�ً لها ، ومن بيوتنا �إلى عقولنا و��فئدتنا . 
 وقد وردت في خطاب مناحيم بيغن مقولت خطيرة ، 
��ن تمر  ، ول ي�صح  وتوؤكدها  �ل�صهيونية  �لدعوى  تجدد 
من غير مناق�صة ��و تفنيد ، حرمة للحق و�لتاريخ معاً ، 
وذود�ً عن �لق�صية �لعربية وعن ق�صية فل�صطين بالذ�ت ، 
وخا�صة في هذه �ل�وقات حيث تجري محاولت ��صتعمارية 
جادة لإفر�غها من م�صامينها �لقومية وقد�صية موقعها 
��خطر هذه  . ولكن  �لعربية ووجد�نها  �ل�م��ة  في �صمير 
�لمقولت �لتي ت�صل �إلى حد �لترهات هو ما ورد في �آخر 
 خطاب مناحيم بيغن حين ��علن لل�صعب �لم�صري قوله 
» و�صي�صعدنا ��ن نرحب برئي�ش جمهوريتكم ، و��ن ن�صتقبله 
��بينا  ��نتم ونحن من  ورثناها  �لتي  �لتقليدية  بال�صيافة 

�لم�صترك �إبر�هيم « . 
ول �صك ��ن عبارة » �ل�صيافة �لتقليدية « �لتي يتم�صح 
فاإن   ، �لكذب  ه��ذ�  على  �لغ�صب  تثير  بيغن  مناحيم  بها 
�لذين نهبو� ثرو�ت �ل�صعوب بالربا و�لبتز�ز و�لختال�ش 
و�لقيم  لل�صرف  �لمنافية  �ل�خ��رى  �لو�صائل  عن  ناهيك 
بكامله  وطناً  �غت�صبو�  �لذين  ف��اإن  وكذلك   ، �ل�خالقية 
�إلى  م��دن��ه  م��ن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ممتلكات  و���ص��رق��و� 
قر�ه ، �إلى مز�رعه �إلى م�صانعه ، �إلى فر��صه و��ثاثه ، �إلى 
�إهانة  ��كبر  يوجهون  �إنما  ه��وؤلء   ، ومقتنياته  مدخر�ته 
ومتى   . با�ل�صنتهم  يلوكونها  حينما   » �ل�صيافة   « لكلمة 

كانت �لل�صو�صية �لدولية كرماً و�صيافة ؟ 
ولكن ق�صة » ��بينا �إبر�هيم « على حد تعبير مناحيم 
على  تنطوي  ل�نها  �لمقال  لها هذ�  نفرد  ��ن  بد  بيغن ل 
��كذوبة  ، وه��ي  �ل��ت��اري��خ �لإن�����ص��ان��ي  ��ك��ذوب��ة عرفها  ��ك��ب��ر 
في  ود���ص��وه��ا  �صيا�صية  ل�غ��ر����ش  �ليهود  ��ح��ب��ار  �ف��ت��ر�ه��ا 
 ، تاريخية  م��ر�ج��ع  �إل��ى  �نتقلت  ومنها   ، �لدينية  كتبهم 
وم�����ص��ت ت��ك��رر ع��ب��ر �ل��ع�����ص��ور و�ل�ج���ي���ال ح��ت��ى غ���دت من 

�لم�صّلمات في �لثقافة �لعامة �ل�صائعة . 
وهذه �ل�كذوبة ل ي�صفع لها قدم �لزمان �لذي ترجع 
ثم  زمناً طويالً  �متدت  قد  �ل�ر���ش  �صطحية  ف��اإن   ، �إليه 
هو�دة  غير  �ل�ر����ش من  �إل��ى  ���صقطها  ��ن  �لعالم  لبث   ما 
ول رحمة . و�آية �لعجب �لعجاب ��ن يتولى مناحيم بيغن 
بنف�صه ترديد هذه �ل�كذوبة ، نا�صباً نف�صه �إلى �إبر�هيم ، 

 

وهو �آخر يهودي على وجه �ل�ر�ش ي�صتطيع ��ن يرفع ن�صبه 
�إلى �إبر�هيم ، ويربط قر�بته بال�صعب �لم�صري وبال�مة 

�لعربية عن طريق » ��بينا �لم�صترك �إبر�هيم « . 
وح�صبنا ، كرد ��ولي على هذه �ل�كذوبة ، ��ن نرجع �إلى 
ع��ن حياته  بيغن  و�صعه مناحيم  �ل��ذي   » �ل��ث��ورة   « كتاب 
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 ، يا�صين  دي��ر  �صفاح  ��ن  لنرى   ، فل�صطين  ف��ي  �لإره��اب��ي��ة 
�ل�صيوخ  �ل�برياء من  بدماء  �لملطختين  بيديه  قد كتب 
و�لن�صاء و�ل�طفال ، ��نه ولد في بولونيا ، و��نه دخل �إلى 
من  غمرة  في  �لثانية  �لعالمية  �لحرب  ��ث��ن��اء  فل�صطين 

ي�صمون بالمهاجرين �ليهود غير �ل�صرعيين . 
�ل����ي����وم م����ا ي����ق����ارب ن�����ص��ف �صكان   وف�����ي ف��ل�����ص��ط��ي��ن 
من   ، بيغن  مناحيم  �صاكلة  على  ه��م  م��ن   ،  » �إ�صر�ئيل   «
ورو�صيا  و��ل��م��ان��ي��ا  وه��ن��غ��اري��ا  وروم��ان��ي��ا  بولونيا  م��و�ل��ي��د 
وكثير من بلد�ن �لعالم ، وجميع هوؤلء ل ي�صتطيعون ��ن 
يرتقو� �إلى ��بوة �إبر�هيم عبر رحلة تاريخية طويلة تقرب 
من ��ربعة �آلف عام ، هلكت خاللها ��ق��و�م ، وبادت دول ، 

وت�صتتت ��مم ، و�ن�صهرت في غ�صونها �صعوب و�صعوب . 
ول��و ��ن ��ح����د�ً م��ن ي��ه��ود �ليمن ق��د زع��م ه��ذ� �لزعم 
ي��دي��ه قالمة  ب��ي��ن  ل��ك��ان��ت   ، بيغن  ��ع��ل��ن��ه مناحيم  �ل���ذي 
ظفر من �صبهة تاريخية في ��نه تحدر من ملوك حمير 
�لذين �عتنقو� �ليهودية في �صالف �لع�صر و�لزمان ، و�إن 
��نهم  فالثابت   ، �إبر�هيم  مو�ليد  من  لي�صو�  ه��وؤلء  ك��ان 
 . �إبر�هيم في ديارهم  ، وما حل  كانو� من وثنيي �لعرب 
 فالحجاز كانت �آخر ما و�صل �إليه �إبر�هيم في رحالته . 
�لن�صب  �نتحل  �لعر�ق قد  يهود  من  ��ح��د�ً  ��ن  لو  وكذلك 
�إلى �إبر�هيم ، لكان له خيط نحيل من �ل�صك في ��نه من 
بقايا �ل�صبي �لبابلي ، ��و �ل�صبي �ل��صوري ومن هنا جاءت 
��و  �لمغرب  يهود  من  ��ح��د�ً  ��ن  لو  بل   . باإبر�هيم  �ل�صلة 
تون�ش ��و م�صر قد نادى با�بوة �إبر�هيم ، لن�صرف �لظن 
��نه من يهود �ل�ندل�ش �لذين عا�صو� مع �لعرب و�صاركو� 
في �لحكم ومجالت �لعلم و�لقت�صاد ، ثم هاجرو� منها 

�إلى �لوطن �لعربي بعد ��ن ��صتعاد �لإ�صبان ��ر�صهم . 
��ما ��ن يتم�صح مناحيم بيغن با�عتاب �إبر�هيم ، فذلك 
حد  على   ، �ل�باطيل  باطل  هو  بل   ، �ل�صارخ  �لباطل  هو 
��ن  �لعربي  �لمو�طن  حق  ومن   . �لحكيم  �صليمان  تعبير 
ل يقف عند حدود هذه �لردود �لمنطقية �لحا�صمة ، فال 
 ، و��طر�فها  ��بعادها  بكل  �لحقيقة  عن  نك�صف  ��ن  لنا  بد 
حتى ل تبقى في �ل�مر �صبهة . وخا�صة ��ن بع�ش » قادة 
، يتحدثون  �إليهم با��صمائهم  ��ن ن�صير  �لعرب « ول نريد 
 » ��بناء عمومتنا  �ليهود   « ، عن  �إعالمهم  ��جهزة  ومعهم 
 وهم يح�صبون ��نهم بذلك يثبتون ��نهم قوم متح�صرون ، 
وهي   . �ليهود  وبين  بيننا  �لقر�بة  درج��ة  يعرفون  و��نهم 
 ، �آدم عليه �ل�صالم  �إل من �لجد �ل�على   قر�بة ل تنحدر 
��بو  �آدم هو  ف��اإن   ، �إبر�هيم  ��ب��ن��اء  �إبر�هيم ول من  ل من 

�لب�صر ، �ل�خيار منهم و�ل��صر�ر . 
وقد يبدو ل�ول وهلة ، ��ن هذ� �لكالم نر�صله جز�فاً من 

�لعلم  �إلى  . ولنرجع  ��و برهان تاريخي  غير دليل علمي 
و�إلى �لتاريخ ، بل فلنرجع ��ولً �إلى » �لتور�ة « وهي كتاب 
�ليهود ديناً ، ود�صتور �ل�صهيونية حركة و�صيا�صة وعقيدة 
وهدفاً . وخال�صة ما ورد في �لتور�ة ب�صا�ن �لقر�بة �لتي 
يعقوب  و��ن   ، يعقوب  ذري��ة  �ليهود هم  ��ن  ب�صددها  نحن 
هو �بن �إ�صحق ، و�إ�صحق �بن �إبر�هيم . وهذ� هو م�صل�صل 
�لقر�بة �إلى �إبر�هيم . وفي �لق�ص�ش �ليهودية ��ن يعقوب 
له ��صم �آخر وهو » �إ�صر�ئيل « ويعني جندي �هلل ، ومن هنا 

ي�صمى �ليهود ب� » بني �إ�صر�ئيل « . 
و��ول ما يجب ��ن نلفت �إليه �لنظر ، ��ن �إبر�هيم �ليهود 
هو غير �إبر�هيم �لم�صلمين ، ف��ال�ول ، كما هو في تور�ة 
 ، �لم�صلمين  �إبر�هيم  عن  تاماً  �ختالفاً  ، يختلف  �ليهود 
�لقر�آن  ف��ي  م��ر�ت  ع��دة  ذك��ره  ورد  �لم�صلمين  و�إب��ر�ه��ي��م 
قد  �لجميلة  �ل�صور  ه��ذه  في  �لر�ئعة  و�صورته   ، �لكريم 
 ، ، و�صفاء �لتوحيد  ��رقى درجات �لكمال �لإن�صاني   بلغت 
و���ص��م��و �ل��ق��ي��م �ل��روح��ي��ة �ل��رف��ي��ع��ة ، وم���ن ه��ن��ا ف��ه��و عند 
و��بو   «  » �لرحمن  خليل   « و   » �ل�ن��ب��ي��اء  ��ب��و   « �لم�صلمين 
« يدعو  �لتحيات   « ق��ر�ءة  �ل�صالة في  ، وفي   » �ل�صيفان 
�للهم بارك على �صيدنا محمد كما   : �لم�صلمون قائلين 

باركت على �صيدنا �إبر�هيم . يرددونها في كل �صالة . 
�آخ��ر ل يمت ب�صلة  فاإنه �صخ�ش  �ليهود  �إبر�هيم  ��م��ا 
��يدينا  بين  �ل��ت��ور�ة  ه��ي  وه��ا   ، �لم�صلمين  �إب��ر�ه��ي��م  �إل��ى 
 لنتعرف على �صيرة �إبر�هيم كما وردت في �صفر �لتكوين ، 
��و ��بر�م كما ورد في  وهو ��ول ���صفار �لتور�ة . �إبر�هيم - 
�لتور�ة قبل ��ن يتحول ��صمه �إلى �إبر�هيم ، ولد في ��ور)1( 
» �لكلد�نيين « ��ما �آباوؤه فقد ذكرت �لتور�ة ��نهم يرجعون 

بن�صبهم �إلى �صام بن نوح . 
بد�ية  عن  ع�صر  �لحادي  �لإ�صحاح  في  �لتور�ة  وتقول 
�لق�صة ، �إن » تارح « و�لد ��بر�م قد خرج من ��ور �لكلد�نيين 
��ب��ر�م وزوجته  �بنه   ، �ل�صغيرة  ���صرته  �إلى ح��ار�ن)2( ومعه 
 ، �صار�ي ، و�بن ��خيه لوط وزوجته ِملَكة . و��قامو� هناك 
وكانت ��يام تارح مائتين وخم�ش �صنين ، ومات في حار�ن . 
وجاء في �لإ�صحاح �لثاني ع�صر ��ن �لرب قال ل�بر�م » �ذهب 
من ��ر�صك ومن ع�صيرتك ومن بيت ��بيك �إلى �ل�ر�ش �لتي 
��ريك فا�جعلك ��مة عظيمة .. وفيك تتبارك جميع قبائل 
�ل�ر�ش .. فذهب ��بر�م كما قال له �لرب .. وكان �بن خم�ش 

و�صبعين �صنة حين خرج من حار�ن « . 
ثم تذكر �لتور�ة ��نهم » ��تو� ��ر�ش كنعان ومعهم ذخائر 
�إلى مكان  �إبر�هيم في �ل�ر�ش  وعبيد وما�صية .. و�جتاز 
�صكيم - نابل�ش - وكان �لكنعانيون حينئذ في �ل�ر�ش « . 
وتحدثت �لتور�ة بعد ذلك عن تجو�ل ��بر�م في �ل�ر�ش . 
)1( مدينة ��ور تقع ��طاللها غربي مدينة �لنا�صرية في �لعر�ق ، وكانت مركز عبادة �لقمر ، ومن هنا كان عزوف �إبر�هيم عن عبادة �لقمر 

ل�نه ر�آه من �لآفلين ، كما ورد في �لقر�آن �لكريم . 
)2( حار�ن ، ��صمها �لآن حّر�ن تبعد ثالثماية ميل �إلى �ل�صمال �ل�صرقي من دم�صق . 
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وتقول �لتور�ة فيما بعد �إنه » حدث جوع في �ل�ر�ش وكان 
�صديد�ً « ، فانحدر ��ب��ر�م �إلى م�صر ليتغرب فيها ، ومعه 

زوجته �صار�ي » وكانت ح�صنة جد�ً « كما توؤكد �لتور�ة . 
��ق��دم ق�صة مدونة في  تا�تي ق�صة خليعة لعلها  وهنا 

تاريخ » �ل�دب « �لمك�صوف . 
��ب��ر�م قال  ��ن   « �لتور�ة  �لق�صة كما ترويها  وخال�صة 
ل�صار�ي �مر��ته وهي على مقربة من م�صر .. �إني علمت 
قالو�  �لم�صريون  ر�آك  ف��اإذ�   ، �لمنظر  �م��ر��ة ح�صنة  ��ن��ك 
��ختي  �إن��ك  قولي   . وي�صتبقونك  فيقتلوني  �م��ر��ت��ه  ه��ذه 

ليكون لي خير ب�صببك وتحيا نف�صي من ��جلك .. « ! 
ت��روي �لتور�ة » فلما دخل  ، كما  وذل��ك ما وقع فعالً 
�لمر��ة ح�صنة جد�ً  ��ن  �لم�صريون  ر��ى  ��ب��ر�م على م�صر 
فا�خذت �إلى بيت فرعون ف�صنع �إلى ��بر�م خير�ً ب�صببها ، 
و�صار له غنم وبقر وحمير وعبيد و�إم��اء و��تن وجمال . 
و�صرب �لرب فرعون وبيته �صربات عظيمة ، ودعا ��بر�م 
وق��ال له : ما ه��ذ� �ل��ذي �صنعت بي ؟ لماذ� لم تخبرني 
��خ��ت��ي حتى ��خذتها  ��ن��ه��ا �م��ر��ت��ك ؟ ل��م��اذ� قلت ل��ي ه��ي 
�صيعوه  ��نا�صاً  به  . ووك��ل  .. خذها و�ذه��ب  لتكون زوجتي 

�إلى خارج �لديار « . 
وهكذ� فاإن �لتور�ة تقذف بزوجة �إبر�هيم - �صتنا �صارة 
كما ي�صميها �لم�صلمون - �إلى ��ح�صان فرعون في فر��صه ، 
ليعود بها �إبر�هيم » م�صيعاً « خارج �لديار ، مجلالً بالإثم 
 ، �ليهود حقاً  ه��ذ� هو جد  �إبر�هيم  ف��اإن  ويقيناً   . و�لعار 
�إثم وعار  . فالق�صة  �لم�صلمين  ��ن يكون جد  وحا�صا �هلل 
��ن  ، وع��ار  ��خته  ��ن يتزوج �لرجل  �إث��م  في حق �ل�نبياء - 

يبيع عر�صه بالجمال و�لعبيد و�لحمير . 
ثم تروي �لتور�ة في �لإ�صحاح �لثالث ع�صر ��ن �لرب 
�إذ�  ، حتى  » �صا�جعل ن�صلك كتر�ب �ل�ر���ش  ق��ال ل�ب��ر�م : 
��صتطاع ��حد ��ن يعد تر�ب �ل�ر�ش فن�صلك ��ي�صاً يعد « . 
وتتحدث �لتور�ة بعد ذلك عن حرب محلية ��صترك فيها 
��بر�م ، �صنعر�ش لها في كتابنا بالتف�صيل . ثم ي�صكو ��بر�م 
في �لإ�صحاح �لخام�ش ع�صر �إلى �لرب قائالً : » �إنك لم 
تعطني ن�صالً ، فا�خرجه �لرب �إلى خارج ، وقال �نظر �إلى 
�ل�صماء وعد �لنجوم �إن ��صتطعت ��ن تعدها ، وقال له هكذ� 

يكون ن�صلك « . 
 وي�صتا�نف �لإ�صحاح �ل�صاد�ش ع�صر ق�صة ��بر�م فيقول : 
��ب��ر�م فلم تلد له . وكانت لها جارية  » ��ما �صار�ي �م��ر��ة 
م�صرية ��صمها هاجر ، فقالت ل�بر�م �دخل على جاريتي 
لعلي ��رزق منها بنين . فدخل ��بر�م على هاجر فحبلت . 

فلما ر��ت �صار�ي ��ن هاجر حبلت ��ذلتها فهربت هاجر من 
وجهها . فوجدها مالك �لرب على عين في �لبرية فقال 
لها » تكثير�ً ��كثر ن�صلك فال يعد من �لكثرة و�صتلدين �بناً 
تدعين ��صمه �إ�صماعيل . وكان ��بر�م �بن �صت وثمانين لما 
ولدت هاجر �إ�صماعيل ل�بر�م « )1( وقال �هلل » ها ��نا ��بارك 
رئي�صاً  ع�صر  �ثني   ، جد�ً  كثير�ً  و��كثره  و��ثمره  �إ�صماعيل 

يلد و��جعله ��مة كبيرة « . 
 يبد�� �لإ�صحاح �ل�صابع ع�صر حديثه قائالً » ولما كان 
��ب���ر�م �ب��ن ت�صع وت�صعين �صنة ظهر ل��ه �ل��رب وق��ال ل��ه : 
�صا�جعل عهدي بيني وبينك و��كثرك كثير�ً جد�ً . وتكون 
��باً لجمهور من �ل�مم ، فال يدعى ��صمك بعد �ليوم ��بر�م 
��باً لجمهور من  ��جعلك  �إبر�هيم . ل�ني  بل يكون ��صمك 
�ل�مم . و��ثمرك كثير�ً جد�ً و��جعلك ��مماً . وملوك منك 
يخرجون . و�صار�ي �مر��تك ل تدعوها �صار�ي بل ��صمها 
�صارة . و��باركها و��عطيك ��ي�صاً منها �بناً . ��باركها فتكون 
��مماً ، وملوك �صعوب منها يكونون . ف�صقط �إبر�هيم على 
 وجهه و�صحك . وقال في قلبه هل يولد لبن مئة �صنة ، 
لنا  تقل  ول��م   .  » �صنة  ت�صعين  بنت  وه��ي  ���ص��ارة  تلد  وه��ل 

�لتور�ة كيف �صجلت ما قاله �إبر�هيم في » قلبه « ! 
�لتور�ة ق�صة   وفي �لإ�صحاح �لثامن ع�صر تروي لنا 
طريفة تقول �إن �لرب ظهر لإبر�هيم وقال له » �صيكون 
 لمر��تك �صارة �بن ، وكانت �صارة �صامعة في باب �لخيمة . 
وكان �إبر�هيم و�صارة �صيخين متقدمين في �ل�يام . وقد 
�نقطع ��ن يكون ل�صارة عادة كالن�صاء . ف�صحكت �صارة في 
 باطنها وقالت ��بعد فنائي يكون لي تنعم و�صيدي قد �صاخ . 
فقال �لرب لإبر�هيم لماذ� �صحكت �صارة .. هل ي�صتحيل 
على �لرب �صيء . في �لميعاد ��رجع �إليك ... ويكون ل�صارة 
�بن . فا�نكرت �صارة قائلة لم ���صحك ل�نها خافت . فقال 

�هلل ل بل �صحكت « . 
 وب�صبب هذ� �ل�صحك بين �صارة » وربها « فقد �صمى 
�لعبرية  باللغة  معناه  �للفظ  فهذ�   » �إ�صحق   « �لمولود 
�ل�صحك  �إل��ى  تدعو  كلها  و�لحكاية   ! ي�صحك  �لقديمة 
. �إذ كيف عرفت �لتور�ة ��ن �صارة قد �نقطعت عنها  فعالً 
» في  ���ص��ارة �صحكت  ��ن  ع��رف��ت  وك��ي��ف   ، �لن�صاء   » ع���ادة   « 

باطنها « من حديث �لرب . 
 وي���ا�ت���ي �لإ���ص��ح��اح �ل��ع�����ص��رون ل��ي��ك��رر لإب��ر�ه��ي��م نف�ش 
�لق�صة �لمرذولة �لتي وقعت له مع فرعون م�صر ، لتكون 
هذه �لمرة مع ملك �آخر هو ��بيمالك ملك جر�ر)2( . وتقول 
��بيمالك  و��ق��ام عند  �إبر�هيم تغرب في ج��ر�ر  �إن  �لتور�ة 
)1( و�إ�صماعيل ���صله في �للغة �لقديمة » لي�صمع ��يل « و » ��يل « �إله كنعاني معناه �لإله �ل�كبر ، وكان مولد �إ�صماعيل في نحو عام 1794 ق . م في 
بلدة �لثميلة بين بئر �ل�صبع و�لعوجا من ��عمال فل�صطين . ��ما ��مه هاجر فهي من » ��م �لعرب « �إحدى قرى بلدة �لفرما �إلى �لجنوب �ل�صرقي 

من بور �صعيد . وهاجر تعرف » با�م �لعرب « ويرجح ��ن يكون هذ� هو �صبب ت�صمية �لقرية على ��صمها . 
)2( كانت تقوم على �لتل �لمعروف تل جمة �إلى �لجنوب �ل�صرقي من غزة . 
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ملك �لفل�صطينيين ، وقال �إبر�هيم عن �صارة �مر��ته هي 
��ختي ، و��خذ ��بيمالك �صارة . وجاء �هلل �إلى ��بيمالك في 
�إنها متزوجة ببعل ... ف��الآن رد �مر��ة  �لحلم وق��ال له : 
 �لرجل . ودعا ��بيمالك �إبر�هيم وعنفه بغ�صب على فعلته ، 
فقال له �إبر�هيم لقد خفت ��ن يقتلوني » من ��جل �مر��تي 
لي�صت  ��نها  ( غير   !!  ( ��ب��ي  �بنة   ، ��ختي  وبالحقيقة هي 
�بنة ��مي ) ! ( ف�صارت لي زوجة ) ! ( « فا�عطى ��بيمالك 
�إبر�هيم غنماً وبقر�ً وعبيد�ً و�إماء ورد �إليه �صارة �مر��ته . 

 

�إن   « تقول  طريفة   » با�عجوبة   « �لب�صعة  �لق�صة  وتنتهي 
و�مر��ته  ��ب��ي��م��ال��ك  �هلل  ف�صفى  �هلل  �إل���ى  �صلى  �إب��ر�ه��ي��م 
وجو�ريه فولدن . ل�ن �لرب كان قد ��غلق كل رحم لبيت 
 ��بيمالك ب�صبب �صارة �مر��ة �إبر�هيم « . ويبدو ��ن » �لرب « 
، ليفتح رحم �صارة  با��صره  ��رح��ام �لبيت �لملكي  ��غلق  قد 
و�لليالي مع  �ل�ي���ام  بقيت من  بقيت ما  وق��د   ، بعد  فيما 

ملك جر�ر ، من غير خمار ول �إز�ر . 
وفي �لإ�صحاح �لحادي و�لع�صرين تا�تي �لتور�ة مبا�صرة 
لتقول �إن �لرب » �فتقد �صارة كما قال . وفعل �لرب ل�صارة كما 
تكلم . فحبلت �صارة وولدت لإبر�هيم �بنا في �صيخوخته « ، 

���صماه �إ�صحق . وكان �إبر�هيم �بن مئة �صنة . 
�لثاني و�لع�صرون ليروي   ويا�تي بعد ذلك �لإ�صحاح 
ق�صة �لفد�ء على نقي�ش ما يقول به �لإ�صالم في �لقر�آن . 
فال�صحية في �لتور�ة هو �إ�صحق ولي�ش �إ�صماعيل . وموقع 
�لفد�ء هو في ��حد جبال �لقد�ش ل في مكة ، و�لتفا�صيل 
�ل�خرى تكاد ��ن تكون متقاربة . وتقول �لتور�ة �إن �لرب 
 قال لإبر�هيم » من ��جل ��نك لم تم�صك �بنك وحيدك ، 
�ل�صماء  ك��ن��ج��وم  ت��ك��ث��ي��ر�ً  ن�صلك  و��ك��ث��ر  م��ب��ارك��ة  ��ب���ارك���ك 
وكالرمل �لذي على �صاطئ �لبحر ... ويتبارك في ن�صلك 
��نك �صمعت لقولي « و�صكن  ��مم �ل�ر���ش من ��جل  جميع 
�بنك وحيدك   « وع��ب��ارة   . �صبع  بئر  ف��ي  بعدها  �إب��ر�ه��ي��م 
ل��ن��رى كيف  �ل��ق��ارئ  ��ن تبقى ف��ي ذ�ك���رة  �إ���ص��ح��ق « يجب 
ح�صر  �إل��ى  بالإ�صافة  �ليهودية  �لق�صية  محور  ���صبحت 

حكاية �لفد�ء في �إ�صحق دون �إ�صماعيل . 
�إن �صارة  �ل��ث��ال��ث و�ل��ع�����ص��رون   وي��ق��ول لنا �لإ���ص��ح��اح 
عا�صت مئة و�صبعاً وع�صرين �صنة . و�إنها ماتت في حبرون 
في ��ر���ش كنعان - �لخليل؛ وفي ح��و�ر مع ��ه��ل �لمدينة 
ويرجو   ، عندهم  ون��زي��ل  غ��ري��ب  ��ن���ه  �إب��ر�ه��ي��م  نا�صدهم 
�إبر�هيم دفن �صارة في مغارة حقل �لمكفيلة في حبرون 

في ��ر�ش كنعان . 
�إبر�هيم  �إن  و�ل��ع�����ص��رون  �ل���ر�ب���ع  �لإ���ص��ح��اح  وي��ق��ول 
 ���ص��اخ وت��ق��دم ف��ي �ل�ي�����ام ف��دع��ا �إل��ي��ه ��ل��ي��ع��ازر �لدم�صقي 
 . ي��دك تحت فخذي  « وق��ال له �صع  » عبده وكبير بيته 
» فا��صتحلفك بالرب �إله �ل�صماء و�إله �ل�ر�ش ��ن ل تا�خذ 

��نا  �لذين  �لكنعانيين  بنات  - من  �إ�صحق   - لبني  زوج��ة 
تذهب  ع�صيرتي  و�إل����ى  ��ر����ص���ي  �إل����ى  ب��ل   ، بينهم  ���ص��اك��ن 
وتا�خذ زوجة لبني �إ�صحق « . وليالحظ �لقارئ ��صتمر�ر 
�لتركيز على �إ�صحق دون �إ�صماعيل ، كما عليه ��ن يالحظ 
�لبالد  ��ه��ل  وه��م   ، وبناتهم  �لكنعانيين  على  �لعد�ء  روح 

و���صحابها �ل�صرعيون . 
 وت��م�����ص��ي �ل���ت���ور�ة ف��ي ع���دة ���ص��ف��ح��ات ل��ت��روي ق�صة 
�لقديمة  �ل��صاطير  تناف�ش  بالمفاجاآت  مليئة  طريفة 
يرويها  كما  �لق�صة  وخال�صة   . ون�صيجاً  وتخريفاً  �صرد�ً 
�لإ�صحاح �لر�بع و�لع�صرون ��ن » عبد �إبر�هيم « ذهب على 
 ، �لنهرين  ��ر�م  �إل��ى  �لجمال حتى و�صل  قافلة من  ر�����ش 
�لبئر  عند  تعرف  وكيف   ، �إبر�هيم  ع�صيرة  ت�صكن  حيث 
 على �بنة �بن ��خي �إبر�هيم » رفقة « وعلى كتفها جرتها ، 
. وع��ذر�ء ) !! ( لم  » وكانت �لفتاة ح�صنة �لمنظر ج��د�ً 
يعرفها رجل « . ولم تذكر لنا كيف عرفت ��ن رفقة كانت 
ع��ذر�ء ، وهي ما ت��ز�ل عند �لبئر لم يم�ص�صها ب�صر ! ثم 
 تم�صي �لق�صة فتروي حديث » عبد �إبر�هيم « مع رفقة ، 
وك��ي��ف ت��م �ل��ت��ع��ارف بينهما ، وك��ي��ف دع��ت��ه �إل���ى �ل��ب��ي��ت ، 
�لمهمة  وع��ن   ، ��بيها  وب��ي��ن  بينه  �لحديث  م��ن  ك��ان  وم��ا 
�لعبد  عر�ش  كيف  ثم   ، ��جلها  من  �إبر�هيم  ��وف��ده  �لتي 
بنات  ��هله وع�صيرته ومن غير  �إ�صحق من   مو�صوع زو�ج 
�لكنعانيين . ثم تحكي �لق�صة ��مر �لمو�فقة على �لزو�ج 
��ر�ش  قا�صدين  �لجمال  ركبن  وفتياتها  رفقة  ��ن  وكيف 
�إلى خباء  ، فا�دخلها  �إ�صحق  �للقاء مع  �لجنوب وكيف تم 
��مه �صارة . » و��خذ رفقة ف�صارت زوجة له و��حبها وتعزى 

�إ�صحق بعد موت ��مه « . 
�ل��ك��ر�ه��ي��ة �ل�صديدة  ��ن ه��ذه �ل����ص��ط��ورة ت��ب��رز   وم��ع 
�لتي ي�صمرها �إبر�هيم للبنات �لكنعانيات ، �إل ��ن مرجعاً 
�صارة  وفاة  بعد  تزوج  �إبر�هيم  �إن  يقول  تاريخياً مرموقاً 
ً)1( ويبدو  �مر��تين كنعانيتين رزق منهما با�حد ع�صر ولد�
��ن �إبر�هيم قد ��حب لنف�صه ما كرهه لولده �إ�صحق ، ��و ��ن 

�لكنعانيات ���صلح لل�صيوخ من �ل�صباب ! 
ليقول  و�لع�صرون  �لخام�ش  �لإ�صحاح  يطالعنا  ثم   
��خ���ذ زوج���ة ��صمها ق��ط��ورة ف��ول��دت له  �إب��ر�ه��ي��م  �إن  ل��ن��ا 
فعالن  وزن  على  ومعظمها  ���صماوؤهم  وردت  ��ولد  �صتة 
وهو وزن عربي في �ل�صميم ، وولد �ل�بناء ثمانية ��ولد 
عا�ش  �إبر�هيم   « ��ن  �لإ�صحاح  وي��روي   . ���صماوؤهم  ذك��رت 
ب�صيبة  وم��ات  روح��ه  و���صلم   ، �صنة  و�صبعين  وخم�صاً  مئة 
ودفنه   . قومه  �إل��ى  و�ن�صم  ��ي��ام��اً  �صبعان  �صيخاً  �صالحة 
�إ�صحق و�إ�صماعيل في مغارة �لمكفيلة حيث دفنت �مر��ته 
�صارة « . ويذكر �لإ�صحاح بعد ذلك مو�ليد �إ�صماعيل بن 
�إبر�هيم �لذي ولدته هاجر �لم�صرية . فذكرت ���صماءهم 

)1( تاريخ الطبري - ج1 . �ش 309 - 311 . 
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» بديارهم وح�صونهم . �ثنا ع�صر رئي�صاً ح�صب قبائلهم . 
و���صلم روحه  �صنة  وثالثين  �إ�صماعيل مئة و�صبعاً  وعا�ش 

ومات و�ن�صم �إلى قومه « . 
منذ  �ل��ت��ور�ة  في  وردت  كما  �إبر�هيم  ق�صة  هي  تلك   
مولده في ��ور �لكلد�نيين حتى هجرته �إلى �صورية ، و�إلى 
فل�صطين و�إلى م�صر ثم عودته �إلى فل�صطين وما تخلل 
ذلك مما جرى من حكايات ل�صارة ومعها ، ثم وفاته ودفنه 
�إلى �ليوم مدينة  في حبرون �لمدينة �لتي تحمل ��صمه 
�لخليعة  �ليهودية  �لق�ص�ش  فا�ين هذه   . �لرحمن  خليل 
كما  �إبر�هيم  ل�صيدنا  �لطاهرة  �لإ�صالمية  �ل�صيرة  من 
 ، �لإ�صالمي  �لتر�ث  كتب  وفي  �لكريم  �لقر�آن  في  وردت 

وفيها من جليل �لمو�قف ما يا�خذ بمجامع �لقلوب . 
��ين هذه �لف�صائح �ل�خالقية مما ي�صرده كتاب » �ل�ن�ش 
�لجليل في تاريخ �لقد�ش و�لخليل « حين يقول : » روي 
�ل�صر�ويل  لب�ش  ��ول من  �إبر�هيم كان  ��ن  �بن عبا�ش  عن 
 . » ��ن ترى �ل�ر���ش عورته  ل�ن��ه كان من حيائه ي�صتحي 
ولتكن �لرو�ية ���صطورة ، ولكنها ���صطورة تبالغ في �لحياء 
و�ل�صرف و�لعفة « )1( بل ��ين متاجرة �إبر�هيم بزوجته كما 
�صردتها �لتور�ة مما جاء في �لتر�ث �لإ�صالمي » ��ن �آزر ��با 
�إبر�هيم كان ي�صنع �ل��صنام ويعطيها لإبر�هيم ليبيعها ، 
 فكان �إبر�هيم يقول : » من ي�صتري ما ي�صره ول ينفعه ؟ « 
فال ي�صتريها ��ح��د ، ف��اإذ� ب��ارت عليه ذهب بها �إل��ى �لنهر 
ف�صوب فيه روؤو�صها وقال لها ��صربي ��صتهز�ء بقومه « )2( 
فا�ي �لتاجرين ��رفع و��روع في �لتاريخ �لإن�صاني ، �لتاجر 
�لذي جاء ذكره في �لتور�ة ��م �لتاجر �لذي جاء ذكره في 
 �لقر�آن !! بل �إن حو�ر �إبر�هيم مع عقل �إبر�هيم ووجد�نه ، 
��عظم ما ق�صه �لقر�آن على  ، يعتبر  كما جاء في �لقر�آن 
فقال  �لكوكب  �إل��ى  �إبر�هيم  نظر  حين   ، �لزمن   م�صامع 
) هذ� ربي ( . فلما ��فل �ن�صرف عنه وهو يقول ) ل ��حب 
�لآفلين ( . ثم ) ر��ى �لقمر بازغاً ( فقال ) هذ� ربي ( . 
فلما غاب �ن�صرف عنه وقال ) لئن لم يهدني ربي ل�كونن 
) هذ�  قال  �ل�صم�ش  فلما طلعت   .  ) �ل�صالين  �لقوم  من 
��ف��ل��ت �ن�صرف عنها وق��ال لقومه  ��ك��ب��ر ( فلما   رب��ي ه��ذ� 
) �إني بريء مما ت�صركون ، �إني وجهت وجهي للذي فطر 

�ل�صماو�ت و�ل�ر�ش حنيفاً وما ��نا من �لم�صركين )3( ( . 
وبعد ، فاإن ق�صة �إبر�هيم كما جاءت في �لتور�ة   
�إلى ��صتنتاجات هامة ، تناق�ش �لدعوى �ليهودية  توؤدي 
من �لر���ش �إلى �ل��صا�ش ، وتكفينا موؤونة �لرد على بيغن 
تثبت  ب�صيطة  كلمة  ف��ي  فهي  نف�صها  �ل��ت��ور�ة  ن�ش  م��ن 
ب�صورة قاطعة ��ن �إبر�هيم لي�ش جد�ً لليهود ، فهو يكاد ��ن 
يكون » �آدم « �لثاني ، جد�ً لالإن�صانية با��صرها ولي�ش جد�ً 

لليهود وحدهم . ويكفي في هذ� �لمجال ��ن نبرز �لنقاط 
�لتالية : - 

��ب��ر�م ��ن » يجعله ��مة عظيمة .  : ��ن �لرب وعد  اأولً 

 

حينما  وذل��ك   ،  » فيه  تتبارك  �ل�ر����ش  قبائل  جميع  و��ن 
�إليه �لخروج من �لعر�ق . وو��صح من هذ� �لكالم  طلب 
 ، ��و غيرهم  �ليهود   ، و�ح��د  ب�صعب  لي�ش خا�صاً  ��ب��ر�م  ��ن 
جميعاً  �لب�صر  ي�صمل  وه��ذ�  �ل�ر���ش  قبائل  لجميع  ولكن 

على وجه �لتعميم . 
��نه  �ل���رب  ��ك���د  م�صر  م��ن  ��ب����ر�م  ع��اد  حينما   : ثانياً 

 

��ن  ��ب��ر�م كتر�ب �ل�ر���ش ل ي�صتطيع ��حد  » �صيجعل ن�صل 
كان  ع��دده��م  ل�ن  �ليهود  على  ينطبق  ل  وه��ذ�   » يعده   «
 ، محدود�ً على مر �لتاريخ ، وهم من ��ق��ل �ل�ق��و�م ع��دد�ً 
بني  �صيكونون  �إبر�هيم  ن�صل  ��ن  �لإلهي  �لتا�كيد  ومفهوم 

�لب�صر ��جمعين . 
، ف��ي م��و���ص��وع لح���ق م��ن �صفر  �ل���رب  : وع���اد  ثالثاً 
�إبر�هيم �صيكونون  ��ن » ن�صل  ��خرى  ، و��كد مرة  �لتكوين 
�لرب  وك��ان   ، يعدها  ��ن  ي�صتطيع  ك��ان  �إذ�   ، �لنجوم  بعدد 
 « �إب��ر�ه��ي��م  ن�صل  �إل���ى  �����ص��ار  ق��د  �ل�صابقة  �لمنا�صبة  ف��ي 
 كتر�ب �ل�ر�ش « ، و�لنجوم و�لتر�ب ��قرب �إلى عدد �لب�صر 

��جمعين ، ل �إلى �صعب بذ�ته .. 
�إبر�هيم بل  : ولم تقت�صر توكيد�ت �لرب على  رابعاً 
��علن  فقد   ، �لم�صرية  �إبر�هيم  زوج��ة  �صملت هاجر  �إنها 
ن�صلها  يكثر  ��ن   » �إ�صماعيل   « ول��دت  ��ن  بعد  �ل��رب  �إليها 

بحيث ل يح�صى . 
خام�شاً : وبعد ميالد �إ�صماعيل يظهر �لرب لإبر�هيم 
�صا�كثرك   « فيها  له  يقول  جديدة  توكيد�ت  �إليه  ليعلن 
كثير�ً جد�ً ، وتكون ��باً لجمهور من �ل�مم ، ويكون ��صمك 
��ب��ر�م بل يكون  �إبر�هيم فال يكون ��صمك بعد  بعد �ليوم 
�ل�مم  م��ن  لجمهور  ��ب���اً  ل�ن��ي جاعلك   . �إب��ر�ه��ي��م  ��صمك 
�لتوكيد�ت  وه��ذه   » ��مماً  و��جعلك   ، ج��د�ً  كثير�ً  و��ثمرك 
ت�صير كلها �إلى ��ن �إبر�هيم هو لجميع �لقبائل و�ل�صعوب 
. وهذ� هو �ل�صبب في  ��باً لهم جميعاً  و�ل�م��م و��نه يكون 
�لقديمة  �للغات  « في  �إبر�هيم   « ، ل�ن لفظة  ��صمه  تغير 

معناها » ��بو �لجمهور « . 
�صارة  �إل���ى  لت�صير  �ل���رب  ت��وك��ي��د�ت  وع���ادت   : �شاد�شاً 
�إن �صار�ي �صي�صبح ��صمها  ��ن �لرب قال لإبر�هيم  فتذكر 
�صارة » ��باركها و��عطيك منها �بناً ، فتكون ��مماً ، وملوك 
�ل�م  وكا�نها  �صارة  ���صبحت  وبهذ�   ، يكونون  منها  �صعوب 
�ل�ب  �إبر�هيم  ���صبح  كما   ، ح��و�ء  بعد   ، للب�صرية  �لثانية 

�لثاني بعد �آدم . 
�بن  �إ�صماعيل  تغفل  ��ن  �لتور�ة  ت�صتطع  ولم   : �شابعاً 

)1( �لم�صدر �ل�صباق ، �ش 48 . 
)2( �لم�صدر نف�صه ، �ش 27 . 

)3( �صورة �ل�نعام - القراآن الكريم . 
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�لجارية فقالت �إن �لرب » �صيباركه ويثمره ويكثره كثير�ً 
جد�ً ، ويلد �ثني ع�صر رئي�صاً ويجعله ��مة كبيرة « . 

ثامناً : ول يفوتنا في هذ� �لمجال ��نه بالإ�صافة �إلى 
قطورة  ت��زوج  قد  �إبر�هيم  ف��اإن   ، وهاجر  �صارة  �لزوجتين 
كنعانيتين  �مر��تين  وت��زوج  و��ح��ف��اد  ��ولد  منها  له  وك��ان 

��نجب منهما بنين وبنات . 
تا�شعاً : يبرز في هذه �لمقتب�صات ��ن �لنزعة �لعن�صرية 
 ، �ليهود  �إبر�هيم  ف��اإن   ، �لتاريخ  ق��دم  قديمة  �ليهود   عند 
�ل���ذي ��ع��ل��ن ع��ن نف�صه ��ن���ه » غ��ري��ب ون��زي��ل « ف��ي مدينة 
�صديدة  كر�هية  ي�صمر   ، �لكنعانيين  كنف  وف��ي  ح��ب��رون 
لل�صعب �لكنعاني ، ويبعث بعبده �إلى �لعر�ق ، ليختار لبنه 

�إ�صحق زوجة من �آل بيته . 
عا�شراً : كما تبرز هذه �لمقتب�صات �إ�صحق با�نه بطل 
�لفد�ء ، و��ن �إ�صحق هو �بنه �لوحيد مع ��ن �إ�صماعيل هو �بنه 
�لكبير ويكبره بثالثة ع�صر عاماً . ولكن �إ�صماعيل عربي 
 ، �إ�صر�ئيل  ��صمه  ، ويعقوب  يعقوب  ��ب��و  و�إ�صحق هو   ، �ل�م 
�ليهود  ل�ح��ب��ار  بد  ل  فكان   ، �إ�صر�ئيل  بنو  ينت�صب  و�إل��ي��ه 

�لذين كتبو� �لتور�ة ��ن يد�صو� في �لتور�ة هذه �لوقائع . 
حادي ع�شر : ويتبع ذلك ��ن �لذين كتبو� �لتور�ة قد 
جعلو� بيت �لمقد�ش ل مكة مو�صع �لفد�ء ، توكيد�ً على 
�لذي  يعقوب  و��ن   ، �لمقد�ش  ببيت  �إ�صر�ئيل  بني  دع��وى 
هو �إ�صر�ئيل ، كان بطل �لفد�ء . دون ��ن يكون لإ�صماعيل 

�لعربي ، �بن هاجر �لم�صرية ، ��ي ��ثر ��و خبر . 
ثاني ع�شر : وقبل هذ� وذ�ك فاإن �لتور�ة قد ��غفلت ��ن 
 �إبر�هيم هو عربي و�بن قبيلة عربية .. فهو من �لعر�ق ، 
�لعهد  ذلك  في  ي�صتوطنه  �لعر�ق  وك��ان   ، �لكلد�نيين  ��ور 
 �ل��ق��ب��ائ��ل �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ن��زح��ت م��ن �ل��ج��زي��رة �ل��ع��رب��ي��ة . 
�ل�صهير  كتابه  �لعقاد في  �ل��صتاذ عبا�ش  ��و�صح ذلك   وقد 

» �إبر�هيم ��بو �ل�نبياء « . 
�ليهود  ن��زوع  �لتور�ة تبرز  ف��اإن  و��خير�ً   : ثالث ع�شر 
�إلى �لإثر�ء �لحر�م بكل و�صيلة ، ول حرج ��ن تكون �لزوجة 
��و �ل�صقيقة ، هي �لو�صيلة ، ولم يجد ��حبار �ليهود حرجاً 

لإل�صاق هذ� �لعار با�بي �ل�نبياء ، �إبر�هيم عليه �ل�صالم . 
نقر��ه في  ، كما  �ل�صريع  �لتلخي�ش  ونخل�ش من هذ� 
�لتور�ة نف�صها ، وهي كتاب �ليهود �لمقد�ش ، �إلى ��ن ن�صيب 
�ليهود في ��بوة �إبر�هيم ل تتجاوز حفنة رمل �صغيرة من 
رم��ال �لبحر ، وم��ا هو ��ق��ل من ذل��ك من ت��ر�ب �ل�ر����ش . 
��ن  �لف�صاء  عالم  عن  ليخبرنا  �لحديث  �لعلم  ج��اء  وق��د 
 نجومه ل تعد ول تح�صى ، وبهذ� ���صبح �صهم » �إ�صر�ئيل « 

في �إبر�هيم ��قل من �لقليل ، بل ��قرب �إلى �لعدم . 
وهي  للتور�ة  �ل�صابرة  �ل��در����ص��ة  �إل��ي��ه  تنتهي  م��ا  ه��ذ� 
تقودنا �إلى �لحقيقة �ل�صائحة �ل�صارخة �إلى عنان �ل�صماء 
با�ن حديث بيغن عن �صلة �ليهود باإبر�هيم تكذبه �لتور�ة 

بنف�صها ون�صها . 

ولكن هذ� �لمقال يظل ناق�صاً �إذ� لم نتناول ولو ب�صورة 
�صريعة موقف �لم�صيحية من هذه �ل��صطورة �ليهودية ، 
في  يتكلم  من  ���صدق  هو  �ل�صالم  عليه  �لم�صيح  و�ل�صيد 
يدعو  وهو  �لم�صيح  �ل�صيد  ت�صدى  وقد   ، �لمو�صوع  هذ� 
�ليهود  ل��دع��وى   ، و�ل�صالم  و�لمحبة  �لخير  ر�صالة  �إل��ى 
با�نهم ��بناء �إبر�هيم ، وقام بينه وبينهم حو�ر عنيف يجد 

�لقارئ �لعربي تفا�صيله �لو�فية في �ل�ناجيل . 
وكان �لمجتمع �ليهودي قد بلغ ��ق�صى درجات �لإلحاد 
و�لنحطاط �لخلقي و�لف�صاد �لجتماعي ، وقد ��ثار ذلك 
في نف�ش �ل�صيد �لم�صيح ثورة عارمة على �لحياة �ليهودية 
فانطلق   ، و�لن�صا�ة  �لمولد  يهودي  بنف�صه  وهو   ، برمتها 
��باطيل �ليهود وخر�فاتهم ، فكان  �إلى �لثورة على  يدعو 

��عظم ثائر يهودي على مر �لع�صور و�ل�جيال . 
 وث����ار ��ول م��ا ث���ار ع��ل��ى �ل��ع��ق��دة �ل��ك��ب��رى ف��ي نفو�ش 
�ليهود ، ��ل وهي ��نهم ��بناء �إبر�هيم و��نهم في ع�صمة من 
�لعذ�ب و�لعقاب ، و�إنا لنجد في �إنجيل يوحنا ) �لإ�صحاح 

�لثامن ( حو�ر�ً عنيفاً بينه وبينهم : 
قال �ليهودي للم�صيح : ��بونا هو �إبر�هيم . 

قال لهم ي�صوع : لو كنتم ��ولد �إبر�هيم كنتم تفعلون 
لم  هذ�   . تقتلوني  ��ن  تطلبون  ولكنكم   . �إبر�هيم  ��عمال 

يعمله �إبر�هيم . ��نتم من ��ب هو �إبلي�ش . 
��ن يترجم غ�صبه من  ولم يتردد �ل�صيد �لم�صيح من 
�لهيكل  �ل�صدة و�لعنف فقد دخل  �إلى   ،  �لوعظ و�لإر�صاد 
وباعة  �ل�����ص��ّر�ف��ي��ن  ف��ي��ه  ور��ى   ، م���رة   - �ل��ي��ه��ود  معبد   -

 

�لحمام ، فا�خرجهم وهو يعلن في وجههم » لقد جعلتم 
بيت �هلل مغارة ل�صو�ش « . 

وفي جبل �لزيتون �لو�قع �صرقي بيت �لمقد�ش وقف 
 ، �ل�خ���رى  تلو  �ل��و�ح��دة  �صيحاته  يبعث  �لم�صيح   �ل�صيد 
��ور�صليم  يا   ، ��ور�صليم  يا   « بقوله  �ليهود  جموع  م��ن��ذر�ً 
��ردت  �إليها كم مرة  �لمر�صلين  �ل�نبياء ور�جمة  يا قاتلة 
تحت  ��ف��ر�خ��ه��ا  �ل��دج��اج��ة  تجمع  كما  ��ولدك  ��ج��م��ع  ��ن 
 » لكم خر�باً  يترك  بيتكم  ذ�  هو  تريدو�  ول��م   ، جناحيها 

 

) �إنجيل متى - �لإ�صحاح 23 ( . 
�ليهود  على  �لإنجيل  ي�صتد  �لر�صل  ��عمال  �صفر  وفي 
يقول  ح��ي��ث  م��ع��ت��ق��د�ت��ه��م  م���ن  في�صخر   ، غ��ل��ي��ظ  ب��ك��الم 
�لمختونين  وغير  �ل��رق��اب  ق�صاة  ي��ا   « �ل�صابع  �لإ���ص��ح��اح 
بالقلوب و�لآذ�ن . كما كان �آباوؤكم كذلك ��نتم . ��ي �ل�نبياء 

لم ي�صطهده �آباوؤكم وقد قتلو� �لذين �صبقو� « . 
��برز  وه��و من   ، �لر�صول  بول�ش  دور  ذل��ك  بعد  ويا�تي 
تالميذ �ل�صيد �لم�صيح وقد ولد ون�صا� يهودياً ، و��صطهد 
 �لم�صيحية ��ول �ل�مر ثم �عتنقها و���صبح من ���صد دعاتها ، 
وها نحن نر�ه في ر�صائله �لبليغة يدخل في حو�ر عنيف 
حاد مع جموع �ليهود ، وي�صيح في وجههم قائالً : » هل 
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» ثم يتحدث عن  ��ي�صاً  ��لي�ش لال�مم   . �هلل لليهود فقط 
��بوة �إبر�هيم ويفرق بين » �إبر�هيم �لج�صد « و » �إبر�هيم 
�ل�عمال « في ر�صالة بول�ش على ��هل رومية ) �لإ�صحاح 
�لر�بع ( . وهو يوؤكد بذلك ��ن �لنت�صاب �إلى �إبر�هيم لي�ش 
�لر�صول  بول�ش  . ويعود  �ل�صالحة  بال�عمال  بالدم ولكن 
لتوكيد هذ� �لمعنى فيتحدث في ر�صالته �ل�ولى �إلى ��هل 
 كورنثو�ش ) �لإ�صحاح �لعا�صر ( عن » �إ�صر�ئيل �لج�صد « ، 
ن�صل  من  ��نهم  يزعمون  �لذين  ��ولئك  بذلك  يعني  وه��و 
�إب��ر�ه��ي��م . وي����ردد ف��ي ر���ص��ال��ت��ه �إل����ى ��ه����ل روم��ي��ة قائالً 

 

 » ل�نه لي�ش جميع �لذين من �إ�صر�ئيل هم �إ�صر�ئيليون « . 
 ، �إبر�هيم هي م�صا�لة رمزية   » ��ب��وة   « ��ن  كل ذلك ليوؤكد 
ولي�صت �لعبرة بالقر�بة ، و�إنما بال�عمال �ل�صالحة ، ل�ن 
 » �إبر�هيم هو ��ب لجميعنا « كما يردد �لمرة بعد �لمرة ، 
�لنا�ش  كعالقة  ب��اإب��ر�ه��ي��م  �ل��ي��ه��ود  ع��الق��ة  ت�صبح  وب��ه��ذ� 
فهو  ��بعد  م��دى  �إل��ى  �لر�صول  بول�ش  ويذهب   . ��جمعين 
يعلن في ر�صالته �إلى ��هل غالطية ، ورومية ، ��ن �إبر�هيم 
هو » ��ب لجميع �لم�صيحيين « ، وبذلك يوؤكد هذ� �لعاّلمة 
هو  كما  للم�صيحيين  ه��و  �إب��ر�ه��ي��م  ��ن  �لكبير  �ل��ي��ه��ودي 

لليهود �صو�ء ب�صو�ء . 
من  وي�صخر  �ليهود  يعّنف  ك��ان  ه��ذ�  �لر�صول  وبول�ش 
دعاو�هم  على  وي��رد  بالعبرية  �إليهم  يتحدث   ، ��باطيلهم 
بمنطقهم . فقد كان متفقهاً في دينهم ، وبلغ من جد�له 
« وهو  �لختان   « و  �إبر�هيم  ��ث��ار معهم مو�صوع  ��ن  معهم 
 ، �لختان  » نحن  ، فقال لهم  �ليهود  �لإيمان عند   عالمة 
نعبد �هلل بالروح ... ول نتكل على �لج�صد . من جهة �لختان 
��ن��ا من جن�ش   ،  ) ) مثلكم  �لثامن  �ليوم  ��ن��ا مختون في 
 �إ�صر�ئيل ، ومن �صبط بنيامين ، عبر�ني من �لعبر�نيين ، 
��هل  �إلى  ��نا فري�صي « ) من ر�صالته  ومن جهة �لنامو�ش 
، من  ك��ل حججهم  على  �لطريق  وب��ه��ذ� قطع   .  ) فيلبي 

�لختان �إلى ن�صب �لعبر�ن ، �إلى ��بوة �إبر�هيم . 
في  بول�ش  قاله  ما  �لمو�صوع  ه��ذ�  في  �لكالم  ذروة  ولكن 
ر�صالته �إلى ��هل غالطية ) �لإ�صحاح �لثالث ( حين قال » �إن 
وبهذ�   » �إبر�هيم  بنو  ��ولئك هم  �لإي��م��ان  ��ه��ل  �لذين هم من 
جعل �لإيمان - ل قر�بة �لدم - هي �ل�صلة �لوثقى باإبر�هيم . 
وما هو ��بلغ من ذلك ��ن بول�ش �لر�صول قد ��نكر على 
�لإ�صر�ئيليين �إ�صر�ئيليتهم ، حين ��علن �إليهم في ر�صالته 
�إلى روميه ) �لإ�صحاح �لتا�صع ( قوله ، لي�ش جميع �لذين 
من �إ�صر�ئيل هم �إ�صر�ئيليون ، ول ل�نهم من ن�صل �إبر�هيم 
هم جميعاً ��ولده « . وبهذ� ���صبحت ��بوة �إبر�هيم ومعها 
�لإيمان  عالقتها  رمزية  م�صا�لة  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صخ�صية 
بكل  ��خ���رى  م��رة  . وت�صدى لهم  �لإي��م��ان  ول �صيء غير 
 ، �إبر�هيم  �إل��ى  بانت�صابهم  يتعلق  فيما  وخا�صة   دعاو�هم 
ف��ق��ال ف��ي ر���ص��ال��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة �إل����ى ��ه����ل ك��ورن��ث��و���ش ، ��هم 
��هم   ، ��ي�صاً  فا�ن  �إ�صر�ئيليون  ��هم   ، ��ي�صاً  فا�نا  عبر�نيون 

ن�صل �إبر�هيم فا�نا ��ي�صاً « ) �لإ�صحاح �لحادي ع�صر ( . 
ومع ��ن هذه �لحجج �لد�مغة قد �نق�صى عليها ع�صرون 
، تدمغ  ناب�صة  ت���ز�ل ح��ي��ة  ��ن��ه��ا ل  �إل   ، �ل��زم��ان  م��ن  ق��رن��اً 
في  و�لمحتل  �لعدو  بيغن  من  مكان  كل  في  �لإ�صر�ئيليين 
�صو�ء  نيويورك  في  �ليهودي  �لحاخام  �إل��ى   ، �لمقد�ش  بيت 
ب�صو�ء ، �إلى �ل�ع�صاء �ليهود في �لكونجر�ش في و��صنطن . 

ولي�ش لنا ��ن نن�صى في هذ� �لمجال ��ن يوحنا �لمعمد�ن 
بانت�صاب  مندد�ً  عالية  �صيحة  �ليهود  وجه  في  �صاح  قد 
�ليهود �إلى �إبر�هيم . فلن�صتمع �إليه وهو ي�صيح » يا ��ولد 
�ل�فاعي ، ل تفتكرو� ��ن تقولو� في ��نف�صكم لنا �إبر�هيم ��باً . 

 

��ن يقيم من هذه �لحجارة  �إن �هلل ق��ادر  ��ق��ول لكم  ل�ن��ي 
كان  �لمعمد�ن  يوحنا  ��ن  وم��ع��روف   .  » لإبر�هيم  ��ولد�ً 
وفي  معتقد�تهم  من  يخاطبهم  كيف  عرف  وقد  يهودياً 
 لغتهم . وكان �ل�صيد �لم�صيح يقول لليهود في وجوههم : 
وفي   . �ل�فاعي  ��ولد   ، �لحيات  ��يها   ، �ل�نبياء  قتلة  �إنكم 
�إنجيل يوحنا ي�صل �ل�صيد �لم�صيح  �لإ�صحاح �لر�بع من 
�إلى قمة �لثورة على �ليهود ويقول » �إن �لخال�ش هو من 
�ليهود « . فكانت هذه ��عظم �صيحة تد�وت وما تز�ل في 

�صمع �لزمان . 
��كبر  �ل�م���ر  و�ق���ع  ف��ي  �لم�صيحية  ك��ان��ت  وه��ك��ذ� فقد 
�ل�صيد  وك���ان   ، �ل��ي��ه��ود  ��ب��اط��ي��ل  ع��ل��ى  ت�صحيحية  ث���ورة 
�لم�صيح نف�صه هو ر�فع علم �لثورة فقد ت�صدى للع�صبية 
للخال�ش  كطريق  �إب��ر�ه��ي��م  �إل��ى  و�لنت�صاب   ، �ليهودية 
�إلى طهارة  ، ل  ��ولً  �إلى طهارة �لقلوب  و�لع�صمة ، ودعا 

�لج�صد بالختتان ��و بالنتماء �إلى �إبر�هيم . 
�ل�صهير  �ل��م��وؤرخ  �����ص��ار  و��مثالها  �لمعاني  ه��ذه  و�إل���ى 
�لإمبر�طورية  ��صمحالل   « كتابه  ف��ي  جيبون  �ل����ص��ت��اذ 
ل�نها  �نت�صرت  �لم�صيحية  �إن   «  : ق��ال  حيث   » �لرومانية 
�صححت �لكثير من تطبيقات �ليهود لعقيدتهم في �لرب 
وو�صائل عبادته . وبعد ��ن كان �لوعد بر�صاء �هلل مح�صور�ً 
في ذرية �إبر�هيم - تميز�ً وتحزباً - ���صبح في �لم�صيحية 
قدر�ً م�صترطاً لال�حر�ر و�لعبيد ، و�ليونانيين و�لبربر ، 

و�ليهود و�ل�مميين على �ل�صو�ء « . 
وبعد �لم�صيحية جاء �لإ�صالم ، و�لحديث هنا ل يت�صع 
عليه  �لر�صول  مع  �ليهود  ح��و�ر  ف��اإن   ، كبير  كتاب  �إل  له 
�ل�صالم بعد ��ن هاجر �إلى �لمدينة �لمنورة ي�صتنفد �صبر 
�لمو��صيع  ��ب��رز  �إبر�هيم من  وكانت حكاية   . �ل�صابرين 
�لتي د�ر حولها �لحو�ر ، وقد ح�صم �لقر�آن �لكريم �ل�مر 
مخاطباً  ع��م��ر�ن  �آل  ���ص��ورة  ف��ي  ج��اء  كما  �لحديث  با�بلغ 
 �ليهود مبا�صرة : » يا ��هل �لكتاب لم تحاجون في �إبر�هيم ، 
 وما ��نزلت �لتور�ة و�لإنجيل �إل من بعده ��فال تعقلون . 
حنيفاً  ك��ان  ولكن  ن�صر�نياً  ول  يهودياً  �إبر�هيم  ك��ان  ما 
م�صلماً وما كان من �لم�صركين . �إن ��ولى �لنا�ش باإبر�هيم 
ل��ل��ذي��ن �ت��ب��ع��وه وه���ذ� �ل��ن��ب��ي ، و�ل��ذي��ن �آم��ن��و� و�هلل ولي 
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. كا�نما جاءت هذه �لآية  �لموؤمنين « �صدق �هلل �لعظيم 
 تحمل » �لدليل �لمادي « �لقاطع كما يقول رجال �لقانون ، 
 فاإن �لتور�ة تم تدوينها ، باعتر�ف ��حبار �ليهود ��نف�صهم ، 
�إبر�هيم . وم��ن هنا ف��اإن �لقر�آن  ��ل��ف ع��ام من حياة  بعد 
�لكريم يوجه �صوؤ�له �ل�صارخ �إلى �ليهود : » لم تحاجون 
في �إبر�هيم وما ��نزلت �لتور�ة و�لإنجيل �إل من بعده « ، 

ومن بعده با�لف عام ويزيد . 

 ، باإبر�هيم  �ليهود  �لقول في عالقة  تلك هي �صفوة 
بد��ناها بالتور�ة ، ثم بالإنجيل ، وجعلنا خاتمتها ما جاء 
في �لقر�آن �لكريم . ونخرج من هذ� كله با�ن كالم بيغن عن 
 ��بوة �إبر�هيم لليهود هي من ��باطيل �لدعاية �ليهودية ، 
فلي�ش �إبر�هيم ��باً لهم ، فاإن �إبلي�ش وحده هو ��بوهم ، كما 
قال �ل�صيد �لم�صيح . وكالمه في هذ� �لمو�صوع هو ف�صل 

�لخطاب .
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17( اآخر ر�شالة كتبها ال�شقيري اإلى ابن اأخيه بعد توقيع ال�شادات
اتفاقية كامب ديفيد وانتقاله اإلى تون�س ت�شرين الثاني / نوفمبر 1978*

�لإبن �لعزيز �ل��صتاذ / ��نور �ل�صقيري حفظه �هلل ، 
تون�ش  �إل��ى  ورحلنا  �لمطاف  بنا  �نتهى  فقد  و��خ��ي��ر�ً 
�ل��خ�����ص��ر�ء ب��ع��د ت�����ص��اور م���ع ع���دد م���ن �لإخ������و�ن ومنهم 
���صدقاوؤك �ل�صباب في �لكويت ، وقد �عتذرت �صاكر�ً عن 

��صت�صافة عدد من �لدول �لعربية . 
كان ��صتقبالنا في تون�ش حار�ً و��خوياً ، وقد ذكر �لإخوة 
هنا ��يام ق�صيتهم في �ل�مم �لمتحدة ، وكان ذلك بع�ش 

و�جبنا ، و�لحمد هلل ل يز�ل �لوفاء من �صيمة �لعرب . 
عندنا  �إج��ازت��ك  تق�صي  وليتك   ، للغاية  جميل  �لبلد 
مفرو�صة  �صقة  ��صتا�جرنا  وقد   . �لفر�صة  لك  ��تيحت  �إذ� 

�صغيرة لكنها لطيفة ومناظرها جميلة . 
�لعربية  وللجامعة  �لعربية  لل�صفار�ت  زيارتي  ب��د��ت 
حتى ل ��نعزل عن ق�صيتنا ما ��صتطعت �إلى ذلك �صبيال ، 
لن ��نقطع عنكم في �لكويت كلما لحت �لفر�صة . �صالمي 
ل��صدقائك �ل�صباب فرد�ً فرد�ً و�حد�ً و�حد�ً ، ولقد خطر 
في بالي ��ن ���صع ��مام �ل�خ �ل��صتاذ �ل�صبل �لنقاط �لآتية 

لي�صوغ منها حديثاً ��و مقالً : 
��ميركية  ���صبحت م�صر في عهد �ل�صاد�ت ولية  1- لقد 
يحكمها كارتر بالتلفون �لمبا�صر ، و�ل�صفير �ل�ميركي 
في �لقاهرة ���صبح �صا�نه �صا�ن �ل�صفير �لبريطاني في 

��يام حكم فاروق يحكم وير�صم و��مره مطاع . 
2- كذلك لم تعد م�صر م�صرية ، ول عربية ول �إ�صالمية 

، و���صبح �ل�زهر ) معقل �لثورة �لإ�صالمية ( د�ر فتوى 
لتبرير �ل�صت�صالم » لإ�صر�ئيل « . 

�نطم�صت  ق��د  ��ن��ه��ا  تعتبر  تموز   / يوليو  ث��ورة  �إن  ب��ل   -3
و���صبحت غير ذ�ت مو�صوع ، ل�نه لو بقي فاروق لما 

��قدم على ما فعله �ل�صاد�ت . 
يحلم  ك��ان  مما  ��كثر  لل�صهيونية  �ل�صاد�ت  حقق  لقد   -4
و��صتطاعت   ، �آم���الً  و��كثرهم  �ل�صهيونية  زعماء  به 
ك��ان��ت تخطط  �إن���ج���از�ت  �إل���ى  ��ن ت�صل   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «
لبلوغها في �لقرن �لحادي و�لع�صرين وخا�صة ب�صا�ن 

بيت �لمقد�ش . 
5- �إن ر���ش �ل�فعى هي ��ميركا ، و�ل�ر�ش �لعربية هي في 
و�لم�صتوطنات   ، �ل�م��ي��رك��ي  �لح��ت��الل  تحت  �ل��و�ق��ع 
معونتها  تلغي  و��ميركا   ، �ل�ميركية  ب��ال�م��و�ل  ت��زرع 
للدولة �لإ�صالمية �لباك�صتان ب�صب �لمن�صاآت �لنووية 
. وعند » �إ�صر�ئيل « ما هو ��خطر ، ولكن ��ميركا تو��صل 
و�ل��صلحة  �لوفيرة  بال�مو�ل   » لإ�صر�ئيل   « معاونتها 

�لمتقدمة . 
يت�صرف  لال��صتاذ  ��تركها  عابرة  ��ف��ك��ار  مجرد  وه��ذه 

فيها كما ي�صاء ، عن طريق �لجامعة �لعربية . 
ل تن�صى ��ن تكتب �إلى �لو�لد وتبلغه �صالمي وتطمئنني 

عن �صحته . 
اأبو مازن 

)*( �لم�صدر جريدة �لر��ي �لعام ، �لكويت ، 1980/5/3 ، ��ي بعد وفاته بنحو �صهرين .
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ال�شقيري في مو�شوعات
تناولت عدة مو�صوعات �لحديث عن �ل�صقيري ، بع�صها في حياته و��خرى بعد وفاته . وكان ما ورد عنه في �لمو�صوعة 
��وردت��ه �لمو�صوعة �لفل�صطينية ،  �إي��ر�د ما  ���صمل ما كتبت عنه هذه �لمو�صوعات ، لذلك �قت�صرنا على   �لفل�صطينية هو 
��عالم �لفكر  �لعود�ت في كتابه �لمو�صوعي من  ، فيما عد� ما كتبه يعقوب  ���صماء �لمو�صوعات �ل�خ��رى  ��تبعناه بذكر  و 
و�ل�دب في فل�صطين وهو ��ول مادة مو�صوعية كتبت عن �ل�صقيري وتمثل عر�صاً لكتاب �ل�صقيري �ل�برز في ق�صم �لمذكر�ت 

» اأربعون عاماً في الحياة العربية والدولية « .

اأحمد ال�شقيري ) 1908 - 1980 ( 
المو�شوعة الفل�شطينية )*( 

�لتحرير  لمنظمة  رئي�ش  و��ول   ، فل�صطيني  م��ح��ام 
 ، ل��ب��ن��ان  ج��ن��وب��ي   ، تبنين  ب��ل��دة  ف��ي  ول���د   ، �لفل�صطينية 
حيث كان و�لده �ل�صيخ ���صعد �ل�صقيري منفياً لمناه�صة 
ثم   . وت�صّلطه  �لحميد  عبد  �لعثماني  �ل�صلطان  �صيا�صة 
مع  للعي�ش   ، طولكرم  مدينة  �إل��ى   - طفل  وه��و   - �نتقل 
و�لدته . وفي �صنة 1916 �نتقل �إلى عكا حيث ��نهى در��صته 
�لبتد�ئية و�لإعد�دية �صنة 1924 ، و��تم در��صته �لثانوية 
في �لقد�ش �صنة 1926 ، و�لتحق بالجامعة �ل�ميركية في 
بيروت ، لكنه طرد منها في �لعام �لتالي بقر�ر من �صلطة 
�لنتد�ب �لفرن�صي ، لم�صاركته في قيادة مظاهرة �صخمة 
قام بها �لطالب �لعرب في �لجامعة �ل�ميركية بمنا�صبة 
 ذكرى يوم �ل�صاد�ش من ��يار / مايو . فعاد �إلى فل�صطين ، 
و�ن��ت�����ص��ب �إل���ى معهد �ل��ح��ق��وق ف��ي �ل��ق��د���ش ي��در���ش ليالً 
ي�صغله  ��ن  دون   ، �ل�صرق  م��ر�آة  في �صحيفة  نهار�ً  ويعمل 
ذلك عن �لقيام بو�جبه تجاه وطنه . وبعد ��ن تخرج من 
هذ� �لمعهد عمل وتمرن في مكتب �لمحامي عوني عبد 
 . فل�صطين  �ل�صتقالل في  ��حد موؤ�ص�صي حزب   ، �لهادي 
�لثورة  �إل��ى عدد من رج��الت  �لفترة  وتعّرف خالل هذه 
ومنهم   ، فل�صطين  �إل��ى  ل��ج��ا�و�  �ل��ذي��ن  �لكبرى  �ل�صورية 
وعادل  �لعظمة  ونبيه  �ل�صلح  وري��ا���ش  �لقوتلي  �صكري 

��ر�صالن . 

عا�صت فل�صطين في �لع�صرينات و�لثالثينات من هذ� 
�لفل�صطينية  �لثورة  ��همها  ك��ان   ، متتالية  ث��ور�ت  �لقرن 
�لكبرى ، ) ر : ثورة 1936 - 1939 ( ، وقد �صارك �ل�صقيري 
فيها منا�صالً في وجه �لنتد�ب �لبريطاني و�ل�صهيونية 
�لعرب  و�لثو�ر  �لمعتقلين  عن  ومد�فعاً   ، وقلمه  بل�صانه 
�لفل�صطينيين ��مام �لمحاكم �لبريطانية . وحين �نتهت 
فغادر  �لبريطاني  �لنتد�ب  �صلطات  لحقته  �لثورة  تلك 
، ثم عاد  ��م�صى بع�ش �لوقت  �إلى م�صر حيث  فل�صطين 
��و�ئل �لحرب �لعالمية �لثانية فافتتح  �إلى فل�صطين في 
مكتباً كبير�ً للمحاماة ، و�خت�ش بالدفاع عن �لمنا�صلين 
�لمالحقين وبق�صايا �ل�ر��صي؛ فعمل على �إنقاذ ق�صم من 
بها �إلى �ل�صهيونيين . ولما  �ل�ر��صي �لعربية ومنع ت�صرُّ
�لعو��صم  من  ع��دد  في  �لعربية  �لمكاتب  تا��صي�ش  تقرر 
��ول  �ل�صقيري  ُعّين   ، �لعلمي  مو�صى  برئا�صة  �ل�جنبية 
ث��م نقل   ، و��صنطن  ف��ي  �ل��ع��رب��ي  �لإع����الم  م��دي��ر لمكتب 
مدير�ً لمكتب �لإعالم �لعربي �لمركزي في �لقد�ش وقد 
�إل��ى ��ن   ، �إل��ى �لمحاماة  ظل على ر�����ش عمله هذ� �إ�صافة 
وقعت نكبة 1948 فا�صطر �إلى �لهجرة �إلى لبنان ، و��صتقر 

مع ���صرته في بيروت . 
م���ن خبر�ت  ت��ف��ي��د  ��ن  �ل�����ص��وري��ة  �ل��ح��ك��وم��ة  ق�����ررت 
ع�صو�ً  فعينته  �لخارجية  �ل�صيا�صة  مجال  في  �ل�صقيري 

)*( �لمو�صوعة �لفل�صطينية ، دم�صق : هيئة �لمو�صوعة �لفل�صطينية ، ط1 ، 1984 ، �لق�صم �لعام ، مج1 : 98 - 100 . 

مو�شوعات كتبت عن ال�شقيري
 1 - من ��عالم �لفكر و�ل�دب في فل�صطين ، يعقوب �لعود�ت ، 

عّمان : ورثة �لموؤلف ، 1976 ، �ش �ش 320 - 330 . 
 ، �لكيالي  �ل��وه��اب  عبد   . د   ، �ل�صيا�صية  �لمو�صوعة   - 2
 بيروت : �لموؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�صر ، ط1 ، 

 . 98 - 97 : 1 ، 1979
بن  �صلطان  موؤ�ص�صة   ، �لعالمية  �لعربية  �لمو�صوعة   -  3
موؤ�ص�صة   : �لريا�ش   ، �لخيرية  �صعود  �آل  �لعزيز  عبد 

��عمال �لمو�صوعة للن�صر و�لتوزيع ، 1996 ، 1 : 272 . 
4 - ذي��ل �ل�ع���الم ، ��ح��م��د �ل��ع��الون��ة ، ج��دة : د�ر �لمنار 

للن�صر و�لتوزيع ، ط1 ، 1998 ، 1 : 21 - 22 . 
 ، ح��م��ادة  ع��م��ر  ، محمد  فل�صطين  ��ع����الم  م��و���ص��وع��ة   -  5 

دم�صق : د�ر �لوثائق ، ط2 ، 2000 ، 1 : 119 - 125 . 
 6 - �ل��م��و���ص��وع��ة �ل��ع��رب��ي��ة ، هيئة �ل��م��و���ص��وع��ة �ل��ع��رب��ي��ة ، 

دم�صق ، ط1 ، 2005 ، 11 : 732 - 733 . 
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ثم   .  )  1950-1949  ( �لمتحدة  �ل�م���م  �إل���ى  بعثتها  ف��ي 
بو�صفه  �ل��ع��رب��ي��ة  للجامعة  م�����ص��اع��د�ً  ع��ام��اً  ��م��ي��ن��اً  ع��ي��ن 
هذ�  من�صبه  ف��ي  بقي  وق��د   . �ل�صورية  �لجن�صية  يحمل 
�ل�مم  ل�صوؤون  دول��ة  وزي��ر  عّين  حيث   ،  1957 �صنة  حتى 
�لمتحدة في �لحكومة �ل�صعودية ، و�صفير�ً د�ئماً لها لدى 
هيئة �ل�مم �لمتحدة . وكان �ل�صقيري خالل وجوده في 
 ، �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  محام  خير  �لمتحدة  �ل�م��م 
�لمغرب  �صيما ق�صايا  ، ول  �ل�خ��رى  �لعرب  وعن ق�صايا 
و�لجز�ئر وتون�ش . وفي عام 1963 ��نهت �لمملكة �لعربية 
�ل�صعودية عمل �ل�صقيري في �ل�مم �لمتحدة لخالفه مع 

وز�رة �لخارجية �ل�صعودية . 
وقع  فقد   ، �لعامة  �لحياة  ع��ن  �ل�صقيري  يبتعد  ل��م 
من  عودته  فور   ، عليه  �لعرب  و�لروؤ�صاء  �لملوك  �ختيار 
في  فل�صطين  ممثل  من�صب  لي�صغل   ، �لمتحدة  �ل�م���م 
جامعة �لدول �لعربية بعد وفاة ممثلها ��حمد حلمي عبد 
�لباقي . ثم �تخذ موؤتمر �لقمة �لعربي �ل�ول ) ر : �لقمة 
�لثاني/  كانون  �صهر  في  �لمعقود   ) موؤتمر�ت   ، �لعربية 
يناير �صنة 1964 قر�ر�ً بتكليف �ل�صقيري ، بو�صفه ممثل 
فل�صطين في �لجامعة ، باإجر�ء �ت�صالت مع ��بناء �ل�صعب 
خير  على  �لفل�صطيني  �لكيان  �إن�صاء  ح��ول  �لفل�صطيني 
ودر��صاته  �ت�صالته  بنتيجة  و�لعودة   ، �ل�صليمة  �لقو�عد 
وم�صاعيه �إلى موؤتمر �لقمة �لعربي �لتالي . فقام �ل�صقيري 
 بجولة في �لدول �لعربية �لتي يعي�ش فيها �لفل�صطينيون ، 
�ل��صا�صي  و�ل��ن��ظ��ام  �ل��ق��وم��ي  �ل��م��ي��ث��اق  م�����ص��روع  وو���ص��ع 
�لفل�صطيني  �لقومي  �لميثاق   : ر   ( �لتحرير  لمنظمة 
و�صعت  �لتي  �لتح�صيرية  �للجان  �ختيار  وت��م   ،  )  1964
�لموؤتمر  لع�صوية  �لمر�صحين  با��صماء  ق��و�ئ��م  ب��دوره��ا 
 �لفل�صطيني �ل�ول ) 28 �آذ�ر / مار�ش - 2 حزير�ن / يونيو 
�لوطني  �لمجل�ش  ����ص��م  عليه  ��ط��ل��ق  �ل���ذي   )  1964 �صنة 
هذ�  �نتخب  وقد   . �لتحرير  لمنظمة  �ل�ول  �لفل�صطيني 
�لموؤتمر ��حمد �ل�صقيري رئي�صاً له ، و��علن قيام منظمة 
�لقومي  �لميثاق  على  و���ص��ادق   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 
و�لنظام �ل��صا�صي لمنظمة �لتحرير . ثم �نتخب �لموؤتمر 
وكّلفه   ، للمنظمة  �لتنفيذية  لّلجنة  رئي�صاً  �ل�صقيري 
كما   . ع�صر  خم�صة  وعددهم  �للجنة  هذه  ��ع�صاء  �ختيار 
قرر �إعد�د �ل�صعب �لفل�صطيني ع�صكرياً و�إن�صاء �ل�صندوق 

�لقومي �لفل�صطيني . 
�لثاني  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��م��ة  م��وؤت��م��ر  �إل���ى  �ل�صقيري   ق���دم 
) 1964/9/5 ( تقرير�ً عن �إن�صاء �لكيان �لفل�صطيني ، و��كد 
فيه �لناحيتين �لتنظيمية و�لع�صكرية للكيان ، من ��جل 
تحقيق هدَفي �لتعبئة و�لتحرير . كما قدم �إلى �لموؤتمر 
 ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
وقد و�فق �لموؤتمر على ما قام به �ل�صقيري ، وعلى تقديم 

�لدعم �لمالي للمنظمة . 

 ، تفرغ �ل�صقيري لرئا�صة �للجنة �لتنفيذية في �لقد�ش
�لتحرير  منظمة  ف��ي  و�ل�ن��ظ��م��ة  �لعمل  �����ص�����ش  ول��و���ص��ع 
�لفل�صطينية ، و�إن�صاء �لدو�ئر �لخا�صة بها ومكاتبها في 
�لجهاز  وب��ن��اء   ، �ل�جنبية  �ل���دول  وف��ي  �لعربية  �ل�ق��ط��ار 
وفي   . �لفل�صطيني  �لتحرير  ��صم جي�ش  �لع�صكري تحت 
��يار/   31 �ل��ق��اه��رة   ( �لوطني  للمجل�ش  �لثانية  �ل���دورة 
ما  �ل�صقيري  ب��ّي��ن   )  1965 يونيو   / ح��زي��ر�ن   4  - م��اي��و 
�إن�صاء  ذلك  ومن   ، برئا�صته  �لتنفيذية  �للجنة  به  قامت 
�لقو�ت �لع�صكرية ، و�ل�صندوق �لقومي ، ودو�ئر �لمنظمة 
فقبلها   ، ��صتقالته  ق��ّدم  ثم   . �لقد�ش  في  �لعام  ومقرها 
�لمجل�ش ، ثم جّدد رئا�صته لّلجنة �لتنفيذية ومنحه حق 

�ختيار ��ع�صائها . 
 ) وبعد عدو�ن حزير�ن / يونيو 1967 ) ر : حرب 1967
 ، حدث تغير كبير على �ل�صاحتين �لعربية و�لفل�صطينية
ك��م��ا ق���ام ت��ب��اي��ن ف��ي وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر ب��ي��ن بع�ش ��ع�صاء 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ورئ��ي�����ص��ه��ا ، ف��ت��ق��دم �ل�����ص��ق��ي��ري في 
�ل�صعب  �إل��ى  با�صتقالته   1967 �صنة  يناير   / �ل�ول  كانون 
�لتنفيذية تلك  �للجنة  . وقد قبلت  �لفل�صطيني  �لعربي 
يحيى  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  و�نتخبت   ، �ل�صتقالة 
��نها  فيه  ��علنت  بياناً  و���صدرت   ، بالوكالة  رئي�صاً  حمودة 
 ، �لعاملة  �لفل�صطينية  �ل��ق��وى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ، �صتعمل 
على قيام مجل�ش وطني جديد لمنظمة �لتحرير تنبثق 
�لن�صال  عنه قيادة جماعية م�صوؤولة تعمل على ت�صعيد 
وتعبئة  �لوطنية  �ل��وح��دة  وتحقيق   ، وتوحيده  �لم�صلح 

�لجهود �لقومية وتطوير ��جهزة �لمنظمة . 
من�صب  ��و  عمل  ��ي  ��صتقالته  بعد  �ل�صقيري  رف�ش 
�إلى �لكتابة ، فكان يقيم في منزله في  ر�صمي و�ن�صرف 
�لقاهرة معظم ��يام �ل�صنة ، وينتقل �صيفاً �إلى منزله في 

لبنان . 
ل����م ي���ك���ن ب���ي���ت���ه ف����ي �ل����ق����اه����رة ي���خ���ل���و م����ن ز�ئ����ري����ه 
معه  يتبادلون   ، �ل�خ��رى  �ل�قطار  وع��رب  �لفل�صطينيين 
�ل�حاديث ويديرون �لنقا�ش حول �صتى �لق�صايا �لعربية 
�ل�صيا�صية  �لم�صاومات  ��ن  د�ئماً  يوؤكد  وك��ان   . و�لدولية 
وحده  ه��و  �لم�صلح  �ل��ك��ف��اح  و��ن   ، فل�صطين  ت��ح��رر  ل��ن 
�لطريق �ل�صليم للتحرير . كما كان يوؤكد وجوب محاربة 
ترتبط  �لتي  �لجهة  باعتبارها  �ل�ميركية  �لإمبريالية 
 ، �إ�صر�ئيل « ومخططاتها   « مو�صوعياً مع �ل�صهيونية و 
وهي �لتي تعمل على فر�ش �صيطرتها على �ل�مة �لعربية 
�لنفط �صالحاً  ��صتعمال  . ويوؤكد �صرورة  ونهب ثرو�تها 

من ���صلحة �لتحرير ومحاربة �لإمبريالية . 
وقد عدَّ توقيع �تفاقتي كامب ديفيد ومعاهدة �ل�صلح 
بين م�صر  �لعالقات  ، وتطبيع  �لإ�صر�ئيلية   - �لم�صرية 
�لفل�صطينية  للق�صية  عظمى  خيانة  �ل�صهيوني  و�لكيان 

و�لعربية ، لذلك غادر �لقاهرة �إلى تون�ش �صنة 1978 . 
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��م�صى �ل�صقيري ب�صعة �صهور في تون�ش حيث ���صيب 
بمر�ش ع�صال نقل على ��ثره �إلى مدينة �لح�صين �لطبية 
في عّمان ، وقد توفي فيها يوم 1980/2/25)*( ، ودفن بناءً 
على و�صيته في مقبرة �ل�صحابي ��بي عبيدة بن �لجر�ح 
في غور �ل�ردن ، على بعد ��قل من ثالثة كيلومتر�ت من 
حدود فل�صطين �لمحتلة ، تلك �لمقبرة �لتي ت�صم عدد�ً 
��بي  ب��ن  �صعد  ومنهم   ، �لإ���ص��الم��ي��ة  �لفتوحات  ق���ادة  م��ن 

وقا�ش ومعاذ بن جبل و�صرحبيل بن ح�صنة . 
�لدر��صات  م��ن  ك��ب��ي��ر�ً  ع���دد�  ور�ءه  �ل�صقيري  خ��ّل��ف 
و�لق�صية  �ل��ع��رب��ي��ة  �لق�صايا  ح���ول  ت���دور   ، و�ل��م��وؤل��ف��ات 

�لفل�صطينية ، ومنها : 
1. من �لقد�ش �إلى و��صنطن ) حول تجربته في �لمكاتب �لعربية (

2. ق�صايا عربية
3. دفاعاً عن فل�صطين و �لجز�ئر

4. فل�صطين على منبر �ل�مم �لمتحدة
5. حو�ر و ���صر�ر مع �لملوك و �لروؤ�صاء �لعرب

6. ��ربعون عاماً في �لحياة �ل�صيا�صية
7. م�صروع �لدولة �لعربية �لمتحدة

8. من �لقمة �إلى �لهزيمة - مع �لملوك و �لروؤ�صاء �لعرب
9. �إلى ��ين ؟

)*( هكذ� في �ل��صل ، و�ل�صحيح هو 1980/2/26 - رو�ية ���صرة �ل�صقيري و�لم�صادر �ل�خرى جميعها . 
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من اأعالم الفكر والأدب في فل�شطين *
 يعقوب العودات 

هو اأول مادة مو�شوعية كتبت عن ال�شقيري وتمثل عر�شاً لكتاب ال�شقيري الأبرز في ق�شم المذكرات .

ولد ) ��حمد ( في قلعة تبنين بلبنان �لجنوبي �صنة 1908 
زمن  في  معتقال  �ل�صقيري  ���صعد  �ل�صيخ  و�ل��ده  ك��ان  حيث 
، وكانت  �ل�صلطان عبد �لحميد  �لعثمانية في عهد  �لدولة 

و�لدته تركية تزوجها و�لده على زوجة تركية ��خرى . 
بعد طالق و�لدته نقل عمه �لمرحوم قا�صم �ل�صقيري 
�لمالية  د�ئ���رة  ف��ي  موظفاً  ليعمل  طولكرم  مدينة  �إل��ى 
فان�صم ��حمد وو�لدته �إلى ���صرة عمه و��قاما معهم ، وفي 
��صمه  طولكرم  بريد  ف��ي  موظفاً  ��م��ه  ت��زوج��ت  طولكرم 

 

) �صليم ( ، وبهذ� تهيا� ل�حمد من يكفله في حياة �لطالق 
و�لفر�ق ، ولعل هذ� كان �صنة 1913 . 

في طولكرم عا�ش ��حمد في كنف و�لدته وزوجها ، ودخل 
�لمدر�صة وتعلم �لقر�ءة و�لكتابة في جو من �لرهبة ، �إذ كان 
وه��و معلم   ) �لمعلم ح�صن   ( ي��دي  بين  يرتجفون  �لطالب 

كريم �لعين مجيد �لخط . 
وبعد وفاة و�لدته في طولكرم �صنة 1916 ذكر �لجير�ن 
ل�حمد ��ن له ��باً عظيماً في عكا ، و��ن ��هله على ثر�ء كبير 
وفيها  طولكرم  من  ��كبر  مدينة  عكا  و��ن   ، عظيم  وج��اه 

مد�ر�ش كثيرة . 
وبعد ��يام �صهل له �لجير�ن �ل�صفر �إلى عكا وزو�دته ) تذكرة 
 . �ل�صقيري  ���صعد  �ل�صيخ  �ب��ن  ��ن��ه  تثبت  �لتي   ) �لنفو�ش 
وحالما بلغ عكا كان و�لده غائباً �إلى ��ن �صمع ذ�ت يوم ��نه 
عاد من رحلة ، وبعد ��يام ��ُدخل على و�لده في غرفته بعد 
��ن غادرت خالته ) زوجة و�لده ( �لمنزل لزيارة ��و نزهة ، 

فكانت فر�صة للتعارف بين �لولد و��بيه . 
عليها  وك��ان مو�ظباً   ، �بتد�ئية  ��حمد مدر�صة  ودخ��ل 
�لذهاب  في  ُيبّكر  ك��ان  ما  وكثير�ً   ، درو���ص��ه  في  مجتهد�ً 
من  �لجد  ه��ذ�  ولعل   ، ��ب��و�ب��ه��ا  تفتح  ��ن  قبل  حتى  �إليها 
جانبه طبيعة في نف�صه منذ �صغره ، ولعله قد ت�صاعف 
بقدر ما كان ي�صمعه من �لعجائز في بيتهم من �لن�صح 
، و��ن �لدر�ش وحده هو  و�لإر�صاد بالنكباب على �لدر�ش 

�لذي �صيا�تي بالفَرج . 
ورغم ��ن �ل�صرف و�لنحو كانا ُيدرَّ�صان باللغة �لتركية ، 
ومعلم �لقو�عد تركي ��ي�صاً ، فقد كان ��حمد مولعاً باللغة 
باللغة  ولعه  وظ��ل   ، ن�صا�ته  منذ  �لكريم  و�ل��ق��ر�آن  �لعربية 
ير�فقه في جميع مر�حل تعلمه حتى تمكن من قو�عدها 
و�صو�ردها ، و���صبح �لإعر�ب �صليقته و���صبحت له �صهرة في 
�لمدر�صة و�لبيت عن َجّده و�جتهاده وتفوقه على ��قر�نه . 

يجل�ش   ) ��ح��م��د   ( ك��ان  �لبريطاني  �لح��ت��الل  وب��ع��د 
ليالً في ديو�ن �ل��صرة ، وعمه قا�صم يقر�� �ل�صحف ومن 
 حوله وجوه �لمدينة وهم يتحدثون عن ) �ل�صهيونية ( 

و ) وعد بلفور ( وهجرة �ليهود �إلى فل�صطين . 
و�ن�صم ) ��حمد ( �إلى فرقة ك�صافة �لمدر�صة بحما�صة 
بالغة ، وز�د من حما�صه ��ن معلم �لك�صافة �كت�صف ��حمد 
، فا��صبح خطيب �لفرقة ، ومنذ ذلك �ليوم وهو  خطيباً 

خطيب ُملَهم . 
 ، �لجز�ر مفتي عكا  �ل�صيخ عبد�هلل  يتردد على  وك��ان 
ويح�صر درو�صاً يلقيها في �لنحو و�لفقه و�لحديث ، وز�د 
كان  و�ل��ده  ��ن مجل�ش  �لإ�صالمية  �لعلوم  تمّكنه من  من 
�إلى  ، وي�صتمع  ندوة علم يح�صرها �لعلماء و�صر�ة �لقوم 
لو�لده  وكانت   . �لدينية  �لم�صائل  مختلف  في  حو�رهم 
 ، عنها  م�����ص��وؤولً  �ل��زم��ن  م��ع  و�����ص��ب��ح  دينية قيمة  مكتبة 

فعرف ماهية تلك �لكتب و���صماء موؤلفيها . 
وفي بع�ش �لليالي كان ) ��حمد ( يمر بندوة �لقا�ش 
�ل�صعبي في �لمقهى وهو يقف في و�صطها وبيده ق�صيب 
، ويق�شُّ  �إلى حين  و��مامه طاولة يقرع عليها من حين 

�ِصعر�ً ونثر�ً �صيرة عنترة و�لمهلهل و��بي زيد �لهاللي . 
 ) ��حمد وبعد �نق�صاء �لعام �لدر��صي ل�صنة 1924 ��نهى )
�ل�صف �ل�على في �لمدر�صة �ل�ميرية بعكا ، وقرر و�لده 
�لإنكليزية  �صهيون  بمدر�صة  ��ن���ور  و�صقيقه  يلحقه  ��ن 
، فمكثا فيها ثالثة  بالقد�ش ل�نها ُتعنى بالعلم و�لنظام 
�آلمه خالل در��صته زيارة  ��ع��و�م ) 1924 - 1926 ( ولقد 
�فتتاح  لمنا�صبة   1925 �صنة  �لمقد�ش  لبيت  بلفور  �للورد 

�لجامعة �لعبرية . 
وف��ي ��ي��ام �لآح��اد ك��ان ) ��حمد ( يذهب �إل��ى �لكني�صة 
�لإنجيلية بالقد�ش ، وفي ف�صول �لدر��صة تعلم �لعهدين 
�لقديم و�لجديد باللغة �لإنكليزية �لقديمة ، وحفظ كثير�ً 
ز�ً (  من �ل�مثال و�لق�ص�ش عن ظهر قلب ، و���صبح ) ُمَبرِّ

في هذ� �لمو�صوع متفوقاً على ��قر�نه �لم�صيحيين . 
�لتفوق  ج��ائ��زة  ��ح���رز  ��ن��ه  �للطيفة  �لمفارقات  وم��ن 
�ل��ت��ي ق�صاها في  �ل��ث��الث��ة  �ل�ع����و�م  �لعهدين خ��الل  ف��ي 
مدر�صة �صهيون ، ونجم عن در��صته �لعهدين ��نها مكنته 
كبير�ً  ز�د�ً  له  فكانت   ،  » �لعريقة   « �لإنكليزية  �للغة  من 
في �ل�مم �لمتحدة وخا�صة لدى وفود ��ميركا �لالتينية 
 ، �لمقد�صة  �لبالد  ��نه م�صيحي من  حتى ظهر لبع�صهم 

)*( يعقوب �لعود�ت ، من اأعالم الفكر والأدب في فل�شطين ، عّمان : ورثة �لموؤلف ، 1976 ، �ش �ش 320 - 330 .
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�ل�صهيونية  مز�عم  فيها  فنَّد  عديدة  منا�صبات  وحدثت 
من نو�ٍح دينية م�صيحية . 

وم�صى �صيف 1926 و��طل موعد �لجامعة �ل�ميركية في 
بيروت ، فدخلها ) ��حمد ( مع �صقيقه ��نور ، وكان يتردد على 
ناٍد له تاريخ معروف ��صمه ) �لعروة �لوثقى ( )*(  ويتد�ول 
 ، �لعرب  �لقوميين  �إخو�نه  من  نفر  مع  �لعامة  �ل�صوؤون 

وكان لل�صيا�صة حظ موفور في ) �لعروة �لوثقى ( . 
��ي��ار /  ��قبل يوم �ل�صهد�ء �لو�قع في 6  وفي عام 1927 
�إع��د�م �ل�صهد�ء في �صورية  مايو من كل عام ، وهو ذك��رى 
ولبنان عام 1916 على يد جمال ) با�صا ( �ل�صفاح ، وفي �صاحة 
�ل�صهد�ء ببيروت �صار ) ��حمد ( على ر���ش مظاهرة كبرى 
بلغت قبور �ل�صهد�ء في محلة �لرمل ، ووقع �لختيار عليه 
وعلى يو�صف �لكيالني ) من بغد�د ( ليتكلما با�صم �لطالب 
، وكان �حتفال مهيبا خطب فيه عدد من رجالت  �لعرب 
بيروت منهم ريا�ش �ل�صلح وجبر�ن تويني موؤ�ص�ش جريدة 
» �لنهار « ، وحين جاء دور ) ��حمد ( للكالم لم ي�صتطع بلوغ 
�لمن�صة في زحمة �لجماهير ، وكان ق�صير�ً نحيالً ، فحمله 
رفاقه على ��كتافهم ، و�رتجل خطاباً حما�صياً ��ثنى فيه على 
 ، �لعثماني  و�لعهد  �ل�صفاح  جمال  على  وحمل   ، �ل�صهد�ء 

و���صاد بالوحدة �لعربية ودعا �إلى قيامها . 
وع����اد م���ع �ل���ط���الب �إل����ى �ل��ج��ام��ع��ة �ل�م��ي��رك��ي��ة دون 
و�إذ�  �ل�صباح  و�����ص��ب��ح   ، �ل��ق��در  ل��ه  م���اذ� يخبئ  ي���دري  ��ن 
وبرجال   ، �لكبرى  �لمظاهرة  با�خبار  طافحة  بال�صحف 
ورقة  وي�صلمونه  �لحكومة  �صر�ي  �إلى  يقتادونه  �ل�صرطة 
مكتوباً عليها » �صدر �ل�مر باإبعادك من �لبالد �لم�صمولة 

بالنتد�ب �لفرن�صي « . 
لها  غادر ) ��حمد ( �ل�صر�ي �إلى �لجامعة ، ورغم تدخُّ
���صرت  فقد  �لإب��ع��اد  ��م��ر  لتجميد  بيروت  ��ع��ي��ان  وبع�ش 
دو�ئر �لمفو�ش �ل�صامي على تنفيذ �ل�مر ، وجاءت �صيارة 
�إلى   ) ��حمد   ( لتا�خذ  �لجامعة  �إل��ى  �لفرن�صية  �ل�صرطة 
نقطة �لناقورة وعلى جو�ز �صفره عبارة بالإفرن�صية هذه 
ترجمتها : » ممنوع دخوله �إلى �صورية ولبنان ، مطرود ، 

د�عية �صيا�صي « . 
نقطة  �ل�ميركية  �لجامعة  من   ) ��حمد   ( �إبعاد  ك��ان 
تحول في حياته ، فقد ��لهب هذ� �لحدث حما�صته ، و��لقى 
به في ميادين �لعمل �لوطني في وقت مبكر من عمره . 
عكا  في  ت�صدر  كانت  �لتي   ) �لزمر   ( جريدة  في  ور��ى 
هدفه �لمن�صود ، فا�خذ يكتب فيها �لمقالت �لوطنية بالدعوة 
�إلى مقاومة �لحركة �ل�صهيونية و�ل�صتعمار ، وقاده �لتفكير 
�إلى �للتحاق ب� ) معهد �لحقوق �لفل�صطيني ( في �لقد�ش 
ليكون محامياً؛ فق�صد �لقد�ش و�صرع في معاملة �للتحاق 

بمعهد �لحقوق �إلى ��ن كلل �هلل �صعيه فحقق ما ��ر�د . 

 ) �ل�صرق  م��ر�آة   ( جريدة  ت�صلم  فر�غه  ��وق���ات  وليمال� 
�لمقد�صية ل�صاحبها �لمرحوم بول�ش �صحادة ، فكان �صحفياً 

و�صيا�صياً في �لنهار وطالب حقوق في �لم�صاء . 
وفي عام 1928 ولج ) ��حمد ( باب �لحركة �لوطنية في 
فل�صطين وجعل ) مر�آة �ل�صرق ( َمنبر�ً للدعوة �لتي نادى 
بها �لعاملون في �لحقل �لوطني : ) �لإنكليز ���صل �لد�ء 
ور���ش �لبالء ( ، و���صبحت ) مر�آة �ل�صرق ( جريدة وطنية 
بعد ��ن كانت تنطق بل�صان �لمعار�صين ، وبادر كيث رو�ش 
�إن��ذ�ر ) ��حمد ( بالكف  �إل��ى  ) با�صا ( حاكم ل��و�ء �لقد�ش 
عن �لكتابة في �ل�صحف ، فثارت ثائرة �ل�صباب على هذ� 

يَُّه في كتابة �لمقالت .  �لإنذ�ر ، وكانت �لنتيجة ُم�صِ
كل  على  قومياً  ن�صاطاً   1928 ع��ام  فل�صطين  و�صهدت 
�ل�صبان  ) جمعيات  �إن�صاء  ذل��ك  �آي���ات  م��ن  وك��ان   ، �صعيد 
، وك��ان قد ز�ر  �لم�صلمين ( على غ��ر�ر ما ق��ام في م�صر 
�لعام  �ل��رئ��ي�����ش  �صعيد  عبد�لحميد  �ل��دك��ت��ور  فل�صطين 
مدن  معظم  ف��ي  وط��اف   ، �لم�صلمين  �ل�صبان  لجمعيات 
�إلى تا��صي�ش هذه �لجمعيات ، فدعا ) ��حمد (  فل�صطين ودعا 
ونفر من �ل�صباب �لو�عي �إلى موؤتمر يعقد في يافا لالتفاق 
على �لتد�بير �لالزمة . وبعد �لتئام �ل�صمل نجح �لموؤتمر 
��نحاء  ف��ي  �لم�صلمين  �ل�صبان  جمعيات  تا��صي�ش  وق���رر 
في  �لوطنية  �لجبهة  تظل  ��ن  على  وحر�ش   ، فل�صطين 
و��خذت   ، متما�صكة  �لم�صيحية   - �لإ�صالمية  فل�صطين 
��ندية يافا �لقومية تتبارى في دعوة رجال �لفكر لإلقاء 
محا�صر�ت وطنية ، فا�صتجاب ) ��حمد ( �إلى دعوة �لنادي 
�ل�رثوذك�صي ، وكان مو�صوع محا�صرته ) ربيع �لحياة ( . 
�ليهود  بجموع  ف��اإذ�  �ليهود  عند  �لغفر�ن  عيد  وج��اء 
مظاهرة  في  �لمبكى  حائط  على  يتدفقون  و�صباناً  �صيباً 
ع�صكرية ، و��خذو� ينفخون في �لبوق ، وو�صعو� �لطاولت 
في  �آي��ة  حركاتهم  وكانت   ، ���صو�تهم  ورفعو�   ، و�ل�صتائر 
�لتحدي و�ل�صتفز�ز . وهنا �هتاجت �لخو�طر و�لم�صاعر 
�لعرب  فت�صدى   ، �لقديمة  �لقد�ش  في  �ل�صد�م  و�ب��ت��د�� 
و�صقط   ، للعرب  �لبولي�ش  وت�صدى   ، �ليهودية  للم�صيرة 
، وتا�لفت في �لبالد جمعيات  �لقتلى و�لجرحى بالمئات 
) حر��ش �لم�صجد �ل�ق�صى ( على غر�ر �لجمعيات �لتي 
��لفها �ليهود با�صم ) حر��ش �لمبكى ( ، وكان للحاج ��مين 
�لح�صيني ودو�ئر �لمجل�ش �لإ�صالمي و�ل�صباب �لعربي دور 

كبير في �إيقاظ �ل�صعور و�لتنبيه للخطر �ل�صهيوني . 
وك��ان ) ��ح��م��د ( د�ئ��م �لحركة ف��ي �صمال �ل��ب��الد مع 
�إخو�نه �ل�صباب يح�ش �ل�صعب على وحدة �ل�صفوف ونبذ 
�ل�صلطة  ف�صاقت   ، �لوطن  حمى  عن  و�ل��ذود  �لخالفات 
�لبريطانية ذرعاً بهذ� �لن�صاط �لمثير ، فاعتقلته ونقلته 
�إل���ى ق��ري��ة �ل��زي��ب ) �إح����دى ���ص��و�ح��ي ع��ك��ا ( ف��ي �إقامة 

)*( �لعروة �لوثقى جمعية لطالب �لجامعة �ل�ميركية . 
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�إجبارية ، و�نتهت مدة �عتقاله ، فعاد �إلى �لقد�ش معتزلً 
�لحقوق وقتاً  در��صة  « ليعطي  �ل�صرق  م��ر�آة   « �لعمل في 

��كثر وجهد�ً ��كبر . 
وف��ي �لثالثينات م��ن ه��ذ� �ل��ق��رن خ��رج ) ��ح��م��د ( مع 
لفيف من �صباب عكا �إلى �لحدود �ل�صورية ل�صتقبال يا�صين 
�لها�صمي �لزعيم �لعر�قي �لمعروف ، و�صارو� به في موكب 
فخم �إلى عكا ، وخطب ) ��حمد ( بين يديه خطابا وطنيا ، 
فكان رد �لها�صمي : » لبد من ��ن نبني �لُخُلَق �لقومي في 

�لحكم �لعربي ��ولً ... وقبل كل �صيء « . 
وفي ��و�ئل �لثالثينات ���صهم ) ��حمد ( بن�صيب و�فر 
في �لحركة �لوطنية وفي �لتح�صير للق�صية �لفل�صطينية 
��مام ) لجنة �صو ( ، و��ثناء عمله في هذه �للجنة عر�ش 
 ، مكتبه  في  يعمل  ��ن  عبد�لهادي  عوني  �لمحامي  عليه 

فرّحب بالعر�ش و�ن�صم �إليه . 
وجاءت تو��صي ) لجنة �صو ( م�صجعة ، فقررت �للجنة 
�لمطالب  لعر�ش  ل��ن��دن  �إل���ى  وف��د  �إر���ص��ال  �لعليا  �لعربية 
�لحقل  ف��ي  �لعاملين  وبع�ش   ) ��ح��م��د   ( ف��ا�خ��ذ   ، �لوطنية 
�لوطني يعدون ملّفاً عن �لق�صية �لفل�صطينية ، ور�ح يو��صل 

�لليل بالنهار وهو يجمع �لوثائق ويهيئ �لمذكر�ت . 
وفي �صنة 1933 ��حاط �لبولي�ش بعرب و�دي �لحو�رث 
��ن يخرجو� من �ل�ر���ش �لتي عا�صو� عليها  وطلب منهم 
وترعرعو� فيها هم و�آباوؤهم و��جد�دهم ، فتنادت �لهيئات 
�لوطنية لموؤتمر قومي عقد في يافا في �آذ�ر 1933 ، ف�صرح 
��حمد ( خطورة �لموقف وتحدث بتف�صيل عّما �صاهد   (
في و�دي �لحو�رث ، وختم كلمته با�ن �ل�مر ي�صتدعي قيام 
جبهة وطنية ت�صم كل �لزعماء ، �صريطة ��ن يتخلو� عن 
منا�صبهم �لحكومية ويتفرغو� لقيادة �لحركة �لوطنية ، 
فرحب ق�صم منهم بهذ� �لقتر�ح و��عر�ش �لق�صم �لآخر 

عن تحقيقه . 
و��غرم ) ��حمد ( بق�صايا �ل�ر��صي ، �إذ كانت �لمنازعات 
�ل�ر����ص��ي فقد  و�ل��ي��ه��ود ح��ول ملكية  �ل��ع��رب  بين  نا�صبة 
كانت �ل�صركات �ليهودية بما لديها من ثر�ء ونفوذ لدى 
�لم�صوؤولين �لبريطانيين تعرف كيف ) ت�صطاد ( ملكية 
�ل�صقيري  تطوع  ما  وكثير�ً   ، �لعربية  لال�ر��صي  �إ�صمية 
�لطو�ل  �لليالي  وق�صى   ، �لفالحين  حقوق  عن  للدفاع 
و�صجالتها  �لقرى  مو�قع  يبحث  وه��و  معهم  �ل�صهر  في 

وحدودها منذ �لعهد �لعثماني . 
وفي تلك �لفترة ز�ر فل�صطين �إ�صماعيل �صدقي با�صا 
على  �صيفاً  وح��ل   ، ذ�ك  عهد  �لم�صرية  �ل����وز�رة  رئي�ش 
 ) ��حمد   ( لعكا طلب  زيارتهما  وفي   . �ل�صامي  �لمندوب 
�إلى �ل�هلين تجاهله ، �إذ كان عرب فل�صطين وفديين في 

م�صاعرهم �لوطنية)*( . 

وفي �لعا�صر من ت�صرين �لثاني / نوفمبر 1935 �صقط 
في  �صهد�ء  رفاقه  بع�ش  مع  �لق�صام  عز�لدين  �لمنا�صل 
��حر�ج يعبد ) بق�صاء جنين ( نتيجة ��صطد�م م�صلح مع 
�لما�صي  ومعين  �ل�صقيري  فتطوع   ، �لبريطانية  �لقو�ت 
للدفاع عن �ل�حياء من ع�صبة �لق�صام �لموؤمنة �لبا�صلة . 
�ل�صعب  ك��ان   1935 و   1934 �لثالثينات  ��و����ص��ط  ف��ي 
�ل���ع���رب���ي ف���ي ف��ل�����ص��ط��ي��ن ي��ت��ح��ف��ز ل���ل���ث���ورة ع��ل��ى �لحكم 
هاماً  ع��ام��الً  �ل��ي��ه��ودي��ة  �ل��ه��ج��رة  ف��ي  وي���رى  �لبريطاني 
�لهيئات  فقررت   ، ��ر�صه  من  ���صوله  و�جتثاث  لتدميره 
�لوطنية ، في 15 ني�صان / ��بريل 1936 ، �لإ�صر�ب �لعام 
�حتجاجاً على �ل�صيا�صة �لغا�صمة �لتي تنتهجها بريطانيا 
�إخو�نه  وبع�ش   ) ��حمد   ( فانبرى   ، فل�صطين  �صد عرب 
�لإ�صر�ب  ود�م هذ�   ، �صعبية تحريرية  ثورة  �إلى  للدعوة 

�صتة �صهور . 
وك���ان���ت �ل�����ص��ل��ط��ة �ل��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ق��ف م���ن �لإ����ص���ر�ب 
في  �لم�صلحة  �ل�ع��م��ال  ق��رن  ذرَّ  ��ن  �إل��ى  �لمر�قب  موقف 
�لهاتفية  �ل��صالك  لقطع   ) �لع�صابات   ( وتا�لفت   ، �لبالد 
على  �لقنابل  و�إلقاء  �لقطار�ت  ومهاجمة  �لج�صور  ون�صف 
 ، ، فا�علنت �ل�صلطة حالة �لطو�رئ  �لبريطانيين و�ليهود 
وقامت بحملة �عتقالت و��صعة ، و��ن�صا�ت معتقالً في عوجا 
من  بالمئات  فيهما  وزج���ت   ، �صرفند  ف��ي  و�آخ���ر  �لحفير 
�لعاملين في �لحركة �لوطنية ، و�عتقلت �ل�صقيري ونقلته 
�إلى �صمخ وفر�صت عليه �إقامة جبرية ، و�إثبات وجوده في 
مركز �لبولي�ش �إحدى ع�صرة مرة في �ليوم �لو�حد �إلى ��ن 

�نتهى �لإ�صر�ب �ل�صامل . 
من  ع�����ص��ر  �ل���ح���ادي  ���ص��ب��اح  �لفل�صطينيون  وف���وج���ئ 
�لعربية  �للجنة  ��كتوبر 1936 بند�ء من  �ل�ول /  ت�صرين 
�آل  �ل��ع��زي��ز  �لملك عبد  م��ن  ر���ص��ال��ة  �إل���ى  ����ص��ت��ن��اد�ً  �لعليا 
�صعود و�لملك غازي و�لإم��ام يحيى و�ل�مير عبد�هلل بن 
، وفي  �ل�صكينة  �إلى  �ل�صعب �لفل�صطيني  �لح�صين بدعوة 

�صباح �لثاني ع�صر ��صتجاب �ل�صعب وتوقف �لإ�صر�ب . 
وف����ي �ل�����ص��اد���ش م���ن ك���ان���ون �ل��ث��ان��ي / ي��ن��اي��ر 1937 
�لملكية  باللجنة  �لت�صال  �لعليا  �لعربية  �للجنة  ق��ررت 
�لبريطانية وب�صط �لق�صية ��مامها ، وطلب رئي�صها �لحاج 
��مين �لح�صيني �إلى ) ��حمد ( �لمثول ��مامها - مع جملة 
ليتحدث   - �لعليا  �للجنة  �صتختارهم  �لذين  �لمندوبين 
لكنه   ، �لدولي  �لقانون  نافذة  من  فل�صطين  ق�صية  عن 
�لدولي  �لقانون  با�ن  منه  �إيماناً  �لمهمة  �عتذر عن هذه 

لن ينقذ فل�صطين من مخالب �ل�صهيونية . 
�لعرب  �ل�صا�صة  عقد   1937 �صبتمبر   / ��ي��ل��ول   8 وف��ي 
م��وؤت��م��ر�ً ق��وم��ي��اً ف��ي ب���ل���ود�ن ب��رئ��ا���ص��ة ن��اج��ي �ل�صويدي 
 ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  مطالب  ودع��م  �لتق�صيم  لمقاومة 

)*( حزب �لوفد �لم�صري �لذي يناه�صه ��صماعيل �صدقي . 
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فا�صترك �ل�صقيري في هذ� �لموؤتمر . 
�لموقف  �نفجر  1937 حتى  ��يلول  �صهر  ��ط��ل  ��ن  وما 
رفاق  م��ن  �لم�صلحة  �لع�صابات  بانت�صار  فل�صطين  ف��ي 
�لق�صام ، وقيامها بعمليات ع�صكرية جريئة �صد �ل�صلطات 
�لبريطانية . وقد تر�صد ��ربعة من �لق�صاميين للم�صتر 
و��ردوه  �لنار  عليه  فا�طلقو�  �لجليل  ل��و�ء  حاكم  ��ن���دروز 
َحّل  فا�علنت   ، �لبريطانية  �ل�صلطة  جنون  َفُجنَّ   ، قتيالً 
�لحاج  وعزلت  �لقومية  و�للجان  �لعليا  �لعربية  �للجنة 
�لإ�صالمي  �لمجل�ش  ف��ي  منا�صبه  م��ن  �لح�صيني  ��م��ي��ن 
�لعليا  �ل��ع��رب��ي��ة  �للجنة  ��ع�����ص��اء  و�ع��ت��ق��ل��ت   ، و�ل�وق������اف 
وطفق   ، �صي�ِصل  �إل����ى  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ب��اخ��رة  ع��ل��ى  ونقلتهم 
رجال �ل�من يبحثون عن �لحاج ��مين وجمال �لح�صيني 
 ، �صي�صل  �إل��ى  �لمبعدين  قافلة  �إل��ى  لت�صمهم  و�ل�صقيري 
ف��ه��رب ) ��ح��م��د ( �إل���ى �ل��ق��د���ش و�خ��ت��ف��ى ب�صعة ��ي���ام في 
�إلى  لجا�  ومنه   ، �لبرغوثي  �ل�صالح  عمر  �لمحامي  بيت 
�لقاهرة  �إل��ى  �للجوء  وق��رر   ، مغنم  �لمحامي مغنم  بيت 
جو�ز  ��مين  ر�صول  َفَحَمل   ... لن�صاطه  مركز�ً  و�تخاذها 
يغادر  ولم   ، �لقد�ش  في  �لم�صرية  �لقن�صلية  �إل��ى  �صفره 
�صفر  ج��و�ز  على  �ل��دخ��ول  و�ِصَمة  �إل  �لقن�صلية  �لر�صول 
�ل�صقيري . وبعد ��يام خرج من د�ر م�صيفه بلحية طويلة 
، وركب  ���ص��ود�ء على عينيه  ن��ظ��ارة  ���ص��ود�ء وو���ص��ع  وقبعة 
ق��ط��ار �ل��ق��د���ش - �ل��ل��د ، وم���ن ه���ذه ��خ���ذ ق��ط��ار �لقاهرة 
وتجاوز غزة ، فتناول �صابط �لمهاجرة �لفل�صطيني جو�ز 
�صفره وختمه ، وو��صل �صفره حتى و�صل �إلى محطة دير 
 ، �لبلح وهو مطمئن �لنف�ش ، وطال وقوفه في دير �لبلح
عليه  يدخل  �لبريطانيين  �ل�م��ن  رج��ال  كبار  با�حد  ف��اإذ� 

غرفته في �لقطار ويدعوه �إلى �صرب �ل�صاي في غزة . 
�لجنود  وو���ص��ع   ، غ��زة  �إل���ى  ع�صكرية  �صيارة  وحملته 
�لقيد في يديه ، وعندما بلغوها ��دخل ) ��حمد ( زنز�نة 
في �ل�صجن وفك �لقيد من يديه ، ففر�ش �لبطانية على 
غزة  �صجن  ف��ي  وق�صى   ، ثيابه  حقيبة  وت��و���ص��د  �ل�ر�����ش 
، وبعد فترة  �إل��ى حيفا  ، ومنه نقل بالقطار  ��ي��ام  خم�صة 
من �لوقت دخل �صجن عكا وق�صى في جناح �لمجرمين 

ع�صرين يوماً . 
�إلى تا�ليف  ��ن دعا  وبلغ �ل�صتياء من �ل�صعب في عكا 
�لبريطاني  �لحاكم  فقابلو�   ، �لمدينة  وج��وه  م��ن  وف��د 
محتجين على �إيد�ع �ل�صقيري �ل�صجن وطلبو� نقله من 
�لبريطانيون  ��ر�صله  ���صبوع  ، وبعد  �لمعتقل  �إلى  �ل�صجن 

�إلى معتقل �لمزرعة . 
 ) �لعتقال   ( ���صلوب  ��ن  �لبريطانية  �ل�صلطة  ��درك��ت 
وخرج   ، �لمعتقلين  عن  تفرج  ف��ا�خ��ذت   ، ُمجدياً  يعد  لم 

 

) ��حمد ( من �لمعتقل �إلى بيته في عكا ، وبعد ��يام دعاه 
��فرج  �ل��ذي��ن  �لمعتقلين  م��ن  ون��ف��ر�ً  �لجليل  ل��و�ء  حاكم 
بياناً خطياً  فا�لقى عليهم   ، �لنا�صرة  عنهم لمقابلته في 

طافحاً بالتهديد و�لوعيد وبن�صف �لمدن وتدمير �لقرى 
ف��ك��ان جو�ب   ، �ل��ث��ورة  ل��م تتوقف  �إذ�  �ل��ع��ق��وب��ات  وف��ر���ش 
تتحقق  حتى  كفاحه  في  �صيم�صي  �ل�صعب  ��ن  �ل�صقيري 
 ، �ل��ل��و�ء  حاكم  مكتب  من  �لقوم  فخرج  �لقومية  ��مانيه 
يعود  ل  ��ن  هم�صاً   ) ��حمد   ( ين�صح  عربي  بموظف  و�إذ� 
فتلقى   ، عليه  بالقب�ش  تعليمات  �صدرت  فقد   ، عكا  �إل��ى 
�إلى طبريا ف�صمخ  �لنبا� ب�صكينة وهدوء و�نطلق ب�صيارته 
فالحمة ، و�صلك طريقاً ع�صكرياً �إلى دم�صق ، لكن وعورة 

�لطريق حالت دون �صفره �إلى دم�صق . 
عاد ) ��حمد ( �إلى �صمخ وكا�صف �صديقه �ل�صيد روحي 
�لخطيب بال�مر ، فرّتب ��مر �صفره بالقطار من �لحمة 
�جتمع  دم�����ص��ق  ب��ل��غ  ��ن  وب��ع��د   ... �صفر  غ��ي��ر ج���و�ز  وم���ن 
، فاقترحو� عليه  �إلى دم�صق قبله  �لذين لجا�و�  باإخو�نه 
�لإقامة في بيروت على مقربة من �لحاج ��مين �لح�صيني 

ليتعاونا معاً . 
وف��ي ب��ي��روت ��خ��ذ ) ��ح��م��د ( ي�صرح ت��ط��ور�ت �لق�صية 
جر�ئد  في  �لمقالت  ويكتب  �لثورة  و�صوؤون  �لفل�صطينية 
، لكن   ) بقلم ) عربي   » �ليوم   « و   » بيروت   « و   » �لنهار   «
��مر  و��صتفحل   ، �ل��دم��اء  م��ن  بحر  ف��ي  غا�صت  فل�صطين 
�ل�ب��ري��اء في  �لع�صر�ت م��ن  و�ل��ث��ار�ت و�صقط  �لغ��ت��ي��الت 
�لدكتور  ، وكان في عد�دهم  �لفل�صطينية  و�لقرى  �لمدن 
�صمال  ف��ي  وقلبها  �ل��ث��ورة  طبيب   ) ��ح��م��د   ( �صقيق  ��ن���ور 
، وفي طريقه  ��حدهم لمعالجة جريح  ، فدعاه  فل�صطين 
ل�د�ء هذ� �لو�جب �لقومي ��طلق عليه �لنار فا�رد�ه قتيالً . 
ورغ����م ه���ول �ل��م�����ص��اب ظ��ل ) ��ح��م��د ( ع��ل��ى ن�صاطه 
و�لتا�ييد  �لدعم  �إمكانية  لي�صتطلع  تركيا  فز�ر  �ل�صيا�صي 
ل�ن   ، بال�صالح  يتعلق  فيما  �لفل�صطينية خا�صة  للق�صية 
 ، �ل�صقيري  ���صعد  �ل�صيخ  لو�لده  �صديق  كمال  م�صطفى 
وق�صى في تركيا ثالثة ���صابيع �ت�صل خاللها بال�صحافة 
رئي�ش  ك��م��ال  �إل����ى م�صطفى  ب��ر���ص��ال��ة  وب��ع��ث   ، �ل��ت��رك��ي��ة 
وما  �لفل�صطينية  �لثورة  ظ��روف  فيها  �صرح  �لجمهورية 
�ل�صعب  ت��زوي��د  و���ص��ا�ل��ه   ، �ل�����ص��الح  ف��ي  نق�ش  م��ن  تعانيه 
�لفل�صطيني بالعتاد و�لذخيرة ، لكن م�صطفى كمال كان 
يعاني مر�صا خطير� في كبده ، فعاد ) ��حمد ( �إلى بيروت 

ليعمل مع �لعاملين في �صبيل ق�صية وطنه . 
�ل�ول من  �ليوم  �لثانية في  �لعالمية  �لحرب  ن�صوب  بعد 
��يلول / �صبتمبر 1939 ��بلغت �ل�صلطات �لإفرن�صية �لالجئين 
��ن �إقامتهم في لبنان غير  �ل�صيا�صيين �لمقيمين في بيروت 
�إلى   ) ��حمد   ( فا�بحر   ... �لرحيل  عليهم  و��ن  فيها  مرغوب 
�لعربية  �ل�صوؤون  في  �لعاملين  �إخ��و�ن��ه  مع  و���صهم  �لقاهرة 
نعي   1940 فبر�ير   / �صباط  وف��ي   . فل�صطين  ق�صية  ومنها 
�ل�صلطات  و��ن   ، �ل�صقيري  ���صعد  �ل�صيخ  و�ل��ده  عكا  من  �إليه 
�لبريطانية ل تمانع في عودته �إلى فل�صطين ، فعاد ) ��حمد ( 

�إلى م�صقط ر���صه و��صتا�نف عمله في �لمحاماة . 
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وفي 22 �آذ�ر / مار�ش 1945 �صهد ) ��حمد ( مولد جامعة 
�لدول �لعربية وكان في زيارة للقاهرة ، وفي ��و�ئل هذه 
�ل�صنة كلفه مو�صى �لعلمي �ل�صفر �إلى و��صنطن لتا��صي�ش 
�إلى  �لقومي وعاد  ، فا�صتجاب لهذ� �لطلب  مكتب عربي 
وبعد  فو��صنطن  �ل��ق��اه��رة  �إل���ى  �نطلق  ومنها   ، �ل��ق��د���ش 
و�صوله با��صابيع دعته د�ر �لإذ�عة �ل�ميركية في نيويورك 
للدخول في حو�ر مع �لق�ش وندل فيلب�ش حول �لق�صية 
�لفل�صطينية ، فلّبى �لدعوة ود�ر �لحو�ر بينهما كما يدور 
�إيمان ،  �ل�صر�ع ... وكان �لق�ش �لما�جور يتكلم من غير 

و��ن للما�جور وجهاً يف�صح �صاحبه . 
وب��ع��د �صنين ج���رت بينه وب��ي��ن ) غ��ول��د� م��ائ��ي��ر ( - 
عنيفة  م�صاجالت   -  » �إ�صر�ئيل   « وزي��رة خارجية  وكانت 
حول ) نازية ( �لحاج ��مين �لح�صيني . وفي مطلع 1946 
�لعالمية  �ل��ح��رب  ��ن  �لقد�ش فوجد  �إل��ى   ) ��ح��م��د   ( ع��اد 
��وز�ره��ا و��ن �ل�صهيونية �لعالمية قد  �لثانية قد و�صعت 
ن�صطت بنفوذها �ل�صخم ، كما �نطلق �لإرهاب �ل�صهيوني 
من عقاله ، فا�خذ يعد �لعدة لعر�ش �لق�صية �لفل�صطينية 
على لجنة �لتحقيق �ل�نجلو ��ميركية ، و�نتهى به �ل�مر 
مع زمالئه �إلى �إعد�د َملَّف �صخم باللغة �لإنكليزية على 

��ح�صن ما يكون �صرد�ً وعر�صاً . 
في  عملها  �للجنة  ب��ا���ص��رت   1946 ف��ب��ر�ي��ر   / �صباط  وف��ي 
 ، و�ل��ي��ه��ودي  �لعربي  �لجانبين  ��ق���و�ل  �إل��ى  بال�صماع  �لقد�ش 
�ل�بي�ش  �لكتاب  بن�صف  ��و���ص��ت  �إذ   ، �لعد�لة  ت��ج��اوزت  ولكنها 
�ل�صادر �صنة 1939 ومهدت �ل�صبيل لإقامة دولة » �إ�صر�ئيل « . 

بعد ��ن وقعت �لما��صاة �لفل�صطينية �ل�ولى �صنة 1948 ، 
�نتخب �ل�صقيري م�صاعد�ً لعبد�لرحمن عز�م �ل�مين �لعام 
للجامعة �لعربية . وفي ��و�ئل �آذ�ر / مار�ش 1947 �ختارته 
�ل�صوري  للوفد  م�صت�صار�ً  �ل�صورية  �لعربية  �لجمهورية 
في مجل�ش �لجامعة . وفي �صهر حزير�ن / يونيو 1948 
توقف �لقتال في فل�صطين �متثالً لقر�ر مجل�ش �ل�من ، 
و�ختارت �ل�مم �لمتحدة �لكونت برنادوت و�صيطاً دولياً ؛ 
فهبط على �لم�صرق �لعربي و��ع��رب للعرب و�ليهود عن 
رغبته في ��ن ي�صكل كل من �لفريقين وفد�ً من �لخبر�ء 
لي�صرح وجهة نظر بالده في �لق�صية ومالب�صاتها ، و��ن 
��ن  �لعربية  �لجامعة  ف��ق��ررت   ، رود����ش  ف��ي  �للقاء  يكون 
، وف��ي 20  ��ع�صائه  ع��د�د  �ل�صقيري في  ك��ان  يمثلها وف��د 
حزير�ن / يونيو 1948 ، بلغ �لوفد �لعربي جزيرة رود�ش ؛ 
و�تفق ��ع�صاوؤه على ��ن يكون �ل�صقيري �لناطق با�صمهم . 
وفي 1948/9/17 �غتال �ليهود برنادوت ل�ن �لتقرير 
��ع��ّده لي�ش في �صالحهم . وكانت �ل�م��م �لمتحدة  �ل��ذي 
�لعربية  �ل���دول  وم��ّث��ل   ، باري�ش  ف��ي  ذل��ك  قبل  مجتمعة 
�ل�صقيري  فل�صطين  ومثل   ، عال  م�صتوى  على  ���صخا�ش 
وه��ن��ري ك��ت��ن و�ل��دك��ت��ور ي��ع��ق��وب خ����وري . وت���م �لتفاق 
وفد  �ل�صقيري  يرئ�ش  ��ن  على  �ل�����ص��وري��ة  �لحكومة  م��ع 

يكون م�صت�صار�ً  ��ن  من  بدلً  ويناق�ش  فل�صطين ليخطب 
للوفد �ل�صوري . 

عن  م�صتفي�صاً  بياناً  فا�لقى  �ل��ك��الم  ف��ي  دوره  وج���اء 
�لق�صية �لفل�صطينية منذ ن�صا�تها �إلى زمن ع�صبة �ل�مم 
�ل��ق��د���ش وقد�صيتها  ، وع���ن  �ل��ب��ري��ط��ان��ي  ع��ب��ر �لن���ت���د�ب 
و��صتم�صاك �لعرب بعروبتها ، وتكلم �صرتوك وزير خارجية 
» �إ�صر�ئيل « �ل��صبق معلناً تم�صكه بقر�ر �لتق�صيم ، معار�صاً 
لكثير مما ورد في تقرير برنادوت ، ُم�صر�ً على ��ن يكون 
حل م�صكلة �لالجئين �صمن �لت�صوية �لعامة ، وحاول ��ن 
��ن يقول  يرد على بيان �ل�صقيري فلم يجد منفذ�ً �صوى 
�لح�صيني  ��مين  �لحاج  وق��د تعاون مع  �صابق  ن��ازي  �إن��ه   «

�لمعروف ب�صالته مع هتلر « . 
ورغ���م���اً ع��ن �ل��م�����ص��ت��وى �ل��ع��ال��ي �ل���ذي ك��ان��ت �لوفود 
�لعربية تتا�لف منه فاإنها كانت تجهل �لموقف �لع�صكري 
في �لوطن �لعربي . ولكي تقف على ر��ي مجل�ش �لجامعة 
ظروف  ب�صدد   - د�ئ��م  �نعقاد  حالة  في  وك��ان   - �لعربية 
�لق�صية �لتي تناق�صها �ل�مم �لمتحدة في باري�ش وتعيين 
�لموقف �لذي ينبغي �تخاذه ... ق�صد ) ��حمد ( �لقاهرة 
و���ص��رح �ل��م��وق��ف م��ن ك��اف��ة ج��و�ن��ب��ه و��ب���ع���اده ، وع���اد �إلى 
باري�ش يحمل رف�ش م�صروع برنادوت وم�صروع �لتق�صيم 

مع �لتم�صك بعروبة فل�صطين . 
ومن �لجتماع �لذي عقدته ) لجنة �لتوفيق �لدولية ( 
�لتي ��نيط بها بحث ق�صية فل�صطين في بيروت ، ح�صر 
�ل�صقيري مع خالد �لعظم ، وزير خارجية �صورية �ل��صبق 
بو�صفه م�صت�صار�ً للحكومة �ل�صورية بعد ��ن �نتهت رئا�صته 
للوفد �لفل�صطيني في �ل�مم �لمتحدة لدورة 1948 ، وعزم 
على �لإقامة في م�صر ، لكنه غادرها �إلى لوز�ن لاللتحاق 

بالوفد �ل�صوري ��مام ) لجنة �لتوفيق �لدولية ( . 
 ) �صاك�ص�ش  ليك   ( �إلى  �ل�صقيري  �صافر  �صنة 1949  وفي 
�صرح  في  و���صهب   ، �لمتحدة  �ل�م��م  �جتماعات  لح�صور 
�لتوفيق  لجنة  تقرير  �صوء  على  �لفل�صطينية  �لق�صية 
�لدولية ، وتكلم عن ق�صية �لالجئين بحر�رة و�إ�صهاب ، 
�لجليل  تاريخها  م�صتعر�صاً  �لقد�ش  ق�صية  عن  وتحدث 
�لكبرى  �ل��دول  ولكن   ، بالذكريات  �لحافلة  ومقد�صاتها 
و�نتقاد�ته  خطبه  من  وقفت   » �إ�صر�ئيل   « مع  �ل�صالعة 

موقفاً �صلبياً . 
ليمثل  �صوي�صر�  �إل���ى  �صافر   ،  1950 �صنة  رب��ي��ع  وف��ي 
�لحكومة �ل�صورية ��مام ) لجنة �لتوفيق �لدولية ( و��مام 
) مجل�ش �لو�صاية ( �لمنعقد في جنيف لو�صع م�صروع 
 1951 �صباط  من  �لثاني  وفي   . �لقد�ش  لمنطقة  د�صتور 
�ل�صقيري  بتعيين  ���صدر مجل�ش �لجامعة �لعربية قر�ر�ً 
�صورية  ��ن  غير   ، �لعام  لال�مين  �لم�صاعد  �لعام  �ل�م��ي��ن 
في  �ل�صوري  �لوفد  في  يعمل  ��ن  تعيينه  غ��د�ة  ��صترطت 
�ل�مم �لمتحدة بالإعارة ، و��صتمر هذ� �لترتيب حتى �صنة 
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1957 ، حينما و�فق �لرئي�ش �لقوتلي على �إعارته للملكة 
�لعربية �ل�صعودية . 

 وحين �نعقدت دورة �ل�مم �لمتحدة ل�صنة 1951 ، في 
باري�ش ��ُ�صندت رئا�صة �لوفد �ل�صوري �إلى فار�ش �لخوري ، 

وكان �ل�صقيري نائباً له . 
�لمتحدة  �ل�م��م  �ل�صقيري في  �لنهج عمل  وعلى هذ� 
للوفد  ورئي�صاً  �ل�صوري  للوفد  رئي�صاً  �ل��ط��و�ل  �ل�صنين 
�ل�صعودي �إلى ��ن جاءت م�صكلة �ليمن �صنة 1962 ، وجاء 
�لمنظمة  في  �لعربية  �ل��وف��ود  يرجو  تون�صي  وف��د  معها 
�لدولية ) كلمة خير ( . ومن غير ��ن يطلب ) ��حمد ( ��ية 
هيئة  �إل��ى  معه  �لتون�صي  �لوفد  دعا  دم�صق  من  تعليمات 
�لق�صية  ع��ن  للحديث  �صحفياً  م��وؤت��م��ر�ً  وع��ق��د   ، �ل�م���م 
�لتون�صية . وفي تلك �ل�ثناء حمل �إليه وزير�ن تون�صيان 
( با�صم �لحكومة �لتون�صية يخوله �لدفاع عن  ) توكيالً 
�لق�صية �لتون�صية ��مام �ل�مم �لمتحدة . وفي خ�صم هذه 
�لم�صاكل و�صل وفد ليبي �إلى �ل�مم �لمتحدة وطلب �إليه 

تا�ييد �لق�صية �لليبية من غير قيد ول �صرط . 
ودخل ) ��حمد ( �لمعركة وهي على ���صدها بين �لكتلة 
�لليبي في  �ل�صعب  و��كد حق   ، �لغربية  و�لكتلة  �ل�صرقية 
تقرير م�صيره وحريته و��صتقالله ، و��ن ت�صفية �لقو�عد 
�ل�جنبية في ليبيا ل يختلف عليها في �ل�مم �لمتحدة �إل 

�ثنان : بريطانيا و��ميركا . 
ووقع عليه �لختيار من قبل �لوفود �لعربية ليتولى 
وفي   ، �لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  �لمر�ك�صية  �لق�صية  ق��ي��ادة 
�لمغرب  ع��ن  م��د�ف��ع��اً  �ل�صقيري  وق��ف  �لمحدد  �لموعد 
�لعربي ، و��قبلت عليه �لوفود �لعربية و�لآ�صيوية مهنِّئة 
بدفاعه �لموفق ، ووجدت �لق�صية �لمر�ك�صية في �ليوم 
�لتالي من �لدول �ل�صديقة �لعون و�لتا�ييد . وبعد �نتهاء 
دورة �ل�مم �لمتحدة �صنة 1952 ، قام برحلة �إلى �إ�صبانيا ، 

وكانت �ل�ندل�ش طريق عودته �إلى �لوطن . 
�ل�مم  دورة  لح�صور  �صورية  غ��ادر   1952 خريف  وفي 
�لتي  �ل�م��ي��رك��ي��ة  �ل�صيا�صة  ��ن  وج��د  وه��ن��اك   ، �لمتحدة 
 1947 �صنة  فل�صطين  تق�صيم  ق��ر�ر  ��صت�صد�ر  في  ��فلحت 
و�عترفت ب� » �إ�صر�ئيل « �صنة 1948 ، و��ّيدت دخولها ع�صو�ً 
في �ل�مم �لمتحدة �صنة 1949 ، ��ر�دت ��ن تجعل من دورة 
�ل�مم �لمتحدة ل�صنة 1952 و�صيلة لتوطين �لالجئين في 

�لبالد �لعربية وت�صفية ما بقي من ق�صيتها . 
وب��ع��د ت��د�ر���ش �ل��م��وق��ف م��ع ��ع�����ص��اء �ل��وف��د �ل�صوري 
 ، �ل�صوفييتي  �لتحاد  �لَفَرج هو عند  باب  ��ن  ر��و�  �لد�ئم 
وكانت تربط �ل�صقيري بفي�صن�صكي رئي�ش �لوفد �لرو�صي 
�صالت من �لود . وفي مكتب �لوفد �لرو�صي تحدث مع 
في�صن�صكي في �لق�صية �لفل�صطينية حديثاً مطولً ورجاه 
ن�صرة �لدول �ل�صتر�كية وعلى ر���صها �لتحاد �ل�صوفييتي . 

��علنت  �لعامة  �لجمعية  في  �لت�صويت  يوم  جاء  وعندما 
رو�صيا ��نها لي�صت مع �لقر�ر ، وكذلك �لدول �ل�صتر�كية 
��ميركا ل�ن��ه لم يظفر  �ل��ذي تبنته  �لقر�ر  ، ف�صقط  كلها 
�ل�مم  منبر  م��ن  �ل�صقيري  ف��ا�ع��ل��ن   ، �لثلثين  ب��ا�ك��ث��ري��ة 
�لمتحدة �صكر �ل�مة �لعربية لالتحاد �ل�صوفييتي و�لدول 
لموقف  �لعربية  �ل�م��ة  ��صتنكار  ��علن  كما   ، �ل�صتر�كية 
ل�صنة  �لمتحدة  �ل�م��م  دورة  و�نتهت   . وحليفاتها  ��ميركا 

1952 بهزيمة منكرة ل� » �إ�صر�ئيل « ومن هم ور�ءها . 
وف���ي ���ص��ن��ة 1953 ك���ان �ل��ن�����ص��ال �ل��وط��ن��ي ف��ي تون�ش 
و�لجز�ئر ومر�ك�ش �آخذ�ً طريقه �إلى �لمحافل �لدولية ، 
وفي 1953/9/7 قررت �لجامعة �لعربية عر�ش �لق�صية 
 . �لمتحدة  �ل�م��م  على  �لمر�ك�صية  و�لق�صية  �لتون�صية 
�لجز�ئر فقد كانت ) جوزة �صلبة ( في نظر  ��ما ق�صية 
�لجامعة �لعربية ، فحملت �لوفود �لعربية هذه �لقر�ر�ت 
 ، �ل�صوري  للوفد  رئي�صاً  �ل�صقيري  وك��ان   ، �لمتحدة  �ل�م��م  �إل��ى 
�ل��م��غ��رب �لعربي  �ل����دورة ع���دد م��ن �صا�صة  وح�����ص��ر ه���ذه 
�ل�صيا�صية  و�لت�����ص��الت  للدعاية  ن��ي��وي��ورك  �إل���ى  ج���اءو� 
تا�ييد�ً لق�صايا بالدهم ، وكان في عد�دهم �لباهي �ل�دغم 
) تون�ش ( ، و��حمد بال فريج ) �لمغرب ( ، لكن �ل�صعوبة 
قاعات  دخولهما  �إل��ى  �ل�صبيل  كيف   ... و�جهتهما  �لتي 
�ل�مم �لمتحدة و�ت�صالهما بالوفود ؟ و�لوفد �لإفرن�صي 

ير�قبهما منذ و�صال �إلى �لوليات �لمتحدة . 
عقدت �لوفود �لعربية �جتماعاً لبحث هذه �لم�صكلة ، 
و��صتقر �لر��ي ��ن ي�صمهما �ل�صقيري �إلى �لوفد �ل�صوري 
تون�ش  ق�صيتي  بحث  موعد  جاء  وعندما   ، كم�صت�صارين 
�ل�دغ��م وبال فريج في   ) �لم�صت�صار�ن  ومر�ك�ش جل�ش ) 
��ن يرى  �لإفرن�صي  �لوفد  ، ف�صعق  �ل�صوري  �لوفد  جناح 
وفي  �ل�صيا�صية  �للجنة  د�خل  يجل�صان  �للدودين  عدّويه 
�لإفرن�صي  �لوفد  رئي�ش  فوثب   ، �ل�صوري  �لوفد  مقاعد 
�إل����ى م��ك��ت��ب ه��م��ر���ص��ل��د �ل�م���ي���ن �ل��ع��ام ل��ال�م��م �لمتحدة 
�للجنة  ف���ي   ) �ل��غ��ري��ب��ي��ن  ع��ل��ى وج�����ود ه���ذي���ن )  م��ح��ت��ج��اً 
�ل�صيا�صية ، فا�عرب همر�صلد عن ���صفه و�عتذ�ره ... و��علن 
��نه ل بد و��ن يكون هناك خطا� .. فتناول �صماعة �لهاتف 
�إنهما  ، فقيل له  و�ت�صل بد�ئرة �لبروتوكول م�صتو�صحاً 
من  بذلك  كتاب  جاء  وقد   ، �ل�صوري  بالوفد  م�صت�صار�ن 
معه  و�صكت   ، ف�صكت همر�صلد   ... �ل�صوري  �لوفد  رئي�ش 
�لوفد �لإفرن�صي وعاد �إلى قاعة �للجنة �ل�صيا�صية لي�صمع 
�ل�صقيري وقد بد�� حديثه عن �ل�صتعمار �لإفرن�صي وعما 

يعانيه �ل�صمال �ل�فريقي من بالء هذ� �ل�صتعمار . 
�إلى �ل�صقيري  وفي �صنة 1954 عادت �لق�صية �لليبية 
من ز�وية �لممتلكات �لإيطالية في ليبيا وما م�صيرها ؟ 
وكيف �لت�صرف بها ؟ و�ت�صلت به �لحكومة �لليبية لتقف 

على ر��ي قانوني . 
 ، �لمتحدة  �ل�مم  ن�صا�تها في  �لليبية منذ  �لق�صية  وو�كب 
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�إدري�ش  �ل�صابق  �لملك  وقابل  ليبيا  �إل��ى   ) ��حمد   ( فجاء 
ممتلكات  على  يدها  ليبيا  ت�صع  ب��ا�ن  ون�صحه  �ل�صنو�صي 
�لطليان و�لت�صرف بها ، ل�ن ��ر�ش �ل�صعب يجب ��ن تعود 

�إلى �ل�صعب . 
ولح لل�صقيري ��ن �إ�صبانيا ر�غبة في م�صاعدة �ل�صعب 
تعّلق  قد  وك��ان   ، ��صتقالله  لنيل  كفاحه  في  �لمر�ك�صي 
�ل�م���م  ف��ي  ت��وّل��ى ع��ر���ص��ه��ا  م��ن��ذ  �ل��م��ر�ك�����ص��ي��ة  بالق�صية 
�ل�صابق  �لم�صري  �لرئي�ش  فقابل   ،  1953 �صنة  �لمتحدة 
�للو�ء محمد نجيب ، وبحث �لمو�صوع معه ف�صجعه هذ� 
على مقابلة �لجنر�ل فر�نكو ، وزّوده بكتاب تو�صية ولقي 

منه كل تقدير وت�صجيع . 
وفي ني�صان / ��بريل 1955 ��صتقبلت باندونغ با�ندوني�صيا 
�لوفد  ع���د�د  ف��ي  �ل�صقيري  وك���ان   ، و�لمنا�صلين  �ل��ق��ادة 
�ل�صوري . وفي هذ� �لموؤتمر حاولت » �إ�صر�ئيل « ��ن تمثل 
�لدول  ل��ك��ن   ، فل�صطين  ق�صية  ت��ث��ار  ل  ��ن  وح��اول��ت  ف��ي��ه 
�لعربية حاربت هاتين �لمحاولتين ، و�صاَل ) ��حمد ( وجاَل 
في هذ� �لميد�ن و���صرَّ على ��ن ُتدرج �لق�صية �لفل�صطينية 
على جدول �لعمل ، و�نبرى مع وفود �لدول �لعربية ل�صرح 
�لق�صية من مختلف جو�نبها . وقبل ��ن ينف�شَّ �لموؤتمر ، 
��خذ خالد �لعظم رئي�ش �لوفد �ل�صوري و�ل�صقيري م�صت�صار 
بتا�ييد  �ل�صيني  �لزعيم  لي  �إن  �صو  من   ) عهد�ً   ( �لوفد 

�لق�صايا �لعربية وق�صية فل�صطين . 
وفي �آذ�ر / مار�ش 1957 ق�صفت �لطائر�ت �لبريطانية 
�لإمام  �إل��ى  �لقبائل  زعماء  وف��رَّ   ، �لمحتل  �ليمن  جنوب 
حل  ما  ي�صكون  �ليمنية  �لمتوكلية  �لمملكة  ملك  ��حمد 
بهم من خر�ب ودمار ، و�صكا �لإمام بدوره �إلى �لجامعة 
دول  تمثل  بعثة  ��ن  �لجامعة  مجل�ش  و��ع��ل��ن   ، �لعربية 
 ، �لحالة عن كثب  �ليمن لتدر�ش  �إلى  �صت�صافر  �لجامعة 
فتا�لفت �لبعثة من ممثلي �لدول �لعربية ، وكان �ل�صقيري 
رئي�ش هذه �لبعثة بو�صفه �ل�مين �لعام �لم�صاعد للجامعة 
�لمطاف  خاتمة  لليمن  ه��ذه  زيارته  تكن  ول��م   ، �لعربية 
��خ���رى وه��و يعمل ف��ي �ل�م���م �لمتحدة  فقد ز�ره���ا م��رة 
رئي�صاً للوفد �ل�صعودي لدر�ش �لنز�ع �لبريطاني �ليمني 

ومالءمة عر�صه على �ل�مم �لمتحدة . 
في  �لمتحدة  ل��ال�م��م  ع�صرة  �لثانية  �ل����دورة  وك��ان��ت 
خريف 1957 دورة �لقومية �لعربية ، وكانت هذه �لقومية 
في تلك �لفترة عالية �ل�صيحات مدوية �ل�صعار�ت ، وتعالت 
معها مبادئ �لحياد �لإيجابي و�لتعاي�ش �ل�صلمي ومقاومة 
�ل�حالف �لع�صكرية ، فكان طبيعياً ��ن تتبّو�� �لقومية �لعربية 
مكان �ل�صد�رة على منبر �لجمعية �لعمومية ، و��ن تتركز 
حولها خطب �لوزر�ء �ل�ربعة �لكبار : د�ل�ش ) �لوليات 
 ،  ) بريطانيا   ( لويد  و�صلوين   ،  ) �ل�ميركية  �لمتحدة 
 .  ) �ل�صوفييتي  ، وغروميكو ) �لتحاد   ) وبينو ) فرن�صا 
وقد تهجم �ل��وزر�ء �لثالثة �ل�َُول على �لقومية �لعربية 

ون�صبو� �إليها �لقلق �لذي يعانيه �ل�صرق �ل�و�صط . 
وجاء دور �ل�صقيري في �لمناق�صة �لعامة ، ور�ح يفند 
���صباب  ويعزو  �لغربيين  �لثالثة  �ل���وزر�ء  من  كل  ��ق���و�ل 
�ل�ميركية  �ل�صيا�صة  �إل��ى  �لمنطقة  ي�صود  �ل��ذي  �لتوتر 
و�لبريطانية �لم�صوؤولة عما يعانيه �ل�صرق �ل�و�صط من 
�لمحور  فل�صطين هي  ق�صية  ��ن  و��و�صح   ، وقلق  متاعب 

�لد�ئم للعالقات �لعربية �لدولية . 
وفي هذه �لدورة - دورة �صنة 1957 - هاجم �ل�صقيري 
�ل�صغار  زمالءهم  وهاجم  ب�صدة  �لكبار  �لثالثة  �ل��وزر�ء 
برفق ... وهاجم فرن�صا في ق�صية �لجز�ئر وهولند� في 

ق�صية �إيريان �لغربية تا�ييد�ًَ ل�ندوني�صيا . 
�لعامة  �لجمعية  �نعقدت   1958 ��غ�صط�ش   / �آب  وفي 
في دورة طارئة ، وخطب �لرئي�ش �آيزنهاور ، وكان خطابه 
 ... �لعربية  �ل��دول  لبع�ش  وتحذير�ً  �إن���ذ�ر�ً  �لعموم  على 
وبعده مبا�صرة تحدث �صلوين لويد فا�عرب عن مخاوف 
�إليه �ل�مور بين �لدول �لعربية  �لعالم �لحّر مما �نتهت 

و��ّيد ما ��علنه �آيزنهاور . 
على  �ل�صقيري  وق��ف   1958 ��غ�صط�ش   / �آب   15 وف��ي 
��ودع فيه �آمال �ل�مة �لعربية  �لمنبر �لعام و��لقى خطاباً 
�لدورة  �نعقدت   1959 �صبتمبر   / ��ي��ل��ول  وف��ي   ، و�آلم��ه��ا 
�لثانية و�لثالثون لمجل�ش �لجامعة �لعربية في ) �لد�ر 
�لوفد  في  ع�صو�ً  �ل�صقيري  وك��ان   ، بالمغرب   ) �لبي�صاء 
�ل�صعودي ، وفي هذه �لدورة فاتحه عاهل �لمغرب محمد 
�لخام�ش بق�صية موريتانيا �لتي تحاول فرن�صا ��ن تجعل 
بها  �صتقوم  �لتي  �لذرية  وبالتجربة  م�صتقلة  دول��ة  منها 
فرن�صا في �ل�صحر�ء ، وطلب بحث هاتين �لق�صيتين في 

هيئة �ل�مم . 
�ل��ن��دوة �ل��دول��ي��ة ���ص��ال م��ن��دوب فرن�صا وجال   وف���ي 
�ل�صقيري  ��يام وقف  ، وبعد  وهيمن على �ل�مم �لمتحدة 
تلو  �ل��و�ح��دة  �لحجج  ي�صرد  و�ن��ب��رى  �ل��ع��ام  �لمنبر  على 
نتيجة  �لإن�����ص��ان  ب�صحة  تلحق  �لتي  ب��ال����ص��ر�ر  �ل�خ���رى 
��ن ي�صوتو�  ، ونا�صد �لدول �ل�ع�صاء  لالإ�صعاعات �لذرية 

�إلى جانب �ل�صكوى �لمغربية . 
في  �لمتحدة  �ل�م��م  �نعقدت   ،  1960 �صنة  وف��ي خريف 
نيويورك ، وقد ح�صر جل�صة �لفتتاح روؤ�صاء حكومات �لكتل 
 ، و�ل��الم��ن��ح��ازة  و�ل�صرقية  �لغربية   : �ل��ث��الث  �لعالمية 
وتحدث فيها �لرئي�ش �ل�صوفييتي خرو�صوف عن طائر�ت 
�لتج�ص�ش �ل�ميركية �لتي تقوم بمهمات ��صتطالعية في 
�ل�ر��صي �لرو�صية ، ور�ح خرو�صوف يتهدد ويتوعد ، و��نذر 
�لغرب بالفناء و�لدمار �إذ� قام با�ية محاولة للعدو�ن على 
�ل�صغار من  �ل��وزر�ء  ��ح��د  . وحين قام  رو�صيا وحليفاتها 
�ل��دول �لغربية يجادل خرو�صوف ، خلع هذ� ح��ذ�ءه من 
قدمه ولّوح به في وجه �ل�مم �لمتحدة و�صرب به �لمائدة 



368

��مامه و�صط عا�صفة من �لَهَرج و�لَمَرج ، فنه�ش �ل�صقيري 
من مقعده و�صافح خرو�صوف ، وكان حذ�وؤه ما يز�ل على 

�لطاولة ��مامه و��ود�جه تهتز بالغ�صب . 
��ميركا  على  ب�صكو�ها  كوبا  تقدمت   1962 ع��ام  وف��ي 
على  �لكوبيين   ) �لالجئين   ( ت��درب  �ل�خيرة  ��ن  مدعية 
حمل �ل�صالح وتدفعهم للقيام بغار�ت على كوبا ، فت�صدى 
�ل�صقيري للم�صوؤولين �ل�ميركيين منت�صر�ً لكوبا و�صائالً 
�لرئي�ش كندي : لماذ� ل يدرب �لالجئين �لفل�صطينيين 
على حمل �ل�صالح لي�صتردو� بالدهم . �إن �ل�مم �لمتحدة 
�إلى  بالعودة  �لفل�صطينيين  �لالجئين  بحق  �عترفت  قد 
ديارهم ... وقد رف�صت » �إ�صر�ئيل « عودتهم ... ولم يبق 
��مام �لفل�صطينيين �إل �ل�صالح ... فلماذ� ل يفعل �لرئي�ش 

كندي للفل�صطينيين ما يفعله للكوبيين ؟ . 
وحدث ��ن جاء خرو�صوف �إلى �ل�مم �لمتحدة لح�صور 
» دورة �لقمة « فز�ره �ل�صقيري في مقر �لوفد �ل�صوفييتي 
�لد�ئم ، و�صرح له جميع �لق�صايا �لعربية وفي مقدمها 
لمنا�صبة  �لقاهرة  ف��ي  ب��ه  �جتمع  ث��م   ، فل�صطين  ق�صية 
�لقبة  ق�صر  وف��ي   ، �لعالي  �ل�صد  �حتفالت  في  ��صتر�كه 
تحدث �إليه طويالً في كل ما يهم �ل�مة �لعربية ، وكان 
�ل��صود  �لبحر  �صاطئ  ( على  �لكبير في ) �صوجي  �للقاء 
في �صيف 1961 تلبية للدعوة �لتي تلقاها من خرو�صوف 

نف�صه . 
في  عمره  م��ن  �ل�صقيري  �صلخها  ع��ام��اً  ع�صر  خم�صة 
، وخم�صة   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « م��ع  ���ص��ر�ع  ف��ي  �لمتحدة  �ل�م���م 

ع�صر عاماً �صبقتها من �لن�صال �لقومي �صد �ل�صهيونية 
و�ل�صتعمار ، وكان خاللها معتقالً في �ل�صجون متر�فعاً 
ر�ً �لمظاهر�ت ، ثم لحقتها خم�صة  ��مام �لمحاكم ، ُمت�صدِّ
��عو�م في بناء �لكيان �لفل�صطيني و�إن�صاء منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية . 
وفي �لجل�صة �ل�خيرة �لمنعقدة في ت�صرين �لثاني / 
لوفد  كرئي�ش  �لمتحدة  �ل�م��م  �إل��ى  ذه��ب   1963 نوفمبر 
�إن   : ق��ال  �إذ  ود�ٍع  بمثابة  كانت  كلمة  و��ل��ق��ى   ، فل�صطين 
م�صكلة فل�صطين هي م�صكلة ��صتعمارية ول يمكن ��ن ُتحلَّ 
�إل كما ُحلَّت �لم�صاكل �ل�صتعمارية ، وكما ُحلَّت �لم�صكلة 
�لجز�ئرية ... و��نتم تعرفون معنى �لحل �لجز�ئري من 
�لبد�ية �إلى �لنهاية ... وقد ���صبح من �ل�صروري ��ن ن�صرع 
في حركة تحريرية تعتمد على جي�ش �لتحرير و�صنبني 

هذ� �لجي�ش و�صتقوم حركة �لتحرير . 
وحقق �لقدر ��مانيه ... فبعد ��ن عاد �إلى �لوطن ،  ُعهد 
�إليه باإن�صاء �لكيان �لفل�صطيني ، وقامت منظمة �لتحرير 
وجي�ش �لتحرير ، وتج�صدت �ل�صخ�صية �لفل�صطينية . وفي 
�لتحرير  لمنظمة  كرئي�ش  ��صتقالته  ق��ّدم   1967/12/24
�لدول  جامعة  ل��دى  لفل�صطين  وكممثل  �لفل�صطينية 

�لعربية . 
�لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  �صيرته   ) ��ح��م��د   ( وه��ك��ذ� ختم 
�لمتحدة  �ل�م��م  منبر  على  ووق��ف   ، �لجز�ئر  با�صتقالل 
م�صيد�ً بانت�صار �لحرية ، كما فعل قبل ذلك بالن�صبة �إلى 

�لمغرب وتون�ش . 
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في �شبيل ق�شية فل�شطين والوحدة العربية  *
محمد عزة دروزة

في �صباح �لإثنين 2 �آذ�ر / مار�ش 1964 ز�رنا �ل��صتاذ 
تكليفه من  قبل خبر  ��ذي��ع  وك��ان   . دم�صق  �ل�صقيري في 
كيان  �إقامة  ���صباب  تهيئة  �إلى  بال�صعي  �لعربية  �لجامعة 
فل�صطين وفقاً لما تقرر في موؤتمر �لقمة . وقد �صجعناه 
على �لم�صي في ن�صاطه وحبذنا ما �عتمده من �لدعوة 
وُيقرَّ   ، تنفيذية  لجنة  ليختار  فل�صطيني  م��وؤت��م��ر  �إل���ى 
�لميثاق و�لنظام �للذين ��علنهما في ن�صرة خا�صة . وقلنا 
��نظار �لنا�ش . و�إن من و�جبه  ، و��م��ام  ��م��ام تحّد  �إن��ه  له 
 . ذلك  �إقامة  �صبيل  في  جهده  يبذل  ��ن  ولوطنه  لنف�صه 
�إلى  �إنه ما�ش في ن�صاطه  ، وقال  وقد �ُصرَّ من �لت�صجيع 

�لنهاية . 
�لحاج  �صماحة  وبين  بينه  ك��ان  �إذ�  عّما  �صا�لناه  وق��د 
حه  ر�صَّ �ل��ذي  �إن��ه هو  وق��ال  ت�صاّد؛ فنفى  �لح�صيني  ��مين 
ليكون ممثِّالً مع �آخرين في مجل�ش �لجامعة لفل�صطين 
��حمد حلمي  �لمرحوم  بوفاة  فل�صطين  �صغور مركز  بعد 
با�صا . و�إنه حينما رجع من �لقاهرة ثم من نيويورك �لتي 
ذهب �إليها كممثل لفل�صطين في بحث ق�صيتها في هيئة 
�إليه وطلب ��ن يتعاون معه . بل و��ن يكون  �ل�مم �جتمع 
�لحاج  بيانات  �حتوته  ما  و�إن   . رعايته  نطاق  في  جهده 
هو   ، ن�صاطه  �صد  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  كرئي�ش  ��م��ي��ن 
نتيجة غيظ �صخ�صي ل�ن مجل�ش �لجامعة �نتخبه وحده 
ممثالً لفل�صطين دون �لثنين �لآخرين �للذين ر�صحهما 

�لحاج معه وهما �إميل �لغوري و�إ�صحق دروي�ش . 
ولقد كنت ��تابع كل ذلك فكتبت للحاج ��مين كتاباً في 
 )1( �لكتاب  بماآل  �ل�صقيري  �ل��صتاذ  فا�خبرت   ، �ل�صا�ن  هذ� 

فارتاح لذلك ���صّد �لرتياح . 
�إنه  ، ف��ق��ال  �إل���ى فل�صطين  ���ص��ا�ل��ت��ه ع��ن رح��ل��ت��ه   وق���د 
و�لحكومة  �لملك  من  م�صجعة  حما�صية  مقابالت  قوبل 
في  و�لمخيمات  �لمدن  مختلف  في  و�ل�صعب  �ل�ردن  في 
فل�صطين و�ل�ردن ، ولم ي�صعر با�ي �نقبا�ش ول معار�صة 
�هلل غو�صة  عبد  �ل�صيخ  �إل��ى  و��ن��ه عهد   ، �لموؤتمر  لفكرة 
و�ل�صيخ عبد �لحميد �ل�صائح بدر�ش مو�صوع ت�صكيل لجنة 
يتعاونون  ���صماء  بع�ش  على  معهم  و�ت��ف��ق   ، تح�صيرية 

معهم مثل ر��صم �لخالدي وعارف �لعارف وغيرهما . 
و�صا�لته عن ما كان من ��مر غزة ، فقال �إنه قوبل كذلك 
مقابلة حما�صية وم�صجعة دون معار�صة . و��نه ��لف هناك 

لجنة تح�صيرية ��ي�صاً . 
�ل�صورية  �لحكومة  ��رك��ان  مع  مقابالته  عن  و�صا�لته 

فقال �إنها كانت م�صجعة ، و��نه يعتقد ��نهم �صوف يوؤيدون 
وي�صجعون . وقال �إن �لفل�صطينيين في دم�صق يا�تون زر�فاً 
ويظهرون حما�صاً وت�صجيعاً لفكرة �لموؤتمر ، و�إنه �جتمع 
مع زكي �لتميمي مدير مكتب �لهيئة �لعربية �لعليا في 
دم�صق ، و��خبره ��نه م�صتعد للتعاون مع �لمفتي ، وطلب 
منه ��ن يكتب له بذلك ، و�صّمينا له بع�ش �ل��صماء لتتكون 
وحمدي  �لخ�صر�  محمد  مثل   ، تح�صيرية  لجنة  منهم 
�لنابل�صي وفائز �لكنفاني وح�صن �ل�صامي و�ل�صيخ توفيق 

�إبر�هيم و�ل�صيخ عبد �لرحمن مر�د . 
�إلى بيروت ويجتمع مع �لمفتي  �إنه �صيذهب  وقد قال 
 ، �لتعاون معه  ، ويكرر عليه  ثانية رغم ما بدر منه �صده 
�لعر�ق  ف��ي  ث��م  ب��ي��روت  ف��ي  لت�صكيل لجنة  ج��ه��ده  وي��ب��ذل 

و�ل�صعودية و�لكويت . 
وقد �قترحت عليه ��ن ي�صيف �إلى �لنظام ما يلي : 

1 - ��ن يكون من دو�ئر �للجنة �لتنفيذية د�ئرة ع�صكرية . 
و��مينها  �للجنة  رئي�ش  من  مكتب  لّلجنة  يتكّون  ��ن   -  2
لبحث  ���صبوعياً  ليجتمعو�   ، �لدو�ئر  وروؤ�صاء   ، �لعام 
�إلى  �لتي ل تحتاج  �لهامة  �ل�مور �لطارئة و�لجارية 
�جتماع �للجنة �لتنفيذية بكاملها . و��ن يكون للمكتب 
دعوة هذه �للجنة �إلى �جتماعات فوق �لعادة �إذ� م�ّصت 

�لحاجة . 
3 - ��ن ين�ش على وجوب �نعقاد �للجنة �لتنفيذية مرة كل 
�صهر ��و كل �صهرين ، بالإ�صافة �إلى �لجتماعات فوق 

�لعادة �لتي تم�ش �لحاجة �إليها خالل ذلك . 
للمنظمة  م��ك��ات��ب  ��و  ف����روع  �إي���ج���اد  ع��ل��ى  ي��ن�����ش  ��ن   -  4
�لمهمة  �ل���دول  عو��صم  وف��ي  �لعربية  �لعو��صم  ف��ي 

�ل�جنبية . 
�للجان  بين  �لتن�صيق  لجنة  ��همية  �إل��ى  نّبهناه  وق��د 
�لتح�صيرية ، ووجوب �ختيارها من مختلف �لبالد ومن 
���صخا�ش موثوقين ومرموقين . و�إلى وجوب و�صع مبلغ 
من �لمال تحت ت�صرفها لتي�صير �نعقاد �لموؤتمر . و�إلى 
وجوب و�صع مبلغ من �لمال كذلك تحت ت�صرف �للجنة 
وجوب  و�إل���ى   . �لمندوبين  �صفر  لتي�صير  �لتح�صيرية 
تا�مين �صفر �لمندوبين مع �لحكومات في �صورية ولبنان 
وغزة و�لكويت و�ل�صعودية و�لعر�ق ب�صبب �لعر�قيل �لتي 

تو�صع عادة ��مام تنقالت �لفل�صطينيين . 
ول��ق��د ��ذ�ع�����ت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا ��ث���ن���اء وجود 

)*( محمد عزة دروزة ، في �شبيل ق�شية فل�شطين والوحدة العربية ، بيروت : من�صور�ت �لمكتبة �لع�صرية ، 1972 ، �ش �ش 139 - 142 . 
)1( ل�همية ما ورد في �لكتاب �لم�صار �إليه ��وردناه في نهاية هذه �ل�صهادة . 
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ر�شالة دروزة اإلى الحاج اأمين حول موقفه وحملته على ال�شقيري)*(

�شماحة الأخ الكريم ال�شيد اأمين الح�شيني حفظه اهلل
فاإني   ، وب��ع��د  وب��رك��ات��ه  �هلل  ورح��م��ة  عليكم  �ل�����ص��الم 
 . بيانات  من  �لحقبة  ه��ذه  في  �لهيئة  تن�صره  لما  متابع 
�لكفاح  ن�صر في جريدة  لما  بيان  �آخ��ر  �طلعت على  وق��د 
و�جبي  م��ن  ف��ر��ي��ت   ، ف��ب��ر�ي��ر 1964   / �صباط   18 �ل��ع��دد 
و�إخال�صي للق�صية ول�صماحتكم معاً ��ن ��كتب �إليكم هذ� 
��ن يكون  ��ن ت�صتقبلوه بقبول ح�صن و�آمالً  �لكتاب ر�جياً 

فيه �لفائدة و�ل�صو�ب . 
1 - �إني ��لمح في بيانات �لهيئة �لعربية �لعليا ، وبخا�صة 
��حمد  �ل�صيد  على  �صديدة  حملة   ، بياناتها  �آخ��ر  في 
�ل�صقيري . ولم ��طلع في �ل�صحف ول فيما ن�صر على 

ل�صانه ، ما يبرر ذلك . 
ولقد علمُت ��ن �لهيئة ر�ّصحته مع �آخرين لتمثيل 
�لمرحوم  وف��اة  بعد  �لجامعة  مجل�ش  ف��ي  فل�صطين 
للهيئة  ُن�صر  بيان  في  ق��ر��ُت  كما   ، با�صا  ��حمد حلمي 
�ل�مم  هيئة  �إل��ى  فل�صطين  لوفد  رئي�صاً  عّينته  ��ن��ه��ا 

�لمتحدة . وهذ� يعني ��نكم منحتموه ثقتكم . 
مفرد�ً  �خ��ت��اره  ق��د   ، �لجامعة  مجل�ش  ك��ان  ف���اإذ� 
ليكون ممثل فل�صطين في �لجامعة ومفرد�ً لت�صكيل 
ك��ل حال  ، فهو على  �ل�م���م  �إل��ى هيئة  وف��د فل�صطين 
رئي�صاًَ  تعيينه  كان  ولقد   . وثقتكم  بتر�صيحكم  موؤيَّد 
�لهيئة �لعربية بعد قر�ر  ِقَبل  لوفد هيئة �ل�م��م من 

مجل�ش �لجامعة بذلك فكان هذ� د�عماً للقر�ر ب�صكل 
ما . فهل بد� منه �صذوذ و�نحر�ف جوهري بعد ذلك ، 
��وجب ��صتحقاقه لهذه �لحملة ، �لتي بلَغ فيها �لغلّو 
وملوكها  �لعربية  �لحكومات  جميع  �ت��ه��ام  ح��ّد  �إل���ى 
وروؤ�صائها با�نهم قبلو� ��ن يكون ممثالً لفل�صطين في 
�لجامعة ، و��وكلو� �إليه �إقامة كيان فل�صطيني بق�صد 
�لبيان  ف��ي  ج��اء  كما  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية 
���صدق  ��و  ��فر�ش  ��و  ��ظ��ن  ��ن  ��ري��د  �ل�خير ؟ ل�ن��ي ل 
��نه ��صتحق هذه �لحملة منكم ب�صبب قبوله ��ن يكون 
ممثالً لفل�صطين في �لجامعة و��مام هيئة �ل�مم بقر�ر 
مجل�ش �لجامعة ، ثم ��ن يقوم بمهمة �ل�صعي لإقامة 
�لكيان �لفل�صطيني بقر�ر موؤتمر �لقمة ، في حين ��ن 
�لهيئة ترى ��ن �لتعيين من حقها ��و من حق �لمجل�ش 
�ل�على لحكومة عموم فل�صطين . ل�ن هذ� يبدو ��مر�ً 
�صكلياً ل يبرر هذه �لحملة . وقد كان تر�صيح �لهيئة 
له ليكون ممثالً لفل�صطين ولو مع غيره ، وتعيينها 
 ، له رئي�صاً لوفد هيئة �ل�مم ولو بعد قر�ر �لجامعة 
مانعاً ��و ُم�صقطاً لكل ما يمكن ��ن يقوله ��حد في حقه 

بالن�صبة للفترة �ل�صابقة لذلك . 
��وثق  �لهيئة علمت من  ��ن  ُذك��ر   ، �ل�خير  �لهيئة  بيان  2 - في 
�لم�صادر ��ن �لمق�صود من �إقامة كيان فل�صطين �لذي تقرر 
للن�صاط  �صيا�صي  مكتب  �إن�صاء  هو   ، �لقمة  موؤتمر  في 
 ، ��ي عمل ن�صالي تحريري  �لدولية دون  في �ل�و�صاط 

)*( محمد عزة دروزة ، في �شبيل ق�شية فل�شطين والوحدة العربية ، بيروت : �لمكتبة �لع�صرية ، 1972 ، �ش �ش134 - 139 . 

�ل��صتاذ �ل�صقيري في دم�صق بياناً ذكرت فيه ��نه يتجاوز 
�صالحياته ، و��ن مهمته هي �ل�صتطالع ثم �لرجوع �إلى 
موؤتمر �لقمة ولي�ش عقد موؤتمر و�نتخاب لجنة تنفيذية 
 64/3/6 ف��ي  فندقه  ف��ي  �ل�صقيري  �ل����ص��ت��اذ  ف��زرن��ا   . ل��ه 
وحّدثناه في ذلك ولمحنا منه ��نه هو �لآخر لي�ش متا�كد�ً 
من مهمته ��هي ��صتطالعية ��م تنفيذية . فاقترحنا عليه 
�لملوك  ممثلي  لجنة  ��ن  �صيما  ول   ، م�صر  �إل��ى  �ل��ع��ودة 
و�لروؤ�صاء تنعقد في هذه �لآونة ، وعر�ش ما جرى معه 
و�ل�صفة  �لغربية  و�ل�صفة  غ��زة  ق��ط��اع  ف��ي  ج��ولت��ه  ف��ي 
�ل�صرقية و�صورية ، و�إطالعهم على ما و�صعه من ميثاق 
ونظام ، و��خذ ر��يهم في كل ذلك . وحملهم على تو�صيح 
�لموؤتمر  ينعقد  ل  ذلك حتى  نطاق  في  ليم�صي  مهمته 
ثم تذهب �لجهود �ُصدى . ويح�صن ��ن يخبرهم ��ن بع�ش 
�لنا�ش يحّبذون ��ن يجري �نتخابات لمندوبي �لموؤتمر ، 
�لعتر��ش  ينقطع  حتى   ، ��مكن  �إن  م�صتح�صن  ذلك  و��ن 

على �لموؤتمر في �لم�صتقبل . 

و�إذ� حّبذو� ذلك حبذوه لحكوماتهم لتحقيقه؛ فتلقى 
ليلة  لزيارتي  ج��اء  ثم   . �لتردد  مع  بالمو�فقة  �قتر�حي 
�إنه مرتبط بموعد  ، فا�كدت عليه كالمي فقال   64/3/7
�صفره �إلى �لعر�ق ، و�إنه ��ر�صل ر�صالة �إلى �لقاهرة وطلب 
 ، �لعر�ق  في  عليها  و�لروؤ�صاء جو�باً  �لملوك  من ممثلي 
و�إنه �إذ� لم يتلق �لجو�ب ف�صيذهب �إلى �لقاهرة . وكالمه 
��نه لي�ش متا�كد�ً من مهمته ، ومع  يوؤيد ما لمحناه من 
ذلك فقد لمحنا ��نه قد ي�صير في خطته في ��مر �لتنفيذ 
و�لدعوة �إلى �لموؤتمر وعقده ، ليجعل �لحكومات و�لنا�ش 
��مام ��مر و�قع . وقد ��ظهرنا عجبنا من عدم تعيين لجان 
تح�صيرية في قطاع غزة وفل�صطين و�صورية ، فقال �إنه 
 . �لفترة  ه��ذه  في  ذل��ك  و�صيتم  �ل��صماء  على  م�صتح�صر 
وقد ��كدنا عليه ثانية بذل �لجهد في عر�ش �لتعاون مع 
تر�صيح  و��ن يطلب منه   ، �لح�صيني  ��مين  �لحاج  �صماحة 
���صماء لّلجان �لتح�صيرية وللموؤتمر ، ويظهر ��صتعد�ده 
ولجنته  �لموؤتمر  ��م���ور  م��ن  ��م��ر  ك��ل  على  معه  للتفاهم 

�لتنفيذية ، فوعد . 
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ويبدو ��ن هذ� كان من �لذر�ئع لتلك �لحملة ، وكا�نما هو 
من ر��ي وهدف �ل�صيد �ل�صقيري ، وقد تكون �لمناق�صة 
في ��مر لم تتبين معالمه ، ولكن وقد قر��ت ت�صريحات 
، ثم في  �آخر �صاعة  �ل�صقيري في مجلة  عديدة لل�صيد 
جريدتي �لحياة و�لكفاح ، ��قول : �إن هذه �لت�صريحات 
�إق��ام��ت��ه هو  �ل��م��ر�د  �لكيان  ب���ا�ن  �ل��و���ص��وح  ك��ل  و��صحة 
ل��ل��ع��م��ل �ل��ن�����ص��ال��ي �ل��ت��ح��ري��ري ب��ق��در م���ا ه���و للعمل 
�لعناية  �إيجاب  �إن فحو�ه يفيد  ، بل  �ل�صيا�صي �لدولي 
ولقد   . و�لهدف  و�ل��صا�ش  �ل��صّد  ل�ن��ه  �ل�ول؛  بال�مر 
كنت �جتمعت به في دم�صق قبل ثالثة ���صهر وحدثته 
فيما خطر لي من بع�ش �لخطط �لن�صالية ، ووجوب 
��ن  لغيره  يمكن  ل  �ل��ذي  �لجوهري  �لهدف  �عتبارها 
جمودها؛  م��ن  ق�صيتها  ي��ح��رك  ��و  فل�صطين  ي��ح��رر 
فا�ق�صم لي ��نه متفق معي على ذلك ، و��ن هذ� هو هدفه 

�ل��صا�صي �لذي ين�صط في �صبيله . 
ولي�ش من �لإن�صاف ��ن يقال �إن كل هذ� منه دجل 
وكذب ومتاجرة . ومن �لإن�صاف ��ن ُينتَظر حتى يظهر 
و�إذ�   . و�لدجل  و�ل��ِج��ّد  و�لكذب  �ل�صدق  على  �لدليل 
بو�صوح  ذك��ره  فيجب  و�قعي  �صادق  دليل  هناك  ك��ان 

حتى يكون �لنا�ش على بّينة . 
�إن�صاوؤه  �لمر�د  �لكيان  يكون  ��ن  في  ت�صدد  �لهيئة  �إن   -  3
ممثالً �صادقاً لل�صعب �لفل�صطيني . وهذ� �صو�ب وحق 
ل ريب فيهما . ولم ��َر في ت�صريحات �ل�صيد �ل�صقيري 
�صذوذ�ً عن ذلك ، وت�صريحاته �لمن�صورة في جريدة 
�صباط / فبر�ير ت�صريحات  �لجمعة 21  �لحياة عدد 
كل  و�صاملة  �لقوة  كل  وقوية  �ل�صر�حة  كل  �صريحة 
�ل�صمول في هذ� �ل�صدد ، ثم في �صدد �ل�هد�ف �لتي 
�صوف يعمل هذ� �لكيان لها في �لمجال �لن�صالي وفي 
�لمجال �لدولي ، وفي �صدد ��صتقالله عن �لحكومات 
لل�صعب  كونه  �صدد  وف��ي   . معها  تعاونه  مع  �لعربية 
�لفل�صطيني ومن �ل�صعب �لفل�صطيني بحيث ل يمكن 

ل�حد ��ن يزيد عليها �صيئاً . 
وطني  مجل�ش  يجتمع  ��ن  على  تو�فقون  كنتم  ولقد   -  4
موؤلف من عنا�صر تمثيلية ومعتمدة ، على �لنمط �لذي 
و�آخرها  فل�صطين  موؤتمر�ت  نطاقه  في  تعقد  كانت 
موؤتمر غزة ، فينتخب هيئات جديدة تمثل �ل�صخ�صية 
�لفل�صطينية وُيحدد معالم �لميثاق �لقومي ويوؤيده ، 
ويكون هو بمثابة برلمان على نمط ما جرى في غزة . 
ثم رجعتم عن ذلك في بيانكم �ل�خير و�صّددتم على 
وجوب �نبثاق هذ� �لمجل�ش من �نتخابات عامة حرة 
و�لترغيب  و�ل���ص��ت��غ��الل  �ل�صغط  م��ن  بريئة  نزيهة 
بما تم من ت�صافي  ُمعّللين ذلك   ، �إل��خ   .. و�لترهيب 
�لملوك و�لروؤ�صاء وزو�ل �لمانع . وقد يكون هذ� حقاً 
��ت�صاءل : هل تعرفون  ، ولكني  فيه  جميالً ومرغوباً 
��ن هذه �ل�صروط تحققت في ��ية بقعة من بقاع �لدنيا 

�لبالد  عن  ف�صالً  �لديموقر�طية  في  �لعريقة  حتى 
تحقيقها  يمكن  ��نها  حقاً  تعتقدون  وه��ل  ؟  �لعربية 
ظل  ف��ي  ي��ع��ي�����ص��ون  �ل��ذي��ن  للفل�صطينيين  بالن�صبة 
حكومات عديدة مختلفة �لنظم و�لعقائد و�لميول ؟ 
كل  يعرفون  �لذين  �لنا�ش  ��ن  ببالكم  يخطر  ل  وهل 
ذلك ، حينما يقر��ون هذه �ل�صروط يتبادر لهم ل�ول 
لالعتر��ش  م�صّبقة  ذريعة  لتكون  ُو�صعت  ��نها  وهلة 
�نتخابية  عملية  ع��ن  تنتج  نتيجة  ��ي���ة  ف��ي  و�ل��ط��ع��ن 
عامة ، �إذ� لم تا�ت كما ت�صتهون حتى ولو جرت تحت 
�إ�صر�ف لجنة �لجامعة ل�نها على كل حال ُتتَّهم با�نها 

مما�صية لعو�طف وميول حكوماتها ؟ 
وهل تجهلون ��ن �لنتخابات بالن�صبة للفل�صطينيين 
وتقا�صمتهم  �لنكبة  بهم  طوحت  �لذين   ، خا�ش  بنوع 
ب�صياع  و�صعرو�   ، كوكب  ك��ل  تحت  وت�صتتو�  �ل�ه���و�ء 
��ليم ، �صوف ير�فقها ��هو�ء وميول ومهاتر�ت وتيار�ت 
ذلك  مثل  من  يكون  قد  مما  بكثير  ��كثر  و�نق�صامات 
بالن�صبة ل�هل بلد م�صتقّرين . و�صوف تا�تي بكل ذلك 
�إلى �لمجل�ش �لذي يجتمع فيه �لمندوبون ، ولن يكون 
��يُّ  هيئات  م��ن  عنه  ينبثق  وم��ا  �لمجل�ش  ه��ذ�  لمثل 
قدرة على عمل منتج في �لمجال �ل�صيا�صي وبخا�صة 
تو�ثق  �إل��ى  يحتاج  �لعمل  ل�ن  �لن�صالي؛  �لمجال  في 
ر جد�ً ��ن يكونا م�صمونين في  و�ن�صجام ، ومن �لمتعذَّ
�نتخابات تجري في مثل هذه �لظروف وما ير�فقها . 
�ل�ول  �لوطني  �لمجل�ش  فكرة  ��ن  حين  ف��ي  ه��ذ� 
ونقابية  وتمثيلية  معبرة  عنا�صر  م��ن  يتا�لف  �ل��ذي 
 ، �ل�ليمة  �لم�صاهد  تلك  لمثل  �حتمالً  ��ق��ل  تظل  و�عية 
و��كثر �حتمالً لالن�صجام و�لت�صامن و�لإنتاج . ومن 
���صخا�ش  م��ن  تح�صيرية  لجنة  ت��ك��ون  ��ن  �لممكن 
م��ع��روف��ي��ن ب��ال��ن��ز�ه��ة و�ل��ح�����ص��اف��ة و�ل��م��ع��رف��ة ، من 
لتا�مين   ، فل�صطينيون  فيها  �لتي  �لمناطق  مختلف 
ودعوة هذه �لعنا�صر . ومع ذلك فاإن فكرة �لنتخابات 
ذكرها  وق��د   . �ل�صقيري  خطط  في  م�صتبعدة  لي�صت 
في جملة ما ذكره من �لو�صائل . و�ل�مر موكول �إلى 
على  �لفل�صطينيين  من  و�لعقد  �لحل  ��ه��ل  يتفق  ما 
�إزعاجاً  و�ل�قل   ، و�إنتاجاً  �إمكاناً  و�ل�كثر  �ل�ف�صل  ��نه 

وم�صاهد مريرة . 
5 - وهناك نقطة ح�ّصا�صة ��ريد ��ن ��تعر�ش لها . فقد يقال 
�لقمة  موؤتمر  ثم  �لجامعة  مجل�ش  يتجاهل  ول��م��اذ� 
، وهم �لذين  �لهيئة �لعربية �لعليا و�صماحة رئي�صها 
�لع�صرين  �لعمل لق�صية فل�صطين طيلة  �صغلو� فر�غ 
�لحكومات  بذلك  و�عترفت   ، فل�صطين  ومثلو�  �صنة 
�لعربية و�لجامعة �لعربية وهيئة �ل�مم في وقت من 

�ل�وقات ؟ 
وقد يكون هذ� حقاً ، غير ��ن �لجميع يعرفون ��ن 
�لتو�ثق و�لن�صجام مفقود�ن بين كثير من �لحكومات 
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�لعربية ول �صيما �لموؤثرة منها وبين �لهيئة و�صماحة 
و�قع  ل�ن��ه   ، ��بينا  ��م  �صئنا �لع��ت��ر�ف بذلك   ،  رئي�صها 
ل يمكن �إنكاره . ولو �صلَّمنا ��نه نا�صئ عن �صوء تفاهم 
و���صباب باطلة وو�صايات ود�صائ�ش وت�صليل . وق�صية 
فل�صطين ل يمكن ��ن ت�صتغني عن �لحكومات �لعربية 
و�لذين   ، �لحكومات  ه��ذه  بين  و�لتو�ثق  و�لن�صجام 
�صرط  �لق�صية  ه��ذه  �صبيل  ف��ي  بالعمل   ي�صطلعون 
ل بّد منه �إذ� كان ير�د لهذ� �لعمل ��ن يكون منتجاً في 
مختلف �لمجالت ، ول يمكن ��ن ُيفر�صا فر�صاً على 

كل حال . 
وهي  ذهبية  فر�صة  ��م��ام  �ليوم  �إننا  �لقول  وخال�صة 
وروؤ�صائها  وملوكها  �لعربية  �لحكومات  جميع  مو�فقة 
على قيام كياٍن فل�صطيني ، و�إبر�ز �ل�صخ�صية �لفل�صطينية ، 
وتمكينها من �لعمل في �صبيل تحرير فل�صطين و�لدفاع 
عن ق�صيتها في مختلف �لمجالت ، و�إظهارهم �ل�صتعد�د 
�لإجماع على ذلك  . وكان عدم  به وتع�صيده  لالعتر�ف 
�لذي  �ل�ردن  رف�ش  �صيما  ول  �لق�صية  يعّقد  �ل��ذي  ه��و 
يعي�ش في ظل حكومته ثالثة ��رباع �لفل�صطينيين . وكل 
موقف ��و مطلب ��و ن�صاط موؤّد �إلى تعطيل ��و �إ�صاعة هذه 
لق�صية  ��عظم �صرر  �صار  �لبلبلة  في  و�إغر�قها  �لفر�صة 
فل�صطين ، �لتي كّر�صتم حياتكم وجهودكم لها . و��عيذكم 
وجهادكم  و�صميركم  و�إخال�صكم  دينكم  و��نا�صدكم  باهلل 
��ن ليكون ذلك منكم ول ممن يعملون معكم با�مركم ��و 

بر�صائكم في ��ي حال . 
و��حمد �ل�صقيري بعد لي�ش قائد�ً عاماً ، ولي�ش رئي�صاً ، 
ولي�ش �صاحب �صلطة ونفوذ . و�إنما هو مجرد و�صيط ومنفذ 
موؤقت �إلى ��ن تتم �إقامة �لكيان �لفل�صطيني ، فينتهي دوره 
�لحا�صر من جميع �لوجوه وتعود �ل�مور �إلى هذ� �لكيان . 
وهو يقول هذ� ، ويقول معه �إن هذ� �لكيان يجب ��ن 

تكون  و��ن  لل�صعب  يكون ممثالً  و��ن   ، �ل�صعب  ينبثق من 
 ، للحكومات  تابعاً  يكون  لن  و�إن��ه   ، فيه جماعية  �لقيادة 
و�ل�صعوب  بالحكومات  ي�صتعين  م�صتقالً  يكون  و���ص��وف 
�ل�صعب  ف��ي��ه  ، وي���ك���ون �ل�����ص���ا����ش  �ل��ع��رب��ي��ة و�ل�����ص��دي��ق��ة 
وم�صاريع  مخططات  لديه  ��ن  يعلن  وه��و   . �لفل�صطيني 
 ، �لجميع  م��ع  فيها  ويتعاون  �لجميع  على  يعر�صها  �صوف 
يتفق  ما  وف��ق  �إليه  �لموكولة  �لمهمة  �إت��م��ام  في  وي�صير 

عليه ويجده ��هل �لحّل و�لعقد من �لفل�صطينيين . 
يق�صيان  �لعامة  و�لم�صلحة  �عتقادي  ف��ي  فالو�جب 
تم�صي  ��ن  �لعربية  �لهيئة  جملتهم  وم��ن   ، جميعاً  علينا 
معه �إلى �آخر �ل�صوط ، وتدر�ش ما عنده وتتعاون معه على 
�إتمام �لمهمة �لموؤقتة �لموكولة �إليه ، ماد�م ��ن �لحكومات 
�لعربية وموؤتمر �لقمة قد �نتدبوه لها بالإجماع ، وماد�م 
�لن�صجام و�لتو�فق مع هذه �لحكومات ل بد منه لنجاح 
�لحاجة  ��م�ّش  . وما دمنا في  �صيا�صي وتحريري  ��ي عمل 
�إلى م�صاعدة وتع�صيد هذه �لحكومات ، وما د�م هو ملتزماً 
دليل  يدنا  في  ولي�ش   ، نف�صه  على  يقطعها  �لتي  بالعهود 
على مر�وغته فيها �إلى ��ن تتم �إقامة �لكيان �لممثل لل�صعب 
على ��ف�صل �ل��ص�ش �لممكنة ، حيث يا�خذ هذ� �لكيان بعد 
�لغايات  �صبيل  في  �هلل  �صاء  �إن  قدماً  وي�صير  �لزمام  ذل��ك 
�لمن�صودة و��همها �لن�صال �لتحريري ، فبهذ� فقط نتجنب 
�لنق�صام و�لبلبلة ول ن�صيع �لفر�صة �لذهبية �ل�صانحة ��و 
كثيرة  جماعات  هناك  ��ن  �صيما  ول   ، بها  �لنتفاع  ن��وؤخ��ر 
هذ�  ي��رون  فل�صطينيون  فيها  �لتي  �لمناطق  مختلف  في 
خطانا  ي�صدد  ��ن  �لم�صوؤول  و�هلل   . �لمعقول  �ل��صلح  هو 
جميعاً نحو ��ف�صل �ل�صبل ، و��ن يجنبنا �لنق�صام و�لمز�لق 
و�لبلبلة ، و��ن يوفقنا �إلى �غتنام هذه �لفر�صة �لتي نرجوه 

��ن يجعلها �صعيدة ميمونة على ق�صيتنا �لغالية . 
و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته . 
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الفل�شطيني بين التيه والدولة  *
 �شفيق الحوت

من �لمعروف ��ن فل�صطين قد ُقبلت ع�صو�ً في جامعة 
�لدول �لعربية منذ تا��صي�صها . كان حكام �لعرب مبالغين 
في تفاوؤلهم بقرب ��صتقالل فل�صطين ، فو�صعو� ن�صاً في 
ملحق خا�ش بها جاء فيه » يتولى مجل�ش �لجامعة ��مر 
�ختيار مندوب عربي من فل�صطين لال�صتر�ك في ��عماله 
�لذين  وم��ن   .  » بال�صتقالل  �لقطر  ه��ذ�  يتمتع  ��ن  �إل��ى 
مو�صى  �ل�صيد   ، ب��ال��ت��و�ل��ي  �لمن�صب  ه��ذ�  على  تعاقبو� 
��مين �لح�صيني ، ثم ��حمد حلمي با�صا  �لعلمي ، و�لحاج 

رئي�ش حكومة عموم فل�صطين . 
غير ��ن هذه �لحكومة ، ل�كثر من �صبب ، لم ت�صتطع 
�ل�صمود ، وتحولت �إلى جهاز رمزي ل يملك ول يحكم ، 
بند�ً  �لعربية  �لدول  فل�صطين في جامعة  ��و�صاع  وبقيت 
�لدول  بين  يكن  لم   . �لإهمال  م�صتمر   ، �لإدر�ج  م�صتمر 
�لعربية من هو متحم�ش لتطوير تلك �ل�و�صاع بال�صماح 

للفل�صطينيين بتنظيم �صوؤونهم و�إبر�ز كيانهم . 
��ي قبل ثالثة   ، ع��ام 1963  �صبتمبر من   / ��يلول  في 
 ، �لقمة  لموؤتمر  ودعوته  �لنا�صر  عبد  ���صهر من خطاب 
بال�صيد  �لعربية  �ل��دول  لجامعة  �لعامة  �ل�مانة  �ت�صلت 
��قيل موؤخر�ً من رئا�صة  �لذي كان قد   ، �ل�صقيري  ��حمد 
�لوفد �ل�صعودي لدى �ل�مم �لمتحدة ، و��بلغته عن رغبة 
لفل�صطين  ممثالً  ت�صميته  في  �ل�ع�صاء  �ل��دول  ��كثرية 

لدى مجل�ش �لجامعة . 
لما  ، م��درك��اً  �لطموح  �ل��ذك��ي  ، وه��و  �ل�صقيري  وك��ان 
كان يعتمل في نفو�ش �لفل�صطينيين ، مّطلعاً على بع�ش 
�لمعرفة  تمام  يعرف  كان  كما   . وتنظيماتهم  تحركاتهم 
دهاليز �لجامعة �لعربية وزو�ريب �لعمل �لعربي �لر�صمي 

ومتاهاته . 
ومهما �ختلف ��ي فل�صطيني مع �ل�صقيري في ر��ي ��و 
�جتهاد ��و في ���صلوب في �لعمل ، �إل ��نه ل ي�صتطيع - �إن 
��ن ي�صهد للرجل بدوره  �إل  توّخى وجه �هلل و�لحقيقة - 
�لفل�صطيني  �لكيان  بعث  ��ج��ل  م��ن  ب��ه  ق��ام  �ل��ذي  �لكبير 
عرف  ول��و   . �لوطنية  فل�صطين  �صعب  �صخ�صية  و�إح��ي��اء 
بع�ش من هاجموه بق�صوة وهاجمو� معه » فكرة « منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية فنعتوها ب�صتى �ل�صفات �لظالمة ، 
وما كان يعانيه �ل�صقيري في �صبيل �إقامة تلك �لمنظمة 
من قبل �لحكام و�لحكومات �لعربية ، ل�درك��و� مدى ما 

كانو� ُمتجّنين . 
ولكن �لذي يغفر لنا كلنا ��خطاءنا في تلك �لمرحلة ، 

هو ذلك �لفر�غ وذلك �لتمزق �لذي ع�صناه ما بين مرحلة 
�لتيه ومرحلة �لقومية ، وذ�ك �لنقطاع بين مجموعات 
وتنظيمات  ك���ا�ف���ر�د  �ل��ب��ع�����ش  ببع�صنا  وج��ه��ل��ن��ا  �صعبنا 
و��حز�ب . و��خير�ً ذ�ك �ل�صيل من �لإعالم غير �لم�صوؤول 
وذلك  عميالً  ه��ذ�  ي�صنف   ، كال�صياط  ينهال  ك��ان  �ل��ذي 
ما�جور�ً �إلى �آخر ما عرفنا و�صمعنا من ��نماط �لت�صنيفات 

في تلك �ل�يام . 
في  لفل�صطين  م��م��ث��الً  ب��اع��ت��ب��اره  فال�صقيري   ، �إذن 
 �لجامعة هو �لمر�صح لتمثيل فل�صطين في موؤتمر �لقمة . 
�ل�صوؤ�ل لم يكن » من �صيمثل فل�صطين ؟ « ولكنه  ولكن 
كان » هل �صتمثل فل�صطين في موؤتمر �لملوك و�لروؤ�صاء 

وهي �لتي ل ملك لها ول رئي�ش ؟ « 
من ي�صدق �ليوم ��ن ق�صية فل�صطين كانت قد و�صلت 

�إلى هذ� �لم�صتوى في عام 1963 ؟ 
هذ�  ح��ول  �صجة  �لجامعة  با�و�صاط  قامت  وبالفعل 
بالإ�صافة  و�ل�صعودية  �ل�ردن  و��ن  خ�صو�صاً   ، �ل�م���ر 
�آن���ئ���ذ م���ن ق�����ص��ي��ة فل�صطين  �إل����ى م��وق��ف��ه��م��ا �ل��م��ت�����ص��اب��ه 
�ل�صقيري  م��ن  �ل��خ��ا���ش  موقفهما  لهما  ك���ان   ، وك��ي��ان��ه��ا 
بالذ�ت ، وعندما �ت�صح با�ن ��كثرية �لدول �لعربية تو�فق 
خ��ا���ش من  وب��دع��م  �ل��م��وؤت��م��ر  ف��ي  فل�صطين  تمثيل  على 
�لجز�ئرية  و�لجمهورية  �لمتحدة  �لعربية  �لجمهورية 
 ، �ل�صقيري  ب�صخ�ش  فل�صطين  دع��وة  تمت  فقد   ، �لفتية 
مع مالحظة بروتوكولية تحرم �ل�صقيري من �لجلو�ش 
على كر�صي مماثل لكر��صي �لملوك و�لروؤ�صاء ، وعلى ��ن 
�لبقية  كر��صي  �ل�صيء عن  بع�ش  �لكر�صي متخلفاً  يكون 

من �لحكام ! . 
موؤتمر  د�خ���ل   » �ل��ك��ي��ان   « معركة  �ل�صقيري  وخ��ا���ش 
بين متحفظ من هذه  يتر�وحون  و�لم�صتمعون   ، �لقمة 
�لعطف  ببع�ش  يميل  وث��ال��ث   ، مبال  غير  و�آخ���ر  �لفكرة 
لكن ل يريد �إب��د�ءه على ح�صاب عالقاته مع غيره من 

�لحكام ! 
نهر  م��ج��رى  بق�صية  و�ل���روؤ����ص���اء  �ل��م��ل��وك  و�ن�����ص��غ��ل 
�ل�ردن وبق�صاياهم �لثنائية ، وخرج �لموؤتمر في �لنهاية 
��ربعة  ��و  ثالثة  منها  يهمنا  �لتو�صيات  م��ن  بمجموعة 

�صطور وهي : 
 » ي�صتمر �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري ممثل فل�صطين لدى 
�ل�ع�صاء  ب��ال��دول  �ت�صالته  في  �لعربية  �ل��دول  جامعة 
�لقو�عد  �إقامة  �إلى  �لو�صول  بغية  �لفل�صطيني  و�ل�صعب 

)*( �صفيق �لحوت ، الفل�شطيني بين التيه والدولة ، بيروت : �لموؤلف ، 1977 ، �ش �ش 57 - 71 . 
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من  وتمكينه   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم  �ل�صليمة 
�لقيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره « . هذه 
 » ��و » منظمة   » » كيان  تو�صية عامة ل ذكر فيها لكلمة 
��و » �صخ�صية « ��و ��ي �صيء من هذ� �لقبيل . وهي عامة 
�ل�ع�����ص��اء وتعطيه  ب��ال��دول  �لت�����ص��ال  وت��رج��ح  وغام�صة 

��ولوية على �ل�صعب �صاحب �لق�صية . 
وكان �هلل في عون �ل�صقيري . 

فمن ور�ئه �صعب ل يرحم يريده ��ن يقول » للكيان « كن 
فيكون ، ووفق تا�مالت وخيالت ل حدود لها ، ومن ��مامه 
وتحالفاته  �صيا�صته  ولكل  ه��و�ه  ولكل   ، يرحمون  حكام ل 

ونكاياته . 
وبهمة يح�صد عليها من كان في عمره ، ر�ح �ل�صقيري 
ولنظام   ، ق��وم��ي  لميثاق  م�����ص��ودة  حقيبته  وف��ي   ، ي�صعى 
 . �لفل�صطينية  �لتحرير  بمنظمة  بعد  لما عرف فيما  ���صا�صي 
ل  ب��ا�ن  ��خ�صر  ��عطته �صوء�ً  ��ن  بعد  �لقاهرة  �نطلق من 
مانع لديها من مثل هذه �لخطوة . َوَحطَّ في عمان حيث 
�لنظام  م��وق��ف  وه��ي   . و���صعبها  �لعقبات  ���صخم  ك��ان��ت 
هناك من ق�صية هذ� �لكيان ، �لذي �إن �صمل فيما ي�صمل 
» �ل�ر�ش « ، فمعنى ذلك �ن�صالخ �ل�صفة �لغربية وتجزئة 

�لمملكة �ل�ردنية . 
في  ذل��ك  بت�صمين  ح�صين  �لملك  ��غ�����ص��ب  �إن  َوي��ل��ه 
م�صروعه ، وويله من نظام �لبعث في �صورية ) عهد ��مين 
�لحافظ ( �إن هو ��لغاها من م�صروعه . وكان حكام �صورية 
�ل�ر�ش  و��ن   ، ��ر���ش  ب��دون  ��ن ل كيان  �آنئذ ي�صرون على 
�ل�صفة  ع��ن  يتخلى  ��ن  ح�صين  �ل��م��ل��ك  وع��ل��ى  م��وج��ودة 
�لغربية ، و��ن يتخلى عبد �لنا�صر عن غزة . ول ��ذكر ��نهم 
���صارو� في هذ� �ل�صدد �إلى منطقة » �لحّمة « �لتي كانت 

��يامها في عهدة �لنظام �ل�صوري ! 
لقد كان �ل�صقيري كمن يريد ��ن ينجو من �لبلل وهو 
كل  فتحت  �صماء  تحت  و��حياناً  بل   ، �ل��رذ�ذ  تحت  يم�صي 
ِقَربها . وبا��صلوب �لعارف بطبيعة �لحكام ، و�عتماد�ً على 
تا�ييد جماهيري عارم لم تخفف منه حدة » �لمعار�صة « 
�لفل�صطينية ، ��صتطاع �ل�صقيري ��ن ينتزع مو�فقة �لعديد 
�لعربية  جولته  ي�صتغل  وك���ان   . �لعربية  �لعو��صم  م��ن 
معهم  ليتد�ول   ، هناك  �لفل�صطينيين  بجموع  لالت�صال 
في م�صروعه �لذي يحمله في حقيبته ، وفي فكرة عقد 
�لموؤتمر �لوطني �ل�ول لت�صريع هذ� �لم�صروع ونقله من 

�لحقيبة �إلى ��ر�ش �لو�قع . 
��مام  �إنه  ، فا�قول  ��ن�صف �لرجل  ��ن  ��حب  ومرة ثانية 
 ، �ل��ت��ح��ري��ر  �إق��ام��ة منظمة  ف��ي �صبيل  �إ����ص���ر�ره وع��ن��اده 
�لمعار�صة  �نق�صمت  �لفل�صطيني  للكيان  �صيا�صي  كاإطار 
�لفل�صطينية بين موؤيد متحفظ يريد للتجربة ��ن تا�خذ 
مد�ها و��ن يلعب دوره من د�خل �لإط��ار ل من خارجه ، 

��و مثالية ،  وبين معار�صة تبدو �ليوم كم كانت طفولية 
لرف�صها كل �صيء . 

موقف  �صمنها  م��ن  و��ن����ا   »  . ف   . ت   . ج   « و�خ���ت���ارت 
�لموؤيد �لمتحفظ ، و�نطلقنا ندعو ل�صرورة دعم م�صروع 
 . �لتقليديين  على   » �ل�صباب   « عن�صر  بتغليب   �لمنظمة 
�إن   ورفعنا يومها �صعار : » �ل�صرعية ثم �لثورية « . وقلنا 
» �لموقف �لفل�صطيني « نف�صه هو وحده �لقادر على تثوير 
�لمنظمة وتطويرها �إن هو ��ر�د ، و�إن �ل�صلبية و�لمقاطعة 
ف�صيبقى   ، ن��ج��ح��ت  �إن   ، �ل��م�����ص��وؤول��ة  غ��ي��ر  و�ل��م��ع��ار���ص��ة 
 �لفل�صطيني على حاله ، بال عنو�ن ، بال تنظيم ، بال كيان . 
��ن  يجوز  ول  يعار�ش  ل  �لتحرير  منظمة  قيام  �إن  وقلنا 
يتعار�ش مع ما هو قائم من تنظيمات وجبهات ، و�إن على 
تقول  و��ن  �لتا��صي�صي  �لموؤتمر  في  ت�صارك  ��ن  كلها  ه��ذه 
كلمتها في �لميثاق و�لنظام وفي كل ما �صيتخذ من قر�ر�ت 
وتو�صيات . وكنا ��ول من ��طلق على منظمة �لتحرير ��نها 
عليه  يلتقي  �ل��ذي  و�لبديل لال�ر�ش   » �ل�صيا�صي  �لإط��ار   «

�لفل�صطينيون ليحددو� م�صارهم �لن�صالي « . 
 ، �ل�صقيري  خ��ط��و�ت  ك��ل  يلف  و�لتحفظ   .. و��خ��ي��ر�ً 
عربياً وفل�صطينياً ، تمكنت » �للجنة �لتح�صيرية لت�صكيل 
�لمجل�ش �لوطني « برئا�صة �ل�صقيري بالطبع ، من �ختيار 
 ��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني وتحديد موعد ومكان �جتماعه ، 
��ي��ار / مايو 1964 في مدينة  في �لثامن و�لع�صرين من 

�لقد�ش . 
لل�صقيري لدعا كل �صعب  �ل�م��ر  ��ن��ه لو ترك  وللحق 
فل�صطين لذلك �لموؤتمر ، و��ن ��ي فل�صطيني لم يح�صر ، 

�إنما كان ب�صبب موقف منه . 
 وكان ذلك �للقاء �لتاريخي في فندق » �نتركونتيننتال « 
�لتاريخ  َكّل منها  �لتي  �لتاريخ  �إحدى رو�بي مدينة  فوق 

ولم تِكّل هي منه . 
ول�ول مرة ، بعد �صت ع�صرة �صنة ، من �ل�صتات و�لتيه 
و�لتمزق يلتقي �لفل�صطينيون مع بع�صهم ، وهم حيارى 
�لقلق من  ، وبين  �ل�صمل  �للقاء وفرحة جمع  بين ن�صوة 
�لم�صوؤولية  تحمل  م�صتوى  �إل���ى  �لخطرة  �لقفزة  ه��ذه 

�لوطنية . 
نرى  ب�صدورنا ونحن  وي�صتبد  بنا  ي��زد�د  �لقلق  وكان 
�ل��ن��ظ��ام �ل�ردن����ي م��ن مخابر�ت  ه��ذ� �لح�صد م��ن رج���ال 
و���ص��ي��ا���ص��ي��ي��ن . ول��ك��ن ب���ازدي���اد م�����ص��اع��ر �ل��ق��ل��ق ه���ذه كان 
�لتحدي  و�صرورة  بالو�جب  �لإح�صا�ش  ي��زد�د   ، بالمقابل 
و�إثبات �لذ�ت .. و��هم من هذ� كله �لخروج بقر�ر �إعالن 
قيام �لكيان ، قيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، عنو�ناً 
با�صم  وناطقاً  �لوطنية  �لفل�صطينية  لل�صخ�صية  ورم���ز�ً 

�صعب فل�صطين . 
كانت ��ياماً كلها تاريخ .. حركة د�ئبة ، نقا�ش م�صتمر 
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وتهديد�ت   ، تنتهي  ل  م���وؤ�م���ر�ت   ، تنقطع  ل  ���ص��ك��وك   ،
 تتر�وح بين �لتلميح و�لت�صريح ، ولجان ت�صجل وت�صطب 

وتطبع ، ثم تلغى وت�صجل من جديد . 
لم نكن نعي�ش ��و نحيا ، و�إنما كنا كلنا في حالة روحية 
تحركنا بوعي ومن دون وعي للم�صّي ُقُدماً ، وتذليل كل 

عقبة وتفويت كل فر�صة تخريب . 
�لموؤتمر  ��علن  �لختام  جل�صة  وف��ي   ، ��خ��ي��ر�ً  وو�صلنا 
��ن  بعد   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ق��ي��ام  �لوطني 
��قر ميثاقها ونظامها �ل��صا�صي ، و�نتخب �ل�صقيري ��ول 

رئي�ش ل�ول لجنة تنفيذية للمنظمة . 
�نتهينا من �ل�صرعية �لفل�صطينية وبقي ��مام �لمنظمة 
�نتز�ع �صرعيتها �لعربية ، ولم يكن ذلك بال�صهل ، ل �صيما 
دون  وح��ال��ت   ، �ل��م��وؤت��م��ر  ذل��ك  ع��ن  غ��اب��ت  �ل�صعودية  و��ن 
�ل�صماح للفل�صطينيين عندها من �لم�صاركة فيه . كما كان 
 ، �لمنظمة  لهذه  مرتاحاً  يكن  لم  وقتها  �ل�صوري  �لنظام 

وكان يعتبرها » جهاز�ً « جديد�ً من ��جهزة عبد�لنا�صر . 
وتركنا �لقد�ش ، بعد ��ن و�صعنا ، وفي ��يار / مايو 1964 
��ول لبنة في �صرح �ل�صخ�صية �لفل�صطينية �لتي كانت قد 
تهدمت في ��يار / مايو نف�صه من عام 1948 . عجيب دور 

��يار هذ� في تاريخ فل�صطين ! . 
�إل����ى �لإ���ص��ك��ن��دري��ة ، و�إل�����ى » فندق  وم���ن �ل��ق��د���ش 
فل�صطين « بالذ�ت لطرح » كيان فل�صطين « على �لملوك 
و�ل��روؤ���ص��اء �ل��ع��رب �ل��ذي��ن ك��ان��و� على م��وع��د م��ع قمتهم 

�لثانية يوم �لخام�ش من ��يلول / �صبتمبر 1964 . 
ول  �لكيان  ي��ري��د  ل  �ل���ذي  �ل�صعودي  �لموقف  وب��ي��ن 
با�ر�ش  كياناً  يريد  �ل��ذي  �ل�صوري  و�لموقف  �ل�صقيري 
ف��وق��ه��ا ج��ي�����ش م�����ص��ل��ح ، ك����ادت ت��ن��ف��رط �ل��ق�����ص��ي��ة لتبقى 
فل�صطين فندقاً يطل على �صو�طئ �لبحر من �لإ�صكندرية 
�إلى كيان من لحم ودم وموؤ�ص�صات  ��ن تتحول  ، بدلً من 

وقياد�ت وقو�عد . 
�ل�صالم  وعبد  بيال  وبن  �لنا�صر  عبد  يومها  ل  وتدخَّ
عارف ، وه��د��ت �ل�ج��و�ء وتم �لعتر�ف �لعربي �لر�صمي 
تبرع  ��ريحية  عر�قية  وب��م��ب��ادرة   . �لفل�صطيني  بالكيان 
��ول  كانت  دينار  ماليين  بخم�صة  �لح�صور  من  �ل�ثرياء 

دفعة في �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني . 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  برئا�صة  �لمنظمة  ق��ي��ادة  و�نطلقت 
من  �لكيان  ي�صتلزمه  م��ا  دون��ه  م��ا  ��و  �ل�صفر  م��ن  لتبني 
، و�تخذت من �لقد�ش  موؤ�ص�صات ودو�ئ��ر وق��و�ت م�صلحة 
�لعو��صم  ف��ي  للمنظمة  م��ك��ات��ب  و�ف��ت��ت��ح��ت   ، ل��ه��ا  م��ق��ر�ً 
�لعربية ، و�خترت من بين من �ختيرو� ل�مثل �لمنظمة 

في مكتب لبنان . 
�ل����ح����و�دث ع��ل��ى كورني�ش  وم����ن م��ك��ت��ب��ي ف���ي م��ج��ل��ة 

�لتحرير على  �إلى مكتبي في منظمة  �نتقلت   ، �لمزرعة 
بعد ثالثمئة متر على نف�ش �لكورني�ش . 

َي����ُدر ب��خ��ل��دي وق��ت��ئ��ٍذ ك��م �صتجرني ب��ع��ي��د�ً هذه  ول���م 
لو  تكون عليه حياتي  ��ن  كان يمكن  �لثالثمئة متر عما 
غير   ، و�لتعليق  بالكتابة  مكتفياً   » �لحو�دث   « في  بقيت 
و�لل�صان  باليد   ، و��ق���ول  ��ك��ت��ب  كنت  م��ا  بممار�صة  طامح 

و�لدم . 
 وبد��نا معاناة » �لم�صوؤول « �لذي ل يملك » �ل�صالحيات «
 ��و » �لإمكانيات « وتتطلع �إليه �ل�ب�صار وكا�نه يمتلك �لع�صا 
�ل�صحرية ، ولي�ش عليه �إل ��ن يحركها ليا�تي بالمعجز�ت . 
و�صعب فل�صطين �صعب �صعب ، معطاء وكريم ولكنه كله 
 من �لقادة و�لروؤ�صاء . وهو ي�صتعجل �لتحرير ، وهذ� حق ، 
ولكن ما كان ، و��نا منه ، ليدرك ��ن �لجنين يفد �إلى هذه 
�لدنيا بمجرد �لتقاء �لنطفة ببوي�صة �لرحم ، و��نه ل بد 
من مرور ت�صعة ���صهر . ما كان يدرك ��ن مجرد رفع » علم 
�لتحرير  ��ي مكتب من مكاتب منظمة  « فوق  فل�صطين 
�لفل�صطينية يحتاج �إلى عر�ك طويل عري�ش مع �لدولة 
�لم�صيفة ، وكا�ن �صماء �لعرب �لطافحة ب�صو�ري �لر�يات 
�لقطرية قد �صاقت بر�ية فل�صطين ! �صقت ذلك مثالً ، 
ليتا�مل �لقارئ بعد ذلك كم كانت �صعبة و�صائكة طريق 
بناء �لمنظمة ، ناهيك عن تطويرها كما كانت جماهيرنا 

تطالب وتلح بالطلب . 
و�إذ� كان للمنظمة ما تعاني منه بالن�صبة للحكومات 
�لعربية ، فلقد كان لنا نحن » �ل�صباب « د�خلها ما نعاني 

منه بالن�صبة لرئي�صها . 
ولي�ش هدفي هنا �صرد تفا�صيل �ل�صر�ع د�خل منظمة 
من  ب��د  ل  و�إن��م��ا   ، متباعدتين  عقليتين  بين  �لتحرير 
 لمحة عن ذلك من ��جل �صياق ما نكتب عنه من معاناة 

» �لفل�صطيني �لوطني « . 

وحا�صا ��ن ��ق�صد �لتجريح با�حد ، فلقد علمتني درو�ش 
�لحياة �لن�صالية �لتي خ�صتها ول ��ز�ل في خ�صمها ، ��ن 

��ترفع عن �لمهاترة و�لت�صهير وقذف �لوحل . 
�لتي كنت في خندق  �لعقلية  ، وكان رمز  فال�صقيري 
كان   ، �لنكبة  بعد  م��ا  م��ن جيل  ل��ي  رف���اق  م��ع  مجابهتها 
بحكم عمره وتكوينه �ل�صيا�صي بعيد�ً ، بل وكارهاً ، لهذ� 
�لجيل �لجديد �لذي في �ل�صاحة �لفل�صطينية و�لمتج�صد 

بالتكتالت و�لتنظيمات وبقايا �ل�حز�ب . 
وكنا   ، ه���وؤلء  م��ن  �ل�صلبي  موقفه  ف��ي  �صاعف  ومما 
نحن منهم ، رغبته في �لنفر�د بال�صلطة . كنا ، وغيرنا 
من حوله ، نحاول جاهدين تحويل �لمنظمة �إلى بنيان 
�صعبي ، له رو�ف��ده وقنو�ته مع جماهير �ل�صعب ، ولكنه 
كان يريدنا » ديكور�ً « من حوله ، و�صعاة ودعاة لما يقرر 

وما يريد . 
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��مر�ن   » �ل�صباب   « يزيد من حرجنا نحن  وك��ان مما 
�ثنان : 

مختلفين   ، �لمنظمة  ف��ي  دخ��ول��ن��ا  ب��ررن��ا  ��ن��ن��ا  �ل�ول   -  
وبالدعوة   ، �لمعار�صة  ف��ي  معهم  كنا  عمن  ذل��ك  ف��ي 
�لإيجابية للعمل من �لد�خل . وكان ذلك �لتز�ماً ��دبياً 
ور�صد  �ل��ت��رّي��ث  �آث���رو�  و�إخ��وت��ن��ا ممن  ���صدقائنا  ��م���ام 

تجربتنا �لخا�صة . 
حل  على  و�ل�م��ان��ة  �ل�صدق  بكل  ��قدمنا  ��ننا  و�لثاني   -  
تنظيمنا » ج . ت . ف . « على ��مل ��ن يكون » �لتنظيم 
�ل�صعبي « في �لمنظمة هو �لوعاء و�لبوتقة �لتي ت�صهر 
وُتوحد جميع �لتنظيمات ، لتكت�صف بعدئٍذ ��ن �ل�صقيري 
��مام  ��حرجنا  مما   ، �لتنظيم  ه��ذ�  باإقامة  ج���اد�ً  لي�ش 
�لبع�ش  دفع  �لذي  �ل�م��ر  �لمنحل  �لتنظيم  رفاقنا في 

لمحاولة لملَمته من جديد و�إن كان �ل�و�ن قد فات . 
�ل�صعبية  ي��رى  وه��و  تعّنتا  �زد�د  فلقد  �ل�صقيري  ��م��ا 
�صفوف  ب���ي���ن  �ل�������ص���ري���ة  ل���ل���ت���ن���ظ���ي���م���ات   �ل���م���ت���ع���اظ���م���ة 
�لفل�صطينيين ، وخ�صو�صاً بالن�صبة لحركة » فتح « بالذ�ت 
�لتي كانت قد ��علنت عن �نطالق ر�صا�صتها �ل�ول��ى في 

�ليوم �ل�ول من �ل�صهر �ل�ول من عام 1965 . 
ولم نكن يومها نرى وجهة نظر » فتح « ولم ُنقّرها 
نخ�صى  كنا   . �لم�صلح  �لكفاح  �نطالقتها في خو�ش  على 
من �لتورط في حرب غير متكافئة ، وكان عبد �لنا�صر 
بالن�صبة �إلينا هو �لمعيار وهو �لبو�صلة ، ولم يكن يريد 
حرباً �آنئذ ، ولكنه في نف�ش �لوقت كان قد بد�� حو�ر�ً �صرياً 

مع ��ركان فتح في محاولة لفهمهم وللتفاهم معهم . 
و���صلوبه  �ل�صقيري  �صاقوف   : �ل�صاقوفين  بين  وكنا 
�لفد�ئي  �لعمل  و�صاقوف   ، �لثوري  �لبناء  في  �لمتخلف 

�لذي كنا نخ�صى خطا� توقيته . 
��و�خر  بين  ذروت��ه  �إلى  �ل�صقيري  وو�صل �صر�عنا مع 
66 و 1967 ، وبلغ �ل�مر ��ن حلَّ �للجنة �لتنفيذية ليخرج 
منها ��حمد �ل�صعدي و��حمد �صدقي �لدجاني وكاتب هذه 
�ل�صطور . ويومها ت�صامن معنا عدد من كبار �لعاملين 
�لدباغ  �لدين  و�صالح  ر�ج��ي �صهيون  مثل  �لمنظمة  في 

وغيرهما . 
ك��ان حول  عليه  �ل�صقيري  مع  �ختلفنا  ما  �آخ��ر  ولعل 
ت�صكيله لمجل�ش وهمي ���صماه » مجل�ش �لثورة « ، وذلك 
�لمنظمة  با�ن  �لجماهير  لإقناع  منه  يائ�صة  محاولة  في 
له  فا�برقنا   ، و��صتعد�د  تحرك  من  لها  يتمنون  ما  على 

يومها ثالثتنا ، ن�صجب ت�صرفه ونعتبره غير م�صوؤول . 
كان ذلك في �لعا�صر من �صباط / فبر�ير 1967 ، وفي 
�لنار بهدف  ��طلق مجهولون علّي   ، �ل�صهر  17 من نف�ش 
�غتيالي ولكن �هلل لطف ، وجاءت �لإ�صابة طفيفة ، وكانت 

تلك ��ولى �لمحاولت ولكنها لم تكن �ل�خيرة . 

هذه  بين  �لمعلقين  بع�ش  ي��رب��ط  ��ن  بديهياً  وك���ان 
�لمحاولة وبين ما كان بيننا وبين �ل�صقيري من خالف 
 و�صل حد �لمطالبة بتنحيته ، وقد نفيت ذلك في حينه ، 
ل��ي��ت��اآم��ر على  و�ت��ه��م��ت م��ن ك���ان ي��ري��د ��صتثمار خ��الف��ن��ا 

منظمة �لتحرير كلها . 
و�صتبقى �لحقيقة �لكاملة �صر�ً �إلى ��ن تك�صف �لظروف 
في  دخلنا  قد  �لمرحلة  تلك  في  كنا  فلقد   . مالب�صاتها 
طور من �لن�صال خلق لنا ��كثر من عدو و��كثر من جهة 
تتمنى وت�صعى للخال�ش منا . ولكنها �ل�عمار تبقى بيد 

من ��عطاها ل تطول ول تق�صر عن يومها �لموعود . 
بقيت  يونيو   / ح��زي��ر�ن  فبر�ير حتى   / �صباط  وم��ن 
وقعت  حتى  وج��ذب  �صد  بين  مخلخلة  �لمنظمة  ��و���ص��اع 
 �لو�قعة وكانت هزيمة حزير�ن ، ��و حرب ) �ل�يام �ل�صتة ( 
ل�ن   » �ل�صت  �ل�صنو�ت   « ح��رب  حقيقتها  ف��ي  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
و�نفكاك  �لنف�صال  جريمة  ي��وم  �ب��ت��د��ت  معاركها  ��ول���ى 

�لجبهتين �لجنوبية و�ل�صمالية . 
�ل�مة  مجموع  على  �آث��اره��ا  �لكارثة  تلك  تركت  وكما 
�لعربية ، فكان ��كثر من بديهي ��ن تكون ��عمق �آثارها على 
�ل�صعب �لفل�صطيني بالذ�ت وعلى منظمة �لتحرير ب�صكل 

خا�ش . 
�صة  �لمنكَّ و�ل��ر�ي��ات  �لحزين  �لركام  بين  من  و��ط��ّل��ت 
�لفل�صطيني   « بيارق   ، �لموت  حتى  �لمحبطة  و�لنف�صية 

�لثائر « . 

الفل�شطيني الثائر
ب���د��ت ثورة  ��ع��ت��زم خو�ش ��ي ح��و�ر ح��ول » متى «  ل 
مرحلة  ب���د��ت   » متى   « ذل��ك  بعد  لنحدد   ،  �لفل�صطيني 
» �لفل�صطيني �لثائر « . في يقيني ��ن �نطالقة �لثورة ��و 
�لإعالن عن �نطالقتها ، ل يعني بال�صرورة ��ننا ���صبحنا 
فعالً ثورة وثو�ر�ً . و��رجو ��ن ل يفهم من هذ� �لكالم ��ي 
تقليل من �صا�ن �لنطالقة ��و �لإعالن عنها . فتلك كانت 
بد�ية �صر�رة . وكان ل بد من م�صو�ر �صاق على �لطريق ، 
ومن ظروف تتهيا� ، ومن معطيات تتوفر ، ومن مبادر�ت 
فتن�صب  ��صمها  �ل��ث��ورة  ت�صتحق  حتى   ، تنفذ  وممار�صات 

�لمرحلة عندئٍذ �إليها . 
و�لكفاح  �ل��و�ق��ع  » رف�ش  تعني   » �ل��ث��ورة   « كانت  ف���اإذ� 
لتغييره « ، فالفل�صطيني عندئٍذ ، وبهذ� �لتحديد ، ثائر 
و�بن ثائر منذ وعد بلفور عام 1917 ، ل�نه منذ ذلك �ليوم 
 ، �لم�صوؤوم وهو يتابع مقاومته لال�صتعمار و�ل�صهيونية 
�صالكاً كل �ل�صبل ومعتمد�ً كل �لو�صائل �لمتاحة . ���صرَب 
وتظاهَر وحمَل �ل�صالح وع�صى �للو�ئح �لمدنية و .. لم 
بالهزيمة  �لما��صاة  وقعت  حتى  و�تبعه  �إل  طريقاً  يترك 
مايو   / �ل�ي��ار  ذل��ك  في  �ل�صيا�صي  و�لتو�طوؤ   ، �لع�صكرية 

من عام 1948 . 
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وهو ��ي�صاً ، وكما ���صرنا في �لف�صول �ل�صابقة ، وطيلة 
مر�حل ت�صرده في �لتيه ، وتمزقه في �لتيار �لقومي ، ثم 
في مرحلة بناء �صخ�صيته �لوطنية �ل�صرعية ، كان ثائر�ً 
يرف�ش و�قعه ويحاول تغييره ، ويتحمل في �صبيل ذلك 

�صّتى ��نو�ع �لَع�صف و�لقمع و�لإرهاب . 
ولكن �إذ� كان �لمق�صود من كلمة » ثورة « هو �عتماد 
عندئٍذ  �صك  ف��ال   ، �ل��و�ق��ع  لتغيير  �صبيالً   » �لبندقية   «
عنه  ب��الإع��الن  �لموقف  ه��ذ�  �صجل  ق��د  �لفل�صطيني  ��ن 
�لذي  �ل��ع��ام  ع��ن  ع���ام 1965  �ن�����ص��الخ  ليلة  وب��ال��م��م��ار���ص��ة 
�لعرب  دنيا  في  غفيرة  جموع  كانت  لحظة  وف��ي   ، �صبقه 
ر�صميين  ، من  �ل�م��ة  �لمح�صوبين على قياد�ت هذه  من 
�ل�صنة  بر���ش  �حتفاء  �ل�نخاب  ي�صربون   ، ر�صميين  وغير 
عام   ،  1965 ع��ام  �لمقبل  �ل��ع��ام  ي��ك��ون  ب���ا�ن  �لتمنيات   م��ع 

» �لخير و�لبركات « . ! 

غير ��ن تلك �لر�صا�صة وذلك �لإعالن لم يوؤخذ� على 
محمل �لجد و�إن ��ثار� �لحما�صة و�لف�صول . وقيل يومها 
�لكثير في تلك �لر�صا�صة وذلك �لإعالن ، وتر�وح �لقول 
 ، و�لإع��الن  �لر�صا�صة  با��صحاب  �لرهيب  �لت�صكيك  بين 
وقادتها  �ل�م��ة  ث��و�ر  و�عتبارهم  بالمديح  �لتهويل  وبين 
�لآر�ء  م��ن  م�صل�صل  ي��ن��درج  وذ�ك  ه���ذ�  وب��ي��ن   . �ل��ج��دد 

و�لتف�صير�ت . 
وكما ���صرت ، لقد كانت وقفتنا من » فتح « ور�صا�صتها 
وقفة متحفظة ، ل ب�صبب خ�صيتنا من » �لتورط « بحرب 
ل�صنا على ��صتعد�د لها كا�مة وح�صب ، و�إنما ��ي�صاً ب�صبب 
من  عنها  ي�����ص��در  ك���ان  وم���ا  �ل�صيا�صية  هويتها   غ��م��و���ش 
 » ��دبيات « �صلبية بالن�صبة لمفاهيمنا �لقومية و�لتقدمية . 
وبقيت عالقاتنا معها تنمو مع �لتجربة ، موقفاً موقفاً ، 

 

�آخر .  وخطوة خطوة . تتا�رجح نحو �لتقدم وَتِك�شُّ حيناً 

 

 ، �لتحرير  منظمة  د�خ��ل  موقفنا  على  ذل��ك  ُعِك�َش  وق��د 
ب�صكل  و�لتنظيمات   » فتح   « ق���ادة  بين  �لمقارنة   وب��ات��ت 
وقلق  ��رق  م�����ص��در  �ل��ت��ح��ري��ر  ق���ادة منظمة  وب��ي��ن   ، ع���ام 
م�����ص��ت��م��ري��ن ل��ن��ا ، م��م��ا ح��ف��زن��ا ل���الإ����ص���ر�ع ب��ال�����ص��د�م مع 
�ل�صقيري �لذي كان يطبخ على » �صمعة « ونحن نريدها 

في » �لَحّلة « �لم�صغوطة . 
��ريد ��ن ��خل�ش من هذ� �لتكر�ر للقول با�ننا حتى ذلك 
�لحين ، ��ي بعد ��كثر من �صنة على �لنطالقة �لم�صلحة 
�لفل�صطيني   « لم نكن بعد - ك�صعب - قد دخلنا مرحلة 

�لثائر « و�إن كنا على عتباتها . 
ونو�لي �صرد �ل�حد�ث �لفاعلة ، كما ع�صناها وبقدر ما 
ت�صمح به �لذ�كرة �لمنهكة بما تحمل من ذكريات . وكنت 
��حيا تلك �ل�حد�ث و��رقبها ، و���صاهم بقدر في �صنعها من 
�لتنفيذية لمنظمة  �للجنة  « من  » ُمقال  موقعي كع�صو 
 �لتحرير و » منقول « بقر�ر من �ل�صقيري لإد�رة » مكتب « 
�لمنظمة في �لهند ، �لتي كانت حينئذ لم ُي�صمع بعد با�ن 

للمنظمة مكتباً فيها ! 
ك��ان �ل��ج��و د�خ���ل �لمنظمة غ��اي��ة ف��ي �ل��ت��وت��ر ، و�إلى 
ج��ان��ب��ه��ا ك���ان���ت �لت�������ص���الت و�لج���ت���م���اع���ات ي��وم��ي��ة مع 
ممثلي مختلف �لتنظيمات ) وما كان ��كثرها ! ( ، وذلك 
بق�صد �لبحث عن �ل�صيغة �لتي يمكن من خاللها �إنقاذ 
�لمنظمة وتو��مة �لن�صال بين �ل�صرعية و�لثورية ، وبين 
�لم�صوؤولية �ل�صيا�صية و�لم�صوؤولية �لقتالية . وفي ملفاتي 
مئات �ل�ور�ق وم�صروعات �لبيانات وخطط �لعمل ، �لتي 

تم �لتفاق عليها ولكنها لم تر �لنور . 
حقا �إن لكل �صيء ��و�ن��اً ، مهما حاولت ��ن ت�صتقدم ��و 
ت�صتا�خر . وما كان بقدرة ��ي منا ��ن يحقق تلك �لوحدة 
بينها وبين منظمة  �لتز�وج  و��ن يحقق   ، �لمنظمات  بين 
�لتحرير . حتى وقعت �لما��صاة �لثانية عام 1967 ، فهزت 
كل ما في �ل�صاحة �لعربية من قناعات ، ومهدت ل�ية قوة 
تغييرية ��ن تقفز �إلى ��ي موقع تختار . كفر �لنا�ش بكل ما 
هو قائم ، با�صتثناء عبد �لنا�صر �لذي �صيبقى في �لتاريخ 
��قرب �إلى �لظاهرة منه �إلى �لحاكم ��و �لم�صوؤول �لعابر . 
�إلى  ��ن �صحونا من �لوجوم حتى تطّلع �لجميع  وما 

�صرورة �لح�صم في تغيير بنية �لمنظمة وقياد�تها . 
مذكر�ته  م��ن  �ل�خ��ي��ر  �لف�صل  ف��ي  �ل�صقيري  ي��ق��ول 
 » �إقالته  ��و  ��صتقالته   « في  ، معلالً   » �لكبرى  �لهزيمة   «
موؤتمر  ف��ي  م��وق��ف��ه  ب�صبب  �صيما  ول   ، ع��رب��ي��ة  ب��ا����ص��ب��اب 
وينحى   ، �ل�خ��ي��ر  قبل  �ل��ي��وم  ف��ي  و�ن�صحابه  �ل��خ��رط��وم 
بالالئمة على م�صر وجريدة » �ل�هر�م « ، �لتي باتت تبرز 
���صباباً  وي�صوق   . بتنحيته  و�لمطالبين  معار�صيه  ��خبار 
 ��خرى مثل » عدم �ن�صر�ح « بورقيبة وفي�صل للتعاون معه ، 

وغير ذلك من �ل��صباب . 
، ولكننا نختلف  �إليه  وقد يكون على حق فيما ذهب 
��و  ��صتقالته   « في  �لفل�صطيني   » �ل�صبب   « لإغفاله  معه 
ل��ول ذل��ك » �ل�صبب « لما كان  ��ن��ه  �إقالته « . وف��ي ر��ي��ن��ا 
��ن تنحيه  ��هميتها -  با�صتطاعة �ل��صباب �لعربية - على 

عن من�صبه . 
موؤتمرها  ��ع��م��ال  ف��ي  �صاركته  وق��د   ، �ل��خ��رط��وم  ف��ي 
رفيق  ��ي  ذك��ر  ��و  ِذك��رن��ا  يمّر على  لم  ك��ان  و�إن   ، �ل�صهير 
ممن �صاهمو� في �لعمل معه في مذكر�ته ��و ت�صريحاته 
ل��صباب تتعلق بتكوينه �لنف�صي ، ���صهد با�ن �ل�صقيري كان 
 . و���صد  و�لروؤ�صاء قدر ق�صوتهم عليه  �لملوك  مع  قا�صياً 

 

وكم كان �لموقف منه يبدو لي �صخ�صياً ول �صيما بالن�صبة 
بين  �لتمييز  ي�صتحيل  ك��ان  ول��ك��ن   ، وت��ون�����ش  لل�صعودية 

�ل�صقيري �ل�صخ�ش و�ل�صقيري رئي�ش �لمنظمة . 
و���صهد ��ن �لرجل د�فع دفاعاً مجيد�ً ، وهو �لمحامي 
�لالمع ، عن �لمنظمة و�لق�صية . و��عترف ��نه كثير�ً ما 
�عترتني �لده�صة وهو يرد على �لكبير و�ل�صغير دون ��ي 
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�عتبار؛ و�إن كنت ���صعر ��حياناً با�نه كان » يبالغ « ويعرف 
��نه يبالغ . كما كنت ��ح�ش ��ن » لغته « �إن�صائية ��كثر مما 
عادت تحتمل ظروف �لمرحلة ، وبعيدة عن » لغة « �ل�رقام 

و�لحقائق �لتي ل تعرف �لحما�صة ول تعترف بها . 
في �لخرطوم ، و��نا ��رقب �لقادة �لعرب و���صتمع لكالم 
رئي�ش �لمنظمة ، ��يقنت ��نه ل بد من » جديد « في �لوطن 
�لعربي وفي �ل�صاحة �لفل�صطينية ، كما ��يقنت ��ن �لم�صو�ر 
عنها  حدثني  �لتي  �صنو�ت  �لخم�ش  يتجاوز  وق��د  طويل 
�لرئي�ش عبد �لنا�صر بعد �نتهاء ذلك �لموؤتمر ، يوم قال 
لي �إنه ل بد من �نق�صائها قبل ��ن ت�صتكمل �لجمهورية 

�لعربية �لمتحدة قدرتها على خو�ش �لحرب �لر�بعة . 
�ل�صقيري نف�صه �صعر بذلك كما ���صار في مذكر�ته ، مع 
فارق و�حد بيننا ، وهو ظن �ل�صقيري با�نه �صيقود بنف�صه 
هذ� » �لجديد « ! ولكن �لرياح كانت �صديدة ، و�لجديد 
 . ورم��وزه��ا  �لم�صامين  �إل��ى  �ل��صكال  يتجاوز  �لمطلوب 
وكان �ل�صقيري رمز�ً ، ��دى ق�صطه للق�صية وللكيان ، وهو 

ق�صط كبير ، ويتجنى على �لحق من يغبطه ذلك . 
في �لر�بع ع�صر من كانون �ل�ول / دي�صمبر 1967 تلّقى 
�ل�صقيري مذكرة من ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية �لتي كان 

�صكلها ليتحدى بها معار�صيه ، يطلبون منه فيها �لتنّحي 
�ل�صقيري  ق���ّدم  وه��ك��ذ�   . �لمنظمة  رئ��ا���ص��ة  من�صب  ع��ن 

 

» ��صتقالته « بعد ��ن وّجهها » لل�صعب �لفل�صطيني « في 25 
من نف�ش �ل�صهر ، وبعد ��ن تا�كد با�نه لم يكن ��مامه من 

مخرج ��و �صبيل . 
 ، جديد�  عهد�ً  �لمنظمة  دخلت  �ل�صقيري  وبا�صتقالة 
هو عهد » �لتنظيمات ��و �لمنظمات �لفد�ئية « . ��ما فترة 
�لنتقال �لتي لم تتجاوز �لت�صعة ���صهر �لقليلة فقد كانت 
�لمنظمة فيها ، كرئي�صها �لموؤقت �ل�صيد يحيى حمودة ، 
���صبح  تا�جيل ما   ، وبتخبط  ، تحاول عبثاً  عاجزة حائرة 
 ، �ل��ف��د�ئ��ي��ة  للمنظمات  �لمنظمة  ت�صليم  وه��و  محتوماً 

ولفتح ب�صفة خا�صة . 
وكانت » فتح « مترددة هي �ل�خرى ، ووقف من ��بنائها 
من يرف�ش ت�صلم �لم�صوؤولية في منظمة �لتحرير و�عتبر 
ذلك » مقبرة لها « . ولول وعي يا�صر عرفات بالذ�ت ومن 
�إل��ى غير ما  �صانده ف��ي ر��ي���ه لنتهت ك��ل ��و���ص��اع �ل��ث��ورة 
��ن��ه لو  ���صو�� . ففي ر��ي��ي  �إل��ى  نعرفه �لآن ، ومن �لموؤكد 
 لم تدخل » فتح « �لمنظمة لما بقيت �لمنظمة ولما بقيت 

» فتح « . 

بين الوطن والمنفى  *
 �شفيق الحوت

بعد �صتة ع�صر عاماً من محاولت �لرد على �لهزيمة ، 

 

و�لإن�صان  �ل�ر���ش  �ل�ق�صر لتحرير  �ل�صبيل  و�لبحث عن 
�لتي  �لمتعددة  �لإره��ا���ص��ات  غمرة  وف��ي   ، �لفل�صطينيين 
كانت تحبل بها �ل�صاحة �لعربية ، وفل�صطين منها ب�صكل 
خا�ش ، ��طل جمال عبد �لنا�صر على جماهير ��مته بعد 
 ظهر �لثالث و�لع�صرين من كانون �ل�ول / دي�صمبر 1963 ، 
�لعربي  �ل�صعيد  على  تحول  نقطة  �عُتبر  خطاباً  و��لقى 
كان  �ل��ذي   ، �لفل�صطيني  �لن�صال  �إل��ى  بالن�صبة  �لر�صمي 
هو �لآخر ير�جع م�صيرته ويبحث عن دروب جديدة ��كثر 

فاعلية وتا�ثير�ً . 
ف��ي ه���ذ� �ل��خ��ط��اب دع���ا ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر �إل���ى ع��ق��د ��ول 
، بعد طول �صبات لجامعة �لدول  موؤتمر للقمة �لعربية 
�لعربية �صببه �لخالفات �لعربية �لتي و�صلت �إلى حدود 
�لحتر�ب . وبعد عر�ش قا�ش و�صريح لمجمل �لعالقات 
�لعربية �ل�صيئة قال عبد�لنا�صر : » وب�صرف �لنظر عن 
عل�صان  �لكل  م��ع  لالجتماع  م�صتعدون  فنحن  كله  ه��ذ� 
فل�صطين « . وكانت » �إ�صر�ئيل « وقتئٍذ تعمل على �صرقة 
تحدد  ثم   . �ل�ردن  نهر  مجرى  بتحويل  �لعربية  �لمياه 
يوم 13 كانون �لثاني / يناير 1964 موعد�ً لجتماع هذه 

�لملك  با�صتثناء  ��ح��د  ح�صوره  عن  يتخلف  ول��م   ، �لقمة 
�لليبي �لذي ��ناب عنه ولي عهده �ل�مير ر�صى . 

كان من �لمعروف ��ن مجل�ش �لجامعة هو �لذي يتولى 
�ختيار مندوب عربي من فل�صطين لال�صتر�ك في ��عمال 
�لجامعة ، �إلى ��ن يتمتع هذ� �لقطر بال�صتقالل وي�صبح 

قادر�ً على تعيين مندوبه ! 
ومن �لذين تعاقبو� على هذ� �لمن�صب : �ل�صيد مو�صى 
��مين �لح�صيني ، ثم ��حمد حلمي با�صا  �لعلمي ، و�لحاج 
« . وبعد  رئي�ش ما كان ي�صمى » حكومة عموم فل�صطين 
���صهر  ��ي قبل ثالثة   ، �صبتمبر 1963  ��يلول /  وفاته في 
 ، �لقمة  �إلى عقد موؤتمر  �لرئي�ش عبد�لنا�صر  من دعوة 
كانت �ل�مانة �لعامة للجامعة �لعربية قد �ت�صلت بال�صيد 
��حمد �ل�صقيري ، وبّلغته رغبة ��كثرية �لدول �لعربية في 
ت�صميته ممثالً لفل�صطين لدى �لجامعة . وكان �ل�صقيري 
�لوفد  لرئي�ش  كنائب  من�صبه  من  ��قيل  ��و   ، ��صتقال  قد 
�ل�صعودي لدى �ل�مم �لمتحدة ، ب�صبب خالفه مع �لملك 
في�صل فيما يتعلق بال�صر�ع �لد�ئر في �ليمن بين م�صر 
و�ل�صعودية ، �إذ رف�ش - كما قال لنا مرة - ��ن يرفع �صكوى 

�صد �لقاهرة ب�صبب وجودها �لع�صكري في �ليمن . 

)*( �صفيق �لحوت ، بين الوطن والمنفى ، ط1 ، 2007 ، �ش �ش 87 - 104 .
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�ل��ذك��ي �لطموح - م��درك��اً ما  وك��ان �ل�صقيري - وه��و 
على  وم��ط��ل��ع��اً   ، �لفل�صطينيين  ن��ف��و���ش  ف��ي  يعتمل  ك���ان 
تحركاتهم وتنظيماتهم ، كما كان يعرف دهاليز �لجامعة 
�لعربية وزو�ريب �لعمل �لر�صمي ومتابعاته ، �إذ �صبق ��ن 
بالعمل  �لتحاقه  قبل  �لجامعة  في  ل�ع���و�م  �صورية  مّثل 
مع �ل�صعودية . لذلك فمن �لطبيعي ��ن يكون �ل�صقيري 
هو �لمر�صح لتمثيل فل�صطين في موؤتمر �لقمة . وكانت 
�لعربية  �ل��دول  بع�ش  �حتجت  عندما  مذهلة  �لمفاجا�ة 
 . رئي�صاً  ول  ملكاً  لي�ش  �ل�صقيري  ��ن  باعتبار  ذل��ك  على 
وكان لكل و�حدة من �لدول �لمعار�صة دو�فعها و���صبابها ، 
وهي بالن�صبة �إلى �ل�صعودية غيرها بالن�صبة �إلى �ل�ردن ��و 
تون�ش . غير ��ن �لجهد �لم�صترك �لذي بذلته �لجمهورية 
ح�صم  �لفتية  �لجز�ئرية  و�لجمهورية  �لمتحدة  �لعربية 
�لم�صا�لة في �لنهاية ، �إذ تمت دعوة �ل�صقيري �إلى تمثيل 
�لجلو�ش  تحرمه  بروتوكولية  مالحظة  مع   ، فل�صطين 
على كر�صي مماثل لكر��صي �لملوك و�لروؤ�صاء ، وعلى ��ن 
�إلى �لور�ء بع�ش �ل�صيء عن  يكون هذ� �لكر�صي متخلفاً 

كر��صي بقية �ل�صادة �لنجب !! 
 ما كنت ل��صدق ��ن هذ� �لطلب » �لبروتوكولي « كان 
�صحيحاً لول ما �صمعناه فيما بعد ، وهو ��ن �ل�صقيري قبل 
�لموؤتمر قام بدفع كر�صيه  �ل�ول��ى في  ��ن يبد�� مد�خلته 
ب��م��ح��اذ�ة ك��ر����ص��ي �لجميع من  �����ص��ب��ح   �إل���ى �ل�م����ام حتى 
لي�صت  ��ن فل�صطين  ، وعلى  �لم�صاو�ة  ، دلل��ة على  حوله 
��ق���ل م��ن ���ص��ائ��ر �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ف��ي قيد 
�لحتالل و�لتجزئة؛ وقد تكررت محاولة » بروتوكولية « 
�صبيهة بها وكنت �ل�صاهد عليها ، وذلك في موؤتمر �لقمة 
في �لخرطوم ، عندما ��صتثنت حكومة �ل�صود�ن �ل�صقيري 
�آخ��ر غير  بفندق  �إقامته  وح���ددت  �ل��ق��ادة  �صائر  دون  م��ن 
ذلك �لذي نزل فيه زمالوؤه . يومها ��ثرنا �صجة وهددنا 
بمغادرة �لفندق و�لنزول �صيوفاً عند ���صدقاء �صود�نيين 
لنا في �لخرطوم ، ثم �ت�صل بنا محمد ��حمد محجوب ، 
رئي�ش �لحكومة �ل�صود�نية ، مق�صماً باهلل �لعظيم ��ن لي�ش 
هناك من نية مبيتة ، و��نه ��خلى غرفاً للوفد �ل�صود�ني 

ليف�صح لل�صقيري ��ن يقيم مع بقية �لملوك و�لروؤ�صاء . 
�لعر�قيل  م��ن  ك��ث��ي��ر�ً  ي��ذل��ل  ��ن  �ل�صقيري  ع��ل��ى  ك���ان 
�لم�صتويين  ع��ل��ى  ف��ي ط��ري��ق��ه  ت��ق��ف  �ل��ت��ي  و�ل��م��ع��وق��ات 
�لر�صمي �لعربي ، و�ل�صعبي �لفل�صطيني . فلقد كان لعدد 
من �لدول �لعربية ماآخذ عليه ل��صباب �صخ�صية ل عالقة 
لها بق�صية فل�صطين . مثل تون�ش �لتي لم يكن رئي�صها 
�لفل�صطيني  للرئي�ش  ب���وّد  يحتفظ  ب��ورق��ي��ب��ة  �لحبيب 
لم  �لحافظ  ��مين  �لفريق  برئا�صة  و�صورية   . �لمنتظر 
معه  وتتعامل   ، �لجد  محمل  على  �ل�صقيري  تا�خذ   تكن 
» كعميل « لعبد �لنا�صر �لذي لم تكن عالقتها به طبيعية 
منذ جريمة �لنف�صال . ��ما �ل�ردن فكان لديه ما يقلقه 
من �لم�صروع �لقابع في فكر �ل�صقيري ، وهو قلق م�صروع 

ن�صف  قر�بة  فيه  �لفل�صطينيون  ي�صكل  بلد  �إلى  بالن�صبة 
�ل�صكان . 

�إل����ى ه���ذه �ل��ه��م��وم ك���ان ع��ل��ى �ل�صقيري   ب��الإ���ص��اف��ة 
كذلك ��ن ي�صتح�صل على دعم �ل�صعب �لفل�صطيني بن�صبة 
كان  �لتي  �لم�صادة  �لحملة  على  ينت�صر  و��ن   ، ملمو�صة 
��مثال  م��ن   ، عليه  ي�صنها  �ل�صعب  ه��ذ�   » طالئع   « بع�ش 
حركة �لقوميين �لعرب و�لتنظيمات �لبعثية وغيرها من 
�لقوى ، �لتي غالت في نقدها لل�صقيري وم�صروعه حتى 

قبل معرفتها بالتف�صيالت . 
في �لفترة �لزمنية �لتي �صبقت �نعقاد موؤتمر �لقمة 
في كانون �لثاني / يناير 1964 ، جال �ل�صقيري في معظم 
وعقد   ، فل�صطينيون  فيها  ي��وج��د  �ل��ت��ي  �ل��ب��الد  عو��صم 
 ، �لمخيمات  في  �لجماهير  و�لتقى  �لجتماعات   ع�صر�ت 
فا�ثبت ��نه �صيد �لمنابر و�صاحب » كاريزما « قوية . ول 
من  �ل�صاحقة  �ل�غلبية  ك�صب  ��صتطاع  �إن��ه  قلت  �إذ�  ��بالغ 
يحلم  �ل���ذي  م�صروعه  وج��ان��ب  جانبه  �إل���ى  �صعبه   ��ب��ن��اء 
�لجماهيري  �لتعاطف  ه��ذ�  ��ن  يعتقد  من  ويخطئ   . به 
كان ل��صباب عاطفية مح�صة و��صتجابة عفوية لخطابات 
�ل�صقيري �لموؤثرة و�لمقنعة ، �إذ �إني ��عتقد ��ن هذ� �لدعم 
��كثر  ��ن��ه��ا  ��ثبتت  �صعبية  فل�صطينية  ح�صابات  نتاج  ك��ان 
دقة من ح�صابات بع�ش �لقادة �لموجودين في �ل�صاحة ، 

و�لر�ف�صين لهذ� �لم�صروع . 
�لروح  �إع����ادة  ب�����ص��رورة  عميقاً  �ل�صعبي  �ل��وع��ي  ك���ان 
�نتز�ع  و�صرورة   ، �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صخ�صية  �إل��ى 
�عتر�ف �لحكام �لعرب بهذه �ل�صخ�صية من خالل تنظيم 

يج�صدها . 
ولقد كان لعدد من ��بناء �صعب فل�صطين و�صخ�صياتها 
�لوطنية و�لفكرية و�لقت�صادية ، دور في م�صاندة م�صروع 
دعمها  ط��ري��ق  ع��ن  ���ص��و�ء   ، �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  �إق���ام���ة 
��و   ، تحركات  م��ن  �ل�صقيري  ب��ه  يقوم  ك��ان  لما  �لمبا�صر 
غير �لمبا�صر عن طريق �لنقد و�إ�صد�ء �لن�صيحة تفادياً 
لل�صلبيات وت�صحيحاً للتوجه قبل تبنيه و�إقر�ره ، ��و حتى 
ينتهي  ��ن  للم�صروع خ�صية  �لتامة  �لمعار�صة  عن طريق 
فل�صطين؛  �إليه حكومة عموم  �نتهت  ما  �إلى  �لكيان   هذ� 
 ، و�لجدل  بالمناق�صات  عابقة  كانت  �لفل�صطينية   فال�جو�ء 
على  �لمناق�صات  ه��ذه  ف��ي  �صاهمو�  �ل��ذي��ن  ه���وؤلء  وم��ن 
�ل�صيخ   ، �صومان  �لمجيد  عبد   : ��ذك���ر  �آر�ئ��ه��م  �خ��ت��الف 
 عبد �لحميد �ل�صائح؛ بهجت ��بو غربية ، قدري طوقان ، 
ع��ب��د �هلل �ل��ري��م��اوي ، ��ح��م��د ���ص��دق��ي �ل��دج��ان��ي ، رفعت 
�لنمر ، عبد �لمح�صن �لقطان ، خيري حماد ، حيدر عبد 
 ، نا�صر  كمال   ، �لخالدي  وليد   ، �لري�ش  منير   ، �ل�صافي 
برهان �لدجاني ، فايز �صايغ ، يو�صف �صايغ ، و�آخرين . 
لقد كانت �لحما�صة تمال� �ل�جو�ء �لفل�صطينية ، وهو ما 
 دفع �لمئات �إلى �لتحرك ، كل في �إطار قدر�ته و�إمكانه . 
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 ، ��و خط و�ح��د  �لكل لم يكن على ر��ي و�ح��د  ��ن  �صحيح 
وجهات  من  بالعديد  �ل�صاحة  ��غنت  �لتعددية  ه��ذه  لكن 

�لنظر و�لجتهاد�ت . 
من  �لعربي  �لموقف  �إل��ى  بالن�صبة  �لمفارقات  وم��ن 
�ل�صقيري وم�صروعه ، كان موقف كل من عّمان ودم�صق . 

 

 ، �لكيان  �إقامة  �نزعاجها من فكرة  �ل�ول��ى  ��ب��دت  فبينما 
�ل�صفة   « �ن�صالخ  باحتمال  �لمملكة  على  ذل��ك  وخطورة 
�لغربية « عنها ، كان ��مين �لحافظ في �صورية ي�صر على 
��ن ل كيان من دون ��ر���ش ، و��ن �ل�ر���ش موجودة ، وعلى 
عبد  يتخلى  و��ن   ، �ل�صفة  عن  يتخلى  ��ن  ح�صين  �لملك 
 �لنا�صر عن قطاع غزة ، و�صتكون �صورية م�صتعدة لإعادة 

» �لحّمة « �لتي كانت في عهدتها . 

ك���ان ح���ال �ل�����ص��ق��ي��ري ك��م��ن ي��ري��د �ل��ن��ج��اة م��ن �لبلل 
تحت هذه �لزّخات �لتعجيزية . لكنه في �لنهاية ��صتطاع 

 

 - و�لمناظرة  �ل��ح��و�ر  على  وق��درت��ه  و�صبره  ب�صموده   - 
�لمجل�ش  لت�صكيل  �ل��ت��ح�����ص��ي��ري��ة  �ل��ل��ج��ن��ة   « ي���وؤل���ف  ��ن 
، و�لتي قامت بدورها في �ختيار   » �لفل�صطيني  �لوطني 
��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني و�عتماد م�صودة لميثاق قومي 
ولنظام ���صا�صي لما عرف فيما بعد ب� » منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية « . 
 ،  1964 يناير   / �لثاني  ك��ان��ون  م��ن  ع�صر  �لثالث  ف��ي 
 وفي لحظة تاريخية ، �نعقدت �لقمة �لعربية �لموعودة ، 
وخرج �لموؤتمر بمجموعة من �لتو�صيات ، يهمنا و�حدة 
منها لم تتجاوز كلماتها ��ربعة �صطور جاء فيها : » ي�صتمر 
جامعة  ل��دى  فل�صطين  ممثل  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد 
و�ل�صعب  �ل�ع�صاء  بالدول  �ت�صالته  في  �لعربية  �ل��دول 
�ل�صليمة  �لقو�عد  �إقامة  �إلى  �لو�صول  بغية  �لفل�صطيني 
بدوره  �لقيام  من  وتمكينه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم 

في تحرير وطنه وتقرير م�صيره « . 
 تو�صية عامة ل ذكر فيها ول �إ�صارة �إلى كلمة » كيان « 
��و » منظمة « ��و » �صخ�صية وطنية « ��و ��ي �صيء من هذ� 
 ، �آلية  ��ي��ة  دون  وم��ن   ، وغام�صة  عامة  تو�صية   .  �لقبيل 
�ل�صعب �صاحب  ع��ل��ى  ��ول���وي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  وت��ع��ط��ي 

�لق�صية في تقرير م�صيره . 
 كانت رد�ت �لفعل �صلبية ، و�عتبرت �لقوى �ل�صيا�صية 
�لمتحركة في �ل�صاحة ��ن هذه �لتو�صية لي�صت �صوى ملهاة 
يقدمها حكام �لعرب لل�صعب �لفل�صطيني ، كي تحرفه عن 
�لتي  �لتنظيمات  في  و�لمتمثل  �لحقيقي  �لثوري  �لخط 
�لم�صلح  �لكفاح  �صعار  ترفع  و�لتي   ، �ل�صاحة  كانت مال�ت 

وترف�ش و�صاية �لحكام �لعرب وجامعتهم . 
لكن بدلً من �لنو�ح و�لغ�صب و�ل�صر�خ في �ل�ودية ، 
حمل �ل�صقيري هذه �ل�صطور �ل�ربعة في حقيبته ، عازماً 
و�نطلق   ، ر��صخة  �إلى حقيقة مادية  ��م��ره على تحويلها 

حيثما  �لفل�صطينية  �لتجمع  م��ر�ك��ز  ي���زور  ث��ان��ي��ة   م���رة 
��مكنه ، ليعد عدته لعقد �للقاء �لتاريخي �لمرتقب لتا��صي�ش 
�لكيان �لوطني �لفل�صطيني . وبعد م�صاور�ت م�صنية مع 
تحدد   ، �لفل�صطينية  و�لقياد�ت  �لعربية  �لعو��صم  بع�ش 
��ن يعقد �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني دورته �لتا��صي�صية 
�ل�ولى في �لثامن و�لع�صرين من ��يار / مايو 1964 ، في 

مدينة �لقد�ش . 
�ل�صتات  من  عاماً  ع�صر  �صتة  بعد  م��رة  ول�ول   ، هكذ� 
بع�صاً  بع�صهم  �لفل�صطينيون  يلتقي   ، و�لتيه  و�لتمزق 
وهم حيارى بين ن�صوة �للقاء وفرحة جمع �ل�صمل ، وبين 
�ل�صعب  بانتز�ع  و�ل�م��ل  �لخطرة  �لقفزة  هذه  من  �لقلق 

لحقه في تمثيل نف�صه وتحمل م�صوؤولياته . 
كان �صعوري با�ن �لجميع كان م�صكوناً ب�صحنة روحية 
تذليل  في  ُقدماً  للم�صي  وعي  دون  ومن  بوعي  تحركنا 
�ل��ع��ق��ب��ات وت��ب��دي��د �ل�����ص��ك��وك ، وع����دم �ل�����ص��م��اح ل�ي����ة قوة 
، و�لتي قد ل تتكرر  �صاغطة باإ�صاعة �لفر�صة �لمتاحة 

مرة ��خرى في حال �لف�صل . 
كانت ��ياماً كلها تاريخ .. حركة د�ئبة ، نقا�ش م�صتمر ، 

 

�صكوك و��وه��ام ، تهديد و�إغ��ر�ء ، ولجان تناق�ش ، ت�صجل 
وت�صطب وتطبع ، ثم تلغي كل �صيء لتبد�� من جديد .. 

وهكذ� . 
�إل����ى ج��ل�����ص��ة �ل��خ��ت��ام وف��ي��ه��ا ��علن  وو���ص��ل��ن��ا ��خ����ي����ر�ً 

 

منظمة  ق��ي��ام   - �ل��م��وؤت��م��ر  رئي�ش  ب��اع��ت��ب��اره   - �ل�صقيري 
�لتحرير ، بعد ��ن تم �إقر�ر ميثاقها ونظامها �ل��صا�صي ، 

و�نتخاب �ل�صقيري رئي�صاً لها . 
ما  ��ن  بعمق  ن��درك  نكن  ل��م   ، �لقد�ش  غ��ادرن��ا  عندما 
قمنا به في تلك �ل�يام من ��يار / مايو 1964 ، كان بد�ية 
ولفل�صطين  لنا  ما حدث  على  �لجاد  �ل�صتر�تيجي  �ل��رد 
��ك��ث��ر من  ��ي���ار / مايو 1948 . و��ع��ت��ق��د - بعد م��رور  ف��ي 
�إنجاز وطني حققه  ��هم  ��ن   - �لنكبة  على  خم�صين عاماً 
�لن�صال �لفل�صطيني حتى لحظتنا �لر�هنة كان �لتا��صي�ش 

لقيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
فندق  �إلى  �لقد�ش  « في  �إنتركونتننتال   « فندق   ومن 
» فل�صطين « في �لإ�صكندرية ، حيث كان �لملوك و�لروؤ�صاء 
�لعرب على موعد مع قمتهم �لثانية ، وذلك يوم �لخام�ش 
من ��يلول / �صبتمبر 1964 . وكان على �ل�صقيري ��ن يدلي 
بمر�فعة طويلة كي يتمكن من �نتز�ع قر�ر يعطيه �ل�صوء 
�ل�خ�صر لإعالن قيام �لمنظمة ب�صرعية عربية ، تمهيد�ً 

لبدء عملية �لبناء . 
ف��ي خ�صم  �ل�م����ور  زم���ام  يفلت  ��ن  �لممكن  م��ن  ك��ان 
لماهية  عربية  عا�صمة  كل  وت�صور  �لعربية  �لتناق�صات 
��و   » يافطة   « ي��ري��ده��ا  ك��ان  م��ن  فمنها   ! �لمنظمة  دور 
��قل؛  ول  ��كثر  ل   ، وق�صية  �صعباً   ، لفل�صطين   » عنو�ناً   «
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طريق  ع��ن  �صلفاً   » يمتطيها   « ��ن  يريد  ك��ان  م��ن  ومنها 
« ثم  » تروي�صها  �لعك�ش يريد  �لمز�يد�ت؛ وغيرها على 
��صتيعابها كورقة في جيبه . وطبعاً كان هناك من �لدول 

من هو موجود ، لكنه في �صبات عميق . 
وكالعادة لول تدخل �لرئي�صين عبد �لنا�صر وبن بيال 
لما تحلحلت �ل�مور ، ول �صيما بعد ��ن �صم عبد �ل�صالم 
عارف �صوته �إلى �صوتيهما ، وبادر با�ريحية عر�قية �إلى 
 �إعالنه م�صاعدة مالية - كدفعة ��ولى - لح�صاب �لمنظمة ، 

و��قفل �لنقا�ش وتمت �لمو�فقة على قيام �لمنظمة . 
��و   ، �ل�صفر  من  ليبني  �لفور  على  �ل�صقيري  �نطلق 
من  �لجديد  �لكيان  ه��ذ�  ي�صتلزمه  ما   ، �ل�صفر  دون  ما 
. وبعد جملة  ، وق��و�ت م�صلحة  موؤ�ص�صات ودو�ئ��ر مدنية 
توجه   ، وفل�صطينية  عربية   ، �ل�صريعة  �لت�����ص��الت  م��ن 
��بو مازن �إلى �لقد�ش ، �لمقر �لر�صمي لمنظمة �لتحرير 
و��علن   ، �ل�صارية  على  فل�صطين  علم  ورف��ع  �لفل�صطينية 
���صماء ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى �لذين �صيعملون 
على م�صاعدته في بناء هيكلية �لمنظمة ، بدء�ً بدو�ئرها 
�لمتعددة ومكاتبها لدى �لدول �لعربية ، وقبل هذ� كله 

بناء جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني . 
�صملت �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى ، �إ�صافة �إلى رئي�صها 
��حمد �ل�صقيري ، ورئي�ش �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني 
عبد �لمجيد �صومان ، و�لثنان معاً كانا ُينتخبان مبا�صرة 
 : م��ن  ك��الً   ، �لفل�صطيني  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش  ج��ان��ب  م��ن 
بهجت ��بو غربية ، حامد ��بو �صتة ، نقول �لدر ، حيدر عبد 
�ل�صافي ، خالد �لفاهوم ، فاروق �لح�صيني ، عبد �لخالق 
يغمور ، فالح �لما�صي ، وليد قمحاوي ، ق�صي �لعبادلة ، 

قا�صم �لريماوي ، عبد �لرحمن �ل�صك�صك . 
�تخذت   ،  1964 ��ك��ت��وب��ر   / �ل�ول  ت�صرين  ��و�ئ����ل  ف��ي 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ق��������ر�ر�ً ب��ت��ك��ل��ي��ف��ي ت��م��ث��ي��ل��ه��ا لدى 
�للبنانية ، ومدير�ً لمكتب منظمة �لتحرير  �لجمهورية 
جبهة   ( �لجبهة  قيادة  وكانت   . بيروت  في  �لفل�صطينية 
�لتحرير �لفل�صطينية - طريق �لعودة ( قد ��علنت دعمها 
تقديم  على  عزمها  ��علنت  كما   ، �لتحرير  منظمة  لقيام 
و�فقت  ذلك  على  وبناء   . �لتجربة  لإنجاح  �إمكاناتها  كل 
 » » �لحو�دث  ، فا�صتقلت من مجلة  قيادتها على تكليفي 
و�نتقلت �إلى مكتبي �لجديد على » كورني�ش �لمزرعة « ، 

��حد �صو�رع بيروت �لحيوية . 
وب��ا���ص��رت �ل��ع��م��ل ف�����ور�ً ع��ل��ى ت��ا����ص��ي�����ش �ل��م��ك��ت��ب بعد 
تفريغ عدد من كو�در �لجبهة للعمل في مختلف ��جهزة 
�لمنظمة . ولم يكن �لتفرغ يومئذ ي�صكل ��ي �إغر�ء مادي 
بعد  ��ق���ّرت  تكن  لم  �ل�خ���رى  �لتنظيمات  ��ن  كما   ، خا�ش 

مبد�� �لتعاون مع �لمنظمة �لوليدة . 
�لمكتب  ع��الق��ات  تنظيم  على  �لبد�ية  منذ  حر�صت 

با�ية  �����ص��وة  دبلوما�صية  ���ص�ش  على  �للبنانية  بالحكومة 
�صفارة عربية . ولم يكن ذلك بال�مر �لهين ، فا�خذ جهد�ً 
هائالً ، و�حتاج �إلى دعم �صعبي لبناني وفل�صطيني معاً . 
�إقناع  ��ننا عانينا كثير�ً قبل   ، ، على �صبيل �لمثال  و��ذك��ر 
على  فل�صطين  ع��ل��م  رف���ع  ف��ي  بحقنا  �للبنانية  �ل��دول��ة 
كنا محظوظين في  ��ن��ن��ا  ف��ي  �صك  . ول  �لمكتب  و�ج��ه��ة 
عهد حكومة �لرئي�ش �لحاج ح�صين �لعويني �لذي ��بدى 
تجاوباً م�صكور�ً ، فانتهينا معه �إلى �تفاق �عتبرت �لحكومة 
من خالله » مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية « بعثة 
دبلوما�صية كا�ية �صفارة عربية ، لها وعليها ما تن�ش عليه 
�للو�ئح �لدبلوما�صية �لمتبعة . وكان مكتب �لمنظمة في 
�لموقع  هذ�  على  ي�صتح�صل  للمنظمة  مكتب  ��ول  لبنان 
في كل عو��صم �لدول �لعربية . وعلى �لرغم من كل هذ� 
�لفل�صطينية  �لتنظيمات  ، فقد ُوجد بين  �لمهم  �لإنجاز 
�صكلياً  �إنجاز�ً  �لإنجاز  هذ�  معتبر�ً   ، �لمز�يدة  حاول  من 
وترفاً �صعى له مدير �لمكتب لي�صع على �صيارته » �للوحة 
�لمز�يدين  ه��وؤلء  ��ن  غير   !  !  » �ل�صفر�ء  �لدبلوما�صية 
تنا�صو� ��ن �ل�صيارة �لتي يفتر�ش ��ن تو�صع عليها �للوحة 
�ل�صكل  ومتو�صطة  متو��صعة  �صيارة  كانت  �لدبلوما�صية 

و�لعمر وملكاً خا�صاً ل�صاحبها . 
�لنظر عن  ، بغ�ش  �لنا�ش نوعان  ب��ا�ن  �قتنعت  يومئذ 
 ، ��خ���الق  عندهم  نا�ش   : عقائدي  ��و  �صيا�صي  �نتماء  ��ي 
ونا�ش يفتقرون �إلى ذلك . كما �قتنعت با�ن على من يريد 
�لت�صدي للعمل �لعام ��ن يتعلم �ل�صبر ، و��ل يتزعزع عند 

كل فرية ��و تهمة . 
 و�ل�������ص���اح���ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ، ع���ل���ى م����ا ف��ي��ه��ا م����ن هموم 
��خذنا  ، فقد  �ل�صاغل  ، لم تكن وحدها �صغلنا  وم�صكالت 
على عاتقنا محاولة �ل�صعي من ��جل توحيد �لتنظيمات 
تنظيماً  لي�صت  �لمنظمة  ب��ا�ن  منا  �إيماناً   ، �لفل�صطينية 
بالمعنى �لتقليدي �لمعروف ، و�إنما هي » �لوطن « �لموؤقت 
 ريثما يتم تحرير �ل�ر�ش �لمحتلة ، و��نها هي » �لإطار « 
��ط���ره���ا �لمدنية  �ل��ج��م��ي��ع د�خ����ل  �ل���م���وؤه���ل ل���ص��ت��ي��ع��اب 
 و�لع�صكرية على �لرغم من �لتباينات �لفكرية و�ل�صيا�صية . 
لم تتكلل محاولت توحيد هذه �لتنظيمات بالنجاح ، 
 و�إن �صاهمت في �ختز�ل �لم�صافات بينها وبين �لمنظمة . 
�لتنظيمات  كاهل  على  �لف�صل  هذ�  في  �لم�صوؤولية  وتقع 
 من جهة ، و�ل�صقيري من جهة ��خرى . و���صتطيع �لقول ، 
�صديَدي  ي��ك��ون��ا  ل��م  �ل��ف��ري��ق��ي��ن  �إن   ، �ل��زم��ن  ب��ع��د م�صي 

�لحما�صة لمثل هذه �لوحدة ، ولكل فريق ���صبابه . 
ثم جاءت » ر�صا�صة فتح �ل�ولى « في �ل�ول من كانون 
، لتثير زوبعة كبرى من �ل�صجيج  �لثاني / يناير 1965 
مهمتنا  و�زد�دت   . �لفل�صطينية  �ل�صاحة  ف��ي  �ل�صيا�صي 
مقولة  ب�����ص��ا�ن  �ل��خ��الف  ب���روز  م��ع   ، تعقيد�ً  �لتوحيدية 
 ، �لعربية  بال�صتر�تيجية  وعالقته   » �لم�صلح  �لكفاح   « 
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وم���وق���ف �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��م��وح��دة ك��م��ا ه���و م�صجل 
ف��ي ت��ق��ري��ر ق��ائ��ده��ا �ل���ل���و�ء ع��ل��ي ع��ل��ي ع��ام��ر م��ن خطر 
�ل�صتباكات مع » �إ�صر�ئيل « من دون تن�صيق عربي . وكنا 
في تنظيمنا �صد » نظرية �لتوريط « ، وكنا ل نقبل بمن 
 يز�يد على عبد �لنا�صر و�لجمهورية �لعربية �لمتحدة ، 
ول �صيما ��ن كثيرين من ��عد�ء عبد �لنا�صر بد��و� - بعد 
�لن��ف�����ص��ال - ي��غ��م��زون م��ن ق��ن��اة وج���ود ق���و�ت �لطو�رئ 
 ف��ي ���ص��رم �ل�����ص��ي��خ وخ��ل��ي��ج �ل��ع��ق��ب��ة ، وي��ح��اول��ون تحديه 
�لمح�صوبين  بع�ش  ��ن  . حتى  فل�صطينية   » » مز�يد�ت  ب� 
على �لقاهرة وعلى عبد �لنا�صر تا�ثر يومئذ بالدعوة �إلى 
�ل�صتفز�زية من  �لمقالت  يدبج  فا�خذ   ، �لم�صلح  �لكفاح 
 نوع » �ليوم �ليوم .. ولي�ش غد�ً « ، و » �إ�صر�ئيل « قبل ��ن 
�لإ�صار�ت  ذل��ك من  غير  �إل��ى   ،  » �ل��ذري��ة  �لقنبلة  تمتلك 
غير �لمبا�صرة ، وكا�ن �لقاهرة لم يكن ينق�صها لتحقيق 
�ل��ن�����ص��ر ���ص��وى �ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر ب���اإع���الن �ل���ح���رب ، وك���ا�ن 
�لمنظمة �لوليدة نف�صها ، ومعها �لتنظيمات �لفل�صطينية 
 كلها ، كانت في تلك �لمرحلة قادرة على �لت�صدي وحدها 
دع��م معلن وو��صح من دولة  ، وم��ن غير   » �إ�صر�ئيل   « ل� 

عربية و�حدة على �ل�قل ! 
 وهكذ� ���صبحنا في » �لجبهة « - ومعنا من يرى ر��ينا - 
و���صلوبه  �ل�صقيري  مطرقة   : و�ل�صند�ن  �لمطرقة  بين 
�لفد�ئي  �لعمل  و���ص��ن��د�ن   ، �ل��ب��ن��اء  عملية  ف��ي  �لتقليدي 
و�لعاطفة �لجيا�صة �لتي ��حاطت به على �لرغم من فقد�ن 

�لتن�صيق �لعربي ، وخ�صو�صاً مع �لقاهرة بالذ�ت . 
��ن  �إل���ى   ، ��ع���و�م  ث��الث��ة  �لمتعب  �لو�صع  ه��ذ�  ��صتمر 
وقعت حرب حزير�ن / يونيو 1967 ، ووقع ما كنا نخ�صاه 
، وهو �صياع ما كان  ونخت�صم من حوله فكر�ً وممار�صة 
تبقى من فل�صطين ، بما فيها �لقد�ش �ل�صرقية ، بالإ�صافة 

�إلى �صيناء في م�صر ، وه�صبة �لجولن �ل�صورية . 
ي�صتوعب  ��ن  �ل��ف��ت��رة  ه��ذه  خ��الل  �ل�صقيري  وح���اول 
 م�صكالته من خالل تغييره ل�ع�صاء �للجنة �لتنفيذية . 
�لتنفيذية  �للجنة  �صّكل   ،  1964 ��غ�صط�ش   / �آب   10 ففي 
�لثانية �لتي ��صتمرت نحو عام من دون ��ن تفلح في ر��ب 
�ل�صدع بين جيلين من �لعاملين في �لمنظمة : �لجيل 
�لتقليدي �لوفي ل��صلوبه في �لعمل �لقائم على �لمجاملة 
�إلى ممار�صات  �لطامح  �ل�صاب  ، و�لجيل  و�لبيروقر�طية 
ثورية متطورة ، تكون قادرة على ��صتيعاب كل هذه �لقوى 
�لتي كانت تنا�صل خارج �إطار �لمنظمة وترف�ش �لم�صاركة 

في ��جهزتها ودو�ئرها �لمتعددة . 
�ل�صقيري  �إل�����ى  ب���الإ����ص���اف���ة   ، �ل��ل��ج��ن��ة  ه����ذه   و���ص��م��ل��ت 
، جمال  بكر  �صيد   ، �صتة  ��ب��و  �إبر�هيم   : من  ك��الً   ، و�صومان 
 �ل�صور�ني ، نجيب �ر�صيد�ت ، ��حمد �ل�صروري ، فائز �صايغ ،

د�وود �لح�صيني ، �صعيد �لعزة ، عبد �لحميد يا�صين . 
في  حقيقته  على  للمنظمة  �لد�خلي  �لو�قع  �نك�صف 

تم  �لتي  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ش  �لثالثة  �ل���دورة 
عقدها في غزة في ��يار / مايو 1966 ، �إذ �حتدم �لنقا�ش 
�ل�صباب  ممثلي  وب��ي��ن  �لتقليديين  �صّميتهم  م��ن  ب��ي��ن 
��ن  �ل��دورة  و��صتطعنا من خالل هذه   . و�لجيل �لجديد 
نفر�ش على �ل�صقيري تطعيم لجنته �لتنفيذية �لجديدة 
 بعنا�صر �صابة ، فجاءت ت�صكيلة �للجنة على �ل�صكل �لتالي : 
�صومان  �لمجيد  عبد  وكذلك   ، لّلجنة  رئي�صا  �ل�صقيري 
�صعيد   : �ل�ع�صاء فكانو�  ��ما   . �لقومي  لل�صندوق  رئي�صاً 
 �لعزة ، �إبر�هيم ��بو �صتة ، جمال �ل�صور�ني ، نمر �لم�صري ، 
عبد �لفتاح يون�ش ، �صفيق �لحوت ، ��حمد �ل�صعدي ، ��حمد 
�صدقي �لدجاني ، ���صامة �لنقيب ، عبد �لخالق يغمور ، 

بهجت ��بو غربية ، رفعت عودة . 
حاولنا جهدنا في هذه �لقيادة �إنجاز بع�ش ما ��و�صى 
به �لمجل�ش �لوطني في دورته �لثالثة ، ول �صيما بالن�صبة 
وت�صكيالت   ، و�لإع�����الم  �ل�صعبي  �لتنظيم  د�ئ��رت��ي  �إل���ى 
ج��ي�����ش �ل��ت��ح��ري��ر �ل���م���وزع م���ا ب��ي��ن ق��ط��اع غ���زة و�صورية 
�للو�ء وجيه   ، �لجي�ش  ول��م يكن قائد   ، و�ل��ع��ر�ق وم�صر 
�لمدني بعيد�ً عن توجهاتنا ، وكثير�ً ما ن�صقنا معاً بع�ش 
�لن�صاطات �لع�صكرية عبر تنظيم �صري كان يعرف با�صم 

» ��بطال �لعودة « . 

�إ���ص��ر�ئ��ي��ل « جريمة قتل   « �قترفت  �ل�ث��ن��اء  ف��ي ه��ذه 
جماعية في قرية �ل�صموع في �ل�صفة �لغربية ، �ل�مر �لذي 
 ��دى �إلى توتر �لعالقات بين �لمنظمة و�لحكومة �ل�ردنية ، 
�لتي  �لطريقة  ب�صا�ن  �لمنظمة  د�خ��ل  �ل�زم���ة  وتفاقمت 
كان �ل�صقيري يعالج بها �ل�مور . وكان ��ن ���صدر منفرد�ً 

 

��ع��ل��ن فيه  ب��الغ��اً   - �لقاهرة  ف��ي  �لمنظمة  �إذ�ع���ة  - عبر 
�لتنفيذية من مهماتها وت�صكيل » مجل�ش  �للجنة  �إعفاء 
ثورة « �صّري بديالً منها . ثم ��علن جملة ق��ر�ر�ت م�ّصت 
 ، �ل��ذي لم ير�ش عن �نقالبه  ع��دد�ً من �صباط �لجي�ش 
وو�صل به �ل�مر �إلى حد تهديدي بالإقالة ��و �لنقل ، ثم 
فيها  للمنظمة  يكن  لم  �لتي  �لهند  �إل��ى  �لنقل  لي   �ختار 

- �آنئٍذ - ��ي مكتب . 
��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية  �آخ��ر�ن من  ��نا و�ثنان   ، قمت 
هما ��حمد �ل�صعدي و��حمد �صدقي �لدجاني ، بالإبر�ق �إليه 
 ، ت�صرفه  على  محتجين   ،  1967 فبر�ير   / �صباط   15  ف��ي 
بمذكرة  �ل��ب��رق��ي��ة  ��ل��ح��ق��ن��ا  ث��م   . ���ص��رع��ي  غ��ي��ر  ومعتبرينه 
ومخالفاته  لقر�ر�ته  رف�صنا  ���صباب  فيها  ن�صرح  تف�صيلية 
للقانون �ل��صا�ش ، ور��ينا في �لنهج �لذي ل بد من �تباعه 
بعيدة  وم�صوؤولية جماعية  ديمقر�طي  با��صلوب  �لقيادة  في 
�ل��ع��ودة عن  �إل��ى  ف��ي ختام �لمذكرة  . ودع��ون��اه  �لتفرد  ع��ن 

قر�ره و�لمبادرة �إلى تا�ليف لجنة تنفيذية جديدة . 
�آخرين  ع�صوين  ف�صملت  �لمعار�صين  د�ئ��رة  �ت�صعت 
�ل�صافي  عبد  حيدر  �لدكتور  هما  �لتنفيذية  �للجنة  من 
و�لدكتور رفعت �لعودة ، وكالً من �لدكتور �صالح �لدباغ 
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�لمدير �لعام للد�ئرة �ل�صيا�صية ، و�ل��صتاذ خليل عوي�صة 
مدير �صعبة �لتربية و�لتعليم ، ور�جي �صهيون �لم�صوؤول 

في د�ئرة �لإعالم . 
�إلى  ��خ��رى  ��ع��ود م��رة   ، ���صتعيد ه��ذه �لذكريات  و��ن��ا 
�ل��ت�����ص��اوؤل ع��ن ���ص��ر وق���وع ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر ف��ي ���ص��رك حرب 
ح���زي���ر�ن / ي��ون��ي��و ، وه���و �ل���ذي ك���ان ق��ب��ل ث��الث��ة ���صهر 
م��ن وق��وع��ه��ا ي��ح��ذر م��ن م��ث��ل ه���ذه �ل��ح��رب ق��ب��ل توفير 
�صمعته  مما  �ل��رغ��م  وعلى   . فيها  �لنت�صار  م�صتلزمات 
، ومما قر��ته مما  منه - فيما بعد - في قمة �لخرطوم 
كتبه كثيرون عن ���صر�ر هذه �لحرب ، فاإني حتى �لآن لم 
���صتوعب بعد حقيقة ما حدث ، وذلك لهول ما جرى مما 

ل نز�ل نلملم تد�عياته حتى �لآن . 
�آثارها  �ل���ح���رب  ت��ل��ك  ت��ع��ك�����ش  ��ن  �ل���م���وؤك���د  م���ن  ك����ان 
ذلك  ف��ي  بما   ، �لعربية  �ل�صاحة  �م��ت��د�د  على  �ل��در�م��ي��ة 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . وقد �صارعت عدة عو��صم 
عربية �إلى �غتنام �لفر�صة لت�صفية ح�صاباتها ، وللتهرب 
�إل��ى كب�ش  �لمنظمة  ، وتحولت  ��ي��ة م�صوؤولية  من تحمل 
فد�ء وكا�نها كانت �لم�صوؤولة عن تلك �لهزيمة �لكبرى . 

لذلك �رتا�ينا �إيقاف �صر�عاتنا �لد�خلية و�ل�صطفاف 
 ، ب��ال��ذ�ت  و�ل�����ص��ق��ي��ري  �لمنظمة  ق��ي��ادة  م��ن ج��دي��د ور�ء 
بالتحجيم  م��ه��دد�ً  ب��د�  �ل��ذي   ، �لوليد  ع��ن كياننا  دف��اع��اً 
بين  هناك  ��ن  لحظنا  وكنا   . �لكاملة  بالت�صفية  وربما 
�لمنظمة  ك��ان ي�صعى لإغ��ف��ال دع��وة  �لعربية م��ن  �ل���دول 
�لذي  �لعربي  �لقمة  موؤتمر  ��ع��م��ال  ف��ي  �لم�صاركة  �إل��ى 
�آب /  ��و�خ���ر  �إل��ى عقده في �لخرطوم  �ل�صود�ن دع��ا  ك��ان 
قد  �ل�صقيري  وكان   . �لتعي�صة  �ل�صنة  تلك  ��غ�صط�ش من 
�ل�صيا�صية  �ل��د�ئ��رة  رئي�ش  طريق  ع��ن  بر�صالة  �إل���ّي  بعث 

 

�ل�صابق  ق��ر�ره  �إرج��اء  فيها  بّلغني   ، �لم�صري  نمر   ، �آنئذ 
بنقلي �إلى �لهند ، و�لعودة �إلى ممار�صة جميع �صالحياتي 
كمدير لمكتب �لمنظمة في لبنان . ثم طلب �إلّي �لتوجه 
لوزر�ء  �جتماع  في  للم�صاركة  �ل�صود�نية  �لعا�صمة  �إل��ى 

�لخارجية �لعرب هدفه �لتمهيد للقمة �لمرتقبة . 
كان ذلك في ��و�ئل �آب / ��غ�صط�ش 1967 ، وكانت تلك 
هذ�  وف��ي   . �لم�صتوى  ه��ذ�  على  ل��ي  �صيا�صية  مهمة  ��ول 
�لجتماع ، �لذي �متد خم�صة ��يام متتالية ، فقدت خاللها 
��ولى  �كت�صفت خاللها -لده�صتي -  �إذ  �ل�صيا�صية  بر�ءتي 
حقائق �لعمل �ل�صيا�صي �لعربي ، وهي ��ن �لم�صوؤول �ل�ول 
وحده  وه��و   ، رئي�صاً  ��و  ك��ان  ملكاً   ، ع��رب��ي  قطر  ��ي  ف��ي 
�صيقاً  �إل هام�صاً  لوزيره  يترك  ، وهو ل  �لكلمة  �صاحب 

للمناورة . 
في هذ� �لجتماع - �لتجربة - ��يقنت ��ن وجود �ل�بي�ش 
و�ل�كثر  �ل�زل���ي  ه��و  �ل��رم��ادي  و��ن   ، م�صتحيل  و�ل����ص��ود 
بين  ��حقاد  ر�صدته من  ما  هو  �آلمني  ما  و��كثر   . رو�ج��اً 
��ي منها  ��حقاد  �لعربية على بع�صها تفوق  �ل��دول  بع�ش 

و��نا  ��خ��رج من جلدي  لقد كدت   . �لم�صترك  �لعدو  على 
���صتمع �إلى لغة �ل�صماتة و�لت�صفي على �لرغم من فد�حة 

�لم�صيبة �لتي ��لمت بال�مة . 
و�لإحباط غير  �ليا��ش  لي�صدني من مهاوي  كان  وما 
 ، �ل�����ص��ود�ن  ��ب��ن��اء  م��ن  للماليين  �ل�صاخب  �لهدير  ذل��ك 
�ل��ذي��ن وف���دو� �إل���ى �ل��خ��رط��وم م��ن ك��ل ق��ري��ة وف���ّج عميق 
نفو�صهم  في  �لنخوة  وليثيرو�   ، �لعرب  ق��ادة  لي�صتقبلو� 

لالنتقام من » �إ�صر�ئيل « . 
بعد خم�صة ��يام تمخ�ش �لجتماع عن قر�رين : �ل�ول 
يق�صي بدعوة وزر�ء �لقت�صاد و�لمال و�لنفط �لعرب �إلى 
�جتماع يعقد في بغد�د ، يبحثون فيه فيما يمكن �تخاذه 
�آخر  �جتماع  �إل��ى  و�لثاني يدعو  �نتقامية؛  �إج��ر�ء�ت  من 
بهدف  ب��ا�ي��ام  �لقمة  موعد  قبل  �لخارجية  وزر�ء  يعقده 

�لتح�صير لجدول ��عمالها . 
 ، �ل�صود�ني  �ل���وزر�ء  رئي�ش  تا�كيد  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
 محمد ��حمد محجوب لي ��ن �لدعوة �صتوجه �إلى �لمنظمة ، 
فقد �صاورني �ل�صك خ�صو�صاً عندما علمت با�ن �لدعوة لم 
توجه �إلينا للم�صاركة في موؤتمر بغد�د بحجة ��نه » لي�ش 

لدى �لفل�صطينيين ��ي �قت�صاد ��و مال ��و نفط « ! ! 
�إلى م�صاركتنا في  �إلى بيروت و��نا قلق بالن�صبة  عدت 
�جتماع  في  �صمعته  ما  �صمعت  ��ن  بعد  خ�صو�صاً   ، �لقمة 
��صتهدفت  وتلميحات  ت�صريحات  م��ن  �لخارجية  وزر�ء 
�إلى  ونقلت   ، �صخ�صية  ��و  �صيا�صية  ل����ص��ب��اب   ، �ل�صقيري 
�للجنة �لتنفيذية مالحظاتي �لتي تعزز هذه �لمخاوف . 
�لمقرر  �لخارجية  وزر�ء  �جتماع  �نعقاد  موعد  وجاء 
لإع���د�د ج��دول �ل�ع��م��ال ، ول��م نتلق �ل��دع��وة للم�صاركة ، 
�إل��ى �لخرطوم  �إي��ف��ادي م��رة ثانية  �ل�م��ر �ل��ذي ��صتدعى 
 ، محجوب  �لرئي�ش  �إل���ى  �ل�صقيري  م��ن  ر���ص��ال��ة  ح��ام��الً 
ومزود�ً بتعليمات خا�صة لتباعها في حال �إ�صر�ر حكومة 
�لمنظمة  رئي�ش  �إل��ى  �لدعوة  توجيه  ع��دم  على  �ل�صود�ن 

للم�صاركة في �لقمة . 
ب��ارد�ً حول �لطائرة ، و��ع�صابي م�صدودة ،  كان �لليل 

 

و�ل�صوؤ�ل   ، هو�ئي  مطب  في  �صقطنا  كلما  قلبي  ي�صقط 
ي�صتبد بي : هل من �لمعقول ��ل توجه �لدعوة �إلى ��بناء 
فل�صطين لح�صور موؤتمر عربي با�صمها وبا�صم ق�صيها ؟ 
وب������د��ت ت��ل��وح �ل��خ��رط��وم ف���ي �ل�ف�����ق ك��ج��ي��د ح�صناء 
�ل��ن��ي��ل��ي��ن �ل�بي�ش  ب��ال�ل��م��ا���ش ح����ول   ��ب��ان��و���ص��ي��ة م��زي��ن 
و�ل�زرق . وعلى ��ر�ش �لمطار وجدت في �نتظاري �صديق 
�لعمر ورفيق �لجامعة و�صجن �لرمل في بيروت م�صطفى 
�لمدني ، �ل�صفير في �لخارجية �ل�صود�نية ، ومعه �صعيد 
�ل�صبع ممثلنا في �لخرطوم ، �لذي بادرني بالحديث عن 
�صغوط جادة يتعر�ش لها �ل�صود�ن ب�صا�ن دعوة �لمنظمة 
، و��صتف�صرته عن موقف محجوب ، فقال لي م�صطفى : 
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» محجوب محرج ويريد ��ن ينعقد �لموؤتمر ، و��ن ينجح 
باعتباره يمثل �لدولة �لم�صيفة . وماز�ل يوؤثر �ل�صمت 
موؤجالً �إعالن موقف حكومته �إلى �آخر لحظة ممكنة « . 

 

و���صاف م�صطفى محاولً طما�نتي : » على كل حال هو 
�إن �صاء  بانتظارك ! « و�صا�لته م�صتو�صحاً : » متى ؟ غد�ً 
�هلل ؟ « فابت�صم م�صطفى وقال : » بل �لآن « . وكان �لوقت 
��ن  ت��ذك��رت  م��ا  و���ص��رع��ان   ، بقليل  �لليل  منت�صف  ت��ج��اوز 

�ل�صود�نيين مثل كل �ل�فارقة يحبون �صهر �لليل . 
 ، با�صتمر�ر  �لمفتوح  منزله  دي��و�ن  في  محجوب  كان 
��كثر  يبدو جاد�ً  ��ن  �لغ�صب ومحاولً  فا�صتقبلني مدعياً 
 ، ده  بتاعكو  �ل�صقيري  �إي���ه حكاية   «  : وق���ال  �ل���الزم   م��ن 
ن��ازل فينا ف��ي �ل�صحف و�لإذ�ع����ات ... ه��و ع��اوز �إي��ه ؟ « 
فقلت له : » هو ل يريد �صيئاً لي�ش من حقه ، يريد دعوة 
��نت تع�صيت ؟ «   «  : « . ففاجا�ني  �لموؤتمر  �إلى  فل�صطين 
ثم ��مر بتح�صير » لقمة « ، و���صاف : » خال�ش يا�صيدي ، 
حنطلب من �صفارتنا في بيروت توجيه �لدعوة �إلى رئي�ش 

�لمنظمة « . 
وتدخل م�صطفى وروى لمحجوب ما كنت ��نوي فعله 
، من  �لمنظمة  ل��ن��د�ء  �ل�����ص��ود�ن  ت�صتجب حكومة  ل��م  ل��و 
 رف�ش ل�صيافة �لحكومة ، و�عت�صام في م�صجد �لعا�صمة ، 
 . �ل�صود�ن  �إلى �صعب  ، و�لحتكام   وعقد موؤتمر �صحافي 
» يعني عاوزين   : ق���ال م��ح��ج��وب  و�ل���م���ز�ح  �ل��ج��د   وب��ي��ن 
تعملو� لنا �صغل �صعاليك ! �إنتو فاكرين �ل�صود�ن هو �للي 

م�ش عاوزكم ؟ « . 
�لدول  �����ص��م��اء  م�صامعي  على  ي���ردد  محجوب  و��خ���ذ 
�لمعار�صة لم�صاركة �لمنظمة ، و��عرب عن مخاوفه من 

رد�ت فعلها ! 
��حمد  محمد  ج��م��ال  علينا  دخ��ل  �ل��ح��و�ر  خ�صم  ف��ي 
، و�ل�صريف �لهندي وزير �لمال .  وكيل وز�رة �لخارجية 
��بعد �لحدود مع  �إلى  �ل�صود�نيين متعاطفين  وكانا ككل 
�لمنظمة و�صرورة م�صاركتها ، و��كد� لمحجوب ��نه لي�ش 
��ن يحجب �لدعوة عن �ل�صقيري ل��صباب  ��صتطاعته  في 
�ل�ه��م -  �ل�صود�ن - وه��ذ� هو  ، ول�ن �صعب  ��ولً  قانونية 

 

ل يمكن ��ن يقبل بذلك و�صيقلب �لدنيا ر���صاً على عقب . 
 وب���ن���زق م��ح��ب��ب ، ح�����ص��م م��ح��ج��وب م��وق��ف��ه وق�����ال : 
 » خال�ش ، بكره �ل�صبح ت�صل دعوة �ل�صقيري �إلى بيروت « . 
فقلت على �لفور : » ولماذ� �إزعاج �صفارتكم ، من �لممكن 
بالت�صال  ي��ق��وم  وه��و  ر�صمياً  ب��ال�م��ر  هنا  ممثلنا  تبليغ 

 

 : هاتفه  �صماعة  يرفع  وه��و  محجوب  و�صا�لني   .  » ف���ور�ً 

 

» هو ��صمه �إيه ممثلكم هنا ؟ « . فقلت له : » �ل�صبع ، �صعيد 
�إي��ه ده �صبع  �لنكتة معه وق��ال : » هو  « . فحبكت  �ل�صبع 

وحوت ؟ هو �إحنا ناق�صنا وحو�ش في �ل�صود�ن ؟ « . 
و�نتهت مهمتي ، لكن متاعب محجوب لم تنته ، فكان 

عليه ��ن يقنع �صورية بالعدول عن موقفها بعدم ح�صور 
�لموؤتمر ، كما كان عليه �ختر�ع معجزة للجمع بين عبد 
بينهما  �لقائمة  �لحرب  و�إيقاف  في�صل  و�لملك  �لنا�صر 
��ك��ب��ر منه  ��ن���ه رج��ل دول���ة  ف��ي �ليمن . و��ث��ب��ت محجوب 

ك�صاعر ، على عك�ش ما كان يتمنى ��و يعتقد . 
��رى من  ، ولكني  �لتف�صيالت  رو�ي��ة  ���صهب في  ول��ن 

�ل�صروري �لتركيز على عدد من �لنقاط �لمهمة : 
النقطة الأولى : �إن نتائج موؤتمر �لقمة هذ� عك�صت 
د�خل  �لقوى  في مو�زين  �لنك�صة  ��حدثته  �لذي  �لتغيير 
�صيغت  �لتي  �للغة  م��ن  ظهر  كما   ، �لعربية  �لمجموعة 
�صلح  ل   : �ل�صهيرة  �ل���الء�ت  مقابل  ففي   ، ق��ر�ر�ت��ه  بها 
ول تعاي�ش ول تفاو�ش مع » �إ�صر�ئيل « ، ح�صرت �لدول 
�لعربية �لتز�مها باإز�لة �آثار �لعدو�ن وتحرير » ما ��صتجد 
�حتالله من �ل�ر��صي �لعربية « . وكانت تلك ��ول �إ�صارة 
بالوجود  �لعرب  �إق��ر�ر  �إل��ى  مبا�صرة  غير  عربية   ر�صمية 
» �لإ�صر�ئيلي « فوق �ل�ر��صي �لفل�صطينية �لمحتلة �صنة 

 . 1948
�لفل�صطينية  �لتحرير  �إن منظمة   : النقطة الثانية 
�ن�صحبت من �لموؤتمر في جل�صته �لختامية ، و��علنت في 
�لقر�ر�ت  �إز�ء  �ل�صقيري تحفظها  موؤتمر �صحافي عقده 
 �ل��ت��ي ���ص��درت . وك���ان �ل��خ��الف ف��ي وج��ه��ات �لنظر على 
» �لالء�ت �لثالث « �لم�صار �إليها ، ل�نها في �ل��صل كانت 
��ربع لء�ت بح�صب �لقتر�ح �لفل�صطيني . ��ما �لر�بعة �لتي 
��ُ�صقطت من �لبيان �لختامي و��دت �إلى �لن�صحاب ، فكان 
ن�صها : » ل �نفر�د ل�ي دولة عربية بقبول ��ي حل لق�صية 
فل�صطينياً  �ق��ت��ر�ح��اً  �ل��ب��ي��ان  ��غ��ف��ل  ك��ذل��ك   .  » فل�صطين 
يلزم �لدول �لعربية بعدم قبول ��ي حل للق�صية �إل بعد 
مناق�صته في �جتماع عربي م�صوؤول ت�صترك فيه منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية . 
ُقر�بة  م��رور  بعد   ، �لقول  ��صتطاعتنا  في  ��ن  و��عتقد 
��رب��ع��ي��ن ع��ام��اً ع��ل��ى ه���ذ� �ل��م��وؤت��م��ر ، �إن �ل�����ص��ق��ي��ري كان 
�إلى  تحولت  حينئذ  هو�ج�صه  ل�ن  تحفظه  في  حق   على 
حقائق فيما بعد . فقد �نفردت م�صر بحل �صنة 1978 من 
خالل �تفاقية كامب ديفيد ، ثم لحقت بها - ويا ل�صخرية 
من  ب�صلح  ف��ان��ف��ردت  نف�صها  �لتحرير  منظمة   - �ل��ق��در 
خالل �تفاقية ��و�صلو �صنة 1993 ، ثم لحق بها �ل�ردن �صنة 

1994 منفرد�ً هو �لآخر من خالل �تفاقية و�دي عربة . 
النقطة الثالثة : �إن » �إ�صر�ئيل « �عتبرت نتائج هذه 
 » �إع��الن حرب   « ، م�صروع  ، بتو�صياتها وقر�ر�تها  �لقمة 
��با  �إ�صر�ئيل « كما ورد على ل�صان وزير خارجيتها  على » 
�إيبان . ولعل �لو�حد منا يت�صاءل : ��ين هي �لحقيقة في 
�لت�صاوؤل  و�ل��رد على هذ�  ؟  �لتقويمات و�لتحليالت  هذه 
لي�ش �صهالً ، وهنا تكمن خطورة » �لكلمة « و��هميتها في 
لغة �ل�صيا�صة . حتى » غياب �لكلمة « قد ينم عن �لكثير 
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و�لخطر من �لنو�يا ��و �لمو�قف �لمعلنة . 
�لإ�صارة  مجرد  ه��ي   : والأخيرة  الرابعة  النقطة 
�إلى ��ن موؤتمر �لخرطوم �صّكل منعطفاً مهماً في م�صيرة 
�لن�صال �لفل�صطيني ، وو�صع حد�ً لمرحلة �ل�صقيري في 

قيادة �لمنظمة . 
���صهر  ��رب��ع��ة  نحو  بعد  فعالً  �ل�صقيري  ��صتقال  وق��د 
�ل�صعب  �إل���ى  ��صتقالته  وق���دم   ، �ل��خ��رط��وم  م��وؤت��م��ر  م��ن 
كانون   25 في  وذل��ك   ، �لمنظمة  �إذ�ع��ة  عبر  �لفل�صطيني 
جديدة  رحلة  بعده  م��ن  لتبد��   ،  1967 دي�صمبر   / �ل�ول 

يمكن ت�صميتها مرحلة » �لتنظيمات « . 

ب��ا�ن من  ���صعر  �لف�صل من مذكر�تي  ه��ذ�  ��ختم  و��ن��ا 
و�جبي �ل�خالقي ��ن ��كرر ما �صبق ��ن قلته مر�ر�ً وفي عدة 
منا�صبات ، �إنه لول �ل�صقيري لما ُوجدت منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية ، ��هم �إنجاز وطني حتى �لآن . �إن هذ� �لرجل 
�لرغم  وعلى   ، �ل�صامد  و�لمنا�صل  �لمحنك  �ل�صيا�صي 
تعاوننا  خالل  عنه  ت�صريحاتنا  ��و  منه  مو�قفنا  كل  من 
�لم�صترك ، �صيبقى علماً من ��عالم فل�صطين �لبارزين ، 

 

من  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب  ه���م  َع���دَّ م��م��ن  ث��الث��ة  وث���ان���ي 

 

زعمائه : من قبله �لحاج ��مين �لح�صيني ، ومن بعده �ل�خ 
��بو عمار . 
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الكيانية الفل�شطينية  *
عي�شى ال�شعيبي

  يفرد عي�صى �ل�صعيبي �لكاتب �لفل�صطيني في كتابه 
منظمة  ق��ي��ام  ع��ن  ف�����ص��الً   » الفل�شطينية  الكيانية   «
�لتحرير �لفل�صطينية ، جاء فيه : » بعد �صل�صلة �لتطور�ت 
 ، و�ل��ع��رب��ي  �لفل�صطيني  �ل��م�����ص��ت��وي��ي��ن  ع��ل��ى   ، �ل��ك��ي��ان��ي��ة 
للكيان  �لفعلي  �لبناء  مرحلة  �ل�صتينات  ��و����ص��ط  �صهدت 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيام  وك��ان   ، �لفل�صطيني 
و�ل��صا�صية  �لهامة  �لمرحلة  هذه  ببدء  �إيذ�ناً   1964 عام 
لل�صعب �لفل�صطيني ، ونقطة �لنعطاف �ل�هم في م�صيرة 
�لموؤ�ص�صة  كونها  جانب  �إل��ى  فالمنظمة   ، �لكياني  �لبناء 
عهد  فاتحة  ��ي�صاً  كانت   ، للفل�صطينيين  بها  �لمعترف 
« . ومركز  �ل��ت��ط��ور�ت �لكيانية ف��ي م��ر�ح��ل لح��ق��ة  م��ن 
ومنذ   . بعد  فيما  �لفل�صطيني  �لكياني  �لوعي  ��صتقطاب 
�لتطور�ت  ك��ل  ف��ي  حا�صماً  �لمنظمة  دور  ك��ان  �إن�صائها 
�لمحددة  �ل�صيا�صية  تعبير�تها  ��خ���ذت  �ل��ت��ي   ، �لكيانية 
تاريخ  ك���ان  بكليته  �لمنظمة  ت��اري��خ  �إن  ب��ل   . ب��ع��د  فيما 
قيام  يكن  ول��م   ، �لفل�صطيني  لل�صعب  �لكياني  �لن�صال 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية في �إطار �لر�صمية �لعربية 
وبترحيب منها ، ��كثر من ��صتجابة عملية لحالة قائمة 
عربي  موؤتمر  ��ول  ففي   ، ذ�ت��ه  �لفل�صطيني  �ل��و�ق��ع  ف��ي 
 �صامل ، كان في �صيافة عبد �لنا�صر ، وعقد عام 1964 ، 
 �صدر بيان ختامي لم يا�ت على ذكر �لكيان �لفل�صطيني ، 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد  ي�صتمر   «  : يلي  كما  �صدر  فقد 
ممثل فل�صطين لدى جامعة �لدول �لعربية في �ت�صالته 
�لقو�عد  �إق��ام��ة  �إل���ى  �ل��و���ص��ول  �ل�ع�����ص��اء بغية  ب��ال��دول 
من  وتمكينه   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم   ، �ل�صليمة 
�لقيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره « . وكان 
��و�صح �صبب خلو �لبيان �لختامي من ذكر  �ل�صقيري قد 
عبارة » �لكيان �لفل�صطيني « ، و��ن تا�تي فقرة : » تقرير 
م�صيره « بعد فقرة » تحرير وطنه « كا��صباب غير مبا�صرة 
و��قل ��همية . وفي ذكرياته حول تلك �لمرحلة من �لعمل 
�لعربي يقول : » �إن �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب ، �لذين لم 
يقررو� قيام �لكيان �لفل�صطيني ، وكانو� مختلفين حول 
معانيه وتحديد�ته �ل�صيا�صية . ففي �لوقت �لذي كان فيه 
�لملك ح�صين ، ي�صر على ��ن ل يا�تي بيان �لقمة على ذكر 
با�ن  يطالب  �ل�صوري  �لرئي�ش  كان   ، �لفل�صطيني  �لكيان 
وفي   ، غ��زة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  ��ر���ش  للكيان  تعطى 
�ل�صعودية  �لعربية  ملك  �صعود  �لملك  كان  �ل��ذي  �لوقت 
�لرئي�صان  كان   ، فل�صطينية  حكومة  قيام  يقترح  �ل��صبق 
 �ل���ج���ز�ئ���ري و�ل��ت��ون�����ص��ي ي��ق��ت��رح��ان ق��ي��ام ج��ب��ه��ة تحرير 
على  �لعتر��صات  بع�ش  هناك  ك��ان  ��ن��ه  وحتى   ، وطنية 

�ل�صقيري ذ�ته كممثل لل�صعب �لفل�صطيني ، ولكن �لقاهرة 
ثبتته كممثل لل�صعب �لفل�صطيني في �لجامعة �لعربية ، �إذ 
كان �لتن�صيق كامالً بين �ل�صقيري و�لحكومة �لم�صرية ، 

 

عملية  في  �ل�صقيري  قطعها  �لتي  �لمر�حل  مختلف  في 
�لإعد�د لقيام �لموؤ�ص�صة �لكيانية �لفل�صطينية . 

وقد عززت �لقاهرة كثير�ً من جانب �ل�صقيري ، حين 
 ��ذنت ، ل�ول مرة ، لمندوب فل�صطين في �لجامعة �لعربية ، 
�لمرجع  مو�صع  ف��ي  وو�صعته  غ��زة  قطاع  ف��ي  بالتحدث 
له  وف��ت��ح��ت   ، ه��ن��اك  للفل�صطينيين  �ل�ع���ل���ى  �ل�صيا�صي 
مع�صكر�ت كتائب �لجي�ش �لفل�صطيني ، وفو�صته باإعد�د 
فل�صطيني من  لكل  �لإجباري  �لع�صكري  �لتدريب  قانون 
�لتحرير  منظمة  ق��ي��ام  قبل  كله  وذل���ك   ، �ل��ق��ط��اع  ��ب��ن��اء 
�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة . ول��ق��د ت���ج���اوز �ل�����ص��ق��ي��ري ق����ر�ر �لقمة 
مع  مو�صوعياً  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لحالة  بت�صافر 
�لتوجهات �لر�صمية لحكومة عبد �لنا�صر ، لتك�صر قر�ر 
تمثيلية  موؤ�ص�صة  قيام  لم�صلحة  �ل�ول��ى  �لعربية  �لقمة 
 لل�صعب �لفل�صطيني « . وقد ذكر ذلك بنف�صه حين قال : 
» ق���ر�ر �ل��م��ل��وك و�ل���روؤ����ص���اء �ل��ع��رب ل��م ي��خ��ول��ن��ي �إن�صاء 
��ن  �إي����اه  خ��ول��ن��ي  م��ا  ك��ل   ، �إط���الق���اً  �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان 
�ل�صليمة  �لقو�عد  �إل��ى  �لو�صول  بغية  ��در����ش  و��ن  ��ت�صل 
في  مهمتي  ك��ان��ت  ف��ق��د   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم 
�إلى  تقرير  تقديم  ثم  وم��ن   ، و�ل��در���ش  �لت�صال  �ل��و�ق��ع 
 .  » �لإ�صكندرية  في  عقده  �لمزمع  �لثاني  �لقمة  موؤتمر 
�إل ��ن �ل�صقيري من جهته لم يكن ينق�صه �لت�صميم على 
�إيجاد موؤ�ص�صة كيانية فل�صطينية ، ماد�مت هذه �لعملية 
�لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  للو�قع  ��صتجابة   ، مح�صلتها  في 
، فع�صية بدء  �ل��م��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ج��م��ه��وري��ة  ول��ت��وج��ه 
طريق  ع��ن  �ل�صقيري  وج��ه   ، �ل��م��ق��ررة  �لعربية  جولته 
�لإذ�عة ، بياناً �إلى �ل�صعب �لفل�صطيني ، قال فيه : » نحن 
��جل  ، من  ، وق�صية من غير قيادة  �صعب من غير كيان 
هذ� علينا ��ن نتنادى �إلى تنظيم �صامل ، �إلى تعبئة كاملة 
نتنادى لإن�صاء  » لقد كنا  و�����ص��اف   ،  » �ل�م��ة  لكافة فئات 
ق��د لحت  ف��ه��ا  ط��وي��ل  زم����ان  م��ن��ذ  �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان 
�إن   . ��يدينا  وف��ي قب�صة  ��عيننا  ��م��ام  �لآن  وه��ي  �لفر�صة 
�ل�صعب  ��مام  �لطريق  فتح  قد  و�لروؤ�صاء  �لملوك  موؤتمر 
�لفل�صطيني ، ��مام كيان �ل�صعب �لفل�صطيني « ، ثم عّرف 
�لكيان با�نه و�صيلة ل غاية ، وبا�نه يعني : » قيادة وطنية 
 »  ، با��صره  �ل�صعب  �لكبرى هي   جماعية منا�صلة قاعدته 
 .  » وق���و�ت نظامية  ت��دري��ب  ��ج��ه��زة ومع�صكر�ت   « وب��ا�ن��ه 
وبقي �ل�صقيري مم�صكاً بالهدف �لمركزي ، ��ل وهو �إن�صاء 

)*( عي�صى �ل�صعيبي ، الكيانية الفل�شطينية ، مركز �ل�بحاث ، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 1977 ، �ش 270 . 
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 �لكيان �لفل�صطيني ، خالل جولته على �لدول �لعربية ، 
حيث �لتقى كبار �لم�صوؤولين فيها ، كما عقد عدة لقاء�ت 
�لقوى  مختلف  ومع   ، فيها  �لفل�صطينية  �لتجمعات  مع 
�ل�صيا�صية �لفل�صطينية . ولهذ� �تخذت جولته هذه ، �صفة 
عقده  يتم   ، و��صع  فل�صطيني  لموؤتمر  و�لإع���د�د  �لتهيئة 
قبل �نعقاد موؤتمر �لقمة �لعربية �لثاني . وقد ��خذ عبر 
في  �فتتاحه  على   ، �لملك ح�صين  مو�فقة   ، تلك  جولته 
�لقد�ش ، كما نال تا�ييد معظم �لم�صوؤولين �لعرب لخطته 
�لكيانية تلك ، في ظل هذ� �لمناخ ، �لذي كان ي�صيعه بريق 

�لعمل �لعربي �لجماعي ، و�صيا�صات موؤتمر�ت �لقمة . 
وقد عقد �ل�صقيري �لموؤتمر �لوطني �لفل�صطيني في 
 350 بح�صور   1964 مايو   / ��ي��ار  من  و�لع�صرين   �لثامن 
مندوباً فل�صطينياً ، حيث عر�ش برنامجه لقيام �لموؤ�ص�صة 
�لفل�صطينية ، �لتي عرفت منذ ذلك �لتاريخ با�صم منظمة 
خطابه  ف��ي  �ل�صقيري  و���ص��رح   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 
��خذ  ثم   . �لعربية  �ل��دول  على  جولته  نتائج  �لفتتاحي 
في  للكيان  �لعام  �لهيكل  قدم  ذلك  وبعد   ، �لكيان  يعّرف 
 ، �لفل�صطيني  �لقومي  �لميثاق  : هو  �ل�ول   :  م�صروعين 
ومن   ، �لتحرير  لمنظمة  �ل����ص��ا���ص��ي  �ل��ن��ظ��ام   : و�ل��ث��ان��ي 
رئي�صاً  �ل�صقيري  �نتخب  عمل  جل�صة  �لموؤتمر  عقد  ثم 
�لتحرير  ��علن بنف�صه عن ولدة منظمة  ، وقد  للموؤتمر 
�لإيمان  ه��ي  �إقامتها  موجبات  ��ن  مبيناً   ، �لفل�صطينية 
بحتمية تحرير �لجزء �لمغت�صب من فل�صطين ، و�إ�صر�ر 
قو�ه  وت��ع��ب��ئ��ة  ك��ي��ان��ه  �إن�����ص��اء  ع��ل��ى  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب 
�لمادية و�لمعنوية . ثم تال �ل�صقيري برقية وجهها �إلى 
بقيام  فيها  ي�صعره  �لمتحدة  �ل�م��م  لهيئة  �لعام  �ل�مين 
�لمنظمة . وهكذ� �نبثقت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
ظل  في   ، للفل�صطينيين  جامعة  تمثيلية  موؤ�ص�صة  ك��ا�ول 
و�إذ�   . و��صعة  عربية  و�صرعية   ، فل�صطيني  �صعبي  �إجماع 
�لن�صوء  مرحلة  في  يتا�كد  لم  �لفل�صطيني  �لإج��م��اع  ك��ان 
، فاإن �ل�صرعية �لعربية كانت حا�صمة ، وقد كان  و�لبناء 
�لتحديد  وج��ه  على  �ل�ردن��ي��ة  �لر�صمية  �لمو�فقة  ك�صب 
نقطة �لك�صب �ل�هم من نقاط �ل�صرعية �لعربية . وبد�ية 
�لنطالق �لحقيقي نحو عملية بناء �لكيان . وعليه فقد 
كان ترحيب موؤتمر �لقمة �لعربي �لثاني في �لإ�صكندرية 
�لتحرير  منظمة  بقيام   1964 ع��ام  �صبتمبر   / ��ي��ل��ول  في 
�لعربي  للن�صال  وطليعة   ، �لفل�صطيني  للكيان  دع��م��اً 
�لجماعي لتحرير فل�صطين ، وتكري�صاً ل�صرعية �لمنظمة 
�لرئي�صية  �لمكا�صب  من  وو�ح���د�ً  �لعربي  �ل�صعيد  على 
�لمهمة �لتي نالها �ل�صعب �لفل�صطيني في مر�حل مبكرة 

من ن�صاله .
في �لو�قع لم يكن ترحيب �لقمة �لعربية �لثانية بقيام 
�لموؤ�ص�صة �لكيانية �لفل�صطينية ��كثر من �عتر�ف بال�مر 
�ل�مر   ، بالفعل  قائمة  حقيقة  على  و�لت�صديق   ، �لو�قع 
�عتر��صاتها  �إل��ى طي  �لعربية  �ل��دول  ببع�ش  دف��ع  �ل��ذي 

 �ل�صابقة ، و�لت�صابق على تا�ييدها لإقامة منظمة �لتحرير . 
ولقد ��و�صح �ل�صقيري �لذي ح�صر �لقمة �لثانية ب�صفته 
كمندوب  ول��ي�����ش   ، للمنظمة  �لتنفيذية  للجنة  رئ��ي�����ص��اً 
فل�صطين ، كما كان عليه �لحال في �لقمة �ل�ولى ، حين 
 خاطب قمة �لإ�صكندرية بقوله : » ��مامكم ��يها �لروؤ�صاء ، 
�صعب  ��مامكم  بل   ، و�قعة  فل�صطين كحقيقة  �صعب  كيان 
وتحرير  لفل�صطين  ن��ذره��ا  و��م��و�ل��ه  ب��ا�رو�ح��ه  فل�صطين 
��ن   ، �لعربية ، جميعها  �ل��دول  ، وقد بقي على  فل�صطين 
 ، �لن�صر و�لتا�ييد  ���صباب  �لبطل بكل  �لبا�صل  تمد �صعبنا 
�لفل�صطينية معنى  �لتحرير  ولعل هذ� ما جعل منظمة 
مر�دفا لمفهوم �لكيان �لفل�صطيني ، ورديفاً لعملية بناء 
بتعبير   ، �لم�صتقلة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صخ�صية 
ملمو�ش ومحدد . وكان قيام �لمنظمة بحد ذ�ته ، بمثابة 
، وتحقيق عملي  �لكياني  �لوعي  تحذير فعلي لتد�عيات 
عنها  عبرت  �لتي   ، �لفل�صطينية  �إل��ى  �لنتماء  لم�صاعر 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ب��ا�ن  �لمتفائلة  �لمعادلة 
�صهدت  ثانية  ناحية  ، ومن  �لفل�صطيني  لل�صعب  م�صاوية 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  فيها  قامت  �لتي  �لفترة 
بد�يات عمل فل�صطيني م�صلح ، يعبر هو �لآخر عن درجة 
من درجات نمو �لوعي �لذ�تي �لفل�صطيني على كيانيته 
 ، �لعمل لتحرير فل�صطين  ، ومنهاج خا�ش في  �لخا�صة 
خارج �إطار �ل�صرعية �لعربية �لتي حظيت بها �لمنظمة . 
وكانت مو�قف �لقوى �ل�صيا�صية �لمنظمة تر�وح بين 
 معار�ش ومتحفظ على قيام منظمة فل�صطينية جامعة . 
 ، �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لتنظيمات  جميع  بين  وم��ن 
�حتفظت �لهيئة �لعربية �لعليا لفل�صطين بموقف يت�صم 
�لتي  �لجولة  غمرة  وف��ي   . �لمنظمة  قيام  م��ن  بالثبات 
���صدرت   ، �لعربية  �ل��دول  على  بها  يقوم  �ل�صقيري  ك��ان 
عامة  �نتخابات  �إج���ر�ء  بمبد��  تم�صكها  فيه  ��ك���دت  بياناً 
�ل�صعب  جمهرة  ��ن  موقنة   « ��نها  معلنة   ، �لكيان  لإن�صاء 
 ، تعيين  كل  وترف�ش  �لمبد��  هذ�  توؤيد  �لو�عية   �لفل�صطيني 
��و فر�ش من ��ي جهة « . وهي بذلك ترد على ما كان يقوم 
 ، �ل�صقيري من تهيئة لعقد موؤتمر وطني فل�صطيني  به 
عبر ت�صكيل �للجان �لتح�صيرية . وقد ��عربت �لهيئة في 
بيانها عن �عتقادها ��نه لي�ش من حق �ل�صقيري �لبت في 
مو�صوع �إن�صاء �لكيان وتا�ليف لجنة تح�صيرية يعين هو 
مايو   / ��ي��ار  �صهر  في  موؤتمر  عقد  حتى  ول   ، ��ع�صاءها 
�لح�صيني  �ل��ح��اج  ع��ق��ده  �صحفي  موؤتمر  وف��ي   ،  �لمقبل 
قدمه  كما   ، �لكيان  م�صروع  �إن   : ق��ال   ) �لهيئة  رئي�ش   (

�ل�صيد �ل�صقيري ، ي�صهل ت�صفية هذه �لق�صية . 
�لعام  و�لتحاد   ، �لعرب  �لقوميين  لحركة  وبالن�صبة 
طريق   - �لفل�صطيني  �لتحرير  وجبهة   ، �لعرب  للطلبة 
�لعودة - و�ل�صباب �لعربي في لبنان ، فقد ���صدرو� بياناً 
فيه  �لفل�صطيني طالبو�  للكيان  ت�صورهم  حول  م�صتركاً 
تعبر عن   ، ح��رة  �نتخابات  عن  منبثقاً  �لكيان  يكون  ب��ا�ن 
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فاإذ�   . ���ص��ادق��اً  تعبير�ً   ، �ل��صيلة  �ل��ث��وري��ة  �ل�صعب  �إر�دة 
تعذرت ل��صباب قاهرة فال بد لإر�دة �ل�صعب �لثورية في 
��ن تمثل في موؤتمر وطني عام تدعو �إليه لجنة تح�صيرية 
 . �لعاملة  و�لقوى  �لثورية  �لمنظمات  جميع  فيها   تمثل 
�لفل�صطيني  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش  ق�����ر�ر�ت  ���ص��دور  وب��ع��د 
منف�صالً  بياناً  �لعرب  �لقوميين  حركة  ���صدرت   ، �ل�ول 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  ووليدته منظمة  �لموؤتمر   حول 
�لتي  �لعديدة  �ل�صغوط  ��م��ام  �ل�صقيري  �إ�صناد  محاولةً 
ي��ت��ع��ر���ش ل��ه��ا م��ن �ل��رج��ع��ي��ة �ل��ت��ي ل ت��ري��د م��ن �لكيان 
�لثوري  �لعمل  يجه�ش  �صكلي  كيان  م��ن  ��ك��ث��ر  يكون  ��ن 
فل�صطين  لطلبة  �ل��ع��ام  �لت��ح��اد  �����ص��در  كما   . �لحقيقي 
��عد  ب��ا�ن��ه  وو���ص��ف��ه  �ل�صقيري  م�����ص��روع  فيه  ه��اج��م  ب��ي��ان��اً 
للعمل  طريقها  ت�صق  ��ن  حاولت  م�صاومة  عقلية  بوحي 
في ظل قوى ل يهمها من ��مر فل�صطين �صيء . وع�صية 
�نعقاد موؤتمر �لقد�ش �صدر عن �لمكتب �ل�صيا�صي للقوى 
�لثورية �لفل�صطينية للعمل �لموحد بيان يحدد �لمبادئ 
 �ل��صا�صية للحركات �ل�صيا�صية �لفل�صطينية �لممثلة فيه ، 
�لثورية  �لجبهة   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  » جبهة   : وهي 
 لتحرير فل�صطين ، جبهة �لتحرير �لوطني �لفل�صطينية ، 
�لعربية  �لتحرير  جبهة   ، �لم�صتقلين  �لفد�ئيين  تكتل 
لفل�صطين ، و�لمنظمة �لقومية للتحرير « ، وقد ت�صمنت 
عروبة فل�صطين ، ووجود �ل�صعب �لفل�صطيني ، وطالبت 
بتحرير �ل�ر�ش �لفل�صطينية ، و��كدت ��ن ذلك و�جب �ل�مة 
 ، �ل�صتر�كي  �لعربي  �لبعث  ح��زب  موقف  ��م��ا   . �لعربية 
�لحزب  و�ج��ه��ات  �إح���دى  بها  بعثت  م��ذك��رة  فقد لخ�صته 
�إلى   » �لفل�صطينية  �لثورية  �لجبهة   «  : هي   ، �ل�صيا�صية 
موؤتمر �لقمة �لعربي �لثاني ، جاء فيها : » �إن �لتنظيمات 
��ن تكون ثورية وفعالة ل ت�صنع  �ل�صعبية �لتي ت�صتطيع 
من ��على ول تخلق بقر�ر�ت ، و�إن �لكيان �لذي �نبثق عن 
 موؤتمر �لقد�ش ، يفتقر �إلى ��هم مقومات �لتنظيم �لثوري . 
فقد   » فتح   « �لفل�صطيني  �لوطني  �لتحرير  حركة  ��م��ا 
حددت روؤيتها لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية من خالل 

جولة  فعقب   .  » فل�صطيننا   « مجلة  ن�صرتها  �فتتاحيات 
�ل�صقيري �لعربية ، كتبت : » ع�صية موؤتمر �لقد�ش تلتقي 
مع �لجميع في �إ�صر�رهم على ��ن يكون �لكيان ثورياً وذ� 
�لكيان  ب��ا�ن  ينادي  تتفق مع من  و��ن��ه��ا   ، ث��وري  م�صمون 
و�صددت   ، عنها  بديالً  ولي�ش   ، �لم�صلحة  �ل��ث��ورة  مرتكز 
على ��همية �لجانب �لع�صكري في �لكيان �لمزمع �إقامته ، 
و�عتبرت ذلك ���صا�صاً للكيان �لفل�صطيني . وهكذ� من خالل 
ما تقدم ، نرى ��ن جميع �لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية ، 
بالرغم   ، �لفل�صطيني  �لكيان  بعث  �صرورة  على  ��جمعت 

من تعار�ش �لروؤية فيما بينها . 
 ، �لفل�صطيني  للكيان  فهمه  �ل�صقيري  لخ�ش  وق��د   
حينما خاطب موؤتمر �لقد�ش قائالً : » �لكيان �لفل�صطيني 
وينفقها  ب��ا�م��ان��ة  �ل�م������و�ل  ي��ج��ب��ي  فل�صطيني   ���ص��ن��دوق 
�صيا�صية في جميع  �لفل�صطيني مكاتب  �لكيان   .. با�مانة 
و�لمدد  �لعون  و�لتما�ش  �ل��صدقاء  لك�صب  �لعالم  ��نحاء 
��ينما وجدناه ، �لكيان �لفل�صطيني تنظيم فل�صطيني لجميع 
فئات �ل�صعب �لالجئ و�لمقيم ... « وفي عهد �ل�صقيري 
�لكيان  ب��ن��اء  ف��ي  �لفل�صطيني  �لتحرير  منظمة  م�صت 
 ، �لفل�صطينية  �لنتقاد�ت  عند  �لتوقف  دون  �لفل�صطيني 
م�صتفيدة من دعم �لقوى �لنا�صرية �لفل�صطينية ، ومن 
دعم حكومة عبد �لنا�صر ذ�تها ، ف�صكلت في تلك �لحقبة 
مزيد�ً من كتائب جي�ش �لتحرير في كل من قطاع غزة ، 

 

في  �لمكاتب  م��ن  م��زي��د�ً  و�فتتحت   ، و�ل��ع��ر�ق  و���ص��وري��ة 
 مختلف �لعو��صم �لعربية وعدد من �لعو��صم �ل�جنبية . 
�لثانية  �ل���دورة   ، �لمنظمة  قيام  على  ع��ام  بعد   ، وعقدت 
��علن  كما   . �لقاهرة  في  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ش 
�لتحاد �لعام لطلبة فل�صطين ، �إثر �نتهاء موؤتمره �لعام 
�لذي عقد في غزة عام 1965 �عتبار �لمنظمة : �لممثلة 
�لوحيدة ل�صعب فل�صطين و�لقائدة لن�صاله . كما تا��ص�ش 

�لتحاد في ظل �لمنظمة . 
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الفكر ال�شيا�شي الفل�شطيني *
في�شل الحوراني

�ل�صيا�صي  �ل��ف��ك��ر   «  : ك��ت��اب��ه  ف��ي   ، �ل��ح��ور�ن��ي  في�صل 
لمنظمة  �لرئي�صية  للمو�ثيق  در��صة  قدم   » �لفل�صطيني 
للفكر  �صورة  ��يدينا  بين  لي�صع   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 
�لتحرير  منظمة  طروحات  ��ظهرتها  كما   ، �لفل�صطيني 
�لفل�صطينية ، وممار�صاتها ، و�إعالن برنامجها �ل�صيا�صي 
�ل�ه��م في  �لحدث  �لمنظمة كان  تا��صي�ش  �لمرحلي؛ ل�ن 
، ول�ن و�صع  �ل�صعب �لفل�صطيني بعد �صنة 1948  م�صيرة 
�لبرنامج �لوطني �لمرحلي كان بدوره �لحدث �ل�هم في 
تاريخ �لمنظمة . جاء في �لكتاب » �لتقى ملوك وروؤ�صاء 
 �لدول �لعربية في ��ول موؤتمر للقمة �لعربية في �لقاهرة ، 
وتمكينه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تنظيم   « ل�  �لعمل  وق��ررو� 

من �لقيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره « . 
�إليها  �����ص��ار  �لتي   ، �لعملية  �ل��ق��ر�ر�ت   وك��ان من بين 
�ل��ب��ي��ان �ل��خ��ت��ام��ي ، ق����ر�ر �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �ل�صعب 
�لفل�صطيني ، وتكليف ��حمد �ل�صقيري مبا�صرة �لت�صال 
بالفل�صطينيين لهذه �لغاية ، وتقديم تقرير �جتماع �لقمة 
�لتالي عن ح�صيلة ن�صاطاته . وقد جيء با�حمد �ل�صقيري 
��كثر  ��نه �لموؤهل   ، ، وفي ت�صور �لذين جاءو� به  بالذ�ت 
من غيره ، للعب �لدور �لمنوط بالمنظمة �لمقبلة ، من 

قبل �لملوك و�لروؤ�صاء . 
و�لحقيقة ��ن �ل�صقيري كان قد �صرع باإجر�ء �ت�صالت 
تمهيدية على نطاق و��صع بال�و�صاط �لفل�صطينية ، منذ 
�صدر قر�ر مجل�ش �لجامعة �لعربية في ��يلول / �صبتمبر 
1963 ، بتكليفه بتمثيل �ل�صعب �لفل�صطيني في �لجامعة 
. وب���د�� ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن �لت�����ص��الت بممثلي  �لعربية 
�لتجمع  ��م��اك��ن  ف��ي   ، �لفل�صطيني  �ل��ع��ام  �ل���ر��ي  ��و���ص��اط 

�لفل�صطيني في �لوطن �لعربي . 
وتكليف  �ل�ول  �ل��ق��م��ة  م���وؤت���م���ر  ق�����ر�ر  ����ص���دور  ب��ع��د 
 �ل�صقيري بالذ�ت ، ��صتاء رئي�ش �لهيئة �لعليا » �لح�صيني « 
ل�نه ر��ى ��ن �لدول �لعربية تجاوزته ، وتجاهلت زعامته 
تا�ليب  �لهيئة  وحاولت   . �لفل�صطيني  لل�صعب  �لتاريخية 
�لر��ي �لعام على �ل�صقيري ، فدعت �إلى موؤتمر فل�صطيني 
��علن  بيان  �لموؤتمر  ، و�صدر عن هذ�  عقدته في بيروت 
عن �لترحيب بفكرة �إن�صاء �لكيان ، ودعا �إلى �إن�صائه عن 
 . �لفل�صطينيين  لجميع  عامة  �نتخابات  �إج���ر�ء   طريق 
 ، با�خرى  ��و  ب�صورة  عك�ش   ، ه��ذ�  �لعربية  �لهيئة  موقف 
مو�قف كل ما كان قد تبقى من قيادة �لحركة �لوطنية 
 1948 �صنة  قبل  �لوطني  �لعمل  ق��ادت  �لتي  �لفل�صطينية 

بموقف  تا�ثر  �لموقف  هذ�  ��ن  ويبدو   . �ل�ول��ى  بالدرجة 
كانت عالقتها  �لتي  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  �صلطات 
��خ��رى مع  ، و�صيئة من جهة  �لهيئة  طيبة من جهة مع 
�ل�صقيري ؛ ل��صباب ترتبط بمو�قفه حين كان ممثالً لها 

لدى �ل�مم �لمتحدة . 
حزب  ف��ي  �ل�ع�����ص��اء  �لفل�صطينيون  دع��ا  دم�صق  وف��ي 
�لبعث �لعربي �ل�صتر�كي �لحاكم ، �إلى ��ن يت�صكل �لكيان 
على ���ص�ش ثورية ، و�تخذو� موقفاً متحفظاً من �ل�صقيري 
ون�صاطه !! وع�صية �نعقاد موؤتمر �لقد�ش لإعالن تا��صي�ش 
�لل�صان   (  » �لبعث   « ج��ري��دة  ن�صرت   ، �لتحرير  منظمة 
في   ، �لفل�صطيني  للكيان  م�صروعاً   ) للحزب  �لمركزي 

محاولة للتا�ثير على مناق�صات �لموؤتمر . 
 ، مبا�صرة  غير  ب�صورة  ب��ن��وده  ف��ي  يعك�ش  و�لم�صروع 
 �صكوك حزب �لبعث ، وبالتالي �صكوك �لحكم في �صورية ، 
وت��ح��ف��ظ��ات��ه��م��ا ح���ول �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي ج���رى ب��ه��ا �إع����د�د 
��ح��م��د �ل�����ص��ق��ي��ري . وف���ي تف�صير هذ�  �ل��ك��ي��ان م��ن ق��ب��ل 
خالفات  �لح�صبان  في  يدخل   ، �لبعثي  و�لتحفظ  �ل�صك 
مع  يتعاونون  كانو�  �لذين  �لنا�صريين  مع  �لبعث  حزب 
 ، جهة  م��ن  �ل��ق��اه��رة  م��ن  م��دع��وم��اً  بو�صفه   ، �ل�صقيري 
ومن �لحكم �ل�ردني ، �لذي كان يعار�ش �إبر�ز �لكيان من 
�لجهة �ل�خرى . ولي�ش من �لمبالغة �لقول با�نه ما من 
فل�صطيني يهتم بال�مور �ل�صيا�صية ، ��و بال�صوؤون �لعامة ، 
وما من تنظيم ��ياً كان �صكله ��و ��صمه ، �إل وكان له ر��يه 

وم�صاهماته في هذه �لن�صاطات . 
��م����ا �ل�����ص��ق��ي��ري ف��رغ��م ك��ل �لن���ت���ق���اد�ت �ل��ت��ي وجهت 
نجح  فقد   ، �لفل�صطينية  وتطلعاته  ون�صاطه  لم�صروعه 
ومعه معاونوه �لذين �ختارهم بنف�صه ، في �آخر �ل�مر في 
ت�صكيل �لموؤتمر �لفل�صطيني �ل�ول . ولم تجر �نتخابات 
عامة ، بل ت�صكلت لجان تح�صيرية من قبله ، في كل بلد 
يتجمع فيه فل�صطينيون . وقامت هذه �للجان ، باإ�صر�ف 
مبا�صر من �ل�صقيري ، بت�صمية �لفل�صطينيين �لمر�صحين 
تح�صيرية مركزية  لجنة  قامت  ثم   ، �لموؤتمر  لع�صوية 
معينة منه هي �ل�خرى ، بتن�صيق �ل��صماء �لتي �قترحتها 
نهائية  قائمة  و��ع����دت   ، �لمحلية  �لتح�صيرية  �ل��ل��ج��ان 
عن  مختارين  مندوبين  �لنهائية  �لقائمة  و�صمت   . بها 
، ثم قدم  �لتجمعات �لفل�صطينية د�خل �لوطن وخارجه 
�صم  ف��ي  تمثلت   » �ل�ردن����ي  للحكم  تر�صية   « �ل�صقيري 
 ، �لفل�صطينيين  جميع  �صملت  �لموؤتمر  ل�ع�صاء  قائمة 

التحرير  لمنظمة  الرئي�شية  للمواثيق  درا�شة   :1974  -  1964  : الفل�شطيني  ال�شيا�شي  الفكر   ، �ل��ح��ور�ن��ي  في�صل   )*(
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�لنو�ب  مجال�ش  في  �ل�صابقين  و�ل�ع�صاء  �ل�ع�صاء  من 
و�ل���وز�ر�ت �ل�ردن��ي��ة ، وف��ي مجال�ش �لبلديات و�ل��ق��رى ، 
دفعة و�حدة ممن لم تكن ���صماوؤهم قد وردت في �لقو�ئم 

�لتي ��عدتها �للجان �لتح�صيرية . 
�ل�ردنية  �ل�صلطات  منعت   ، �لموؤتمر  �نعقاد  وع�صية   
كانو�  ممن   ، معار�صة  مو�قف  يتخذون  �لذين  ��ع�صاءه 
وهنا   . �لح�صور  من  غ��ادروه��ا  قد  كانو�  ��و  �صجونها  في 
ا�ً من جانب �ل�صقيري ومعاونيه لعقد  �صار كل �صيء ُمَهيَّ
��ن  على  قبلهم  من  �صديد  حر�ش  ثمة  وك��ان   . �لموؤتمر 
�لملك  وح�صر   . �لفتتاح  جل�صة  ح�صين  �لملك  يح�صر 
 : �ل�صقيري  وَقِبلهما  و�صعهما  �صرطين  مقابل  ح�صين 
�لنظر عن كل ماله  �لتحرير  ��ن ت�صرف منظمة  ��ولهما 
�صلة بتنظيم وت�صليح �لفل�صطينيين في �ل�ردن ، وثانيهما 
وفي  �لفتتاحي  �ل�صقيري  خطاب  في  �صر�حة  ين�ش  ��ن 
ميثاق م . ت . ف على ��ن �لمنظمة لي�صت لها ��هد�ف في 
�ل�صفة �لغربية . وفعالً فقد ��علن �ل�صقيري في خطابه 
�لفتتاحي ، �ن�صجاماً مع ما �تفق عليه مع �لملك ح�صين : 

 

ومن   ، فل�صطين  تحرير  �إل��ى  �لطريق  �ل��وح��دة هي  ��ن   «
في  �لفل�صطيني  �لكيان  �نبثاق  ��ن  �ل��وح��دة  ه��ذه  معاني 
�لغربية عن  �ل�صفة  �صلخ  �إلى  ، ل يهدف  �لقد�ش  مدينة 
�إل��ى تحرير  ، ولكننا نهدف   ) �ل�ردن   ( �ل�صرقية  �ل�صفة 
�ل�ردن��ي ل  للكيان  نتعر�ش  ، ونحن ل  �لمغت�صب  وطننا 
من قريب ول من بعيد « . و�لمعروف ��ن �ل�صقيري كان 
في خطاباته وبياناته ، يدعو �إلى �لوحدة �لعربية ، وكان 
�إل��ى تحرير  �ل��وح��دة ه��ي �لطريق  ��ن   «  : ي��ك��ررون  ممن 

فل�صطين « . 
لقد و�صف �ل�صقيري في خطابه ذ�ك ، عبارة �لكيان 
�لفل�صطيني ، با�نها » تعبير مفجع ، ينطلق من �لفاجعة 
يكون  ��ن  يجب  لكن   «  : وق��ال   ،  » بفل�صطين  حلت  �لتي 
و��صحاً ��ن هذ� �لكيان لي�ش كياناً �نف�صالياً؛ فنحن دعاة 

وحدة « . 
وق���د ق���دم �ل�����ص��ق��ي��ري م�����ص��روع » �ل��م��ي��ث��اق �ل��ق��وم��ي « 
 ، �ل��ذي و�صعهما  ��ن��ه هو  �إل��ى  ، م�صير�ً  و�لنظام �ل��صا�صي 
فقال في خطابه : » �إنكم لتجدون ، ��يها �ل�خوة ، �لهيكل 
�لعام للكيان �لفل�صطيني في م�صروعين : �ل�ول : �لميثاق 
 �لقومي ، و�لثاني : �لنظام �ل��صا�صي لمنظمة �لتحرير . 
تجاربي  خ��ال���ص��ة  �لوثيقتين  ه��ات��ي��ن  ف��ي  و���ص��ع��ت  وق���د 

ل�صعب  بالن�صبة  فل�صطين  ق�صية  ب�����ص��ا�ن   ، �لمتو��صعة 
 ، و�صعوباً  حكوماٍت  �لعربية  لال�مة  وبالن�صبة   ، فل�صطين 
وبالن�صبة للعالم �لدولي . وهذ�ن �لم�صروعان مطروحان 
و�لتعديل   ، و�لمناق�صة  للدر�ش  �لوطني  �لموؤتمر  ��م��ام 
و�لتبديل ، �إنهما مطروحان للقبول ��و �لرف�ش ، فاقبلو� 
 ما�صئتم ، فاإن ق�صية فل�صطين هي ملك �صعب فل�صطين ، 
و�ل�خيرة  �ل�ول���ى  �لكلمة  �صاحب  ه��و  فل�صطين  و�صعب 

ب�صا�ن ق�صية فل�صطين « . 
ووزع على  �ل��م��ي��ث��اق م��ط��ب��وع��اً  م�����ص��روع  ُق�����دم  وق����د 

 

�ل�ع�����ص��اء ، وح��م��ل �ل��ع��ن��و�ن �ل��ت��ال��ي : م�����ص��روع �لميثاق 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد  و�صعه   ، �لفل�صطيني  �لقومي 
وكان   . �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ج��ام��ع��ة  ل���دى  فل�صطين  ممثل 
لجنة  ��ع�����ص��اء  ف��ارت��ا�ى   ، �لمقدمة  م��ن  خالياً  �لم�صروع 
�لميثاق و�صع مقدمة له ، وقد ��صترك �ل�صقيري ��صتر�كاً 
كامالً في �لمناق�صات �لتي �نتهت ب�صياغتها ، لذ� جاءت 

تحمل طابعاً و��صحاً من مفاهيمه . 
، م��ن��ه��ا لجنة  �ل��ل��ج��ان  وق���د ج���رى ت�صكيل ع���دد م��ن 
لمناق�صة �لميثاق �لقومي ، ود�ر فيها نقا�ش مطول حتى 
على ��دق �لعبار�ت ��و �لكلمات ��و حتى حروف �لجر ، فقد 
كانت �للجنة قد فرغت من مناق�صة مو�د م�صروع �لميثاق 
�ل��صا�صي ، عند منت�صف �لليل تقريباً ، وتفرق ��ع�صاوؤها ، 
عندما جرى ��صتدعاوؤهم من جديد بطلب من �ل�صقيري 
لكي ي�صتبدلو� كلمة » ع�صكرية « حيث وردت في �لنظام 
�ل��صا�صي ، بكلمة » تحريرية « ، وتجدد �لنقا�ش حتى �صباح 
�ليوم �لتالي ، وو�صعت في �لنهاية كلمة » تحريرية « بدلً 
من » ع�صكرية « كما طلب �ل�صقيري تجنباً لحذر �ل�ردن 
 ، وعموماً   . فل�صطينية  ع�صكرية  ل�ن�صطة  �إ�صارة  ��ية  من 
فاإن هذ� �لميثاق �إجمالً ، قد عك�ش بالفعل ح�صيلة خبرة 
�ل�صقيري �لذي ���صرف على و�صعه ، وهي خبرة م�صتمدة 

من ن�صاطه �لحقوقي خارج �ل�مم �لمتحدة ود�خلها . 
وق���د ظ��ل ه���ذ� �ل��م��ي��ث��اق ح��ت��ى �ن��ت��ق��ل��ت ق��ي��ادة منظمة 
�لفد�ئية  �لف�صائل   ( مرحلة  �إل��ى  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�لفل�صطينية ( �لتي كانت على ر���صها حركة فتح بثقلها على 
مختلف �ل��صعدة ، فعدل �لميثاق بدء�ً با�صمه �لذي ���صبح 

) �لميثاق �لوطني �لفل�صطيني ( مرور�ً بمعظم مو�ده . 
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كلمة اأخيرة ونهائية حول ال�شقيري *
اأنور الخطيب

ف���ي ك��ت��اب��ه » ���ص��الح �ل���دي���ن ف���ي �ل��ق��د���ش - تا�مالت 
وذكريات « يتحدث ��نور �لخطيب عن �ل�صقيري وبخا�صة 
في �ل�يام �لقليلة �لتي �صبقت حرب حزير�ن �ل�صهيونية 

عام 1967 . 
وك����ان �ل��خ��ط��ي��ب �آن�����ذ�ك ي�����ص��غ��ل م��ن�����ص��ب محافظ 
�ل��ق��د���ش ، ورّك����ز ع��ل��ى �ل��ت��ب��اي��ن ف��ي م��و�ق��ف �ل�صقيري 

و�لمو�قف �ل�ردنية . 
�ل��ق��ل��ق �لذي  ن��اب��ع��ة م��ن  �ن��ط��ب��اع��ات �لخطيب  ك��ان��ت 
كان يعي�صه �لرجل بحكم من�صبه ، ف�صالً عّما توحي به 
كل  ��ن  �صيما  ول  �لحرب؛  باتجاه  �لمت�صارعة  �لتطور�ت 
�لغربي  و�ل�صطر  عهدته  ف��ي  تقع  �لتي  �لقد�ش  بين  م��ا 
�لمحتل هو جد�ر : » ومنطقة حر�م « و���صالك �صائكة ، 

ولكن �لرجل ��ن�صف �ل�صقيري حينما قال : 
م��ن رجالت  ك��ان   ) �هلل  رح��م��ه   ( �ل�صقيري  �ل����ص��ت��اذ 
فل�صطين ، بل من رجالت �لعرب �لذين قّدمو� خدمات 
��و في  �لعربي  �لم�صرق  �صو�ء في  �لعربية  للق�صايا  ُجلَّى 
�لمغرب �لعربي ، وكان له جولت �صجاعة على منبر هيئة 
�ل�مم �لمتحدة دفاعاً عن �لحق �لعربي حيثما �صاع هذ� 
�لحق . وقد ��ثارت مو�قفه �لمبدئية و�لوطنية عليه حكام 
 ، فا�صتغنو� عن خدماته  يعمل معهم؛  وك��ان   ، �ل�صعودية 
. لقد بذل  ر��ي���ه ومبدئه  ي��د�ف��ع ع��ن  ووق��ف ه��و �صامد�ً 
و�إن�صاء  تا��صي�ش  في  �لكثيرة  �لجهود  �ل�صقيري  �ل��صتاذ 
�لعنت و�لمتاعب  ، ولقى  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
كتبه  ف��ي  روى  وق��د   . �لعربية  �لحكم  ��ن��ظ��م��ة  �صتى  م��ن 
�لتي كتبها بع�ش تلك �لمتاعب و�لمهالك وكم بذل من 

�صحته ، بل وكر�مته في �صبيل �ل�صعب �لذي كّر�ش نف�صه 
لخدمته . 

�لتي كان يالقيها هذ�  �ل�صعوبات  �ل�مثلة على  ومن 
 ، و�لتنقل  �ل�صفر  ح��ري��ة  ه��ي  �لمنكود  �لم�صرد  �ل�صعب 
فجامعة �لدول �لعربية ��وعزت للدول �لعربية بعدم منح 
في  �ل�صعب  ه��ذ�  ذوب��ان  خ�صية  فل�صطيني  ل�ي  جن�صيتها 
غيره من �ل�صعوب ، وفي نف�ش �لوقت و�صعت �ل�صعوبات 
��مامه في حركة �ل�صفر و�لتنقل ل�بناء هذ� �ل�صعب �لذي 
�ل�نظمة  ببع�ش  بلغ  وق��د   . لجئين  �صفر  تذكرة  يحمل 
�لعربية ��ن ت�صا�ل حامل جو�ز �ل�صفر �ل�ردني هل هو من 
��و �لغربية ، فاإذ� كان من �ل�خيرة منع  �ل�صفة �ل�صرقية 
من �ل�صفر . وقد �ت�صلت ��ثناء وجودي في �لقاهرة ب�صفير 
�ل�صرورة  : ما هي  �ل��دول وقلت له محتجاً  �إح��دى تلك 
�لتي تدعو للتفريق بين �صفة غربية و�صرقية ؟ فما د�م 
حامل جو�ز �ل�صفر �ل�ردني يحمله ب�صكل م�صروع؛ فلي�ش 
من حقك ول حق غيرك ��ن ت�صا�ل هذ� �ل�صوؤ�ل �لعن�صري 

�ل�صخيف . 
��بناء هذ� �ل�صعب مطاردين في كل مكان  وهكذ� كان 
�ل�صقيري  �ل��صتاذ  و��ث��ار   . مكان  ��ي  في  مقبولين  وغير 
وقد   . �ل��رب��اط  ف��ي  �لقمة  م��وؤت��م��ر  ف��ي  �ل�صعوبات  ه��ذه 
بلد  ��ي  م��ن  ت��ج��اوب  ��ي  يجد  فلم  بنف�صي  ذل��ك  ح�صرت 
عربي با�صتثناء �ل�ردن ، وكل ما قاله �لقادة و�لزعماء هو 
��ن يقوم بجولة في �لعو��صم  ��نه على �ل��صتاذ �ل�صقيري 
�لعربية لحل هذه �لم�صكلة ب�صكل ثنائي وح�صب ظروف 

كل دولة . 

)*( ��نور �لخطيب ، �شالح الدين في القد�س - تاأمالت وذكريات ، �لقد�ش ، د�ر �لطباعة �لعربية ، 1989 ، �ش 101 .
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اأحمد ال�شقيري زعيماً فل�شطينياً ورائداً عربياً  *
تاأليف : اأ. د. خيرية قا�شمية
عر�س : اأ. د. محمد علي الفرا 

��و من  �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ح��م��د  ي��ع��رف  لي�ش ه��ن��اك م��ن ل 
له في   ، و�لب�صر  �ل�صمع  م��لء  ك��ان  ، فقد  ي�صمع عنه  لم 
�لمحافل و�لمنا�صبات �لعربية جولت و�صولت . ن�صاله 
�صبيل  ، وكفاحه في  ��ح��د  ينكره  فل�صطين ل  ��ر���ش  على 
�متدت  �لوطنية  و��عماله   ، �لجميع  به  يعترف  �لتحرير 
و�ت�صعت ، حتى غطت جميع �ل�قطار �لعربية . ولعل من 
��برز ��عماله �لتي ماتز�ل ت�صهد بماآثره رئا�صته ل�ول لجنة 

تنفيذية لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
، قام  �ل�على  �لرفيق  �إلى  �ل�صقيري  �نتقل  ��ن   بمجرد 
�ل�خ خ��ي��ري �ل��دي��ن ��ب����و �ل��ج��ب��ي��ن ب��الت�����ص��ال ب��ن��ف��ر من 
���صدقاء �لفقيد �لكبير �لذين كان يحر�ش على لقائهم 
 كلما ز�ر �لكويت . وت�صكلت منهم على �لفور لجنة لتكريم 
�لرجل ، �عتر�فاً بدوره �لكبير في �صاحة �لن�صال �لوطني . 

 

ي��ت��ن��اول ح��ي��اة �لرجل  ك��ت��اب  �إ���ص��د�ر  ��ن  �للجنة  ووج���دت 
�للجنة  ، وعهدت  �لتكريم  ��ن��و�ع  ��ف�صل  وكفاحه وجهاده 
قا�صمية  خيرية  �ل��دك��ت��ورة  �لفل�صطينية  �ل��م��وؤرخ��ة  �إل���ى 
���ص��ت��م��ائ��ة و�صبع  ف��ي  �ل����ذي ج���اء  �ل��ك��ت��اب  ت��ا�ل��ي��ف  بمهمة 

وثالثين �صفحة . 
منذ  �ل�صقيري  لحياة  مف�صلة  ب�صيرة  �لكتاب  ي��ب��د�� 
، حتى وفاته عام 1980م فيبحث  ولدت��ه في عام 1908م 
في ن�صا�ته وتربيته ومر�حل تعليمه ، و�متهانه �لمحاماة ، 
و��صتغاله بال�صيا�صة ، ودخوله �لمعترك �لوطني ، ودفاعه 
 عن �لوطن و�صعبه ، وما لقاه في �صبيل ذلك من ��صطهاد ، 
ويتناول   . �لبريطاني  �لن��ت��د�ب  حكومة  ي��د  على  ونفي 
، مثل  �لعربية  �لق�صايا  دوره في كثير من  ��ي�صاً  �لكتاب 
 ، �لعربية  �ل��دول  جامعة  لإن�صاء  �لتح�صير  في   ��صتر�كه 
�ل��ت��ي ع��ق��دت لمناق�صة  ف���ي �لج��ت��م��اع��ات  وم�����ص��اه��م��ات��ه 
لجامعة  م�صاعد  ع��ام  كا�مين  وعمله   ، �لعربية  �لق�صية 
�لوفد  لرئا�صة  ، وندبه  �لخم�صينيات  �لعربية في  �ل��دول 
للمملكة  ثم ممثالً   ، �لمتحدة  �ل�م��م  هيئة  في  �ل�صوري 
�لعربية �ل�صعودية في هذه �لهيئة �لدولية نف�صها . وفي 
�لتا�صع ع�صر من �صهر ��يلول / �صبتمبر عام 1963 �ختير 
�ل�صقيري ليكون ممثل فل�صطين في �لجامعة �لعربية بعد 
ويو�صح   . عبد�لباقي  حلمي  ��حمد  �ل�صابق  ممثلها  وف��اة 
�لكتاب بالتف�صيل ق�صة �إن�صاء �لكيان �لفل�صطيني ممثالً 
�نعقاد موؤتمر  ، عقب  �لفل�صطينية  �لتحرير  في منظمة 
�لثاني / يناير عام  �لعربي �ل�ول في �صهر كانون  �لقمة 
1964 ، و�لعقبات و�لم�صاكل �لتي و�جهها �ل�صقيري وهو 

يطوف �ل�قطار �لعربية ، ويجتمع بالجاليات �لفل�صطينية 
فيها ، وكيف ��صتكمل مقومات هذ� �لكيان ، مثل : �إن�صاء 
جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، وت�صكيل �لمجل�ش �لوطني 
 ، فل�صطين  و�إذ�ع���ة   ، �لتنفيذية  و�للجنة   ،  �لفل�صطيني 
�لقومي  و�ل�����ص��ن��دوق   ، �لفل�صطيني  �ل�ب���ح���اث  وم��رك��ز 
�ل�قطار  ف��ي  للمنظمة  م��ك��ات��ب  و�ف��ت��ت��اح   ، �لفل�صطيني 
ر���ش  وه��و  �ل�صقيري  ك��ان  وق��د   . �ل��خ��ارج  وف��ي  �لعربية 
و�صعه  ما  يعمل   ، �لم�صتمر  �لن�صاط  من  �صعلة  �لمنظمة 
�لعمل لما فيه خير وطنه ومنفعة �صعبه ، حتى ��صطرته 
�لظروف �إلى ��ن يقدم ��صتقالته في �لر�بع و�لع�صرين من 
�صهر كانون �ل�ول / دي�صمبر عام 1967 . وعلى �لرغم من 
��صتقالته فاإنه ظل حامالً م�صوؤولية وطنه ، وحامالً في 
فكره ووجد�نه هموم �صعبه �إلى ��ن مات و�قفاً كما تموت 

�ل��صجار �لبا�صقة . 
ويا�خذ �لبع�ش على �ل�صقيري فرديته ، فكثير�ً ما كان 
يت�صرف بنف�صه ، دون ��ن ي�صت�صير زمالءه ��ع�صاء �للجنة 
�لتنفيذية في منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، وهو ل ينكر 
�ن��ف��ر�ده في  ت��دل على  ، ففي مذكر�ته يذكر ح��ادث��ة  ه��ذ� 
روؤ�صاء  مجل�ش  من  �ن�صحب  حينما  وذل��ك   ، �لقر�ر  �تخاذ 
ومطالبته   ،  1965 م��اي��و   / ��ي���ار  ف��ي  �لعربية  �ل��ح��ك��وم��ات 
�لرئي�ش  ت�صريحات  �إث��ر  على  �لجامعة  تون�ش من  بف�صل 
بانزعاج  �صعر  ول��م��ا   .  1965 م��ار���ش   / �آذ�ر  ف��ي  ب��ورق��ي��ب��ة 
 زمالئه قدم ��صتقالته �إلى �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني ، 
وخاطب �ل�ع�صاء قائالً : » ومن ر��ى �عوجاجاً فليقومه ، 

 

و��نا   ، ��ن يحملنها  ��َبين  ، و�لجبال  �ل�مانة بالء وعناء  �إن 
حا�صر ��ن ��رد �ل�مانة �إلى �ل�صعب ، فاإنه وحده �صاحبها « . 

ثقافة الأديب
بيت  ن�صا� في  ، فقد  �لو��صعة  بثقافته  �ل�صقيري  تميز 
كان �لعلم �صعاره ، فو�لده �ل�صيخ ���صعد �ل�صقيري من ��برز 
علماء �لدين في فل�صطين ، عمل مفتياً للجي�ش �لتركي 
�لر�بع �لذي كان يقوده جمال با�صا �لملقب بال�صفاح . وقد 
كان �ل�صقيري منكباً على مكتبة ��بيه �لقيمة ، ومو�ظباً على 
مجال�ش و�لده �لعلمية و�لثقافية . ��جاد �للغة �لإنجليزية 
بعد ��ن در�صها في مدر�صة �صهيون ، و��تقن �لعربية كتابة 
و�لت�صريع  كالفقه  �لدينية  �لعلوم  في  وتبحر   ، وخطابة 
و�لجتماع  كالتاريخ  �لدنيوية  �لعلوم  وف��ي   ، و�لحديث 
و�لقانون و�ل�صيا�صة و�لقت�صاد . كان يحفظ �لكثير من 

)*( مجلة �لعربي ، �لكويت ، ع 366 ، ��يار / مايو 1989 . 
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مما   ، و�ل��صعار  �لقر�آنية  و�لآي��ات  و�لن�صو�ش  �ل�حاديث 
�صاعده على ��ن يكون فار�ش �لكلمة ، و�صاحب �لبيان . 

وق���د ��ح����ب �ل�����ص��ق��ي��ري وط��ن��ه ، وت��ع��ل��ق ب��ه ، وه����ام به 
برها  بفل�صطين  يتغزل  وك��ان   . �لولهان  �لمحب  كهيام 
 وبحرها ، �صهلها وغورها وجبالها ونجادها ، فهو يقول : 
في  ما  ��جمل  ��رى  ��ن  �لكثيرة  ���صفاري  لي  ��تاحت  لقد   «
��قي�ش  ، ولكني كنت د�ئماً  هذه �لدنيا من م�صاهد ر�ئعة 
و��فا�صل و���صبه ، فا�رى ��ن بقاع �لجليل ، من �صو�طئ عكا 
 �إلى جبال �صفد ، �إلى وهاد طبرية ، �إلى رو�بي �لنا�صرة ، 
 ، ، و��ب��دع ما في ه��ذ� �لوجود  ��جمل ما في ه��ذ� �لوجود 
و��رفع   ، معجز�ته  ��عجز  �لم�صيح  �ل�صيد  �صنع  هنا  وم��ن 

عظاته « . 
كان  �لتي  بخطبه  �ل�صقيري  �إعجاب  من  �لرغم  على 
�لفائقة  بقدرته  ومباهاته   ، �لمتحدة  �ل�م��م  في  يلقيها 
على �لإقناع و�إفحام �لخ�صوم ، �إل ��نه كان يرى ��ن ذلك 
��ن  ، وعنده  �إل��ى وطنه  ، ول يعيد �صعباً  ل يحرر �لوطن 
 . للتحرر  �ل�صبيل  وح��ده  ه��و  �لم�صلح  و�لن�صال  �لكفاح 
�إلى  يلجا�  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن   «  : ي��ق��ول  ه��ذ�  وف��ي 
�ل�مم �لمتحدة لآخر مرة ، و��نه ل يرى منا�صاً من حرب 

تحريرية ل�صترد�د وطنه « . 
ويعلق �ل�صقيري على جهاد �صعب فل�صطين ويقول : 
» �إن ثور�ت هذ� �ل�صعب �لبطل هي �لتي ��حبطت م�صروع 
 �لتق�صيم ، وجعلت �لق�صية حية في ��يدي ��بناء فل�صطين ، 
�لثورة  ومقاليد   ، ثائر�ً  �صعباً  وطنه  في  �صعبنا  كان  فقد 

بين يديه « . 
يكن  ل��م  �إذ�  عنده  ل��ه  معنى  ل  �لفل�صطيني  و�ل��ك��ي��ان 
�إنه   «  : ، وكفاح يدعمه  ، وقوة ت�صنده  قائماً على تنظيم 
في  ن�صالية  طليعية  ق��وة  �إن���ه   ، وت��ح��ري��ر  وع��م��ل  تنظيم 
�إنه   ، وب��ط��ولت  ت�صحيات  �إن��ه   ، �لعربي  �لن�صال  ميد�ن 
عرق ل يجف ، ودمع ل يكفكف ، ودم غير �صنين ، �إنه ��د�ة 
ن�صالية تمكن ��هل فل�صطين من �لن�صال ، تكفل �لتدريب 
و�ل�صالح للقادرين على حمل �ل�صالح .. « ويخاطب ��بناء 
فيه  ���صير  ل  �إل��ى طريق  ��دع��وك��م  ل�صت   «  : ق��ائ��الً  �صعبه 
معكم ، علينا ��ن ن�صير ، و��ن ن�صير جميعاً ، فاإن هلكت في 
�لطريق فاحملوني ��يها �لرفاق �إلى فل�صطين عربية حرة 

م�صتقلة « . 
ومن منطلق �إيمانه �لمطلق با�ن » �لكفاح �لم�صلح « هو 
 طريق �لتحرير قام باإن�صاء جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، 
دوماً  وك��ان   . و�لعطاء  و�لت�صحية  �لبذل  طليعة  ليكون 
يكون في طليعة  ��ن  فل�صطين يجب  �صعب  ��ن  ي�صر على 
تبني  ت�صميمه على  وك��ان   ، �لتحرير  �لطليعة في حرب 
مع  �صد�مه  �إل��ى  ��دت  �لتي  �ل��صباب  من  �لم�صلح  �لكفاح 

بع�ش �لقياد�ت �لعربية . 

�لفل�صطيني في  �لتحرير  تبريره لإن�صاء جي�ش  وفي 
�إن�صاء هذ� �لجي�ش  عام 1964 ، يقول �ل�صقيري با�نه قرر 
حتى » يوؤدي دوره �لطبيعي �إلى جانب �لجيو�ش �لعربية 

في تحرير فل�صطين و��صترد�د �لوطن �ل�صليب « . 
وعلى �لرغم من �إن�صاء �ل�صقيري للجي�ش �لفل�صطيني 
نكبة  بعد  وبخا�صة   ، �لفد�ئي  بالعمل  ي�صيد  كان  ��ن��ه  �إل 
�صرورة  ع��ل��ى  ي��ل��ح  ك���ان  لكنه   ،  1967 ي��ون��ي��و   / ح���زي���ر�ن 
توحيد �لمنظمات �لفد�ئية و�لمنظمات �ل�صيا�صية ، خوفاً 
على �لعمل �لفد�ئي من �لتفرقة و�لنق�صام ، ويرى با�ن 
جميع هذه �لمنظمات يجب ��ن تتوحد تحت لو�ء منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية ، وقد بذل جهود�ً كثيرة ، وم�صاعي 

حقيقية من ��جل هذ� �لهدف . 

اإيمانه بالعروبة
 ، ب��ال��ع��روب��ة  �آم��ن��ت  �ل��ت��ي  �ل�صخ�صيات  م��ن  �ل�صقيري 
و���صهمت في بناء وحدتها ، ول يوجد كتاب من كتبه �إل 
وفيه تمجيد للعروبة وحب لها » فاإنني لم ���صك يوماً في 
 ، وب�صالتها  قوتها  ���صر�ر  في  ول   ، �لعربية  �ل�م��ة   جوهر 
بعد  ، يبدو حيناً  �لوهن  ��ع��ر����ش  ��رى فيها من  رغ��م ما 
حين ، ولم تكن �ل�يام �إل لتزيد هذ� �ليقين ر�صوخاً ، ولم 
�لدليل لإب��ر�ز هذه  يتبع  �إل لتقدم دليالً  �لحو�دث  تكن 

�لحقيقة ، �صاطعة �صافرة « . 
�لوحدة  �إل���ى  يتطلعون  �ل��ذي��ن  م��ن  �ل�صقيري  وك���ان 
�لعربية ، ويعملون في �صبيلها ، وقد كان ي�صعر بال�صعادة 
في كل عمل يو�صل �إلى ��ي نوع من ��نو�ع �لوحدة . وعلى 
�لرغم من ��نه كان يتطلع �إلى وحدة تجمع �ل�صعوب في 
�إن�صاء جامعة  ��ن��ه رح��ب بفكرة  �إل   ، دول��ة عربية و�ح��دة 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ، وع���ّده���ا خ��ط��وة ن��ح��و ج��م��ع �ل��ك��ل��م��ة ، 
�لرئي�ش  لطلب  ي�صتجيب  نجده  ول��ذل��ك   . �ل�صمل  ول��ّم 
 ، �لإ�صكندرية  �إلى  ��وف��ده  �لذي  �لقوتلي  �صكري  �ل�صوري 
ليكون قريباً من �لمباحثات �إلى ��ن ي�صل �لوفد �ل�صوري 
�لمكلفة  �للجنة  �جتماعات  في  ��صترك  وق��د   . �لر�صمي 

بو�صع ميثاق �لجامعة . 
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن م��اآخ��ذ �ل�����ص��ق��ي��ري ع��ل��ى �لجامعة 
قيامها  ��همية  م��ن  يقلل  ��ن  ي��ح��اول  ل��م  ��ن��ه  �إل  �لعربية 
�إن مجرد قيام جامعة   «  : �لمعا�صر  �لعربي  �لتاريخ  في 
�لدول �لعربية مهما قيل في خلفيات ن�صوئها ون�صاطاتها 
و�إنجاز�تها ، �صلباً ��و �إيجاباً ، يعتبر ��كبر حدث في �لتاريخ 
ذ�ته  بحد  �لعربية  �لجامعة  ووج��ود   ، �لمعا�صر  �لعربي 
تعبير عن �لكيان �ل�صيا�صي و�لقومي و�لح�صاري لال�مة 
من  �لكثير  تحقق  ل��م  �لجامعة  ��ن  ع��ن  رغ��م��اً   ، �لعربية 

طموحات �ل�مة �لعربية « . 
وك����ان �ن��ت��م��اء �ل�����ص��ق��ي��ري ل��ال�م��ة �ل��ع��رب��ي��ة ��ك��ب��ر من 
للدفاع عن  ، يهب  ��قطارها  ��ي قطر من  �إل��ى  �نتماء  ��ي 
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�ل��ع��روب��ة م��ن ��ي موقع ، ���ص��و�ء ك��ان ف��ي �ل��وف��د �ل�صوري 
لال�مم �لمتحدة ��و في �لوفد �ل�صعودي . يقول في �لدورة 
�لثانية ع�صرة لال�مم �لمتحدة في خريف عام 1957 �لتي 
ي�صميها » دورة �لقومية �لعربية « ما ن�صه : » و��خذت على 
عاتقي ��ن ��رد عليهم ) يعني وزر�ء خارجية �لدول �لغربية 
، كما لو كنت  �لعبء كله  ��تحمل  و��ن   ، �لكبرى ( جميعاً 
��مثل �ل�مة �لعربية كلها ، وكنت �صادقاً في هذ� �ل�صعور 
��مام نف�صي ، فقد فقدت وطني �ل�صغير ، وتعاظم تعلقي 
�لقومية  ��ن  ��ح�ش  ���صبحت  هنا  وم��ن   . �لكبير  بالوطن 

�لعربية ق�صيتي و��ن �لدفاع عنها م�صوؤوليتي « . 
وتج�صيد�ً لإيمانه بالعروبة فقد كان �ل�صقيري في كل 
منا�صبة ، ومن كل موقع ، يتبنى �لق�صايا �لعربية في هيئة 
 �ل�مم �لمتحدة ، ويد�فع عنها بحر�رة وب�صدق و�إخال�ش ، 
في  �لعربية  �ل�م��ة  ق�صايا  عن  دفاعه  ب�صدد  هنا  ول�صنا 
�لم�صرق و�لمغرب ، فهي عديدة ل يت�صع �لمقام لبحثها 
��و ذكرها ، ويكفي �لقول با�ن �لوحدة �لعربية كانت عنده 
هوى وعقيدة ، ولذلك كان يقول عن نف�صه : » ��نا وحدوي 
�لوحدة  �إن   «  : ��ح��د كتبه  . ويقول في   » و�لن�صا�ة  �لهوى 

�لعربية - فكر�ً وعقيدة ودولة - هي ��مل �ل�مة �لعربية ، 

 

و�إذ� كانت قد ���صبحت من غير روح فالتبعية على �لحكم 
�لعربي �لمعا�صر ، ��و معظمه « . وقال �ل�صقيري لال�مين 
�ل�صقيري في  ��ن  �ل���ذي لح���ظ  �ل��م��ت��ح��دة  ل��ال�م��م  �ل��ع��ام 
خطابه عام 1960 ب�صا�ن ق�صية » موريتانيا « يتحدث عن 
، نحن  �ل��وح��دة عندي ع��ب��ادة   «  : �لعابد  �ل��وح��دة حديث 
���صد  �لتجزئة   : �لوحدة  فقد�ن  �صحية  فل�صطين  �صعب 

بالء من �لحتالل « . 
�صخ�صية  جو�نب  بع�ش  تبين   ، �صريعة  لمحات  ه��ذه 
�ل�صقيري ، وهي في نف�ش �لوقت مجرد �إ�صار�ت عابرة �إلى 
 ، �لفل�صطيني  �لم�صتوى  على  وفاعلياته  ��ن�صطته   بع�ش 
وعلى �ل�صعيد �لعربي ، وعلى �لم�صرح �لدولي . لكننا في 
�لكبيرة  �ل�صخ�صية  ه��ذه  نفي  ��ن  يمكن  ل  كهذه  عجالة 
حقها من �لدر��صة ، كما ��نه لي�ش في ��صتطاعتنا عر�ش 
ك���ل م���ا ج���اء ف���ي ك��ت��اب �ل���دك���ت���ورة خ��ي��ري��ة ق��ا���ص��م��ي��ة عن 
�ل�صقيري ، فهو من �لكتب �لكبيرة �لتي ل يمكن عر�صها 
ب�صكل و�ٍف ، ولذلك وجدنا ��ن من �ل�ف�صل ��خذ قب�صات 

من هذ� �ل�صفر �لقّيم . 
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بواكير الن�شال *
اأكرم زعيتر

في عكا كان �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري �بن �ل�صيخ ���صعد 
، يجيء يبّثني �آلمه  �ل�صقيري يتردَّد على غرفتي كثير�ً 
 من ��بيه . وقد كنت ��نكر عليه في نف�صي تحامله على ��بيه ، 
��ق�صي  وكنت   ، نفقته  على  ويعي�ش  معه  ي�صكن  ��ن��ه  م��ع 
كثير�ً من �ل�صهر�ت و�ل�صيد �ل�صقيري في غرفتي نتحدث 
ويبدو  فائقاً  تحم�صاً  منه  فا�لم�ش   ، �لعامة  �ل�صوؤون  في 
 عليه �لذكاء �لمفرط . وهو ي�صاير محدثه ول يجادله . 
��ر�صل   ، �لجل�صة  في  موجود  غير  خ�صم  على  حمل  و�إذ� 
ل�صاناً �صارماً ورمى خ�صمه بالمقذعات . كان ��حمد يحب 
�لجبنة �لنابل�صية ، فكثير�ً ما جاء لي ليقول : » ��نا جائع 
هات ما عندك من جبنة « ، ثم ننطلق نتحدث ول تخلو 
و��ح��م��د طموح طموحاً   . و��م��ازي��ح  دع��اب��ات  ��حاديثنا من 
ر �إذ�  يتجاوز ما يت�صوره �لمرء . وكل �صيء يمكن ��ن ُيبرَّ
حقق له طموحه . وكان منتمياً �إلى مدر�صة �لحقوق في 
ثم  �لح�صور  في  ��صمه  لي�صجل  ��حياناً  يذهب   ، �لقد�ش 
يعود . وقد �تفق مع �ل�صيد بول�ش �صحادة �صاحب جريدة 

 . تحريرها  رئا�صة  ه��و  يتولى  ��ن  على   » �ل�صرق  م���ر�آة   «
، فير�صلها لي  ��و مرتين  وكانت ت�صدر مرة في �ل��صبوع 
 و��قر�� مقالته �لفتتاحية �لتي تت�صم بالحما�صة �لبالغة ، 
�إليها  ينتمي  �لتي  �لفئة  ��و  ��بيه  لخ�صوم  ولمز  غمز  مع 
و��حمد   . �لح�صيني  ��م��ي��ن  للحاج  �لمعار�صين  م��ن  ��ب���وه 

خطيب مفّوه ُمرتِجل . 
وفي خريف هذه �ل�صنة 1928 بد��ت في �لبالد موجة 
�إهاجة  ��فعل من  ولي�ش   . �لعر�ق  �لقلق على م�صير  من 
�ل�صعب �لعربي ) �لم�صلمين خا�صة ( من �إثارة حما�صتهم 
�لدينية . فالحركة �لوطنية كانت في �ل�صنو�ت �ل�خيرة 
في ركود ن�صبي . وبينما كانت �لثورة �ل�صورية ت�صتد في 
�صورية وتمتد �إلى جميع ��نحائها ، كان �لفل�صطينيون قد 
�لمجل�ش  �نتخابات  ب�صوؤون  �لبريطاني  �لحاكم  �صغلهم 
�لإ�صالمي �ل�على و�لنتخابات �لبلدية . وفعلت �لحزبية 
�لمحلية في �إثارة �ل�نانيات �ل�صخ�صية وخلق ��حقاد حتى 

لكا�ن فل�صطين لي�صت مهددة بالتهويد . 

)*( �كرم زعيتر ، بواكير الن�شال ج2 مذكرات اأكرم زعيتر 1909 - 1935 ، بيروت : �لموؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�صر ، 1994 .
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)*( نافذ ��بو ح�صنة ) ُمعد ( ، خالد الفاهوم يتذكر ، 1995 ، �ش �ش 59 - 92 . 

خالد الفاهوم يتذكر *
نافذ اأبوح�شنة 

 حول �لموؤتمر �لفل�صطيني في �لقد�ش ، يروي خالد 
�لفاهوم لمحرر كتابه نافذ ��بو ح�صنة ��ن �لدعو�ت جاءت 
��ع�صاء  م��ع  ف�صافرت   1964 مايو   / ��ي���ار  ف��ي  دم�صق  �إل��ى 
�لملك  ��ن  علمنا  و�صولنا  وف��ور   ، �لقد�ش  �إل��ى  �لموؤتمر 
�إلى �لعقبة ، ول يريد  ح�صين غا�صب ، و��ن��ه غادر عمان 
��نه قد  ��عمال �لموؤتمر في �لقد�ش ، رغم  ح�صور �فتتاح 
جرى �لإعالن عن ��ن �لملك هو من �صيفتتح �لموؤتمر ، 
 ، �لملكي  �لديو�ن  رئي�ش  �لتلهوني  بهجت  تدخل  عندها 
وهناك   ، بالملك  لالجتماع  �لعقبة  �إلى  �ل�صقيري  فا�خذ 
دعوة  ع��ل��ى  �ل�صقيري  و�ف���ق  ب���ا�ن   ، �ل��م��ل��ك  تر�صية  ت��م��ت 
عدد  زي��ادة  وعلى   ، �لتمثيلية  ب�صفتهم  و�ل�ع��ي��ان  �لنو�ب 
��ع�صاء �لموؤتمر من �ل�ردن ، وعند �فتتاح �لموؤتمر منع 
��بو غربية ،   ��ع�صاء فيه من دخول �لقاعة مثل : بهجت 
�لملك  وج��ود  رغ��م  يغمور  �لخالق  عبد   ، قمحاوي  وليد 

د�خل �لقاعة . 

	 هناك من يتهم ال�شقيري باأنه قدم تنازلت كبيرة 
لالأردن في الموؤتمر الأول ، حتى اأن البع�س قال اإن 

الموؤتمر الأول هو ت�شليم بقرارات موؤتمر اأريحا . 
 ، �لمنظمة  �إن�صاء  �ل�صقيري  هم  ك��ان  �لحقيقة  في   -
، ففي خطابه  ��ي تنازل تكتيكي  با��ش من  وك��ان يقول ل 
��مام �لموؤتمر قال : » لي�ش لنا مطامع ل في �صرق �ل�ردن 
�ل�صفة  غ��رب  �صيكون  عملنا   .  » �لغربية  �ل�صفة  في  ول 
��زع����ج ك��الم��ه �ل��ك��ث��ي��ري��ن م��ن ��ع�صاء  �ل��غ��رب��ي��ة « . وق���د 
�لموؤتمر ، وخا�صة في مو�صوع جي�ش �لتحرير حيث قبلنا 
�ل�صرقية  �ل�صفة  في  ل  ع�صكري  وج��ود  ��ي  لنا  يكون   ��ل 

ول في �ل�صفة �لغربية . 
	•بالعودة اإلى الموؤتمر الفل�شطيني الأول ، من الذي 

تراأ�س جل�شاته ؟ 
، ونو�به : حيدر  للموؤتمر  - �نتخب �ل�صقيري رئي�صاً 
، روحي  �ل���در  ن��ق��ول   ، �ل��م�����ص��ري  ، حكمت  ع��ب��د�ل�����ص��اف��ي 
للموؤتمر فهو عبد�لرحمن  �لعام  �ل�مين  ��ما   ، �لخطيب 
ورئي�ش  �ل�����ص��ق��ي��ري  �ل��م��وؤت��م��ر  �ن��ت��خ��ب  وق���د   ، �ل�صك�صك 
 ، �صومان  �لحميد  عبد  �لقومي  �ل�صندوق  �إد�رة  مجل�ش 
��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى  وقام �ل�صقيري بتعيين 
لحقاً ، و�نقلب �لموؤتمر �لفل�صطيني �ل�ول �إلى �لمجل�ش 
 ، �لقومي  �لميثاق  �إق���ر�ر  وج��رى   ، �لفل�صطيني  �لوطني 

و�لنظام �ل��صا�صي لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 

في  التر�شيات  ب�شيا�شة  ال�شقيري  ا�شتمر  هل  •	
ت�شكيل اللجنة التنفيذية الأولى ؟ 

- ح�صب قر�ر�ت �لموؤتمر كان على �ل�صقيري ��ن ي�صكل 
 ، �لمجل�ش  ��ع�صاء  م��ع  �لت�صاور  بعد  �لتنفيذية  �للجنة 
و�لذي جرى هو ت�صاور مع �لحكومات وروعي في ت�صكيل 
�لدول  و�إر�دة   ، للفل�صطينيين  �لجغر�في  �لتوزع  �للجنة 
�لتنازلت  بتعوي�ش  يقوم  ��ن  �ل�صقيري  و��ر�د   ، �لعربية 
�لتي قدمها لال�ردن في ت�صكيل �للجنة �لتنفيذية ف�صم 
ل��ال�ردن ثالثة من  �إليها مقابل قا�صم �لريماوي �لموؤيد 
 �لمعار�صين : بهجت ��بو غربية ) بعثي ( وليد قمحاوي 

) قوميون عرب ( وعبد �لخالق يغمور . 
التنفيذية  اللجنة  لع�شوية  اختيارك  جرى  	•كيف 

الأولى ؟ 
لمز�ولة  لدم�صق  �لموؤتمر عدت  ��عمال  �نتهاء  بعد   -
من  برقية  جاءتني  ��غ�صط�ش   / �آب  ��و�خ���ر  وف��ي   ، عملي 
�ل�صقيري ��بلغني فيها با�نه تم �ختياري لع�صوية �للجنة 
��ول  لح�صور   ، ل��ل��ق��اه��رة  ح�����ص��وري  وط��ل��ب   ، �لتنفيذية 
�لعربي  �لقمة  م��وؤت��م��ر  ف��ي  و�ل��م�����ص��ارك��ة  للجنة  �ج��ت��م��اع 
�لجتماع �ل�ول للجنة ، وموؤتمر �لقمة �لعربي �لثاني في 
��يلول / �صبتمبر 1964 ، ولم تكن �لمنظمة في ذلك �لوقت 
تملك �صيئاً فتبرع لنا عبد �لحميد �صومان بخم�صين ��لف 

دينار لنبد�� �لعمل . 
بعد  التنفيذية  اللجنة  به  قامت  عمل  اأول  هو  	•ما 

ا�شتكمال تعيينها ؟ 
- في �لإ�صكندرية عقدنا لقاءً ق�صير�ً ، وكان �ل�صقيري 
��ربعة  بانتخاب  فقمنا   ، �لعربية  �لقمة  لح�صور  يتهيا� 
حيدر   : معه  للح�صور  �لتنفيذية  �للجنة  ��ع�����ص��اء  م��ن 
 عبد�ل�صافي ، وعبد �لخالق يغمور ، وبهجت ��بو غربية ، 
 ونقول �لدر . وقد كنا نو�جه �عتر��صات من �ل�صعودية ، 
بكفاءة  �صككت  �لتي   ، �لعليا  �لعربية  و�لهيئة   ، و�ل�ردن 
��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية ، مما دفع �ل�صقيري �إلى �لقول 
في كلمته ��مام �لقمة ، لقد �صكلنا �للجنة �لتنفيذية من 

كفاء�ت ت�صاهي ما عندكم وتزيد . 
	 ما هو المنجز الأ�شا�شي للموؤتمر ؟ 

هو  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  تا��صي�ش  ك���ان   -
فل�صطينياً  كياناً  ���ص�ش  مما   ، للموؤتمر  �ل��صا�صي  �لمنجز 
بعد �صتاتنا ، فابن غزة ل يعرف �بن �ل�صفة ، وهوؤلء ل 
يعرفون فل�صطينيي �صورية ولبنان ، وقد كنت ل�ول مرة 
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��بناء  ، وتعرفت على  ��زور �لخليل ونابل�ش ومدن �ل�صفة 
�صعبنا �لفل�صطيني ، وكانت ��ول خطوة على طريق طويل 

لإبر�ز �لكيان �لفل�صطيني . 
التحرير  العربية مع منظمة  الهيئة  	•كيف تعاملت 

الفل�شطينية ؟ 
��مين  �ل���ح���اج  �ل��م��ف��ت��ي  ���ص��م��اح��ة  �إن  �ل��ف��اه��وم  ق���ال   -
�لح�صيني رف�ش ��ي تعاون مع �لمنظمة ، رغم ��ن �ل�صقيري 
رجاه ��كثر من مرة و��لح عليه ، وحر�ش �لح�صيني ��و�صاطاً 
عدم  على  خ��ا���ش  ب�صكل  و���ص��وري��ة  لبنان  ف��ي  فل�صطينية 

�لتعامل مع �لمنظمة . 
؟  	•لماذا 

وكان   ، �لنا�صر  و��قامها عبد  ��ن�صا�ها  �لمنظمة  - ل�ن 
�ل�صقيري يرى ��نه ل منظمة بدون عبد �لنا�صر ، وتحت 
هذ� �ل�صبب �لمعلن حر�ش �لح�صيني موؤيديه على رف�ش 

�لمنظمة ب�صرب ��ن�صطتها .
��ما �صبب تف�صيل عبد �لنا�صر �ل�صقيري على �لحاج 
��مين رغم ��نه زعيم تاريخي فيرجع �إلى عام 64 حين دعا 
 ، فل�صطين  من  للخروج  �لفل�صطيني  �ل�صعب   �لح�صيني 
ل�نه  �ل��خ��روج  بعدم  �لنا�ش  يخاطب  ��ن  و�جبه  وك��ان من 
�إلى  وب��الإ���ص��اف��ة   ، �ل�م����ور  مالب�صات  م��ن  �لكثير  ي��ع��رف 

موقفه من �لنازية وهتلر . 
مديري  تعيين  في  خا�شة  اعتبارات  راعيتم  هل  •	  

المكاتب ؟ 
لمكاتب  مديرين  بتعيين  ُب��دئ  �لنظام  �إق���ر�ر  بعد   -
�لمنظمة ، وقد روعي في �لتعيين �عتبار�ت خا�صة مثالً 
 ، �ل�صالم ع��ارف  في بغد�د عّين د�وود ع��ودة �صديق عبد 
ولكنه  �ل�صين  بمكتب  فيا�ش  محمد  �ل�صيوعي  وك��ل��ف 
رف�ش ، فعّين ر�صيد جربوع بدلً عنه ، وكلفت ��نا بت�صكيل 

مكتب دم�صق وتعيين مدير له . 
؟  الموقع  لهذا  اخترت  	•ومن 

�صوري  ل��ي��رة  ��ل���ف   35 مبلغ  �للجنة  ��عطتني  لقد   -
لإقامة مكتب ، فو�صعتها في �لبنك وبحثت عن مقر �إلى 
ليرة وفر�صته  با�لفي  ��صتا�جرته   ، بيتاً مالئماً  ��ن وجدت 
 ، �صابقاً وهو �لمقدم م�صطفى �صحتوت  و�خترت �صابطاً 
 ) فتح   ( �لخالدي  : محمود  للمكتب  و�خترنا موظفين 
عوني �لحاجب ) ج . ت . ف ( ولطف طنو�ش ) �لبعث ( 

ويون�ش محمد ) م�صتقل ( . 
؟  معينة  لتجاذبات  تخ�شع  التعيينات  كانت  	•هل 

لتجاذبات  تخ�صع  م��ا  غالباً  �لتعيينات  كانت  لقد   - 
معينة ، ��ذكر ��ننا ��ردنا تعيين مدير لد�ئرة �صوؤون �لالجئين 
بتر�صيح خليل  �لعبادلة  �ل�صافي وق�صي  فقام حيدر عبد 
ح�صني  ف���اروق  فاحتج  غ��زة  م��ن  �صيوعي  وه��و   ، عوي�صة 
وحامد ��بو�صتة ، وهما مقربان من عبد �لنا�صر ، وقالو� 

لعبد �ل�صافي : هل ن�صيت �ل�مم �لمتحدة ؟ لحظتها لم 
��فهم �لمق�صود ، ولكن لحظت �رتباك عبد�ل�صافي ، ثم 
علمت ��نهم يهددونه بو�قعة ذهابه �صمن وفد فل�صطيني 

�إلى �ل�مم �لمتحدة عام 1962 وقبوله قر�ر �لتق�صيم . 
"	•ماذا عن الت�شالت مع الدول العربية والأجنبية ؟ 
ب���زي���ار�ت ك��ث��ي��رة ، وحدثت  �ل�����ص��ق��ي��ري ي��ق��وم  - ك���ان 

�ت�صالت مع �لدول �لعربية �لتي �فتتحنا مكاتب فيها . 
؟  ال�شين  قبل  بمو�شكو  الت�شال  تحاولوا  	•األم 

 - ح����اول �ل�����ص��ق��ي��ري ك��ث��ي��ر�ً �لت�����ص��ال ب��م��و���ص��ك��و قبل 
�ل�صين ؛ ل�ن فتح عالقات مع مو�صكو يعني فتح عالقات 
با�ن  ي��ا�ت��ي  ك��ان  �ل��رد  لكن   ، �ل�صرقية  �لكتلة  دول  ك��ل  م��ع 
 �لمنظمة خيالية ، وتريد ح�صب ميثاقها تدمير » �إ�صر�ئيل « 

ول مجال للتعامل معها . 
؟  لل�شين  توجهتم  	•ولذلك 

- بالن�صبة لل�صين كان �ل�صقيري قد �صارك مع �لوفد 
�ل�����ص��وري ف��ي موؤتمر ب��ان��دون��ج ل��دول ع��دم �لن��ح��ي��از عام 
« وق��وى �لخط  �إن لي  �صو   « م��ع  ، وه��ن��اك تفاهم   1955
لزيارة   » لي  �إن  �صو   « ف��دع��اه   ، �ل��م��وؤت��م��ر  ف��ي  �ل�صيني 

�ل�صين ، وبالفعل قمنا بزيارة �ل�صين في 1965 . 
؟  الزيارة  تلك  اأهمية  	•وما 

- لقد �عترفت �ل�صين بالمنظمة �عتر�فاً كامالً وهي 
��ول بلد ��جنبي يعترف بنا ، وقد ��صتقبلنا ��صتقبالً �صعبياً 
�إن  بال�عالم ، وعقدنا �صل�صلة �جتماعات مهمة مع » �صو 
�لوفد  ��ع�صاء  من  و�لع�صكريون  �ل�صقيري  وعقد   » لي 
�جتماعاً خا�صاً مع �لع�صكريين �ل�صينيين ، وجرى �لتفاق 
على قيام �ل�صين بتدريب عدد من �صباط جي�ش �لتحرير 
�لفل�صطيني على حرب �لع�صابات ، كما ��عطانا �ل�صينيون 
وقد   . �لمنظمة  تتلقاها  �صالح  دفعة  ك��ا�ول  �صالح  باخرة 
وعلى   . م�صر  في  �لإ�صكندرية  ميناء  �إل��ى  لحقاً  و�صلت 
�ل�صعيد �ل�صيا�صي فقد و�فقت �ل�صين على �فتتاح مكتب 
موقفاً  و��ب��ل��غ��ون��ا   ، بالكامل  نفقاته  وتحمل   ، للمنظمة 
حازماً ��نهم لن يعترفو� ب� » �إ�صر�ئيل « ، وقد قال لنا » �صو 
�لتحرير ورف�صنا من  : نحن نعترف بمنظمة   » �إن لي 

حيث �لمبد�� �لعتر�ف ب� » �إ�صر�ئيل « . 
؟  تونج  ماوت�شي  التقيتم  	•هل 

- بعد �لمحادثات مع » �صو �إن لي « طلبنا زيارة ماو 
لنا ماو  وق���ال   ،  » » ووه���ان  �إل���ى مدينة كبيرة  ف��ا�خ��ذون��ا 
 ، ��نا لي�ش عندي جنر�لت  في �للقاء : كلكم جنر�لت ؟ 
�لجنر�لت لم يدخلو� مد�ر�ش حربية نحن ل نوؤمن بها . 
وقال لنا ��ي�صا : ل تخافو� ��ميركا ، ��ميركا نمر من ورق ، 
و�إذ� كنتم تخافون من » �إ�صر�ئيل « قولو� لي حتى ��عرف 

كيف �صا�تعامل معكم . 
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رجال  ي�شم  كــان  ال�شين  اإلــى  الوفد  اأن  لوحظ  •	
المح�شن  عبد  مثل  فل�شطينيين  ومتمولين  اأعمال 
ال�شقيري  ا�شطحبهم  هل   ، النمر  ورفعت  القطان 

لتمويل الوفد ؟ 
ومتمولين  ��عمال  رج��ال  �ل�صقيري  ��صطحب  لقد   -
 ، فل�صطينيين مثل عبد �لمح�صن �لقطان ورفعت �لنمر 
وذلك لإر�صاء مختلف �لفئات �لفل�صطينية ولي�ش لتمويل 

�لوفد ، فقد مولت �ل�صين كل م�صاريف �لوفد .. 
؟  به  ات�شلتم  هل   ، لفتح  وفد  اآنذاك  ال�شين  في  	•كان 
- ��ذكر ��نه قبل مغادرتنا �لقاهرة جاء من فتح خالد 
�لح�صن وعر�ش على �ل�صقيري �لتن�صيق ب�صدد �ل�صين ، 
�ل��ذي كان ي�صم هاني  وقد و�ف��ق �ل�صقيري ، لكن �لوفد 
�لح�صن ، وممدوح �صبري وعدد�ً من ��ع�صاء فتح �لذين 
ولم يجر �لت�صال  �صرياً  يتدربون في �ل�صين كان وف��د�ً 

به . 
عربياً ؟  ح�شورها  تفر�س  المنظمة  بداأت  	•هل 

كتائب جي�ش  ت�صكيل  بد��نا  كنا قد   ، كبير  �إل��ى حد   -
كانت  و�ل��ع��ر�ق  وم�صر  ���ص��وري��ة  م��ع  و�ل�م����ور   ،  �لتحرير 
غزة  وف��ي   ، لقو�تنا  كنو�ة  كتيبة  ��عطتنا  �صورية   ، �صهلة 
�لتجنيد  قانون  وهيا�ت   ، �لوطني  �لحر�ش  ��عطتنا م�صر 
وم�صر  �صورية  في  �لفل�صطينيون  و�ل�صباط   ، �لإجباري 
و�لعر�ق حولو� لجي�ش �لتحرير ، ووقع عبء على عاتق 

�للجنة �لتنفيذية �لع�صكرية . 
فعندما   ، ح�صورها  تفر�ش  �لمنظمة  ب���د��ت  ك��ذل��ك 
�ل�صفة  �إل���ى  بورقيبة  �لحبيب  �لتون�صي  �لرئي�ش  ج��اء 
خرجت   ، �لتق�صيم  يقبلو�  ��ن  �لفل�صطينيين  من  وطلب 
�لمنظمة  وقامت   ، �ل�صفة  ومدن  ��ريحا  في  �لمظاهر�ت 
لف�صل  �لعربية لالجتماع  �ل��دول  بدعوة مجل�ش جامعة 
طلب  �صورية  دعمت  وق��د   ، �لعربية  �لجامعة  من  تون�ش 
�لمنظمة ، ما يمكن قوله ��نه بعد زيارة �ل�صين ، و�لبدء 
 ، �لعربي  و�لح�صور   ، �لتحرير  كتائب جي�ش  ت�صكيل  في 
بد��نا ن�صعر بالكيان �لوليد ، و�صعرنا بالرتياح لما ��نجز 
خالل فترة ق�صيرة ، ولكن في �لوقت نف�صه ، كان علينا 
�زد�دت  فقد   ، �لإ���ص��ك��الت  م��ن  مختلفاً  نمطاً  ن��و�ج��ه  ��ن 

�نتقاد�ت �لقوميين و�لي�صاريين لل�صقيري ؟ 
؟  ذلك  كان  	•ومتى 

ب��ه��ا في  ق���وة ل ي�صتهان  ك��ان��و�  �ل��ع��رب  �ل��ق��وم��ي��ون   -
عالقات  تربطهم  وكانت   ، �لوطني  و�لمجل�ش  �لمنظمة 
وثيقة بالإد�رة �لم�صرية وخا�صة �صامي �صرف ، و�صعرو� 
قبيل  ف��ب��د��و�   ، �لمنظمة  على  �ل�صتيالء  باإمكانهم  ��ن 
 -  5/31  ( �لثانية  دورت���ه  ف��ي  �لوطني  �لمجل�ش  �نعقاد 
عبد  ح��ي��در  ر�����ص��ه��م  وع��ل��ى  �لي�صاريين  م��ع   )  1965/6/4
�نتقاد�تهم  ورك���زو�   ، �ل�صقيري  على  �لم�صاغبة  �ل�صافي 

على ��ن �ل�صقيري يمالئ �لدول �لعربية ، ول يعمل على 
��صتقاللية �لمنظمة . وقد ر�جت �صائعة عن ��ن �لرئي�ش 
 عبد �لنا�صر لن يفتتح �لدورة �لثانية للمجل�ش �لوطني ، 
 - ح��دث  ل��و   - �ل�صقيري  ع��ن  �ل��غ��ط��اء  رف��ع  كموؤ�صر على 
وعند   ، �ل�صقيري  على  �ل��ع��رب  �لقوميين  هجوم  ف���ازد�د 
�لفتتاح ح�صر �لرئي�ش ولكنه قال في كلمته : » ترددت 
كثير�ً قبل ��ن �آتي �إليكم ، ل�ن عندكم م�صكالت ، ولكن في 
�لنهاية قلت هذه فل�صطين ، وهذ� �لكيان �لفل�صطيني « . 
 ، �إنك معروف با�نك قائد ملهم   «  : ورد �ل�صقيري قائالً 

وقد ��لهمك �هلل ��ن تا�تي �إلى �لمجل�ش �لوطني « . 
�لقوميين  م��وق��ف  على  ��ث���ر   ، �لنا�صر  عبد  وم��ج��يء 
�لعرب ، ولكن عندما �نتقل �لجتماع في �ليوم �لثاني �إلى 
جامعة �لدول �لعربية ، كانت هناك �صل�صلة من �لمفاجاآت 
بانتظار �ل�صقيري . فعند بد�ية �لجل�صة وقف �لقوميون 
�للجنة  رئا�صة  بين  �لجمع  يجوز  ل  وقالو�  و�لي�صاريون 
�لتنفيذية ورئا�صة �لمجل�ش �لوطني ، ل�ن �لمجل�ش ينبغي 
 ��ن يحا�صب ، وما ��ن ��طلقت هذه �لكلمات حتى قام �ل�صغب ، 
و�إذ� بعدد من   ، �لجل�صة  ��ور�ق��ه وغ��ادر  �ل�صقيري  فحمل 
��ع�صاء �لمجل�ش يحملون �ل�صيخ عبد �هلل غو�صة ) رئي�ش 
 �لهيئة �لإ�صالمية في �ل�ردن ( ويجل�صونه على �لمن�صة ، 
�لنا�صري  �ل��م��رة  ه��ذه  وق���اده   ، م��ن جديد  �ل�صياح  فقام 
�لنا�صريون  قام  �إذ   ، �ل�صقيري  ل�صالح  �لجعبري  �صريف 
�لفو�صى  فعّمت   ، غو�صة  و��ن��زل��و�  �لمن�صة  �إل��ى  بالتوجه 
�ل�صيخ  بحمل  �ل�ع�����ص��اء  م��ن  ع���دد  وق���ام   ، �لمجل�ش  ف��ي 
، د�مت  �آخ��رون  و��نزله  �لمن�صة  �إلى  �ل�صائح  عبد�لحميد 
 هذه �لفو�صى لوقت طويل ، �إلى ��ن تمت ت�صوية �ل�مر ، 
فيها  ��صتمر  �لتي  �لمجل�ش  رئا�صة  �إل��ى  �ل�صقيري  بعودة 

حتى ��صتقالته . 
�شيا�شة  اإلــى  دومـــاً  مــيــالً  ال�شقيري  كــان  لــمــاذا  •	

التر�شيات ؟ 
يولد  و��ن   ، �لمنظمة  تبقى  ��ن  ك��ان  �ل�صقيري  ه��ّم   -
 ، �لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  وتتبلور   ، �لفل�صطيني  �لكيان 
، وجو  �لتعقيد  ��ج��و�ء �صديدة  ��ي��ن ومتى ؟ في  و�ل�صوؤ�ل 
 م�صحون بال�صكوك و�لتهامات . خالفات عربية �صديدة ، 
�تجاهات  وت�صارع   ، �لفل�صطينيين  على  كبيرة  و�صغوط 

�صيا�صية ، كان عليه �لتحرك في �صوء ذلك كله . 
من�شجمة  الجديدة  التنفيذية  اللجنة  بدت  	•وهل 

مع �شيا�شة التر�شية ؟ 
- جاء �ل�صقيري بعد �نتخابه لرئا�صة �للجنة �لتنفيذية 
- وفي تر�صية جزئية للملك و�لمفتي - بالدكتور ��حمد 
��بعد  �لتر�صية  ول�صتكمال   ، ل���ال�ردن  �إر���ص��اء  �ل�����ص��روري 
عبد  وم��ن   ، ���ص��وري��ة  م��ن  و�لمقربين  �ل��ع��رب  �لقوميين 
�لنا�صر ، فجاء �إبر�هيم ��بو �صتة بدلً عن حامد ��بو �صتة ، 

 

�ل�صور�ني  بجمال  و��ت��ى  �لتنفيذية  �للجنة  عن  و��بعدني 
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ود�وود �لح�صيني لتر�صية �لمفتي . 
؟  ال�شوفييت  مع  محاولتكم  عن  	•وماذا 

 - كان �ل�صفير �ل�صوفييتي في �لقاهرة » فينو غر�دوف « 
معرفة  على  وك���ان   ، �لعالم  ف��ي  �صوفييتي  �صفير  ���صهر 
�ل�مم  ف��ي  �ل�خ���ي���ر  ع��م��ل  ��ي����ام  م��ن  بال�صقيري  وع��الق��ة 
�لمتحدة ، طلبنا منه موعد�ً فدعانا للع�صاء ، وربما حتى 
ل يكت�صب �للقاء �صفة ر�صمية ، ذهبت مع �ل�صقيري �إلى 
وعندما   ، وممازحة  تبا�صط  �لرجلين  بين  وك��ان  �للقاء 
له  قال  �ل�صوفييت  مع  �لعالقة  مو�صوع  �ل�صقيري  طرح 
» فينوغر�دوف « ��نت ��كبر ��حمق في �لعالم » ل�نك قبلت 
��ن تت�صدى لق�صية بمثل هذ� �لتعقيد ، ��ميركا �صدكم ، 
بريطانيا �صدكم ، فرن�صا �صدكم ونحن �صدكم ، ومعظم 
، فقدم  �ل�م����ر  �ل�صقيري ط���رح  ع���اود   .  » ���ص��دك   �ل��ع��رب 
 » فينوغر�دوف « �إجابة قاطعة : ل عالقات مع �لمنظمة ، 
يمكنه  ل  �ل�صوفييتي  و�لت��ح��اد   ، و�قعية  غير  �لمنظمة 
�لتعامل معها ، ��نتم في �لميثاق تتحدثون عن دولة من 
�لبحر �لمتو�صط �إلى نهر �ل�ردن ، هذ� غير مقبول لنا ، 

و�نتهى �للقاء دون ��ية نتيجة . 
؟  الوطني  للمجل�س  الثالثة  الدورة  عن  	•ماذا 

�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����ش  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�������دورة  ع��ق��د  ج����اء   -
 باإ�صافة 130 ع�صو�ً من فل�صطينيي غزة و�صورية وم�صر 
و�لخليج ، لمو�زنة �لحجم �لكبير لممثلي �ل�ردن ، فا��صبح 

عدد ��ع�صاء �لمجل�ش 466 ع�صو�ً . 
�لتنفيذية  �للجنة  طلبت  �لمجل�ش  �ن��ع��ق��اد  و��ث���ن���اء 
تعديل �لمادة 22 من �لنظام �ل��صا�صي ، �لمتعلقة بالن�صاط 
ت�صكيل  �إن   «  : تقول  كانت  و�لتي   ، �لم�صلح  �لفل�صطيني 
 ، �لع�صكرية  �ل��ح��اج��ات  وف��ق  خا�صة  فل�صطينية  وح���د�ت 
و�لخطة �لتي تقررها �لقيادة �لعربية �لموحدة بالتفاق 
وبالتعاون مع �لدول �لعربية �لمعنية ، لت�صبح : » تن�صئ 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية جي�صاً من ��بناء فل�صطين ، 

 

 ، م�صتقلة  قيادة  له  �لفل�صطيني  �لتحرير  بجي�ش  يعرف 
وو�جبه �لقومي ��ن يكون طليعة تحرير فل�صطين « . 

و��قر �لمجل�ش هذ� �لتعديل ، وحتى يك�صب �ل�صقيري 
عدم بروز معار�صة تثير �لإ�صكالت �ل�صابقة حول هيكلية 
��ن يكون �لجمع بين رئا�صة �لمجل�ش  �لعمل ، و�فق على 
ورئا�صة �للجنة �لتنفيذية لهذه �لدورة ) �لثالثة ( فقط 
على ��ن يجري �لف�صل بين �لرئا�صتين في �لدورة �لقادمة 

) �لر�بعة ( . 
 ، التحرير  جي�س  حول  تعديلها  تم  التي  الفقرة  •	

هل كانت من�شجمة مع واقع هذا الجي�س ؟ 
 ، �ل�صعيد  و��صعة على هذ�  كنا قد قطعنا خطو�ت   - 
�لمجل�ش  ��ع�����ص��اء  �صهد   ، ل��ل��ق��ر�ر  م�صد�قية  ولإع���ط���اء 
�لجندي  �صاحة  ف��ي  ع�صكرياً  عر�صاً   ،  1966/5/22 ي��وم 

�ل��م��ج��ه��ول ف��ي غ���زة ، ���ص��ارك��ت ف��ي��ه وح����د�ت رم��زي��ة من 
 ، �ل��ع��ر���ش  �ن��ت��ه��اء  وب��ع��د   ، �لفل�صطيني  �ل��ت��ح��ري��ر  جي�ش 
�لتحرير  جي�ش  وح��د�ت  ل��زي��ارة  �لمجل�ش  ��ع�صاء  توجه 
في مع�صكر�تها ، حيث �صهد �ل�ع�صاء عدد�ً من �لبيانات 
بلغه  م��ا  ��ب���رزت  �ل��ت��ي   ، �لع�صكرية  و�ل��ت��دري��ب��ات  �لعملية 
جي�ش �لتحرير خالل �لفترة �لق�صيرة �لتي �نق�صت على 
�إن�صائه من كفاية في �لتدريب و�لإعد�د ، و�لحقيقة كان 

لم�صر ف�صل كبير في ذلك . 
اأبعد  الذي  هو  بالقوة  �شعوركم  اأن  تعتقدون  هل  •	
جرى  كيف  ؟  التر�شيات  �شيا�شة  عــن  ال�شقيري 

تج�شيد هذه الفكرة ؟ 
- بت�صكيل �للجنة �لتنفيذية للمنظمة �صمت �للجنة 
و�لمقربين   ) �لنقيب  ���صامة   ( �لعرب  �لقوميين  �لثالثة 
من �صورية ) عبد �لفتاح يون�ش ( و�لمقربين من �لهيئة 
�لعربية �لعليا ) جمال �ل�صور�ني ( وغير كل ذلك �صمت 
ثالثة ��ع�صاء من جبهة �لتحرير �لفل�صطينية ) ج . ت . 
ف ( هم �صفيق �لحوت ، و��حمد �صدقي �لدجاني ، و��حمد 

�ل�صعدي . 
؟  التنفيذية  اللجنة  ت�شكيل  اأعيد  	•وهل 

- ��عيد ت�صكيلها فدخلتها ��نا وحامد ��بو �صتة ، وخرج 
، وعبد �لفتاح يون�ش وذل��ك في �صباط /  ر�ج��ي �صهيون 
فبر�ير 1967 ، وقبيل �لعدو�ن �ل�صهيوني في حزير�ن/ 
وعبد   ، ح��م��ودة  �إل��ي��ه��ا يحيى  �����ص��ي��ف   ،  1967 ع��ام  يونيو 

�لخالق يغمور ، وبهجت ��بو غربية . 
؟  التحرير  منظمة  على  الهزيمة  انعكا�س  كان  	•وكيف 
 - كان ذلك ي�صبه نهاية مرحلة وبد�ية مرحلة ��خرى ، 
وقطاع غزة  �لغربية  �ل�صفة  �حتالل  �إلى  ��دى  فالعدو�ن 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��كثر من ن�صف   ، و�صيناء  و�لجولن 
��ع�صاء  من  كبير  ق�صم  وبينهم   ، �لح��ت��الل  تحت  ���صبح 
تركيب  كبير في  �إل��ى خلل  ��دى  ، مما  �لوطني  �لمجل�ش 

هذ� �لمجل�ش ، كنا ��مام مرحلة جديدة . 
؟  العمل  اأ�شاليب  تغيير  ذلك  يقت�س  	•األم 

بعد  تبدلت  �ل�و���ص��اع  ل�ن  ���صبح مفرو�صاً  �لتغيير   -
عام 1967 ، حدث ت�صاعد كبير في �لعمل �لفد�ئي فيما 
بهتت �لمنظمة ، و�صعفت �صورتها و�صوتها ، كنا قبل 67 
نتحدث في �لإذ�ع��ة ، �لآن �لبالغات �لع�صكرية ���صبحت 
هي من يتحدث ، عبد �لنا�صر كان مت�صايقاً و�ل�صقيري 
، عندها  �لقيام بعمل فد�ئي  �لمطلوب  وك��ان   ، بال حول 
�ل�����ص��ور�ن��ي لالت�صال  �ل�����ص��ق��ي��ري م���ع ج��م��ال  ��ر���ص��ل��ن��ي 

بالف�صائل وعر�ش �لتن�صيق بينها وبين �لمنظمة . 
هو نوع التن�شيق ؟  	•ما 

- ��ن ت�صدر �لف�صائل بياناتها با�صم �لمنظمة ، وتتولى 



400

و�لجبهة  بفتح  نت�صل  ��ن  طلب   ، مالياً  دعمها  �لمنظمة 
فتح ح�صره عن  مع  �جتماعاً  وبالفعل عقدنا   ، �ل�صعبية 
�لحركة يا�صر عرفات وفاروق �لقدومي ، وذلك في بيت 
محمد �ل�صاعر بدم�صق ، كانت هذه ��ول مرة ��قابل فيها 
 ، ��بو عمار �صامتاً  يا�صر عرفات ، عر�صنا �لتن�صيق فبقي 
فا�هالً  �لتن�صيق  �إذ� كنتم تريدون  �لقدومي  ف��اروق  وقال 
��ر�ش  ف��ي  �لتن�صيق   ، �لمحتلة  �ل�ر�����ش  ف��ي  بكم  و���ص��ه��الً 
 ، هبوط  ف��ي  و�لمنظمة   ، �صعود  ف��ي  فتح  �إن   ،  �لمعركة 
ولكن في نهاية �للقاء و�فق ��بو عمار على �لتن�صيق ، على 
��ن تا�خذ فتح ��لف دينار من �لمنظمة �صهرياً ، لم ت�صتلمها 
بالطبع ل�ن �لتطور�ت ت�صارعت و��صتقال �ل�صقيري . كما 
فاو�صنا �لجبهة �ل�صعبية ، �لتي مّثلها وديع حد�د وف�صل 
�صرورو ، ويومها قال لنا وديع حد�د : �تركو� فتح ، ماذ� 
يق�صي  ك��ان  لنا  �ل�صقيري  تكليف  ولكن  ؟  منها  تريدون 
جرى  وق��د   . �ل�صعبية  �لجبهة  ث��م  ��ولً  بفتح  �لت�����ص��ال 
�صهرياً  دينار  �آلف  ع�صرة  دف��ع  على  �لجبهة  مع  �لتفاق 
مقابل �لتن�صيق ، وعندما ��ر�صلنا وجيه �لمدني للدفع في 
 ،  �لمكان �لمحدد وهو مكتبة منيمنة في ع�صور ببيروت 
لم يجد �لمدني ��حد�ً بانتظاره ، وعلمنا وقتها ��ن �ل�صعبية 
و��نهم   ، �لمنظمة  من  يدها  تنف�ش  ب��د��ت  م�صر  ��ن  ر��ت 

�صوف يت�صلمونها فلماذ� �لتن�صيق ؟ . 
؟  بالفعل  �شيئة  النا�شر  عبد  مع  العالقات  كانت  	•هل 

- عبد �لنا�صر كان مت�صايقاً ، و�لعالقة �صاءت كثير�ً 
ب��د��ت حملة  ، ولكن في ذلك �لحين  بعد قمة �لخرطوم 
قوية في �لإعالم �لم�صري على �ل�صقيري قادها محمد 

ح�صنين هيكل . 
؟  ال�شقيري  باإزاحة  تفكيركم  في  ال�شبب  هو   	•ما 

تو�جهها  �ل���ت���ي  �ل�������ص���ع���وب���ات  م�����دى  ��ت���ل���م�������ش  ك���ن���ت   -
�إز�حة  ��ول كالم �صمعته عن  ، ولكن  �لمنظمة بعد حزير�ن 
عام  �صبتمبر   / ��ي��ل��ول  �ل��خ��رط��وم  قمة  ف��ي  ك��ان  �ل�صقيري 
�صيجارة  لتدخين  �لفندق  بهو  �إل��ى  فا�ثناء خروجي   ،  1967
ووزير   » ط��وق��ان  ��ح��م��د   « �ل�ردن  خ��ارج��ي��ة  ب��وزي��ر  فوجئت 
ويجل�صان  يقتربان مني   » �صليم  �لمنجي   « تون�ش  خارجية 
ق��ال لي طوقان :   ، ، وبعد حديث ودي ق�صير  �إل��ى جانبي 
��ن  يجوز  ول   ، بحرب حزير�ن  ورطنا  �ل�صقيري   ، ��خ خالد 
لإز�حة  تجاوباً  فوجدنا  �إخ��وت��ك  مع  تكلمنا  وق��د   ، ي�صتمر 
 �ل�صقيري ، تكلمنا مع نمر �لم�صري ، وبهجت ��بو غربية ، 
 وعبد �لخالق يغمور ومع يحيى حمودة ، ومع ���صامة �لنقيب ، 
ووجيه �لمدني ، ونرجو ��ن تن�صم لهم في هذ� �لعمل ، فقلت 
للجنة  �جتماع  ��ول  وف��ي   . �ل��صاليب  ه��ذه  ��رف�����ش  ��ن��ا  لهم 
�لتنفيذية في �لقاهرة بعد �لموؤتمر قلت لهم ��خبرني فالن 

كذ� وكذ� ، ف�صحبت وجوه من ذكرت ���صماءهم . 
�شد  كــان  عــام  ب�شكل  القمة  موؤتمر  مناخ  ولكن  •	

ال�شقيري ؟ 
وزر�ء  �جتماعات  منذ  ذل��ك  تلم�ش  ب��الإم��ك��ان  ك��ان   -

�إل���ى ت��ل��ك �لج��ت��م��اع��ات في  �ل��خ��ارج��ي��ة ، فعندما ذه��ب��ن��ا 
محجوب  ��حمد  محمد  �لموؤتمر  رئي�ش  ج��اء  �لخرطوم 
�صديق  وه��و  خارجيته  ووزي���ر   ، �ل�����ص��ود�ن  وزر�ء  رئي�ش 
ي�����ص��ارك في  ��ل  ��ب���ا م���ازن  ، ورج���ا  م��ق��رب م��ن �ل�صقيري 
�إطار  ، ولي�ش في  �لقمة  �إط��ار  �لجتماع ل�ن��ه يجري في 
�لجامعة �لعربية ، فقال �ل�صقيري : ��نا مو�فق على عدم 
�لجمعة  خطبة  باإلقاء  لي  ت�صمحو�  ��ن  ب�صرط  �لح�صور 
في م�صجد �لخرطوم يوم غد . ��درك محجوب ما يرمي 
�إليه �ل�صقيري ، وفي ظرف كان �لحتقان �ل�صعبي عالياً ، 
فقال له : �إذن لتح�صر �لموؤتمر ، ولكن حاول ��ن ل تكون 
��صتفز�زياً . وعندما طرح �لرئي�ش عبد �لنا�صر مو�صوع 
مقترحاً  وم��و���ص��ك��و  و����ص��ن��ط��ن  �إل���ى  ح�صين  �ل��م��ل��ك  �صفر 
تفوي�صه للتحدث با�صم �لعرب ، �عتر�ش �ل�صقيري ، وقال 
بالحرف : من حق �لرئي�ش عبد �لنا�صر ��ن يفو�ش �لملك 
تفو�ش  ��ن  �صورية  حق  وم��ن   ، �صيناء  عن  للكالم  ح�صين 
�لملك ح�صين للكالم عن �لجولن ، ��ما �ل�صفة �لغربية 
وغزة و�لحمة هي ��ر�ش فل�صطينية ، و�صعب فل�صطين ل 

يفو�ش ��حد�ً للكالم نيابة عنه . 
ت�صايق �لرئي�ش عبد �لنا�صر كثير�ً من هذ� �لكالم ، 
و�صورية لم تكن ت�صارك في �لقمة ل�نها ل تريد �لتورط 
في ��ية م�صاريع ت�صوية �آنذ�ك ، وربما منذ تلك �للحظة 

قرر عبد �لنا�صر رفع �لغطاء نهائياً عن �ل�صقيري . 
�لمهم ��ن �ل�صقيري ��صتطاع توظيف �لجو �لجماهيري 
: ل �صلح  �ل��ث��الث  �ل����الء�ت  �آن����ذ�ك ليفر�ش  �ل�����ص��اغ��ط 
�ع��ت��ر�ف . وق��ال : �صمن ه��ذه �ل�صروط  ول تفاو�ش ول 
ليذهب �لملك ح�صين �إلى و��صنطن ومو�صكو . و���صبحت 
��ي�صاً م�صالحة  �لذي �صهد  �لموؤتمر  �صعار  �ل��الء�ت  هذه 

�صعودية م�صرية . 
م�شروعاً للمواجهة ؟  طرح  ال�شقيري  اأن  	•تردد 

- نعم طرح م�صروعاً ��حيل �إلى �للجان ، وكان �لتجاه 
�ل�صائد �إز�لة �لعدو�ن ، ولكن كان و��صحاً �لآن ��ن مرحلة 

�ل�صقيري قد ���صدل �ل�صتار عليها . 
؟  المنظمة  بناء  رمز  اإزاحة  اآلية  جرت  	•كيف 

- قام ت�صعة من ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية وهم : نمر 
�لم�صري ، عبد �لحميد �صومان ، �للو�ء وجيه �لمدني ، 
��بو  �لنقيب يو�صف عبد �لرحيم ، يحيى حمودة ، بهجت 
غربية ، عبد �لخالق يغمور ، بتوجيه ر�صالة �إلى �ل�صقيري 
يطالبونه فيها بال�صتقالة ، وعمد عبد �لمجيد �صومان 
�لتحويالت  وق��ف  �إل���ى  �ل��ق��وم��ي  �ل�صندوق  �إد�رة  رئي�ش 
�لمالية �إلى �ل�صقيري فوجد نف�صه بدون مال ، ول �صيء 

تحت ت�صرفه ، فقام بتقديم ��صتقالته . 
؟  ال�شتقالة  كتاب  ال�شقيري  وجه  من  	•اإلى 

�إلى  ��صتقالته  �ل�صقيري  وج��ه   1967/12/25 ي��وم   -
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�ل�صعب �لفل�صطيني . 
عربية  دولة  قيام  حول  قيل  ما  �شحة  مدى  ما  •	
لمطالبة  التنفيذية  اللجنة  لأع�شاء  بالإيعاز 

ال�شقيري بال�شتقالة ؟ 
- هناك من قال بالإيعاز ، وهناك من قال با�ن ��ع�صاء 
�للجنة �لتنفيذية قامو� بذلك من تلقاء ��نف�صهم ، ولكن 
في  و�لحملة   ، �ل�صقيري  ع��ن  �ل��م��ال  وق��ف  ��ن  �لحقيقة 
�صحيفة �ل�هر�م عليه ، هي �لتي دفعته لال�صتقالة ، كان 
يعول كثير�ً على دعم عبد �لنا�صر ، بدون هذ� �لدعم لم 
تكن هناك فر�صة لال�صتمر�ر ، خا�صة ��ن عالقته بف�صائل 
�لمقاومة لم تكن على ما ير�م ، وكانت �لف�صائل تتقدم 

ب�صرعة ، بحكم �لعمل �لفد�ئي �لن�صط . 
؟  ال�شتقالة  بعد  ت�شرفتم  	•كيف 

- ���صدرت �للجنة �لتنفيذية بياناً يوم 1967/12/25 ، 

 

�لقوى  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ي��ع  �صتعمل  ��ن��ه��ا  ف��ي��ه  ��ع��ل��ن��ت 
جديد  وطني  مجل�ش  بناء  على  �لمقاتلة  �لفل�صطينية 
 ، ، تنبثق عنه قيادة جماعية م�صوؤولة  لمنظمة �لتحرير 
، وتحقيق  تعمل على ت�صعيد �لن�صال �لم�صلح وتوحيده 
�لوحدة �لوطنية وتعبئة �لجهود �لقومية وتطوير ��جهزة 
 ، �لحا�صمة  �لتاريخية  �لمرحلة  تتطلبه  بما   �لمنظمة 
و�ختارت �للجنة يحيى حمودة ليكون نائباً لرئي�ش �للجنة 

�لتنفيذية . 
؟  بالذات  حمودة  يحيى  على  الختيار  وقع  	•لماذا 

كان ��كبر �صناً ، ومقبولً من �لجميع . 

الوطني  المجل�س  اأجل  من  الت�شالت  بداأت  متى  •	
الجديد ؟ 

، ن�صف  ه��ام��ة  ه��ن��اك متغير�ت  ك��ان��ت  �ل��ح��رب  بعد   -
��ع�صاء �لمجل�ش تحت �لحتالل ، وف�صائل �لمقاومة تريد 
��ن تتمثل في �لمجل�ش �لذي ���صبحت �صرورة �نعقاده بعد 
�إعادة ت�صكيله مهمة ، خا�صة ��ن موعد �نعقاده �لعادي كان 
مقرر�ً في ��و�خ��ر ��يار / مايو 1967 ، ولكنه تا�جل ب�صبب 

�لظروف �لتي �صادت �آنذ�ك . 
جرت   1967/12/25 في  �لتنفيذية  �للجنة  بيان  بعد 
لجنة  ت�صكيل  على  �لتفاق  وتم   ، �لف�صائل  مع  �ت�صالت 
تح�صيرية من ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية ، و���صيف �إليها 
�لوزير  ، خليل   ) �إي���اد  ��ب��و  ، �صالح خلف )   �إب��ر�ه��ي��م بكر 
 ) ��بو جهاد ( ، خالد �لح�صن ، كمال نا�صر ، زهير �لعلمي ، 
 ، فتح  م��ن  وغالبيتهم   ، ع���دو�ن  كمال   ، غنيم  ماهر  ��ب��و 
يا�صر   ( و�ل�صاعقة  �ل�صعبية  ع��ن  ممثلين  �إل���ى  �إ���ص��اف��ة 
�لمجل�ش  ت�صكيل  ومهمتها   ) جمعاني  و�صافي   ، عمرو 
�لوطني �لفل�صطيني ، لعقد دورته �لر�بعة ، وقد ���صندت 
لي ��مانة �صر �للجنة �لتح�صيرية ، و���صرت �لف�صائل على 
��ن يو�فق ممثلوها في �للجنة �لتح�صيرية على كل ع�صو 
من ��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني بما في ذلك ��ع�صاء �للجنة 

�لتنفيذية . 
؟  الوطني  اإلى  القومي  من  الميثاق  تغير  	•ولماذا 

�إبر�هيم  ، وقتها طرح  ��صم �لميثاق   - �لذي تغير هو 
 بكر ، ��ن �لميثاق �لقومي هو لال�مة �لعربية ، ويجب ��ن 
 ي�صمى �لميثاق �لوطني ، ل�ن كلمة وطني تن�صرف �إلى �ل�صعب 

�لعربي �لفل�صطيني و�لميثاق هو لل�صعب �لفل�صطيني . 
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حـتــى ل نـنــ�شــــى *
 راجي حبيب �شهيون

كتب  و�إن��م��ا  �لتاريخ  يكتب  ل��م  �صهيون  حبيب  ر�ج��ي 
�لتحرير  منظمة  في  �ل�صخ�صية  تجربته  من   ، للتاريخ 
�لموؤتمر  ح��ول  �صيما  ول  �ل�صقيري  وم��ع  �لفل�صطينية 
 �لوطني �ل�ول و�لميثاق و�لإذ�عة ، وذلك في كتابه » حتى 
قال  وق��د   ، �لميثاق  للجنة  م��ق��رر�ً  ك��ان  فقد   » نن�صى  ل 
�لتحرير  منظمة  ق��ام��ت   (  » نن�صى  ل  حتى   « كتابه  ف��ي 
�لفل�صطينية ، وكان �لموؤتمر �لوطني �ل�ول قد عقد في 
�لقد�ش في ��يار / مايو 1964 - �لذي تحول �إلى �لمجل�ش 
�لوطني فيما بعد - عر�صاً للفل�صطينيين ، وكان �ل��صتاذ 
�ل�صقيري قد ��عد لكل �صيء عدته ، كما �صّكل ��مانة لل�صر 
من عدد من �لمتطوعين لتنظيم �صوؤون �لموؤتمر ، و�صّكل 
لجنة ل�صتقبال روؤ�صاء �لدول �لعربية �لقادمين لح�صور 
ب�صفته  ح�صين  �لملك  طليعتهم  وف��ي   ، �لف��ت��ت��اح  حفل 
 رئي�ش �لدولة �لتي كانت تتولى �صوؤون �ل�صفة �لغربية ، 
ما  هو  �لتاريخية  �للحظات  لتلك  ت�صوير  �����ص��دق  ولعل 
ورد في �لكلمة �لتي ��لقاها رئي�ش �لموؤتمر �لموؤ�ص�ش �ل�ب 
من  ع��دد  بح�صور  �لموؤتمر  �فتتاح  في  �ل�صقيري  ��حمد 
 �لملوك و�لروؤ�صاء و�لزعماء �لعرب ، وقد ��صتهلها بقوله : 
» في هذ� �ليوم �لتاريخي ، وفي مدينة �لقد�ش �لخالدة ، 
يجتمع �صعب فل�صطين ل�ول مرة بعد كارثة فل�صطين ، فما 
 ��عظم هذ� �للقاء ، وما ��كرم معناه و��بعد مد�ه « . ويقول : 
هذه  تطالعنا   ، �لوطني  �لموؤتمر  هذ�  نفتتح  �إذ  ونحن   «
��ننا نجتمع  ، و��كبر هذه �لمعاني  �لمعاني بارزة و��صحة 
ل�ول مرة بعد �صتة ع�صر عاماً على عمر �لكارثة ، وهذه 
��كبر �لمعاني حقاً ، فقد تا�لبت على هذ� �ل�صعب �لبا�صل ، 
 قوى �ل�صهاينة و�ل�صتعمار مجتمعة مت�صاندة ، فا�قامت 
» �إ�صر�ئيل « على ��ر�صنا ، وتحالفت على �إخر�جنا وت�صريدنا 
، ثم ر�حت ترهق �لالجئين منا  تحت كل �صماء وكوكب 
��ن هذ�  ، وهي تح�صب  بعد عام بالبوؤ�ش و�لحرمان  عاماً 
 �ل�صعب لن يجتمع ��بد� « ) �ش133 ( . ولكن موؤتمرنا هذ� ، 
فل�صطين  ��ه���ل   - نحن  ��ن��ن��ا  با��صرها  للدنيا  ليعلن  ج��اء 
���صحابها �ل�صرعيين - قد �لتقينا و�جتمعنا على تحرير 
فل�صطين » ونحن هنا - وفود فل�صطين - قد تنادينا �إلى 
هذ� �لموؤتمر �لعتيد على ��ر�ش فل�صطين ، على �لخطوط 
جاثماً  و�لبغي  �لعدو�ن  ن�صهد   ، فل�صطين  من  �ل�مامية 
ع��ل��ى ��ر���ص��ن��ا ودي���ارن���ا وع��ل��ى م��ع��اب��دن��ا وم��ر�ب��ع��ن��ا ، وعلى 
نمثل  ل  هنا  ونحن   ، �ل�صليب  �لوطن  من  وقر�نا  مدننا 
غزة  وقطاع  و�ل��ع��ر�ق  ولبنان  �صورية  في  �لفل�صطينيين 
فح�صب ، ولكننا نحن هنا �صعب و�حد ووطن و�حد وكفاح 

و�حد « .

�إن �صعب فل�صطين �صيبذل في �صبيل وطنه �ل�رو�ح   «
 - بالنهاية   - م��ره��ون  �لكيان  م�صير  ول��ك��ن   ، و�ل�م����و�ل 
بالدول �لعربية جميعها ، فاإن هي ي�ّصرت ودعمت نه�ش 
�لكيان بكل ��عباء �لتحرير ، وهنا ل بد لي ��ن ��علن �صر�حة 
��ننا نحن ، ��هل فل�صطين ، و��نا و�حد منهم ، نرف�ش �ل�صير 
في ��ي طريق �إل طريق �لكفاح و�ل�صالح ، فقد �صئم �صعب 
تنفذ  ل  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  �لعربية  �ل�م���ة  ومعه  فل�صطين 
و�لت�صريحات !! « ) �ش135 ( . ثم يقول » هذه هي معالم 
�لطريق ��يها �لإخو�ن ، ن�صير فيها جميعاً ، لكل فل�صطيني 
 ، �إن �صرف �لكفاح حق لنا جميعاً   ، مكان في هذ� �لكيان 
وو�جب علينا جميعاً ل ��صتئثار ول �حتكار ، فال�صعب كله 
 .  » للوطن  و�ل�صعب  لل�صعب  �لوطن  ل�ن   ، �لمعركة   في 
ويزد�د �ندفاع �ل�صقيري رحمه �هلل ، وهو يوؤكد ��ن ن�صوء 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ليوم ، يرمز �إلى ��صتقاللية 
�لإر�دة �لفل�صطينية ، و�لكيان �لفل�صطيني ، و��نه ل و�صاية 
على �ل�صعب �لفل�صطيني بعد ذ�ك �ليوم ، موجهاً كالمه 
�إلى ملوك وروؤ�صاء �لدول �لعربية : » غد�ً �صا�حك ��كتافي 
 با�كتاف �لملوك و�لروؤ�صاء و��قول لهم : لقد جئتكم �ليوم ، 
ل مندوباً لجامعة �لدول �لعربية لدى �صعب فل�صطين ، 
بل ممثالً ل�صعب فل�صطين لدى �لجامعة « . ونّوه بالجو 
�ل�خوي و�لعاطفي �ل�صادق �لذي �صاد �لموؤتمر ، فقد كان 
جو�ً ��خاذ�ً مو�صحاً بالرومان�صية �لوطنية و�لروؤى �لحلوة 
�لميثاق  �لموؤتمر لجنة  �نبثق عن  ، وقد  �لكبار   و�لآم��ال 
) �ش136 ( . وكان قد ��عد م�صودة ميثاق ، وطرحها على 
��ع�صاء �للجنة للتد�ر�ش و�لنقا�ش ، وكانت �للجنة ت�صم 
بين ��ع�صائها عدد�ً من رجال �لقانون و�لباحثين ، وكان 
�إلى مجريات �ل�مور  �للجان ي�صتمع  �ل�صقيري يمر على 
ويتابع �لنقا�صات ، وكان جو �لمناق�صات يحتدم ��حياناً �إلى 
وم�صتوى  �لمنطق  و�صالمة  للدقة  توخياً  �لغليان  درجة 
�لقانون �ل�كاديمي �لرفيع ، وكان �ل�صقيري رحمه �هلل ، 
وهو �لحركة �لد�ئمة » �لدينامو « �لمحرك لهذه �للجنة 
ولجنة   ، �ل�صيا�صية  �للجنة   : ، مثل  �للجان  وغيرها من 
�لتنظيم �ل�صعبي ، و�للجنة �لمالية وغيرها بحيث ��ن كالً 
من �للجان كانت ت�صعر وكا�ن �ل�صقيري متفرغ لمناق�صتها 

هي وحدها من دون �صو�ها . ) �ش140 ( .
 ويعرج » �صهيون « على فرية �إلقاء �ليهود في �لبحر ، 
�بتدعها  �إعالمية  ق�صة  �إل  لي�صت  �لفرية  هذه   : فيقول 
��ركان �ل�صهيونية وخرجو� بها على �لدنيا ، وكم �صمعت 
��حمد  �إل��ى  يوجه   ) بالبحر  �ليهود  �إلقاء   ( �لتهام  ذل��ك 
�ل�صقيري �صخ�صياً ، ويعزى �إليه في خطبه وت�صريحاته . 

)*( ر�جي �صهيون ، حتى ل نن�شى ، �لمطبعة �لوطنية ، عّمان ، �ل�ردن ، 1997 ، 269�صفحة .
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وي�صيف : ��قول با�صم �لحق و�ل�صرف و�ل�صمير ، �إن ��حمد 
�ل�صقيري لم ي�صدر عنه هذ� �لقول يوماً على �لإطالق ، 

 

و�إن��م��ا ك���ان - ي��ن��ادي بمعاملة �ل��ي��ه��ود �ل��ذي��ن ك��ان��و� في 
 فل�صطين قبل قر�ر �لتق�صيم عام 1947 معاملة قانونية ، 
لهم ما ل�صائر �لمو�طنين من حقوق ، وعليهم ما علينا 
من و�جبات . ��ما �لذين ح�صرو� �إلى فل�صطين بعد ذلك ، 
فتجري �إعادتهم �إلى �لبالد �لتي جاءو� منها ، ��و �إلى ��ي 

بلد ��خرى يختارون �لعودة �إليها . ) �ش143 ( . 
 وحول ن�صاطات و�إنجاز�ت �لمنظمة ، و�لقر�ر�ت �لتي 
�تخذتها �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى ، ي�صجل ر�جي �صهيون 
« ليكون  » �صوت فل�صطين  �إن�صاء  ��ول منجز مهم هو  ��ن 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمل  ج��م��ع  �إل���ى  �ل��د�ع��ي  �ل�����ص��وت 
�لممزق �ل�و�صال . وكانت خطوة هامة وكبيرة في تاريخ 
�لن�صال �لفل�صطيني ، وي�صيف : وقد وقع �لختيار علّي 
��صتدعاني  فقد   ، �لجليلة  �لوطنية  �لمهمة  بهذه  للقيام 
وكلفني   ، �ل�ول  �لموؤتمر  بعد  �ل�صقيري  �لموؤ�ص�ش  �ل�ب 
 » فل�صطين  �صوت   « لإن�صاء  خطة  �إع���د�د  في  بالمبا�صرة 

�صوت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية من �لقاهرة . 
 : » �ل�صقيري و��خالقه يقول » �صهيون  وعن خ�صال 
و���صتا�ذن هنا لغتنام �لفر�صة ، و�لإفادة با�مانة و�إخال�ش 
�إنني نادر�ً ما ر��يت �ل�صقيري - على كثرة �ت�صالي به في 
�لمنظمة - يفقد �صبره ، ويخرج عن �صبط نف�صه ، ولكني 
��ذكر جيد�ً كيف ��نه كان في بع�ش �ل�زمات ي�صمح لنف�صه 
�إلى  ، ) ���ش154 ( وينظر  بال�صترخاء قليالً على مكتبه 
�لبائ�صة ومعرباً  �إلى ق�صيتنا  ، ويقول م�صير�ً  من حوله 

 عن هلعه » ممزقة .. ممزقة .. يا �إخوة �إنها خيمة ممزقة ، 
�لق�صية  ��ن  يق�صد  وه��و   ،  » ممزقة  تجدها  جئتها  ��ن���ى 
 ممزقة مهلهلة ، ت�صكو �لظلم من طبقة معينة من �صعبها ، 
قبل �ل�صكوى من �لآخرين . وليرحم �هلل �ل�صقيري ��لف 
و��ن  ، فاإنه ل بد  �لتاريخ  ��ن�صف  �إذ�  ، �صبعين مرة  رحمة 
�ل�صبر  ر���صها  وفي   ، �لكثيرة  �لعظيمة  �صفاته  له  تذكر 
�لغزير  و�لعلم  تعالى  ب��اهلل  و�لإي��م��ان  و�ل�صرف  و�ل�م��ان��ة 

و�لإخال�ش �لتام لق�صية بلده !! ) �ش155 ( . 
��ن���وه بمناقب  ��خ���رى و��ن���ا  ولي�صمح ل��ي �ل��ق��ارئ م��رة 
�ل�صقيري  ��حمد  م��ذك��ر�ت  �إل��ى  ��حيله  ��ن  �لرجل  وم��ز�ي��ا 
ن��ف�����ص��ه ، ل��ع��ل �ل���ق���ارئ ع��ن��دئ��ذ ي����درك ���ص��ر ذل���ك �لرجل 
�لع�صامي �لذي منحه �هلل تعالى ل�صعبنا �لمنا�صل ، فكان 
و�ل�ب   ، �لميتة  �صبه  ق�صيتنا  لفتح �صفحة  �ل�ول  �لر�ئد 
�لموؤ�ص�ش لمنظمة �لن�صال �لفل�صطيني �ل�صريف ، منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية . ) �ش155 ( 
وعن ��صتقالة �ل�صقيري يو�صح » ر�جي �صهيون « وجهة 
نظره في �ل�مر فيقول : تعر�صت منظمة �لتحرير نتيجة 
حرب �ل�يام �ل�صتة ، �إلى �إرها�صات وهّز�ت د�خلية ، كادت 
تودي بالبناء �ل�صغير �لمتنامي �لذي ��ن�صا�ته عبر ثالث 
�صنو�ت ، من �لعمل �لجاد في تر�صيخ ���ص�ش �لعمل وتعزيز 
�لم�صيرة . وكان �لرجل �لكبير موؤ�ص�ش منظمة �لتحرير 
��حمد �ل�صقيري قد تنحى عن رئا�صة �لمنظمة ، �إذ و�فق 
�لمجل�ش �لوطني على قبول ��صتقالته ، �لتي وجهها عبر 
�إذ�عة �صوت فل�صطين �إلى �ل�صعب �لفل�صطيني مبا�صرة . 
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رحلتي مع الزمن  *
ربيحة الدجاني المقدادي

�ل�����ص���ت���اذ ��ح���م���د �ل�����ص��ق��ي��ري ���ص��دي��ق ح��م��ي��م لزوجي 
، تعرفت به يوم زو�جنا في  �لمقد�دي  �لمرحوم دروي�ش 
�لقد�ش ، �إنه من �ل�صخ�صيات �لوطنية �لمعروفة ويعتبر 
كان   . �ل�صعبية  كثير  حزباً  ��و   ، �ل�ع�صاء  كثيرة  منظمة 
رجالً يعد با�لف رجل ، حمل حب وطنه في قلبه وحمل 
ق�صية بالده على منكبيه �لعري�صين ، وظل يجوب بالد 
، ولتر�ب  �لعزيزة  �لعالم يحث �صعبه على �لحياة �لحرة 
وطنه بالحرية و�لكر�مة . ولد ��حمد �ل�صقيري من عائلة 
جاء  و�ل��ده  َفَجدُّ   . �لوطني  �لكفاح  عنها  م�صهور  عريقة 
�إلى عكا مع جنود �لم�صلمين �لذين خل�صوها من ح�صار 
حكايات  ون�صجت  ت�صت�صلم  ��ن  �لمدينة  و��ب���ت   ، نابليون 

م�صيئة في �لن�صال �لوطني . 
 ورث ��حمد �ل�صقيري من عكا �صمود قلعتها وعنادها 
 ��مام �لحو�دث و�لمحن ، وقد عا�ش طفولة �صقية تعي�صة ، 
وذلك ب�صبب طالق و�لدته ، فعا�ش في طولكرم - حيث 
كان برفقة و�لدته - حياة �لعذ�ب و�لحرمان ، ولكن بعد 
وفاة و�لدته عاد ليعي�ش في كنف و�لده �لمي�صور �لحال ، 
، ثم �لتحق للدر��صة في  فتلقى تعليمه في مد�ر�ش عكا 
�لفرن�صي  �صلطات �لحتالل  ، ولكن  �ل�ميركية  �لجامعة 
طردته ب�صبب م�صاركته في �إحدى �لتظاهر�ت �لوطنية . 
فعاد �إلى مدينة �لقد�ش لإكمال در��صة �لقانون في �لكلية 
، فحقق  �لمحاماة  )**( ، وعمل بعدها في �صلك  �لعربية 

نجاحاً عظيماً في هذ� �لميد�ن .  
  وعلى �لرغم من نجاح �ل�صقيري في ميد�ن �لمحاماة ، 
ق�صيته  ين�ش  ل��م  ف��اإن��ه  �ل�صخمة  �لمكا�صب  وتحقيقه 
�لوطنية ، فكان يجوب �لقرى و�لمدن يخطب في �لنا�ش 
لتوعيتهم بما يحيط بهم من موؤ�مر�ت ، ولم يدع ميد�ناً 
حا�صر   : فيه  وخا�ش  �إل  �لوطنية  �لخدمة  ميادين  من 
في بيروت وفي دم�صق و�لقاهرة ، و�جتمع مع قادة �لعرب 

و�حتر�ماً  مكانة  ، فحقق  وطنه  ق�صية  ل�صرح  وزعمائهم 
�لجمهورية  ل��رئ��ي�����ش  م�����ص��ت�����ص��ار�ً  ع��م��ل   ، �ل��ج��م��ي��ع  ل���دى 
كما   ، �لمتحدة  �ل�م��م  ل��دى  ل�صورية  و�صفير�ً   ، �ل�صورية 
�آل  �لعزيز  عبد  �لملك  �ل�صعودي  للعاهل  م�صت�صار�ً  عمل 
�صعود وولده �لملك �صعود ، ومندوباً لل�صعودية في �ل�مم 
��ول  في  �لعرب  �لقادة  �ختاره   1964 عام  وفي   ، �لمتحدة 
منظمة  �إن�صاء  لتولي  �لإ�صكندرية  في  يعقدونه  موؤتمر 
على  ون�����ص��اط  ج��د  ب��ك��ل  فعمل   ، �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر 
�إخر�ج هذه �لمنظمة �إلى �لوجود ، و��صتطاع بعد معاناة 
���صبح فيما  لها كياناً مميز�  ��ن يجعل  وتعب وكد و�صهر 
رحمه  �ل�صقيري  ك��ان   . �لفل�صطيني  لل�صعب  مظلة  بعد 
مر�حل  من  مرحلة  �عتبروني   : ينتقده  لمن  يقول  �هلل 
��ن  ت�صتطيعون  ��ن��ك��م  م�صتقبالً  وج��دت��م  ف���اإذ�   ، ن�صالكم 
تديرو� ��موركم من دوني فا�خبروني بالإ�صارة وبالتلميح 
 ، . وهذ� كان  �لركب  و�صا�تنحى عن قيادة  �لتو�صيح  دون 
عام  �لعربية  بال�مة  لحقت  �لتي  �لمنكرة  �لهزيمة  فبعد 
 ، مهمته  ع��ن  بالتنّحي  زم��الئ��ه  بع�ش  عليه  �����ص��ار   1967
رئا�صة  م��ن  ��صتقالته  ف��ق��دم   ، بالعهد  �ل�صقيري  و��وف���ى 
�لمنظمة وظل يتابع ن�صاله �إلى ��ن و�فته �لمنية ، رحمه 
�هلل رحمة و��صعة و���صكنه ف�صيح جنانه ، بعد ��ن عانى من 
�لت�صّرد �صا�نه �صا�ن ��ي فل�صطيني ، فقد �صاقت �لقاهرة ثم 
�صاقت عليه بيروت ، ووجد نف�صه رهين �لمحب�صين في 
تون�ش . وكانت من �إحدى مكارم جاللة �لملك ح�صين بن 
طالل طيب �هلل ثر�ه ، ��ن ��ر�صل في طلبه لي�صكن عمان 
ويعالج في �لمدينة �لطبية حيث ق�صى ��يامه �ل�خيرة ، 
وُدفن في غور �ل�ردن بالقرب من �صريح ��بي عبيدة عامر 
ر�صول �هلل �صلى �هلل  �ل�م��ة و�صاحب  ��مين  �ل��ج��ر�ح  �ب��ن 
عليه و�صلم ، ليظل قريباً من ��ر�ش فل�صطين �لتي ع�صقها 

و��حبها و��خل�ش لها . 

)*( ربيحة �لدجاني �لمقد�دي ، رحلتي مع الزمن ، 2000 . �ش �ش 201 - 203 .
)**( تق�صد �لكاتبة معهد �لحقوق في �لقد�ش .



405

)*( خيري �لدين ��بو �لجبين ، ق�شة حياتي في فل�شطين والكويت ، د�ر �ل�صروق ، عمان �ل�ردن ، 2002 ، 538 �صفحة . 

ق�شة حياتي في فل�شطين والكويت *
خيري الدين اأبو الجبين

ذكرى  �إح��ي��اء  لجنة  رئي�ش  �لجبين  ��ب��و  �ل��دي��ن  خيري 
لم  �إن   - ��ك��ث��ر  م��ن   ، تا��صي�صها  فكرة  و�صاحب   ، �ل�صقيري 
يكن ��كثر - �لذين حملو� �ل�صقيري ) كق�صية ( ، ونه�صو� 
بمحاولت وجهود �إبقائه حياً خالد�ً في ذ�كرة ��جيال �ل�صعب 
�لفل�صطيني و�ل�مة �لعربية ، بل�صانه وجهده وماله بعزيمة 

لم تكل برغم عقود عمره �لطو�ل ، ��مد �هلل في عمره . 
من   ، يافا  من  فل�صطيني  �لجبين  ��ب��و  �لدين  خيري 
�ل�قطار  ف��ي  ليحطو�  م�صردين  �ل��وط��ن  غ����ادرو�  �ل��ذي��ن 
عيونهم  ولكن   ، �لعامة  �لحياة  في  وي�صاركو�   ، �لعربية 
كانت على ماآذن وكنائ�ش �لقد�ش ، وبحر يافا ، و���صو�ر عكا 
، فظل �لحنين ي�صدهم لمتابعة ��خبار �لوطن و�ل�هل ، �إلى 
�لتي  �إل��ى �ل�ر���ش  جانب تقديم كل خبرة ومعرفة وعلم 
�صمتهم من بالد �لدول �لعربية و�لمهاجر . و��بو �لجبين 
��م�صى عقود�ً طو�لً من عمره في �لكويت ، و�صارك في 
�إلى   ، و�ل�صيا�صة  �لتعليم  ��همها  هناك  مختلفة  ن�صاطات 
في  لمكتبها  وم��دي��ر�ً  للمنظمة  ممثل  ��ول  كونه  جانب 
دولة �لكويت ، وكان ع�صو�ً في �لموؤتمر �لفل�صطيني �ل�ول 
�لذي عقد في �لقد�ش عام 1964 ، ثم ع�صو�ً في �لمجل�ش 
من�صب  �صغل  كما   ، ع��دة  ل���دور�ت  �لفل�صطيني  �لوطني 
��مين �صر �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني . وخيري �لدين 
�ل�صقيري  عن  ومعرفته  �نطباعاته  ي�صجل  �لجبين  ��ب��و 
كت�صجيل للتاريخ ولال�يام فيقول : » في ��و�ئل عام 1964 
في كانون �لثاني من ذلك �لعام عقد موؤتمر �لقمة �ل�ول 
في �لقاهرة ، برئا�صة �لرئي�ش جمال عبد �لنا�صر ، وكلف 
�لعربية  �لجامعة  في  فل�صطين  ممثل  �ل�صقيري  ��حمد 
بغية  �لعربية  و�ل���دول  �لفل�صطيني  بال�صعب  بالت�صال 
 ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم  �ل�صليمة  �لقو�عد  و�صع 
، وتحقيق حلمه  �لقر�ر  لتنفيذ ذلك  �ل�صقيري  وتحم�ش 
في �إبر�ز �لكيان �لفل�صطيني ، و��عد م�صروعاً لذلك يتمثل 
في م�صروع » �لميثاق �لقومي « و�لنظام �ل��صا�صي ، وبد�� 
�ل�صعب  وبا�بناء  بقادتها  ويجتمع  �لعربية  �لبالد  يطوف 

�لفل�صطيني فيها للت�صاور . ) �ش273 ( 
با�صا  حلمي  ل�ح��م��د  خلفاً  �ل�صقيري  �ختير  وعندما 
عبد �لباقي لتمثيل فل�صطين في �لجامعة �لعربية ، ر��ت 
�لجامعة ��ن توفد �ل�صقيري �إلى �ل�مم �لمتحدة ليتحدث 
عن �لق�صية �لفل�صطينية في �للجنة �ل�صيا�صية بدلً من 
منذ  ذل��ك  يتولى  ك��ان  �ل��ذي  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  وف��د 
�لنكبة ، و��ر�د �ل�صقيري ��ن ي�صطحب معه لال�مم �لمتحدة 
من  ��حدهم  يكون  ��ن  ور��ى   ، �ل�صتات  فل�صطينيي  بع�ش 

�لكويت ، وهو عبد �لمح�صن �لقطان . ) �ش272 ( 

�لرئي�صية  �ل�����ص��اح��ات  م���ن  �ل��ك��وي��ت  ���ص��اح��ة  وك���ان���ت 
�لكيان  عن  �لحديث  ���صبح  لهذ�   ، �ل�صتات  لفل�صطينيي 
 ، فيها  للفل�صطينيين  �ل�صاغل  �ل�صغل  ه��و  �لفل�صطيني 
ب����د��ت �لجتماعات  ع���ام 1964  �ل�ول����ى م��ن  �ل�����ص��ه��ور  ف��ي 
تعقد  وكانت   ، ت��دور  و�لنقا�صات  تكتب  و�ل�صحف   ، تعقد 
�لوز�ر�ت  وفي  �ل�صاحات  وفي   ، �لمنازل  في  �لجتماعات 
للبحث في كيفية �إبر�ز �لكيان �لفل�صطيني . ) �ش275 ( 

وبد�� �ل�صباب في �لكويت يتطلعون �إلى ��ن يكون �لكيان 
 �لفل�صطيني قيادة قومية ، وبد��ت تعقد �للجان �لكثيرة . 
وفي �لجتماع �لذي عقد في �لمزرعة �لحكومية ، �قترحت 
مندوب  م��ن   » تن�صيق  لجنة   « تا�ليف  �لمجتمعين  على 
و�حد عن كل وز�رة ، لختيار ممثليها في موؤتمر يناق�ش 
كل �ل�فكار �لمطروحة عن �لكيان �لفل�صطيني ، ويخرج 
بتو�صيات يقدمها �إلى �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري عند زيارته 
�لمقبلة للكويت ، ثم �نتخبت رئي�صاً للجنة �لعليا ورئي�صاً 
لموؤتمر ��بناء فل�صطين �لمقبل ، وبعد ذلك قررت �للجنة 
�لعليا ��ن يعقد �لموؤتمر �ل�ول ل�بناء فل�صطين في �لكويت 
 في �آذ�ر / مار�ش 1964 ليقدمو� لل�صقيري �قتر�حاتهم . 
�لفل�صطينيين  �لموؤتمر ممثلو  ، وقد ح�صر   ) ) ���ش276 
�نتخابهم  تم  �لذين   ، �لمختلفة  و�لجهات  �ل���وز�ر�ت  في 
لتمثيلها . و��صتملت تو�صيات �لموؤتمر على : �� - �لناحية 
 �ل�صيا�صية . ب - �لناحية �لع�صكرية . ج - �لناحية �لمالية . 

د - �لدعاية و�لإعالم . تو�صيات عامة . ) �ش287 ( 
وب��ع��د �ن��ت��ه��اء ��ع��م��ال �ل��م��وؤت��م��ر ، ت�����ص��اورن��ا م��ع وز�رة 
 ، �لكويت  �إل��ى  �ل�صقيري  ح�صور  موعد  بخ�صو�ش   �لخارجية 
و�تفق على ح�صوره يوم �ل�ربعاء �لتالي �لمو�فق يوم 17 
�آذ�ر / مار�ش . وهكذ� دعونا لعقد �لموؤتمر �لثاني ل�بناء 
وح�صر   ، م��ار���ش   / �آذ�ر   18 ي��وم   ، �لكويت  ف��ي  فل�صطين 
ومعنا  �لمطار  ف��ي  و��صتقبلناه  �ل�رب��ع��اء  ي��وم  �ل�صقيري 
 / �آذ�ر   18 �لخمي�ش  يوم  وفي   . �لخارجية  وز�رة   مندوب 
فيه  �ل�صقيري  وت��ح��دث   ، �ل��ث��ان��ي  موؤتمرنا  عقد  م��ار���ش 
�لكثيرة  �لعقبات  وبّين   ، �لعربية  �لبالد  عن جولته في 
و��علن   ، �لفل�صطيني  �لكيان  ب��روز  تعتر�ش  تزل  لم  �لتي 
وخ�صو�صاً  �لعربية  �لبالد  في  جولته  في  �صي�صتمر  ��ن��ه 
لتذليل كل  بالم�صوؤولين  �لت�صال  ��جل  ، من  �ل�ردن  في 
�لعقبات حتى يعقد �لموؤتمر �لفل�صطيني �ل�ول في �صهر 
خطبته  �إل��ق��اء  م��ن  �لنتهاء  وبعد   . �لمقبل  مايو   / ��ي���ار 
��ج����اب �ل�����ص��ق��ي��ري ع��ن ب��ع�����ش ����ص��ت��ف�����ص��ار�ت م��ن ��ع�صاء 
�لموؤتمر ، و�نتهت �لجل�صة على ��ن يكون �للقاء �لقادم غد�ً 
�لجمعة في » ملعب �ل�صويخ « ، ومنذ ظهر �لجمعة بد��ت 
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�لجماهير تتدفق على �لملعب بانتظار �ل�صقيري ، وكلهم 
متلهفون ل�صماعه ، وو�صل �ل�صقيري ، و��صتقبل بعا�صفة 
��صتهل  ث��م   ، لفل�صطين  و�لهتاف  �لت�صفيق  م��ن  م��دوي��ة 
�إليكم  �ل��ذي قدمني  �لجبين  ��ب��و  ه��ذ�   «  : بقوله  خطابه 
�ليوم �صبق ��ن قدمني للجماهير في مدينة يافا عرو�ش 
لنا في فل�صطين �صولت وجولت  ، حيث كان  فل�صطين 
، ون�صالت  و�إ����ص���ر�ب وت��ط��ل��ع��ات  ، ول��ج��ان  و�ج��ت��م��اع��ات 
 ومظاهر�ت « . ثم ���صار �إلى جولته في �لبلد�ن �لعربية ، 
�لكيان  ماهية  ي�صرح  وب���د��   ، �لفل�صطيني  �لكيان  لإب���ر�ز 
و�صرورته لمعركة �لتحرير �لمقبلة ، �لتي �صي�صارك فيها 

كل عربي وم�صلم . ) �ش293 ( . 
بعد ��ن غادر �ل�صقيري �لكويت ، ��صتكمل جولته في 
، وقد و�جهت  �لبالد �لعربية لإب��ر�ز �لكيان �لفل�صطيني 
مفتي  رف�ش   : ��ولهما   : رئي�صيتان  م�صكلتان  �ل�صقيري 
رغم   ، �لتعاون معه   » �لح�صيني  ��مين  �لحاج   « فل�صطين 
�لفخري  �لرئي�ش  ي��ك��ون  ��ن  عليه  ع��ر���ش  �ل�صقيري  ��ن 
جميل  ل��ي  ��ك����د  وق���د   . �ل��م��ق��ب��ل  �لفل�صطيني  ل��ل��م��وؤت��م��ر 
بالتعاون معه  �لمفتي  ��ر�صله لإقناع  �ل�صقيري  ��ن  بركات 
لإبر�ز �لكيان �لفل�صطيني ، وعر�ش عليه ��ن يكون رئي�صاً 
 » َك�َصَفُه   « �لمفتي  ولكن   ، �لمقبل  �لفل�صطيني  للموؤتمر 
ورف�ش ذلك �لعر�ش . ! ؟ . ) �ش296 ( �لم�صكلة �لثانية 
بالن�صبة  �لملك ح�صين  �ل�صقيري هي تردد  �لتي و�جهت 
مع  �ل�صقيري  ل��ق��اء�ت  وف��ي   ، �لمقبل  �ل��ك��ي��ان  لمو�صوع 
�لملك ح�صين ، بين له ��ن �لكيان �لفل�صطيني �لمقبل لن 
�ل�ردنية  �لمملكة  عن  �لغربية  �ل�صفة  ف�صل  على  يعمل 
�لها�صمية ، و��ن �لكيان �صيتعامل مع �لفل�صطينيين خارج 
�ل�ردن . وفي �آخر لقاء بينهما - وكان في مدينة �لعقبة - 
�قتنع �لملك ، ووعد بح�صور حفل �لفتتاح ، وح�صر فعالً 
و�فتتح �لموؤتمر . بعد ذلك قام �ل�صقيري بجولت في مدن 
فيها  تحدث   ، �ل�صرقية  و�ل�صفة  �لغربية  �ل�صفة  وق��رى 
عن �لكيان ، وكان يقابل بهتاف �لجماهير : » يا �صقيري 
بدنا �صالح « ، و�تفق على تا�ليف لجان تح�صيرية في كل 
�لفل�صطيني  للموؤتمر  ممثليها  لختيار   ، ومدينة  قرية 
�لمقبل . وكان �ل�صقيري يقابل بالترحاب و�لحما�ش من 
�لفل�صطينيين �لقاطنين في �لدول �لعربية �لتي ز�رها . 

) �ش297 ( 
وف����ي ج���ولت���ه ت��ل��ك ل��م�����ش �ل�����ص��ق��ي��ري م����دى تعلق 
�لجماهير بفكرة �لكيان .. وقد قامت تجمعات فل�صطينية 
كثيرة باإجر�ء �نتخابات فيما بينها لختيار ممثليها في 
 ، �لعربية  �لبالد  في  جولته  ��كمل  ��ن  وبعد   . �لموؤتمر 
�لتي   ، �ل�ردن  في  �لرئي�صية  �لتح�صيرية  �للجنة  �صكلت 
 ، فيه  �ل�ردن  ممثلي  وتر�صيح  للموؤتمر  ب��الإع��د�د  قامت 
و�تفق على ��ن يعقد �لموؤتمر في �لقد�ش . ومن �لجدير 
بالذكر ��ن �ل�صقيري حاول �إ�صر�ك ممثلين من �لحركات 
�لموؤتمر  ف���ي  �ل��م��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة   و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

�إبر�هيم زق��وت «  ��ن��ا و�لع�صو�ن »   ) ���ش298 ( ، وتوجهنا 
�لقد�ش عن طريق مطار قلنديا  �إلى   » �ل�صاعر   » وخليل 
) �ش301 ( ، و��م�صينا �ليوم �لتالي في �لقد�ش ، و�لتقيت 
هناك مع �صديقي د . وليد قمحاوي وبهجت ��بو غربية 
و��ر�د   ، �لموؤتمر  بالن�صبة لح�صور  كانا مترددين  �للذين 
�ل�����ص��دي��ق��ان ��ن ي��ا�خ��ذ� ب��ر��ي��ي ب��اع��ت��ب��اري �����ص��ب��ح��ت بعد 
�نتخابي رئي�صاً لموؤتمر �لكويت قريباً لل�صقيري ، وعارفاً 
�لكثير عن فكرة �لكيان ، وحاولت �إقناعهما با�نه ل توجد 
�صكوك حول �ل�صقيري ، و��ن�صح بم�صاركتهما في �لموؤتمر 
 ، ي��ج��ب  �ل��ك��ي��ان �لفل�صطيني ك��م��ا  ي��ب��رز  و�إن��ج��اح��ه ح��ت��ى 
��بو  بهجت  ولكن   ، �لجل�صات  وح�صر  �لقمحاوي  و�قتنع 
��نه لم يح�صر �فتتاح �لموؤتمر  ��خبرني فيما بعد  غربية 
ب�صبب بع�ش �ل�صكوك حول �ل�صقيري ومهمته �لتي كلف 

بها من �لجامعة �لعربية !!؟ . ) �ش302 ( . 
 في �لجل�صة �لثانية �صمي �لموؤتمر » �لمجل�ش �لوطني 
�لفل�صطيني « و�نتخب �ل�صقيري رئي�صاً له ، و�صكلت لجان 
�لمجل�ش : �للجنة �لع�صكرية ، و�لمالية ، ولجنة �لميثاق ، 
وغيرها . وبذل �ل�صقيري في تلك �للجنة جهود�ً م�صنية 
لإقر�ر �لميثاق ، وكان يعمل بين �لكو�لي�ش لإقناع �لملك 

ح�صين بالمو�فقة على �لميثاق . ) �ش307 ( 
وفي ��ثناء �لمناق�صات �قتربت من �ل�صقيري ، ولحظت 
��نه هو �لذي �صمى �لميثاق  ، حيث  كم كان عربياً قومياً 

 

» بالميثاق �لقومي �لفل�صطيني « ، كما كان ينادي ب�صرورة 
وبعد   . �لفل�صطينية  للق�صية  �لإ�صالمي  �لوجه  مر�عاة 
 مناق�صات حامية بين �ل�ع�صاء ��قر �لميثاق �لفل�صطيني ، 
فرعية  لجنة  ��ع�صائها  بين  من  �لميثاق  لجنة  و�صكلت 
ل�صياغة بيان �إعالن قيام �لمنظمة ، وقد قمنا في تلك 
�للجنة باإعد�ده ، وقمنا بعر�صه على ��ع�صاء لجنة �لميثاق 
فو�فقو� عليه ، ثم تاله �ل�صقيري على �لموؤتمر معلناً قيام 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . و�نتخب ��حمد �ل�صقيري 
رئي�صاً للمجل�ش ، وفي �ليوم �لثالث و�فق �لمجل�ش على 
�لميثاق �لقومي �لفل�صطيني ، و�لنظام �ل��صا�صي لمنظمة 
، و�نتخب �ل�صقيري رئي�صاً للجنة  �لتحرير �لفل�صطينية 

�لتنفيذية لها . ) �ش �ش 307 - 309 ( 
 ��ما عن فكر �لمنظمة و�صعارها ، فقد قال ��بو �لجبين : 
�ل��م��ي��ث��اق �لقومي  �ل�����ص��ق��ي��ري م�����ص��روع  » ع��ن��دم��ا و���ص��ع 
�لفل�صطينية  �ل�صاحة  في  ما  يتلم�ش  ك��ان   ، �لفل�صطيني 
�لميثاق  وف���ي   ، �ل��م��ي��ث��اق  م�����ص��روع  لي�صمنها  ��ف��ك��ار  م��ن 
بعد  ولكن   ، �لعربية  و�ل��وح��دة  �لتحرير  فكرة  بين  رب��ط 
عبار�ت  �لميثاق  م��ن  ��ل��غ��ي��ت  ��و���ص��ل��و  �تفاقية  ع��ق��دت  ��ن 
�لمفاهيم �لقومية و�لوطنية و�لثورية ، وذلك تم�صياً مع 
 �لتوجهات �ل�صلمية �لجديدة . ) �ش313 ( وفي ��يلول / 
�لثاني  �لعربي  �لقمة  موؤتمر  عقد   1964 ع��ام  �صبتمبر 
ممثلة  م��رة  ل�ول  �لتحرير  منظمة  وح�صرته  م�صر  في 
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وفي   ، �لمنظمة  وف���د  �ل�����ص��ق��ي��ري  وت���ر������ش   ، لفل�صطين 
�لتحرير  �إن�صاء جي�ش  �لموؤتمر و�فق على  نهاية جل�صات 
��نه  �لموؤتمر  ذل��ك  باإبالغ  �ل�صقيري  وق��ام   ، �لفل�صطيني 
بالت�صال  بتكليفه  �ل�ول  �لقمة  موؤتمر  ق���ر�ر  بموجب 
��ف�صل  لمعرفة   ، �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �لعربية  بالدول 
�إبر�ز  فعالً  تم  فقد   ، �لفل�صطيني  �لكيان  لإب���ر�ز  �ل�صبل 
�لفل�صطيني  �لموؤتمر  و��نه تم عقد   ، �لفل�صطيني  �لكيان 
�ل�ول في �لقد�ش في ��يار / مايو عام 1964 و�نبثقت عنه 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . و��ن �لمجل�ش �لوطني قد 
�لنظام  على  و�صادق   ، �لفل�صطيني  �لقومي  �لميثاق  ��ق��ر 
، و��ن �لمجل�ش  �ل��صا�صي لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
للمجل�ش  رئي�صاً   - �ل�صقيري   - ��ي  �نتخبه  قد  �لوطني 
بموجب  و��ن��ه   ، للمنظمة  �لتنفيذية  و�للجنة   ، �لوطني 
وقدم   ، للمنظمة  تنفيذية  لجنة  ��ول  بت�صكيل  ق��ام  ذل��ك 
�ل�صقيري لموؤتمر �لقمة ���صماء ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية 

�ل�ولى . ) �ش322 ( 
 وحول ��ن�صطة �للجنة �لتنفيذية يقول ��بو �لجبين : 
بت�صكيل  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ق��ام��ت  ��ن  بعد   «
بالنو�حي  �هتمت   ، و�لمالية  و�لفنية  �لإد�ري���ة  ��جهزتها 
في  �لفل�صطيني  �ل�ب���ح���اث  م��رك��ز  ف��ا����ص�����ص��ت   �لإع��الم��ي��ة 
 بيروت ، كما ���ص�صت �إذ�عة �صوت فل�صطين من �لقاهرة « . 
 ومن ن�صاطات �ل�صقيري للنهو�ش بالمنظمة و�ل�صعب ، 
�إلى  م���ر�ت  ع���دة  �ل�صقيري  ���ص��اف��ر   : �لجبين  ��ب���و   ي��ق��ول 
�صرح  �لمختلفة  �لقطاعات  ف��ي  خطباً  و��ل��ق��ى   ، �لقطاع 
�لإع����د�د   : و��ه��م��ه��ا   ، وغ��اي��ات��ه��ا  �لمنظمة  ��ه����د�ف  فيها 
لمعركة �لتحرير . وكان يقابل في غزة بالهتاف وبتا�ييد 
منقطع �لنظير . وبالن�صبة ل�صريبة �لتحرير فقد تمكن 
و��ب���و ظبي  �إق��ن��اع ك��ل م��ن �لكويت وق��ط��ر  �ل�صقيري م��ن 
من  �ل�صريبة  تلك  تجبى  با�ن  و�لجز�ئر  وليبيا  و�لعر�ق 
�ل�خرى  �ل�ن�صطة  ومن   ، فيها  �لفل�صطينيين  �لعاملين 
��ن �للجنة �لتنفيذية للمنظمة ، وجهت �لدعوة لجتماع 
تر���صه   1965 مار�ش   / �آذ�ر  في  �لقاهرة  في  عقد  مو�صع 
�لرئي�ش ��حمد �ل�صقيري وح�صرته �صخ�صياً ، وكان ذلك 
�لم�صوؤولين  جميع  بين  للتعارف  جيدة  فر�صة  �لموؤتمر 
�لعامة  �ل�صيا�صة  حول  و�لتحدث   ، �لتحرير  منظمة  في 
للمنظمة ، وتبادل �لر��ي في ���صلوب �لعمل . ) �ش323 ( 

��بو �لجبين على �لحديث عن �نتخابه مدير�ً  ويعرج 
�ل�صقيري  ك��ان   : ق��ائ��الً   ، �لكويت  ف��ي  �لمنظمة  لمكتب 
ميالً لختياري مدير�ً للمكتب ، ��ولً لمعرفتي �ل�صابقة ، 

 

 ، ، ولحياديتي  ��بناء فل�صطين  وثانياً ل�ني رئي�ش موؤتمر 
��نا   « �ل�صقيري لل�صحفيين تعليقاً على �ختياري :  وقال 
�خترت من �ختاره �ل�صعب؛ ل�ن �لفل�صطينيين في �لكويت 
�ختارو� ��بو �لجبين رئي�صاً لهم ، ولهذ� �ل�صبب ��نا �خترته 

مدير�ً  �خ��ت��ارن��ي  ��ن  وب��ع��د   .  » �لمنظمة  لمكتب  م��دي��ر�ً 
وعندما   ، �لقاهرة  �إل��ى  �لكويت  غ��ادر   ، �لمنظمة  لمكتب 
 ، ��كثر مني  ��نت تعرف �لكويت   «  : ودعته �كتفى بالقول 
و��ن��ت محبوب في �لكويت ، و��ه��ل مكة ��درى ب�صعابها « . 
و��ذكر ��نه قبل ��ن ي�صافر طلب مني ��ن ��عين » علي ح�صن 
�بن  ه��ذ�   : قائالً  �لمنظمة  مكتب  في  موظفاً   » �صالمة 
منا�صل)1( حبذ� لو تا�خذه معك يا ���صتاذ خيري . ! و�ل�مر 
متروك لك ! ) �ش327 ( . ويذكر ��بو �لجبين بع�صاً من 
وهو  �لمنظمة  �إد�رة  ��ثناء  بها  مر  �لتي  �ل�صقيري  معاناة 
�لجانب �ل�صريبي ) �صريبة �لتحرير ( ، و�لدعم �لمادي 
�لذي طالب به ��بناء �صعبه �لعاملين في �لخارج ، و�لذي 

يطالبه ���صالً با�صترجاع �لحق و�ل�ر�ش . 
في حديثه عن �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني ، يقول 
ع��ام 1965  ��ي��ار / مايو  �صهر  نهاية  » قبل   : �لجبين  ��ب��و 
بد�� ��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني يتو�فدون �إلى 
�لثاني  �لوطني  �لمجل�ش  �جتماعات  لح�صور  �ل��ق��اه��رة 
�لتي عقدت في مقر �لجامعة �لعربية في �لقاهرة . وكان 
�ل�صقيري �لذي �نتخب  ��حمد  �لمجل�ش �لجديد برئا�صة 
جانب  �إل��ى  جل�ش  وق��د   ، �ل�ول  �لوطني  للمجل�ش  رئي�صاً 
 �ل�صقيري ��مين عام �لجامعة �لعربية عبد �لخالق ح�صونة . 
��م��ا بخ�صو�ش جل�صة �لمجل�ش �ل�ول��ى فقد  ) ���ش345 ( 
تا�خر �لفتتاح �نتظار�ً لح�صور �لرئي�ش عبد �لنا�صر ، وبد�� 
�لهم�ش يدور بين ��ع�صاء �لمجل�ش ، وكان منهم من يقول 
�إن عبد �لنا�صر لن يح�صر لفتتاح �لمجل�ش ، و�ل�صبب ��نه 
�ل�صقيري  ل�ن   ، �لتحرير  �ل�صقيري ومنظمة  على  عاتب 
�ل�صعبية لإر�صال  �ل�صين  �تفق مع  ��نه  لم يخبره م�صبقاً 
طريق  ع��ن  �لتحرير  منظمة  �إل���ى  �ل��صلحة  م��ن  �صحنة 
ميناء �لإ�صكندرية . ولكن بعد �نتظار ب�صع دقائق ح�صر 
��حمد �ل�صقيري  ��لقى  عبد �لنا�صر و�فتتح �لجل�صة . ثم 
كلمة بد��ها بتوجيه �لتحية للرئي�ش عبد �لنا�صر ، و�صكره 
لح�صوره لفتتاح �لمجل�ش �لوطني .. وقال �ل�صقيري في 
كلمته : » �إن �لرئي�ش عبد �لنا�صر قد ��ُلهم �لحق و�ل�صو�ب 
�إذ قرر في �آخر لحظة �لح�صور لفتتاح �لمجل�ش �لوطني 
فل�صطين  وتحرير  �لفل�صطينية  فالق�صية   ، �لفل�صطيني 
يدعو�ن �إلى ذلك . كما قال �ل�صقيري في خطابه تعري�صاً 
��علن من هذ�   : لنا�صر  بالتبعية  و�لمنظمة  يتهمه  بمن 
�لمنبر على م�صمع من �لرئي�ش عبد �لنا�صر ��ن منظمة 
�لتحرير لي�صت عميلة ل�حد ، ول تابعة ل�حد ، �إنها ملك 
�ل�صعب �لفل�صطيني وحده ، .. ��ما ��نا فاإني ��رف�ش ��ن ��كون 
عميالً ل�حد ، ��نا ل�صت بعميل ، ��نا زميل لعبد �لنا�صر .. 

 

�صعبنا  و�إن   ، �لكفاح  درب  على  ط��ري��ق  رف���اق  و�إي���اه  نحن 
و�ل�حر�ر   ، بالثو�ر  �ل��ث��و�ر  لقاء  �لنا�صر  عبد  مع  يلتقي 
بال�حر�ر . وقد قوبلت كلمة �ل�صقيري با�صتح�صان جميع 

)1( و�لده �لقائد �ل�صهيد ح�صن �صالمة ) م�صاعد �ل�صهيد �لقائد عبد �لقادر �لح�صيني ، قائد �لجهاد �لمقد�ش ( . 
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��ن عبد �لنا�صر  ��ع�صاء �لمجل�ش ، كما لحظت �صخ�صياً 
كان مرتاحاً ل�صماع تلك �لكلمة . 

مطالبين  �ل�ع�صاء  بع�ش  تكتل  �لجل�صات  هذه  وفي 
للجنة  ورئي�صاً  للمجل�ش  رئي�صاً  �ل�صقيري  �نتخاب  بعدم 
�لتنفيذية في �آن و�حد ، وطالبو� بالف�صل بين �لرئا�صتين 
�لقتر�ح  ه��ذ�  �صقط  وق��د   .. �لعمل  �صير  لح�صن  �صماناً 
ل�ن معظم ��ع�صاء �لمجل�ش يرون منحه �لثقة �لكاملة ، 
وذلك بغ�ش �لنظر عن ��ي �قتر�ح . وقبل �ختتام جل�صات 
�لمجل�ش ��عيد �نتخاب �ل�صقيري رئي�صاً للجنة �لتنفيذية ، 

 

وكلف بت�صكيل لجنة تنفيذية جديدة . ) �ش348 ( . 
وبعد �نتهاء �جتماعات �لمجل�ش �لوطني �لثاني �صكل 
�للجنة �لتنفيذية �لثانية ، وكان بع�ش ��ع�صائها من بين 
�ل�صقيري  تابع  ث��م   . �ل�ول���ى  �لتنفيذية  �للجنة  ��ع�صاء 
ن�صاطاته وجولته ليحط عام 1965 في �لكويت ، وكانت له 
مكانة كبيرة هناك لمو�قفه �ل�صابقة وجولته ولن�صاطه 
 في �ل�مم �لمتحدة ، فاجتمع ب�صمو �ل�صيخ عبد�هلل �ل�صالم ، 
وتمكن من �إقناعه بالمو�فقة على تدريب �لفل�صطينيين 
في �لكويت على �ل�صالح باإ�صر�ف �صباط كويتيين ، وكان 
ذل���ك �ل��ح��دث ف��ري��د�ً ي��ت��م ل�ول م���رة ف��ي دول���ة م��ن دول 
�لخليج �لعربي ، وقد ز�ر �ل�صقيري �لمتدربين في �إحدى 

�لدور�ت وخطب فيهم . ) �ش351 ( . 
�لبحث عن  وط��رق  للمنظمة  �لد�خلي  �لنظام  وع��ن   
دعم مادي ومعنوي ، فقد قال ��بو �لجبين : » كان �لنظام 
�لد�خلي للمنظمة ين�ش على تنظيم » يوم فل�صطين « في 
مختلف �ل�صاحات من ��جل �لدعم �لمالي للمنظمة ، وكنا 
 قد �صكلنا لجنة في مكتب �لمنظمة لتنظيم هذه �لحملة ، 
�إلى  �ل�صقيري  ح�صر  فل�صطين  ���صبوع  �إنجاح  ��ج��ل  ومن 
�لكويت ، و��لقى خطاباً في �فتتاح �لمعر�ش �لفني �لذي 

��قمناه « . 
يجب  كان  �لذي  و�لتالحم  و�لتو�فق  �لتهدئة  وحول 
وكاد ��ن يكتمل ، يقول ��بو �لجبين : » في عام 1966 �ن�صم 
و�صاركت   ، �لعرب  �لقوميين  حركة  �لمنظمة  ل��و�ء  تحت 
ب��ارزون في  ��ن�صطة �لمنظمة !! و���صبح لها ممثلون  في 
قو�عد  ���صبحت  �ل��ت��ي   ، �لمختلفة  �ل�صعبية  �لت��ح��اد�ت 
��ن �لتحاد �لعام  ، و��ذكر  �لفل�صطينية  لمنظمة �لتحرير 
لعمال فل�صطين ، و�لتحاد �لعام لطلبة فل�صطين ، ��علنا 
 ، �لمنظمة  ق��و�ع��د  م��ن  قاعدتان  ��نهما  موؤتمريهما  ف��ي 
�لفل�صطينية  للمر��ة  �لعام  �لتحاد  ��ي�صاً  ذلك  ��علن  كما 
�لذي عقد في �لقد�ش �آنذ�ك و�فتتحه �ل�صقيري ��ي�صاً . 

) �ش358 ( 
عقده  تقرر  �ل��ذي  �لثالث  �لوطني  �لمجل�ش  وح��ول 
في غزة ، توجهت وزمالئي �إلى م�صر ومن ثم �إلى غزة ، 
وعندما دخلنا غزة وجدناها �صعلة من �لحما�صة و�لتا�ييد 
للمنظمة ، وكان هناك ح�صور كبير حتى من �ل��صخا�ش 

�لوطنيين  �لمجل�صين  ف��ي  ��ع�����ص��اء  ي��ك��ون��و�  ل��م  �ل��ذي��ن 
�لما�صيين ، وعلمت ��ن �ل�صقيري دعا �لكثيرين لح�صور 
��نه جرى في  �لمجل�ش �لوطني ب�صفة مر�قبين ، و��ذكر 
�لجل�صة �ل�ولى نقا�ش حاد حول جمع �ل�صقيري بين رئا�صة 
�للجنة ورئا�صة �لمجل�ش �لوطني .. و�نتهى �لنقا�ش كما 
للمجل�ش  رئي�صاً  �ل�صقيري  بتثبيت  �لما�صية  �ل�صنة  في 
وللجنة �لتنفيذية . ) �ش359 ( . جاء في خطاب �ل�صقيري 
في هذه �لجل�صات �لحديث عن �إنجاز�ت �لمنظمة و�إ�صارته 
 ، �ل�بحاث  ، ومركز  �لقومي  �ل�صندوق  �نتظام عمل  �إل��ى 
 ، �لمختلفة  �ل�قطار  في  �لمنظمة  مكاتب  عمل  و�نتظام 
��ن  و�إع���الن   ، �لتحرير  لمنظمة  �ل�صعبي  �لتنظيم  وب��دء 
�نتخابها  ج��رى  �ل��ت��ي   ، �لمختلفة  �ل�صعبية  �لت���ح���اد�ت 
عن  تحدث  ثم   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  قو�عد 
رحلة وفد �لمنظمة �إلى �ل�صين �ل�صعبية ، وبّين ��ن تلك 
�لرحلة كانت ناجحة . وفاجا� �ل�صقيري ��ع�صاء �لمجل�ش 
��صتبد�ل جي�ش  بعد ذلك با�ن طلب منهم �لمو�فقة على 
���صار  �لتحرير �لفل�صطيني بالكتائب �لفل�صطينية ، �لتي 
�إليها �لميثاق ، وتحدث �ل�صقيري عن �لنتخابات ، و��علن 
��ع�صاوؤه منتخبين  �صيكون  �لمقبل  �لوطني  �لمجل�ش  ��ن 
من �ل�صعب �لفل�صطيني ، وقال : منعاً لالإحر�ج �صا�كون ��نا 

�لمر�صح �لوحيد عن ��ر��صينا �لمحتلة ! ) �ش360 ( . 
�ل�صعبية  �لجبهة  ��ن�����ص��ا�  حب�ش  ج���ورج  ��ن  ذك���ره  وم��م��ا 
�لعنا�صر  �آنذ�ك من  ، وتا�لفت �لجبهة  لتحرير فل�صطين 
 ، �ل��ع��رب  �ل��ق��وم��ي��ي��ن  ح��رك��ة  ف��ي  �ل��ن�����ص��ط��ة  �لفل�صطينية 
حب�ش  ج��ورج  �نتقدو�  �لعرب  �لقوميين  بع�ش  ��ن  و��ذك���ر 
في �تخاذه هذه �لخطوة ، و�صحب �لعنا�صر �لفل�صطينية 
من حركة �لقوميين �لعرب ، مما �صبب في �إ�صعاف تلك 
�لحركة ، كما �نتقدوه ��ي�صاً ل�نه لم يتعاون مع �ل�صقيري 
عند �إبر�ز �لكيان �لفل�صطيني ، وتا��صي�ش منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية ، وقالو� : لو تعاون جورج حب�ش مع �ل�صقيري 
�آن�����ذ�ك ل��ك��ان��ت ح��رك��ة �ل��ق��وم��ي��ي��ن �ل���ع���رب ه���ي �لف�صيل 
غر�ش  عندئذ  ول�مكنها   ، �لتحرير  منظمة  في  �لرئي�صي 

�ل�فكار �لقومية فيها و�ل�صيطرة عليها . ) �ش364 ( 
 ولكن �لنك�صة قلبت ظهر �لمجن ، وغيرت �لح�صابات ، 
موؤتمر  لعقد  �لكويت  دول��ة  فدعت   ، �لمو�قف  فتد�خلت 
هناك  وعقد   ، �ل�م���ر  لتد�ر�ش  �ل��ع��رب  �لخارجية  ل���وزر�ء 
برئا�صة ��حمد طوقان رئي�ش وزر�ء �ل�ردن ، وقد ح�صرت 
وك����ان جو   ، لفل�صطين  م��م��ث��ل��ي��ن  �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ح���م���د  م���ع 
�لموؤتمر جو يا��ش وتقهقر ، ومن �لمهم هنا ��ن ���صير �إلى 
�ل�صيخ  ��صتدعاني  �لموؤتمر �لمذكور  �إلى  ��نه قبل �لدعوة 
، و��مير  �آنذ�ك  �صباح �ل�حمد ) وزير �لخارجية �لكويتي 
دول���ة �ل��ك��وي��ت �ل��ح��ال��ي ( وح��دث��ن��ي ع��ن �ل��م��وؤت��م��ر ، و��نه 
يميل �إلى عدم توجيه �لدعوة �إلى منظمة �لتحرير ، ل�ن 
معروف  غير  مكانه  و�ل�صقيري  �صقطت  و�لقطاع  �ل�صفة 
وكان هذ� موقفاً خطير�ً   . �لغربية  �ل�صفة  بعد مغادرته 
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جد�ً ل�نني خ�صيت ��ن تكون هذه بد�ية لإغفال �لعتر�ف 
بالمنظمة في �ل�صاحة �لعربية ، وحدثت �ل�صيخ بهو�ج�صي 
، وهكذ� �ت�صلت  بتوجيه �لدعوة لل�صقيري  ��خير�ً  فاقتنع 
ب�صفيق �لحوت مدير مكتب �لمنظمة في بيروت لإي�صال 
�لدعوة لل�صقيري . )�ش �ش 370 ، 371 ( ولم نكن نعرف 
مكان وجوده ، بعد ��ن كان قد و�صل �إلى عمان في �آخر مايو 
1967 ب�صحبة �لملك ح�صين ، بعد ��ن ت�صالحا في �لقاهرة 
يذكر   . �لنا�صر  عبد  جمال  �لرئي�ش  وح�صور  بو�صاطة 
�ل�صقيري في مذكر�ته » ��نه بعد و�صوله �إلى عمان توجه 
 ، �إلى �لقد�ش و��دى �صالة �لجمعة في �لم�صجد �ل�ق�صى 
��ن  �إلى  ومن مكتب �لمنظمة في �لقد�ش ر�قب �ل�ح��د�ث 
�لعربية  للقيادة  �جتماع  لح�صور   ، عمان  �إل��ى  ��صتدعي 
، وخالل ذلك �صقطت  �لنك�صة  �لموحدة عقب �صباح يوم 
 ، �لم�صري  �لطير�ن  على  �لق�صاء  بعد  �لغربية  �ل�صفة 
علي  �لقائدين  مع  �لعمليات  غرفة  في  �ل�صقيري  وبقي 

عامر وعبد �لمنعم ريا�ش . ) �ش371 ( 
بعد �صقوط �لقد�ش و�لقطاع في ��يدي �لحتالل ، �صدر 
ق��ر�ر مجل�ش �ل�م��ن �ل��دول��ي رق��م 242 . وق��د قبلته م�صر 
بتحفظ ، ولكن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية رف�صت �لقر�ر 
�صيء  تقديم  دون   » �إ�صر�ئيل   « ب�  �عتر�ف  ميثاق  ك��ان  ل�ن��ه 

لل�صعب �لفل�صطيني ، وعندما رف�صت م�صر �إذ�عة �لرف�ش 
�لرئي�ش  ��ع��ط��ان��ي   ، بالقاهرة  فل�صطين  �صوت  �إذ�ع���ة  م��ن 
و�صافرت   . �ل��ق��ر�ر  برف�ش  �لمنظمة  ق��ر�ر  ن�ش  �ل�صقيري 
�إلى  �لرف�ش  ق��ر�ر  و�صلمت   ، بيروت  �إل��ى  ذ�ت��ه  �ليوم  م�صاء 
�لزميل �صفيق �لحوت ، مدير مكتب �لمنظمة في بيروت ، 
و�لذي تولى ن�صره في �ل�صحف �للبنانية ، و�صلمه لوكالت 
�ل�نباء و�لإذ�عة . وهكذ� ن�صر قر�ر �لمنظمة برف�ش قر�ر 

مجل�ش �ل�من رقم 242 . ) �ش374 ( 
�ل�صقيري  فيها  �ختلف  و�لتي   ، �لخرطوم  قمة  وبعد 
مع �لقادة �لعرب ، وبعد ��ن و�فق عبد �لنا�صر على قر�ر 
 242 ، ظهر �لخالف و��صحاً بين �ل�صقيري وعبد �لنا�صر ، 
�ل�صقيري  ب��م��و�ق��ف  تطعن  �لم�صرية  �ل�صحف  وب����د��ت 
�لهزيمة  ��ج���و�ء  وو�صط   ، لفتح  �لفد�ئي  بالعمل  وت�صيد 
و�لحيرة قدم �صبعة من ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية لمنظمة 
لإف�صاح  بال�صتقالة  يطالبونه  كتاباً  لل�صقيري  �لتحرير 
�لمجال لقيادة ��خرى . فقدم ��صتقالته يوم 1967/12/24 
ووجه �ل�صتقالة عبر �إذ�عة �صوت فل�صطين من �لقاهرة 
على  ي�صتقيل حفاظاً  �إنه  قائالً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إلى 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . ) �ش375 ( 
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اإبحار بال �شطاآن *
هارون ها�شم ر�شيد

هارون ها�صم ر�صيد �ل�صاعر �لفل�صطيني �لكبير ، عمل 
في مكتب �لمنظمة منذ عام 1965 ، وتولى �آنذ�ك �صوؤون 
�إعالم منظمة �لتحرير �لفل�صطينية في �لقطاع ، و�صوؤون 
�إعالم جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، وممثالً لإذ�عة �صوت 
 فل�صطين ، وهو من �لذين ر�فقو� مولد جي�ش �لتحرير ، 
 ، وتدريبه  �لجي�ش  �إع���د�د  في  �ل�صقيري  ر�ف��ق  وبالتالي 
كتابه  ف��ي  �ل�صقيري  م��ع  ذك��ري��ات��ه  ي�صحت�صر  هنا   وم��ن 

» �إبحار بال �صطاآن « قائالً : 
��ن  ب��ع��د  ع���ام 1964  غ���زة  �إل���ى  �ل�صقيري  ق���دم  ع��ن��دم��ا   «
�لكيان  بناء  �إع��ادة  بالعمل على  �لعربي  �لقمة  كلفه موؤتمر 
�لفل�صطيني ، وعندما قدمته في �لمهرجان �لكبير ، �لذي 
��قيم في ملعب �ليرموك في غزة ، و��صتمعت �إليه ، و��صتمع 
 �إليه �ل�صعب بكافة فئاته ، وعندما دوى �صوت �لجماهير : 
» يا �صقيري �صعبك قال هات �صالح وخود رجال « ، كنت ��ح�ش 
�ل��ذي ي�صدر عني  ، و��ن كل  ��ول��د من جديد  ��نني  لحظتها 
كالماً و�صعر�ً ، في طريقه �إلى ��ن يكون حقيقة . ولما تحقق 
و�لتحاد   ، �لت�صريعي  �لمجل�ش  باإقامة   ، �ل�صيا�صي  �لبناء 
�لقومي ، و�لبناء �لع�صكري بكتائبه �لفل�صطينية و�لتدريب 
�ل�صعبي ، وقو�عد �لتحاد �لقومي ، وعقد �لمجل�ش �لوطني 
�لفل�صطيني ، و��قيمت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، و�فتتح 
مكتب �لمنظمة في غزة ، وولد �لجي�ش �لفل�صطيني ، و��علن 
�لتجنيد �لإجباري؛ ر��يت كل هذه �لخطو�ت �لو��صعة كا�نما 
ل�صتقبال  معدة  كانت  �ل�ر�صية  ل�ن   ، بالزمن  تعترف  لم 

�لمولود �لجديد . ) �ش404 ( 
�إلى �لجامع   وعندما ز�ر �ل�صقيري غزة 1965 توجه 
حق  على  فيه  رك��ز  وق��د  خطاباً  ليلقي   ، �لكبير  �لعمري 
جي�صه  و�إق��ام��ة   ، �ل�صالح  حمل  ف��ي  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
�ليوم وف��ي هذ�  ه��ذ�  » هاهنا في   : . ومما قاله  �لقومي 
�لقطاع �لمر�بط ، �لذي يقف ��بناوؤنا فيه جميعاً : ن�صاوؤه 
وعماله .. وطالبه؛ مر�بطين توطيد�ً للعهد ، وتجديد�ً 
 له .. لقد قطعتم هذ� �لعهد على ��نف�صكم منذ زمن بعيد ، 
�لقطاع  هو  �لقطاع  ه��ذ�   ، عليكم  بجديد  لي�ش  و�لكفاح 
�لمجاهد با�بنائه جميعاً ، و�صدقتم ما عاهدتم عليه هنا ، 
و��نتم مقبلون على �لتجنيد �لإجباري بكل همة و�إيمان ، 

فالتجنيد قام على ���صا�ش متين « . ) �ش413 ( 
 » ي��وم��ه��ا ك���ان ل��ي ���ص��رف م��ر�ف��ق��ة ��ح��م��د �ل�صقيري 
وتقديمه ل�صباط وجنود جي�ش �لتحرير ، �إذ وقف يومها 
 يقول و�صط �صباطه وجنوده : » ��يها �ل�صباط �ل�صجعان ، 
تحية  �ل��ي��وم  ه��ذ�  ��حييكم  جئت   ، �لبو��صل  �لجنود  ��ي��ه��ا 

، �صعب  �لكفاح و�لن�صال  و��نتم طليعة   ، �لكفاح و�لن�صال 
 ،  » تحييكم  كذلك  �لعربية  و�ل�م���ة   ، يحييكم   فل�صطين 
 » و��نتم تمثلون جي�ش �لتحرير في هذ� �لقطاع �لمر�بط ، 
ك��ان ي��ر�ودن��ا من زم��ن بعيد ، فقد كان  ��م��الً كبير�ً  ��رى 
طلب �صعب فل�صطين في كل مكان ��ن يكون تحت �ل�صالح 
، و��بناءكم  ، و��هلكم  ��نتم تركتم منازلكم   «  . و�لتنظيم « 
تعي�صون  ولعلكم  �ل��ث��ك��ن��ات  ه���ذه  ف��ي  ل��ت��ك��ون��و�   ، وب��ن��ات��ك��م 
ظروفاً �صعبة وقا�صية ، ولكن ل�نها في بد�ية �لطريق ، 
�ل�خير  �ل�صهر  ( في  . ) ���ش414   » فال بد من �صعوبات 
من عام1966 وبعد قيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 
 و�إقامة جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، و�لحر�ش �لوطني ، 
قطاع  ف��ي  �ل��ح��دود  على  �لفل�صطينية  �ل��ق��و�ت  و�ن��ت�����ص��ار 
 ، ك��ت��اب فل�صطين  �ت��ح��اد  ب��اإق��ام��ة  �لمنظمة  ف��ك��رت   ، غ��زة 
وت�صكلت لجنة تح�صيرية من ��حد ع�صر ع�صو�ً ، لتحديد 
 ، �لفل�صطيني  �ل���ت���ر�ث  ب��ع��ث   : وم��ن��ه��ا  �لت���ح���اد  ��ه�����د�ف 
وتنميته كجزء من �إعد�د بناء �لكيان وكجزء من معركة 
�ل�صخ�صية  و�إب������ر�ز   ، �ل��ع��دو  م��ع  �ل��م�����ص��ي��ري��ة  �ل��ت��ح��ري��ر 
ما�صي  عن  و�ل��در����ص��ات  �لبحوث  و�إج���ر�ء   ، �لفل�صطينية 
�ل�صعب �لفل�صطيني وعر�قته وق�صاياه �لفكرية ، وتمثيل 
فل�صطين في �لموؤتمر�ت �لدولية ، و�لإ�صهام في ��ي ن�صاط 
فكري و��دبي . وحين عقد �لموؤتمر �ل�ول عام 1966 ��علن 
 ، �لموؤتمر  �فتتاح  عن  �ل�صقيري  ��حمد  �لمنظمة   رئي�ش 
من  �لق�صية  فيه  ت��ن��اول  وتاريخياً  ه��ام��اً  خطاباً  و��ل��ق��ى 
مختلف ��بعادها ، و�لمخاطر �لتي تهددها ، ودعا �ل�صعب 
 ، و�ح��د�ً  �صفاً  و�لعمل   ، و�لتالحم  للتكاتف  �لفل�صطيني 
ليكون �ل�صعب كله جبهة و�حدة في وجه �ل�ع��د�ء . وبد�� 
�لكيان �لفل�صطيني يتكامل ، فقد ��قبل ��يار/ مايو 1967 
منظمة  ��خ��ذت  فقد   ، �ل�صابقة  �ل�ع���و�م  من  كغيره  لي�ش 
عملها  تمار�ش  وج��ي��زة  م��دة  ف��ي  �لفل�صطينية  �لتحرير 
 ، قو�عده  بمختلف  �ل�صعبي  �لتنظيم  فا�قامت   ، �لوطني 
كما   ، �لفل�صطينية  �لتجمعات  ومو�طن   ، غزة  قطاع  في 
��قامت جي�ش �لتحرير ، بكتائبه و���صلحته ، و��ن�صا�ت مركز 
ون�صرت   ، �لفل�صطيني  �ل��ق��وم��ي  و�ل�����ص��ن��دوق   ، �ل�ب��ح��اث 
» �صوت  �إذ�ع���ة  ب���د��ت  كما   ، �لعربية  �ل��ب��الد  ف��ي  مكاتبها 
بثها   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �صوت   » فل�صطين 

�لو��صع . ) �ش445 ( 
��مام هذ� �لوهج �لمب�صر �لو�عد ظهرت غيوم تتكاثف 
ف��ي ���ص��م��اء �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي ، ف��ق��د ت��ح��دث��ت �ل�خ���ب���ار عن 
�ل�صورية  �لحدود  على  تتجمع  �صخمة  �إ�صر�ئيلية  ح�صود 
وتو��صلت   ، �ل��ق��اه��رة  �إل���ى  مو�صكو  م��ن  م��ع��ل��وم��ات  وف���ق 

)*( هارون ها�صم ر�صيد ، اإبحار بال �شطاآن ، د�ر مجدلوي للن�صر ، 2004 ، �ش 479 .
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��حد  بلغت   » �لإ�صر�ئيلية   « �لقو�ت  ��ن  �إلى  ت�صير  �ل�خبار 
لحتمال  قلقاً  يبدون  �ل�صوفييت  جعل  مما   ، ل��و�ء  ع�صر 
�إلى عبد  ، و��وح��و�  �إ�صر�ئيل « بهجوم على �صورية   « قيام 
 �لنا�صر ب�صرورة ح�صد قو�ته في �صيناء لمنع » �إ�صر�ئيل « 
من �صن �لهجوم على �صورية . كان �لزعيم �ل�صقيري في 
زيارة لغزة ، وكنا بمنا�صبة �قتر�ب ذكرى �لخام�ش ع�صر 
، نعد ون�صتعد لإقامة �لذكرى بغير ما  ��ي��ار / مايو  من 
�إق��ام��ة عر�ش  رك��زن��ا عليه  م��ا  و��ب���رز   ، �صابقاً  نقيمها  كنا 
�ل�صعب  لي�صعد  �لمجهول  �لجندي  ��م���ام  كبير  ع�صكري 
بقو�ته �لم�صلحة ، ويرى ��بناءه وقد �صارو� جي�صاً يتكامل 

با��صلحته �لمختلفة . ) �ش445 ( 
 توقفت ��مام �لن�صب �لتذكاري �صيارة جيب ع�صكرية 
، نزل منها �صابط وناولني  �لتحرير  �صيار�ت جي�ش  من 
�صت �لر�صالة فاإذ� هي من قيادة جي�ش  ر�صالة مغلقة ، َف�صَ
�لتحرير ، تخطرني باإلغاء �لحتفال و�لعر�ش �لع�صكري 
لإعالن حالة �لطو�رئ ، ركبت �صيارتي وتوجهت بالر�صالة 
�إلى مقر �إقامة » ��حمد �ل�صقيري « في ق�صر �لحاكم �لعام 
 ، وج��ه��ه  ل��ون  فتغير  وق��ر��ه��ا  تناولها   ، غ��زة  �صاطئ  عند 
و�كت�صى بذلك �لجو �لمتا�مل ، ودفع بها �إلى مظروفها ، 
 وناولني �إياها وهو يقول : » �صامحك �هلل يا عبد �لنا�صر ، 
و�هلل ما هذ� وقته ول نحن م�صتعدون بعد « و�لتفت �إلّي 
ور�ء  ون��ك��ون   ، �لجماهير  نعبئ  ��ن  �لآن  دورن���ا   «  : ق��ائ��الً 

�لزعيم �لقائد و�هلل معنا « . ) �ش446 ( 
لم تكن �لجماهير ��قل من �ل�صقيري حما�صاً و�ندفاعاً 
ول تلهفاً �إلى لحظة �لنطالق و�إ�صارة �لبدء ، وبعد جولته 
 في �لمع�صكر وكتائب جي�ش �لتحرير ، تركنا �إلى �لقاهرة ، 
وفي   . و����ص��ت��ع��د�د�ً  �إع����د�د�ً   ، ب���د��  �ل��ت��ي  �لر�صالة  لنو��صل 
�إلى ثكنة ع�صكرية ، قو�ت  ��ي��ام قالئل تحول �لقطاع كله 
جي�ش �لتحرير ، �لحر�ش �لوطني ، قو�ت �لدفاع �لمدني ، 
�لتنظيم �ل�صعبي ، �لتنظيم �لن�صائي ، كلها تالحمت لتكون 

جبهة و�حدة في مو�جهة �لعدو . ) �ش447 ( 
بال�مل  �لم�صحون  و�لجو   ، �لملتهب  �لحما�ش  رغ��م   

و�لمعنويات �لعالية ، فاإن كلمات �ل�صقيري ظلت تطن في 
���صعر بذلك عند  ب��د��ت   .  » بعد  ن�صتعد  لم  �إننا   «  : ��ذن��ي 
�لتي  للطريقة  �ليومية  وم�صاهدتي   ، �لمبا�صر  �حتكاكي 
تجري بها �ل�صتعد�د�ت للمو�جهة ، فقد كانت �لفو�صى 
�صاربة ��طنابها ، و�لتحرك �لع�صو�ئي لت�صليح �لمو�طنين ، 
ثم ��صطر�ب �لقيادة وت�صاربها . وكانت �ل�حد�ث تتالحق 
ب�صرعة ، فقد ��علن �لرئي�ش جمال عبد �لنا�صر في خطاب 
�إذ� ن�صبت �لحرب فاإنها �صتكون  ��نه   ، ��مام �لعمال �لعرب 
�صاملة ، وهدفها تدمير » �إ�صر�ئيل « ، ونحن و�ثقون من 
�لن�صر ، كما ��ننا م�صتعدون �لآن للحرب مع » �إ�صر�ئيل « ، 
و��صفاً �لوليات �لمتحدة با�نها �لعدو �لرئي�صي ، وو�صف 

بريطانيا با�نها ذيل ل�ميركا . ) �ش448 ( 
 وفي 30 مايو / ��ي��ار ، حدث تطور هام هّز �لم�صاعر 
و��لهب �لحما�ش عندما و�صل �لملك ح�صين �إلى �لقاهرة 
ب�صورة غير متوقعة ، ومكث في �لقاهرة �صت �صاعات وّقع 
خاللها �تفاقية دفاع م�صترك مع �لرئي�ش عبد �لنا�صر ، 
وكان لهذ� �لتطور �لمفاجئ من �ل�حد�ث وقع �لمفاجا�ة 
ح�صين  �لملك  ��صطحب  وقد   ، �لم�صريين  وعلى  علينا 
معه في طريق عودته زعيم منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
��حمد �ل�صقيري �إ�صارة �إلى �لتالحم و�لتالقي و�لت�صامن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ه���دف �ل�ه�����م ، وه���و �لن��ت�����ص��ار ع��ل��ى �لعدو 
�لإ�صر�ئيلي ، ) �ش452 ( . كل ذلك جعلنا في قطاع غزة 
�لحما�ش  عالية من  ب��روح  يونيو   / �صهر حزير�ن  ندخل 

و�لتوقد و�لإيمان بالن�صر . 
 �لحقيقة ��ن » �إ�صر�ئيل « ، �فتعلت �لحرب عام 1967 
ليتوقف �لمد �لهائل لنهو�ش �لكيان �لفل�صطيني ، فلقد 
��رع��ب �لعدو ما يجري في قطاع غزة ، وما �متد لي�صل 
�إلى مناطق �ل�صتات في �صورية ولبنان و�لعر�ق ، �ل�صعب 
�لفل�صطيني �صاحب �ل�ر�ش ومالك �لوطن ، ينه�ش من 
 ، �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش   ، متكامل  بكيان  ج��دي��د 
�إذ�عة   ، �آلف �لمثقفين و�ل�كاديميين   ، مجل�ش ت�صريعي 
 . �لتحرير  منظمة   ، �لعازلة  لال��صو�ر  �قتحام   ، مدوية 
ولذلك جازفت » �إ�صر�ئيل « بالحرب ، و�فتعلت ���صبابها . 
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تجربتي مع الأيام *
اأحمد اليماني ) اأبو ماهر (

ل زلت ��ذكر �للقاء �ل�ول لي مع �ل�صقيري قبل حو�لي 
�صتين عاماً ، حين كنت طالباً في مدر�صة عكا �لثانوية ، 

 

عكا  مدينة  ف��ي  ���صامة  ن��ادي  دع��ا  بلفور  وع��د  وبمنا�صبة 
��ع�����ص��اء �ل���ن���ادي وم��ع��ل��م��ي م���د�ر����ش �ل��م��دي��ن��ة و�لطالب 
لح�صور محا�صرة يلقيها �لمحامي ��حمد �ل�صقيري ، حول 
وعد بلفور �لذي ��عطته �لحكومة �لبريطانية لليهود في 
في  �ل�صقيري  كلمات  بع�ش  ��ذك��ر  ومازلت   ،  1917/11/2
 .. ع��ام  ب�صكل  �ل�صتعمار  ه��اج��م  لقد   ، �لمحا�صرة  تلك 
�للذين  �لفرن�صي و�لبريطاني  وخ�ش بهجومه �لنتد�ب 
ق�صمت  �لتي   ،  1916 ع��ام  بيكو   - �صايك�ش  �تفاقية  عقد� 
.. ثم ركز  �إلى دوي��الت  �ل�صام  �لمعروفة ببالد  �لمنطقة 
�ل�صهيونية  �لحركة  ثبتت  �لتي  بريطانيا  على  هجومه 
 ،  ) �لن��ت��د�ب  �ل�م���م ) �صك  �ت��ف��اق ع�صبة  ف��ي  وكر�صتها 
و��نهى محا�صرته متوجهاً �إلى �لمدر�صين و�لطالب ، با�ن 
يتعمقو� في در��صة تاريخ وجغر�فية فل�صطين ، و�لوطن 
و��طماعها   ، �ل�صهيونية  �لحركة  ون�صا�ة  وتاريخ  �لعربي 
�إلى  يدر�صونه  ما  ينقلو�  و��ن   ، بال�صتعمار  و�رتباطاتها 
هذه  ت�صكله  �ل����ذي  ب��ال��خ��ط��ر  لتوعيتهم   ، �ل��م��و�ط��ن��ي��ن 
�لحركة �لم�صتندة �إلى حكومة �لنتد�ب �لبريطاني ، ثم 
 توجه �إلى �لح�صور ب�صكل عام و�إلى �ل�صباب ب�صكل خا�ش ، 
�صرورة  �إل���ى  �ل�صباب  م��ن  معارفهم  تنبيه  منهم  طالباً 
مقاطعة �للتحاق بالجي�ش �لبريطاني �لذي كان يجند 
�لحرب  كانت   (  . �لقتال  ميادين  �إل��ى  ويدفعهم  �ل�صباب 

�لعالمية �لثانية م�صتمرة ( . 
( قمت  ) كيفون  ف��ي م�صيف  لبنان  ف��ي  ��ق���ام  وح��ي��ن 
وبع�ش �ل�خ���وة ب��زي��ارت��ه ، وه��ن��ا�ن��اه ب��ال��ع��ودة �إل��ى لبنان ، 
وقدرنا �لموقف �لقومي �لذي وقفه في �ل�مم �لمتحدة ، 
ثم ��ثرنا بع�ش �لق�صايا �لخا�صة بالإخوة �لفل�صطينيين 
في  يو�جهون �صعوبة  كانو�  ، حيث  لبنان  �لمقيمين في 
�لتنقل بين لبنان و�صورية لزيارة ��هلهم ، ووعدنا �ل�صقيري 
خير�ً وقال �إنه ذ�هب �إلى دم�صق ، و�صيلتقي مع �لم�صوؤولين 
ويطرح معهم ما قدمناه له من معلومات ، وحدثنا عن 
روؤيته �لم�صتقبلية لم�صار �لق�صية �لفل�صطينية على �صوء 
�ل�مم  �ل�ع�صاء في  �لو��صعة ومعرفته بمو�قف  �إطاللته 
�لعربي  �ل�صعب  بدعوة  يقوم  ��ن  منه  وطلبت   ، �لمتحدة 
���صلوباً ل�صتعادة  �لم�صلح  �لكفاح  �عتماد  �إلى  �لفل�صطيني 
�ل��ح��ق .. و�ل�����ص��ع��ي م��ن خ���الل �ت�����ص��الت��ه وم��وؤي��دي��ه في 
بالكفاح  و�لبدء  �لمادية  �لإمكانات  تامين  �إلى  فل�صطين 
ه��ذ� عمل ل   : �لف�صحى  بلغته  �ل�صقيري  ف��رد   ، �لم�صلح 

��تحمل م�صوؤوليته ، و���صفق له �إذ� نجح . 
في  عقد  �ل��ذي  �لعربي  �لقمة  موؤتمر  كلفه  وبعدما 
�لقاهرة باإجر�ء �ت�صالته بالفل�صطينيين ، ر�ح �ل�صقيري 
 يطوف على �لبلد�ن �لعربية �لتي يوجد فيها فل�صطينيون ، 
ويعقد �جتماعات مع �ل�صلطات من ناحية ، ويعر�ش على 
�لكفاء�ت �لفل�صطينية قر�ر موؤتمر �لقمة ، وعند و�صوله 
، وقمت  ب��ي��روت  ف��ي  �لريفير�  ف��ي فندق  ن��زل  لبنان  �إل��ى 
وبع�ش �لإخوة بزيارته في �لفندق ، فحدثنا عما تم في 
�لموؤتمر ، و�ل�صت�صار�ت �لتي ��جر�ها في �لبلد�ن �لعربية 
 ، �لعليا  �لهيئة �لعربية  ، و�صعيه للتعاون مع  �لتي ز�ره��ا 

وختم كالمه قائالً : ما ر��يكم بما تم حتى �لآن ؟ 
��جبته : �صكر�ً لكم ���صتاذنا �لكريم على هذ� �لعر�ش ، 

و��صمح لي ��ن ���صجل مالحظتين : 
الأولى : كل ما نرجوه ��ن تكون كعهد جماهير �صعبنا 
بك مد�فعاً عنيد�ً عن حقوق �ل�صعب ، وممثالً حازماً لكل 

تطلعاتهم . 
�لفل�صطينية  ل��ل��ج��م��اه��ي��ر  ك��م��م��ث��ل  ��ن����ت   :  الثانية 
�ل��م�����ص��ردة ، و�ل���ذي���ن ت��ت��ج��م��ع ��غ��ل��ب��ي��ت��ه��م �ل�����ص��اح��ق��ة في 
�لمخيمات ، تنزل في هذ� �لفندق �ل�صخم حيث ي�صطر 
�لفل�صطينيون للمجيء �إلى بيروت للقائك . كان �ل�ولى 
��ن   - ��ه��ل مخيم عين �لحلوة - مثالً  ��ن تطلب من  بك 

يقيمو� لك خيمة ت�صتقبل فيها �لالجئين ؟ 
رد �ل�صقيري بلغته �لف�صحى مازحاً : 

��ول ما �صا�قوم به - بعد �إقامة دولتنا في فل�صطين - 
��ن ��عيدك �إلى �ل�صجن ) وكان يذكرني بم�صاعيه لإطالق 
 �صر�حي من �لزنز�نات �للبنانية عندما يتو�جد في لبنان ( 
و���صاف : ��ما بالن�صبة للفندق فقد �عتدت ��ن ��نزل بهذ� 
�لفندق كلما تو�جدت في بيروت ، ل�نه يذكرني بمنزلي 

في عكا �لقائم هناك على �لبحر . 
�لعمل مع  ، متابعاً  ��قمت في لبنان  وبعد نكبة 1948 
للعودة عبر  �لإع���د�د  ��ج��ل  ، من  �لم�صردين  �صعبي  ��ب��ن��اء 
�لفل�صطيني  �لن�صالي  �لم��ت��د�د   ) �ل��ث��ا�ر  �صباب   ( تنظيم 
��علن �لرئي�ش  لحركة �لقوميين �لعرب . وفي بور�صعيد 
 1963/12/23 في  ��ل��ق��اه  خطاب  في  �لنا�صر  عبد  جمال 
عربي  موقف  لتخاذ   ، عربي  قمة  موؤتمر  عقد  ���ص��رورة 
موحد من ق�صية تحويل �لعدو �ل�صهيوني لمجرى نهر 
�ل�ردن ، وكان �ل�صقيري �آنذ�ك يمثل فل�صطين في جامعة 

�لدول �لعربية . 

)*( ��حمد ح�صين �ليماني ، تجربتي مع الأيام ، الجزء الخام�س ، تجربتي المتوا�شعة في اإطار منظمة التحرير الفل�شطينية 
، دم�صق : د�ر كنعان للدر��صات و�لن�صر ، 2004 ، 347 �صفحة .
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جدول  على  وك���ان   1964/1/13 ف��ي  �لموؤتمر  وع��ق��د 
في  ��بنائها  ودور   ، فل�صطين  بق�صية  خا�ش  بند  ��عماله 
�لمناق�صات  خ��الل  وم��ن   ، وطنهم  بتحرير  �لم�صاهمة 
باإجر�ء  �ل�صقيري  ��ح��م��د  بتكليف  ق���ر�ر�ً  �لموؤتمر  �تخذ 
�لت�صالت مع �لقوى و�ل�صخ�صيات ، و�ل�طر �لجماهيرية 
�آر�ئهم  ، للوقوف على  �لفل�صطينية في �ل�قطار �لعربية 
 وتقديم تقرير �إلى �ل�مانة �لعامة لجامعة �لدول �لعربية ، 
في  �صيعقد  �ل���ذي  �ل��ث��ان��ي  �لقمة  م��وؤت��م��ر  على  لتعر�صه 

�لإ�صكندرية خالل �صهر ��يلول �لقادم 1964 . 
�لمحامي  وه��و   ، �لقمة  ق���ر�ر  �إل���ى  �ل�صقيري  ��صتند 
 �ل��م�����ص��ه��ود ل��ه ب��ال��ك��ف��اءة �ل��ق��ان��ون��ي��ة ، وك�����ص��ب �ل��ق�����ص��اي��ا ، 
و�إط���الل���ت���ه �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة �ل��و����ص��ع��ة ع��ل��ى م��ج��رى ق�صية 
 ، �لدولية  و�لمحافل   ، �لعربية  �لمجالت  في  فل�صطين 
 ور�ح في تحركاته و�ت�صالته يتجاوز قر�ر موؤتمر �لقمة ، 
منظمة  لت�صكيل  ���صا�صي  ونظام   ، ميثاق  م�صروع  فو�صع 
تمثل �ل�صعب �لفل�صطيني ، وتد�فع عن حقوقه ، وت�صهم 

باإعد�د ��بناء فل�صطين للم�صاركة في معركة �لتحرير . 
وقد لقت �لم�صاريع �لتي ��عدها ، و�ل�فكار �لتي كان 
يطرحها ، ��صتح�صان �ل�غلبية �ل�صاحقة من �لذين �لتقى 
بهم ، بينما كان ��ع�صاء �لهيئة �لعربية �لعليا ومنا�صروها 
غير مرتاحين لهذ� �لتحرك ، ويرون فيه بد�ية ت�صكيل 
�إطار جديد ، يحل محل �لهيئة في تمثيل قيادة �ل�صعب 

�لفل�صطيني . 
�ل�صقيري  �صكل   ، �لت�����ص��الت  ج��ول��ة  ��صتكمال  وب��ع��د 
�لكفاء�ت  م����ن  ��ع�������ص���اءه���ا  �خ����ت����ار  ت��ح�����ص��ي��ري��ة  ل��ج��ن��ة 
 �لفل�صطينية �لمقيمين في �لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية ، 
غالبية  ي�صكلون  �ل�ردن  �صفتي  ف��ي  �لفل�صطينيين  ل�ن 
�لتالية  �ل�ول����ى  �للجنة  �صمت  وق���د   ، فل�صطين  ���ص��ك��ان 
 ���صماوؤهم : روحي �لخطيب ، ��نور ن�صيبة ، قدري طوقان ، 
فالح �لما�صي ، �صعيد عالء �لدين ، يو�صف عبده ، عبد 

�لرحمن �ل�صك�صك ، و�لآن�صة زليخة �ل�صهابي . 
في  ل��ه��ا  �ج��ت��م��اع  ��ول  �لتح�صيرية  �للجنة  وع��ق��دت 
و��صتمرت في عقد   ، بتاريخ 1964/3/25  �لقد�ش  مدينة 
جل�صاتها ، حتى ��نجزت م�صروع خطة عمل تق�صي بعقد 
يح�صره   ، �لقد�ش  مدينة  في  فل�صطيني  وطني  موؤتمر 
مندوبون عن �لفل�صطينيين في �لبالد �لعربية . و�صّكل 
�لعربية  �لبلد�ن  في  فرعية  تح�صيرية  لجاناً  �ل�صقيري 
�لم�صيفة للفل�صطينيين ، مهمتها : �إعد�د قو�ئم با��صماء 
�لموؤتمر  لع�صوية  �للجان  تر�صحهم  �لذين  �لمندوبين 
�لوطني �لفل�صطيني . وعقد �لموؤتمر في �لقد�ش �صباح 
و�صهد   ، ع�����ص��و�ً   379 بح�صور   1964 ��ي����ار   28 �لخمي�ش 
 �لموؤتمر �لملك ح�صين ، وعدد من �لم�صوؤولين �ل�ردنيين ، 
وع��ب��د �ل��خ��ال��ق ح�����ص��ون��ة �ل�م���ي���ن �ل��ع��ام ل��ج��ام��ع��ة �لدول 
للجمهورية  �لخارجية  وزي��ر  �صليم  و�لمنجي   ، �لعربية 
�لخارجية  وزي���ر  بوتفليقة  �ل��ع��زي��ز  وع��ب��د   ، �لتون�صية 
 �لجز�ئرية ، و��حمد مختار �ل�صفير �ل�صود�ني في عمان ، 
حافظ  ��مين  محمد  للفريق  ممثالً  �ل�ط��ر���ش  ومن�صور 

�لجمهورية  في  �لثورة  لقيادة  �لوطني  �لمجل�ش  رئي�ش 
�ل�����ص��وري��ة ، و�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل�����رز�ق م��ح��ي �ل��دي��ن وزير 
�لدولة ل�صوؤون �لوحدة ممثالً لعبد �ل�صالم عارف رئي�ش 
�لعر�ق ، و�لدكتور ح�صين خالف وزير �ل�صوؤون �لثقافية 
خالد  و�ل�صفير   ، �لنا�صر  عبد  لجمال  ممثالً  �لخارجية 
��بو  جوزيف  و�ل�صفير   ، �لكويت  ل�مير  ممثالً  �لعد�صاني 
�لب�صتي  ��حمد  و�لدكتور   ، لبنان  لرئي�ش  ممثالً  خاطر 
�لمغربي  محمد  و�ل�صفير   ، لليبيا  ممثالً  �ل�صحة  وزي��ر 
�لعلمي ممثالً لملك �لمغرب ، وعبد �لقوي حميم نائب 

رئي�ش �لوزر�ء ممثالً لليمن . 
�لكتاب  �ل��ق��ر�ر�ت ) �نظر مالحق  م��ن  ع���دد�ً  و�ت��خ��ذ 
�للجنة  بت�صكيل  �ل�صقيري  �لمجل�ش  وكلف   .  ) ووثائقه 
بالت�صاور   - �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  على  وب��ن��اءً   - فقام   ، �لتنفيذية 
تجمعاتهم  مختلف  م��ن  �لوطني  �لمجل�ش  ��ع�����ص��اء  م��ع 
بت�صكيل �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى ، ور�حت �للجنة تقوم 
كتمثيل  �لوطني  �لمجل�ش  لها  ح��دده��ا  �لتي  بالمهمات 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، و�لإ�صر�ف على ت�صكيالت �لمنظمة 
، و�إ�صد�ر �للو�ئح و�لتعليمات ، و�تخاذ �لقر�ر�ت �لخا�صة 
بتنظيم ��عمال �لمنظمة ، وتنفيذ �ل�صيا�صة �لمالية و�إعد�د 

ميز�نيتها . 
 ، �لفل�صطيني  �لوطني  �لمجل�ش  دور�ت  �نعقاد  تو�لى 
فعقد دورته �لثانية في �لقاهرة من 31 ��يار / مايو حتى 
4 حزير�ن /يونيو 1965 ، و�تخذت مجموعة من �لقر�ر�ت 
و�لتنظيم  و�لمالية  و�لإعالمية  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية 
�ل�صعبي . كما ناق�ش �لمجل�ش �لدر��صة �لتي ��عدتها قيادة 
وكانت   ، �لعرب  �لقوميين  �لفل�صطيني في حركة  �لعمل 
�إلى  م�صتندة   ، �ل��ع��رب  �لقوميين  ح��رك��ة  روؤي���ة  تت�صمن 
مبادئها و��هد�فها و���صاليبها ) كحركة ن�صالية ثورية ( . 
وفي1967 وقع �لعدو�ن �ل�صهيوني على ما تبقى من 
فل�صطين ، وبع�ش �ل�قطار �لعربية �لمجاورة ، ونتج عنه 
�حتالل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ، وق�صم من ه�صبة 
ومطالبة   ، ح��دث  م��ا  لكل  ونتيجة   . و�صيناء   ، �ل��ج��ولن 
في  �ل��ن��ظ��ر  �إع����ادة  ب�����ص��رورة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ب��ن��اء 
��جهزة �لمنظمة ) وربما ل��صباب ��خرى ( تقدم �ل�صقيري 
 / �ل�ول  كانون  في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إل��ى  با�صتقالته 

دي�صمبر 1967 . 
 رحم �هلل �ل�صقيري �لقانوني �لبارع �ل�صيا�صي �لالمع ، 
�لدولية  �لهيئات  �إلى  �لق�صية  ، حمل  �لمفوه  و�لخطيب 
�لعربية  �لمحافل  في مختلف  ��بنائها  ود�ف��ع عن حقوق 
�لموؤتمر�ت  في  �لقومية  �لق�صايا  وعر�ش   .. و�لدولية 
�إن  و�ل���ذي   .. فيها  ت��و�ج��د  �ل��ت��ي  �لعالمية  و�لموؤ�ص�صات 
�ختلفت معه في �لر��ي ، و�نتقدت موقفاً من مو�قفه في 
بع�ش �لحالت .. �إل ��نك ل ت�صتطيع �إل ��ن تقدر مو�قفه 
�لوطنية �ل�صلبة ، وعدم ��صتجابته ل�ية دعوة للتنازل عن 
��ي حق من �لحقوق �لوطنية و�لقومية ، و�صتظل جماهير 

�صعبنا تقدر مو�قفه . 
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اأني�س �شايغ عن اأني�س �شايغ *
اأ . د اأني�س �شايغ

و�لمفكرين  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  �ل���ع���رب���ي  �ل��ف��ك��ر  ع��م��ي��د 
�لفل�صطينيين ، �ل��صتاذ �لدكتور ��ني�ش �صايغ ، في مقدمة 
من �هتم بدر��صة فكر ��حمد �ل�صقيري وتجربته ، منذ ��ن 
غّيب �ل�صقيري عن د�ئرة �لهتمام �لذي يليق به وبفكره 
و�إنجاز�ته . كتب ��ني�ش �صايغ عن �ل�صقيري عدة در��صات 
�لتي م�صت على   ، ومقالت في �لعقود �لثالثة �ل�خيرة 
��ني�ش   «  : بعنو�ن  �لمو�صومة  مذكر�ته  وف��ي   ،  )1(  رحيله 
�صايغ .. عن ��ني�ش �صايغ « �لتي ���صدرها عام 2006 تحدث 
ورعاية  بناء  في  دوره  �إل��ى  م�صير�ً  �ل�صقيري  عن  �صايغ 

 

» مركز �ل�بحاث « ، �لذي ���ص�صه �صقيقه �لمرحوم �ل��صتاذ 
فعهد   ، ��صتقال  ��ن  يلبث  ل��م  ث��م   ، �صايغ  ف��اي��ز  �ل��دك��ت��ور 
�ل�صقيري �إلى �صقيقه ��. د. ��ني�ش بمو��صلة بناء هذ� �ل�صرح 
�لهام ، وفي �ل�صرعة بل �لفورية في نقل �لإد�رة �إلى ��ني�ش 
ما يوؤ�صر �إلى حجم �ل�همية �لتي يوليها �ل�صقيري للفكر 
ر��ى  �إذ   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��رك���ان  بناء  في 
��نه ل يجوز ��ن يعي�ش �لمركز فر�غاً ولو للحظة ، فقبل 
�صقيقه  ��صتدعاء  منه  طلب  فايز  د.   .�� ��صتقالة  يقبل   ��ن 
��. د. ��ني�ش من لندن ليتولى �إد�رة �لمركز ، بل وعهد �إليه 

بذلك قبل ��ن يقبل �ل�صتقالة . 
 عن تجربته مع �ل�صقيري في �لمركز يتحدث ��. د. ��ني�ش 

في مذكر�ته على �لنحو �لآتي : 
» و�صلت برقية من �صقيقي فايز ، �لذي كان قد ���ص�ش 
��و�ئل  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  في  �ل�بحاث  مركز 
�إلى بيروت للبحث  ، يطلب مني �لعودة من لندن   1965
مع رئي�ش �لمنظمة ��حمد �ل�صقيري في م�صروع �صبق ��ن 

كلمته فيه باإ�صد�ر مو�صوعة فل�صطينية ، وعدت فور�ً . 
من  ج��د�ً  م��ح��دودة  �لمنظمة  برئي�ش  معرفتي  كانت 

 

��عو�م  ع�صرة  من  ��كثر  قبل  و�ح��د  لقاء  عن  عبارة   ، قبل 
 ، �آن  في  ومحرجاً  لقاءً طريفاً  وك��ان   ، �لتاريخ  ذل��ك  من 
�إجر�ء  في  ترغب  يو�صف  �صقيقي  زوج��ة  روزم���اري  كانت 
�صمن  م��ن  �ل�صخ�صيات  لبع�ش  �ل��ق��اه��رة  ف��ي  م��ق��اب��الت 
ر�صائل �صحفية تبعث بها من م�صر �إلى �إحدى �ل�صحف 
في  يومها  ��ن��ا  وكنت   ، تر��صلها  كانت  �لتي  �لبريطانية 
�لقاهرة ��ي�صاً ، فطلبت مني ��ن نذهب معاً لزيارة ��حمد 
�لدول  لجامعة  م�صاعد�ً  ع��ام��اً  ��م��ي��ن��اً  وك���ان   ، �ل�صقيري 
�ل�صقيري  وك���ان   ، ففعلت  حديثاً  معه  لتجري  �لعربية 
تطرح  روزم����اري  وب���د��ت   ، لبقاً  وم��ح��دث��اً  لطيفاً  كعادته 
 ، م��ا  �لتبا�صاً  ه��ن��اك  ��ن  ولح��ظ��ت   ، يجيب  وه��و  �ل��صئلة 

فل�صطين  �لقانون وعن  ��و  �ل�صيا�صة  في  ت�صا�له  ��ن  فبدل 
 ، ��دبياً  تنحو منحى  �ل��صئلة  ��خ��ذت   ، �لعربية  و�لجامعة 
��دب وقارئ ممتاز ، ولكن ما  ��ن �ل�صقيري هاوي  �صحيح 
عالقته �لمبا�صرة و�لحميمة برو�ية �ل�ر�ش مثالً ؟ �صا�لته 
�لرو�ئيين  ت��ا�ث��ر م��ن  متى كتب رو�ي��ت��ه �ل�ول���ى ؟ وب��م��ن 
�لعرب و�ل�جانب ؟ ��درك��ت ��ن روزم��اري - وكانت ل تز�ل 
حديثة عهد بالإقامة في �لوطن �لعربي ومعرفة باللغة 
�لعربية - �لتب�ش عليها �ل�مر بين �ل�صقيري و�ل�صرقاوي 
��ديب م�صر و�صاحب رو�ية �ل�ر�ش ، ولم ��كن بحاجة �إلى 
��ن ��عتذر من �ل�صقيري و��و�صح له �ل�مر ، فقد �نتبه هو 
 �إلى ذلك ، و��صتر�صل في �لحديث بدون �إحر�ج له ولها ، 
عبد  لي�ش  ��ن��ه  �إل��ى  مبا�صرة  غير  بطريقة  نظرها  ولفت 
�لرحمن �ل�صرقاوي بحديث مطول عن �ل�ديب �لم�صري 

وعالقته به و�إعجابه با�دبه . 
 » وقد ��صطحبني فايز في �ليوم �لتالي �إلى كيفون 
 - م�صيف �ل�صقيري - وجل�صنا في حديقة د�ره �لجميلة ، 
من  ��صتقالته  ق��دم  ب��ا�ن  وفاجا�ني  �ل�صقيري  فايز  وفاجا� 
�إل��ّي وهو  يلتفت  بال�صقيري  و�إذ�   ، �ل�بحاث  رئا�صة مركز 
، و�عمل مو�صوعتك  �لمركز  ��ني�ش  يا  ��صتلم  �إذن   : يقول 
و�رتبكت  �ن��زع��ج��ت ج���د�ً  ��ن���ي  ب��رك��ة �هلل . و��ع��ت��رف  على 
وتلعثمت ، ولم ��عرف ماذ� ��قول ، ��زعجني ��ن �ل�صقيري 
ت�صرع في قبول �ل�صتقالة ، وكان ��ولى به ��ن يوؤجل �لبت 
��ني  ، خا�صة  ��خ��رى  �إل��ى جل�صة  �لبديل  و�لبحث في  بها 
- ولو  ��ن �صوء تفاهم كان قائماً  �كت�صفت خالل �لجل�صة 
��كن  لم  ��نني  و��ربكني   ، وفايز  �ل�صقيري  بين   - ب�صمت 

متا�كد�ً ما �إذ� كان فايز م�صمماً على �ل�صتقالة . 
��ربع  بعد  ب��ي  �ت�صل   ، ط��وي��الً  �ل�صقيري  يمهلني  ل��م 
في  يتحدث  و��خ���ذ   ، ث��ان��ي��اً  ل��ق��اءً  ط��ال��ب��اً  �صاعة  وع�صرين 
عاماً  و���صبحت مدير�ً  و�فقت على عر�صه  وكا�ني  �للقاء 
لمركز �ل�بحاث . وللحقيقة .. ��نه ما من م�صوؤول ر�صمي 
حياتي  ف��ي  عرفته  فل�صطيني  غير  عربي  ��و  فل�صطيني 
حدثني   ، �ل�صقيرى  ��ح��م��د  مثل  للمركز  متحم�صاً  ك��ان 
�لحالية  تو�صيعه وم�صاريعه   ، �لمركز  عن طموحاته في 
�إلى  يتطرق  ول��م   ، ��ف��ك��اري  يقر��  وكا�نه  وك��ان   ، و�لمقبلة 
مو�صوع �لمو�صوعة �إل في �آخر �للقاء قال : ��صتلم �لمركز 
و�صع فيه كل كفاء�تك وعلمك و��حالمك ، ثم �صع ���ص�ش 
�لعمل من ��جل �إعد�د �لمو�صوعة �لفل�صطينية �لتي تحلم 
 . و��ن��ا معك على ط��ول �لخط   ، �إط��ار �لمركز  بها �صمن 
وكان �لرجل �صادقاً في وعده ، كان مع �لمركز على طول 

)*( ��ني�ش �صايغ ، اأني�س �شايغ عن اأني�س �شايغ ، بيروت ، ريا�ش �لري�ش ، 2006 . 
 )1( �نظر ف�صل » �ل�صقيري في كتاباتهم « . 
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��ن تنحى عن رئا�صة منظمة �لتحرير  �لخط ، حتى بعد 
 ، �لمركز  ب�صنة ون�صف ظل ي�صا�ل عن  �لحديث  بعد هذ� 
في  �هلل  توفاه  حتى  ن�صاطه  ويالحق   ، من�صور�ته  ويقر�� 
�إن��ي قبلت  له  �لقول  �إل��ى  ول��م تكن حاجة   ، �صباط 1980 
���صافحه  ، وبينما كنت  و�قعاً  ��م��ر�ً  ، كان قبولي  �لعر�ش 
��خ���وك كان  �ل��ر�ت��ب ؟  ل��م ت�صتف�صر ع��ن  �صا�لني :  م��ودع��اً 
��ما   ، �لجامعة  �صبه متفرغ في  ���صتاذ�ً  ل�نه كان  متطوعاً 
، ما   ) ��نت ف�صتعطي كل وقتك للمركز ) ثم �لمو�صوعة 
هو �لر�تب �لذي تطلبه ؟ قلت : ��نت تحدد �لر�تب ح�صب 
�صلم �لرو�تب في �لمنظمة . قال : ل �إ�صا�ل كم هو ر�تب 
في  ر�تبك  هو  ويكون  وخبرتك  بعمرك  �لجامعة  ���صتاذ 

�لمركز . ) �ش 185 ( 
» ��عترف قبل كل �صيء با�ني مدين في نجاح �لمركز 
ذل���ك �ل��ن��ج��اح �ل��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه و�ل���ذ�ئ���ع �ل�����ص��ي��ت �إلى 
�إلى رئي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��حمد  ثالثة : 
�ل�صقيري �لذي رعى �لمركز وي�صر له �لحماية وهو في 
�ل�صديق  �ل�خ��ي��رة  ��يامه  حتى  وبقي   ، �لتا��صي�ش  مرحلة 
�لوفي للمركز ، ي�صتف�صر وي�صا�ل وي�صت�صير ويقر�� ويعلق 
وي�صجع ) ولول �لخوف من �ل�صتر�صال لتحدثت مطولً 
عن هذ� �لرجل �لكبير بكل معاني �لكبر ( ح�صبي ��ن ��ذكر 
��نه عمل في �لمنظمة متطوعاً . ) وكانت ��ول مذكرة بعث 
بها �إلّي بعد ��ن توليت �إد�رة �لمركز تحذر من �لتجاوب مع 
قريب له ��صتغل �لقر�بة بينهما فطبع كتاباً عنه ليكت�صب 
م��ن��ه ، و�إل����ى ف��اي��ز ���ص��اي��غ �ل���ذي ل��م ي��غ��ام��ر ق��ط باإن�صاء 
 �لمركز ، وكان �إن�صاء مركز من هذ� �لنوع طفرة جنونية ، 
و��دين   ، و���صلوبه  وفروعه  �لعمل  قو�عد  ��ر�صى  ��ي�صاً  بل 
�إلى �لحت�صان �لر�ئع �لذي حظي به �لمركز من  ��خير�ً 
جمهرة �لمثقفين �لعرب ، �لحري�صين على ��همية �لفكر 
و�لوثيقة و�لكلمة و�لر��ي �لحر في �لتعامل مع ق�صيتنا 

�لكبرى ( . ) �ش 216 ( 
��و  �لمركز  ��ع��ده��ا  �لتي  و�لبحوث  �ل��در����ص��ات  كانت   «
 ، و�لإ�صر�ئيلية  �ل�صهيونية  �لحياة  جو�نب  حول  ن�صرها 

��ما �لمو�صوع �لرئي�صي �لثاني �لذي وجه �لمركز �هتمامه 
لحملة  تكملة  وك���ان  ب��ال��ع��دو  �لتعريف  بعد  ب��ه  �ل��خ��ا���ش 
 ، و�ل�صهيونية  �ليهودية  بين  �لتفريق  فهو   ، �لتعريف 
فل�صطين  بتحرير  �لفل�صطينية  �لثورة  ��ه��د�ف  وتحديد 
و�إقامة دولة فل�صطينية ديمقر�طية ت�صمل عرب فل�صطين 
ويهودها ول تكون عن�صرية ، ولهذ� حر�ش �لمركز على 
�ليهود  �لمنظمة رمي  ��ه��د�ف  با�ن من  �لمز�عم  محاربة 
 ، �ل�ج��ان��ب  �لمر��صلين  بع�ش  زع��م  مثلما   (  ، �لبحر  في 
ون�صبو� �إلى ��حمد �ل�صقيري كالماً لم يقله في �لموؤتمر 
                                                                                .  ) ب��ا����ص��ب��وع   1967 ح��رب  قبيل  �ل��ق��اه��رة  ف��ي  �ل�صحافي 

) �ش 228 ( 
�ل��ت��ز�م �لمركز  ��رك��ز على  �إد�رت���ي للمركز كنت   وف��ي 
بالنظم �لإد�رية لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، بح�صنات 
�إي�صال  تقديم  �إلى  كنا ن�صطر   . و�صلبياته  �للتز�م  ذلك 
لل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني عن كل مبلغ ي�صرف ، �إل 
��ني بالرغم من ممار�صة هذ� �لروتين �لمرهق ، كنت ���صعر 
رئا�صة  مع  �لعالقة  كانت   ، نظافة ح�صاباتنا  �إلى  بارتياح 
�ل�صتة  �ل��صهر  في  �ل��ح��دود  ��بعد  �إل��ى  طبيعية  �لمنظمة 
ع�صر �ل�ولى من رئا�صتي للمركز - ��يام ��حمد �ل�صقيري 
�لذي حر�ش على �حتر�م ��صتقالل �لمركز مثلما حر�ش 

على �إنجاحه و�لعتز�ز به ( . ) �ش 233 ( 
�لفل�صطيني  �لثقافي  �للقاء  �صرعت في عقد  وحينما 
�صرعت  �ل���ذي  �لفل�صطينيين  �لمثقفين  م��ن  نخبة  م��ع 
تقليد�ً  �للقاء  ��ر���ص��ى  فقد   ،  1992 �صيف  منذ  عقده  ف��ي 
�ل�عالم  وم��ن  �لفل�صطينيين  �ل�ع���الم  م��ن  ع��دد  بتكريم 
�لعرب ، �لذين طبعو� ب�صمات في �لم�صيرة �لفل�صطينية 
 ، منا�صلين   : م��ن  غيابهم  ذك���رى  ف��ي  ��و  رحيلهم  ع��ن��د 
و�صيا�صيين ، ومفكرين ، بحيث يتحدث في �لذكرى عدد 
��و د�ر�صيهم في �صهاد�ت حميمة و�صادقة ،  من عارفيهم 
��بو  �إبر�هيم   : ذكر�ها  كّرمنا  �لتي  �ل�صخ�صيات  بين  من 
لغد ، و�إح�صان عبا�ش ، و��حمد �ل�صقيري ، و�إدو�رد �صعيد 

وغيرهم ( . ) �ش491 ( 



416

�شفحات من حياتي *
علي �شم�س الجعبري

ف��ي ك��ت��اب��ه » ���ص��ف��ح��ات م��ن ح��ي��ات��ي « ، ي��ت��ح��دث علي 
�لفل�صطينيين في �لمنطقة  �صم�ش �لجعبري عن تمثيل 
�لموؤتمر  في  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  من  �ل�صرقية 

�لوطني �ل�ول فيقول : 
�لإمامي  �ل��ح��ك��م  ���ص��د  �ل��ي��م��ن  ث����ورة  ق��ام��ت  ��ن   ب��ع��د 
( دب �لخالف بين   1962 ( ) �ل�صالل  ) بقيادة عبد �هلل 
م�صر و�ل�صعودية ، �ل�ولى دعماً للثورة و�ل�صعودية دعماً 
للحكم �لإمامي ، وتال ذلك ��صطفاف عربي عرف طرفاه 

بالمع�صكر �لتقدمي و�لمع�صكر �لرجعي . 
« عملية تحويل  �إ�صر�ئيل   « ب���د��ت  ذل��ك  وف��ي خ�صم   
رو�فد نهر �ل�ردن ، �لتي كانت باعثاً لإطالق عبد �لنا�صر 
�لدعوة �إلى عقد قمة عربية في ��و�ئل 1974 ، لبحث �صبل 
كلفت  وق��د   ، �لكبير  �ل�صهيوني  �ل��ع��دو�ن  ه��ذ�  مو�جهة 
هذه �لقمة �لمرحوم ��حمد �ل�صقيري ممثل فل�صطين في 
جامعة �لدول �لعربية ، بالبحث في �صبل تنظيم طاقات 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، وقد قام بجولت متعددة في جميع 
�إ�صافة  �لعربي  �لوطن  في  �لفل�صطيني  �ل�صتات  ��م��اك��ن 
، وللحق و�لتاريخ  �إلى فل�صطينيي غزة و�ل�ردن ب�صفتيه 

�لفر�صة  �غتنام هذه  على  قدرته  لل�صقيري  ي�صجل  فاإنه 
 ، فل�صطين  لتحرير  �صيا�صي  فل�صطيني  كيان   لتا��صي�ش 
من   ، �لم�صلح  و�لكفاح  �لجهاد  ق��اع��دة  على  و��صتعادتها 
�لفل�صطيني وتنظيمه و�لزج به في  �ل�صعب  خالل تعبئة 
بدعمها  �لعربية  �ل�م��ة  تلزم  كطليعة   ، �لتحرير  معركة 
وم�صاركتها . وفي ظل �ل�و�صاع �لعربية �آنذ�ك ، و�لتناحر 
و�لتنابذ و�لفرقة �لعربية �ل�صائدة . فاق هذ� �لإنجاز كل 
�لتوقعات . و�صملت زيارة �ل�صقيري �لمملكة �لعربية ، وكان 
��ن يلتقي بالجالية في �لمنطقة �ل�صرقية في  له  مقرر�ً 
�لدمام ، وقد �ت�صلت �إمارة �لمنطقة من خالل �لمرحوم 
محمد �لفاهوم ) ��بو جو�د ( ، وطلبت �إليه ��ن ير�صح عدد�ً 
من ) وجوه ( �لجالية لي�صرفو� على هذ� �للقاء ، وقد كنت 
و�حد�ً منهم ، وبينما كنا نتهيا� ل�صتقبال �ل�صقيري قادماً 
��بلغنا با�نه عدل عن �لح�صور ل�صطر�ره  من �لريا�ش ، 
��و هكذ� برر   ، ��خرى  �إلى مهمة عاجلة  لمغادرة �لمملكة 
�ل�مر ، فال�صعودية كانت على خالف مع �ل�صقيري �لذي 
كان يمثلها في �ل�مم �لمتحدة ، لكنها ��قالته على خلفية 
ب�صا�ن  �ل�����ص��ع��ودي  و�ل��خ��الف  �لنا�صر  عبد  م��ع  عالقته 

�ليمن . 

)*( علي �صم�ش �لجعبري ، �شفحات من حياتي ، عّمان : �لموؤ�ص�صة �لعربية �لدولية للن�صر و�لتوزيع ، 2006 ، �ش 107 - 108 . 
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من دروب العمر *
�شريف الجعبري

���ص��ري��ف �ل��ج��ع��ب��ري ك����ان ��ح�����د �ل��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي حقل 
�لق�صية �لفل�صطينية ، بد�� ن�صاطه في ��عقاب �لنكبة في 
�لقاهرة ، حين كان يعمل في �لبنك �لعربي منذ ��و��صط 
تا��صي�ش �لنادي �لفل�صطيني في  ، و�صارك في  �ل�ربعينات 
�لقاهرة بعيد �لنكبة ، تولى رئا�صته �إلى ��ن قامت منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية ، وكان قد �نتقل �إلى قطر ، وفيها 
عاي�ش مرحلة تا��صي�ش �لمنظمة ، وكيفية �ختيار ممثلي 
�ل�صقيري  زي��ار�ت  خ��الل  من  �لوطني  للموؤتمر  �لجالية 
لها ، ولكن �ل�هم هو دور �لجعبري خالل �نعقاد �لموؤتمر 
�لوطني �لفل�صطيني في �لقد�ش ، ومع �لركن �ل�ردني - 
�لفل�صطيني �لمهم في �لمجل�ش عمه �ل�صيخ محمد علي 
�لجعبري . وفي كتابه من دروب �لعمر ��فرد ف�صالً خا�صاً 
نثبته  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش   : بعنو�ن 

ل�هميته : 
كانت �لقمة �لعربية �لتي عقدت في �لقاهرة في 13 
كانون �لثاني / يناير 1964 قد كلفت �ل�صقيري بالت�صال 
للو�صول   ( فيها  �لفل�صطيني  وبال�صعب  �لعربية  بالدول 
 ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم  �ل�صليمة  �ل��ق��و�ع��د  �إل���ى 
وتقرير  وط��ن��ه  تحرير  ف��ي  ب���دوره  �ل��ق��ي��ام  م��ن  وتمكينه 

م�صيره ( . 
وكان �ل�صقيري قبل ذلك ب�صهور في ��يلول / �صبتمبر 
�لعربية  �لجامعة  لفل�صطين في  1963 قد �ختير ممثالً 
�إثر وفاة ممثلها �لمرحوم ��حمد حلمي با�صا ، وحيث ��ن 
�لجالية  ��بناء  بالطبع  �صت�صمل  كانت  �ل�صقيري  لقاء�ت 
�جتماع  �إل��ى  ه��وؤلء  تد�عى  فقد   ، �لفل�صطينية في قطر 
عقد في ق�صم �لتغذية �لتابع لد�ئرة معارف قطر ، ح�صره 
�لر�صمية  �لقطاعات  مختلف  في  �لعاملين  من  �لمئات 
و�لخا�صة ، وكانت غاية �لجتماع �نتخاب مجموعة تمثل 

�لفل�صطينيين في قطر ��صتعد�د�ً للقاء �ل�صقيري . 
وفي �جتماع �لجالية �لفل�صطينية تقرر �ختيار ممثلين 
للجالية في قطر .. وكان هناك توجه ل�صتبعادي من قبل 
�لبع�ش كوني لم ��ح�صر �لجتماع ، ولكن �ل�كثرية ���صرو� 
�نتخاب  ، وجرى   .. على �ختياري ع�صو�ً في �لمجموعة 
، ومحمد  �لنت�صة  ورف��ي��ق   ،  » م��ازن  ��ب��و   « محمود عبا�ش 
 يو�صف �لنجار ، و�لمهند�ش �صدقي خ�صر ، ومي�صيل فرح ، 
وعبد �ل�صالم ��بو عي�صى ، و » محمد �صريف « �لجعبري ، 

ممثلين للجالية في قطر . 
 ولدى ح�صور �ل�صقيري ��صتقبلناه في مطار �لدوحة ، 
ونزل في �لق�صر �ل�بي�ش ، و�لتقى عدد�ً كبير�ً من ��بناء 

د�عياً   ، م��رة  م��ن  ل�ك��ث��ر  قطر  ف��ي  �لفل�صطينية  �لجالية 
�لموؤتمر  ف��ي  للجالية  ممثلين  ��رب��ع��ة  لن��ت��خ��اب  �إي��اه��م 
�لوطني �لمزمع عقده قريباً ، و��ن يكون خام�صهم �صريف 

�لجعبري . 
ممثليها  و�نتخبت   ، �لفل�صطينية  �لجالية  و�لتقت 
�ل�صالم  وعبد   ، �لنت�صة  ورفيق   ، ف��رح  مي�صيل   : يلي   كما 
��بو عي�صى ، و�صالح �لبرغوثي ، و�صريف �لجعبري ، ولم 
يكن من بينهم محمود عبا�ش ، وكمال عدو�ن ، ومحمد 
يو�صف �لنجار . وكان هوؤلء من �لمعروفين بانتمائهم �إلى 
 �لإخو�ن �لم�صلمين ، ثم �إلى حركة فتح �ل�صرية �آنذ�ك ، 
�لكبيرة  �لعلنية  �لم�صاركة  كان عدم  فتح  قر�ر  ��ن  ويبدو 

في جهود �ل�صقيري لعتبار�ت �صيا�صية خا�صة بهم . 
��ي��ار /مايو  �لموؤتمر في 28  �نعقاد  وق��د ح��دد موعد 
ذلك  قبيل  �ل��دوح��ة  وغ��ادرن��ا   ، �لقد�ش  في مدينة   1964
با�يام �إلى �لقد�ش عن طريق بيروت ، للم�صاركة في ��عمال 
�لموؤتمر �لوطني �لفل�صطيني �ل�ول ، �لذي ي�صم جميع 
في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتمثيل  �خ��ت��ي��اره��م  ج��رى  م��ن 
�ل�صفة �لغربية بما فيها �لقد�ش وقطاع غزة ، وكذلك في 

��قطار �ل�صتات �لمختلفة . 
��ن   - �لتاريخ  و  للحقيقة   - �ل�صقيري  ��صتطاع  وق��د 
طيف  ل�و�صع  وم�صاركة  تمثيالً  ��صتثنائية  بجهود  يوؤمن 
من �ل�صعب �لفل�صطيني في جميع ��ماكن وجوده ، �صو�ء 
ممن بقي منهم في �لوطن ، ��و �لمتو�جدين خارجه في 
�لقوى  مختلف  م��ن   ، �لمهاجر  وف��ي  �لعربية  �ل�ق��ط��ار 
�لجتماعية و�لوظيفية ، فكان منهم وزر�ء ونو�ب و��عيان 
ورجال  و�لمحلية  �لبلدية  �لمجال�ش  وممثلو  �صابقون 
�لدين و�ل�كاديميون وممثلو �لمخيمات و�صيوخ عرب بدو 
، ولم  ، و�لعمال و�ل��م��ز�رع��ون و�ل��ط��الب و�ل��م��ر��ة  �ل�صبع 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��بناء  ممثلو  �إل  �لمجل�ش  عن  يغب 

�ل�صامدون تحت نير �لحتالل �لبغي�ش . 
�لتعامل  �لفائقة على  �ل�صقيري بقدرته  ��صتطاع  كما 
مع �لمتناق�صات �لعربية ، و��ن يوؤمن ح�صور�ً ذ� م�صتوى 
عالٍ لممثلي �لدول �لعربية ، بمن فيهم �لذين ما كانو� 
يرتاحون لل�صقيري ، بل �صاركت وفود ر�صمية عربية على 
، و�لوزر�ء  �لدولة  م�صتويات تر�وحت بين ع�صو مجل�ش 
و�ل�صفر�ء ، مثلت كالً من : تون�ش - �لجز�ئر - �ل�صود�ن 
�لكويت - لبنان - ليبيا -  �لعر�ق - م�صر -  - �صورية - 

�لمغرب - �ليمن . 

)*( �صريف �لجعبري ، من دروب العمر ، عمان ، �لموؤ�ص�صة �لعربية �لدولية ، ط2 ، 2008 ، �ش113 : 118
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�لعام  �ل�مين  �لخالق ح�صونة  �ل�صيد عبد  �صارك  كما 
لجامعة �لدول �لعربية ، على ��ن ��هم ما حققه �ل�صقيري 
ه��و �ن��ع��ق��اد �ل��م��وؤت��م��ر ف��ي �ل��ق��د���ش ، وم�����ص��ارك��ة �لمرحوم 

�لملك ح�صين �صخ�صياً في �فتتاحه . 
يوم  �صباحاً  �لعا�صرة  �ل�صاعة  �لموؤتمر  �فتتح  وق��د 
�لخمي�ش 1964/5/28 باآي من �لقر�آن �لكريم في فندق 
�إنتركونتننتال في �لقد�ش ، ثم ��لقى �ل�صيد روحي �لخطيب 
��مين �لقد�ش كلمة ترحيبية با�صم �لقد�ش ، تالها �فتتاح 
�لدول  جامعة  كلمة  ثم   ، ح�صين  �لملك  بكلمة  �لموؤتمر 
�لعربية ��لقاها �ل�مين �لعام عبد �لخالق ح�صونة ، و��لقى 
�ل�صقيري بعد ذلك ب�صفته ممثالً لفل�صطين في �لجامعة 

�لعربية بياناً عن ) �لكيان �لفل�صطيني ( . 
ك��ان��ت �ل�ج����و�ء م�صحونة ب��ن��ذر �ل��خ��وف و�ل��ق��ل��ق من 
��ر�صية  على  �لموؤتمر  ه��ذ�  ف��ي  �لفل�صطينيين  �خ��ت��الف 
�ل��ت��ب��اي��ن ب��ي��ن م���وؤي���د ل��ل��ن��ه��ج �ل��ن��ا���ص��ري وم���وؤي���د للخط 
�لمع�صكر  ب��ا���ص��م  ف��ي حينه  ي��ع��رف  ك���ان  م��ا  ��و   ، �ل�ردن�����ي 
�لتقدمي و�لمع�صكر �لرجعي ، ناهيك عن �لتباين د�خل 
 كال �لمع�صكرين ، على �ل�قل في �لموقف من �ل�صقيري ، 
�إن�صاء كيان فل�صطيني قد يكون  �إليه  ��ن يقود  وما يمكن 

تابعاً لم�صر ! . 
و�تجهت �ل�نظار من �لطرف �لآخر �إلى �ل�صيخ محمد 
علي �لجعبري « ، كونه » عّر�ب موؤتمر ��ريحا « �لذي ��ف�صى 
�إلى �صم بقية فل�صطين ) �ل�صفة �لغربية فيما بعد ( �إلى 
�لمملكة �ل�ردنية �لها�صمية ) �ل�صفة �ل�صرقية لحقاً ( ، 
فيما ظل يحمل ��صم �لمملكة حتى نكبة حزير�ن 1967 ، 
، و�إز�ء هذه  ��ودت بها بين بر�ثن �لعدو �ل�صهيوني  �لتي 
�ل�صيخ  حدثت   ، �لموؤتمر  تفجير  من  وخ�صية  �لمخاوف 

�لجعبري بهو�ج�ش بع�ش �لم�صاركين من خارج �ل�ردن ، 
ل �صيما و��ن كثير�ً من ممثلي فل�صطين و�ل�ردن ) �ل�صفة 
��و  ب�صكل   - يناه�صون  ممن  هم  �لموؤتمر  في   ) �لغربية 
و���صعرته   ، �ل�صقيري  وبالتالي  �لنا�صري  �لخط   - باآخر 

با�ن �لهو�ج�ش تتركز على �صخ�صه ودوره . 
وعقدت في �ل�صاعة �لثالثة من بعد ظهر �ليوم نف�صه 
جل�صة م�صائية خ�ص�صت لنتخاب رئي�ش �لموؤتمر ومكتب 
��حمد  دخ����ول  وع��ن��د  �لجل�صة  م�صتهل  وف���ي   ، �ل��رئ��ا���ص��ة 
 �ل�صقيري �لذي كان متجها ل�خذ مقعده بين �ل�ع�صاء ، 
 وقف �ل�صيخ محمد علي �لجعبري رئي�ش بلدية �لخليل ، 
وب�صكل   ، �لموؤتمر  ��ع�صاء  ��م��ام  �ل�صقيري  �صوب  و�تجه 
�إل��ى مقعد  بيده  و�����ص��ار   ( هنا  مكانك   «  : لف��ت خاطبه 
�لرئا�صة ( علينا نحن �لفل�صطينيين ��ن نتحد ونكون يد�ً 
و�حدة ل�صتعادة فل�صطين . وتابع �ل�صيخ �لجعبري ، وهو 
ي�صير بيده �إلى غرب �لقد�ش �لمحتلة : وها هي �لقد�ش ، 
علينا ��ن نعمل ل�صتعادتها ، معركتنا هناك ... ولي�صت هنا 
بيننا « ، و���صجل لال�مانة و�لحق و�لتاريخ ��ن فل�صطينية 
�ل�صيخ �لجعبري كانت في ��على ذر�ها بعيدة عن �لنز�عات 

�ل�صيا�صية �ل�صغيرة . 
�ل�����ص��ي��خ بت�صفيق ح���اد م���ن قبل  ق��وب��ل ح��دي��ث  وق���د 
�صعيهم  في  متحدين  �لفل�صطينيون  وب��د�   ، �لموؤتمرين 
�نتخاب  �لجل�صة  ، وجرى في  لإب��ر�ز منظمتهم وكيانهم 
، و�نتخب كل  للموؤتمر  �ل�صقيري رئي�صاً  ��حمد  �لمرحوم 
و�لدكتور حيدر عبد   ، �لم�صري  �لمرحوم حكمت   : من 
�ل�صافي ، و�لمرحوم �لدكتور نقول �لدر ) نو�باً ( للرئي�ش ، 

 

و�لمرحوم عبد �لرحمن �ل�صك�صك ) ��ميناً عاماً ( . 
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ال�شقيري في جامعة الدول العربية *
محمود ريا�س

ف��ي م���ذك���ر�ت �ل�م���ي���ن �ل��ع��ام �ل����ص��ب��ق ل��ج��ام��ع��ة �لدول 
تجربته  تناول   ،  )  1978  -1948  ( ريا�ش  �لعربية محمود 
في �لجامعة حين كان وزير�ً لخارجية م�صر في عهد عبد 
�لنا�صر ، قبل ��ن يغدو ��ميناً عاماً لها ، وهذه �لمرحلة كانت 
��حد�ثاً  �صهدت  فقد   ، �ل�صاخبه  �لعربية  ب��ال�ح��د�ث  حافلة 
كبرى من بينها : ق�صية تحويل �لعدو �ل�صهيوني لرو�فد 
نهر �ل�ردن ، وقيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، و�لحرب 
�لخرطوم  �ل�صهيونية في حزير�ن 1967، وقمة  �لعدو�نية 

 و�صو�ها . وهي ��حد�ث برز فيها ، ووجد في ��تونها �ل�صقيري ، 
 . �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيام  في  ���صهمت  ربما   بل 
�لجامعة  م��ن قلب  ري��ا���ش  ي���روي محمود  م��ذك��ر�ت��ه  وف��ي 
 ، �ل�صقيري ومعاركه و�لمعارك �صده  ق�صة �لمنظمة ودور 
وقد ��درجنا ذلك في ق�صم �لمنظمة من هذ� �لكتاب ، وفي 
قمة  في  �لنا�صر  عبد  جمال  مع  �ل�صقيري  �صجالت  ق�صم 

�لخرطوم وذلك لتكون �صمن مو�صوعها .

، ط2 ، �لقاهرة:  )*( محمود ريا�ش ، مذكرات محمود ريا�س ) 1948 - 1978 ( : البحث عن ال�شالم وال�شراع في ال�شرق الو�شط
د�ر �لم�صتقبل �لعربي ، 1985 . �ش �ش ) 135 - 137 ( . 

- محمود ريا�ش ، مذكرات محمود ريا�س : الأمن القومي العربي .. بين الإنجاز والف�شل ، ج2 ، �لقاهرة : د�ر �لم�صتقبل �لعربي، 
1986 ، �ش �ش ) 386 - 389 ( . 
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الق�شم ال�شاد�س

بعد الرحيل .. ح�شور برغم الغياب والتغييب

الف�شل الرابع ع�شر
ال�شقيري في مقالتهم   

الف�شل الخام�س ع�شر
مقالت جديدة   

الف�شل ال�شاد�س ع�شر 
ال�شقيري بعد ربع قرن ) �شهادات جديدة (    

الف�شل ال�شابع ع�شر
ال�شقيري في ندوات   
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الف�شل الرابع ع�شر 

ال�شقيري في مقالتهم
 

تمهيد 
- ببليوغرافيا ال�شقيري

- في مقالت اأ . د . اأ�شعد عبد الرحمن
- في مقالت اأ . د . اأني�س �شايغ

- في مقالت جميل بركات
- في مقالت �شفيق الحوت

- في مقالت عرفات حجازي
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�ل�صقيري  ���صحابها  تناول  �لتي  �لمقالت  هي  كثيرة 
ما �صدر منها  �ل�صقيري  ���صرة  وقد جمعت   ، رحيله  بعد 
في �لعقدين �ل�ولين على رحيله في كتاب حمل عنو�ن : 
كلمات وفاء ، وقد لحظنا ��ّن عدد�ً من ���صدقاء �ل�صقيري 
 وعارفي ف�صله قد د��بو� على �إحياء ذكر�ه بين �صنة و��خرى ، 

وذلك   ، �ل��م��زي��د  ك�صف  م��ن  م���رة  ك��ل  ب��م��ق��الت ل تخلو 
و�صخ�صيته  �ل�صقيري  فكر  ومن  وعن  و�لتحليل  بالر��ي 
بين  ن�صع  ��ن  ر��ينا  وقد   ، نبوء�ته  وم�صيرته وم�صد�قية 
ه��وؤلء تت�صمنها  كا�صفة لما خطه  �لقارئ خال�صة  يدي 

�ل�صفحات �لآتية . 

- �إبر�هيم بكر �بر�هيم ، كلمة في ندوة موؤ�ص�صة �صومان 
 ��حمد �ل�صقيري كما عرفته ، عمان ،  1996/2/26 ، ) 76 - 

. ) 85
 - �إبر�هيم �صكجها ، ��حمد �ل�صقيري و�لخر�فات �ليهودية ،  

الراأي ، عمان، 1990/9/25 ، ) 170 - 172 ( .
 - ��بو محمود ،  ��حمد �ل�صقيري في ذكر�ه �لثانية ) كتاب 
 ، ع���م���ان   ، الد�شتور   ،  ) ي��ه��ودي��ة  خ���ر�ف���ات   - ج���دي���د 

. ) 203 - 195 ( ، 1982/2/26
���صامة بن منقذ ، كلمة حق ووف��اء وتاريخ على طريق   -
 �لهزيمة مع �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب ، الراأي التون�شية ، 

تون�ش ، 1980/3/7 ، ) 239 - 242 ( .
- ���صعد عبد �لرحمن ، ��حمد �ل�صقيري : غياب وح�صور ، 

الراأي ، عمان ، 1986/11/23 ، ) 176 - 177 ( .
- ��������������� ، ��ور�ق جديدة من ملف �لإ�صدقاء �لورقة �ل�ولى 
 ��حمد �ل�صقيري ، الد�شتور ، عمان ، 1992/3/7 ،) 163 - 

. ) 164
- ��������������� ، في ذكرى رحيل �ل�صقيري من فندق �لمنفى ومن 
 فندق �لحتالل �إلى �لوطن ، الراأي ، عمان ، 1994 ، ) 159 ( .
 - ��������������� ، في ذكرى �ل�صقيري ، الأ�شواق ، عمان ،  1995/3/6 ، 

. ) 152 - 151 (
- ��������������� ، كلمة �فتتاحية ندوة موؤ�ص�صة �صومان بمنا�صبة ذكرى 

��حمد �ل�صقيري ، عمان ، 1996/2/26 ، ) 69 - 70 ( .
 - ��������������� ، لء�ت �ل�صقيري في مو�جهة لء�ت بار�ك ، الراأي ، 

عمان ، 2000/2/24 ، ) 29 - 31 ( .
، بمنا�صبة مرور �صبعة ع�صر عاماً  القت�شاد العربي   -
على وفاة ��حمد �ل�صقيري كانت فل�صطين جرحاً في قلبه 
 و�لوحدة �منيته �لكبري ، 1997/12/15 ، ) 39 - 44 ( .
، ��حمد �ل�صقيري : �صفحة من �لكتاب  ��ن��ور �لخطيب   -
 �لفل�صطيني ، القد�س ، �لقد�ش ، 1980/2/27 ، ) 275 - 

. ) 276
- ��ني�ش �صايغ ، ��حمد �ل�صقيري : �صجال مع تهم �صائعة ، 

ال�شفير ، بيروت ، 1995/4/4 ، ) 110 - 117 ( .

  ، بيروت   ، ال�شفير   ، �ل�صقيري  ��حمد  ، في ذكرى   ���������������  -
. ) 103 - 95 ( ، 1996/2/23

على  مقارنة  �ل�صقيري  و��ح��م��د  �صعادة  ��ن��ط��ون   ،  ���������������  -
 �لخطوط �لحمر�ء ، ال�شفير ، بيروت ،  1997/2/28 ، 

. ) 59 - 52 (
 ، �ل�رب��ع��ي��ن  ذك��رى  ف��ي  تا�بين  كلمة   ، �لقطامي  - جا�صم 

�لكويت ، 1980/4/9 ، ) 211 - 214 ( .
 - جميل بركات ، �ل�صقيري في ذمة �هلل ، الد�شتور ، عمان ، 

. ) 272 - 271 ( ، 1980/2/27
 - ��������������� ، �ل�صقيري في ذكر�ه �لثالثة ، �شوت ال�شعب ، عمان ، 

. ) 194 - 192 ( ، 1983/2/26
مع  حكاية  لي   ( �لخام�صة  ذك��ر�ه  في  �ل�صقيري   ،  ���������������  -
 حطين ( ، �شوت ال�شعب ، عمان ، 1985/5/27 ، ) 178 - 

. ) 183
- ��������������� ، كلمة في ذكرى ��حمد �ل�صقيري ، الراأي ، عمان ،  

. ) 66 - 64 ( ، 1996/2/26
 ، الــراأي   ، �ل��ذك��رى  وتبقى  و�ل�صقيري  �ل�صين   ،  ���������������  - 

عمان ، 1997/3/9 ، ) 50 - 51 ( .
�لذكرى  بمنا�صبة  �لعربية  �لدول  ، ميثاق جامعة   ���������������  -
�لثامنة ع�صرة لرحيل ��حمد �ل�صقيري ، الراأي ، عمان 

. ) 36 - 32 ( ، 1998/3/6 ،
- ��������������� ، في ذكرى �ل�صقيري - ن�صيحة ماوت�صي تونغ �إلى 

�لعرب ، الراأي ، عمان ، 2000/3/2 ، ) 20 - 21 ( .
- جورج نعيم �صامات ، ��حمد �ل�صقيري في ذكرى 50 يوما 
 على وفاته ، الراأي العام ، �لكويت ، 1980/5/8 ، ) 204 - 

. ) 205
منظمة  تا��صي�ش  ف��ي  �ل�صقيري  دور   ، �ل��ف��اه��وم  خ��ال��د   -
 �لتحرير ، ندوة دم�صق ، دم�صق ، 1995/4/3 ، ) 118 - 

. ) 139
- خالد محادين ، �ل�صقيري وكلمة رثاء ، الراأي ، عمان ، 

. ) 248 ( ، 1980/3/1

ال�شقيري في مقالتهم

تمهيد

ببليوغرافيا ال�شقيري 

)1( ببليوغرافيا مقالت كتاب كلمات وفاء 
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 ، �لخام�صة  ذك���ر�ه  ف��ي  �ل�صقيري   ، �ل�����ص��و�ح��ري  خليل   -
الد�شتور ، عمان ، 1985/2/27 ، ) 184 - 185 ( .

ف��ي ذكرى  ت��ا�ب��ي��ن  كلمة   ، �لجبين  ��ب���و  �ل��دي��ن  خ��ي��ري   -
�ل�ربعين ، �لكويت ، 1980/4/9 ، ) 206 - 210 ( .

- ��������������� ، كلمة في �لذكرى �ل�صاد�صة ع�صرة لوفاة �لمجاهد 
��حمد �ل�صقيري ، عمان ، 1996/2/26 ، ) 86 - 89 ( .

- ر�فع �ل�صاعدي ، �صيرة حياة �لمنا�صل ��حمد �ل�صقيري ، 
دم�صق ، 1995/4/3 ، ) 140 - 146 ( .

 ، ع��م��ان   ، الــراأي   ، �ل�صقيري  ��ح��م��د   ، �لعي�صى  رج���اء   -
. ) 274 - 273 ( ، 1980/2/27

�ل�صقيري  غ��ي��اب  على  �صنة  ع�صرون   ، ���ص��ارو  ��ب���و  ر���ص��اد   -
  ، لندن   ، العربي  القد�س   ، عليه  �لمفترى  �لموؤ�ص�ش 

. ) 25 - 22 ( ، 2000/2/29
�ل��ذي حارب  �ل��رج��ل  �ل�صقيري  ��ح��م��د   ، �ب��و لبدة  �صبع   -
 ،  1996/4/8  ، عمان   ، المجد   ، وميتا  حيا   �إ�صر�ئيل 

. ) 63 - 60 (
- �صفيق �لحوت ، ��ربعون عاماً من �لجهاد ، الوطن العربي ، 

 

باري�ش ، 1980/2/29 ، ) 262 - 263 ( .
��������������� ، �ل�صقيري و�لكلمة تو��مان ، �شوؤون فل�شطينية ،   -

بيروت ، 1980/4 ، ) 215 - 221 ( .
 ، لندن    ، الحوادث   ، �لق�صية  �ل��ذي خ�صرته  �ل�صوت   -

. ) 244 - 243 ( ، 1980/3/7
�إل��ى �ل�غ��و�ر : رحلة ن�صيان  - طالل �صلمان ، من تبنين 
 �ل�صقيري ، ال�شفير ، بيروت ، 1997/6/6 ، ) 47 - 49 ( .
�ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل��ع��رب��ي  �ل��م��ج��اه��د   ، �صناعة  طلعت   - 
 و ) فل�صطين عام 2000 ( ، الد�شتور ، عمان ، 1993/7/24 ، 

. ) 162 - 160 (
تاريخ  بع�ش من  �ل�صقيري  ��حمد  تاريخ   ، �صفا  عبا�ش   -
 ،  1997/11/28  ، لندن   ، الحياة   ، �لحديث   فل�صطين 

. ) 46 - 45 (
- عبد �لحميد عبد �لغني ، �ل�صقيري : خطيب �لعرب في 
�ل�مم �لمتحدة ، اأخبار اليوم ، �لقاهرة ،  1980/3/1 

. ) 253 - 251 ( ،
 - عبد �لمجيد ��بو خالد ، ��حمد �ل�صقيري - ذكرى منا�صل ، 

الد�شتور ، عمان ، 1998/3/2 ، ) 37 - 38 ( .
- عبد �لمجيد �صومان ، ��حمد �ل�صقيري كما عرفته ، ندوة 
 ،  1996/2/26  ، عمان   ، �صومان  �لحميد  عبد   موؤ�ص�صة 

. ) 75 - 71 (
- عدلي �صادق ، �ل�صقيري في �لذكرى �لع�صرين لرحيله 
حنين �إلى �ل�منية �لق�صوى ، القد�س العربي ، لندن ،  

. ) 28 - 26 ( ، 2000/2/26
 - عرفات حجازي  ، �ل�صين وفل�صطين ، ال�شرق الأو�شط  ، 

جدة ، 1984/5/27 ، ) 190 - 191 ( .

- ��������������� ، كيف تا��ص�صت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لول 
  ، ع��م��ان   ، قائمة  للفل�صطينيين  ق��ام��ت  لما  �ل�صقيري 

. ) 109 - 104 ( ، 1996/1/29
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لوؤ�ص�ش منظمة  �إن�صاف   ،  ���������������  -

الد�شتور ، عمان ، 23 و 2000/8/26 ، ) 7 - 19 ( .
 ، ف��ق��دن��اه  رج��ل  �ل�صقيري  ��ح��م��د   ، عطية  �صعود  علي   -

القد�س ، �لقد�ش ، 1980/3/12 ، ) 227 - 232 ( .
لقائدة  م��ب��ك��رة  روؤي����ا  وو����ص��ن��ط��ن  جنيف  ب��ي��ن   ،  ���������������  -
 فل�صطيني ر�حل عن �لحل �ل�صلمي ، الد�شتور ، عمان ، 

. ) 169 - 165 ( ، 1992/3/3
 ، باري�ش   ، الم�شتقبل   ، �ل�صقيري  ��حمد   ، مطر  ف��وؤ�د   -

. ) 250 - 249 ( ، 1980/3/1
 ، ب��ي��روت   ، الــثــورة  فل�شطين   ، �ل�����ص��ن��دي��ان��ة  �ل��ف��ار���ش   -

. ) 247 - 245 ( ، 1980/3/3
- فهد �لريماوي ،و�حد من �صقور فل�صطين ، الد�شتور ، 

عمان ، 1980/2/28 ، ) 264 - 265 ( .
جي�ش  حفل  في  تا�بين  كلمة   ، �لخياط  ر�صدي  محمد   -
  ، دم�صق   ، �ل�رب��ع��ي��ن  ذك��رى  ف��ي  �لفل�صطيني  �لتحرير 

. ) 226 - 222 ( ، 1980/4/5
- محمد �صعيد �صبار ، ��حمد �ل�صقيري في ذكر�ه �لخام�صة 
 ع�صرة ، الد�شتور ، عمان ، 1995/3/8 ، ) 147 - 150 ( .
- محمد علي �لفر� ، ��ربعة ع�صر عاما على رحيل منا�صل 
كبير ، الد�شتور ، عمان ، 1994/3/1 ، ) 153 - 158 ( .

 - ��������������� ، ��حمد �ل�صقيري فكر� وعقيدة ، عمان ، 1996/2/26 ، 
. ) 94 - 90 (

- محمد فا�صل �لجمالي ، ذكريات مع ��حمد �ل�صقيري ، 
ال�شباح ، 1980/2/28 ، ) 266 - 270 ( .

- محمد كري�صاني ، رحم �هلل ��حمد �ل�صقيري ، ال�شباح ، 
تون�ش ، 1980/3/7 ، ) 233 - 238 ( .

 - محمد كعو�ش ، �ل�صقيري كما عرفته ، الد�شتور ، عمان ، 
. ) 68 - 67 ( ، 1996/2/26

 - المو�شوعة الفل�شطينة ، ��حمد �ل�صقيري ، ) ق1 ، مج 1 ؛ 
98 - 100 ( ، بيروت ، 1984 ، ) 186 - 189 ( .

�إلى  �لقلب  رث��اء  م��ازن  ��ب��و   ، �لن�صا�صيبي  �لدين  نا�صر   -
 ،  1980/2/29   ، �لكويت   ، الأنباء   ، �ل�صقيري   ��حمد 

. ) 261 - 254 (
- ن��ج��دة فتحي ���ص��ف��وة ، ه���ذ� �ل��ي��وم ف��ي �ل��ت��اري��خ ��حمد 
 ،  1989/2/25 ، ، بيروت  ال�شرق الأو�شط   ،  �ل�صقيري 

. ) 175 - 173 (
 - هارون ها�صم ر�صيد ، حبيب فل�صطين وفار�صها ، ال�شباح ، 

تون�ش ، 1980/2/27 ، ) 277 - 279 ( .
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 .. باطلة  ت�صوية  جنيف  موؤتمر   ، �لوي�صي  �إبر�هيم   -
القب�س ، �لكويت ،   ، و�لفل�صطينيون في عنق �لزجاجة 

. 1977/1/30
- �إبر�هيم مرعي ، �ل�صقيري يتحدث للحرية عن : حرب 
 �لتحرير �ل�صعبية وموقف �ل�ردن من منظمة �لتحرير ، 

الحرية ، بيروت ، ع 327 ، 9/15/ 1966 ، �ش 5 .
 - �حتفالية عربية بموؤ�ص�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية : 
 في منا�صبة مرور 25 عاما على رحيل ��حمد �ل�صقيري ، 

العربي ، �لقاهرة ، 2005/5/22 ، �ش13 .
 ، �صيا�صية(  مذكر�ت   (1955 باندونغ   ، �ل�صقيري  ��حمد   -
الق�شايا المعا�شرة ، بيروت ع1 ، تموز / يوليو 1969 .

- ��حمد �صعيد نجم ، تعالو� نتذكر �ل�صقيري ، الحرية ، 
بيروت ، ع 1201 ، 2008/8/30 .

- ��حمد �صافي ، في يوم » �لتطبيع « لم يحتمل قلبه .. 
ف�صكت ، ال�شمود ، بيروت ، 1980/3/15 .

توقيع  بعد  ��خيه  �بن  �إلى  �ل�صقيري  كتبها  ر�صالة  �آخر   -
تون�ش  �إلى  و�نتقاله  ديفيد  كامب  �تفاقية  �ل�صاد�ت 
 ت�صرين �لثاني / نوفمبر 1978 ، الراأي العام ، �لكويت ، 

. 1980/5/3
 - ��ني�ش �صايغ ، 40 عاما على لء�ت �ل�صقيري ، الأخبار ، 

بيروت ، 2009/12/5 .
تاآمرت  .. �صادق  �لمفترى عليه  �لرجل   ، ��ني�ش �صايغ   -
 عليه �لظروف ،  القب�س ، �لكويت ، 2837 ، 1980/4/9 ، 

�ش 8 . 
 ، العربي   ، �ل�صقيري  ��حمد  رحيل  على  قرن  ربع  بعد   -

�لقاهرة ، 2009/10/19 .
- بيان لل�صيد ��حمد �ل�صقيري بوجوب مو�فقة �لمنظمة 
ليكون مقبوًل من  �لمتحدة  �ل�مم  تقره  ��ي حل  على 
 ،  1967/10/13  ، بيروت   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  قبل 

�ش813 . 
- ت�صريح �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري حول �ل��ص�ش �لع�صرة �لتي 

تقوم عليها م. ت. ف ، عمان ، 1965/7/2 ، �ش 414 . 
 - �لجامعة بعد �صبعة ��عو�م ، الندوة اللبنانية ، ع ع 10-9 ، 

�آذ�ر / مار�ش 1953 ، �ش �ش 204-195 .
- �لجماعة �لتحادية و�لجماعة �لنف�صالية ، الم�شتقبل 
العربي ، بيروت ، ع 5 ، كانون �لثاني / يناير 1979 . 

�ش �ش 89-80 .
 - جمال ��بو عبده ، من ��عالم فل�صطين .. ��حمد �ل�صقيري ، 

المجد ، عمان ، 2001/8/6 .
القد�س   ، �ل�صقيري  �حمد  ذكرى  في   ، بركات  جميل   -

ال�شريف ، عّمان ، ع 57 ، 1989/12 .
لمنظمة  ل  �لتحرير  لمنظمة  نعم   ، �ل�صريف  حامد   -

�لتفريط ، المجد ، عمان ، 1999/12/13 .
�لقوميين  حركة  تو�صيح   ، �لعرب  �لقوميين  حركة   -

 �لعرب لموقفها من �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري وم. ت. ف ، 
�ش 476 .

- حكاية حياة ، �حمد �ل�صقيري زعيم فل�صطيني بوجوه 
 عربية ، زهرة الخليج ، ��بوظبي ، ع 1344 ، 2004/12/25 .
 ، الراأي   ، و�لقطاع  لل�صفة  تهويد   ... �لذ�تي  �لحكم   -

عّمان ، 1978/10/18 .
- �لحنين �إلى ��ول رئي�ش لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 

العربي ، �لقاهرة ، 2005/3/6 .
�لفيتو  يوقف  �ل�صقيري   ، �لجبين  ��بو  �لدين  خيري   -
  ، �لمتحدة  �ل�مم  في  �لكويت  قبول  على  �ل�صوفييتي 

القب�س ، �لكويت ، 2010/4/18 .
- د�ر �لجليل ) عّمان ( ، �لذكرى �لعا�صرة لرحيل موؤ�ص�ش 
 ، الراية   ،) تقرير   ( �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�لدوحة ، عدد 3171 ، 11 /1990/3 ، �ش7 . 
�لزعيم  لرحيل  و�لع�صرون  �لخام�صة  �لذكرى   -
ع   ، �لقد�ش   ، القد�س   ، �ل�صقيري  ��حمد  �لفل�صطيني 

12759 ، 2005/2/27 ، �ش10 .
- ذكريات عن موؤتمر �لقمة في �لخرطوم ، �شوؤون فل�شطينية 
 ، بيروت ، ع 4 ، ��يلول / �صبتمبر 1972 ، �ش �ش 99-90 .
، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية في ع�صر  - ر��صد حميد 
 ،  42-41 ع  ع   ، بيروت   ، فل�شطينية  �شوؤون   ، �صنو�ت 

�صباط / فبر�ير 1975 ، �ش �ش 531-515 . 
- رد على مناحيم بيغن .. �آخر ما كتب ��حمد �ل�صقيري ، 

�شوؤون عربية ، تون�ش ، �آذ�ر / مار�ش 1981 .
- ر�صاد ��بو �صاور ، مات �ل�صقيري .. وبقيت فل�صطين �لتي 

��حب ، ال�شمود ، دم�صق ، 1980/3/15 .
 - ر�صاد كامل ، ما خفي كان ��عظم ، �شباح الخير ، �لقاهرة ، 

. 2005/3/29
- زياد ��بو �صاوي�ش ، ��حمد �ل�صقيري زعيم فل�صطين و�بنها 
http:// ، 2007/6/5 ، لبار ، موقع الركن الأخ�شر�
www.grenc.com/show_article_main.

.cfm?id=7319
- �صلوى �لبنا ، �ل�صقيري: ��منيتي و��نا ��غادر �لحياة .. ��ن 
تكون �لق�صية على �لدرب �ل�صحيح ، الوطن ، �لكويت ، 

. 1977/11/25
الكاتب   ، �لمحاولة  في  ��صتمر  غا�صب  رجل  �صيرة   -
 ، �بريل 1980   / ني�صان   ،  12 ع   ، بيروت   ، الفل�شطيني 

�ش �ش 11-5 .
- �صفيق �لحوت ، يوم ُولد �لممثل �ل�صرعي و�لوحيد ! ،  

ال�شرق الأو�شط ، لندن ، 1988/6/12 .
 ، حياً  يظل  �لذي  �لفل�صطيني  �ل�صمير   : �ل�صقيري   -

الطليعة ، �لكويت ، 1980/3/5 .
 ،  426 ع   ، �لقاهرة   ، الأ�شبوع   ، حا�صر�  �ل�صقيري   -

. 2005/5/25

)2( ببليوغرافيا عامة
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 ، الخليج   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  خطيب  �ل�صقيري   -
�ل�صارقة ، 2005/8/4 .

 - �ل�صقيري ذلك �لمتفائل ، الأحرار ، ع 40 ، 1964/6/1 ، 
�ش33 .

الوطن العربي ، باري�ش ،   ،  - �ل�صقيري وتبقى �لذكرى 
ع 219 ، ني�صان / �بريل 1981 .

- �ل�صقيري وفل�صطينيو قطر ، المحرر ، بيروت ، ع ع 42-
43 ، �آب / ��غ�صط�ش – ��يلول / �صبتمبر 1964 ، �ش50 .

و�لحرب  �لتحرير  جي�ش  عن  يتحدث  �ل�صقيري   -
�لوقائية و�لعمل �لموحد )مقابلة( ، فل�شطين ، ع 43 ، 

1966/6/6 ، �ش5 .
- �ل�صقيري يتحدث للحرية عن منظمة �لتحرير و�لعمل 
 ، ، ع 338 ، 1966/11/21  ، بيروت  الحرية   ، �لفد�ئي 

�ش5 .
اأخبار   ، �ل�صقيري يو�جه �صعوبات في لبنان و�صورية   -

فل�شطين ، غزة ، ع 39 ، 1964/5/1 ، �ش40 .
- �صادق نو��ش ، �ل�صقيري : �ل�صاد�ت جّر م�صر لطريق غير 

عربية ول �إ�صالمية ، الأنباء ، �لكويت ، 1979/8/5 .
- �صادق نو��ش ، �ل�صقيري: نعم لثورة حتى �لن�صر .. ل 

لثورة حتى �ل�صلح ، القب�س ، �لكويت ، 1977/4/14 .
- �صالح زيتون ، ��حمد �ل�صقيري .. لء�ت جديدة ، العهد ، 

�لدوحة ، 1977/12/15 .
  ،  ! مركزية  كانت  �لتي  �لعرب  ق�صية   ، عي�صى  �صالح   -

الأهرام العربي ، �لقاهرة ، 2007/12/1 . 
 ، لندن   ، الحوادث   ، �لق�صية  خ�صرته  �لذي  �ل�صوت   - 

ع 1218 ، 1980/3/7 ، �ش9 .
الثقافة   ، �لقمة  بعد موؤتمر  �لتحرير  - طريق منظمة 
العربية ، �لرباط ، ع 1 ، كانون �لثاني / يناير 1966 ، 

�ش �ش 52-32 .
�لق�صية  ملفات  يفتح  �ل�صقيري   ، دويد�ر  �لحي  عبد   -

�لفل�صطينية ، العرب ، �لدوحة ، 1977/2/7 .
 ، عاماً   80 خالل  فل�صطين  قادة   ، يا�صين  �لقادر  عبد   -

الأهالي ، �لقاهرة ، ع 869 ، 1998/5/12 .
- عبد �لكريم بيروتي ، �ل�صقيري : لم ��قل يوماً » �صنلقي 
�ليهود في �لبحر « ! ، القب�س ، �لكويت، 1974/9/21 .
- عبد �لكريم فاروق ، حديث مع �ل�صقيري حول موؤتمر 
و�للجنة  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  و�لتنظيم  �لقاهرة 
 ،  264 ع   ، بيروت   ، الحرية   ، �لجديدة  �لتنفيذية 

حزير�ن / يونيو 1965 ، �ش9 .
- عبد �هلل �لمدني ، ما �لذي ح�صل بين رحلة �ل�صقيري 
�إلى بكين وزيارة ريمين لتل ��بيب ، القد�س العربي ، 

لندن ، 2000/4/23-22 .
 ، �ل�صقيري  ��حمد  ذكرى  في   ، خالد  ��بو  �لمجيد  عبد   -

�شيحان ، عمان ، 2002/3/9 .
 - ع�صام �صخنيني ، مر�جعة كتاب من �لقمة �إلى �لهزيمة ، 
 �شوؤون فل�شطينية ، بيروت ، ع 21 ، �آب / ��غ�صط�ش1972 ، 

�ش �ش 213-212 .
��حمد �ل�صقيري : �لرجل .. �لق�صية ،   ، - عماد رحايمة 

مجلة الهدف ، دم�صق ، 901 ، 1988/2/28 . 
�لخام�صة  ذكر�ه  في  �ل�صقيري  ��حمد   ، فر�صخ  عوني   -

و�لع�صرين .
 ، �لعربية  �لجامعة  ���صاعتها  �لتي  �لذهبية  �لفر�ش   -
 الم�شتقبل العربي ، بيروت ، ع1 ، ��يار / مايو 1978 ، 

�ش �ش 41-27 .
- فكرية �لبحي�صي ، في حديث غير �صيا�صي هو �ل�ول من 
نوعه يجري مع �ل�صقيري ، ملحق جريدة ال�شيا�شة ، 

�لكويت ، 1977/1/31 .
- قر�ر�ن هامان ي�صدرهما �ل�صقيري ، فل�شطين ، ع 21 ، 

1965/8/12 ، �ش4 .
من  عاماً  ��ربعين  في  �ل�صقيري  ��حمد   ، عزقول  كريم   -
�لجهاد ، الق�شايا المعا�شرة ، بيروت ، ع 2 ، ت�صرين 

�لثاني / نوفمبر 1969 ، �ش �ش 201-187 .
- كمال خلف �لطويل ، ���صتاذ هيكل: فعل ند�مة متا�خر ، 

القد�س العربي ، لندن ، 2009/10/22 .
ع  ع   ، بيروت   ، فل�شطينية  �شوؤون   ، �لفل�صطيني  �لكيان   -

41-42 ، كانون �لثاني / يناير- �صباط / فبر�ير 1975 .
�شوت   ، فل�صطين  �لدفاع عن  في  �لمر��ة  ت�صاهم  كيف   -

المراأة ، ع 42 ، ��يلول / �صبتمبر 1946 ، �ش3 .
��حمد  �لفل�صطيني  �لقائد  �لمنا�صل  تنعى  ف.  ت.  م.   -
 ،  319 ع   ، بيروت   ، الثورة  فل�شطين   ، �ل�صقيري 

1980/3/3 ، �ش 10 .
 ، �لفل�صطينية  و�ل�صخ�صية  �لثاني  �لروؤ�صاء  موؤتمر   -
�ش   ،  1964/9/15  ، �لقاهرة   ، القت�شادي  الأهرام 

�ش 25-24 .
 ، �ل�صقيري  ��حمد  �رتكبه  خطا�  ��كبر   ، عثمان  ماهر   -

ال�شرق الأو�شط ، جده ، 1980/3/10 .
- محمد �لك�صيح ، �ل�صقيري .. موؤ�ص�ش منظمة �لتحرير 
 ، فيرجينيا   ، ��ناندل   ، الميزان    ، �لفل�صطينية 

 . 2009/3/27
- محمد �لهادي �لح�صني ، �لب�صير �لإبر�هيمي ي�صتعين 
 بال�صقيري للدفاع عن �لجز�ئر ،  ال�شروق ، �لجز�ئر ، 

 . 2010/2/11
 .. منا�صل  �ل�صقيري  ��حمد   ، �ل�صهلي   توفيق  محمد   - 
 ، دم�صق   ، الجندي   ، م�صى  كبير   .. فل�صطيني 

. 1980/3/4
و��طالب   .. جنيف  ��رف�ش   ، �ل�صنطي  توفيق  محمد   -

بو��صنطن ، مجلة اليقظة ، �لكويت ، 1977/1/31 .
�ل�صقيري تكريم  ��حمد  �صارع   ، ��بو رجب  - محمد رجب 
 ، عدن   ، اأكتوبر   14  ، ومنا�صليه  فل�صطين  ل�صعب 

. 2006/3/4
���صبه  �لعرب وما  ، مر�جعة كتاب معارك  - محمد ن�صر 
�لليلة بالبارحة ، �شوؤون فل�شطينية ، بيروت ، ع 46 ، 

حزير�ن / يونيو 1975 .



430

- م�صطفى ��بو لبدة ، �ل�صقيري : ��نا �لذي ��لغيت حكومة 
عموم فل�صطين ، ال�شيا�شة ، �لكويت ، 1974/1/13 .

- م�صطفى عجينة ، مات �ل�صقيري وفي نف�صه �صيء من 
عكا ، الر�شالة ، �لكويت ، 1980/3/2 .

 - نبذة عن حياة �لزعيم �لعربي �لفل�صطيني ��حمد �ل�صقيري ، 
14 اأكتوبر ، �صنعاء ، ع 13329 ، 2006/3/2 ، �ش 2 .

- نظر�ت في �صيرة رجل : �ل�صقيري ومرحلته ، القد�س 
العربي ، لندن ، 2009/3/23 .

وجهالت  يهودية  خر�فات   ، ر�صيد  ها�صم  هارون   - 
ت�صرين   ،  21 ع   ، �لقاهرة   ، عربية  �شوؤون   ،  عربية 

�لثاني / نوفمبر 1982 ، �ش �ش 200-195 .
- وفاة �لمنا�صل �لفل�صطيني ��حمد �ل�صقيري ، الهدف ، 

بيروت ، ع 477 ، 1980/3/1 ، �ش11 .
 ، الراأي   ، �ل�صقيري  ��حمد  يتكلم  ، هكذ�  يو�صف �صباغ   -

عّمان ، 1976/7/20 .
 - يوم في بيت �لمقد�ش ، �شوؤون فل�شطينية ، بيروت ، ع 35 ، 

تموز / يوليو 1974 ، �ش �ش 51-42 .
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 -Khaldun al husary, (review), Through 
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no4, October1984, pp . 105-141.  
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ال�شقيري في مقالت اأ . د . اأ�شعد عبد الرحمن
������ص���ع���د ع���ب���د �ل���رح���م���ن ف����ي م���ق���دم���ة �ل���ك���ّت���اب  د . 
فائقاً  �هتماماً  �ل�صقيري  ��ول���و�  �ل��ذي��ن   ، �لفل�صطينيين 
�إب��ر�ز دوره في م�صيرة �لق�صية  منذ وفاته ، على �صعيد 
�لفل�صطينية ، وظل في ذكرى رحيله بين عام و�آخر يكتب 
لم�صيرته  مختلفة  جو�نب  على  و�إ�صاءة   ، لذكر�ه  �إحياء 
�إقامة ندوة في عام 1996  ��برزها  . وربما كان  �لن�صالية 
 لهذه �لذكرى ، في موؤ�ص�صة عبد �لحميد �صومان �لعريقة ، 

�لتي كان يقف على ر���صها �آنذ�ك . 
��قيمت  �لتي  وع��م��ان  �لقاهرة  ن���دو�ت  ف��ي  ���ص��ارك  كما 

�إحياءً لذكرى �ل�صقيري �صنة 2005 . 
غياب   : ال�شقيري  اأحمد   ( �ل�ول����ى  مقالته  ف��ي 
 )  1986/11/23 ع��ّم��ان   ، �ل���ر��ي  �صحيفة   (  ،  )  وح�شور 
ت��ن��اول رح��ي��ل �ل�����ص��ق��ي��ري وو���ص��ي��ت��ه ب����ا�ن ي��دف��ن مجاور�ً 
بعد رحيله  ، ويذكره  ��بي عبيدة  لفل�صطين قرب �صريح 
عقله  برجاحة  يذكره   : باإيجابيتين  وي��ق��ّدره  ب�صلبيتين 
 ، �لفردية  �صباك  �إلى وقوعه في  ��دى  ما  بر��يه  و�عتز�زه 
ويذكره بتمكنه من �للغة و�لبالغة حتى ���صبح ينزع �إلى 

�للفظية �لتي تقيد يديه بحبالها . 
وهو في �لوقت ذ�ته يقدر لل�صقيري تا��صي�صه لالإطار 
�لمعا�صر للهوية �لوطنية �لفل�صطينية باإقامته للمنظمة 
�لموقف  ب�صمير  تم�صكه  ل��ه  ي��ق��در  ك��م��ا   ، وموؤ�ص�صاتها 

�ل�صيا�صي �ل�صعبي �لفل�صطيني بل و�لعربي . 
ملف  مــن  جــديــدة  اأوراق   ( م���ق���الت���ه  ث���ان���ي  ف���ي 
 ،  ) ال�شقيري  اأحمد  الأولــى  الورقة   - الأ�شدقاء 
في  �ل�صقيري  ي�صتذكر   )  1992/3/7 عّمان   ، �لد�صتور   (
معه  ��ج���رت  حين  وي��ذك��ر   ، ع�صرة  �لثانية  رحيله  ذك��رى 
لفرع  ب�صفته رئي�صاً  �إذ�عياً  �إذ�عة �صوت فل�صطين حديثاً 
�للقاء  وف��ي   ، لبنان  ف��ي  فل�صطين  �ل��ع��ام لطلبة  �لت��ح��اد 
�ل�صيا�صي  �ل�صقيري  ل�د�ء  نقد  بتوجيه  �لتذ�كي  ح��اول 
وكيف   ، �صخ�صياً  ول��ه  لنهجه  �ل��م��وؤذي��ة  �لإ���ص��اءة  بق�صد 
قابل �ل�صقيري هذه �لإ�صاءة بر�صالة تقدير بعث بها �إليه 
لجر��ته ووعيه �ل�صيا�صي ، وطالبه بالمزيد من �لنتقاد . 

و�صكلت هذه �لر�صالة بد�ية �صد�قة �صخ�صية بينهما . 
 في مقالته �لثالثة ) في ذكرى رحيل ال�شقيري : 
 من فندق المنفى ومن فندق الحتالل اإلى الوطن ( ، 
) �لر��ي ، عّمان 1994 ( �لتي هي �إلى �لخاطرة ��قرب منها 
و��حا�صي�صه  ���صعد م�صاعره  �لدكتور  ، ي�صف  �لمقالة  �إلى 

تجاه �ل�صقيري من خالل �لمكان ) �لفندق ( �لذي ��قام 
، ومن�صة  �لقد�ش وم��ن خ��الل مدخله ورده��ات��ه  فيه في 
�ل���ذي �صهد ميالد  �ل��ف��ن��دق  ، وه���و ذ�ت  ف��ي��ه  �ل���ص��ت��ق��ب��ال 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية على يد �ل�صقيري ، ويذكر 
 جل�صاءه في ذلك �لمكان : �لدكتور حيدر عبد �ل�صافي ، 
�ل��دك��ت��ور ن�صير ع�����اروري ، �ل��دك��ت��ور م��ح��م��د �ل��ح��الج ، 

�لدكتور غ�صان �لخطيب . 

 ،  ) ال�شقيري  ذكــرى  في   ( �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��م��ق��ال��ة   ف��ي 
) �ل��صو�ق ، عّمان 1995/3/6 ( نّوه في �لذكرى �لخام�صة 
ع�صرة لرحيل �ل�صقيري ، ود�فع عنه �إز�ء محاولت �لحلف 
ت�صويه  �لمت�صهين  �لعربي   / �ل�صهيوني   / �لإ�صر�ئيلي 
با�نه  ه���وؤلء  �تهمه  �إذ   ، �ل��ع��رب  �لزعماء  و���ص��ورة  �صورته 
�لعرب  ��حقية  ��ط��روح��ة  على  ���صر  ل�ن��ه  م�صعوذ  مجنون 
با�نه  و�تهموه   ،  ) ��ر���ش فل�صطين   ( �لتاريخية في كامل 

��ر�د �إلقاء �ليهود في �لبحر كي يا�كلهم �ل�صمك . 

في  ال�شقيري  لءات   ( �ل��خ��ام�����ص��ة  م��ق��ال��ت��ه  ف���ي 
 مواجهة لءات باراك ( ) �لر��ي ، عّمان 2000/2/24 ( 
�لف�صائل  ��ب���ن���اء   ( ل��ظ��ل��م  ت��ع��ر���ش  �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ن  ي��ذك��ر 
مدة  ط��و�ل  وهاجموه  لفترة  ظلموه  �ل��ذي��ن   ) �لفد�ئية 
�لحقيقة  �إل��ى  رجعو�  و��نهم   ، �لتحرير  لمنظمة  رئا�صته 
�لدكتور  وي��ذك��ر   . رحيله  لحظة  فكرموه  ع���ادو�  عندما 
���صعد �صوؤ�له لعرفات في �صباط 2000 عن ر��يه وتقويمه 
لتجربته مع �ل�صقيري ، وكيف رد عرفات بو�صف �ل�صقيري 
�إيمانه وتم�صكه بنهج  بغير �لتقليدي ، و�لثوري جد�ً في 

�لكفاح �لم�صلح ، و��نه ���ص�ش �لمنظمة وجي�ش �لتحرير . 

ث��م ت��ط��رق �إل���ى ق����ر�ر�ت �ل�م����م �ل��م��ت��ح��دة كمرجعية 
�صالمها  ف��ر���ش   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ح��اول��ت  وك��ي��ف   ، لل�صالم 
�لر��ي   « و  �لكتاب  ن�صائح  ب��ار�ك  ��غفل  وكيف   ، �لخا�ش 
�لعام « ، وكيف ���صر على �صت لء�ت كبرى لحزب �لعمل 
�لعرب  تنازل  ج��دوى  ح��ول  �لت�صاوؤل  تثير   ، �لإ�صر�ئيلي 
 ، �ع��ت��ر�ف  ل   ، �صلح  ل   ( �ل��ث��الث  �ل�صقيري  لء�ت   ع��ن 
�إحياء  ��ف�صل  بها  �لتم�صك  يعد  �لتي   ،  ) مفاو�صات  ول 

لذكرى �ل�صقيري . 
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ال�شقيري في مقالت اأ . د . اأني�س �شايغ
 بحكم عالقته �لمبا�صرة بموؤ�ص�ش �لكيان �لفل�صطيني ، 
لكتبه  �لنقدية  وق��ر�ءت��ه   ، ب��ال��رج��ل  �لوثيقة  ومعرفته 
وموؤلفاته وفكره ، ُيَعّد �لدكتور ��ني�ش �صايغ مرجعاً مهماً 
في �إن�صاف �ل�صقيري ، وقد جاءت كتاباته عن �ل�صقيري 
على قدر عاٍل من �لدقة و�لمو�صوعية و�لإن�صاف و�لثر�ء ، 

 

 وك����ان �ل�ك���ث���ر ج�����ر��ة ف���ي �ل��ت�����ص��دي ل��ل��ظ��ل��م و�ل��ت��غ��ي��ي��ب ، 
رئا�صة  توليه  ��ثناء  �ل�صقيري  له  تعر�ش  �ل��ذي  و�لتعتيم 
�لمنظمة وبعد ��صتقالته ، وقد ر�صدنا له �لمقالت �لآتية 
في �ل�صقيري . فا�ني�ش كان يّعد �إن�صاف �ل�صقيري �إن�صافاً 
لمرحلة كاملة من �لق�صية ، كما كان �لق�صد من �لتعتيم 

على �ل�صقيري تعتيماً على �لمرحلة : 
في  كتبها  �لتي  �ل�ول���ى  مقالته  عنو�ن  ذل��ك  ويج�صد 
المفترى  الرجل   ( وعنو�نها  وف��ات��ه  ��رب��ع��ي��ن  منا�صبة 
 ، �لقب�ش   (  ) الظروف  عليه  تاآمرت  �شادق  عليه 

�لكويت ، 1980/4/6 ( . 
خلدون  �ب��ن  مقدمة   - م��ا  مقارنة  ف��ي   - ت�صبه  فهي 
لكل  دقيق  �إيجاز  فهي  و�لخبر،  �لمبتد��  لكتابه  بالن�صبة 
ما جرى تف�صيله من مز�عم و�فتر�ء�ت وما يقابلها من 
و��صتقر�ء  دللت  من  فيها  لما   ، و��صتنباط  لها  تحليل 
لما تقدمه في �صوء �لحا�صر من �إرها�صات و��صتلهامات 

للم�صتقبل . 
ُتهم  مع  �شجال   : ال�شقيري  اأحمد   ( مقالته  ف��ي 
 �شائعة ( ، ) �ل�صفير ، بيروت ، 1995/4/4 ( ، يعر�ش د. ��ني�ش 
 ، رحيله  وب��ع��د  حياته  ف��ي  بال�صقيري  لحق  �ل���ذي  للظلم 
و�لهجمات و�ل�صائعات و�لتهامات �لباطلة �لتي ��صتهدفته 
�إلى  و�لباحثين  �لد�ر�صين  ويدعو   ، �لمعادية  �لقوى  بها 
�لتاريخ وين�صاه  ��ن يهمله  �إذ ل يجوز   ، �لعناية بمو�صوعه 
�لنا�ش ويتجاهله ���صحاب �لعلم و�لر��ي ، فهو كبير �لحجم 
ف��ي ��ك��ث��ر م��ن م��ع��ن��ى : ف��ي ح��ي��ات��ه �ل��ط��وي��ل��ة ) 72���ص��ن��ة ( 
�لحافلة با�هم ��حد�ث �لق�صية �لفل�صطينية ، وهو من و�صع 
�لكبير  وهو   ، �لفل�صطيني  �لكيان  قيام  في  �ل��صا�ش  حجر 
في  عاماً  اأربعون   ( كتابه  ولعل   ، ون�صر�ً  تا�ليفاً  بكتاباته 
�لكتب  ��ف�صل  من  و�ح��د   ) والدولية  العربية  الحياة 
نهم  ق��ارئ   ، بثقافته  كبير  وه��و   . �ل�صيرة  فن  في  �لعربية 
��ث��رت مناق�صاته  يجول وي�صول في مكتبة خا�صة �صخمة 
�لو��صعة  ثقافته  و�تخذت   . ومذكر�ته  وكتاباته  و��حاديثه 
م�صلكاً  �صلك  ث��م   . و�ل�صحافة  �لمحاماة   : هما  م�صلكين 
ثالثاً هو مجال �لإعالم للق�صية �لفل�صطينية في مر�حلها 
�لمختلفة وفي �لمحافل �لدولية . وكان �صاحب روؤية في 
و�لقومية  �لفل�صطينية  �لوطنية  بين  �لحرجة  �لعالقات 
�لعربية ، �ت�صحت في �لميثاق �لفل�صطيني ) 1964 ( ، وكان 

خطاب �ل�صقيري خالياً من نغم �لقطرية . 

يعود د . ��ني�ش �إلى بيان ��همية �ل�صقيري من حيث هو 
��جل ��صتقالل ليبيا  مثال �لقومي �لعربي في عمله من 
 وتون�ش و�لجز�ئر و�لمغرب بمو�ز�ة ن�صاله �لفل�صطيني ، 
��همية در��صة  �إلى �لوحدة �لعربية ، ويوؤكد على  ودعوته 
�ل�صقيري ل�ن جيله قد حكم عليه من خالل عيون ��عد�ئه 

و��قالمهم و��حكامهم . 
ث���الث���ة وجهها  �ت���ه���ام���ات  �إل�����ى  ��ن��ي�����ش   . د  وي��ت��ط��رق 
 �لآخرون لل�صقيري هي : �لفردية ، و�لت�صلب و�لت�صدد ، 
و�لغوغائية ، دون ��ن يتوقفو� عند ظروفها ، ويبرر هذه 
�ل�صفات ، ويحلل ظروفها ، ويدفع عنه �لتهامات ، ويعد 
�صالبته وعناده تم�صكاً بالثو�بت وف�صيلة نفتقدها �ليوم ، 

 

 و�ل�حرى بنا ��ن نن�صفه في غيابه وقد ظلمناه في حياته . 
 في مقالته ) في ذكرى اأحمد ال�شقيري ( ، ) �ل�صفير ، 
بيروت ، 1996/2/23 ( ، يذكر د. ��ني�ش دو�فع كتابته عن 
 �ل�صقيري �لتي يجملها في : �لوفاء ، و�لإن�صاف ، و�لو�جب ، 
�لخم�صين  عن  ويتحدث   . و�لتقدير  و�لح��ت��ر�م  و�لحب 
�لتي تولى �ل�صقيري خاللها �لن�صال �لفل�صطيني  �صهر�ً 
 ، �ل��وط��ن��ي��ة  ب��ال��وح��دة  �آم���ن خ��الل��ه��ا   ،  )  1967 - 1963 (
منظمة  �إن�صاء  في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ممثلي  و�����ص��رك 
مختلف  م��ن  و�ل��ك��ف��اء�ت  بالطاقات  وتغذيتها  �لتحرير 
�صر�ئح �ل�صعب �لفل�صطيني ، و��بقاها �إطار�ً لجميع �لقوى 
، وتميز عهده بميزتين لفتتين : �ل�ول��ى منع  �لوطنية 
�لغتيال و�لإرهاب ) �لر�صمي ( �لذي �صاد قبله ، و�لثانية 
و�لمالية  و�لمخابر�تية  �لإعالمية  �لدكاكين  فتح  منع 

�لذي �صاد بعده . 
بعد �لوحدة �لوطنية �لتزم �ل�صقيري �لمحور �لثاني 
�لمتمثل في �لعروبة �لتز�ماً قومياً ���صيالً طيلة �ل�ربعين 
عاماً من ن�صاله �ل�صيا�صي ، �إذ �صعى في �صبابه �إلى �إن�صاء 
حزب قومي عربي مت�صل بالقومية �لعربية �لتي ن�صطت 
 �آنذ�ك ، وتحم�ش لم�صروع �إن�صاء جامعة �لدول �لعربية ، 
��ميناً  بالجامعة  �لتحق  ثم   ، �لميثاق  و�صع  في  و���ص��ارك 
�ل�صورية  للخارجية  بوز�رتين  و�لتحق   ، م�صاعد�ً  عاماً 
، ث��م م��م��ث��الً لهما ف��ي �ل�مم  و�ل�����ص��ع��ودي��ة م���دة ط��وي��ل��ة 
�لمتحدة ، وكان �هتمامه فل�صطينياً و�نتماوؤه عربياً . عمل 
�لعربية �ل�فريقية  ��جل تحرير و��صتقالل �ل�ر��صي  من 
كلها ، وتوج ��عماله تلك بدر��صته �لقانونية �ل�صهيرة في 
��ني�ش   . د  ويلخ�ش   . �لعربية  �لت��ح��ادي��ة  �ل��دول��ة  �إن�صاء 
با�نه  �لعربية  �لفل�صطينية  للعالقات  �ل�صقيري  �لمفهوم 

��صتخد�م �لطاقة �لقومية للم�صالح �لوطنية . 
�ل�صيا�صة  في  �لثالث  �لمحور  ف��اإن  ��ني�ش  د.  وبح�صب 
لتحقيق  مختلفة  و���ص��ائ��ل  ��صتعمال  ف��ن  ه��و  �ل�صقيرية 
�لهدف �لو�حد وهو �صيانة عروبة فل�صطين وحمايتها من 
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�لحقوق  و��صترجاع   ، و�لدولية  �ل�صهيونية  �لمخططات 
ل��صحابها ، وقد كانت تلك �لو�صائل حلقات يكمل بع�صها 
��تقن �ل�صقيري فن  ، كما  و��برزها �لعلم و�لإع��الم  بع�صاً 
قوياً  �صالحاً  و�عتمادها  �لمو�صوعية  �لمذكر�ت  �إع���د�د 
ف��ي �ل��دف��اع ع��ن �لق�صية ، ك��ذل��ك �ل����ص��ول �ل��ت��ي �تبعها 
في معالجة �لق�صية في كتبه �لتي ��لفها ون�صر معظمها 
�لم�صا�لة  ل�ح��د�ث  ر�ئعاً  ت�صجيالً  و�صكلت   ، �عتز�له  بعد 
�لفل�صطينية ، �إلى جانب دعمه لم�صروَعي مركز �ل�بحاث 
و�لمو�صوعة �لفل�صطينية كا�برز �إ�صهامين علميين للعمل 

�لفل�صطيني في �لثلث �ل�خير من �لقرن . 
��ني�ش �هتمام �ل�صقيري بالإعالم منذ توليه  ��برز د . 
 تحرير جريدة ) مر�آة �ل�صرق ( ، قبل نهاية �لع�صرينات ، 
جامعة  ��ن�صا�تها  �لتي  �لعربية  �لمكاتب  على  �إ�صر�فه  ثم 
�لدول �لعربية في ��و��صط �ل�ربعينات ، وبعد قيام �لمنظمة 
��ول��ى �لإع��الم عناية خا�صة فا�ن�صا� له د�ئرة   ، �صنة 1964 
 ، �لفل�صطينيين  �لإعالميين  ��ف�صل  لها  �ن��ت��دب   رئي�صة 

وكان �لإعالم في عهده منفتحاً وفاعالً . 
�لإعالم  �صحية  �ل�صقيري  ل��وق��وع  ��ني�ش  د.  ويا��صف 
�لقاهرة  ف��ي  عقده  �ل��ذي  �ل�صحفي  �لموؤتمر  ف��ي  نف�صه 
وبهتاناً  زور�ً  �ت��ه��م  ح��ي��ن   ،  1967 ح��زي��ر�ن  ح���رب  قبيل 
�إلى ) رمي �ليهود في �لبحر ( ، وظلت �صورته  بدعوته 
تخلى  وقد   ، عن�صرياً  دموياً  بّطا�صاً  �لإع��الم  و�صائل  في 

عن من�صبه قبل ��ن يرد على تلك �لتهامات . 
على  وق��ع  �ل��ذي  �لظلم  �إل��ى  بالإ�صارة  مقالته  ويختم 
�ل�صقيري طفالً ، و�لظلم و�لإجحاف �لذي وقع عليه من 
��بناء �صعبه بعد �عتز�له �لقيادة . وي�صيد د . ��ني�ش بالء�ت 
، وخرقتها  �لكثيرون  �لتي �صخر منها  �لثالث  �ل�صقيري 

�لقيادة �لفل�صطينية بعد ربع قرن . 
 - ال�شقيري  واأحمد  �شعادة  اأنطون   ( مقالته   في 
 ، �ل�����ص��ف��ي��ر   (  ،  ) الحمراء  الخطوط  على  مقارنة 
مقارنة  �صايغ  ��ني�ش   . د  يعقد   ،  )  1997/2/28  ، بيروت 
�لقومي  �ل�����ص��وري  �ل��ح��زب  -موؤ�ص�ش  �صعادة  ��ن��ط��ون  بين 
�لجتماعي - و��حمد �ل�صقيري ، �للذين ت�صابها في ��نهما 
قائد�ن تجاوز� �لحدود في ن�صالهما وكفاحهما �لوطني 
من  كثير  في  �لآخ��ر  عن  منهما  كل  و�ختلف   ، و�لقومي 

�لنو�حي في طبيعتهما وظروفهما و�إنجاز�تهما . 
و��صتعر�ش د . ��ني�ش ت�صابه حال �ل�مة حين بد�� �صعادة 
في  وحالها   ، �لثالثينات  في  �صورية  في  �صيا�صياً  ين�صط 
في  فل�صطين  ف��ي  لل�صقيري  �ل�صيا�صية  �ل��ح��ي��اة  مطلع 
لال�صتعمار  مقاومة  من  ذلك  تطّلبه  وما   ، ذ�تها  �لفترة 
و�لن����ت����د�ب و�لن��ق�����ص��ام��ات ، و�ل����و�ق����ع �ل���م���ت���ردي �لذي 
على  كل  �لن�صال  وخا�صا   ، له  �ل�صت�صالم  �لثنان  رف�ش 
ل�ن  �ل��َع��َق��دّي  �لحزب  �صعادة  فاختار   ، �لمتاحة  طريقته 
ميد�نه  في  �صائدة  كانت  �لطائفية  و�لتكتالت  �ل�ح���ز�ب 
�لهوية  ك��ان��ت  حين  ف��ي   ،  ) ول��ب��ن��ان  ���ص��وري��ة   ( �لن�صالي 
�لَعَقدّية  �ل�����ص��ر�ع��ات  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً  نطاقها  ف��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�إلى  �لحاجة  ب��رزت  �إذ   ، �لمحلية  و�ل�صيا�صية  و�لحزبية 

�إحياء �لهوية �لفل�صطينية في ��عقاب حرب 1948 وت�صتت 
�إلى  �ل�صقيري  دف��ع  م��ا   ، �لعالم  دول  ف��ي  �لفل�صطينيين 
لو  حتى  �لفل�صطيني  �ل�صعب  هوية  تحمي  �صيغة  و�صع 
تجاوز �لخطوط �لحمر�ء ، وكان ��ن ��علن �إن�صاء منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية تحقيقاً لذلك �صنة 1964 ، فو�صع 
�لم�صوؤولين �لعرب ��مام �ل�مر �لو�قع . وتجر�� وخرج عن 
�لو�صاية �لعربية �لر�صمية على �ل�صعب �لفل�صطيني ، �إلى 
��ن ��جبر على تقديم ��صتقالته من رئا�صة �لمنظمة �لتي 

قدمها لل�صعب �لفل�صطيني . 
كذلك عوقب ��نطون �صعادة لإن�صائه لحزبه �لمعادي 
للتيار �ل�صائد �ل�صيا�صي و�لَعَقدي و�لجتماعي �لر�صمي ، 

 

 / حزير�ن  في  لبنان  في  �لمحلية  �ل�صلطة  على  وثورته 
يونيو 1949 ، �إذ قب�ش عليه و��ُعدم في �لثامن من تموز / 

يوليو من ذلك �لعام . 
�إل����ى ف��ك��ر �صعادة   وف���ي �ل��م��ق��ال��ة ي��ت��ط��رق د . ���ص��اي��غ 
ون�صرت  و�صعها  �لتي  و�ل�دب��ي��ات   - ي�صفه  كما  �لمعلم   -
�إلى �ل�صقيري رجل  في حياته وبعد وفاته ، كما يتطرق 
�ل�صيا�صة �لقانوني �لبارع و�إلى مذكر�ته �لتي و�صعها في 

كتبه م�صجالً عمالً �صيا�صياً وطنياً . 
في مقالته ) 40 عاماً على » لءات « ال�شقيري ( ، 
) جريدة �ل�خبار ، بيروت ، 2007 ( يوؤكد د . ��ني�ش على ��ن 
تد�عيات نكبة 1948 ، و�آثارها و�نعكا�صاتها ��ق�صى من �لنكبة 
ذ�تها ، و��عمق ��ذى و�إ�صر�ر�ً بالوجود و�لم�صير �لعربيين ، 

 

�لنكبة حاربت  ، ففي تلك  و��نها تت�صاعد وت��زد�د فظاعة 
�لجيو�ش �لعربية �لعدو �صهرين كاملين و�صمت ��كثر من 
ن�صف �ل�ر�ش �لفل�صطينية ، وبعد ع�صرين �صنة �نهزمت 
و�صقطت   ، خم�صة  ��ي���ام  ف��ي  �ل��ع��دو  ��م���ام  �لجيو�ش  تلك 
 ، ��ر��ٍش عربية مجاورة  �ل�ر�ش �لفل�صطينية كلها ومعها 

 

على   ، و�صعوباً  حكومات   ، �لعربية  �ل��ق��وى  ��جمعت  وق��د 
معظم  ���صبح  و�ليوم   ، و�لمقاطعة  و�لمجابهة  �ل�صمود 
و�لعلنية  �ل�صرية  �لعالقات  �إقامة  �إل��ى  يت�صابق  �ل�نظمة 
مع �لعدو ، و�لعتر�ف بكيانه ، �لذي �صمل غالبية �لدول 
�لعربية ، وخجلت بع�صها من �إعالنه دون ��ن تمتنع عن 
ممار�صته عملياً و�صرياً ، وهي ��قل من عدد ���صابع �ليد ، 
و���صبح على �لمقاَومات �لوطنية �صد �لعدو ��ن تد�فع عن 
نف�صها ووجودها قبل ��ن تو�جه �لعدو �لحقيقي ، ولم تعد 
» �إ�صر�ئيل « عدو�ً بل جار�ً تفتر�ش �ل�غلبية �ل�صاحقة ��ن 
نتعامل معه كجار له حقوقه وم�صالحه ، ونبرر حمالته 
�لوح�صية �لبربرية �صد �صعبنا بالدفاع عن �لنف�ش ، و�إذ� 
ح�صل ��ن تمردت جماعات و��نزلت بالعدو �صربات فما على 
�ل�نظمة �إل ��ن تعتذر وتطلب �لغفر�ن وتقدم �لتنازلت . 
�لموؤتمر�ت  ��جمعت  كيف  ��ني�ش  د.  ي��ذك��ر  ذل��ك  بعد 
و�ل�حز�ب �لفل�صطينية على هدف و�صعار و�حد : ��صتقالل 
فل�صطين من نهرها �إلى بحرها ، وعروبتها ، ومنع �لغزو 
 » لء�ت   « على  �صنة  ��ربعين  بعد  ��ن��ه  وكيف   ، �ل�صهيوني 
��يلول / �صبتمبر  �ل�صقيري �لثالث في �لخرطوم مطلع 
�لعدو هرولة  �إل��ى  تهرول  �لر�صمية  �لقيادة  ، نجد   1967
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ال�شقيري في مقالت جميل بركات
 ، �ل�ع��م��ال  و�ل��ك��ات��ب ورج���ل  �لمنا�صل  ب��رك��ات  جميل 
وكان غير   ، �لثالثينات  �لح�صيني في  ��مين  �لحاج  ر�فق 
�لتحرير  منظمة  تا��صي�ش  حين  �إل��ى  �ل�صقيري  عن  بعيد 
، وكان  بعد قيامها  ��كثر  �قترب منه  لكنه   ، �لفل�صطينية 

ع�صو�ً في مجال�صها . 
 كتابات جميل بركات عن �ل�صقيري تفوح بعبق �لوفاء ، 
وتبرز فيها مالمح �لعاطفة �ل�صادقة ، فهو ��كثر من ��حيا 
ذك��ر�ه بما كتب عنه ، وقد ر�صدنا له مقالت ع�صر على 

�متد�د عقدين منذ وفاته 1980 و2001 . 
 ،  ) اهلل  ذمــة  في  ال�شقيري   ( �ل�ول����ى  مقالته   ف��ي 
) �صحيفة �لد�صتور ، عّمان ، 1980/2/27 ( ، وبعد يوم و�حد 
من وفاة �ل�صقيري ، نعاه بمقالة ذكر فيها بع�ش مو�قفه 

وماآثره ، وَعبَّر عن م�صاعره تجاهه وحزنه لوفاته . 
 في �لمقالة �لثانية ) ال�شهداء اأحياء في ذكراهم ( ، 
) �ل�صباح ، تون�ش ، 1981/3/4 ( ، ي�صتذكر �ل�صقيري في 
��ن ع��اد م��ن تون�ش للعالج ف��ي مدينة  ��ي��ام��ه بعد  ��و�خ���ر 
�لح�صين �لطبية في عّمان ، ويربط �صبب تدهور �صحته 
�لعربية عامة  �ل�م��ة  �إليه حال  �آل��ت  بما  بعد  ووفاته من 
�تفاقية  بعد  �لخ�صو�ش  وج��ه  على  فل�صطين  وق�صية 
�لثالث  �ل�����ص��ق��ي��ري  م��ّزق��ت لء�ت  �ل��ت��ي   ، دي��ف��ي��د  ك��ام��ب 
ومزقت ��ع�صابه؛ فر�ح �صحيتها و�صهيدها ، وفي �لمقالة 
 ، �لم�صهودة  �لوطنية  ومو�قفه  �ل�صقيري  ماآثر  ي�صتذكر 
ودفاعه عن فل�صطين ومنا�صليها ، وحر�صه على �لوحدة 
في  وتجاربه   ، �لعربية  �لجامعة  �إ���ص��الح  وعلى  �لعربية 

هيئة �ل�مم �لمتحدة . 
 في �لمقالة �لثالثة ) ال�شقيري في ذكراه الثالثة ( ، 
) �صحيفة �صوت �ل�صعب ، عّمان ، 1983/2/26 ( ، يذكر 
لذ�ته  يع�ش  لم  �لذي   ، �لعمالقة  �ل�صخ�صية   ، �ل�صقيري 
ول��ع��ائ��ل��ت��ه؛ ب��ل ع��ا���ش ل�م��ت��ه �ل��ع��رب��ي��ة ون��ا���ص��ل م��ن ��جل 
��ور�قه  حقوقها وق�صاياها ، ويذكر كيف نهب �ل�صهاينة 
وكتبه ومكتبته من منزله في لبنان ، وكيف خطط �إن�صاء 
وكفاح  �لمهند�ش  بدقة  وموؤ�ص�صاته  �لفل�صطيني  �لكيان 

�ل�بطال ، وكيف كان من دعاة �لوحدة �لعربية . 
ذكــراه  فــي  ال�شقيري   ( �ل���ر�ب���ع���ة  �ل��م��ق��ال��ة  ف���ي 
 الخام�شة - لي حكاية مع حطين ( ، ) �صوت �ل�صعب ، 
كان  مقالة  ب��رك��ات  جميل  ��ورد   ،  )  1985/2/27  ، ع��ّم��ان 
�ل�صقيري قد كتبها بعنو�ن : ) لي حكاية مع حطين ( ، 
يتحدث فيها عن قرية حطين �لتي ��صتهرت في تاريخنا ، 
وعن زيارته لها حين وجد فيها رهباناً يقر��ون ) موعظة 
�لجبل ( فقر�� معهم ، ثم ر�ح يذكر �صالح �لدين وتاريخه 
و��مجاده ورجالته ، ويبعث �ل�مل في �ل�مة با�نها �صوف 

تعود لتحرير فل�صطين في معركة حطين �لثانية . 
اأحمد  ذكــرى  في  كلمة   ( �لخام�صة  �لمقالة  ف��ي 
 ال�شقيري ( ، ) �صحيفة �لر��ي ، عّمان ، 1996/2/26 ( ، 
تحدث جميل بركات عن ���صد�ء وفاة �ل�صقيري و�ختياره 
�لدفن بجو�ر �صريح ��بي عبيدة وكا�نه ظل يعمل للق�صية 
�لعربية  بالوحدة  �ل�صقيري  �إيمان  ويذكر   . مماته  بعد 
رغم ما يلحق به من ��ذى في �صبيلها ، وتمثيله ل�صورية 
و�ل�صعودية في هيئة �ل�مم �لمتحدة ، و�ت�صالته �لمكثفة 
 . �لعربية  �ل���دول  جامعة  ف��ي  لفل�صطين  تمثيله  ��ث��ن��اء 
وفد  ���ص��م��ن   ،  1965 ���ص��ن��ة  لل�صين  زي���ارت���ه  �إل����ى  وي��ن��ت��ق��ل 
�لمنظمة برئا�صة �ل�صقيري ، ويذكر ��صتقالته في ��و�خر 
�صنة 1967 ، عقب قمة �لخرطوم ، وتفّرغه لكتابة مذكر�ته 

�لتي بّثها في كتبه و��بحاثه . 
وتبقى  وال�شقيري  ال�شين   ( �ل�صاد�صة  مقالته  في 
 ،  )  1997/3/9 ، ع��ّم��ان   ، �ل���ر��ي  ) �صحيفة   ،  ) الذكرى 
 ) بينغ  �صاو  دينغ   ( �ل�صيني  �لرئي�ش  وف��اة  ع��ن  يتحدث 
ووقوفه �إلى جانب �لق�صية �لفل�صطينية ، وكانت �ل�صين 
��ول دولة ��جنبية تعترف بمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 
وقد ��صتقبلت �لوفد �لفل�صطيني حينها ��صتقبالً ر�صمياً 

و�صعبياً حافالً . 
في �لمقالة �ل�صابعة ) ميثاق جامعة الدول العربية 
اأحمد  لرحيل  ع�شرة  الثامنة  الذكرى  بمنا�شبة 
 ، �ل��ر��ي ، عّمان ، 1998/3/6 (  ( ، ) �صحيفة   ال�شقيري 

مذلة م�صت�صلمة ، وت�صتجدي دويلة على نحو ع�صرة في 
ومجردة   ، �ل�صيادة  ناق�صة  فل�صطين  م�صاحة  من  �لمئة 

من �ل�صالح وم�صلوبة �لإر�دة ، .. 
في ختام مقالته يلقي د . ��ني�ش م�صوؤولية �نهز�م �ل�مة 
�لذين  �ل��ع��رب  �لمثقفين  م��ن  كبار  �����ص��ات��ذة  على  وخنوعها 
��نف�صهم بعد �لخ�صوع لإغ��ر�ء�ت وتدريبات لتبديل  جندو� 
قامو�صنا �لوطني و�لقومي و�لثقافي و�لجهادي ، ولإ�صد�ر 
لدعم   » �لمنطقية   « و�لج��ت��ه��اد�ت   » �لعلمية  �ل��ف��ت��اوى   «

�لقياد�ت وت�صليل �ل�صعب و�لهيمنة على �ل�حز�ب و�لحركات 
عن  �لناجمة  �لحقيقية  �لنكبة  ه��ي  وه���ذه   ، و�لموؤ�ص�صات 
�لرد  في  يكون  عليها  و�لتغلب   ، �ل�صابقة  �لنكبات  �إف���ر�ز�ت 

على دعاة �لهزيمة و�ل�صت�صالم ، فهم نكبة �ل�مة . 
��خرى  ��ني�ش : هل �صننتظر �صتين �صنة   . د  ويت�صاءل 
�إف��ر�ز�ت نكبة 48 ؟ حتى نحرر فل�صطين  حتى ن�صتا��صل 
ونتحرر معها ، حتى نعود �إلى منابتنا ��حياء ��و جثامين 

ورفاتاً ؟ . 
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يتقاطع �لم�صمون مع م�صمون مقالته �لخام�صة ) كلمة 
في ذكرى ��حمد �ل�صقيري ( . 

�ل��م��ق��ال��ة �ل��ث��ام��ن��ة ح��م��ل��ت ع���ن���و�ن : ) فــي ذكــرى 
 ،  ) اإلى العرب   ال�شقيري .. ن�شيحة ماوت�شي تونغ 
مرور  بمنا�صبة  كتبها   ،  )  200/3/2  ، ع��ّم��ان   ، �ل����ر��ي   (
وذك��ر في مقدمتها   ، �ل�صقيري  وف��اة  على  عاماً  ع�صرين 
 و�صيته ودفنه في غور �ل�ردن بجو�ر �صريح ��بو عبيدة ، 
وزيارته   ، �لعرب  لقوة  �صبيالً  �لعربية  للوحدة  ودع��وت��ه 
�لذي   ، �صنة 1965  ��ول وفد للمنظمة  ر�����ش  لل�صين على 
ق��اب��ل زع��ي��م �ل�����ص��ي��ن �ل��ك��ب��ي��ر م��اوت�����ص��ي ت��ون��غ ل�ك��ث��ر من 
و�صيته  ومنه   ، �للقاء  في  د�ر  �ل��ذي  و�ل��ح��و�ر   ، �صاعتين 
لل�صعب �لفل�صطيني : » �تحدو� يا عرب ، و��خ�صى �إذ� بقيتم 
على هذ� �لحال ��ن تبقى » �إ�صر�ئيل « ويبقى �ل�صتعمار « . 
ويختم بركات مقالته بالدعوة لعقد موؤتمر عربي تعالج 

فيه ق�صايا �ل�مة في وجه �لتهديد�ت �ل�صهيونية . 
في �لمقالة �لتا�صعة ) في ذكرى اأحمد ال�شقيري ( ، 
) مجلة �لقد�ش �ل�صريف ، عّمان ، �ل�صنة �لر�بعة ، �لعدد57 ، 

 

�لعا�صرة  �ل��ذك��رى  وف��ي   )  1989 دي�صمبر   / �ل�ول  كانون 
�صيرته  م��ن  ج��و�ن��ب  على  �ل�صوء  يلقي  �ل�صقيري  ل��وف��اة 
�لذ�تية في مر�حل مختلفة من حياته ، وما تخللها من 
و�لق�صايا  �لفل�صطينية  بالق�صية  و�إي��م��ان  وكفاح  ن�صال 
عن  خاللها  من  ود�ف��ع  �صغلها  �لتي  و�لمو�قع   ، �لعربية 
 �لق�صية ورجالها ، وم�صيرته مع جامعة �لدول �لعربية ، 
و��صتقالته   ، ومكاتبها  وموؤ�ص�صاتها  للمنظمة  وتا��صي�صه 
وتفرغه لكتابة مذكر�ته . وفي نهاية �لمقالة ��ورد بع�ش 
و�لق�صيدة   ، مختلفة  منا�صبات  ف��ي  قالها  �لتي  كلماته 
 �لتي رثى بها �ل�صاعر هارون ها�صم ر�صيد ��حمد �ل�صقيري 

) حبيب فل�صطين وفار�صها ( . 
اأحمد  ذكرى  في   ( �لعا�صرة  �لمقالة  خ�ص�ش  وق��د 
ال�شقيري .. الجامعة العربية ، كيف تكون جامعة 
 وكيف ت�شبح عربية ( ، ) �صحيفة �لعرب �ليوم ، عّمان ، 
2001/3/5 ( ، لعر�ش موجز لكتاب �ل�صقيري ) �لجامعة 
 �لعربية : كيف تكون جامعة وكيف ت�صبح عربية ( ، �نظر : 

) ف�صل �لكتب و�لدر��صات �لقومية في هذ� �لكتاب ( .

ال�شقيري في مقالت �شفيق الحوت

و�لكاتب  �ل��م��ف��ك��ر   ، �لفل�صطيني  �ل��م��ن��ا���ص��ل  ���ص��ه��ادة 
و�ل�������ص���ح���ف���ي �ل���ك���ب���ي���ر �ل����م����رح����وم ���ص��ف��ي��ق �ل����ح����وت في                                                                                          
�ل�صقيري - كما في مر�حل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
ذ�ت  �ل�صقيري  لكنها في تجربة  ج��د�ً  - مهمة  ورم��وزه��ا 
��ه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة ، ك���ون �ل��رج��ل ك���ان ��ح���د �ل�����ص��ب��اب �لذين 
في   ،  » ناكفوه   « و  وج��ادل��وه  وناق�صوه  �ل�صقيري  عاي�صو� 
��بناء  ممثلي  لختيار  ��ج��ر�ه��ا  �لتي  �لت�����ص��الت  مرحلة 
�ل��ذي��ن ح����اورو� ف��ي لجنة  ، و��ح����د  ل��ب��ن��ان  فل�صطين ف��ي 
ر�فقو�  �ل��ذي��ن  و��ح���د   ، �لمجل�ش  �نعقاد  ��ث��ن��اء   ، �لميثاق 
�لمنظمة  لمكتب  مدير�ً  �صو�ء   ، �لم�صيرة  في  �ل�صقيري 
��نه  و�ل�ه���م   ، �لتنفيذية  �للجنة  �إط���ار  ف��ي  ��م  لبنان  ف��ي 
غد�ة  قائمة  كانت  �لتي  �لفد�ئي  �لعمل  قياد�ت  من  كان 
�ل�صقيري                                      قابلت  ومعظمها   ، لبيروت  �ل�صقيري  زي���ارة 

بالتحفظ . 
�صوؤون  مجلة  في  كتبها  �ل�ه��م  �لحوت  �صفيق  �صهادة 
فل�صطينية - ني�صان 1980 ، وهي ��دنى �إلى �لدر��صة منها 
�لوطن  ف��ي مجلة  م��ق��ال��ة  قبلها  ك��ت��ب   (  ، �ل��م��ق��ال��ة  �إل���ى 
�لعربي ( ُبعيد وفاة �ل�صقيري با�يام - 29 �صباط / فبر�ير 
 1980 بعنو�ن » ��ربعون عاماً من �لجهاد « لن نقف عندها ، 
فعنو�نها كما ختامها ، » كانت ��يامه كلها تاريخ « تف�صح 
ما  �لتف�صيل  م��ن  ب�صيء  نتناول  لكننا   ، م�صمونها  ع��ن 
ذلك  بعد  �ل��ق��ارئ  ونحيل   ، فل�صطينية  ���ص��وؤون  ف��ي  ورد 
�إلى روؤيته لل�صقيري قبل وفاته في كتابه ) �لفل�صطيني 
بين �لتيه و�لدولة 1977 ( وبعد ��كثر من ربع قرن على 
 رحيله في كتابه ) بين �لوطن و�لمنفى ( وذلك في ف�صل 

» �ل�صقيري في كتبهم « ، في هذه �لقر�ء�ت �لثالث تتكامل 
�ل�صورة �لحقيقية لل�صقيري على نحو يوؤكد ��ن �ل�صقيري 
لم يكن رجل مرحلة بل رجل ق�صية ، يقول �صفيق �لحوت 

في مقالته » ال�شقيري والكلمة تواأمان « : 
�لحق   ، و�لر�صا�صة  �لبندقية   ، و�لغمد  �ل�صيف  مثل 
 و�ل�صالم ، �لوطن و�لمو�طن ، وكانت هي �صالحه �ل�وحد ، 
بالظالل  عليها  تحنو  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��ن��دي��ان��ة  قلعتها   وه���و 
قوة  ���ص��ّر   : ���ص��ّر�ن  يكمن  �لحقيقة  ه���ذه  وف���ي   ، و�ل��ف��يء 
�إيمانه  ك��ان  فلقد   ، و�ح��د  �آٍن  في  �صعفه  و�صّر  �ل�صقيري 
قيادته  ��ثناء  و�جهته  �لتي  �لعو�ئق  من  �صالحاً  بالكلمة 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، في وقت كانت �لجماهير 
قد مّجت �لكلمة ، وفقدت �لثقة في قدرتها على �إحد�ث 
�لر�حل  يعيب  م��ا  ه���ذ�  ف��ي  ول��ي�����ش   ، �ل��م��ط��ل��وب  �لتغيير 
، و��حطنا بالظروف  �إذ� ما توخينا �لمو�صوعية   ، �لكبير 
�ل�صيا�صية و�لن�صالية �لتي كانت تحيط بنا . وعلى �لرغم 
 ، �لمرحلة  رج��ل  ي��ك��ون  ��ن  �ل�صقيري  ��صتطاع  ذل��ك  م��ن 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لتا��صي�ش منظمة   �لموؤهل وحده 
�إل��ى حيز �ل��وج��ود ، في وق��ت كانت �لكلمة  و�ل��خ��روج بها 
، فعندما كلفه  �ل��ف��ع��ل و�ل��ت�����ا�ث��ي��ر  �ل���ق���ادرة ع��ل��ى  وح��ده��ا 
، ف��ي م��وؤت��م��ر قمتهم �ل�ول  �ل��ع��رب  �ل��م��ل��وك و�ل��روؤ���ص��اء 
بالقاهرة �صنة 1964 ��ن يقوم بالت�صالت لتنظيم �لحياة 
من  با�كثر  عليه  يجودو�  لم   ، فل�صطين  ل�بناء  �ل�صيا�صية 
ثالثة ��و ��ربعة ���صطر ، جاء فيها : » ي�صتمر �ل�صيد ��حمد 
�لعربية  ، ممثل فل�صطين لدى جامعة �لدول  �ل�صقيري 
 ، �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �ل�ع�صاء  ب��ال��دول  �ت�صالته  في 
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ال�شقيري في مقالت عرفات حجازي
��بدو�  �لذين  �لكّتاب  ��ب��رز  و�ح��د من  عرفات حجازي 
��درك  فقد   ، ذك���ر�ه  و�إح��ي��اء  بال�صقيري  خا�صاً  �هتماماً 
�لدور �لريادي �لتاريخي �لذي لعبه �ل�صقيري في م�صيرة 
�لن�صال �لفل�صطيني ، ول �صّيما في مرحلة �إن�صاء �لكيان 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وتا��صي�ش  �لفل�صطيني 
�لتي ر���صها ، ولعل حجازي من �لقلة �لتي عاينت فد�حة 
�لظلم �لو�قع على �لرجل ، و�لتعتيم �لمفرو�ش على دوره 
ومنجزه �لوطني ، وقد ر�صدنا ت�صعة مقالت كتبها ، كانت 
��ولها عام 1984 و��خر�ها عام 2009 ، ما يعني ��نه حاول 
�إن�صاف �ل�صقيري في وقت مبكر ن�صبياً ، و��صتمر بعدها ، 

ونورد هنا خال�صة جامعة لم�صمون هذه �لمقالت : 
في مقالته �ل�ولى ) ال�شين وفل�شطين ( ، ) �صحيفة 
�ل�صرق �ل�و�صط - لندن 1984/5/27 ( تناول زيارة �لرئي�ش 
يا�صر عرفات لبكين في �آب/��غ�صط�ش 1970 ، �لتي �عتبرها 
 زيارة تاريخية في ��هد�فها ومعانيها وم�صمونها و��بعادها ، 
جرى  �ل��ذي   ) �لعادة  فوق  �لر�صمي   ( بال�صتقبال  و���صاد 
�لتحرير  منظمة  ���صبحت  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ف��ي   ، ل��ع��رف��ات 
�لفل�صطينية فيه كياناً ل ي�صتطيع مكابر ��ن يغفل وجوده ، 

 

�ل�صقيري  ز�ر  حين   1965 ��يار/مايو  �إلى  بالقارئ  ويعود 
حتى  �لعالم  ور�ء  ت�صعى  بد�ياتها  في  و�لمنظمة  �ل�صين 
يعترف بها ، وكانت �لزيارة حينها �إنجاز�ً عظيماً لل�صعب 
مع  م��ح��ادث��ات  خ��الل��ه��ا  �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ج����رى  �لفل�صطيني 
�لزعيم �ل�صيني ماوت�صي تونغ ، كان لها �ل�ثر في تطور 
�لمنظمة وموؤ�ص�صاتها ، وتا�هيل كو�درها وتدريبهم و�إمد�د 

�ل�صعب �لفل�صطيني بال�صالح . 
منظمة  تاأ�ش�شت  كــيــف   ( م���ق���الت���ه  ث���ان���ي  ف����ي 
قامت  لما  ال�شقيري  لول   - الفل�شطينية  التحرير 
للفل�شطينيين قائمة ( �لتي ن�صرت في جريدة �ل�ردن 
في  �ل�صقيري  دور  على  �ل�صوء  ��ل��ق��ى   1996  /1/29 ف��ي 
و�ل�صخ�صية  �لهوية  وتحديد  �لفل�صطيني  �لكيان  قيام 
�لفل�صطينية ، وكيف وظف طاقاته و��عمل فكره و��ح�صن 
هذ�  لتحقيق  �غتنمها  �إل  فر�صة  ي��ت��رك  ول��م   ، ت��دب��ي��ره 
 �لهدف منذ تا��صي�صه للمكتب �لعربي في و��صنطن 1945 ، 
وم��ر�ف��ع��ات��ه ��م���ام ل��ج��ان �لتحقيق �ل��دول��ي��ة ودف��اع��ه عن 
�لدبلوما�صي ممثالً  ، ومن خالل عمله  فل�صطين  رجال 
ل�صورية و�ل�صعودية في �ل�مم �لمتحدة ، وم�صاعد�ً ل�مين 
 ، فيها  لفل�صطين  وممثالً   ، �لعربية  �ل��دول  جامعة  ع��ام 
وح�صوره موؤتمري �لقمة �لعربية �ل�ول و�لثاني �للذين 
من رحمهما ولدت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، وتمكن 

ونجاحه   ، �لفل�صطيني  بال�صعب  �لت�صال  من  �ل�صقيري 
ثم قر�ر   ، �لفل�صطيني 1964  �لوطني  �لمجل�ش  في عقد 
�لعتر�ف بالمنظمة ممثالً �صرعياً للفل�صطينيين ، �لذي 
�لإ�صكندرية  في  �لمنعقد  �لثاني  �لقمة  موؤتمر  في  طرح 

في 5 ��يلول/�صبتمبر 1964 . 
منظمة  لموؤ�ش�س  اإن�شافاً   ( �لثالثة  مقالته  ف��ي 
 ،  23 �لد�صتور  �صحيفة   (  ،  ) الفل�شطينية  التحرير 
2000/8/26 ( يوؤكد ��ن �ل�صقيري هو �ل�صخ�صية �لوحيدة 
�لم�صتويات  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  طرح  ��حيت  �لتي 
�إنجاز�تها  �لتعتيم على  ��كثر �صخ�صية جرى  و��نه   ، كافة 
رّده  منها  لل�صقيري  ت�صجل  م��و�ق��ف  و��ورد   ، ون�صالها 
حين  �لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  مائير  ج��ول��د�  على  �لمفحم 
��نكرت وجود �ل�صعب �لفل�صطيني ، فت�صدى لها �ل�صقيري 
بخطاب هّز �لقاعة �ل�ممية و��صطرها للمغادرة ، كذلك 
على  وتركيزه  �لالجئين  بق�صية  �ل�صقيري  �هتمام  ��ب��رز 
حتمية عودتهم �إلى فل�صطين ، وبر�عته في �للغة وتفوقه 
في �لخطابة �لتي ��ده�صت �لرئي�ش جمال عبد �لنا�صر كما 
��ده�صت من قبله في�صن�صكي مندوب �ل�صوفييت �لد�ئم في 
�ل�مم �لمتحدة ، �لذي يعد ��عظم خطباء �ل�مم �لمتحدة 
�ل�صقيري  تا��صي�ش  على  �ل�صوء  و��ل��ق��ى   ، �لإط���الق  على 
لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لتنظيم �ل�نجح و�ل�متن 
و�ل�كبر في تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني . وتطرق لم�صاركة 
�ل�����ص��ق��ي��ري ف��ي م��وؤت��م��ر �ل��ق��م��ة �ل��ث��ال��ث ف��ي �ل��خ��رط��وم ، 
حيث ��طلق لء�ته �لثالث �لمعروفة ) ل اعتراف ول 
مفاو�شات ول �شلح مع » اإ�شرائيل « ( . وذكر �لعو�مل 
و�إد�رة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لقيادة  �ل�صقيري  ��ّهلت  �لتي 
في  ���صهمت  خبيرة  متميزة  ب�صخ�صية  تمتع  �إذ   ، ق�صيته 
نجاحاته �لقيادية ، �إلى جانب معرفته �لعميقة بحقيقة 
و��ف���ك���اره���م وغدرهم  ل��م��خ��ط��ط��ات��ه��م  وك�����ص��ف��ه   ، �ل��ي��ه��ود 

وخ�صتهم عبر �لتاريخ . 
، �لذي كان  ولم يغفل موقفه من �ل�صلح مع �ليهود 
ويردد   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  ت�صفية  �إل��ى  �لطريق  يعده 
يرفرف  �لإ�صر�ئيلي  �لعلم  يرى  ��ن  من  ��ف�صل  موته  ��ن 
�ل�صافية  مقالته  في  وتطرق   . عربية  عا�صمة  ��ي��ة  على 
�إلى تهمة �ليهود لل�صقيري بتوعده لإلقائهم في �لبحر ، 
تلك �لفرية �لتي وظفها �لإعالم �ل�صهيوني في ��صتدر�ر 
و��صتغلها خ�صومه من   ،  » �إ�صر�ئيل   « �لعالم على  عطف 

�لعرب و�لفل�صطينيين للتحري�ش �صده . 

�ل�صعب  لتنظيم   ، �ل�صليمة  �لقو�عد  �إل��ى  �لو�صول  بغية 
�لفل�صطيني وتمكينه من �لقيام بدوره في تحرير وطنه 

وتقرير م�صيره « . 

وترجح   ، وملّغمة   ، غام�صة   ، ع��ام��ة  تو�صية  ك��ان��ت   
�لت�صال بالدول وتعطيه �ل�ولوية على �ل�صعب دون ذكر 

كلمة كيان ، ��و منظمة ��و �صخ�صية وطنية . 
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يخ�صى  ك��ان  �ل�صقيري  ��ن  �إل��ى  نبه  مقالته  ختام  ف��ي 
ذلك  عبر عن  وقد   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �لموؤ�مرة 
�صيادة  يا   «  : �لنا�صر  عبد  جمال  للرئي�ش  قالها  بكلمات 
لإنقاذ  �لبر�مج  �ن��ع��د�م  من  نخاف  نعد  لم  �إننا  �لرئي�ش 
ما �صاع بقدر ما ���صبحنا نخ�صى وجود بر�مج ل�صياع ما 

تبقى في ��يدينا « . 
في �لمقالة �لر�بعة ) ال�شقيري : الذي ر�شخ حق 
��ن  ذك��ر   )  2003/6/14 �لد�صتور  �صحيفة   (  ،  ) العودة 
 ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  �نطالقة  قو�عد  و�صع  �ل�صقيري 
و��كد عالمية �لق�صية �لفل�صطينية و��خ�صعها للم�صوؤولية 
�لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  و�����ص�����ش   ، �ل��ج��م��اع��ي��ة 
�صيا�صية  ق�صية  �ل��ع��ودة  ح��ق  م��ن  وج��ع��ل   ، وموؤ�ص�صاتها 
��صترطت  ��ن �ل�م��م �لمتحدة  �إل��ى  �لإ���ص��ارة  مقد�صة . مع 
قادرة  تكون  ��ن   « فيها   » �إ�صر�ئيل   « ع�صوية  قبلت  حين 
 194 �ل���ق���ر�ر  و��ن   ،  » �ل��دول��ي��ة  �لل���ت���ز�م���ات  تنفيذ  ع��ل��ى 
�لالجئين  بعودة  بالتز�مها   » �إ�صر�ئيل   « �عتر�ف  ت�صمن 

و�لتعوي�ش عليهم . 
�إل��ى �ل�ذه����ان موقف ج��ول��د� مائير ف��ي �ل�مم  و��ع���اد 
 �لمتحدة ، وكيف ت�صدى لها �ل�صقيري و��كد حق �لعودة ، 
و����ص��ت��دّل ح��ج��ازي بق�صية ح��ق ع���ودة ��ك����ر�د �ل��ع��ر�ق في 
كركوك �لذي و�فقت عليه �إد�رة �لحتالل �ل�ميركي ، فتم 
طرد �لفل�صطينيين من بيوت �ل�كر�د �لتي هربو� منها في 
ظروف �صابقة قبل ع�صرين عاماً ، وكانت بيوتاً متو��صعة 
�لذين   ، للفل�صطينيين  �ل�صابق  �لعر�قي  �لنظام  ف�صلمها 
��صتردها  ثم  وط��ّوروه��ا  وبنوها  ل��صحابها  ثمنها  دفعو� 
�ل�كر�د حين عادو� �إلى موطنهم في �صمال �لعر�ق . كما 
ت�صنده  له من قوة  �لحق لبد  ب��ا�ن  �ل�صقيري  �إيمان  بين 

حتى ل ي�صيع . 
 .. ذكــراه  في  ال�شقيري   ( �لخام�صة  �لمقالة  ف��ي 
 )  2005/2/12 �لد�صتور  �صحيفة   (  ،  ) تاريخي  قائد 
تناول �صخ�صية �ل�صقيري �لمنا�صل �لذي ت�صلح بال�صمود 
و�ل��ن��ج��اح و�ل��ت��ح��دي ل��م��و�ج��ه��ة �ل��م��وؤ�م��رة ع��ل��ى �ل�صعب 
�لفل�صطيني ، وكيف د�فع عن �لمنا�صلين �لفل�صطينيين 
دون �صعف ��و يا��ش ، وهو لم ين�صم في حياته �إلى حزب 
فا�ن�صا� كتائب  �لفل�صطينية  بالثو�بت  ، وتم�صك  ��و ف�صيل 
وجي�ش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  و���ص�ش  ع�صكرية 
فل�صطين  ���ص��وت  و�إذ�ع����ة  �لقومي  و�ل�����ص��ن��دوق  �لتحرير 
 ، �ل�بحاث  ومركز  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �صوت 
و�صارك في موؤتمر�ت �لقمة �لعربية ، ففر�ش لفل�صطين 
تحرير  �إل���ى  ��دت  ق���ر�ر�ت  و�ن��ت��زع   ، فيها  معتبر�ً  وج���ود�ً 
�لعربية  �ل��ج��ام��ع��ة  و���ص��اي��ة  م��ن  �لفل�صطينية  �لق�صية 
وموؤتمر�ت �لقمة ، كما ��دت �إلى تخ�صي�ش مكان لفل�صطين 
في تلك �لمحافل و�لموؤتمر�ت . ونّوه بموقف �ل�صقيري 
ف��ي قمة �ل��خ��رط��وم و�إط��الق��ه �ل����الء�ت �ل��ث��الث ، وكيف 

لمع نجمه على نحو ��غ�صب �لكيان �ل�صهيوني و��ميركا 
وبع�ش �لدول �لعربية ، ما دفع �ل�صحف �لم�صرية ل�صن 
حمالت مركزة عليه �نتهت با�صتقالته ، لكنه ظل حري�صاً 
�لفل�صطيني  بالتر�ب  �لتفريط  وعدم  �ل�صف  وحدة  على 
لتحرير  و�لن�صال  و�لجهاد  �لكفاح  طريق  على  و�ل�صير 

فل�صطين . 
بعنو�ن  و�ل�صابعة  �ل�صاد�صة  �لمقالتين  عنون حجازي 
و�حد ) اأحمد ال�شقيري الذي رّد على كل موؤامرات 
 » اإ�شرائيل « ، ) �صحيفة �لد�صتور : �ل�ولى 2009/10/7 ، 
بين  الأولى عقد مقارنة  ، في   ) و�لثانية 2009/10/11 
�لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صلقو�  �ل��ذي��ن   ) �لمهند�صين   (
حا�صرو�  ممن  وغ��ي��ره��م   ، �لمفاو�صات  ور�ء  و�ن�����ص��اق��و� 
��حمد   ( وم��ح��اٍم  مهند�ش  وب��ي��ن   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب 
�ل�صقيري ( ��كد ��ن قد��صة �لكيان �لفل�صطيني ل تتحقق 
�إل بالت�صحية وعدم �لم�صاومة ، و��برز دور �ل�صقيري في 
 �إحياء ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني على �لم�صتويات كافة ، 
في حين تم �لتعتيم على ن�صاله ومنجز�ته ، وعاود �لإ�صارة 
��نكرت  م��ائ��ي��ر ح��ي��ن  م��ن ج��ول��د�  �ل�صقيري  م��وق��ف  �إل���ى 
 ، �ل�م���ن  مجل�ش  جل�صة  ف��ي  �لفل�صطيني  �ل�صعب   وج���ود 
وكيف رّد عليها ور�ح يدعو �إلى �إقامة جبهة ثورية تعلن 
�لحرب على » �إ�صر�ئيل « ، وختم مقالته بالتنويه ببر�عة 

�ل�صقيري في �لخطابة . 
في الق�شم الثاني من �لمقالة ��صتكمل حديثه حول 
في  �لثاني  �لفل�صطيني  �لوطني  �لمجل�ش  في  ج��رى  ما 
في  �لنا�صر  عبد  ج��م��ال  �لرئي�ش  ح�صر  حين  �ل��ق��اه��رة 
�للحظة �ل�خيرة بعد ��ن كان مقرر�ً ح�صور مندوب عنه ، 

 

معجباً  مدهو�صاً  لل�صقيري  �لنا�صر  عبد  ���صغى  وكيف 
مخيمات  في  جولته  عن  وتحدث   ، وبالغته  بف�صاحته 
�لالجئين في �لبالد �لعربية ، وزيار�ته لعر�ش م�صروعه 
لإن�صاء �لكيان �لفل�صطيني ، وتا�كيده على �صرورة �لكفاح 
لتحريك  �صعى  كيف  وبين   ، �لالجئين  وع���ودة  �لم�صلح 
�لمجتمع �لدولي قبل �لعربي بما �ت�صف به من قدرة على 
�لإقناع و�لتخطيط و�لتنظير ، كما عاود �لتنويه بموقفه 
بها  تم�صك  لو  �لتي  �لثالث  ولء�ت���ه  �لخرطوم  قمة  في 
�لعرب لما و�صلو� �إلى ما و�صلو� �إليه ، ولما تفككت �لدول 
خطط  �لتي  و�ل�صطر�بات  �لنقالبات  ب�صبب  �لعربية 
لها �ل�عد�ء على نحو مّكن �لكيان �ل�صهيوني من تثبيت 

مخططه �لهادف �إلى ت�صفية ق�صية فل�صطين . 
الذي  ال�شقيري  اأحمد   ( �ل��ث��ام��ن��ة  �ل��م��ق��ال��ة  ف��ي 
�لد�صتور  �صحيفة   (  ،  ) ال�شهيونيين  حقيقة  عرف 
�لق�صية  �ب��ن  هو  �ل�صقيري  ��ن  على  ��ك��د   )  2009/10/14
�لفل�صطينية ، �لو�عي لتاريخها ، و�لم�صتغل بالدفاع عنها 
في وجه �لمخططات �ل�صهيونية �ل�صتعمارية ل�صتهد�ف 
��ر��صي  ���ص��ر�ء  وم��ح��اول��ة   ، �لفل�صطيني  �ل��ن�����ص��ال  رم���وز 
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فل�صطين  من  �ليهود  تمكين  ومحاولة   ، �لفل�صطينيين 
معمقة  حقيقية  معرفة  ��ك�صبه  م��ا   ، منها  ��هلها  وط��رد 
يريدون  ل  و��ن��ه��م   ، ومخططاتهم  و��ف��ك��اره��م  باليهود 
، وقد ك�صف حقيقتهم في  �صلحاً ول تعاي�صاً ول �صالماً 
كتابه ) خر�فات يهودية ( وتطرق مرة ��خرى �إلى �إ�صاعة 
زور�ً  �ليهود  ��ل�صقها  �لتي   ) �لبحر  ف��ي  �ليهود  �إل��ق��اء   (
بال�صقيري ، ووظفوها �إعالمياً لك�صب تعاطف �ل�صعوب ، 
وقد ��ورد تفنيد هذه �لمز�عم ، و��ورد خ�صية �ل�صقيري من 

�لموؤ�مرة على ق�صية فل�صطين . 
الذي عرف  القائد  ال�شقيري   ( �آخر مقالته  في 
يغفرون  لعلهم  ال�شهداء  مع  دفن  الق�شية  حقيقة 
 )  2009/10/18 �لد�صتور  �صحيفة   (  ،  ) تق�شيرنا   لنا 
للقمة  �ل�ول����ى  �لجل�صة  ف��ي  �ل�صقيري  فعله  م��ا  ي�صف 
��ن يجل�ش  �إذ كان �لبروتوكول  �لعربية �ل�ولى عام 1964 

�لملوك و�لروؤ�صاء و�ل�مر�ء في موقع متقدم ، و��ن يجل�ش 
��نه ممثل لفل�صطين في  �ل�صقيري متا�خر�ً عنهم بحجة 
جامعة �لدول �لعربية ولي�ش ملكاً ��و رئي�صاً ، فقدم مقعده 
لي�صبح �إلى جانب �لملك �لح�صن �لثاني ، �إنما فعل ذلك 
بذلك  ق��ر�ر�ً  �نتزع  �إذ   ، �لفل�صطيني  �لكيان  لإب��ر�ز  �صعياً 
�لفل�صطيني  �لوطني  �لمجل�ش  لت�صكيل  خطوة  وك��ان��ت 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��ن�صا�  بعده  وم��ن   ، �ل�ول 
�لقومي  و�ل�صندوق  �ل�ب��ح��اث  وم��رك��ز  �لتحرير  وجي�ش 

ومكاتب �لمنظمة . 
وختم حجازي مقالته بم�صهد ت�صييع جنازة �ل�صقيري 
في �صاحة معركة �ليرموك في غور �ل�ردن ، بجو�ر ��مين 
 ، لو�صيته  تنفيذ�ً   ، �ل��ج��ر�ح  بن  عامر  ��ب��ي عبيدة  �ل�م��ة 

وتا�كيد�ً لر�صالة يعيها كل منا�صل حر �صريف . 
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مات ال�شقيري وفي نف�شه �شيء من عكا*
م�شطفى عجينة

و�لكيان  �لم�صري  �لنظام  بين  �ل�صفر�ء  تبادل  ع�صية 
كامب  م��رح��ل��ة  ف��ي  �ل��خ��ط��و�ت  �آخ���ر  وه���ي   - �ل�صهيوني 
جيمي  �ل�ميركي  �لرئي�ش  ي�صا�  لم   - وملحقاتها  ديفيد 
��ن يترك لحظة و�ح��دة من �لوقت ت�صيع �صدى ،   كارتر 
فوقف ��مام زعماء �لجالية �ليهودية �ل�ميركية وخاطبهم 
بلغة �لعمل و�ل�رقام طالباً منهم » �لم�صاهمة « في نفقات 
فعل  عما  خ��ي��ر�ً  وم��ج��از�ت��ه  �ل��ق��ادم��ة  �لنتخابية  حملته 
خالل �صنو�ت حكمه » لدولتهم « �لمقامة غ�صباً وعدو�ناً 
�لإد�رة  قدمته  ما  بلغ  فقد  ؛  �لفل�صطينية  �ل�ر����ش  ف��وق 
ك��ارت��ر فقط ع�صرة م��ل��ي��ار�ت من  ي��ق��ول  �ل�م��ي��رك��ي��ة كما 

�لدولر�ت . 
 » ي�صتوي   « ��ن  قبل  وع�صيبة  فترة طويلة  م��رت  لقد 
زعيم �لإمبريالية �لعالمية على كر�صيه �لهز�ز ب�صيء من 
�لحلفاء  مطالبة  على  ق��ادر�ً  وي�صبح   ، �لرئا�صية  �لر�حة 
�ل��ت��ح��ال��ف و�ل�����ص��د�ق��ة ، فهذه  ب����ا�د�ء ق�صط  و�ل����ص��دق��اء 
�ل�صفر�ء  بتبادل  تتويجها  يجري  ديفيد  كامب  �تفاقيات 
ورفع �ل�عالم بين �لنظام �لحاكم في م�صر �لعربية وبين 
�ل�زمة  ، وهذه  �لعربية  فل�صطين  �لمحتل ل�ر�ش  �لكيان 
و�لحد  ح�صارها  عملية  بنجاح  تمت  ��ن  بعد  �ل�ف��غ��ان��ي��ة 
من �متد�دها » ��صتوت « هي �ل�خرى و�صط - �لإج��ر�م - 
�ل�زمات �ل�صابحة في نطاق » �لمد�ر �لدولي « و�لمحكوم 
�لدرجة  ف��ي  �ل��م��وؤث��رة  �لمحلية  �ل��ق��وى  بمو�زين  ���صا�صاً 
�ل�ولى ، و�لتي ك�صفت عن �تجاهين رئي�صيين يتر�وحان 
م���ا ب��ي��ن روؤي�����ة �ل��خ��ط��ر و�لإح�����ص��ا���ش ب���ه ف���ي �لخو��صر 
�صوى  �لوهم  �لخطر  في  يرى  ل  �تجاه  وبين  و�لجنبات 

دعاية ل مبرر لها . 

منذ  �لمحتجزين  �ل�ميركيين  �لرهائن  ��زم��ة  وه��ذه 
مئة وع�صرين يوماً تقريباً في طهر�ن ، تا�خذ خط �ل�صير 
ومن  �لإير�نية  �لعا�صمة  في  طافت  ��ن  بعد   » �لمعدل   «
لجنة  بو�صول  معززة  �لع�صر  بعد  �لي�صر  رو�ئ��ح  خارجها 
كان  و�لتي   ، �لمخلوع  �ل�صاه  بجر�ئم  �لدولية  �لتحقيق 
لها فيما م�صى من ��يام �ل�زمة �صرورة و�صارت في هذه 

�ل�يام �صر�ً و�صبهة . 
منا�صبة تقديم �ل�صفير �ل�صهيوني �إلياهو بن �إلي�صار 
��ور�ق عتماده �لمغم�صة بدم �ل�صرف �لعربي ، �إلى �لحاكم 
، وتقديم �صفير �ل�صاد�ت ��ور�ق  » �لموؤمن « خيانة ووهناً 
�عتماده على مر��ى وم�صمع من �لم�صجد �ل�ق�صى ، تعالت 
في �ل�رجاء �لعربية و�لإ�صالمية �صيحات �لحزن و�لغم ، 
فمن قبيلة عربية تقول �إنه يوم �لحزن ، �إلى قبيلة ت�صيح 
�لخيانة  ه��ذ� منتهى  ��ن  تقرر  وثالثة   ، �ل��ح��د�د  ي��وم  �إن��ه 

و�لوقاحة و�لعمالة .. �إلخ . 
�ل�م��ة �لعربية حدود  ، هكذ� ر�صمت  حزن وغم وح��د�د 
ما��صاتها » من �لمحيط �لهادر �إلى �لخليج �لثائر « فدفنت 
مع ما تبقى من �لكر�مة و�لإباء ر�يات �لوعد و�لعهد ولم 
يقل ��حد ، نظاماً كان ��و قبيلة ، �إنه يوم للعمل ��و منا�صبة 
نثا�ر من خاللها لمرحلة من �لتاريخ �لعربي �لمهان طو�ل 
ثالثين عاماً .. ولكن هل ي�صتطيع �لحا�صر �لعربي ��ن يفعل 
�صيئاً لهذ� �لجيل �لذي يعي�ش ���صو�� ��يام �لهو�ن و�لذل في 
�لوقت �لذي لم ي�صتطع هذ� �لحا�صر �لعربي بكل ��بطاله 
و�صيوفه ��ن يفعل �صيئاً �إز�ء و�صية رجل من فل�صطين مات 

وفي نف�صه �صيء من م�صقط ر���صه عكا ؟ ! . 

)*(  �لر�صالة ، �لكويت ، 1980/3/2 .
)**(  �جلندي ، دم�صق ، 1980/3/4 .

اأحمد ال�شقيري منا�شل .. فل�شطيني .. كبير م�شى **
محمد توفيق ال�شهلي 

في �صبيحة يوم �لثالثاء �لما�صي 1980/2/26 فقدت 
��عمدة  ��حد  �لفل�صطيني  �لعربي  و�ل�صعب  �لعربية  �ل�مة 
�لن�صال �لعربي و�لفل�صطيني ، �ل��صتاذ �لمنا�صل �لكبير 
لمنظمة  �لتنفيذية  للجنة  رئي�ش  ��ول  �ل�صقيري  ��حمد 
�لتحرير �لفل�صطينية ، �نتقل �إلى رحمة �هلل في �لعا�صمة 
�لذي  �ل�صلل  م��ن  يعالج  ك��ان  حيث   - ع��م��ان   - �ل�ردن���ي���ة 
���صابه منذ مدة . وفقيدنا �لكبير قطع �صوطاً كبير�ً من 
�صنو�ت عمره في �لن�صال من ��جل �لق�صايا �لعربية وفي 

مقدمتها �لق�صية �لفل�صطينية . 
في  �ل�صقيري  ���صعد  بن  ��حمد  �لكبير  �لمنا�صل  ولد 
��و�خر �لعقد �ل�ول من هذ� �لقرن . وتوفي في �لعا�صمة 
 / �صباط  م��ن  و�لع�صرين  �ل�����ص��اد���ش  ف��ي  ع��م��ان  �ل�ردن���ي���ة 
ي��ن��اه��ز �ل��ث��ان��ي��ة و�ل�صبعين،  ف��ب��ر�ي��ر �ل��م��ا���ص��ي ع��ن ع��م��ر 
�لتالي  �ل��ي��وم  ف��ي  مهيب  موكب  ف��ي  �لجماهير  و�صيعته 
مد�فن  في  دف��ن  حيث   ، �ل�خير  مثو�ه  �إل��ى   1980/2/27

��بي عبيدة في و�دي �ل�ردن . 
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كان �لمنا�صل �لكبير ��حمد �ل�صقيري �بن عكا �لمنا�صلة 
 ، ر������ص���ه  م�صقط  ك��ان��ت  �لحبيبة  �ل��ق��د���ش  ��ن  ل��و   يتمنى 
فقد كتب في مذكر�ته يقول : » عرفت بيت �لمقد�ش في 
تكون  ��ن  �هلل  ي�صرفني  فلم   ، بعيد  و�صباي من  طفولتي 
 ، �لطهور  تر�بها  على  ��حبو  ��ن  وحرمت   ، ر���صي  م�صقط 
و��ن ��رتع في حار�تها و�صاحاتها ، و��ن ��تفيا� ظالل ���صو�رها 
و��بر�جها . وما ���صعد �لذين ولدو� في ��كنافها ، فقد قدر 
لهم ��ن يترعرعو� في مهد �لتاريخ و��ن يكونو� من �صدنة 

معالمها �لخالدة . 
ول��ق��د ع��رف��ت ب��ي��ت �ل��م��ق��د���ش و��ن����ا ف��ي ع��ك��ا ، وكانت 
 يومذ�ك تبعد عني م�صيرة ثالثة ��يام على ظهور �لجياد ، 
ولكنها مع ذلك كانت ��قرب من حبل �لوريد ، ��قرب من 
�إل��ى �صمعي ، فقد كان ��صمها يتردد من حولي في  ��ذن��ي 

�لبيت ، وفي �لجامع وفي �لمدر�صة وفي كل مكان « .
ن�����ص��ا� فقيدنا ن�����ص��ا�ة دي��ن��ي��ة ورع���ة ف��ي ب��ي��ت م��ن بيوت 
مدينة عكا بفل�صطين ، وقد �عتاد هذ� �لبيت- بيت �ل�صيخ 
���صعد �ل�صقيري و�لد �لفقيد- ��ن ي�صتقبل �لعلماء ورجال 
و�لعلم  �لدرو�ش  حلقات  فيه  يعقدون   ، و�لفقهاء  �لدين 

و�لمناق�صة . 
قلبه  ف��ي  وتع�ص�ش  نف�صه  ف��ي  تعي�ش  �ل��ق��د���ش  وظ��ل��ت 
وتجري في �صر�يينه وعروقه ، لكنه لم يكتف بهذ� بل ظل 
يزور  ��ن  تمنى  لقد   ، ��خ��رى غالية  ��منية  لتحقيق  ي�صعى 
�لقد�ش و��ن يتم�صى في حار�تها �لطاهرة ، و��ن يمتع �لنف�ش 
و�لقلب بم�صاهدة معالمها �لمقد�صة، وتحقق له ما ��ر�د . 
كان ذلك في عام 1924م عندما ��نهى تعليمه �لثانوي في 
عكا ، فا�ر�صله ��هله لإتمام �لدر��صة في �إحدى مد�ر�ش بيت 
�لمد�ر�ش �غتنم  �لدر��صة في  ��ن تنتظم  ، وقبل  �لمقد�ش 
�لمدينة  ف��ي  �لمقد�صة  �ل�م��اك��ن  مختلف  وز�ر  �لفر�صة 
�لمقد�صة ، وقد دّون كل م�صاهد�ته وذكرياته خالل تلك 
�لفترة وما بعدها وما قبلها ��ي�صاً في و�صف ممتع �صيق 

لتكون هذه �لذكريات » �صفحة من تاريخ وطننا « . 
وت�صاء �لظروف و�ل�قد�ر ��ن تكون مدينة �لقد�ش بعد 
عقده  �ل��ذي  �ل�ول  لالجتماع  مقر�ً  عاماً  با�ربعين  ذل��ك 
�لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني ) 1964 ( برئا�صة �لمنا�صل 

�لفقيد . 
ك����ان �ل��م��ن��ا���ص��ل �ل��ك��ب��ي��ر ��ح���م���د �ل�����ص��ق��ي��ري ي����رى ��ن 
ق�صية   « بل  عادية  ق�صية  لي�صت  �لفل�صطينية  �لق�صية 
�لفل�صطيني  ولل�صعب  �لعربية  ل��ال�م��ة  بالن�صبة  م�صير 
�لعربي  �ل��وج��ود  وب���ا�ن   ،  » �لكارثة  و�صربته  ��كلته  �ل��ذي 
�ل�صهيونية  ل��وج��ود  ن��ظ��ر�ً  �لج�صيم  بالخطر  مهدد  كله 
وقاعدتها �لكيان �لإ�صر�ئيلي �لمعزز من قبل �ل�صتعمار 
و�لإمبريالية بكل ���صكال وو�صائل �لدمار و�لفتك و�لقتل 

و�لعدو�ن . 
�لخطر  ��متنا هذ�  تو�جه  لكي  ��ن��ه  وك��ان فقيدنا يرى 

�ل�صحيح  �لنهج  �لعربية  �ل�م��ة  ت�صلك  ��ن  بد  ل   « �لد�هم 
��ن  �لعربي  للت�صامن  يريد  وك��ان   .  » �لمو�قف  لت�صحيح 
يكون و�قعاً عملياً قائماً على �لممار�صة و�لفعل، وترجمته 
 �إلى عمل �إيجابي فعال ل يقت�صر على �لخطابات فح�صب . 
��ن   « عربي  موؤتمر  ولكل  عربي  �جتماع  لكل  يريد  وك��ان 
في  ي�صورون  و�ل��روؤ���ص��اء  للملوك  �جتماع  مجرد  يكون  ل 
للقمة  م��وؤت��م��ر  ��ي  �إن  �إذ   ، فقط   » و�لتلفزيون  �ل�صحف 
�لجدي  �لتنفيذ  م�صتوى  ف��ي   « ي��ك��ون  ��ن  يجب  �لعربية 
بالن�صبة للق�صايا �لعربية عامة وللق�صية �لفل�صطينية « . 
وكان �لفقيد يوؤكد با�صتمر�ر على قومية �لمعركة من 
 ، �لمحتلة  �لعربية  �ل�ر��صي  وكل  فل�صطين  تحرير  ��جل 
�ل��ت��ح��ري��ر ه��و �ل�صعب  �ل��ك��ف��اح ف��ي م��ع��رك��ة  وب����ا�ن طليعة 
�آمن �ل�صقيري  �لعربي �لفل�صطيني ، ومن هذ� �لمنطلق 
رحمه �هلل ب�صرورة �لحفاظ على �ل�صخ�صية �لفل�صطينية 
�لفل�صطينية قامت منذ  �لتحرير  و�صونها؛ ل�ن منظمة 
�ل��ب��دء على ه��ذ� �ل����ص��ا���ش نابعة م��ن ه��ذ� �ل��م��ب��د�� ، وبا�ن 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية قامت ل� » تثبيت �ل�صخ�صية 
�لفل�صطينية  لل�صخ�صية  �إذ�ب��ة  » كل  وب��ا�ن   » �لفل�صطينية 

تجرح ق�صية �لتحرير �لعربية .. « . 
�لقمة  م��وؤت��م��ر  �نعقد  يونيو  ح��زي��ر�ن/  ع���دو�ن  بعد 
 �لعربي في �لخرطوم �لعا�صمة �ل�صود�نية ) ��يلول 1967 ( 
ظروف  خلقته  �ل��ذي  �لمتردي  �لو�صع  ومعالجة  لبحث 
�لهزيمة ، ومن قلب �لهزيمة نه�ش ��حمد �ل�صقيري في 
هذ� �لموؤتمر ليعر�ش على �لموؤتمرين خطة فل�صطينية 
لمقاومة �لحتالل �ل�صهيوني ، وكان من مقت�صيات هذه 
�لتحرير  جي�ش  م��ن  مجموعات  �إدخ���ال  يتم  ��ن  �لخطة 
�لفل�صطيني با��صلحتها �إلى �ل�صفة �لغربية و�إلى غزة ، كي 
عليها  متفق  محددة  ونقاط  ��ماكن  في  هناك  يتمركزو� 
في �لد�خل ، على ��ن تبد�� هذه �لمجموعات باإن�صاء مر�كز 
�ل�صقيري  ��حمد  وق��ال   ، �لد�خل  في  �لحتالل  لمقاومة 
��ن  حينذ�ك : » و�إن جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني م�صتعد 

يوؤدي هذ� �لدور « . 
من هنا يت�صح للجميع ��ن �لمنا�صل �لر�حل كان يثق 
هذه  وكانت  �لفل�صطيني،  �لتحرير  بجي�ش  مطلق  ب�صكل 
�لتحرير  منظمة  رئي�ش  ثقة   ، تماماً  محلها  ف��ي  �لثقة 
ل�صعب فل�صطين بجي�ش  �ل�صيا�صية  �لقيادة  �لفل�صطينية، 
ز�ر  وق��د   . فل�صطين  �صعب  جي�ش  �لفل�صطيني  �لتحرير 
رحمه �هلل جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني منذ �صنو�ت قليلة 
 ، �لمنا�صل  �ل�صابر  �لجي�ش  بهذ�  �لمطلقة  ثقته  و��ك���د 
و��عرب عن حبه �لكبير لكل جندي و�صابط و�صابط �صف 
في هذ� �لجي�ش ، فقد كان يقدر كل منت�صبي هذ� �لجي�ش 
ومقاتليه ل�نه كان يدرك ��ن جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني 
بين  م��ن  �ن��ب��ث��ق   ، فل�صطين  و���ص��ع��ب  فل�صطين  رم���ز  ه��و 
�صفوف جماهير �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني ، لهذ� فاإنه 
عن  ومكان  زم��ان  ��ي  في   - كعادته   - مطلقاً  يتو�نى  لن 
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ومكت�صباتها  جماهيره  عن  و�لدفاع  �ل�صعب  هذ�  حماية 
�لوطنية �لن�صالية . 

ع���رف �ل��م��ن��ا���ص��ل �ل���ر�ح���ل ��ن����ه ل���م ي��ك��ن ي���وؤم���ن ��ب����د�ً 
�ل�صلمية  بالطرق  يتم  ��ن  يمكن  فل�صطين  تحرير  ب���ا�ن 

وبالحلول �ل�صيا�صية . 
وكان يقول : 

 » و�إذ� كان من ��حد يجب ��ن ينخدع بالحل �ل�صيا�صي 
ل�ن��ن��ي ق�صيت عمري   ، قبل غيري  ��ن��ا  ��خ���دع  ��ن  فيجب 
�ل�صيا�صية  في �لمحافل �لدولية وفي �لبحث في �ل�مور 
و�لدبلوما�صية ، ولذلك من �لطبيعي ��ن ��كون متا�ثر�ً بهذ� 
 ، بالعك�ش  �إنما  �لدولية  �لمحافل  في  �لطويل   �لما�صي 
�إلى �ليقين  خبرتي �لطويلة في �ل�مم �لمتحدة قادتني 
��ن �لق�صية �لفل�صطينية بالذ�ت لي�ش لها حل �صيا�صي ��و 
��و خارجها وخا�صة  دبلوما�صي في د�خل �ل�مم �لمتحدة 

بعد هذه �لهزيمة - هزيمة حزير�ن 1967 « . 
�لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  ق����ادة  ��درك  ول��ق��د 
��ن تحرير  ي��ع��رف��ون  ، وه���م  �ل��ح��ق��ي��ق��ة  ه���ذه  �ل��ح��ال��ي��ون 
فل�صطين ل يتم �إل من خالل فوهات �لبنادق وبالن�صال 
��صترخو�، و��خذ بع�صهم يلهث  �لم�صلح لكنهم رغم ذلك 
 ور�ء حلول �صلمية �صر�بية خيل �إليهم ��نها تلوح في �ل�فق ، 
ب�صكل  �صنو�ت  ه��وؤلء منذ  ب��د�� بع�ش  �لمنطلق  ومن هذ� 
ومحادثات  مباحثات  ب��اإج��ر�ء   - مبا�صر  غير  ��و  مبا�صر 
 ر�صمية وغير ر�صمية في �ل�صر تارة وفي �لجهر تارة ��خرى ، 
�ل�صهيونية  �لحركة  دفعتها  �صهيونية  �صخ�صيات  م��ع 
بهدف تمييع �لن�صال �لم�صلح �لفل�صطيني ولكي تتر�خى 

��يدي �لمقاتلين وتنفلت �لبنادق من بين قب�صاتهم . 
��يلول/   - �لخرطوم  في  �لعربي  �لقمة  موؤتمر  وف��ي 
 » �ل�����الء�ت   « ���ص��اح��ب  �ل�����ص��ق��ي��ري  ك���ان   -  1967 �صبتمبر 
�لثالث �لم�صهورة ، في �لحقيقة �إن هذه » �لالء�ت « �لتي 
طرحها �لمنا�صل �لكبير في �لموؤتمر كانت » لء�ت « ��ربع 
ولم تكن ثالثاً فح�صب ، �إل ��ن �لموؤتمر و�فق على ثالث 
منها ورف�ش » �لال « �لر�بعة �لتي كانت بحق على جانب 
�لر�بعة تتلخ�ش   » » �لال  ، كانت هذه  �ل�همية  كبير من 
ب� » ��ل تنفرد ��ية دولة عربية بقبول ��ية ت�صوية للق�صية 

�لفل�صطينية « . 
ولقد �متاز �لر�حل �لكبير بجر��ته و�صر�حته ، فكان 

ل يعرف �لخوف ول �لتر�جع ، ول يخجل من قول �لحق 
��و  و�ل���دور�ن  �للف  ، ول يعرف  �لحقيقة  ول يتحرج من 
�لكذب و�لت�صليل و�لخد�ع . فاإذ� عدنا �إلى جو �لمناق�صات 
وهذ�   -  1967 ��يلول   - �لخرطوم  موؤتمر  في  د�رت  �لتي 
على �صبيل �لمثال ل �لح�صر فاإننا نرى �لمنا�صل �لكبير 
 ، م��ت��زن  ه���ادئ  ب�صوت  ي��ق��ول  ون�صمعه  �ل�صقيري  ��ح��م��د 
وبنبرة ر�صينة لفتاً ��نظار �لجميع محذر�ً كل �لموؤتمرين 
با�ن حل �لق�صية �لفل�صطينية هو من حق �ل�مة �لعربية 
ل�ي  ي��ج��وز  ل  وب��ا�ن��ه   ، �لفل�صطيني  و�ل�����ص��ع��ب  مجتمعة 
قطر عربي ��ن ينفرد بحل لهذه �لق�صية متجاهالً بقية 
�صاحب  فل�صطين  و�صعب  ع��ام  ب�صكل  �لعربية  �ل�ق��ط��ار 

�لق�صية �ل��صا�صي ب�صكل خا�ش ، قال لهم : 
وروؤ���ص��اء من  ملوكاً  ��مامكم جميعاً  ��ق��رر  ��ن  ��ح��ب   «  
�إلى  �لرئي�ش عبد �لنا�صر على هذ� �لطرف من �لمائدة 
�لرئي�ش �إ�صماعيل �ل�زهري على �لطرف �لآخر ، ��ن ��حد�ً 
للق�صية  ت�صوية  ��ي��ة  يقبل  ��ن  وح��ده  ي�صتطيع  ل  منكم 

�لفل�صطينية « . 
ل  و�صجاعة  بجر��ة  �ل�صقيري  ��علنه  �ل��ذي  هذ�  ولكن 
مكان للمجاملة فيها ، لم يحظ باإجماع �لموؤتمرين في 
�لخرطوم حينذ�ك ، وكان �لذي ��علنه �ل�صقيري وطرحه 
 هو م�صمون » �لال « �لر�بعة �لتي تحدثنا عنها قبل قليل . 
وكان �لر�حل �لكبير يعتبر هذه » �لال « - �ل�صمام �لكبير 
للحفاظ على �لق�صية �لفل�صطينية . لذلك فاإنه عندما 
رف�صت هذه » �لال « �لح�صا�صة من قبل معظم �لموؤتمرين 
��نه  �إل  �لموؤتمر،  من  �ل�صقيري  �ن�صحب  �لخرطوم  في 
 ، بالغة  ��همية  ذ�ت  كانت  تلك  �لر�بعة   » �لال   « ��ن  �عتبر 
ويترتب على رف�صها نتائج �صلبية خطيرة قد ل تحدث 
في حينها ، ولكنه خ�صي ��ن تحدث في �لم�صتقبل . وكانت 
مخاوف �ل�صقيري رحمه �هلل في محلها ، فلم تكد تم�صي 
 ، �صنة  �لر�بعة ثالث ع�صرة   » �لال   « على مطالبته بهذه 
 » » لء�تها  بال�صاد�ت يخرق  �لعربية  �ل�مة  حتى فوجئت 
�لثالث �لتي �قترحها �ل�صقيري من قبل وتبناها �لعرب 
في �لخرطوم ، وز�د �ل�صاد�ت على هذ� �لخرق خرقاً ر�بعاً 
» لال « �لر�بعة �لتي حزن �ل�صقيري على رف�ش �لعرب لها 
في �لخرطوم ، وكا�ن قلبه كان يحدثه حينذ�ك بما يمكن 

��ن يجري في مقبالت �ل�يام . 

ال�شقيري : ال�شمير الفل�شطيني الذي يظل حياً *

�لتطبيع  يوم  في  �لتحرير  لمنظمة  رئي�ش  ��ول  مات 
هو  هذ�   .. �لقاهرة  �صماء  في  �لإ�صر�ئيلي  �لعلم  و�رتفاع 
��وردته �ل�جهزة �ل�صحفية ..  �لعابر �لذي   �لتعليق �ل�صحفي 

ولكن هل يخت�صر هذ�ن �ل�صطر�ن حياة ��حمد �ل�صقيري 
عدة  م��ن  �ل�صيا�صية  �ل��ح��ي��اة  ر�ف���ق  فل�صطيني  ك�صيا�صي 
مو�قع طيلة ��كثر من ثالثين عاماً ؟ وهل ي�صتطيع هذ� 

)*(  �لطليعة ، �لكويت ، 1980/3/5 .
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�لخبر �لموجز �لإيحاء بمعنى حياة هذ� �لرجل �ل�صيا�صية 
وفاعليتها في م�صار �لق�صية �لفل�صطينية ؟ 

���ص��ت��ك��ون �لإج���اب���ة ب��ال��ن��ف��ي ب��ال��ت��ا�ك��ي��د ، ف��م��وت وحياة 
��كثر  م��ن  ق�صية  ف��ي  كلها  �ل��ح��ك��اي��ة  لي�صت  �ل����ص��خ��ا���ش 
 �لق�صايا �لعربية ح�صا�صية وخطورة - ق�صية فل�صطين - 
�إنما هي ��حد�ث فردية ل ي�صح ��ن تخفي ور�ءها ما مثلته 
حياة �لرجل �ل�صيا�صية ون�صاله ، بل �لذي ي�صح هو �لعك�ش 
تماماً ، ��ي ��ن �لموت في ظروف �لحا�صر �لر�هن يجب ��ن 
يثبت في �لذهن معاني �لحياة تلك �لباقية د�ئماً و��بد�ً . 
�إن من �ل�مور �لتي لم�صت حياة �ل�صقيري و���صبحت 
فل�صطين  باإبقاء  �لم�صتمر  �لتم�صك  ذلك   ، عالمة عليها 
في  حية  ق�صية  و�إن�صانية  وعربية  فل�صطينية  كق�صية 
مختلف �لمحافل �ل�صيا�صية حين لم يكن للفل�صطينيين 
وجود على �صعيد �لتنظيم و�لموؤ�ص�صات ، فحتى حين كان 
�ل�صقيري في �ل�مم �لمتحدة يمثل نظاماً عربياً لم يكن 

يتحدث �إل كفل�صطيني في �لدرجة �ل�ولى . 
وحين بد�� �لفل�صطينيون بتكوين تنظيماتهم و�لتعبير 
عن وجودهم ، برز �ل�صقيري كا�ول زعيم فل�صطيني مقاتل 
من ��جل حق �لفل�صطينيين في �لوجود �لم�صتقل ، وحقهم 
�إلى  �لموؤلم  �لغياب  حالة  من  بهم  يعبر  كيان  �إن�صاء  في 

حاجة �لوجود �لمنا�صل . 
وخالل تناق�صات �لو�قع �لعربي �لر�صمي قاد �ل�صقيري 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ليبني من ما ي�صبه �لحطام 
��ول كيان ممثل ومعبر عن �لإر�دة �لفل�صطينية ، مبلور�ً 
خالل �لمعارك �لتي خا�صها من ��جل حق �لفل�صطينيين 
ب��ع��ي��د�ً عن  �لإر�دة  و�ل��ت�����ص��ل��ي��ح و�م���ت���الك  �ل��ت��دري��ب  ف��ي 
جذرية  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �لمطالب  ��كثر   ، �لو�صاية 
�لطاقات  وتجميع  فل�صطين  تحرير  مطالب  و��ه��م��ي��ة، 
�لفل�صطينية ، وتنوير �لو�قع �لفل�صطيني و�لعربي باتجاه 

هذ� �لهدف . 
�لر�صمي  �لعربي  �ل��و�ق��ع  ظ���روف  ف��ي  منا�صل  وك��ك��ل 
 . �تهامات عديدة  �إلى  كغيره  �ل�صقيري  تعر�ش  �لمهزوم 
�إلى درجة ��ن ��لقيت عليه م�صوؤولية هزيمة حزير�ن تلك 
�لتي عبرت عن �لإفال�ش �لمادي و�لخلقي للحياة �لعربية 
�لمهزومة  �ل�ن��ظ��م��ة  تعد  فلم   . �ل�صتينات  منت�صف  ف��ي 
تتذكر من �ل�صقيري �إل ما ن�صب �إليه من قول عن �إلقاء 
�صد  �لعبارة حجة  ه��ذه  و�تخذت   .. ؟  �لبحر  في  �ليهود 
��ن �لذين �خترعوها هم  �لرجل ومطعناً في مبادئه مع 
�صدنة �ل�نظمة �لعربية في �صل�صلة تهويالتهم �لإعالمية 

�لتي لم تكن تخفي غير �لفر�غ و�لخو�ء . 

رئي�صاً  �ل�صقيري  كان  تقريباً  �ل�صتينات  منت�صف  في 
�لذي  �لوطني  بميثاقها  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة 
برزت  ��ي�����ص��اً  �ل�صتينات  وف��ي منت�صف  �ل��ق��د���ش،  ف��ي  ��ق���ر 
�لتنظيمات �لفل�صطينية وتعددت . وكانت مبادئ �لميثاق 
��طروحة  هي  �لفل�صطينية  �لإر�دة  عن  �لمعبرة  �لوطني 
. فظل على دعوته مختلف  �لتعدد  �ل�صقيري و�صط هذ� 
�لإطار  ه��ذ�  تحت  لالن�صو�ء  �لفل�صطينية  �لتنظيمات 
�لجميع  ودخ��ل  �لرجل  ونجح  �لوطني،  للعمل  �لعري�ش 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
وتولت �لمنظمة قيادة جديدة وغاب �لرجل من موقع 
�لقيادة، ذلك �لذي لم يكن في نظره �متياز�ً بقدر ما كان 

موقعاً للعمل . 
و�ليوم وبعد كل هذه �ل�صنو�ت من �لن�صال �لفل�صطيني 
خط   : خطين  بين  بال�صر�ع  تميزت  �لتي  تلك  و�لعربي 
�لعلم  �رتفاع  في  ذروت��ه  بلغ  �ل��ذي  و�ل�صت�صالم  �لهزيمة 
�لإ�صر�ئيلي في �صماء �لقاهرة ، وخط �ل�صمود و�لإ�صر�ر 
�لثورة  ذروت��ه في معارك  بلغ  �ل��ذي  ذل��ك  �لمبادرة،  على 
�لفل�صطينية في �ل�ردن ولبنان ، يمكن ��ن يتلم�ش �لإن�صان 

موقع �ل�صقيري في خط �ل�صمود ورف�ش �لتنازلت . 
فتحرير �لوطن م�صا�لة مبدئية ل تقبل ��ي م�صاومة 
لحياة  �لحقيقي  �ل��م��ع��ن��ى  ه��و  وه���ذ�  ك��ان��ت  ن���وع  ��ي  م��ن 

�ل�صقيري . 
ولعل �لرجل في ��يامه �ل�خيرة كان يحاكم �ل�مور من 
منطلق خبرته وتجربته طو�ل �لثالثين �صنة �لما�صية ، 
فاإذ� كان ل يقبل �لم�صاومة و�ل�صت�صالم في وقت لم يكن 
فيه �ل�صعب �لفل�صطيني �إل �صعباً من �لم�صردين ل �صوت 
له ، ول قوة ، فكيف يمكن قبول �لم�صاومة و�لتنازل عن 
�ل�صعب  ه��ذ�  فيه  �متلك  وق��ت  ف��ي  �لفل�صطينية  �لإر�دة 
�لثابت في  �لدولي بحقه  �لمجتمع  �إر�دت��ه ونال �عتر�ف 

وطنه ؟ 
ع�صية  للم�صت�صلمين  بدت  �لتي  �ل�صقيري  عقلية  �إن 
�لحقيقي  �لتعبير  ه��ي   ، لالتهام  وم��دع��اة   ، �لفهم  على 
عن �لطموح �ل�صعبي �لفل�صطيني �لذي ظل حياً عبر كل 
�لنك�صات و�لهز�ئم . فبعد كل �صيء ، وعبر كل حجج دعاة 
�ل�صعبي  �ل�صمير  يظل  �لحقوق  عن  و�لتنازل  �لم�صاومة 
حياً عبر هذ� �لرجل وذ�ك . وفي هذ� قيمة �لرجل �لتي 

يت�صاءل ��مامها حادث �لموت �لع�صوي . 
��ن توجه  ��ما �ل�م��و�ت من �ل�حياء فهم �لذين يجب 
�لتنازل  وب��اء  فيه  تكاثر  وق��ت  في  �لت��ه��ام  ���صابع  �إليهم 

و�ل�صت�صالم . 
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��لي�ش عجيباً ��ن �لمرحوم ��حمد �ل�صقيري توفي في ذ�ت 
�ليوم �لذي تم فيه تبادل �ل�صفر�ء بين م�صر و » �إ�صر�ئيل « 

يوم 26 �صباط / فبر�ير �لما�صي ؟ 
كا�نما �لعناية �لإلهية �ختارت ��ل تزيد �آلم ذلك �ل�صيخ 
حدة ومر�رة ، ��و كا�نما �ختار �ل�صيخ ��ل ي�صمع ��و يرى ��كثر 

مما يمكن �حتماله . 
على   ، �ل�ح��ي��ان  كل  في  بالن�صال  كانت حياته حافلة 
تطفح  نف�صه  وكانت   ، و�لعربي  �لفل�صطيني  �ل�صعيدين 
 بال�مل تارة وتن�صح بال�لم وخيبة �لرجاء تار�ت ��خرى . 
تو�فيه  ع��ن��دم��ا  ي��دف��ن  ��ن   ، و�صيته  ف��ي  �ل��رج��ل  و�خ��ت��ار 
بجو�ر   ، فل�صطين   ، �ل�صليب  وطنه  ح��دود  ق��رب  �لمنية 
 قادة �لفتوحات �لإ�صالمية �ل�بر�ر : �صعد بن ��بي وقا�ش ، 
ومعاذ بن جبل و�صرحبيل بن ح�صنة . ربما كان قد فقد 
��ح��ده��م ،  �ل��ق��ادة �لذين عا�صرهم وك��ان  �ل�م��ل في جيل 
�لنف�ش  ��خل�صو�  �صلف  �إل��ى  ذهنه  و�تجه  نف�صه  فتطلعت 

لق�صية �لجهاد . 
 ، ون�����ص��اًل  خطابة   ، �ل�صقيري  ��ح��م��د  حما�صة  ك��ان��ت 
حما�صة �صادقة ���صيلة خالل �صنّي ن�صاله كلها . ولكن ، 

 

�لذين عا�صرهم  �لعرب  و�لزعماء  كان هو  ��ي مدى  �إلى 
ي�صمعو�  ��ن  يتمنون  كانو�   » �إ�صر�ئيل   « ق��ادة  ��ن  يدركون 
تهديد�ت قوية تمكن » �إ�صر�ئيل « من �لعثور على ذريعة 

لتو�صعها ؟ 
ومع ��ن تجربة �ل�صقيري �لعربية �نتهت بمر�رة هزيمة 
حزير�ن/ يونيو و�نهيار �آماله دفعة و�حدة ، �إل ��ن منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية كانت قد ��ر�صت ، خالل رئا�صته لها 
 ، �لوطني  ميثاقها   : ر��صخة  موؤ�ص�صات   )  1967  -  64  (

ومجل�صها �لوطني ، وجي�ش �لتحرير �لفل�صطيني . 
بم يحكم التاريخ ؟ 

في  �رتكبه  ��ن��ه  �ل�صقيري  �لمرحوم  يقول  خطا�  ��كبر 
حياته هو ت�صديقه �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب في �ل�صنو�ت 
�لموؤرخون  �صيعتبر  ه��ل  ت���رى   .  1967  -  1963 �ل�رب�����ع 
�لر�صمية  �لعربية  �لقياد�ت  �ل�صقيري جزء�ً من موؤ�ص�صة 
تلك  كان قريباً من  �صعبياً  ��م منا�صالً   ، �لفترة  تلك  في 

�لموؤ�ص�صة فقط ؟ 
�إن ��ي حكم ي�صدره �لمال� على �ل�صقيري ل بد ��ن يا�خذ 

في �لح�صبان نوعية �لفكر �لعربي �لذي كان �صائد�ً �آنذ�ك 
 تجاه » �إ�صر�ئيل « . كانت » �إ�صر�ئيل « تو�صف بحق با�نها 
» غا�صمة « و » غا�صبة « . ولكن ��ي عربي كان يدرك مدى 
دقة ح�صابات » �إ�صر�ئيل « ، وقوتها �لع�صكرية ومخططاتها 
�لتو�صعية �لج�صعة ؟ و�لم�صا�لة �ل�خرى �لمهمة هنا هي : 
��ي زعيم عربي في تلك �لفترة كان بو�صعه ��ن يثق بالقوة 

�لذ�تية ل�مته ، وكان ينوي فعالً محاربة » �إ�صر�ئيل « ؟ 
في  ينظر  ��ن  عليه  �ل�����ص��ق��ي��ري  ين�صف  ��ن  ��ر�د  م��ن 
�ل�مم  منبر  على  فل�صطين   «  : منها   : �لكثيرة  موؤلفاته 
�لمتحدة « ، » م�صروع �لدولة �لعربية �لمتحدة « ، » حو�ر 
و���صر�ر مع �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب « » ��ربعون عاماً في 
�لحياة �ل�صيا�صية « ، » من �لقمة �إلى �لهزيمة مع �لملوك 

و�لروؤ�صاء �لعرب « و » �إني ��تهم « . 
في 26 ��يار / مايو 1955 �لتقى مو�صيه د�يان ب�صفر�ء 
لهم  لي�صرح  ولندن  وباري�ش   ، و��صنطن  في   » �إ�صر�ئيل   «
ت��ل��ت��زم فيه  ��م��ي��رك��ي��اً  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ع��ر���ص��اً  �صبب رف�����ش » 
�لوليات �لمتحدة بحماية » �إ�صر�ئيل « مقابل تعهد منها 
�صاريت  . وقد �صجل مو�صيه  بالقوة   بعدم تو�صيع رقعتها 
) �لذي كان رئي�صاً للوزر�ء في تلك �لفترة ( في مذكر�ته 
ما يلي عن حجة د�يان لرف�ش ذلك �لحلف �ل�مني �لذي 

عر�صته ��ميركا : 
 » ل�صنا بحاجة �إلى حلف دفاعي مع �لوليات �لمتحدة . 
�إن حلفاً كهذ� لن يكون �صوى قيد يكبلنا . �إننا في �لو�قع ل 
نو�جه خطر�ً على �لإطالق من قوة �لعرب �لع�صكرية ... 

 

ل�نها  لنا  �صرورية   ) �لعرب  �صد   ( �لنتقام  عمليات  �إن 
ف��ي جي�صنا  عالية  ت��وت��ر  درج���ة  �لإب��ق��اء على  م��ن  تمكننا 
وبين م�صتوطنينا . ومن دون هذه �لعمليات لن نبقى ��مة 
 محاربة ، و�صيبد�� �لم�صتوطنون في مغادرة �لم�صتوطنات . 
وبريطانيا  ��ميركا  ب��ا�ن  �لم�صتوطنين  نبلغ  ��ن  علينا  �إن 
تريد�ن ��خذ ) منطقة ( �لنقب منا . ومن �لمهم ��ن نقنع 

�صبابنا ��ننا في خطر « . 
من كان بين زعماء �لعرب يدرك خطورة �لمخططات 
�ل�صهيونية �آنذ�ك .. ؟ .. بل من �لذي يدركها �لآن ويعد 

لمجابهتها ؟ 
رحم �هلل �ل�صقيري و�صهد�ء �لعرب ��جمعين ! 

اأكبر خطاأ ارتكبه اأحمد ال�شقيري* 
ماهر عثمان 

)*(  �ل�صرق �ل�و�صط ، جده ، 1980/3/10 .
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�ل�صدر  في   .. �إلينا  �لفندق  درج��ات  �ل�صقيري   هبط 
» �ل�صتعالمات « .. على �لي�صار ي�صتند على حاجز خ�صبي 
رجال �لمخابر�ت .. �إنهم ) فل�صطينيون ( .. مفرزة ) عبد 
�لقادر �لح�صيني ( .. ت�صورو� ، بدلً من ��ن تحمل �إحدى 
��صم  �لمدينة  في  �لرئي�صية  �ل�صو�رع  ��ح��د  ��و   ، �ل�صاحات 
 .. ��صمه  �لمخابر�ت   ) .. حملت ) مفرزة  �لق�صطل  بطل 
�لمفرزة  تلك  يقود  كان  ��يامها   .. �لفل�صطينيين  ولوثت 
�إلى  .. ه��رب فيما بعد بمفرزته   ) �لعركي   ( ��صمه  رج��ل 
�إلى » موقع  ��لمانيا .. ثم ..  �إلى  �ل�ردن ، ثم من �ل�ردن 
 .. �لفل�صطينية  �لمنظمات  �إح���دى  ف��ي  م�����ص��وؤول   »  ��م��ن��ي 

ثم .. �ختفى ؟ 
تلك �لمفرزة ، كانت توزع �لمن�صور�ت في �لمخيم ، وفي 
 ، �لفل�صطينيين  �لقب�ش على ع�صر�ت  �لتالي تلقي   �ليوم 

��ق�صد مخيم �ليرموك .. وهات يا تعذيب .. 
هبط �ل�صقيري ، و�صعدت معه نظر�تنا ، وتقدمنا �إليه . 
كنا ) هملت ( �لذي كان ينتظر من و�لده .. من �صبح 

و�لده �لملك �لمغدور كلمة �لف�صل في �لقاتل .. 
وقال لنا : 

- ��نا ��بحث عنكم . 
يق�صد يبحث عن �لفل�صطينيين . 

و���صاف : 
- ��نتم �ل�صباب .. �ل�مل . 

لينقذه  �بنه  يبحث عن  �لمغدور   ) فالملك   ( وهكذ� 
 ..  » ��وي�����ش   « �إذن  �إن��ه   .. �لمخابر�ت  و��ي���دي   ، �لتيه  م��ن 
 ولي�ش ��حمد �ل�صقيري .. �ل�صقيري ��صم » هوكي « للحلم ، 

و�لبحث عن دور ، ونهو�ش �صخ�صية وطنية .. 
وقلنا له : 

- يا ��بانا .. معنا مذكرة با�و�صاع �لفل�صطينيين ، هنا 
في �صورية ، فيها كل �صيء .. 

وقلنا له : 
- نحن معك .

- ��ن����ا م��ع��ك��م ، ���ص��ا�ق��ر�� م��ذك��ر�ت��ك��م ، و��ت��م��ع��ن ف��ي��ه��ا ، 
و���صتفيد منها . كانو� ي�صتقبلونه في فندق ) قا�صيون ( 
�ل�نيق ، ��يامها ، ويحيطونه بالرعاية .. وعيونهم تر�قب 

�لفل�صطينيين �لذين يتحركون .. 
وكان ) �لقادم ( فل�صطينياً .. و�لمر�َقب - بفتح �لقاف 

- فل�صطينياً .. و�لمر�ِقب - بك�صر �لقاف - فل�صطينياً .. 
وقال �ل�صقيري : 

- ع��ن��دي م��وع��د م��ع �إخ����وة ل��ك��م .. خ���ارج �ل��ف��ن��دق .. 
��عذروني ، كان يجب ��ن ���صتقبلكم .. ولكن �لوقت �صيق .. 
قبلكم جاء من �صتمني - يق�صد وفد من �لهيئة �لعربية 
�لعليا - و��نتم جئتم لمباركة خطابي .. و��نا .. ��نا ، باإذن 

�هلل ، وبهمتكم �صا�م�صي .. وم�صى .. 
ور�قبتنا عيون �لع�ص�ش .. وما �هتممنا .. فالفل�صطيني 
�إنه ) يتحرك ( .. ينه�ش .. يم�صي في   .. لم يعد لجئاً 

�ل�صارع ، يرفع ر���صه ��على ، و��على .. 

من نحن ؟
�صغيرة  تنظيمات  من  �ل�صباب   ) بع�ش   ( وفدنا  ك��ان 
مختلفة ، ومن م�صتقلين ، يتجمعون من جوبر ��و مخيم 
�ليرموك ، لنا ��ن نحلم .. بعد ��ن ��و�صك �لحلم على �ل�صياع 
�لتام .. خا�صة بعد �لنف�صال ، و�لمذ�بح �لتي تعر�ش لها 

�لفل�صطينيون ، وحمالت �لقمع و�لمطاردة .. 
��فكارنا ، و�تجاهاتنا .. ولكن  بعدها كبرنا ، وتباينت 

تلك حكاية ��خرى . 

لقد كبرنا .. ! 
كنا �صغار�ً حين خرجنا من فل�صطين .. وقيل : جيل 
 �لكبار �صيندثر و�صيزول .. وجيل �ل�صغار �صين�صى ويذوب ، 
 وق�صية فل�صطين �لزمن كفيل بحلها .. ��ي �لزمن �صين�صينا ، 
 نحن جيل �لمنفى ، وطننا .. ولكن جيلنا حمل �ل��صجار ، 
�لفل�صطيني  و�لبرتقال   ، و�ل�نهار   ، و�ل�صخور   ، و�لتر�ب 
 .. د�خله  فل�صطين في  كبرت   .. كبر  وكلما   .. د�خله  في 
و�لفل�صطيني هو بين �لنا�ش ، على هذه �ل�ر�ش ، �لوحيد 
وينمو هو   ، يكبر  ، ول  د�خله  ( في  ) وطنه  يكبر  �ل��ذي 
في وطنه ، بهدوء ور�حة بال .. �صو�ء �لفل�صطيني تحت 

�لحتالل ، ��و .. �لفل�صطيني في �لمنفى . 
في  ي��ب��د��  ��ن  �ل�صقيري  كلفت   .. �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ج��ام��ع��ة 
�ل�صوء   » ��عطاه   « �ل�ول  �لعربي  �لقمة  موؤتمر   ، �لبحث 
تا��صي�ش   .. ك���ان م��ع   ، �ل��ق��ائ��د   ، �ل��ن��ا���ص��ر   �ل�خ�����ص��ر ع��ب��د 
» �لكيان « للفل�صطينيين ، �لملك ح�صين .. �صده تاريخياً 
�آن���ذ�ك .. �ل��ج��ز�ئ��ر م��ع .. �ل��ج��ز�ئ��ر �ل��خ��ارج��ة م��ن حرب 
 �لتحرير �ل�صعبية �صد �لفرن�صيين . �لمقاومة �إلى �لعرب ، 
بروحها �لثورية .. ولغتها �لعربية �لمتلعثمة ، بعد مئة 
وخم�صين عاماً من » �لفرن�صة « .. دم�صق تقول : �ل�صفة 

)*(  �ل�صمود ، دم�صق ، 1980/3/15 .

مات ال�شقيري .. وبقيت فل�شطين التي اأحب*
ر�شاد اأبو �شاور
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 و�لقطاع للفل�صطينيين ، يجب �إعطاوؤهم ��ر�صهم وكيانهم ، 
و��صتقاللهم .. ودبِّرها .. يا �صقيري .. 

 ) �لمنظمات ( �لتي بد��ت منذ زمن بعيد بع�صها معه 
ب�صروط .. بع�صها �صده بال �صروط ، ل�نها في �لمو�قع 

�لمختلفة .. ودبِّرها ��يها �ل�صقيري .. 
 ، بالليونة   ، �لدبلوما�صية   ، م�صيرته  �ل��رج��ل  وب���د�� 
و�ل�صتر�صاء ، و�لم�صي على �ل�صر�ط بين �ل�نظمة ، كي 

ل يقع .. 
 ، ببالغته   ، بف�صاحته  عليهم  ��ط���ل  �لفل�صطينيون 
 بحنجرته .. فو�صل �إليهم ، و��صتنه�ش هممهم .. وللحق .. 
��و   ، �إن و�فقت على ما يقول  �ل�صقيري خطيب مذهل .. 
ب��ارع .. وهو   » ، و » ممثل  ، وهو محام بال��صا�ش  رف�صت 
 على درجة عالية من �لثقافة بالتر�ث �لعربي ، �لديني ، 
 .. وجغر�فيتها  فل�صطين  تاريخ  يعرف  وهو   ..  و�لقومي 
بعد   ، ل��ل��ن��ور  �ل��ظ��م��اء   ، �لفل�صطينيين  �إل���ى  و���ص��ل  ول���ذ� 
 ، �لد�خلية  و�ل�����ص��ر�ع��ات   ، �لن��ت��ظ��ار  وط��ول   ، �لنف�صال 

و�لوعود ) �لُخلَّب ( .. 

اأنا فل�شطين .. وفل�شطين اأنا
 ل�صت ��دري من قال ، ��نا فرن�صا .. وفرن�صا ��نا .. ديغول ، 
، في  �ل��ت��اري��خ  ف��ي  �ل��ك��ب��ار  �ل�ف����ر�د   ، ، ل يهم  نابليون  ��م 

جوهرهم يقولون ، ��و يت�صرفون بهذه �لروحية .. 
و�لرجل كان فرد�ً .. و�لظروف �لعربية كانت عجيبة 
 غريبة ، وحركة �لتحرر �لقومي �لعربية كانت م�صطرعة .. 

ممزقة .. ولكنه ���ص�ش . 

ال�شقيري ... الوطني
 في مذكر�ته يقول �ل�صقيري : 

وكذلك �صاءت �ل�قد�ر ��ن يكون مولدي ، ومولد جيلي 
معي ، في ��خريات �لدولة �لعثمانية لن�صهد بعدها عهد 
�لحتالل �ل�جنبي ، ثم عهد �ل�صتقالل �لوطني .. ويطغى 
على هذ� وذ�ك عهد �لخطر �ل�صهيوني .. ) هذ� ما قاله 
، في �ل�صفحة �لخام�صة  ��عو�ماً  �لرجل �لذي قاد �صعبنا 
من كتابه : ��ربعون عاماً في �لحياة �لعربية و�لدولية ( . 

 

 ، ، متديناً  ، وطنياً  �صيا�صياً  كان   ، �لرجل حزبياً  يكن  لم 
 ، �لتا��صي�ش  مرحلة  نا�صب   .. خطيباً  دبلوما�صياً   ، قومياً 

وقاد �ل�صفينة حتى جاءت هزيمة �ل� 67 .. 
وجاءت   .. بالمنظمة  �ل�صين  �ع��ت��رف��ت  ع��ه��ده  وف���ي 
�لدبابات من ��لمانيا �ل�صرقية .. وتفجرت �ل�صر�عات مع 
، وتا��ص�ش جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ..  بع�ش �ل�نطمة 
وو�صع ميثاق �صعبنا ، ميثاق �لمنظمة .. �ل�صاري �لمفعول 
- نظرياً لالآن .. وهو لم يحرر فل�صطين .. هذ� �صحيح .. 

ولكنه ، ��ي�صاً ، لم يكن �ل�صبب في �صياعها .. 
وهو جاء وقاد ، ل�ن قوى هامة ، لم تا�خذ دورها ، وتفعل . 

، وعا�ش في ع�صر  �لعثمانيين  ��ي��ام  ، ولد  و�ل�صقيري 
�صيا�صة �ل�صو�ريخ ، وتطور �لحركات �ل�صيا�صية ، و�ل�فكار 
�ل�صيا�صية ، وهو لي�ش ) حزباً ( يقود .. ولكنه فرد .. ولذ� 

فهو يخطئ وي�صيب ، ولكنه يظل قائد مرحلة .. 
��حمد   ) �ل��صتاذ   ( �لتقيت  ���صهر  ثالثة  حو�لي  قبل 
 . �ل�صقيري - كان يحب لقب �ل��صتاذ - في فندق بغد�د 
 �صلمت عليه ، ��وحى لي با�نه يتذكرني - هذ� لطف منه ، 
رد�ً  قال  ولكنه   ، يتذكرني  وهو ل   - و��دب   ، ودبلوما�صية 
على مجاملتي له ، ��و بال��صح �حتر�مي ، وكلماتي �لقليلة 

ب�صبب من �لتعب �لبادي على مالمحه . 
��نا   ..  ) �لريا�صة  .. لقد جئت للتو من )  ��ن��ا �صاب   -
في كامل �صحتي .. �إنني ��عد نف�صي د�ئماً ، ل�كون جندياً 

لفل�صطين . 
و���صاف بلهجة ذ�ت معنى : خالد بن �لوليد قالها : 
��نا ل ��قاتل في �صبيل عمر .. وقبل ��ن يكون جندياً ، بعد 
��ن كان قائد�ً ، وبعد كل �لنت�صار�ت .. ��نا جندي .. وتطلع 

�إلّي �صديقي وقال : 
 - �لبركة فيكم ��نتم �ل�صباب ، نحن لم نحرر .. ولكن .. 

هذ� ل يعيبنا .. ل تفرطو� .. ل تفرطو� .. 
- ثم �صعد ببطء درجات �لفندق .. 

 .. بغد�د  وفندق   .. دم�صق  فندق  في   ، �للقاءين  بين 
 بين ��و�ئل �ل�صتينات .. و��و�خر �ل�صبعينات نمونا .. كبرنا . 
ن��م��ون��ا .. بف�صل  ��ب��ن��اء ه���ذ� �ل��ج��ي��ل ، وك���ان بع�ش  ن��ح��ن 
 .. .. وبع�صه  .. ووطنيته  ، ومو�ظبته  �ل�صقيري  حنجرة 
��و ��كثر بف�صل .. �صعبنا .. ولكن ، ��لي�ش �ل�صقيري هو �بن 

�صعبنا ، وقائده في فترة �صعبة ؟ 
وبعد : 

عتاب �شغير
�صحف �لمقاومة نعت �ل�صقيري على ��صتحياء .. لماذ� ؟ 
��ل�ن���ه ل��م يوؤ�ص�ش  ��ل�ن���ه ل��م يحرر ؟ نحن ل��م نحرر . 
��ل�ن��ه لم  حزباً يقودنا ؟ نحن لم نوؤ�ص�ش حزباً يقودنا .. 
 يوحد �لقوى ؟ نحن لم نتحد ، ��ل�نه » مات « في عمان .. 
و�إنما   .. .. وهو لم يدفن في عمان  نحن نفاو�ش عمان 
في قرية ��ردنية ذ�ت تر�ث ) قومي ( �إ�صالمي .. تطل على 

فل�صطين .. دفن فيها ��بو عبيدة بن �لجر�ح .. 
ولكن : 

يجب ��ن نظل ��وفياء لقادتنا .. لي�ش عاطفياً ، ولكن 
ثورياً .. ووطنياً .. و��خالقياً . لي�ش من منطلق : �ذكرو� 
 .. ��وفياء  كونو�   : ولكن من منطلق   ..  محا�صن موتاكم 
نحرر  ل��م  و��ن��ن��ا  خا�صة   .. تتناق�صو�  ل   . مو�صوعيين 

فل�صطين بعد ، ��لي�ش كذلك ؟ 
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�لذي  �ل��ي��وم   - �لمن�صرم  �صباط   -  26 �ل��ث��الث��اء  ي��وم 
�ل�صاد�تي في  �ل��ردة  تر�صمت فيه �لعالقات ما بين نظام 
وطنياً  وجهاً  �لموت  غيب   - �ل�صهيوني  و�ل��ع��دو   ، م�صر 
ق�صية  ��ج��ل  من  حياته  وه��ب   ، ب���ارز�ً  وعربياً  فل�صطينياً 
�ل��صتاذ  �لمنا�صل  ه��و   ، �لوطنية  ��م��ت��ه  وق�صايا  �صعبه 
�لتحرير  ل��م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ش  ��ول   ) �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ح���م���د   (
 1967  -  64 عامي  بين  �لممتدة  �لفترة  في  �لفل�صطينية 
�إعالمي و�آمال  بكل ما عرفت هذه �ل�صنو�ت من �صجيج 
ر�ودت �لنفو�ش �لوطنية ، و�آلم �صكنتها على ��ثر �لهزيمة 

�ل�صريعة لجيو�ش و�صيا�صات �ل�نظمة . 
رحل �ل�صقيري يوم �ل�صاد�ش و�لع�صرين من �صباط / 
فبر�ير ، وكا�نه برحيله �لمحدد هذ� يعلن رف�صه و�صخطه 
�إلى �لدرك �ل��صفل من  ��ن ت�صل �ل�مور  �ل�صديدين �صد 
�لخيانة ، متجاوزة » �ل��الء�ت �لثالث « ك�صعار�ت قومية 
قاتل �ل�صقيري من ��جل تثبيتها و�لو�صول �إليها في ��ول 

موؤتمر عربي عقب �لهزيمة في عام 1967 . 
��ن���ه �ل��رح��ي��ل �لذي  ��م  �ل��ق��در ؟  فهل م��ن م�����ص��ادف��ات 
�صفافية  ب�صبب  �لخا�صة  طريقته  على  كاحتجاج  �ختاره 
م�صاعره ، و�صدق وطنيته �لتي لم تحتمل ��ن ترى �لعلم 
للعلم  بديالً  �لقاهرة  �صماء  في  عالياً  يرتفع  �ل�صهيوني 

�لفل�صطيني �ل��صيل ؟ ! 
مما ل �صك فيه ��ن للقائد �لر�حل مو�قف وطنية بارزة 
�لتي مرت  �للحظات  ��حلك  �صيما في  ، ول  بها  ي�صهد له 
��ن��ه ل يعفى في �لوقت ذ�ت��ه من بع�ش  ، كما  ��متنا  على 
�لإعالمي  �ل�صجيج  مع  وتناغمت  ر�فقت  �لتي  �ل�خطاء 
�لعربي �إبان » مرحلة ��حمد �صعيد « ، هذه �ل�خطاء �لتي 

لم يبرئ هو نف�صه منها ، فانتقد ذ�ته ب�صجاعة . 
�نتهت  ق��د  �ل��ع��رب��ي��ة  �لر�صمية  م��ع  تجربته  ��ن  وم���ع 
، و�نهيار كثير من �لآم��ال دفعة  بهزيمة حزير�ن/يونيو 
و�حدة �إل ��ن ما يذكر لل�صقيري كمنا�صل ، وقائد لمنظمة 
 ، ولدتها  بعد  �ل�ول��ى  �لفترة  في  �لفل�صطينية  �لتحرير 
، و�لتي �صكلت في حد  �لتالية  وه��ذه �لإن��ج��از�ت �لكبيرة 

�لوطنية  �لفل�صطينية  للهوية  �ل��صا�صية  �ل�ر�صية  ذ�تها 
وهي : 

 . �لفل�صطيني  �لوطني  	•�لميثاق 
 . �لفل�صطيني  �لوطني  	•�لمجل�ش 

 . �لفل�صطيني  �لتحرير  	•جي�ش 
 �إن ه��ذه �لإن���ج���از�ت �لثالثة �ل��م��ح��ددة و�ل��و����ص��ح��ة ، 
ب��اإن��ج��ازه��ا ف���ي ع��ه��د �ل�����ص��ق��ي��ري �لدعائم  �إن���م���ا ���ص��ك��ل��ت 
�صمخت  �لتي   ، �لفل�صطينية  �لوطنية  للهوية  �ل��صا�صية 
رغم  �ل�صامخة  �لفل�صطينية  �لثورة  في  ممثلة  تز�ل  وما 
بهدف  ��و   ، �لجانبية  �لمعارك  في  �إنهائها  محاولت  كل 
�ل�صحيح �صد مقاتلة  �لتجاه  تحويلها عن م�صارها في 

�ل�عد�ء �ل��صا�صيين .

ل تظلموني
�لتي وجهت   » �ل�صمود   « ���صئلة  في معر�ش رده على 
��ك��ث��ر م��ن ع��ام ، وف��ي معر�ش  �إل��ي��ه ف��ي ح���و�ر ن�صر قبل 
تروؤ�صه  فترة  �إب��ان  �إليه  �صعى  وم��ا   ، تجربته  عن  حديثه 

منظمة �لتحرير �لفل�صطيني قال �لر�حل �ل�صهيد : 
	•» �ختلفت كثير�ً مع �لرئي�ش �لر�حل جمال عبد �لنا�صر 
تلك  نظهر  ل  ��ن  نريد  كنا   - و��ن���ا  �لرئي�ش   - لكننا   ،

�لخالفات �إلى �ل�صطح ... « . 
	•» فتحت تر�صانة من �ل��صلحة �ل�صينية لجي�ش �لتحرير 

�لفل�صطينية .. « . 
في  للفل�صطينيين  �صعبية  تدريب  مع�صكر�ت  ��ن�صا�ت   « •	

�لكويت ، وقمت بتد�صينها رغم بقائها �صرية ... « . 
	•» قمنا بتخريج عدد من دور�ت �لمظليين �لفل�صطينيين 

في �إحدى �لقو�عد �لجوية �لعر�قية ... « . 
	•» كان لي ��خطاء �ن�صياقي في جملة �ل�صجيج �لإعالمي 

غير �لمدرو�ش من �لفترة 64 - 67 ... « . 
	•» حتى ل تظلموني .. قاتلت في موؤتمر �لخرطوم قتالً 
م�صهود�ً من �لغير ، حتى تم رفع �لالء�ت �لثالث » : ل 
 �صلح .. ل �عتر�ف .. ل تفاو�ش مع �لعدو �ل�صهيوني .. « . 

)*(  �ل�صمود ، بريوت ، 1980/3/15 .

في يوم » التطبيع « لم يحتمل قلبه .. ف�شكت *
اأحمد �شافي
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ت�صلم  وق��د   ، كثيرة  ب��ا�ل��ق��اب  �ل�صقيري  ��ح��م��د  ي��ع��رف 
عا�صها  �لتي  �صنة  �لخم�صين  كبيرة في مدى  م�صوؤوليات 

عامالً في �لحقل �ل�صيا�صي و�لوطني . 
لعل ���صح و��دق و�صف للرجل هو : » ��حمد �ل�صقيري 
كبير�ً  عربياً  �صيا�صياً  يتذكر  ل  فالمرء   » عليه  �لمفترى 
و�لنتقاد�ت  للهجمات  ه��دف��اً  حياته  طيلة  ك��ان  و�ح����د�ً 
��حمد  م��ث��ل  و�ل��ظ��ال��م��ة  �ل��ب��ري��ئ��ة   ، و�ل��ك��اذب��ة  �ل�صحيحة 
�ل�����ص��ق��ي��ري . ف��ك��ل زع��ي��م ي��ت��ع��ر���ش ل��ح��م��الت م��ن �لنقد 
و�لتجريح ، لكني لم ��عرف زعيماً و�حد�ً تعر�ش لمثل ما 
تعر�ش له �لمرحوم �ل�صقيري ، بكثافة و��صتمر�ر ، وبقدر 

كبير من �لظلم و�لق�صوة . 
زع��ي��م ل  و��ي   ، ب��ال �صك  ��خ��ط��اوؤه  ك��ان��ت للرجل  لقد 
يخطئ ول يق�صر ؟ و�ل�صقيري على ��ية حال ، من نف�ش 
فهو  لذلك   . �لعرب  �ل��ق��ادة  كافة  منها  جبل  �لتي  �لعينة 
ي�صاركهم في �لكثير من �صفاتهم . لكن �لملفت للنظر ��ن 
�لكثير من �لتهامات �لتي كانت توجه �إلى �ل�صقيري كانت 
ولي�ش  وتحطيمه  منه  �لنيل  تق�صد   ، وظالمة  مغر�صة 

�إ�صالح �لعمل �ل�صيا�صي ��و خدمة �لق�صية �لوطنية . 
�ل�صيا�صي  ع��م��ل��ه  ب���دء  م��ن��ذ   ، ب���ه  �ب��ت��ل��ي  اتــهــام  اأول 
�لوطنية  �ل��ح��رك��ة  على  معتر�ش  ��ن���ه   ، �لثالثينات  ف��ي 
�لمرحوم  عكا  مفتي   ، و�ل���ده  م��ن  بتا�ثير  �لفل�صطينية 
عليه  و�صجل  عنه  ع��رف  �ل��ذي   ، �ل�صقيري  ���صعد  �ل�صيخ 
���صدره  خطوؤه �لكبير بالتوقيع على قر�ر �لإع��د�م �لذي 
�صورية  ف��ي  �ل��ع��رب  ��ح����ر�ر  �صد   » �ل�صفاح   « با�صا  ج��م��ال 

ولبنان وفل�صطين في �لحرب �لعالمية �ل�ولى . 
��خ��ذ �لب��ن بجريرة  بال�صرورة  ��ن��ه لي�ش  �إل��ى  �إ�صافة 
��ن يدفع �لب��ن طيلة حياته ثمن خطا�  ، ول يجوز  �ل�ب 
�رتكبه و�لده قبل عقود من �ل�صنين . وكرر �ل�صقيري في 
�لقول وفي �لكتابة ، تبروؤه من هذ� �لعمل �لذي �قترفه 
ي�صتنكره  ، وك��ان دوم��اً  �لو�لد وهو ما ز�ل طفالً �صغير�ً 

وينتقده بق�صوة . 
با�نه   ، و�ل�ربعينات  �لثالثينات  في  ال�شقيري  واتهم 
�لذي  �لحزب  �إل��ى  ين�صم  لم  ل�ن��ه   ، �لوطني  �لعمل  �صد 
قاد حركة �لن�صال �لوطني �آنذ�ك وهو » �لحزب �لعربي 

�لفل�صطيني « . 
و�لو�قع ��ن �ل�صقيري لم يكن �ل�صيا�صي �لوحيد �لذي 
لم ين�صم �إلى ذلك �لحزب . ذلك ل�ن بع�ش �ل�صيا�صيين 
�لفل�صطيني  �ل��ع��رب��ي  �ل��ح��زب  ف��ي  ر��و�  �لفل�صطينيين 

حزباً عائلياً يلتف حول �صخ�ش معين هو ) �لحاج ��مين 
�لح�صيني ( . ولم يجدو� فيه �لحركة �لوطنية �لعقائدية 
�لجامعة ، �لتي يمكن ��ن تقود �لم�صيرة �لفل�صطينية نحو 
�لتحرر و�ل�صتقالل ، ومنهم من ���ص�ش ��حز�باً ��خرى �صد 
 .  ) �ل�م��ر خم�صة  �آخ��ر  في  بلغ عددها   ( �لعربي  �لحزب 
ومنهم من مار�ش �لن�صال دون �نتماء حزبي ، و�ل�صقيري 
��حدهم . فقد رف�ش ��ن ين�صم �إلى ��ي حزب من �ل�حز�ب 
�لمعار�صة و�نتقدها بمثل  ��حز�ب  ، وعار�ش  �لمت�صارعة 

ما عار�ش حزب �لمفتي و�نتقده . 
وق���د ب���ذل زع���م���اء » �ل��م��ع��ار���ص��ة « ، م���ن ق����ادة حزب 
ل�صم  جهدهم  ق�صارى   ، ��مين  للحاج  �لمناوئين  �لدفاع 
عنهم  ويبتعد  يرف�ش  كان  لكنه   ، �إل��ى حزبهم  �ل�صقيري 

قدر �لم�صتطاع . 
وك���ان���ت وج���ه���ة ن��ظ��ر �ل���رج���ل ��ن �ل��ج��ه��اد م���ن ��ج���ل 
�إن  ، بل  �ل�ح��ز�ب  بال�صرورة من خالل  فل�صطين ل يتم 
��ي  م��ن  تحرر  �إذ�  ��ن�صب  ب�صكل  ينا�صل  ��ن  يمكن  �ل��م��رء 
�لتز�م حزبي ، خا�صة و��نه كان ر��ى ��حز�باً ظهرت في تلك 
�لفترة ، وتبتعد ��حياناً عن �لق�صية �ل�م ب�صبب �ن�صغالها 

ب�صر�عاتها �لد�خلية �ل�صيقة . 
وحول محاولت �ل�صقيري لتا��صي�ش حزب قال �لدكتور 
�صايغ : يقال �إنه حاول في ��و��صط �ل�ربعينات ��ن يوؤ�ص�ش 
ويكون   ،  » �لقومي  �لعربي  �لحزب   « ت�صميته  ��ر�د  حزباً 
�ل�صوري  �لحزب  ومركزية  بنظامية  متا�ثر�ً  ما  حد  �إل��ى 
�لقومي �لذي ���ص�صه ��نطون �صعادة في لبنان عام 1933 ، 
و�نت�صر �إلى حد ما في �صورية وفل�صطين . لكن �لم�صروع 
�ل�صقيري بعدد من  �ت�صال  �لرغم من  �لنور على  لم ير 
�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية �لوطنية �لم�صتقلة ، �لتي ر�عها 
�لخالفات  و��صتد�د  �ل�صيا�صية  �ل�ح��ز�ب  بين  �لهوة  عمق 
 ، �هلل  ، رحمه  ��مين  �لحاج  ولعل لجوء   . بينها  �لجانبية 
�إلى �صيا�صة �غتيال معار�صيه �ل�قوياء ��رهبت �لكثيرين ، 
ودفعتهم للتخلي عن فكرة �إن�صاء �لحزب �لقومي ) �صامي 
��ن  بالذكر  . وجدير   ) بعد وقت ق�صير  �غتيل فعالً  طه 
�ل�صقيري كان يتجنب �لحديث في هذ� �لمو�صوع . وقال 
�لدكتور �صايغ : قد ر��يته مر�ر�ً يتهرب من �لخو�ش في 
هذه �لق�صية بالذ�ت ، وقد �صمعته مر�ر�ً ينفي ��ن تكون له 

عالقة بفكرة هذ� �لحزب . 
و��صتطر�د�ً عاد �لدكتور �صايغ للحديث عن مو�صوع 

�لفتر�ء على �ل�صقيري فقال : 

)*(  �لقب�ش ، �لكويت ، 2837 ، 1980/4/9 ، �ش 8 . 

الدكتور اأني�س �شايغ بمنا�شبة اأربعين ال�شقيري :

الرجل المفترى عليه .. �شادق تاآمرت عليه الظروف*
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بعد   ، �ل�ربعينات  ��و����ص��ط  في  ك��ان  الثالث  الفتراء 
حاول  فر�غاً  ت��رك  مما   ، �ل�صيا�صية  �ل�ح���ز�ب  ��فل�صت  ��ن 
�لجامعيين  و�لخريجين  �لمثقفين  من  �ل�صباب  بع�ش 
�لمكاتب   « ب�  ي�صمى  ما  فا��ص�صو�   ، �صده   » �ل�نتلجن�صيا   «
لندن  ف��ي  ف��رع��ان  ولها  �لقد�ش  ف��ي  �إد�رت��ه��ا   (  » �لعربية 
�لعمق  تطعيم  �إل��ى  �لمكاتب  ه��ذه  وه��دف��ت   ، وو��صنطن 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ب���دم���اء ج���دي���دة ، وت���زوي���ده 
بالإمكانات �لعلمية لي�صبح �لن�صال ��كثر فاعلية . و�هتم 
رجال �لمكاتب بالإعالم �لخارجي ، مقتنعين با�ن عد�لة 
�لق�صية �لفل�صطينية ت�صمن لل�صعب �لفل�صطيني ��ن�صار�ً 
كثيرين في �لخارج . وهكذ� في ��عقاب �لحرب �لعالمية 
جيد�ً  �إعالماً  يقيمون  كيف  �لفل�صطينيون  �لثانية عرف 

ومثمر�ً وفق �ل��صاليب �لحديثة . 
كان �ل�صقيري و�حد�ً من رجالت هذه �لمكاتب ، �لتي 
�إلى  �لمقربين  ��و  �لمنتمين  غير  ��ع�صائها  معظم  ك��ان 

�لمفتي . 
لم  �لحزبية  �لمكاتب  ه��ذه  ب��ا�ن  �صايغ  �لدكتور  ون��ّوه 
تكن في �ل��صا�ش حزباً ، ول كانت �صد �لحركة �لوطنية ، 

 

وك��ذل��ك ل��م ت��ك��ن ���ص��د �لمفتي ، ب��ل ك��ان��ت م��ح��اول��ة من 
�آخر  با��صلوب  �لفل�صطينيين لخدمة ق�صيتهم  �لمثقفين 
 يقوم في �ل��صا�ش على �لإعالم . وف�صل �لم�صروع ل�صببين : 
ما  �إلى حد  �لعربية حاول ونجح  �ل�قطار  ��حد  ��ن  �ل�ول 
في �لهيمنة على �لم�صروع ، عن طريق تا�مين م�صاريفه 
كاملة ) حدث هذ� في �ل�ربعينات ( ، لكن هذه �لمكاتب 
�تهمت با�نها مو�لية لبريطانيا من ناحية ، ول�ن �لمفتي 
ورج���ال���ه ه��اج��م��و� �ل��م��ك��ات��ب ورج��ال��ه��ا ه��ج��وم��اً ع��ن��ي��ف��اً ، 
و�تهموهم بالخروج على �لإجماع �لفل�صطيني ، مما ��دى 

�إلى تر�جع �لكثيرين من رجال �لمكاتب . 
كان �ل�صقيري ��حد ��عمدة هذ� �لم�صروع �لذي هاجمته 
�لتا�كيد  من  يمنعنا  ل  ه��ذ�  لكن   ، �لفل�صطينية  �لحركة 
�لناحية  ��دى خدمات كثيرة من  �لم�صروع بحد ذ�ته  با�ن 

�لإعالمية في �لمجالين �لدولي و�لعربي . 
الفتراء الرابع ، �صاع بعد �لنكبة . �إذ كان �ل�صقيري 
 ، �ل��ع��رب  �إل���ى دن��ي��ا  ن���ازح فل�صطيني  �لمليون  م��ن  و�ح����د�ً 
لمع كمحام  �ل�صعودية حيث  �إل��ى  ون�صاطه  ق��اده طموحه 
كمندوب  ��ك��ث��ر  لمع  ث��م   ، وق��ان��ون��ي  �صيا�صي  وكم�صت�صار 
لل�صعودية ��مام �ل�مم �لمتحدة ، يد�فع عن �لحق �لعربي 

في فل�صطين ب�صكل قوي ومتو��صل . 
وتمكن من تكوين ثروة ل با��ش بها ، فبد��ت �ل�ل�صن 
وهذ�   ، فل�صطين  ح�صاب  على  ��ث��رى  با�نه  تتهمه  �ل��ح��ادة 
 ، ُي��ْث��ِر على ح�صاب فل�صطين  ل��م  ف��ال��رج��ل   ، ك��الم ظ��ال��م 
ول من ��م��و�ل فل�صطين . ولم يكن يد�فع عن فل�صطين 
��مام �لمحافل �لدولية من ��جل �لمال ، ولم يكن مرتزقاً 

 

لعل   ، �لعك�ش  وعلى   ، �صكل  ب��ا�ي   - �لبع�ش  �صماه  كما   -

��ن �ل�صقيري عمل رئي�صاً لمنظمة  ��غلب �لقر�ء يجهلون 
يكن  ول���م   ، ب��ال��م��ج��ان  م��ت��ط��وع��اً  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر 

يتقا�صى ��ي مرتب . 
و��صتطرد �لدكتور �صايغ قائالً : لقد قال لي ��كثر من 
مرة : �إن �هلل وهبني مالً لقاء ��عمالي كمحام وم�صت�صار 
في �ل�صعودية ما يكفيني ويكفي ��بنائي ، لذلك �آليت على 
وهو   . �لوطني  �لجهد  من  و�ح���د�ً  قر�صاً  ��ن��ال  ��ل  نف�صي 
��بنائه  �إن��ه قدم ولدين من  �ل��ذي فعل ذلك ، بل   �لوحيد 
) �بناً و�بنة ( للعمل كمتطوعين في مركز �ل�بحاث �لتابع 
للمنظمة في بيروت لمدة �صنة كاملة ، عمل كالهما باحثاً ، 

 

من  و�ح��د�ً  قر�صاً  يتقا�صيا  ول��م  ممتازين  باحثين  وكانا 
��مو�ل فل�صطين طيلة فترة عملهما . 

كيان عربي : 
وقد   ، �لف��ت��ر�ء�ت  ��ف��ظ��ع  وه��و   ، الخام�س  الفتراء 
عام  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��ن�صا�  ��ن  بعد  �نت�صر 
1964 ، بعد ��ن ح�صل على مو�فقة من �لروؤ�صاء و�لملوك 
 . �لنا�صر  عبد  جمال  �لر�حل  �لرئي�ش  وخا�صة   ، �لعرب 
فقد قرر �لروؤ�صاء و�لملوك �إن�صاء كيان فل�صطيني يتحمل 
، �لذي  م�صوؤولية �لعمل �لفل�صطيني ، و�ختير �ل�صقيري 
، مد�فعاً عن فل�صطين  كان قد لمع في �ل�م��م �لمتحدة 

 

وليكون   ، و�ل�صعودية  �صورية  با�صم   ) �ل�ول���ى  ق�صيته   (
وكان   ( �لعربية  �ل���دول  جامعة  ف��ي  لفل�صطين  م��ن��دوب��اً 
�لممثل �لر�صمي ، رئي�ش ما �صمي بحكومة عموم فل�صطين 
��حمد حلمي با�صا قد مات ( ، كما كلف بالبحث عن �لكو�در 

�لفل�صطينية �لتي �صت�صاهم باإن�صاء �لكيان �لجديد . 
 وقد قام �ل�صقيري بالمهمة خير قيام . و��ن�صا� �لمنظمة ، 
و��هد�فها  وموؤ�ص�صاتها  و��جهزتها  قو�نينها  لها  وو���ص��ع 
ونظامها وميثاقها وجي�صها . فعل ذلك بنف�صه ، وبمعاونة 
قلة من �لرجالت �لفل�صطينية ، ولم تكن �لدول �لعربية 
ول حتى �لجامعة �لعربية هي �لتي ��ن�صا�ت �لمنظمة . �إنها 
 ، ، وه��ذ� كل ما في �ل�م��ر   ��عطت �ل�صوء �ل�خ�صر فقط 
�إذ لم يكن من �لممكن �إن�صاء منظمة ل�صعب يتوزع ��غلبه 
في �ل�قطار �لعربية بدون مو�فقة مبدئية من م�صوؤولي 
�إن �صمح �لم�صوؤولون ) بتا�ثير  هذه �ل�قطار ، ولذلك ما 
قام  حتى   ، بالتحرك   ) �ل�ول����ى  ب��ال��درج��ة  �لنا�صر  عبد 
�لتي  �لمنظمة  وك��ان��ت   . ق��ي��ام  خير  بالتنفيذ  �ل�صقيري 
تبلغ  �ل��ت��ي   ) �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   ( ��ن�����ص��ا�ه��ا 
هذ� �لخريف عامها �ل�صاد�ش ع�صر ، موؤ�ص�صة فل�صطينية 

لل�صعب �لفل�صطيني ، ممثلة خير تمثيل حتى �ليوم . 
و�تهامه   ، عربي  نظام  ل�ي  تابعاً  �ل�صقيري  يكن  لم 
 بالتبعية لنظام عربي ما هو �إل �تهام ظالم على �لإطالق . 
��ي  �لفل�صطيني عن  �لحل  ��صتقالل  ب�صرورة  يوؤمن  كان 
نظام عربي . لكنه كان يوؤمن ، في �لوقت نف�صه ، بعروبة 
فل�صطين  �صعب  ب��ع��روب��ة  �إي��م��ان��ه  �لفل�صطينية  �لق�صية 
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�إلى  �ل�صقيري  نظرة  تتميز  هنا  م��ن   . فل�صطين  و��ر����ش 
�لكيان �لفل�صطيني با�نها تعتبر هذ� �لكيان كياناً عربياً . 
وكان يردد ��نه يعمل لتحرير فل�صطين لتكون نو�ة �لوحدة 
�إن�صاء �لوحدة  با�ن  ، وبنف�ش �لمنطق كان يوؤمن  �لعربية 
�لعربية يجيء بعد تحرير فل�صطين ، مما �صيكون �لعامل 
وهو  وح��دوي��اً  �ل�صقيري  وك���ان   . تحريرها  على  �ل�ك��ب��ر 
في �صميم عمله �لفل�صطيني . وكان فل�صطينياً وهو في 

�صميم عمله �لوحدوي . 

كذبة اإ�شرائيلية : 
الفتراء  �ل�صهيرة ظهر  ، ونك�صتها  وفي حرب 1967 
ال�شاد�س �صد �ل�صقيري . وكانت » �إ�صر�ئيل « و�ل�صحافة 
�ل���ذي ���ص��ّدق��ه �لعرب   ، �لإم��ب��ري��ال��ي��ة ور�ء ه���ذ� �لت��ه��ام 
وتبنوه وروجوه لال��صف ، دون ��ن ينتبهو� �إلى �صوء ق�صد 
��ي عربي  ، ولم يحاول  �إ�صر�ئيل « من �ختالق كذبتها   «
لل�صقيري   » �إ�صر�ئيل   « �تهام  ك��ذب  ��و  �صدق  يتحرى  ��ن 
با�نه قال في ت�صريح �صحفي م�صهور له قبيل بدء عدو�ن 

1967 » �إننا �صنقذف باليهود في �لبحر « . 
�صاحق  ب�صكل  �ل��ق��ول  ه��ذ�  �ل��غ��رب  �إع��الم��ي��و  لقد روج 
، ولتلطيخ �صورة  �لإ�صر�ئيلي وتبريره  �لعدو�ن  لتغطية 
 ، �لخ�صو�ش  وج��ه  على  و�لفل�صطينيين  عموماً  �ل��ع��رب 
ولإظهار �لن�صال �لفل�صطيني بمظهر �لعمل �لال�إن�صاني 
��صتمر�ر  وك��ا�ن��ه   ، با�كمله  �صعباً  �صيبيد  �ل��ذي  و�لوح�صي 
�لثالثينات  ف���ي  �ل��ي��ه��ود  ب����اإب����ادة  �ل���ن���ازي���ة  ل��ل��م��ح��اولت 

و�ل�ربعينات . 
�ل�صقيري  ��ن  ه��ي  بها  �لجهر  يجب  �لتي  و�لحقيقة 
�إننا �صنقذف باليهود في  ، لم يقل  لم ي�صرح بذلك قط 
�لبحر ، كل ما قاله هو �إن �ل�صفن �لتي حملت �ليهود �إلى 
�ل��صلية  �إلى مو�طنهم  ��ن تحملهم  باإمكانها   ، فل�صطين 

من فل�صطين . 
وقال �لدكتور �صايغ لقد ��كد لي �ل�صقيري ذلك عدة 
��ن��ه يقول ذلك لتبرير  ��عتقد  ��ن��ي كنت  ، و��عترف  م��ر�ت 
خطئه و�لدفاع عن نف�صه ، �إلى ��ن ثبت باليقين ��ن دفاعه 
عن نف�صه �صحيح ، حيث ��كد لي �صحافي عربي كان قد 
ح�صر ذلك �لموؤتمر �ل�صحفي في �لقد�ش ، هو �لمرحوم 
�إدو�ر �صعب رئي�ش تحرير جريدة » �ل�وريان « �لبيروتية 
 : �إدو�ر �صعب  ���صاف   . �لفرن�صية   » �للوموند   « ومر��صل 
�ل�صقيري  لكلمات  �لحرفي  �لن�ش  ن�صر  كثير�ً  ح��اول  ��ن��ه 
ل�ن  ؛  ذل��ك  ترف�ش  ك��ان��ت  ولكنها   ، ��جنبية  �صحف   ف��ي 
» �إ�صر�ئيل « كانت تريد ��صتمر�ر �لحملة �صد �ل�صقيري . 

الت�شكيل الأم : 
با�نه  ظلماً  �تهامه  ك��ان  �ل�صقيري  على  افتراء  اآخر 
بالعمل  و��نه كان يوؤمن فقط   ، �لم�صلحة  �لمقاومة  �صد 
 ، �ل�صيا�صي  �لعمل  لدعم  �لنظامي  وبالجي�ش  �ل�صيا�صي 

وهذ� غير �صحيح ، وكل ما في �ل�مر ��ن �ل�صقيري ��صطر 
 ، �لمنظمة  �إن�صاء  عند  �ل�صيا�صية  برجال  �ل�صتعانة  �إل��ى 
هذه  قامت  ولما   ، فد�ئية  هناك منظمات  تكن  لم  حيث 
�إلى  �إلى �لن�صمام  �لمنظمة ، وتعددت بالتدريج ، دعاها 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لتي ���صر ��ن تكون وتبقى 
�لمنظمات  ل��ك��ل  �ل��ع��ري�����ش  و�لإط�����ار  �ل�م  �لمنظمة  ه��ي 
�لفد�ئية ، كما كان حري�صاً على ��ل ي�صتولي تنظيم معين 
�لعاملين  �لمنظمة لجميع  تبقى  ��ن  بل   ، �لمنظمة  على 

�لفل�صطينيين . 
��ما �لجي�ش �لنظامي فقد ر��ى �ل�صقيري - وكان على 
�لجندية  على  �لفل�صطيني  �ل�صباب  ت��دري��ب  ب���ا�ن   - ح��ق 
و�ل���ق���ت���ال وح��م��ل �ل�����ص��الح و�لن�����ص��ب��اط �ل��ع�����ص��ك��ري هو 
حينما  ينفعنا  �لتدريب  هذ�  و��ن   ، لق�صيتنا  خدمة  ��كبر 
تحين �صاعة �لقتال . وبما ��نه ل توجد ��ر�ش فل�صطينية 
كان   ، عليها  ي��ت��درب  ��ن  �لفل�صطيني  ي�صتطيع  م��ح��ررة 
عليها  يقيم  �لتي  �لعربية  �ل�ر����ص��ي  ��صتخد�م  من  بد  ل 
 . �ل�صرعية  �صلطاتها  بمو�فقة  قو�عدهم  �لفل�صطينيون 
وتنفيذ�ً لذلك نال مو�فقة كل من �لحكومات في �ل�ردن 
و�صورية وم�صر و�لعر�ق وغيرها ، لإن�صاء قو�عد لجي�ش 
�لتحرير �لفل�صطيني ، ��ما ��ن يتهم با�ن عمالً كهذ� جعل 
 ، �لعربية  �لر�صمية  لل�صر�عات  �لمع�صكر�ت تخ�صع   هذه 
في  �صبابهم  درب��و�  �ل�صهيونيين  ��ن  �لإج��اب��ة  فبالإمكان 
 ، �لبريطاني  �لجي�ش  �صمن  و�ل�رب��ع��ي��ن��ات  �لثالثينات 
و�لهاغانا �ليهودية نف�صها ن�صا�ت كفيلق ر�صمي في حكومة 
وعندما   ، ذلك  وبعد  فل�صطين  في  �لبريطاني  �لنتد�ب 
�لبريطانية  �ل�صلطات  �لهاغانا  حاربت   ، �ل�صاعة  حانت 

دون هو�دة .
و�لتدريب  �ل�����ص��الح  على  �لفل�صطينيين  ح�صول  �إن 
ذلك  تم  �إذ�  با��ش  ول   ، �لمهم  هو  �لع�صكري  و�لن�صباط 
تحت �إ�صر�ف عربي ر�صمي لفترة من �لزمن ، فاإن هذ� لن 

يعيب �لعمل �لفل�صطيني ولن يقلل منه . 
، وعلى  �لفد�ئية  �لمنظمات  �ل�صقيري �صد  يكن  فلم 
ليكون  �لفل�صطيني  �لتحرير  ��وج��د جي�ش  فقد   ، �لعك�ش 
حليفاً وزميالً لهذه �لمنظمات ، و��وجد �لمنظمة لتكون 
�إطار�ً ي�صاعد �لمنظمات ويخدمها ، لكنه رف�ش ت�صخير 
�لمنظمة وجي�صها ل�ي جماعة فل�صطينية معينة ، وتكون 
�لبوتقة �لتي تنعم بد�خلها جميع �لف�صائل �صمن مفهوم 

�لوحدة �لوطنية . 

ثالثة اأ�شباب لل�شقوط : 
 ، �ل�صقيري عن رئا�صة منظمة �لتحرير  �إق�صاء  وعن 

قال �لدكتور �صايغ : 
عامل   : �ل�صقيري  ���صقطت  ع��و�م��ل  ث��الث��ة  ه��ن��اك   -

عربي ، و�آخر فل�صطيني ، وثالث �صخ�صي . 
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��ما �لعامل �لعربي فاإن �ل�نظمة �لعربية ، �لتي خا�صت  •	
 حرب حزير�ن و�نهزمت ، كانت تبحث عن كب�ش فد�ء ، 
ولم   ، ل�صقوطها  تبرر خاللها  ف��د�ء متعددة  ��و كبو�ش 
يكن يريحها ��ن يظل �ل�صوت �لفل�صطيني قوياً وعالياً 
في �إد�نتها وتذكيرها بانهز�مها . لذلك كان ل بد من 
�إ�صعاف منظمة �لتحرير ، وتحجيمها و�صربها ، وكان 
لم  �ل��ذي  �لمنظمة وقائدها  �إق�صاء موؤ�ص�ش  ل بد من 

يكن يهاب �ل�نظمة خا�صة في تلك �لظروف . 
قيام  بحقيقة  يت�صل  فهو  �لفل�صطيني  �لعامل  و��م��ا  •	
�إطار  ن�صاطها خارج  و�إع��الن   ، �لفل�صطينية  �لمنظمات 
�إلى  �لو�صول  في  منها  كل  ورغبة   ، �لتحرير  منظمة 
�لمنظمة با�كبر و��قوى �صكل ممكن ، ولذلك كان ل بد 
من �إز�حة �ل�صقيري لي�صهل �لتا�ثير في �لمنظمة - �إن 

لم نقل �ل�صتيالء عليها - تا�ثير�ً و��صعاً . 
��حمد  �صخ�صية  ب��ه  فا�عني  �ل�صخ�صي  �لعامل  و��م���ا  •	
ومن   ، و�لفطنة  �ل��ذك��اء  م��ن  �ل��رج��ل  ك��ان   . �ل�صقيري 
ين�صحب  ��ن��ه عرف كيف  ، ذلك  �لنف�ش  �لكبرياء وع��زة 
��ن يخو�ش  ب���دل   ، ، وب�����ص��رف و�ح���ت���ر�م  ب��ه��دوء وث��ق��ة 
�ل�م��ل في  ��ن  ، حيث  في معركة خا�صرة  د�مياً  �صر�عاً 

�لفوز بها خفيف جد�ً . 

الدور الباقي اأبداً : 
وحول فيما �إذ� كان دور �ل�صقيري قد �نتهى فل�صطينياً 

وعربياً بخروجه من �لمنظمة ، قال �لدكتور �صايغ : 
��بد�ً ، �إن �لموؤ�ص�ش ل ينتهي دوره بخروجه ��و بموته ، 

 

ب��ق��اء منظمة  م��ج��رد  ف���اإن   ، ق��ائ��م��ة  �لموؤ�ص�صة  د�م���ت  م��ا 
�لتحرير ون�صاطها ، وبقاء وتكريم موؤ�ص�صاتها و��جهزتها 
ون�صاطاتها ، �إنما هو بقاء وتخليد لل�صقيري ولدوره في 

�لعمل �لفل�صطيني حتى بعد مماته . 
�ل�صقيري  ك��ان  ، وم��ن جهة ثانية لقد  ه��ذ� من جهة 
، وكان يتعاون مع  �لفل�صطينية  �لفئات  منفتحاً على كل 
 . ب��ر��ي��ه  لال�صتنارة  ��و  لال�صت�صارة  تق�صده  جماعة  ��ي 
وحينما �ختير ع�صو�ً مدى �لحياة في �لمجل�ش �لوطني 
�لفل�صطيني ، تكريماً لن�صاله ، قبل ذلك ب�صرور و�عتز�ز ، 

�صعر ��ن بع�صاً من حقه قد رد �إليه . 
و��صتطرد �لدكتور �صايغ قائالً : 

كان يحدثني دوماً عن زيار�ت بع�ش �لإخوة في قيادة 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وفي قيادة فتح له ، وكان 

يتحدث عن �ت�صالتهم به ب�صعادة ور�صا . 
��ما دوره �لعربي فقد ظل يلعبه حتى �آخر لحظة قبل 
 مر�صه ، فبالإ�صافة �إلى �لكتب �لتي و�صعها بعد » تقاعده « ، 
، ح���اول و���ص��ع �صيغة  �ل�خ���ي���رة  �لع�صر  �ل�����ص��ن��و�ت  خ���الل 
جديدة للجامعة �لعربية ، ميثاقاً ونظاماً و�إد�رة ���صا�صية . 

 

وكان محمود ريا�ش �ل�مين �لعام �ل�صابق للجامعة مهتم 
بهذ� �لم�صروع كثير�ً . لكن �صغط ��حد �ل�قطار �لعربية 
���ص��ن��و�ت رئ��ي�����ش ذلك  �ل�صقيري ق��د ه��اج��م ق��ب��ل  ) وك���ان 
جعل   ) فل�صطين  ق�صية  حول  �لمهادنة  ل�صيا�صة  �لقطر 
ريا�ش يتر�جع عن �ل�صتعانة بال�صقيري ر�صمياً . فحول 
قبل  طبعه  ��ن��ج��ز   ، ك��ت��اب  م���ادة  �إل���ى  م�صروعه  �ل�صقيري 

وفاته با��صهر قليلة . 

موؤلفات ال�شقيري : 
وعن �ل�صقيري �لكاتب قال : 

�لمنظمة  رئا�صة  ترك  �ل�صقيري  ��ن  من ح�صن حظنا 
في 1967 ، مما ��تاح له فر�صة ليكتب تلك �لكتب �لر�ئعة 
�لتي ن�صرها في �ل�صنو�ت �لع�صر �ل�خيرة ، حول ذكرياته 
ب�صكل  �إن��ه��ا   . وبعدها  �لنكبة  قبل  فل�صطين  ق�صية  ع��ن 
تفيد  �لتي  �لوثائقية  �ل�عمال  من  فريدة  مجموعة  عام 
�لباحث في تاريخ مبطن �لحديث ، كما �صمت �لكثير من 
�ل�بعاد �لعربية و�لدولية  �لآر�ء و�لحو�دث و�لوثائق في 

لق�صية فل�صطين . 
وقال : �إنني ل ��نكر ��ن �لرجل كان يكتب ��حياناً ب�صكل 
 ، كتبه  ق�صية  ما  �إل��ى حد  ي�صعف  مما  وتبريري  دفاعي 
�لق�صية  في  عاماً  ��رب��ع��ون   : �ل�ول  كتابه  خا�ش  وب�صكل 
�لعربية ، و���صتطيع ��ن ��قول - بقليل من �لتحفظ - �إنه 
��و خم�صة كتب ف��ي ف��ن �ل�صيرة  ��رب��ع��ة  ��ج��م��ل  و�ح��د م��ن 
�لذ�تية ، بعد كتاب » �ل�يام « لطه ح�صين ، ولعلني ���صعه 

وكتاب » حياتي « ل�حمد ��مين . 
ف��ي م�صاف  �ل�صقيري  ك��ت��اب  ��ن���ه ي�صنف  �إل���ى  و�����ص��ار 
�لمدينة �لثانية في �ل�صيرة �لذ�تية بعد �ل�يام . ولكن من 
�لموؤ�صف ��ن �لكتاب حافل بالمئات من �ل�خطاء �لمطبعية 

�لتي ت�صوه �لمادة �ل�صل�صلة في ��حيان كثيرة . 

في قانون البحار : 
وعن �ل�صقيري �لمفكر تحدث �لدكتور �صايغ : 

 ، ناجحاً  كاتباً  وك��ان   ، مثقفاً  �صيا�صياً  �ل�صقيري  ك��ان 
وكان مطالعاً من �لدرجة �ل�ولى ، وكان باحثاً في �لتاريخ 
�ل�صيا�صي و�لجتماعي ، لفل�صطين و�لعرب عموماً ) وكان 
يهوى مطالعة تاريخ �لحروب �ل�صليبية ( ، وكان يملك 
هل   . بها  يومياً  وقته  من  �صاعات  ي�صرف  جيدة  مكتبة 
تعلم ��نه كان من كبار �لمخت�صين بقانون �لبحار ؟ وله 

في هذ� �لمو�صوع در��صة ممتازة . 

الطابع الفردي : 
وحول فيما �إذ� كان زعيماً بالمعنى �لكامل للكلمة قال : 
ي�صميه  ما  ��و   ، �لجماهيرية  �لجاذبية  تنق�صه  كانت 
�لزعماء في  بكبار  �إذ� ما قي�ش   ، بالكاريزما  �ل�ميركيون 
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�إلخ ( .  ، وتيتو ..  ، و�صوكارنو   جيله ) مثل عبد �لنا�صر 
 ، لغته ف�صيحة  وك��ان��ت   ، م��ف��وه��اً  ك���ان خطيباً  ��ن���ه  ف��م��ع 
و���صلوبه جذ�باً ، وكان حافظاً من �لدرجة �ل�ولى للتر�ث 
�لعربي و�لإ�صالمي �لتاريخي و�ل�دبي و�لفل�صفي و�لديني 
 و�لقانوني ، وبالتالي كان يا��صر م�صتمعيه طيلة وجودهم ، 
�إل ��نه لم يكن يقيم عالقات ودودة مع �لآخرين . وبالتالي 
 لم تكن له » جماعته « �لخا�صة به : ل حزبه ول ع�صيرته ، 

ول منظمة ��و جماعة تتكتل حوله . 
ربما ل�نه كان م�صتبد�ً في �لر��ي ول ي�صمع لالآخرين ؟ 
ل��ي�����ش ت��م��ام��اً ، ���ص��ح��ي��ح ��ن����ه ل���م ي��ك��ن دي��م��ق��ر�ط��ي��اً ، 
رجل  يكن  ولم   ، �لكلمة  لهذه  �ل�صائع  �لغربي  بالمفهوم 
م�صتبد�ً  يكن  لم  لكنه   . �صليم  مناخ  في  تت�صارع  ��ح���ز�ب 
ين�صاع  ك��ان  ولعله   ، ب��ح��دود  �لن�صح  ي�صمع  ك��ان   . تماماً 
وكا�نه   ، مبا�صر  غير  وب�صكل  طويل  تفكير  بعد  للم�صورة 
يخجل ��ن يبدو عليه ��نه يتا�ثر بم�صت�صاريه ، ��و لعله كان 
يحب ��ن يعيد �لتفكير في ��ي �قتر�ح ، لذلك كان يبدي 

تردد�ً طويالً قبل ��ن يتبناه . 
وقال �لدكتور �صايغ : 

بعيد بطبعه  �إلى حد  كان فردياً  �ل�صقيري  ��ن  ��عتقد 
��و  �لعائلة  ف��ي  ���ص��و�ء   ( ف��ي ج��و  ن�صا�  . فقد  ن�صا�ته  و�آث���ار 
�لوطن ، ي�صجع على �لنفر�د ولي�ش على �لتعاون و�لعمل 
�لجماعي ، ولذلك كان يتقن �ل�عمال �لتي ل تحتاج �إلى 
تعاون مع �آخرين . وحتى لو دخل حزباً ، ما ��ظن ��نه كان 
ينجح ويبقى فيه طويالً ، وربما كان ينجح ��كثر لو كان 
زعيماً ��وحد للحزب ، ��ما ��ن يكون ع�صو�ً في حزب ما ��و 
رجالً ثانياً ��و ثالثاً . فما ��ظن ��ن ذلك ينا�صبه ، وربما ��ن 

هذه �صبغة وميزة . 
زمالئه  مع  كثير�ً  عالقاته  تنجح  لم  ��ي�صاً  هنا  من 
ين�صجم  ، فكان  �لتحرير  �لتنفيدية لمنظمة  �للجان  في 
فقط مع �ل�ع�صاء �لم�صالمين و�لقابلين با�ي �صيء ، ��ما 
ي�صطدم  فكان  �لقوية  �ل�صخ�صيات  ذوي  م��ن  �ل�ع�����ص��اء 

معهم با�صتمر�ر ، ويخالفهم �لر��ي . 

اأبناء الموؤ�ش�شات : 
من جهة ��خرى ، �آمن �لرجل با�ن �لكيان �لفل�صطيني 
 يبقى وي�صمد فقط �إذ� تو�فرت له » �لموؤ�ص�صات �لثابتة « ، 
 لذلك دعم �إطار �لمنظمة بعدد من �لموؤ�ص�صات �لقوية ، 
��صتمر�رها  ت�����ص��م��ن  �ل���ت���ي  �ل��ق��و�ن��ي��ن  ل��ه��ا  و����ص���ع  �ل���ت���ي 
 و��صتقاللها ، وميز�نيات تتكفل بالحد �ل�دنى من حاجتها ، 

وكان هو ، حتى بعد ��ن ترك �لمنظمة ، فخور�ً جد�ً بهذه 
ل  �ل�خيرة  �ل�صنو�ت  في  ز�روه  �لذين  وكل   ، �لموؤ�ص�صات 
ل��ه في  �إن��ج��از�ت  ��ع��ظ��م ثالثة  ب��د و�صمعوه يتحدث ع��ن 
�لمنظمة : جي�ش �لتحرير ، �ل�صندوق �لقومي ، ومركز 
�ل�بحاث . كان يقول �إن هذه �لموؤ�ص�صات هي ��بناوؤه �لذين 
�لتحرير  ��منية  تحقيق  في  وي�صهمون  ��صمه  �صيخلدون 

لفل�صطين . 

تراب فل�شطين : 
 ، ه��و�ي��ات��ه   ، ع���ادي  كاإن�صان   ، ك��رج��ل  �ل�صقيري  وع��ن 

عالقاته �ل�صخ�صية : قال �لدكتور �صايغ : 
��و  �صاعة  بالم�صي  ع��ادت��ه  على  حافظ   ، ريا�صياً  ك��ان 
�صاعتين كل �صباح �إلى ��ن ��قعده �لمر�ش . كما كان يحب 

�ل�صباحة ويمار�صها با�صتمر�ر . 
 ولم يكن له كثير من �ل��صدقاء في حياته �لجتماعية . 
و������ص���ار �إل���ى ��ن ح��ي��ات��ه �لج��ت��م��اع��ي��ة خ���ارج �����ص��رت��ه كانت 
�إذ�  م�صاعدتهم  ويحاول   ، ���صدقاءه  يحب  كان   . �صعيفة 
دعت �ل�صرورة ، ولكنه لم يكن ينفتح عليهم كثير�ً . وكان 

كتوماً حتى على ��قرب ���صدقائه . 
�إل   ، ���صرته  لكنه في ناحية ��خرى كان يعتني با�فر�د 
��نه كان �صاحب �لكلمة �ل�خيرة ، ويحر�ش ��ل يتيح لهم 

�لحريات �لتي يتمتع بها ��بناء جيلهم . 
ولم يكن ي�صمح ل�حد با�ن ي�صتغل قر�بته له للح�صول 
�ل��ع��ك�����ش ف��ق��د ك��ان��ت ق��ر�ب��ة بع�ش  ع��ل��ى مك�صب . وع��ل��ى 
�ل��صخا�ش له �صبباً في خ�صارة مادية لهم ، ل�نه كان يمنع 
فالناً  �إن  يقال  ��ل  على  حري�صاً  ك��ان  فقد   ! م�صاعدتهم 
���صر  مما   ، غيره  ��و  مادياً  مك�صباً  لينال  قر�بته  ي�صتغل 

با�هله . 
وكان متعلقاً جد�ً بتر�ب فل�صطين . كان يحفظ ���صماء 
�لجغر�فية  ومعالمها  فل�صطين  بلد�ن  و�صفات  ومو�قع 
. وكان يطرب للحديث عن موقع ما كلما  حفظاً غريباً 
�إل���ى ذل��ك �ل��م��وق��ع . وك���ان محدثه  �إن�����ص��ان��اً ينتمي  ق��اب��ل 
يعرف  ��كثر مما  قريته  يعرف عن  �ل�صقيري  ��ن  يكت�صف 
�لتاريخ  ورو�ي���ات من  بق�ص�ش  يدعم حديثه  وك��ان   . هو 

�لغابر . 
لي�ش غريباً ��ن يو�صي با�ن يدفن في ��قرب نقطة من 
فل�صطين ، في مدفن لبع�ش كبار قادة �لفتح �لإ�صالمي 

لفل�صطين . 
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�لمحتلة  فل�صطين  من  كيلومتر�ت  ثالثة  بعد  على 
بن  عامر   » عبيدة  ��ب��و   « �لجليل  �ل�صحابي  مقبرة  وف��ي 
�لجر�ح ، يرقد جثمان �ل�صهيد ��حمد �ل�صقيري ، �لقائد 
�لوطني �لفل�صطيني �لبارز و��ول رئي�ش لمنظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية . 
 ،  1980 ع��ام  �صباط  من  و�لع�صرين)2(  �لخام�ش   ففي 
ودفن   ، �ل�خيرة  ��نفا�صه  �لتحرير  منظمة  موؤ�ص�ش  لفظ 
بن  �صعد  �لكبار  �ل�صهد�ء  ج��ان��ب  �إل���ى  و�صيته  على  ب��ن��اءً 
��بي وقا�ش ومعاذ بن جبل و�صرحبيل بن ح�صنة وقريباً 
�ل�ثيرة زهرة  .. قريباً من مدينته  �لحلم  �لوطن -  من 

�لمد�ئن . 
�لرجل  تتناول  �لتي  و�لج��ت��ه��اد�ت  �لآر�ء  ه��ي  كثيرة 
�لمحطات  ه��ي  وك��ث��ي��رة   . وم��و����ص��ف��ات  وم��و�ق��ف  تجربة 
�لتي ما تز�ل بعد بحاجة �إلى تو�صيح و�إجالء في تجربة 
ل  �ل��ذي  �ل�م���ر  لكن   . �لمعروف  �لفل�صطيني  �لمحامي 
بالبذل  حافلة  حياة  عا�ش  ق��د  �ل�صقيري  ��ن  فيه  ج��د�ل 
كل  ف��ي  ووط��ن��ه  �صعبه  لق�صية  وف��ي��اً  وظ���ل  و�لت�صحية 
�لمنعطفات و�لمنحنيات .. منذ �ليوم �ل�ول �لذي ف�صل 
في  ل�صتر�كه  ب��ي��روت  ف��ي  �ل�ميركية  �لجامعة  م��ن  فيه 
مظاهرة بمنا�صبة 6 ��يار/ مايو عام 1927 ، وحتى ��صتقالته 
في  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  كرئي�ش  من�صبه  من 

كانون ��ول/ دي�صمبر عام 1967 . 
معها  وع��ا���ش   ، وطنية  �����ص��رة  ف��ي  �ل�صقيري  ن�صا�  لقد 
ع�صرينيات  منذ   ، �لحديث  �لفل�صطيني  �لن�صال  مر�حل 
فو�لده   .. �لمعا�صرة  �لثورة  �نطالقة  �لقرن وحتى  هذ� 
�لحكم  �صد  �لمنا�صلين  من  كان   ، �ل�صقيري  با�صا  ���صعد 
�لتركي ، ولهذ� نفاه �ل�صلطان �لعثماني عبد �لحميد �إلى 
، ثم  تبنين  �ل�صقيري في قرية  ��حمد  ، حيث ولد  لبنان 
عاد �إلى �لقد�ش ليكمل در��صته �لثانوية وليعمل بعد ذلك 
�صحفياً في جريدة » مر�آة �ل�صرق « ، وليتلقى تمريناته 
عوني  �لمعروف  �ل�صتقاللي  عند  �لمحاماة  في  �ل�ول��ى 
ع��ب��د �ل��ه��ادي ، و�ل����ذي ك���ان ل��ه ��ك��ب��ر �ل�ث����ر ف��ي تقديمه 

لرجالت �لثورة �ل�صورية ، وتعريفه عليهم . 
�ل�صقيري  ��حمد  �لمحامي  لعب  �لتاريخ  ذل��ك  ومنذ 
دور�ً مميز�ً في �لدفاع عن رجالت �لثور�ت �لفل�صطينية 
- خ�صو�صاً 1936 - 1939 ، �ل�مر �لذي ت�صبب بمالحقة 

للهرب  ��صطره  مما   ، له  �لبريطاني  �لن��ت��د�ب  �صلطات 
�لعالمية  �ل��ح��رب  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  فيها  ليمكث  م�صر  �إل���ى 
�لثانية ، حيث عاد �إلى وطنه لمز�ولة كفاحه �صد �لغزوة 
�نتهى  �ل��ذي  �لنتد�ب  �صلطات  تاآمر  و�صد   ، �ل�صهيونية 
�لكيان  و�إق���ام���ة  �صعبها  وت�����ص��ري��د  فل�صطين  ب��اغ��ت�����ص��اب 

�ل�صهيوني . 
، وتقلب في  �لنكبة في بيروت  بعد  �ل�صقيري  ��صتقر 
�لعربية  و�لجامعة  �ل�صورية  �لحكومة  في  منا�صب  عدة 
�لفترة  ه��ذه  خ��الل  عنه  وع��رف   . �ل�صعودية  و�لحكومة 
ق�صية  ��برزها  ومن  �لعربية  �لق�صايا  عن  دفاعه  كذلك 
�لثورة �لجز�ئرية ، و��صتقالل �لمغرب وتون�ش ... �إلى ��ن 
لفل�صطين في جامعة  �ل�م��ر عام 1963 ممثالً  به  �نتهى 

�لدول �لعربية خلفاً للمرحوم ��حمد حلمي با�صا . 
فهذه   ، �ل�صقيري  لحياة  ت��اري��خ��اً  �لمقال  ه��ذ�  لي�ش 
�لمهمة ��كبر من ��ن تلخ�ش بمقال ��و بجهد فردي . ولكن 
بع�ش  �إلى  ي�صار  با�ن  يق�صي  �لرجل  هذ�  لم�صيرة  �لوفاء 
�لمحطات �لبارزة في تجربته �لكفاحية �لتي �متدت ��كثر 

من ن�صف قرن . 
ولعل ��برز هذه �لمحطات ، �لدور �لذي لعبه �ل�صقيري 
��ن  ذل��ك   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش  ف��ي 
موؤتمر  ق��ر�ر  ��ن  يعتقدون  ز�ل���و�  م��ا  �لنا�ش  م��ن  كثيرين 
�لقمة �لعربية �ل�ول ) كانون �لثاني 1964 ( قد ن�ش على 
تا��صي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، في حين ��ن �لقر�ر 
ب�صا�ن  �لموؤتمرون  ��قر   « لم ين�ش على ذلك بل جاء فيه 
�ل�صقيري  ��حمد  �ل�صيد  ي�صتمر  ��ن  �لفل�صطيني  �لكيان 
بات�صالته  �لعربية  �ل��دول  لدى جامعة  فل�صطين  ممثل 
بالدول �ل�ع�صاء و�ل�صعب �لفل�صطيني بغية �لو�صول �إلى 

�إقامة �لقو�عد �ل�صليمة لتنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني « . 
�ل�صقيري  كلف  فقد   ، �ل��ق��ر�ر  ن�ش  م��ن  يت�صح  وكما 
بالت�صال مع �ل�صعب �لفل�صطيني و�صماع ر��يه في كيفية 
�لثانية  �لعربية  للقمة  در����ص��ة  وتقديم   ، �صوؤونه  تنظيم 
�لتي تقرر عقدها في �لإ�صكندرية في �لخام�ش من ��يلول 

عام 1964 . 
�لكبير  �لر�حل  من  ��خ�صر  وب�صوء   ، �ل�صقيري  لكن 
جمال عبد �لنا�صر ، تجاوز قر�ر �لقمة وعمل على ت�صكيل 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وتقديمها ككيان قائم �إلى 

�لقمة �لثانية . 

)*(  جملة �لهدف ، دم�صق ، 901 ، 1988/2/28 . 
)1( ��صتقيت �ملعلومات �لتاريخية يف هذه �ملقالة من �ملو�صوعة �لفل�صطينية وكتاب �صفيق �حلوت » ع�صرون عاماً يف منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية « وبع�ش �ل�صحف و�ملجالت �لعربية.
)2( �ل�صو�ب هو �ل�صاد�ش و�لع�صرون .

اأحمد ال�شقيري : الرجل .. الق�شية*)1(
عماد رحايمة
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وخالل هذه �ل��صهر �لقليلة ، قام �ل�صقيري بجولت 
�لغربية  �ل�صفة  في  �لفل�صطينية  �لتجمعات  على  و��صعة 
�لقومي  �لميثاق  م�صروع  وو�صع  و�ل�صتات،  غ��زة  وقطاع 
تح�صيرية  لجاناً  و�صكل   ، للمنظمة  �ل��صا�صي  و�لنظام 
�جتماعه  عقد  �ل��ذي  �لوطني  للمجل�ش  �لقو�ئم  و�صعت 
�ل�ول في 28 ��يار 1964 ، و��قر �لميثاق و�لنظام ، و�نتخب 
�ل�صقيري رئي�صاً للجنة �لتنفيذية وكلفه بتعيين ��ع�صائها 

�لخم�صة ع�صر . 
ولم يكتف �ل�صقيري بذلك بل عمل على ت�صكيل نو�ة 
 جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، و�إخر�جها �إلى د�ئرة �ل�صوء ،
و�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني ، و�صرع في تا��صي�ش دو�ئر 

�لمنظمة و��جهزتها �لمختلفة . 
�لقمة  ف��ي  �ل��ت��ي �نطلقت  ������ص���و�ت �لح��ت��ج��اج  ورغ���م 
�لملوك  ��ن  �إل   ، �ل�����ص��ق��ي��ري   » ت���ج���اوز�ت   « ���ص��د  �ل��ث��ان��ي��ة 
و�لروؤ�صاء �لعرب وجدو� ��نف�صهم وجهاً لوجه مع » �ل�مر 
�لو�قع « ولم يكن ��مامهم من خيار �صوى �لقبول به بل 
» وتقديم �لدعم �لمالي « له ، تحت �صغط عبد �لنا�صر ، 

وثقل �لتجربة �لنا�صرية بالطبع . 
�لإنجاز  ق��رن على ه��ذ�  رب��ع  �ليوم وبعد م��رور قر�بة 
 ،  ) �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   ( �لكبير   �لتاريخي 
�لدور  �إل���ى  و�ل���وف���اء  �ل��ع��رف��ان  ب��ك��ل  ��ن ن�صير  ب��ن��ا  ي��ج��در 
�ل�صقيري - رحمه �هلل - في ت�صييد  �لخا�ش �لذي لعبه 

هذ� �ل�صرح �لوطني �لكبير . 
ول���م ي��ق��ف �ل�م�����ر ب��ال�����ص��ق��ي��ري ع��ن��د ه���ذ� �ل��ح��د ، بل 
و��صل على �متد�د �ل�صنو�ت �لثالث و�لن�صف �لتي تر���ش 
وتم�صكه   ، �لوليد  �لكيان  هذ�  عن  دفاعه  �لمنظمة  فيها 
��حد  ي�صتطيع  ول   » �لفل�صطيني  �ل��ق��ر�ر  با�صتقاللية   «
تم�صكه  ثمن  دفع  قد  �ل�صقيري  ��حمد  ��ن  ينكر  ��ن   �ليوم 

» بال�صتقاللية �لفل�صطينية « �إلى حد كبير . 
عبد  ج��م��ال  �ل��ر�ح��ل  بالرئي�ش  ع��الق��ات��ه  ��ن  �صحيح 
�لنا�صر كانت وطيدة ، و�صحيح ��نه ��ي�صاً كان من ��ن�صار 
�ل�صحيح  ل��ك��ن   ،  » �ل��ت��وري��ط  وع���دم  �لتن�صيق   « ن��ظ��ري��ة 
كذلك ��نه كان ي�صعى جاهد�ً لنتز�ع هام�ش �ل�صتقاللية 
�ل�ولى  زيارته  ذلك  على  دليل  ولعل خير   ، �لفل�صطينية 
لل�صين �ل�صعبية وتوقيعه على �صفقة �ل��صلحة �ل�صينية 
، وجعلته  �لنا�صر  ��ث��ارت » حنق « عبد  ، و�لتي  للمنظمة 
يتخوف من خروج �لجنين �لفل�صطيني عن جادة �للتز�م 

» بالخط �لقومي « .. 
وب���ل���غ �ل�����ص��ق��اق م���ع ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر ذروت������ه ف���ي قمة 
حيث   ، حزير�ن  هزيمة  ��عقبت  �لتي  �لعربية   �لخرطوم 
» ذهل « �ل�صقيري بحجم �لتر�جع و�لنهيار �لذي ���صاب 
ج����د�ر �ل��م��وق��ف �ل��ع��رب��ي �ل��ر���ص��م��ي ، ك��م��ا ف��وج��ئ بقبول 
بال�صقيري  دف��ع  �ل��ذي  �ل�م��ر   ،  242 للقر�ر  �لنا�صر  عبد 
ح�صين  �لملك  ميول  �صد  �لقمة  في  معركة  خو�ش  �إل��ى 
وم�صاعيه للح�صول على �لتفوي�ش �لعربي للتفاو�ش مع 
�ل�طر�ف  بع�ش  م�صاعي  ذلك  وقبل   ، �لإ�صر�ئيلي  �لعدو 
�إل����ى قمة  �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون و����ص���ول �ل��م��ن��ظ��م��ة 
في  تكر�ره  ��عيد  �لذي  �لم�صهد  وهو   .. ���صالً  �لخرطوم 
قمة عمان �لطارئة، ومن قبل �ل�طر�ف ذ�تها وتحت ذ�ت 

�لحجج و�لمبرر�ت �لم�صبوهة . 
وظل �ل�صقيري متم�صكاً بمو�قفه �لوطنية حتى ��يامه 
�ل�خيرة ، وقد �صجل له ��نه �نتقل من �لقاهرة �إلى تون�ش 
�تفاقيات  وتوقيعه  للقد�ش  �لخيانية  �ل�صاد�ت  زي��ارة  بعد 
كامب ديفيد ، حيث كان من �لمناه�صين لهذه �ل�صيا�صة 
�لم�صلح  �لكفاح  �لمد�فعين عن خط  �ل�صت�صالمية ومن 

و�لعد�ء �لحازم لالإمبريالية . 
 .. �ل�����ص��ق��ي��ري  ن��ق��د �صخ�صية  ف���ي  �ل��ك��ث��ي��ر  ي��ق��ال  ق���د 
عانى  وق��د   » �لفردية   « نحو  ميالً  ك��ان  �لكبير  فالر�حل 
زمالوؤه في تلك �لفترة كثير�ً من تجاوز�ته .. وقد يقال 
�لحقبة - حقبة  تلك  �إل��ى  ينتمي  �ل��ذي  �لرجل  �إن  ��ي�صاً 
�ل��م��د �ل��ق��وم��ي و�ل�����ص��ع��ار�ت �ل��ك��ب��ي��رة - ق��د ك���ان ��ب��ع��د ما 
يكون عن فهم » �لمرحلية « وما تمليه �صرور�ت �لحركة 
و�لتكتيك �ل�صيا�صي .. وقد يقال ثالثاً �إن رئي�ش �لمنظمة 
�لمبادرة  عليه  يتوجب  وك��ان  وزم��ان��ه  عهده  ��صتنفد  قد 
�لفل�صطيني  �ل��ث��وري  �لعمل  لف�صائل  �لمنظمة  لإخ��الء 
 �لتي �نطلقت على نحو و��صع ومميز بعد هزيمة حزير�ن ، 
خ�صو�صاً بعدما ثبت خطا� » �لرتهان بالنا�صرية « ، قد 

يقال ذلك ، وقد يقال ما هو ��كثر منه . 
لكن �لحقيقة �لتي ل ينبغي ��ن تغيب عن �ل�ذهان هي 
��ن �ل�صقيري �صيظل علماً بارز�ً في تاريخ �صعبنا وثورتنا، 
فليرقد جثمانه ب�صالم �إلى جانب �صهد�ئنا �لكبار ، فمن 

��ولى منه بهذه �لمكانة �لرفيعة ؟ ! 

)1( يوم تاريخ كتابة �ملقال 1980/2/28 .
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ل��ل��م��ج��ل�����ش �لوطني  �ل�����ص��اد���ص��ة ع�����ص��رة  �ل�������دورة  ف���ي 
فبر�ير/  ف��ي  �ل��ج��ز�ئ��ر  ف��ي  �ن��ع��ق��د  �ل���ذي   ، �لفل�صطيني 
، �حتدم  للبنان  �لإ�صر�ئيلي  ، بعد �لجتياح  �صباط 1983 
وعجز  �لفل�صطينية   » �لوطنية  �ل��وح��دة   « ح��ول  �لنقا�ش 
قادة �لف�صائل عن �إنجازها رغم ��صطفاف �لجميع د�خل 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بدون ��صتثناء . 
�لتحرير  ���صاب منظمة  ما  فد�حة  �لرغم من  وعلى 
�لفل�صطينية ، من ترحيل لقو�ت �لثورة و�صرب موؤ�ص�صاتها 
�لمتعددة ، فلقد �نوجد من ر��ى ��ن �لعالقات �لجبهوية 
�لقائمة - حينئذ - على ما ير�م ولي�ش هناك من د�ع ل�ي 

تغيير ��و تطوير في �لهيكلية �لتنظيمية . 
وكنت من جملة �لمعتر�صين على �ل�صيغة �لتنظيمية 
توحيدّية  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  ���ص��رورة  على  �لم�صّرين  وم��ن 
و��ن   ، �لع�صكري  �لقطاع  ��كثر من قطاع وبخا�صة  ت�صمل 
خا�صعة  �لقطاعات  ه��ذه  ف��ي  �لعاملين  �ل��ت��ز�م��ات  تكون 
لقياد�ت  ولي�ش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  لقيادة 

�لتنظيمات �لتي ينتمون �إليها . 
وفي مر�فعتي ، دفاعاً عن وجهة �لنظر هذه ، قلت من 

جملة ما قلت ، موجهاً �لحديث لقادة �لف�صائل : 
- لقد �صمعنا منكم كل حديث �إيجابي عن » �لوحدة 
 » » وح��دة وطنية  ��ي��ة  ل��م نعرف ع��ن  ، ولكننا   » �لوطنية 
 ، وق��و�ت��ه   ، ر��ي��ه  ف�صائلكم  ف�صيل من  ولكل   ، تتحدثون 
و�صحيفته ، وم�صادر تمويله ، ويوم �نطالقته ، ولم يبق 

عليكم �إل ��ن تتبادلو� �ل�صفر�ء فيما بينكم ! 
 ، �ل��ري��اح  ��در�ج  ه��ذه  �لتحذير  �صيحات  ذه��ب��ت  ول��ق��د 
فل�صطين  �صعب  ��ن يحيا   ، م��ن �صنعنا   » ��ق���د�ر   « و���ص��اءت 
تلك �ل�صنو�ت �لعجاف �لتي �صبقت �لدورة �لثامنة ع�صرة 
ولقاء �لرئي�ش �ل��صد و��بو عمار قبل ���صابيع ، وهي �صنو�ت 
مريرة ، وز�ده��ا مر�رة تفريخ ف�صائل وقوى جديدة كا�ن 
ما في �ل�صاحة �لفل�صطينية ل يكفيها من تعدد وت�صرذم . 
ولما كان لبنان ، كما �صبق وو�صفته ، » حديقة من غير 
�لعجاب من هذ�  �لعجب  ��ر�صه  ر��ينا على  ، فلقد   » �صياج 
�لوحدة   « تلك  نترحم على  بتنا  ، حتى  و�لت�صرذم  �لتعدد 
�لوطنية « �لتي كنا ندعو لالرتقاء بها وتطويرها ، و�صولً 
�إلى �لتنظيم �لموحد ، و�صلنا �إلى ��يام �صرنا نبحث فيها 
عمن يلعب دور » �ل�صفير « فعالً بين تنظيم و�آخر ��و بين 
جبهة و��خرى . وها نحن نحيا ��ياماً ن�صمع فيها عن » لجان 
 ��منية « و » خطوط تما�ش « و » قر�ر�ت لوقف �إطالق �لنار « 
�لن�صال  بحق  معيبة  لم�صميات  �����ص��م��اء  م��ن  ذل��ك  وغ��ي��ر 
�لم�صرف ل�صعب فل�صطين ، وبخا�صة �إلى هذه �لنتفا�صة 
�لمباركة في ��ر�صنا �لمحتلة وقاها �هلل و��بعدها عن �صرور 

» �لجرثومة �للبنانية �لن�صطارية « . 
، ول�ن كل �صيء مباح وم�صتباح في  ��كثر من ذلك  بل 
لبنان ، فلقد تمادت بع�ش �لف�صائل في فتح قنو�ت لها مع 
 �لدول �ل�جنبية ، وكا�ن كل و�حدة منها - ولوحدها - هي 
» �لممثل �ل�صرعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني « ، ��و هكذ� 
�للقاء�ت  �ل�صحف عن  في  يقر�� يومياً  للقارئ وهو  يبدو 
��بو   « ��جر�ها  �لتي  و�لمباحثات  و�ل��م��د�ولت  �لجتماعية 

زيد « ��و » ��بو عمرو « با�صم هذ� �لتنظيم ��و ذ�ك ! 
وبدلً من خم�ش ��و �صت » بطاقات دعوة « كّنا نتلقاها 
في �لعام » لالحتفال « بذكرى » �نطالقة « هذ� �لف�صيل 
�ل��ذي ل يحمد على  و�لحمد هلل   - �ل��ع��دد  ، قفز  ذ�ك  ��و 
��ي   ، بطاقة  ع�صرة  �ثنتي  ��و  ع�صر  �إل���ى   - ���ص��و�ه  م��ك��روه 

بمعدل » �نطالقة « كل �صهر ! 
�صحيح ��ن �لحتفالت بالنطالقات لم تعد كما كانت 
في �لما�صي ، ول �صيما بالن�صبة للعرو�ش �لع�صكرية عندما 
و�ل��صلحة  �لآليات  بع�ش  تقتر�ش  �لف�صائل  بع�ش  كانت 
مهيوب  لعر�ش  بالمطلوب  لتفي  منها  ��كبر  ف�صائل  من 
للموروث  و��صتمر�ر�ً  ��ن��ه  �إل   ، �لتالي  �ليوم  في  وتعيدها 
من تقاليد �لمرحلة �لتي ���صميناها قبل �صنو�ت » مرحلة 
�ل�مناء �لعامين « ، فاإن كل تنظيم يحر�ش - يوم ذكرى 
�لمركزية  لجنته  با�صم  ب��ي��ان  �إ���ص��د�ر  على   - �نطالقته 
��ي �ل�مين  ��ن يتلقى -  ��مل  « على  �لعام  ��مينها   « يوقعه 
�لعام - برقيات �لتهاني ، لي�صار في �ليوم �لتالي �إلى ن�صر 

ذلك في �ل�صحف تعميماً » للفائدة « على �لجماهير ! 
ومن �لموؤكد ، ��ن هناك من يرى ��ن لهذه �لف�صائل حقها 
 �لم�صروع فيما تفعل ، وذلك بهدف تثبيت �صمعتها �لن�صالية ، 
 وتعزيز موقعها في �ل�صاحة ، و��ن في » �لديمقر�طية �لثورية « 
 ، ر��يهم  ه��وؤلء على  . ونحن نقر  �لتعددية  ما ي�صمح بهذه 
�صرط �لإيذ�ن لنا ، وفي �إطار » �لديمقر�طية �لثورية « هذه 

باإبد�ء بع�ش �لمالحظات و�لت�صاوؤلت . 
ور�ء  ي��ت��ل��ط��ى  م���ن  ع��ل��ى  ��ن  �ل��م��الح��ظ��ات  ه���ذه   و��ول 
 » �لديمقر�طية �لثورية ��ن يلتزم �صقها �لآخر وتو��مها ��ي 
في  كما   ، �لجز�ئرية  �ل��ث��ورة  ففي   .  » �لقيادة  مركزية   «
 �لثورة �لفيتنامية ، كان ثمة تعدد وتنوع في قوى �لثورة ، 
�لعالم   . و�ح��د  مركزي  لقر�ر  كلها  تخ�صع  كانت  ولكنها 
، لم يكن يعرف  ، وفيما بعد خارج فيتنام  خارج �لجز�ئر 
 ل�ي من �لثورتين غير وجه و�حد ومرجع و�حد ، وما كان 
يعنيه ما يدور في د�خلهما من تعدد وتباين ، وهي بدورها 
- ��ي قوى �لتعدد - ما كانت تريد لهذ� �لعالم ��ن يعرف 
�صيئاً عن خالفاتها حر�صاً على �لم�صلحة �لثورية �لعليا . 

 

وثاني هذه �لمالحظات ، تا�تي على �صكل ت�صاوؤل : �إذ� 

)*( �ل�صرق �ل�و�صط ، لندن ، 1988/6/12 .

يوم ُولد الممثل ال�شرعي والوحيد ! *
�شفيق الحوت
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منا�صبات  عبر  ذ�ت��ه  ي�صوق  ��ن   ، ف�صيل  ��ي  للف�صيل  ج��از 
�غت�صاب  يجوز  فهل   ، �نطالقته مثالً  كيوم   ، به  خا�صة 
منا�صبات عامة وتحويلها �إلى منا�صبات خا�صة به ؟ مثالً ، 

 

؟  يوم لذكر�ه  ��كثر من   » لل�صهيد   « ��ن ي�صبح  هل يجوز 
��ق��دم على  �إن ذلك ل ير�صي روح �لمحتفى به ل�ن��ه يوم 
 ، ��جل �لوطن كل �لوطن  ، فاإنما فعل ذلك من   �ل�صهادة 
�لتنظيم  ��ج���ل  م��ن  ل   ، �ل�صعب  ك��ل  �ل�صعب  ��ج���ل  وم���ن 
�لهدف  ه��ذ�  �إل��ى  للو�صول  ��د�ت���ه  ك��ان  �ل��ذي  �لف�صيل  ��و 
 �ل��صمى . لقد ق�صى �ل�صهيد من ��جل فل�صطين و�حدة ، 
��ج��ل ج��زء منها ي�صاوي ما يتوهمه ه��ذ� �لف�صيل  ل من 
��و ذ�ك ��نه ح�صته في �لوطن �لتي ي�صتحقها حجمه في 
�ل�صاحة ! و�غت�صاب » �ل��صماء « هو كذلك ظاهرة ت�صتحق 
وقفتين : �ل�ولى ��خالقية و�لثانية تاريخية . هل يجوز 
��ن نقر�� عن مجاهد جليل ، مثل �ل�صيخ عز �لدين �لق�صام 
ندوة  ف��ي  ل��ن��ج��ده   ، �لخم�صينية  ����ص��ت�����ص��ه��اده  ذك���رى  ف��ي 
��و  ���صولياً  م�صلماً  ما  لقاء  وفي   ، لينينيا   - مارك�صيا  ما 
خمينياً ، وفي مقالة ما عدو� للقيادة و�صخ�صية مغامرة ، 

 

ومو�قفه  �لرجل  �صيرة  يقتطع من  تنظيم  وكل   ، وهكذ� 
هناك  �إن  ب��ل   ! يعجبه  ل  م��ا  منها  ويطم�ش  ير�صيه  م��ا 
من ي�صنف تاريخ �لن�صال �لفل�صطيني كله وفق �لقو�لب 
�ل�يديولوجية �لتي تروق له دون ��ن يجد من ي�صده ل�نه 

في حمى هذ� �لف�صيل ��و ذ�ك . 
 : ت�صاوؤلية  �ل�خ��رى  وه��ي   ، �لمالحظات  ه��ذه  وثالث 
��ل يرى قادة �لف�صائل عبثية هذ� �لنهج بعد كل �صنو�ت 
مت�صع  �ل�صاحة  ف��ي  يعد  ل��م  و��ن���ه   ، م��رت  �ل��ت��ي   �لتجربة 
» لفكر جديد « ��و ل� » تنظيم جديد « ، و�إن كل ما يحدث 
فعالً هو �إنق�صامات في » �لقديم �لقائم فكر�ً وتنظيماً ؟ 

 

 » يميناً   « ي�صمى  وم��ا   » ي�����ص��ار�ً   « ي�صمى  م��ا  ت�صاوى  و��ن���ه 
مر�قب  ��ي  يجد  ل  وق��ت  ف��ي  �لنق�صامات  م��ن  بالمزيد 
 ، �لتنظيمات   مو�صوعي من �صبب يمنع تقليل عدد هذه 
ع��ن ط��ري��ق دم��ج��ه��ا وف���ق م��ا ت��دع��ي رف��ع��ه م��ن �صعار�ت 
ما  فعالً  تعني  كانت  �إذ�  هذ�   ، و��يديولوجيات  ومقولت 

ترفعه من هذ� كله . 
و�إذ� كان قادة هذه �لف�صائل لم يعتبرو� مما م�صى ، ��لم 
 يعتبرو� مما هو قائم ��مام ��عينهم في �لوطن �لمحتل ؟ 
�لذي  �ل�صعبي  �لزخم  هذ�  ��همية   ، بعد  ي�صت�صعرو�  ��ول��م 
ما كان ليتم لول » �لوحدة �لوطنية �لحقيقية « ، و�إعالء 
َيَرو�  ��ول��م  ؟  ف�صائله  من  ف�صيل  ��ي  على  �ل�صعب  كلمة 
، وكيف  با��صره  �لعالم  �لوطنية  �لوحدة  كيف بهرت هذه 
وتقدير  �إع��ج��اب  م��ن  ت��ن��ت��زع  ��ن  �نتفا�صتها  ����ص��ت��ط��اع��ت 
��ي  دون  ��ق��ول هذ�  ؟  �صنة  ي�صتطيعوه خالل ع�صرين  لم 
��ي  ول   ، �لنتفا�صة  قبل  ما  مرحلة  لإن��ج��از�ت  �نتقا�ش 
، ل�نه ما كانت �لثانية  محاولة للف�صل بين �لمرحلتين 
لول �ل�ولى . ولكن �لإ�صارة لهذه �لنقلة �لنوعية تفر�ش 
نف�صها على �لجميع ويجب ��ن يلحظها قادة م�صوؤولون . 
يجب ��ن يلحظو� با�ن �لثورة في �لوطن �لمحتل تجاوزت 
�لتنظيمات �إلى �ل�صعب كله ، وهو تجاوز لم يلغ �لف�صائل 
و��دو�رها ولكنه فر�ش عليها نوعاً من �لتعامل �لجبهوي 

بعد  ليليه   ، �لوطني  لالنتماء  �ل�ولوية  جعل  �لوحدوي 
ذلك �لولء �لتنظيمي . 

 ، �ل��و�ح��دة  �لقيادة  ، حيث  �ل��و�ح��د  �لوطن  هناك في 
ذ�ك  كان  ولذلك   ، ووعياً  و��صت�صهاد�ً  ن�صالً  �لكل  توحد 

�ل�صمود وتلك �لبطولت . 
�ل����ص��ل هي  ف��ي  وك��ان��ت   ، �لمالحظات  وخام�ش ه��ذه 
 �لحافز لهذ� �لحديث كله ، ��نقلها با��صى وحزن كبيرين . 
لقد مر قبل ��يام ، �لثامن و�لع�صرون من ��يار / مايو ، دون 
��ن يجد ��ي ف�صيل فل�صطيني ، بما في ذلك قيادة م . ت . 
ف . ما يدعو لقول كلمة ، ��و �إ�صد�ر بيان ، بمنا�صبة ��ظن 
�لن�صالية  فل�صطين  �صعب  �لمنا�صبات في حياة  ��هم  ��نها 
 �لر�هنة ، وهي ذكرى قيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
ففي مثل هذ� �ليوم منذ ��ربع وع�صرين �صنة ، فوق ر�بية 
تطل على �لحرم �ل�صريف و�لم�صجد �ل�ق�صى �لمبارك ، 
��كثر من خم�صمئة   ، �نهيار 1948  �جتمع ل�ول مرة منذ 
�لتجمع  وم��ر�ك��ز  و�لآر�ء  �لت��ج��اه��ات  م��ن مختلف  رج��ل 
��ولى  �ن��ت��ز�ع  ���ص��رورة  على  �ل��ع��زم  ليعقدو�   ، و�ل��ط��ب��ق��ات 
�لوطني  �لمرجع  باإيجاد   ، �ل�صيا�صية  متطلبات حقوقهم 

لتخاذ �لقر�ر . 
 وليقل �لمتقولون ما �صاءو� وما ي�صاءون حول » ولدة « 
وبقيت حتى  �لتي �صمدت  فالحقيقة   ، �لتحرير  منظمة 
لحظتنا هذه ، ��ن هذه �لمنظمة ���صبحت �لممثل �ل�صرعي 
 و�لوحيد ل�صعب فل�صطين د�خل ��ر�صه �لمحتلة وخارجها ، 
في �لمدن كما في �لقرى كما في �لمخيمات كما في ديار 

�لغتر�ب . 
هذه �لمنظمة �لتي ينا�صل �لكل من ��جل تثبيت دورها 
في �لحرب كما في �ل�صلم ، ��ل ت�صتحق من ف�صائل �لثورة 
وقيادة م . ت . ف . ��ن يتذكرو� يوم » �نطالقتها « ، �ليوم 
�ل�م لهذه �لنطالقات �لتي ت�صهد و�حدة منها كل �صهر ؟ 
�ل��ده��ر كانت  ل��ق��د م�صى ع��ل��ى م . ت . ف ح��ي��ن م��ن 
 فيه مثل مك�صر �لع�صا ، عليها �للوم وللف�صائل �لثو�ب ، 
وغيرها  �لبيروقر�طية  �لغنم، هي  وللف�صائل  �لغرم  لها 

�لثوريون ، هي �لغنية وغيرها �لفقر�ء �لكادحون ... 
تعلمه  لم  ما  �لجميع  و�لليالي علمت  �ل�ي��ام  ��ن  غير 
عو �لحتكار �لوطني ، وثبت  �لخاليا ودعاة �لتعبئة ومدَّ
��هم  ، يبقى  ، مجرد قيامها  . ف  . ت  م  ��ن قيام  للجميع 

�إنجاز وطني حققه �صعبنا خالل تاريخه �لن�صالي . 
ول   ، �ل��ر�ئ��دة  �لموؤ�ص�صة  قيام  ذك��رى  تفوت  ��ن  ولكن 
تجد من يذكرها ولو ب�صطرين ، فا�مر ي�صتدعي مثل هذ� 

�لحديث و�إن ��غ�صب �لبع�ش . 
�إني ، ومنذ �للحظة ، ��رفع �قتر�حاً للمجل�ش �لوطني 
�لفل�صطيني باعتبار 28 ��يار / مايو يوم عيد وطني لل�صعب 
 » ��ي��ام » �نطالقاتنا  �إن كنا زحمنا  ، ومعذرة  �لفل�صطيني 
 �لتنظيمية بيوم �آخر هو في قناعتي ��بو هذه �ل�يام كلها .
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الذكرى العا�شرة لرحيل موؤ�ش�س منظمة التحرير الفل�شطينية *
دار الجليل ، عمان ) تقرير (

��حمد  مثل  رج��ل  ع��ن  �ل��م��رء  يتحدث  ��ن  �صهالً  لي�ش 
�ل�صقيري �لقائد �لفل�صطيني �لمتميز ، ذلك ��ن �لحديث 
فل�صطين  ت��اري��خ  ف��ي  �ل��خ��و���ش  ب��ال�����ص��رورة  ي�صتلزم  عنه 
وجغر�فيتها ، فقد كان فل�صطينياً قائد�ً ، وعربياً ر�ئد�ً ، 

وعربياً وفل�صطينياً حتى �لنخاع . 
ك��ان �ل��ر�ح��ل م��ث��ار ج��دل ، �جتهد ف��ا����ص��اب ���ص��ا�ن كل 
 ، لل�صك  ي��دع مجالً  بما ل  ��ثبتت  �ل�ي��ام  ��ن  بيد   ، �إن�صان 
��نه كان منا�صالً �صلباً عنيد�ً ، ومتميز�ً ��ي�صاً ، وما تز�ل 
 خطاباته تدوي في �صماء �لق�صية ، �لتي وهب لها حياته ، 
��ر���ص��ه��ا م��ن ك��ل �لمطبات  ��ج��ل تحرير  ون��ذر نف�صه م��ن 

و�لم�صاعب و�صولً للهدف �لمن�صود . 
 وف���ي ذك����رى رح��ي��ل��ه �ل����ذي ���ص��ادف ي���وم �لإث��ن��ي��ن 26 
هذ�  ف��ي  علينا  ل��ز�م��اً  يغدو   ، �لما�صي  فبر�ير   / �صباط 
���صعب  �لفل�صطينية  ق�صيتنا  فيه  ت�صهد  �ل��ذي   ، �لزمن 

مر�حلها ��ن ن�صتذكر �لر�حل �لكبير . 
�لقياد�ت  ��ح���د  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل��م��رح��وم  ك��ان  فقد 
�لعربي  �لن�صال  م�صوؤولية  تولت  �لتي  �لثالث  �لرئي�صية 
�لخم�صين  في   ) �لع�صكري  �ل�صيا�صي/��و   ( �لفل�صطيني 
�لحاج  �ل��ر�ح��ل  بين  �لعقد  و��صطة  فهو   ، �ل�خ��ي��رة  �صنة 
محمد ��مين �لح�صيني و�ل�صيد يا�صر عرفات ، و�إن كانت 
فترة ت�صلم �ل�صقيري زمام �لقيادة هي �ل�ق�صر بالمقارنة 
 ، ��ث��ر�ً  ���صعف  ��همية ول  ��قل  ، فاإنها لم تكن  مع زميليه 
�ل�صقيري  ق��ي��ادة  ك��ان��ت   ، �ل�صبب  ل��ه��ذ�  ورب��م��ا  ه���ذ�  وم���ع 
 ) بعيد  ح��د  �إل��ى  ��ي�����ص��اً  و�صخ�صيته   ( �لوطنية  للحركة 
�لنظر  وجهات  �ختالف  درج��ة  �إل��ى  لي�ش  للجدل  مثيرة 
مثلما   ، فح�صب  حولها  و�آر�ئ��ه��م  �لنا�ش  ��ح��ك��ام  وتباين 
ذ�تها  للحركة  وعرفات  �لح�صيني  قيادتي  مع  �لحال   هو 
) و�صخ�صيتهما ��ي�صاً ( بل ربما كانت وجهات �لنظر تجاه 
�ل�صقيري ��كثر تنوعاً وتعدد�ً وتبايناً ) �إن لم نقل تناق�صاً 
��ي�صاً ( مما هي تجاه �لزعيمين �لفل�صطينيين �لآخرين ، 
وي�صل هذ� �لتباين ) و�لتناق�ش ��حياناً ( �إلى حد �ختالط 
 ، �ل�صقيري  ��حمد  يكتب عن  ��ن  �ل�م��ور على من يحاول 
و�إلى حد تعكير �صورته في �ل�ذه��ان ، فلدينا رجل كبير 
، في  ل��ل��خ��الف��ات وه���دف للهجمات و�ل��ت��ه��ج��م��ات  م��ح��ور 
 مو�قفه و���صاليبه و�صيا�صاته وعالقاته ، ويبقى بالتالي ، 
�لحركة  وت��ب��ق��ى   ، �ل�صقيري  ��ح��م��د  م��ث��ل  عظيماً  رج���اًل 
حافلة  �صنو�ت  ع�صر  ح��و�ل��ي  ف��ي  �لفل�صطينية  �لوطنية 
كالهما  يبقى   ، �لج�صام  و�لتطور�ت  �ل�صمان  ب��ال�ح��د�ث 

قليل �لحظ و�لحظوة ، مما يجعل �لمو�طن �لعربي �لذي 
 يريد ��ن يعرف ��كثر عن �لرجل ��و عن �لق�صية في عهده ، 
�لم�صادر  ع�صر�ت  خ�صم  في  بنف�صه  يبحث  ��ن  م�صطر�ً 
و��حكام  ناق�صة  معلومات  من  تحتويه  ما  على  �لمبعثرة 
متناق�صة و�آر�ء متعار�صة ، مما يزيد في حيرته و�رتباكه 
فيغو�ش وربما يغرق ، في بحر من �لكتابات وهو بعد على 

جهله بالحقيقة . 
 ، �ل�صقيري  ��ح��م��د  ل�صخ�صية  �لرئي�صية  �ل�صفة  �إن    
في  تجلت  و�ل��ت��ي   ، مميز�ته  غالبية  عنها  تتفرع  �ل��ت��ي 
ميادين  وفي   ، �لمتتالية  وت�صرفاته  و�صيا�صاته  مو�قفه 
�لعمل �لوطني و�لقومي كافة ، هي قدرته �لفائقة على 
��و  �لآر�ء  بين  ��و  �لتجاهات  بين  �ل��ع��ادل  �ل��ت��و�زن  �صبط 
بين �لو�صائل و�ل�دو�ت ، ذلك �لتو�زن �لعادل بين �لوقائع 
�لمختلفة و�لمتنوعة و�لمتعددة ، ) وربما �لمتناق�صة ( ، 
�لذي يتيح �لو�صول ) ��و ي�صهل ��و يقرب �إمكان �لو�صول ، 
��و على �ل�قل يخفف �لعر�قيل ��مام �لو�صول ( �إلى �لهدف 
�لثابت و�ل��صمى �لو�حد ، حيث ل م�صاومة ول تردد ول 
�صكوك ول تالعب ول تهاون ، ول �عتبار�ت تخفيفية ��و 
خطو�ت مرحلية ��و حدود دنيا وعليا ، ول غير ذلك من 
���صاليب �لكر و�لفر ، و�لتي تجوز في ��صتعمال �لو�صائل 

ول تجوز في تحديد �ل�هد�ف . 
�آم��ن به كامالً غير  �ل�صقيري قد  ��حمد  �آم��ن به  فما 
منقو�ش ، ثابتاً غير متبدل ، �صريحاً غير مخفي ، �صادقاً 
غير مو�رب ، وحا�صماً وحازماً غير معرو�ش ول متعر�ش 

للمناق�صة ��و للمتاجرة ��و للتا�جيل . 
و��صترجاع   )  1948 نكبة  حتى   ( فل�صطين  ��صتقالل 
ن�صالً   ( فل�صطين  وع��روب��ة   )  1948 وم��ن��ذ   ( فل�صطين 
حتى �لتحرير ، ووحدة بعد �لتحرير ( ، ��قانيم ثالثة ل 

�نف�صام بينها ول تهاون دونها . 
 ��ما �لو�صيلة ، ��و �لو�صائل لتحقيق هذ� �لهدف �لمثلث ، 
�لثابت و�لحا�صم و�ل�كيد و�لباقي و�لر��صخ ، فهي �لمجال 
�لذي لعب �ل�صقيري فيه لعبته بمهارة ، في حفظ �لتو�زن 
و�لتجاهات  و�لمهار�ت  و�لوقائع  �لإمكانات  بين  �لعادل 

و�لظروف . 
�لعمل  ب���ع���روب���ة  ن���ق���ول  ��ن  �ل�����ص��ه��ل  م���ن  ي���ك���ون  ق���د 
جهة  من  �لن�صال  وبفل�صطينية   ، جهة  من  �لفل�صطيني 
يعار�ش هذه  ��و  ��ن هناك من عار�ش  ��ظ��ن  ول   ، ��خ��رى 

)*( �لر�ية ، �لدوحة ، عدد 3171 ، 11 /1990/3 ، �ش7 . 
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عموماً  و�لعرب  �لفل�صطينيون  �رت�صاها  �لتي  �لمعادلة 
منذ حو�لي ثلثي �لقرن ، لكنه لم يكن �صهالً على ��حمد 
يج�صد  ��ن  �لعظم  حتى  �لعربي  �لفل�صطيني   ، �ل�صقيري 
، وناجحة ومقبول بها  �لمعادلة في �صيغة محددة  تلك 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وفي   ، وعربياً  فل�صطينياً 
��ن  �ل�صيغة  ك��ان على ه��ذه  ، فقد  ع��ام 1964  عند قيامها 
تا�خذ بعين �لعتبار وجود و�حد وع�صرين تناق�صاً عربياً 
) �إلى جانب ، وب�صبب وجود و�حد وع�صرين �صيا�صة عربية 
 وم�صلحة عربية قطرية ( وكان عليها في �لوقت نف�صه ، 
في  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ت�صتت  �لعتبار  بعين  تا�خذ  ��ن 
ع�صر�ت �لمجتمعات في دنيا �لعرب وخارجها ) وما نتج 
 عن هذ� �لت�صتت و�لنت�صار من تفتيت للمجتمع �لو�حد ( 
��ن  �لجديدة  �ل�صيغة  و��صع  كان على   ، وذ�ك  وف��وق هذ� 
يلملم �لتطلعات �لفل�صطينية �لمتعددة ) وبع�صها بفعل 
�لعقائد ، متباعد عن بع�صه بع�صاً بعد �ليمين عن �لي�صار ، 

 

 ، �لتقدمية  عن  و�لرجعية   ، �لتجديد  عن  و�لمحافظة 
، مثلما كان   )  .. �لقومية  �ل�ف��ك��ار  �لدينية عن  و�ل�ف��ك��ار 

عليه ��ن يوفق بين �لإر�د�ت �لمتناطحة . 
، وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه �لمعوقات  وم��ع ه��ذ� وذ�ك 
يخرج  ��ن  �ل�صقيري  ��حمد  ��صتطاع   ، و�لحفر  و�لعر�قيل 
على �لعالم بمنظمة �لتحرير ، قوية وفاعلة وذ�ت وجود 
تجربة  ��ي  م��ن  و�����ص��ه��ر  ��ر���ص��خ   ، ووزن  ور�صيد  وح�صور 
�لثالث  �لعالم  في  وربما   ، عربياً  ��و  فل�صطينياً  مماثلة 
��ي�صاً ، ول تز�ل �لمنظمة حتى هذه �لدقيقة ، وبعد خم�ش 
وع�صرين �صنة تقريباً من تلقي �ل�صربات و�ل�صدمات من 
د�خل �صفوفها وفي �لمحيطين �لعربي و�لدولي ، ومن 
« و�ل�صتعمار (  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « �ل�ك��ب��ر و�ل����ص��ر���ش )   �ل��ع��دو 
بر�صيدها  وغنية  وحا�صرة  م��وج��ودة  �لمنظمة  م��از�ل��ت 
و��صعة  وقطاعات   ( �لفل�صطيني  �صعبنا  وم��از�ل   ، ووزنها 
من ��متنا �لعربية ومن ��حر�ر �لعالم ( يرفع ر���صه بهذه 
�لجر�ح  ��صتدت  مهما   ، �لآم���ال  عليها  ويعلق  �لمنظمة 
وق�صا �لزمان وظلم �لإخو�ن ، ومهما طال بقاء �لحتالل 

وتر�صخ ، ومهما �زد�دت �صر��صة �صلطاته وعنف �إرهابه . 
على  تقوم  �لعربية  �ل�صقيري  �صيا�صة  كانت  هنا  من 
 ��ركان ثالثة : اأولً فل�صطين عربية ��ر�صاً و�صعباً وق�صية ، 
وبالتالي فاإن ن�صالها �إنما هو جزء ل يتجز�� من �لن�صال 
�لعربي مثلما كيانها �لقطري جزء ل يتجز�� من �لكيان 

�لعربي �لو�حد . 
ثانياً : - ل�ن �لعدو بد�� موؤ�مر�ته بفل�صطين ، ��ر�صاً 
و�صيا�صية  وج��غ��ر�ف��ي��ة  ت��اري��خ��ي��ة  ) لع��ت��ب��ار�ت   ، و���ص��ع��ب��اً 
قبل  �لبلد مدعو  هذ�  �صعب  ف��اإن   ،  ) ودولية  و�قت�صادية 
ت��ح��ري��ر �ل�ر������ش �لعربية  ��ج����ل  ي��ن��ا���ص��ل م��ن  غ��ي��ره ل�ن 
وح�صب منطق �ل�مور ، ل�ن يتحمل م�صوؤولية هذ� �لن�صال 
�صفينته  يقود  و��ن   ، و�لدبلوما�صي  و�ل�صيا�صي  �لع�صكري 

�لعو��صف  و��م���ام  �ل�م���و�ج  �لمتالطم  �لبحر  ف��ي  بنف�صه 
�لعاتية . 

ثالثاً : - فل�صطين بهذ� �لو�قع ، ل يجوز ول يمكن ��ن 
تكون جزء�ً من محور �صد محور ومع عرب �صد عرب ، 

 

بقدر  و�إل   ، �صدها  وع��رب  معها  ع��رب  يقف  ما  بقدر  �إل 
وكان   ، عنها محور  ويتخلى  للن�صال  ي�صاركها محور  ما 
�ل�صقيري - وهو �لمحامي �لبارع - ��ر�د ��ن يطبق بدهية 
 �ل��ع��د�ل��ة �ل�ول����ى ) �لإن�����ص��ان ب���ريء حتى تثبت �إد�ن��ت��ه ( 
وقوف  فجعل   ، �ل��ع��رب��ي��ة  �لفل�صطينية  �ل��ع��الق��ات  ع��ل��ى 
فل�صطين مع كل عربي فر�صاً ل يجوز �لإخ��الل به ، �إل 
�إذ� ��خل عربي بو�جبه نحو بلده وق�صيته وتخلف عن ��د�ء 
بالن�صال  ي�صر  مما   ، باآخر  ��و  ب�صكل  تجاههما  و�جباته 
�ل�صهيونية و�صد �ل�صتعمار   / » �إ�صر�ئيل   « �لعربي �صد 

ويعر�صه للخطر . 
منذ   - �ل�صقيري  ��حمد  حر�ش   ، ثانية  ناحية  هناك 
�إن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية - على �إقامة تو�زن 
من  �لمنظمة  و���ص��ان   ، �لمختلفة  �تجاهاتها  بين  ع��ادل 
 ، �لآخ��ر  �لت��ج��اه  �تجاه على ح�صاب  �ل��ت��ز�م  �لمغالة في 
��عني به �لجمع و�لتن�صيق بين �لعمل �ل�صيا�صي ) �صامالً 
�لدبلوما�صي ��ي�صاً ( و�لكفاح �لم�صلح ) �صامالً �لمقاومة 
�لمدنية غير �لم�صلحة ( فقد مار�ش �لفل�صطينيون ، منذ 
من هذين  �ل�صتينيات كالً  ��و��صط  وحتى  ق�صيتهم  ن�صا�ة 
فاو�صو�   : ح�صناً  ب��الء  منهما  كل  في  و��ب��ل��و�  �ل��صلوبين 
�ل�صلطات �لبريطانية منذ ��و�ئل ��يام �لنتد�ب ، و��صتمرو� 
في �لتفاو�ش معها ، وفي تقديم �لمذكر�ت ، وفي ح�صور 
طيلة  �لتحقيق  لجان  ��م���ام  �لمثول  وف��ي   ، �لجتماعات 
 ، �لنتد�ب  �ل��ذي و�صعت فل�صطين فيه تحت  �لقرن  ربع 
و���ص�صو� مكاتب للدعاية للتعريف بق�صيتهم هي �ل�ولى 
من نوعها في �لبالد �لعربية ، وفي لندن وفي و��صنطن 
وفي  �ل�ربعينيات  وف��ي   ، �لثالثينيات  وف��ي   ، ونيويورك 
ون�صرو�   ، و�لمن�صور�ت  �لكتب  و�����ص��درو�   ، �لخم�صينيات 
كله  ومع هذ�   ، ومنا�صبات متعددة  ��ماكن  في  ظالمتهم 
 كان ن�صيبهم نكبتين كا�صحتين في ��قل من ع�صرين �صنة ، 

��تتا على بالدهم كلها و�َصّتتتا غالبية �صعبهم . 
�لن�صال   - ��خ��رى  جهة  من   - �لفل�صطينيون  وج��رب 
�لمدني و�لم�صلح �صد �لإنجليز و�صد �ل�صهيونيين ، وفي 
ع�صر�ت �لمحاولت و�لنتفا�صات و�لثور�ت و�لع�صيانات ، 
ومنذ �صقوط فل�صطين با�يدي �لقو�ت �لبريطانية ��و�خر 
�لحرب �لعالمية �ل�ولى �إلى ما بعد �نتهاء �لنتد�ب ، بل 
�إنهم قاومو� طالئع �لغزو �ل�صهيوني منذ موجات �لهجرة 
 ، �لما�صي  �لقرن  ثمانينيات  في  فل�صطين  �إلى  �ليهودية 
وحتى �ل�طفال �ليوم يذكرون تو�ريخ حادثة مو�صم �لنبي 
�لكبرى  و�ل��ث��ورة   ، �لق�صام  ، وث��ورة  �لبر�ق  مو�صى وث��ورة 
�لتي  �لر�ئعة  �ل�صفحات  ذلك من  وغير   ،  1939  -  1936
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��ي�صاً  خطها �لمجاهدون ، لكن هذه �لبطولت لم تنفع 
 و�نتهت ، كالعمل �ل�صيا�صي ) و�لإعالمي و�لدبلوما�صي ( 
�لنك�صة وما تخللهما  بالنكبة ثم   ، �ليوم  �إلى حيث نحن 

من لجوء ونزوح . 
وقد ��و�صلته هذه �لتجارب �إلى قناعة ب�صرورة �صلوك 
و���صلوب  حيناً  ���صلوب  �تباع  عن  و�لكف   ، معاً  �ل��صلوبين 
��ن ل  ، وب�صرط  ��خ���رى  وف��ي منا�صبات   ، �آخ��ر  �آخ��ر حيناً 
�إر�دة  ع��ن  ي�����ص��در�  ��ن  ب��ل   ، �ل����ص��ل��وب��ان فح�صب  ي��ت��ز�م��ن 
، و��ن يكونا �صفحتين لورقة و�حدة  و�حدة وقر�ر و�حد 

��و وجهين لقطعة نقد و�حدة . 
من هنا كان تا��صي�ش �لإد�رة �ل�صيا�صية و�إد�رة �لإعالم 
�لزمان  في   ، م��و�زي��اً  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  في 
وف���ي �ل��ج��ه��د وف���ي �له��ت��م��ام لإن�����ص��اء ج��ي�����ش �لتحرير 
للبحث  �صدى  �لوقت  و�صياع  �لعبث  وم��ن   ، �لفل�صطيني 
�صاملة   ( �ل�صيا�صية  �ل�د�ة  بين  تميز  �ل�صقيري عن  لدى 
�لإعالم و�ل�صالت �لدبلوما�صية ( وبين �ل�د�ة �لع�صكرية 
) �صاملة �إن�صاء �لجي�ش وتدريبه ، وتزويده بال�صالح ( فقد 
وزع همه و�هتماماته بين �لمجالين بالت�صاوي ، و���صرف 
��ن�صا�  ما  بقدر  و�لإعالمية  �ل�صيا�صية  �لكو�در  �إن�صاء  على 
�لثاني  �لن�صف  ��ن  �لنتيجة  وكانت   ، �لع�صكرية  �ل��ك��و�در 
من �ل�صتينيات �صهد ح�صور�ً �صيا�صياً فل�صطينياً قوياً في 
موؤتمر  ومنها   ، �لقمة  موؤتمر�ت  وفي  �لعربية  �لجامعة 
�لمتحدة ومنظماتها  �ل�م��م  ، وفي  �لخرطوم 1967  قمة 
و�لندو�ت  و�ل��م��وؤت��م��ر�ت  �ل��ع��و����ص��م  وف��ي   ، �لمتخ�ص�صة 
�ل�صيا�صية �لدولية و�لإقليمية ، كما �صهد ح�صور�ً ع�صكرياً 
فل�صطينياً قوياً تجلى في حرب 1967 ، وفي حرب 1973 ، 
وفي ع�صر�ت �لمعارك مع �لعدو ) ل نن�صى �لكر�مة ، ول 
معارك لبنان �لمتو�لية في �ل�صبعينيات و�لثمانينيات ( . 
�ل�صقيري  ��حمد  ��ن  ، وهي  مع مالحظة �صغيرة هنا 
كان  �لذي   ( �لفل�صطيني  �لتحرير  �لروحي لجي�ش  �ل�ب 
�إن�صاوؤه معجزة ، بوجود قو�ته في ثالثة ��و ��ربعة ��قطار 
عربية ( ، كان ��بعد ما يكون من معار�صة �لعمل �لفد�ئي 
��ي�����ام م��ع��ار���ص��ت��ه��م لرئا�صته  ب��ع�����ش خ�����ص��وم��ه  ك��م��ا زع���م 

للمنظمة . 
�لفد�ئي  �ل��ع��م��ل  ��ن   - �هلل  رح��م��ه   - ي���رى  ك���ان  ف��ق��د 
يجوز  ول  م��ع��اً  مرتبطان  �لنظامي  �لع�صكري  و�ل��ع��م��ل 
��ن  ي���رى  ، وك���ان  �لآخ����ر  ب��ا�ح��ده��م��ا لم�صلحة  �ل��ت��ف��ري��ط 
�لعملين  يتطلب   ، �لعدو  �لع�صكري في مو�جهة  �لوجود 
، و�إذ� كان ي�صعى في �ل�صتينيات �إلى �لتحكم بالعمل  معاً 
على  حركاته  لي�صبط  ذل��ك  يفعل  ك��ان  فاإنما   ، �لفد�ئي 
�نفر�د  �صر  ليا�من  �لنظامي  �لع�صكري  �لعمل  �إي��ق��اع��ات 
و�لفد�ئي  �لنظامي  �لجناحان  وليا�تي   ، بالآخر  ��حدهما 
للعمل  تكملة  ��ر�ده��ا  �لتي  �لمرجوة  �لع�صكرية  بالنتيجة 

�ل�صيا�صي وحامياً له كما بينا �آنفاً . 

وع��ل��ى غ����ر�ر ه���ذه �ل��م��ع��ادل��ة ب��ي��ن �ل��ن�����ص��ال �لم�صلح 
و�لجهاد �ل�صيا�صي ، �لتي ��ر�صى ��حمد �ل�صقيري قو�عدها 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ت��ز�ل  ول  �ل�صتينيات  في 
معادلة  قو�عد  �ل�صقيري  ��ر���ص��ى   ، �ليوم  حتى  بها  تلتزم 
��ن  يبدو  ل  لكن   ، �ل�همية  غاية  ف��ي  ��ي�صاً  ه��ي   ، ��خ���رى 
منظمة �لتحرير ل تز�ل تلتزمها بنف�ش �لجدية و�لقناعة 
�للتين مار�صهما �ل�صقيري بين رجال �لبحث و�لتخطيط 

وبين م�صوؤولي ) �لحكم ( بين �لنظرية و�لتطبيق . 
�لنقطة  ه��ذه  ف��ي  �ل�صتر�صال  وق��ب��ل   ، ب��دء  ب���ادئ ذي 
يكن  لم  �ل�صقيري  ��حمد  ب��ا�ن  نعترف   ، للجدل  �لمثيرة 
�لحديث  �ل��غ��رب��ي  �ل��م��ف��ه��وم  دي��م��وق��ر�ط��ي��اً ح�صب  رج���اًل 
لكلمة �لديموقر�طية ) نظرية وممار�صة ( كال كثير�ً ما 
م�صورة  عك�ش  يفعل  كان  ما  وكثير�ً   ، بالقر�ر  ينفرد  كان 
ومجال�صه   ، ي�صتفتي  ل  ك��ان  م��ا  وك��ث��ي��ر�ً   ، �لم�صت�صارين 
�إلى  منهم  �لتعيين  �إل��ى  ��ق���رب  ��ع�����ص��اوؤه��ا  ك��ان  �لوطنية 
�لنتخاب ، و�للجان �لتنفيذية كانت لتنفيذ قر�ر�ته ��كثر 
 مما كانت للم�صاركة في �صنع �لقر�ر ، هذ� كله �صحيح ، 
ه��ل جاء   : �ل��م��ح��دد  �إط��اره��ا  ف��ي  �لم�صا�لة  لن�صع  ول��ك��ن 
من  ��كثر  قائد  بعده  ��و  قبله  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  �إل��ى 

�ل�صقيري ديموقر�طية ؟ �لجو�ب هو : كال . 
ل��ك��ن فح�ش �ل��م�����ص��ا�ل��ة ل ي��ك��ون ب��م��ج��رد �ل��م��ق��ارن��ة ، 
��نها  و�لمهم   ، ح�صلت  قد  ووقائع  حقائق  مجموعة  �إن��ه 
بديموقر�طية  ي��ع��رف  ل��م  �صاحبها  ��ن  م��ع  ح�صلت  ق��د 
�لم�صوؤول  وح��ده  يكن  ولم   ( كلها  ولو نجحت   ، ���صاليبه 
عن عدم نجاحها ، في حالت عدم نجاحها ( لكان �ل�صعب 
�لفل�صطيني قد �ختبر مناخاً من �لديموقر�طية ربما لم 
 ، �لثالث  �لعالم  �ل��ث��ور�ت في  من  �لقليل ج��د�ً  �إل  يعرفه 
وحتى في عدم نجاحها �لكامل ، حققت تجربة �ل�صقيري 
مما   ، �لنجاح  من  بها  با��ش  ل  خطو�ت  �لمجال  ه��ذ�  في 
ترك  ومما  بعده  من  كثيرة  ل�صنو�ت  يانعة  ثمارها  جعل 

ب�صمات ل تنمحي ب�صهولة . 
جمع  كبير  فل�صطيني  م�صوؤول  ��ول  �ل�صقيري  ��حمد 
حوله ع��دد�ً ل با��ش به من رجال �لعلم و�لفكر و�ل��ر��ي ، 

 

�لنظيف   ، و�لملتزم  �ل��م��وؤم��ن  �لفل�صطيني  �ل�صباب  م��ن 
وجندهم   ، ح��ول��ه  ��صتقطبهم  وق���د   ، و�ل��ج��اد  و�ل���و�ع���ي 
�صنو�تها  ف��ي  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  ل��خ��دم��ة 
 ، �لتنفيذية  �للجان  وب�صكل خا�ش في ع�صوية   ، �ل�ول��ى 
 وفي تولي م�صوؤوليات �لإد�ر�ت و�لدو�ئر و�لمكاتب من : 
ويعود   ، وقانونية  وتعبوية  و�إع��الم��ي��ة  و�صيا�صية  مالية 
�لموؤ�ص�صات  ق��و�ع��د ه��ذه  �إر���ص��اء  ف��ي  ه���وؤلء  �إل���ى  �لف�صل 

و�لإد�ر�ت على ���ص�ش �صليمة وثابتة . 
كان ��حمد �ل�صقيري حتى ��يامه �ل�خيرة يفاخر بثالثة 
�إنجاز�ت له �صمن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية : جي�ش 
�لتحرير �لفل�صطيني ، و�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني ، 

ومركز �ل�بحاث ، وكان �لرجل على حق في ذلك . 
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�ثنان وع�صرون عاماً مرت على ذكرى رحيل �لمنا�صل 
�لعربي و�لفل�صطيني �لكبير ��حمد �ل�صقيري ، ��ول رئي�ش 
من  �لعديد  وموؤ�ص�ش  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة 
عا�ش  و�ل���ذي   ، �لمنظمة  ف��ي  �لفل�صطينية  �لموؤ�ص�صات 
 .. �لمحورية  �لعرب  ق�صية  ��ج��ل  من  وم��ات  كلها  حياته 

فل�صطين . 
�إرثاً  تاركاً  �ل�على  �لرفيق  �إلى  رحل  �ل�صقيري  ��حمد 
نكبته  عاي�ش  �صعب  ن�صال  وتعاليم  مفاهيم  م��ن  كبير�ً 
وت�صدى لكل �لموؤ�مر�ت ، وف�صح �لممار�صات �ل�صهيونية 
�لمنظمة  منابر  على  ومن  �لدولية  �لمحافل  جميع  في 
�صرقة  ��كبر عملية  �ليهود في  �لتي تو�طا�ت مع  �لدولية 
و�إرهاب  �إج���ر�م  ��ع��م��ال  و��ك��ب��ر  �لحديث  �لتاريخ  �صهدها 
��ر����ش  ع��ل��ى  �ل�صهيونية  �ل��ع�����ص��اب��ات  �رت��ك��ب��ت��ه��ا  وم���ذ�ب���ح 
يقوم  �ل��دخ��ي��ل  �ل�صهيوني  �ل��ك��ي��ان  ز�ل  وم���ا  فل�صطين، 
�لذي  �لعالم  و�صمع  ��ن��ظ��ار  تحت  �لال�إن�صانية  با�عماله 

يدعي �لح�صارة و�لمدنية . 
يحلم  ك��ان  �ل��ذي  و�لمنا�صل  �لثائر  �ل�صقيري  ��حمد 
د�ئماً بالعودة �إلى ربوع عكا و�صو�طئ حيفا ويافا وب�صاتين 
�لم�صجد  بال�صالة في  كان يحلم  �لذي   .. و�لجليل  �للد 
 �ل�ق�صى �لمبارك و�لحرم �لإبر�هيمي �ل�صريف بالخليل .. 
�لذي كان يحلم بتكحيل عينيه من بيد�ء �ل�صبع وجبال 

مقبرة  في  �لطاهر  جثمانه  ي��و�رى  ب��ا�ن  �كتفى  �لنا�صرة 
في   ) �ل��ج��ر�ح  بن  عامر  عبيدة  ��ب��و   ( �لجليل  �ل�صحابي 
منطقة �ل�غو�ر على مقربة من فل�صطين لعل يوماً يا�تي 
ي�صتطيع فيه ��بناوؤه نقل رفاته �إلى تلك �ل�ر�ش �لمقد�صة 

بعد ��ن يتم تحريرها من رج�ش �ليهود �لغا�صبين . 
��حمد �ل�صقيري مات حامالً ح�صرة �لبعد و�لتهجير .. 

 

 .. ي�صتكين  ول��ن  لم  �ل��ذي  �صعبه  معاناة  وقلبه  في عقله 
يمتلكها  �لتي  �ل��صلحة  ��عتى  يقارع  �ل��ذي  �ل�صعب  ذل��ك 
عدو في �لتاريخ وي�صمم على �ل�صمود و�لقتال نيابة عن 
�ل�مة �لعربية �لتي لم ت�صتطع لغاية �لآن ��ن ترتقي �إلى 
�لذي  �ل�صعب  هذ�  ليثبت  و�لكبرياء؛  �لتحدي  م�صتويات 
��نجب �ل�صقيري وغيره من �لمنا�صلين و�لثو�ر ��نه بحق 

�صعب �لجبارين . 
رح�����م �هلل ��ح����م����د �ل�����ص��ق��ي��ري وه�����و ع���ن���د �ل�ن���ب���ي���اء 
و�ل�صديقين و�ل�صهد�ء، و�صتظل ذكر�ه م�صعل نور يهتدي 
��جمع،  و�لعالم  �لعربي  �لعالم  ف��ي  و�ل�ح����ر�ر  �ل��ث��و�ر  ب��ه 
�لعالم  ف��ي  �لمظلومين  لكل  ن�صالية  مدر�صة  و�صيظل 
�إلى  ذك��ر�ه  و�صتظل  ودي��اره��م،  ��وطانهم  عن  و�لم�صردين 
�ل�بد مع �صرفاء و��حر�ر هذه �ل�مة �لمنا�صلة �لمكافحة 
�لمد�فعة عن وجودها وحقها .. و�إن لل�صقيري علينا حقاً، 

فهل من ��حد يوؤديه ؟

في ذكرى اأحمد ال�شقيري*
عبد المجيد اأبو خالد 

)*( �صحيفة �صيحان ، عّمان ، 2002/3/9 .
)**( �صحيفة 14 ��كتوبر ، عدن ، 2006/3/4 .

�شارع اأحمد ال�شقيري تكريم ل�شعب فل�شطين ومنا�شليه **
محمد رجب اأبو رجب

في   ، وج���دو�  ��ينما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ب��ن��اء  ينظر 
توجيهات  �إل��ى   ، �ل�صتات  وف��ي  �لمحتلة  فل�صطين  د�خ��ل 
عبد�هلل  علي  �ليمنية  �لجمهورية  رئي�ش  �ل�خ  فخامة 
�لزعيم  با�صم  ع��دن  مدينة  �صو�رع  ��ح��د  بت�صمية   ، �صالح 
لهم  تكريم  ب��ا�ن��ه   ، �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل��ر�ح��ل  �لمنا�صل 

ولن�صالهم ولمنا�صليهم . 
�ل�خ  توجيهات  تنفيذ  ع��دن  مدينة  �صهدت  فبال�م�ش 
��حمد  ع���دن  محافظة  م��ح��اف��ظ  �ل�خ  ق���ام  �إذ   ، �ل��رئ��ي�����ش 
جمعية  رئي�ش  �صالح  محمد  يحيى  و�ل�خ   ، �لكحالني 
 كنعان لفل�صطين ، بافتتاح �ل�صارع �لكائن في �لمن�صورة ، 
و�لذي حمل ��صم ��حمد �ل�صقيري ، ولم يفت ��بناء �لجالية 
�لفل�صطينية في عدن ��ن يعبرو� عن فرحتهم من خالل 

 ، �ل�����ص��ع��ب��ي��ة  و�ل��دب��ك��ة  �لفل�صطينية  �ل��ت��ر�ث��ي��ة  �ل�غ���ان���ي 
ي�صاركهم فيها ��بناء �ل�صعب �ليمني . 

�لعمل  �إل و�ح��د�ً من رم��وز  �ل�صقيري  ��حمد  لم يكن 
على  بل  وح�صب  �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  ل   ، �لوطني 
�لم�صتوى �لوطني و�لقومي ، و�لمنا�صب �لتي �صغلها في 
�ل�مم �لمتحدة ممثالً ل�صورية ، ووزير�ً للدولة في �ل�مم 

�لمتحدة ممثالً لل�صعودية توؤكد ذلك . 
، عندما  ولم تتردد �لجامعة �لعربية في عام 1963م 
لفل�صطين  مندوباً  �ل�صقيري  ��حمد  تعيين  على  ��قدمت 
�لكبير من  ، و�لذي حظي بالدعم  �لعربية  في �لجامعة 
قبل عبد�لنا�صر ، كما وقع عليه �لختيار لبحث �لق�صية 
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�لفل�صطينية من كافة �لجو�نب ، و�لو�صائل �لتي تدفعها 
في ميد�ن �لحركة �ل�صيا�صية . 

�لعربية  �لقمة  �نعقاد  �صهد  �ل���ذي  1964م  ع��ام  وف��ي 
فل�صطيني  كيان وطني  باإن�صاء  ق��ر�ر  عنه  ، �صدر  �ل�ول��ى 
�لمطالبة  تتولى  هيئة  وي�صكل   ، �ل�صعب  �إر�دة  عن  يعبر 
بحقوقه وتمكنه من تحرير ��ر�صه وتقرير م�صيره ، وهنا 
 جاء �لدور �لهام و�لموؤ�ص�ش �لذي لعبه ��حمد �ل�صقيري ، 
في  �لفل�صطينية  �لمخيمات  في  جولة  وبعد   - توجه  �إذ 
�ل�صتات - �إلى و�صع �لميثاق �لوطني �لفل�صطيني و�لنظام 
و��ج����رى   ، �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  لمنظمة  �ل����ص��ا���ص��ي 
�ت�صالته لعقد موؤتمر فل�صطيني في �لقد�ش ، وعقد هذ� 
��يار / مايو عام 1964م ، وقام بافتتاحه  �لموؤتمر في 28 
وهو   » �ل�ول  �لوطني  »�لمجل�ش  و�صمي   ، ح�صين  �لملك 
�لذي ��علن �إن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�نتخب 

��حمد �ل�صقيري رئي�صاً لها ، و��قر �لميثاق �لقومي ، كما 
 ، ع�صكرياً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�إع����د�د  بناء  �إع���ادة  ق��رر 

وعمل على �إن�صاء �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني . 
�لرئي�ش علي عبد�هلل  �ل�خ  �ليوم ونحن نرى فخامة 
��و  ب�صكل  فهو   ، فل�صطين  و�صعب  �ل�صقيري  يكرم  �صالح 
و�لتي   ، �لوطنية  �ل�صقيري  ��حمد  لمو�قف  تثمين  باآخر 
��بناء  وح��ق  فل�صطين  ع��روب��ة  على  ت��ا�ك��ي��ده  ف��ي  تلخ�صت 
�ل�صهيوني  �ل��م�����ص��روع  ورف�����ش   ، ��ر���ص��ه��م  ف��ي  فل�صطين 

و�لعتر�ف بال�صهيونية . 
لقد ��كد ��حمد �ل�صقيري ��ن تحرير فل�صطين وتحقيق 
 �لوحدة �لعربية ، ��هد�ف ل يمكن ف�صل ��حدها عن �لآخر . 
هذ� هو �ل�صقيري �لذي ��حيا �لكيان �لوطني �لفل�صطيني 
ذ�كرة  في  بقيت خالدة  و�لتي   ، �لقومية  �لوطنية  بروحه 

��متنا �لعربية و في ذ�كرة �ل�صعب �ليمني �لوفي .

اأحمد ال�شقيري زعيم فل�شطين وابنها البار *
زياد اأبو �شاوي�س 

ر�فع  �ل�صديق  ل���ال�خ  بال�صكر  ��ت��وج��ه  ��ن  لب��د  ب��د�ي��ة 
فل�صطين  كتاب  لتحاد  �لعامة  �ل�م��ان��ة  ع�صو  �ل�صاعدي 
�لقيادة   « �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �لمكتب  وع�صو 
��عدها  ل��ن��دوة  ب��ال��دع��وة  �لطيبة  م��ب��ادرت��ه  على   » �لعامة 
بعناية لإلقاء �ل�صوء على حياة رجل من رجالت فل�صطين 
�لعظماء �لذين قدمو� لوطنهم و�صعبهم �لفل�صطيني جل 
تكريم  ف��ي  �صاهم  م��ن  لكل  مو�صول  و�ل�صكر   . حياتهم 
نمر  ونحن  ي�صعنا  ل  ذل��ك  وبعد   . به  و�لحتفاء  �لرجل 
�لتحرير  منظمة  لإن�����ص��اء  و�ل�رب��ع��ي��ن  �لثالثة  ب��ال��ذك��رى 
و�لمجل�ش  �لفل�صطيني  �لتحرير  وجي�ش  �لفل�صطينية 
ما  �ل��ذي  فل�صطين وبطلها  فار�ش  نتذكر  ��ن  �إل  �لوطني 
ز�ل يمثل بحق رمز�ً قل نظيره من رموز �صعبنا �لمكافح 
��جل  من  للعمل  �ل�صحيح  �لطريق  ��ر�د  من  لكل  ومنارة 
تحرير فل�صطين كل فل�صطين من �لغز�ة �ل�صهاينة ، ول 
 ، وم�صتقبالً  وحا�صر�ً  ما�صياً   ، م�صروعاً  هدفاً  �إل  ��ظنه 
في  �ل�صقيري  ��حمد  �لكبير  �لقائد  يرفعه  كان  ما  وه��ذ� 

حياته ، وفي و�صيته قبل مماته . 
تعود بي �لذ�كرة ل�ول مرة ��رى فيها ��حمد �ل�صقيري 
في قطاع غزة مار�ً بموكبه على �لطريق �لرئي�صي �لو��صل 
نكبة 1948  و��ق�صى نقطة على ح��دود �صنعتها  رفح  بين 
 ، �لإع��د�دي��ة  �لمرحلة  ف��ي  وقتها  وكنت   ، لهيا  بيت   ف��ي 
��ر ولم ���صادف على مد�ر �ل�صنو�ت �لالحقة �حتفاءً  فلم 
ول ترحيباً بقائد ��و زعيم ل�صعب هنا ��و في باقي ��نحاء 
��حمد  بالزعيم  �صعبنا و�حتفاوؤه  �لعالم كما كان ترحيب 

�ل�صقيري ، وقد ��كد لي بع�ش �لإخوة من مخيم �ليرموك 
��ن �ل�م��ر قد كان على ذ�ت �ل�صاكلة في �صورية ، ومخيم 
و��صتفا�صو� في و�صف   ، �لخ�صو�ش  �ليرموك على وجه 
كيف تم حمل �صيارته با�كف �لنا�ش خم�ش مر�ت ولم�صافة 
لي�صت ق�صيرة ن�صبياً خالل مروره �لكريم في �لمخيم . 

 

�إن تف�صير�ً منطقياً لهذ� �لترحيب لبد ��ن يتناول �لرجل 
وما يمثل ، ففي �ل�ولى كانت �صخ�صية �ل�صقيري وكلماته 
 �لثورية وخطاباته �لمفعمة بروح �لتحدي ل� » �إ�صر�ئيل « ، 
وبال�مل في تحرير فل�صطين قد �صبقته �إلى �لنا�ش ، وكما 
�ل�ثناء  ف��ي  و�صلت  ق��د  كانت  �ل��رج��ل  كاريزما  ف��ان  يقال 
�لالجىء  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  تا�ثيرها  ��ق�صى  �إل��ى 
ع�صر  ل�صتة  لوطنه  �ل��ع��ودة  ينتظر  ك��ان  �ل��ذي  و�لمظلوم 
عاماً ت�صبق ذلك �لتاريخ �لمجيد من عمر �صعبنا ورحلته 
��ر�صه  ف��ي  وحقه  �لوطنية  هويته  ل�صترجاع  �لم�صنية 
ووطنه . وفي �لثانية تلك �لرمزية �لتي يمثلها �لزعيم 
كو�جهة محترمة ومعاك�صة لو�قع �صعب م�صرد ومهزوم ، 
وحلم ير�ود كل �ل�صعب لعودة مظفرة لوطن تم �غت�صابه 
ف��ي ظ��ل �صمت دول���ي وت��و�ط��وؤ ع��رب��ي م��ن ��ن��ظ��م��ة تابعة 
وعميلة في فترة مظلمة وقا�صية من تاريخ ��متنا �لعربية 

�لمبتالة بقادتها �صابقاً ولحقاً . 
��ن�صا� فيها وبها  �لتي  �لقيا�صية  �إن �لطريقة و�ل�صرعة 
هذ� �لقائد �لفذ منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها 
�لو�صوح لقدر�ت  �ل��صا�صي ي�صير بكل  وميثاقها ونظامها 
هائلة يمتلكها هذ� �لرجل كما لإر�دة وطنية �صلبة وروح 

 .http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=7319 ، 2007/6/5 ، موقع �لركن �ل�خ�صر )*(
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حقوقه  ��صتعادة  في  �ل�صعب  بحق  عميق  و�إي��م��ان  �صادقة 
�لخم�صة  تتجاوز  ل  م��دة  ففي   . �لوطنية  �صخ�صيته  كما 
���صهر نجح �لقائد و�لزعيم ��حمد �ل�صقيري في �لت�صال 
بكل تجمعات �صعبنا في �لمنطقة �لعربية و�ختيار لجان 
تح�صيرية فيها ، و�لتي بدورها �ختارت مندوبيها للموؤتمر 
�لوطني �لفل�صطيني �ل�ول �لذي عقد في �لقد�ش و�لذي 
 �صادق على �لميثاق �لقومي للمنظمة و�لنظام �ل��صا�صي ، 
ك��م��ا �ن��ت��خ��ب �ل�����ص��ق��ي��ري رئ��ي�����ص��اً ل��ه ول��م��ن��ظ��م��ة �لتحرير 
�لفل�صطينية وكلفه �ختيار لجنتها �لتنفيذية �لتي ت�صكلت 
للمرة �ل�ولى من 15 ع�صو�ً ، وفي هذ� �ل�صياق عمل �لرجل 
بكل حيويته على �إن�صاء موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير فكانت 
�لدو�ئر و�للجان و�لإعالم وغيرها من �لموؤ�ص�صات �لتي ل 
ز�لت تعمل حتى يومنا هذ� ) يبدو ��ننا في حاجة ل�حمد 

�صقيري �آخر لتفعيلها ( . 
 / ��ي��ل��ول  �نعقد في  �ل��ذي  �لثاني  �لقمة  وف��ي موؤتمر 
�لذي كلف   ( �إنجازه  �ل�صقيري  �لعام 1964 قدم  �صبتمبر 
به في �لموؤتمر �ل�ول لروؤ�صاء �لدول �لعربية �لمنعقد في 
�لعام نف�صه ( . ف�صادقت عليه وعلى ميز�نيته وبد�� م�صو�ر 
�لن�صال ل�صعبنا على �صكة جديدة و�صحيحة مبرز�ً وجهه 
��جل  من  �لقومي  �لعربي  �لعمل  ومت�صدر�ً  �لفل�صطيني 

تحرير فل�صطين .. كل فل�صطين . 
عام  �للبنانية  تبنين  بلدة  ف��ي  �ل�صقيري  ��ح��م��د  ول��د 
�ل�صقيري  ���صعد  و�ل��ده  ( حيث كان  1908 ) ويقال 1907 
�إلى  ع��اد  ثم  وم��ن   ، �لتركية  �ل�صيا�صة  لمعار�صته  منفياً 
فل�صطين للعي�ش في طولكرم مع و�لدته �لتي ما لبثت ��ن 
توفيت �إثر مر�ش لم يمهلها كثير�ً ، وكان ��حمد �ل�صقيري 
ل يز�ل في �ل�صابعة من عمره ، وكان هذ� ��ول غيث �لظلم 
�لذي لحق به على مد�ر حياته �لغنية و�لمليئة بالجهد 

و�لن�صال و�لإنجاز�ت . 
�نتقل بعدها �إلى عكا لتلقي تعليمه �ل��صا�صي وبعدها �إلى 
�لقد�ش ليكمل در��صته �لثانوية حيث ��تمها هناك في �لعام 
�لعام  في  ف�صلته  �لتي  �ل�ميركية  بالجامعة  ليلتحق   1926
�صد  �لجامعة  ح��رم  في  كبيرة  مظاهرة  قيادته  �إث��ر  �لتالي 

�لحتالل �لفرن�صي للبنان ، و��بعد عن لبنان عام 1927 .
وث����ق عالقته  ق���د  �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ن  ب���ال���ذك���ر  وج���دي���ر 
�لعروة  جمعية  ف��ي  ع�صو�ً  و�نت�صب  �ل��ع��رب  بالقوميين 

�لوثقى �لمعروفة بعروبتها ومناد�تها بال�صتقالل .
�إل���ى �ل��ق��د���ش و�ل��ت��ح��ق بمعهد �ل��ح��ق��وق  لي�صبح  ع��اد 
مر�آة  ف��ي �صحيفة  م��ح��رر�ً  �ل��وق��ت  نف�ش  وف���ي  م��ح��ام��ي��اً 
��حد�ث  في  �ل�صقيري  ��حمد  �صارك   . �لمقد�صية  �ل�صرق 
��م��ام �لمحاكم �لبريطانية  ، ون�صط   1939 – ثورة 1936 
في  ���ص��ارك  كما   ، �لفل�صطينيين  �لمعتقلين  ع��ن  دف��اع��اً 
���ص��ع��ب��ن��ا فالحقته  ع���ن ح���ق  ل��ل��دف��اع  ع���ام 1937  م��وؤت��م��ر 

�ل�صلطات �لبريطانية فغادر �إلى م�صر عام 1940 .

�إلى فل�صطين حيث �فتتح مكتباً  بعد وفاة و�لده عاد 
وبمو�فقة  �لفل�صطينية  �لقيادة  لتختاره  ثم   . للمحاماة 
مد�فعاً  و��صنطن  في  �لإع��الم��ي  مكتبها  لير���ش  عربية 
وليو�جه   ، �لفل�صطيني  لل�صعب  �لم�صير  تقرير  حق  عن 
دعايات �ل�صهاينة �ليهود في �لترويج لإقامة وطن لهم 
من  ذل��ك  وغير  �ليهودية  �لهجرة  و�صد   ، فل�صطين  في 

ق�صايا �ل�صر�ع في ذلك �لزمن .
في �لعام 1949 – 1950 وبعد هجرته �لق�صرية - �إثر 
لال�مم  �ل�صوري  �لوفد  �صمن  عمل  لبنان  �إل��ى   - �لنكبة 
�لمتحدة �إذ كان يحمل �لجن�صية �ل�صورية، ثم ��ميناً عاماً 
م�صاعد�ً لجامعة �لدول �لعربية حتى �لعام 1957 . �ختير 
بعد هذ� وزير دولة ل�صوؤون �ل�م��م �لمتحدة في �لعربية 
�ل�صعودية ، ومن ثم ممثالً د�ئماً لها في �ل�مم �لمتحدة 

ولعدة �صنو�ت .
جهوده  كل  �ل�صقيري  كر�ش  �لدبلوما�صي  عمله  وفي 
في  �ل�صتعمار  وق�صايا  �لفل�صطينية  �لق�صية  لخدمة 
�لمغرب �لعربي ، وكان مد�فعاً �صلباً عن حقنا في كامل 
��ي تنازل عن هذ�  ��ر�صنا ، ولم ي�صجل في تاريخ �لرجل 

�لحق ل ب�صكل مبا�صر ول بطريقة غير مبا�صرة .
في ��عقاب وفاة �ل�صيد ��حمد حلمي عبد �لباقي ممثل 
عموم  حكومة  ورئي�ش  �لعربية  �لجامعة  ف��ي  فل�صطين 
من  �لمن�صب  ذل��ك  لي�صغل  �ل�صقيري  �ختير   ، فل�صطين 

قبل روؤ�صاء �لدول �لعربية حينها .
�ل�ول  �لقمة  موؤتمر  في  تكليفه  تم  فقد  ذكرنا  وكما 

تا��صي�ش منظمة �لتحرير عام 1964 .
في �لعام 1965 بتاريخ 31 / 5 – 2 / 6 �نعقد �لموؤتمر 
�ل�صقيري  ف��ق��دم  �ل��وط��ن��ي،  للمجل�ش  �ل��ث��ان��ي  �ل��وط��ن��ي 
�لتنفيذية  للجنة  ليتفرغ  �لمجل�ش  رئا�صة  من  ��صتقالته 
��ع�صائها  ت�صمية  �إي���اه  ومكلفاً  لرئا�صتها،  �نتخب  �لتي 

�لخم�صة ع�صر . 
بعد هزيمة عام 1967 و�لتي ت�صادف ذكر�ها �ل�ليمة 
�لكبير  �لمكافح  يونيو قدم   / �لخام�ش من حزير�ن  في 
في  �لتنفيذية  �للجنة  �إل���ى  ��صتقالته  فل�صطين  ورم���ز 
كانون �ل�ول / دي�صمبر من نف�ش �لعام حيث قبلت �للجنة 

��صتقالته ، و�نتخبت يحيى حمودة رئي�صاً بالوكالة .
ب���ا�ي عمل  ي��ق��وم  ول  �لكتابة  ي��م��ار���ش  ف��ي م�صر  بقي 
 ر�صمي حتى وقع �ل�صاد�ت �تفاقية كامب ديفيد �لت�صفوية ، 
فغادر م�صر غا�صباً ليقيم في تون�ش . لم يمهله �لمر�ش 
طويالً في تون�ش ، حيث �نتقل �إلى رحمة �هلل في �لخام�ش 
ناهز  عمر  عن   ،  1980 فبر�ير   / �صباط  من  و�لع�صرين 
�ل�صحابي  مقبرة  في  دفنه  تم  وقد   . و�ل�صبعين  �لثانية 
�لكبير ��بوعبيدة عامر بن �لجر�ح في غور �ل�ردن ، وعلى 
بعد ��قل من ثالثة كيلو متر�ت عن حدود فل�صطين كما 
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��و���ص��ى . ق���ّدم �ل��ر�ح��ل �ل��ع��دي��د م��ن �ل��م��وؤل��ف��ات للمكتبة 
�لعربية و�لفل�صطينية، منها : ق�صايا عربية - دفاعاً عن 
فل�صطين - فل�صطين على منبر �ل�مم �لمتحدة - ��ربعون 
�لعربية  �ل��دول��ة  م�صروع   - �ل�صيا�صية  �لحياة  ف��ي  ع��ام��اً 
�لمتحدة - من �لقمة �إلى �لهزيمة مع �لملوك و�لروؤ�صاء 

�لعرب - حو�ر و���صر�ر مع �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب .
وب��ع��د … ه���ل ه���ذ� ك���ل ���ص��يء ع���ن �ل���ر�ح���ل �لكبير 
و�لقائد �لفذ ��حمد �ل�صقيري ؟ ل ��حد ي�صتطيع ��ن يعطي 
ل�صعبه  بن�صاله وعطائه  بالإحاطة  �صو�ء  �لمو�صوع حقه 
�لمو��صفات  بكل  تمثل  ب�صيرة حياة عطرة  ��و   ، وق�صيته 
�لقول  ي��ح��ب �صعبه وي�����ص��دق��ه  ل��ق��ائ��د  م��ت��م��ي��ز�ً  ن��م��وذج��اً 

و�لعمل .
�لعظيم  وفار�صها  فل�صطين  لرجل  �لتقييم  ه��ذ�  �إن 
، �ل�مر  ل ينفي وج��ود ثغر�ت و��خ��ط��اء في حياة �لرجل 
�لطبيعي في مناخات �ل�صيا�صة �لعربية �لمقيتة و�لهابطة 
�لتي كان �لرجل يتعاطى معها مرغماً في �ل�غلب �ل�عم ، 

 

ذوي  لظلم  ت��ع��ر���ص��اً  �ل�ك��ث��ر  �لفل�صطيني  �ل��ق��ائ��د  ول��ع��ل��ه 
، وح��ت��ى م��ن �لفل�صطينيين  �ل��ع��رب  �ل��ق��ادة  �ل��ق��رب��ى م��ن 

�لذين لم يرو� في �لرجل �صوى �صلبياته ونقائ�صه .
لكن �صجاعة �لزعيم �لوطني ��حمد �ل�صقيري ودفاعه 
 �لم�صتميت عن ق�صية �صعبه ��مام كل محفل عربي ودولي ، 
�صو�ء ��كان ذلك في زمن �صابق لإن�صاء منظمة �لتحرير ، 
��و ��ثناء توليه قيادتها وحتى بعد ��صتقالته منها و�إلى يوم 

وفاته يغفر له ��خطاءه و�صلبياته ، وكما نوهنا لم ي�صجل 
على �لرجل ��نه �قترب من �لعتر�ف بالعدو �ل�صهيوني 

��و تقبل وجوده على ��ر�صنا �لعربية .
ول يفوتني ��ن ��ذكر موقفه �ل�بي و�ل�صجاع في موؤتمر 
قدم  و�ل���ذي   ، ح��زي��ر�ن  لهزيمة  �ل��الح��ق  �لخرطوم  قمة 
فيه لء�ته �ل�صبع ، ليتم �خت�صارها �إلى ثالث ، فينتف�ش  
�لعرب  �لقادة  �لموؤتمر محمالً  ويغادر  �ل�صقيري غا�صباً 
�لهزيمة  وح��ج��م  تتنا�صب  ل  �ل��ت��ي  ق��ر�ر�ت��ه��م  م�صوؤولية 
���صعد  ��حمد  ��ن  �لقول  عن  وغني   . نك�صة  ���صموها  �لتي 
�ل�صقيري �صبق ��ن �عتقل لمر�ت عديدة ونفي ولوحق من 
قبل �ل�صلطات �لبريطانية �لمحتلة ، فما وهنت له عزيمة 

وما تخاذل ��مام �ل�صغوط و�لإغر�ء�ت .
��ذكر بكل �لحب و�لتقدير  ��ن  وفي �لختام ل يفوتني 
و�لعرفان ، �لن�صجام �لكبير و�لوطني لرجل كبير ��عطاه 
 ، و�لإخ��ال���ش  �لوفاء  �صعبه  فا�عطى  وتقدير�ً  حباً  �صعبه 
�لجميلة و�لمعبرة  �ل�صورة  ويح�صرنا للدللة على هذ� 
ب�صكل  و���ص��وري��ة  غ���زة  ف��ي  �صعبه  ��صتقبله  ح��ي��ن   للقائد 
ل نظير له ، حينما حمل ب�صيارته على ��كف �لم�صتقبلين 
��روع  وب�����ص��ورة  نف�صه  �لقائد  يقابلها    ، وطنه  ��ب��ن��اء  م��ن 
حين نزل �صائر�ً على قدميه �إلى د�ر �لق�صاء �لعالي في 
�لذين  �ل��وف��ي  �ل�صعب  ��ب��ن��اء ه��ذ�  ، ليد�فع ع��ن  �ل��ق��اه��رة 
قامو� باغتيال من �عتقدو� ��نه ور�ء ما حدث ل�صعبنا من 

مجازر في ��يلول �ل��صود في �ل�ردن.

ق�شية العرب التي كانت مركزية ! *
�شالح عي�شى

ل بد ��نك جربت مثلي ، هذ� �لإح�صا�ش بخيبة �ل�مل 
 �لتي تناو�صك حين تلتقي بالم�صادفة ، با�ول فتاة ��حببتها ، 
بعد ثالثين عاماً من �لفر�ق ، ظل �ل�صوق �إليها يطاردك 
، حتى  �ل�صنو�ت  بعد كل تلك   ، تر�ها  تكاد  ، فما  خاللها 
�لميا�ش  ب��ق��ده��ا  ��ح��اط��ت  �ل��ت��ي  �ل�صحم  ��ط��ن��ان  ت��ذه��ل��ك 
، وزحام �لتجاعيد �لذي ق�صي على  �إلى منطاد  فحولها 
كل ما كان جمالً في مالمحها ، فتروح ت�صا�ل نف�صك في 

ده�صة ، عما فتنك فيها ، و�جتذبك �إلى حبها . 
�صيء من ذلك حدث لي ، حين عثرت - بعد ثالثين 
ثانية من مذكر�ت  - على طبعة  �صوقاً  �لبحث  عاماً من 
 ،  1980  -  1908 �ل�صقيري  ��ح��م��د  �لفل�صطيني   �ل��زع��ي��م 
�لمتعة  ، ل����ص��ت��ع��ي��د  م��ل��ه��وف��اً  ق���ر�ءت���ه���ا  ع��ل��ى  ف��ان��ك��ب��ب��ت 
منت�صف  في  �ل�ول���ى  ��ق���ر�� طبعتها  و��ن��ا  بها  �صعرت  �لتي 
�ل�صبعينات ، فاإذ� بهذه �لمتعة ، ت�صيع بين ��طنان �ل�صحم 

و�زدحام �لتجاعيد . ولعل �ل�صبب ��ن ما كان جديد�ً وباعثاً 
رو�ها  �لتي  �لوقائع  من  للقر�ءة  وم�صوقاً  �لده�صة  على 
، ���صبح �لآن  �ل�صقيري في مذكر�ته ، قبل ثالثين عاماً 
���صر�ر حول موقف  ��ذ�ع��ه من  ما  و��ن   ، ومعروفاً  قديماً 
�لنظم �لعربية من ق�صية فل�صطين ، كما �صمعها با�ذنيه 
��ثناء �لجتماعات �لمغلقة للروؤ�صاء و�لملوك �لعرب ، في 
، عقدت ثالثة منها  �لعربية  �لقمة  ��ربعة من موؤتمر�ت 
قبل هزيمة يونيو 1967 ، وعقد �لر�بع في �لخرطوم بعد 
غير  وبالتالي   ، متكرر�ً  ���صبح   ، مبا�صرة  �لهزيمة  ه��ذه 
�صالح لإثارة �لده�صة ، �إل ده�صتي ��نا من نف�صي ، ل�نني 
، بينما كنت خاللها  ��بحث عنه  ظللت كل هذه �ل�صنو�ت 

��عيد قر�ءته كل يوم من دون ��ن ��دري ��نني ��فعل ذلك . 
مايو  في  ب��د��ت   ، �لعربية  �لقمة  موؤتمر�ت  و�صيا�صة 
1946 ، حين �نعقد ��ول موؤتمر للملوك و�لروؤ�صاء �لعرب 

)*( �ل�هر�م �لعربي ، �لقاهرة ، 2007/12/1 . 
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ف��ي ��ن�����ص��ا���ش ب��دع��وة م��ن �ل��م��ل��ك ف����اروق - م��ل��ك م�صر 
و���ص��اح��ب ب���الد �ل��ن��وب��ة و�ل�����ص��ود�ن وك���ردف���ان ود�رف�����ور - 
و�ل�ردن  �ل�صعودية  وروؤ�صاء  ملوك  عن  ف�صالً   ، وح�صره 
�لعربية  �ل��دول  وهي   ، ولبنان  و�صورية  و�ليمن  و�لعر�ق 
�ل�صبع �لتي كانت قد ح�صلت على ��صتقاللها حتى ذلك 
�لحين ، وكانت قمة ��ن�صا�ش هي �لتي ��علنت ل�ول مرة ، 
��ن ق�صية فل�صطين لي�صت خا�صة بعرب   ، وب�صكل ر�صمي 
وهو   ، جميعاً  �لعرب  ق�صية  هي  بل   ، وحدهم  فل�صطين 
عبد�لنا�صر  �لرئي�ش  �إل��ي��ه  ��صتند  �ل��ذي  نف�صه  �لمنطق 
من  بينهم  ما  لوقف   ، �لعرب  و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  لدعوة 
حروب باردة و�صاخنة ، ولي�صتا�نفو� بعد 17 �صنة من عقد 
ويو�جهو�   ، �لقمة  م��وؤت��م��ر�ت  �صيا�صة  لهم  م��وؤت��م��ر  ��ول 
م�صروع » �إ�صر�ئيل « بتحويل مجرى نهر �ل�ردن باعتباره 
قال  كما   - تخ�ش  �لتي ل  فل�صطين  ق�صية  يهدد  خطر�ً 
�لبيان �لختامي لقمة ��ن�صا�ش - �صعب فل�صطين وحده ، 

بل هي ق�صية �لعرب جميعاً . 
�ل��ت��ي ���ص��اع ف��ي��ه��ا ح��و�ل��ي %80  ن��ك��ب��ة 1948  ��ن  وك��م��ا 
كان  ما  ن�صف  و��كثر من  �لتاريخية  فل�صطين  ��ر���ش  من 
�لذي  �لتق�صيم  قر�ر  بمقت�صى  للفل�صطينيين  مخ�ص�صاً 
عقد  بعد  ج���اءت   ،  1947 ع��ام  �لمتحدة  �ل�م���م  �����ص��درت��ه 
فيها  �صاع  �لتي   1967 نك�صة  ف��اإن   ، بعامين  ��ن�صا�ش  قمة 
لهم  خ�ص�صه  مما  للفل�صطينيين  تبقى  ق��د  ك��ان  م��ا  ك��ل 
��عقبت موؤتمر�ت  ، قد  ��ر���ش بالدهم  �لتق�صيم من  ق��ر�ر 
�لقمة �لثالثة �لتي عقدت عامي 1964 ، و 1965 على نحو 
يدعو للت�صاوؤل : هل هناك تالزم ما بين �لقمم �لعربية 
وبين �صياع فل�صطين ؟ وبمعنى ��و�صح : هل كان �إعالن 
�لعرب با�ن ق�صية فل�صطين تخ�ش �لعرب جميعاً ، ولي�ش 
�لفل�صطينيين وحدهم ، و��نها ق�صية �لعرب �لمركزية هو 

�صبب �صياع فل�صطين ؟ 
ك��ان ه��ذ� ه��و �ل�����ص��وؤ�ل �ل��ذي �صغلني و��ن ��ع��ي��د قر�ءة 
تختزنان   - وذ�ك���رة   - بنظرة  �ل�صقيري  ��ح��م��د  م��ذك��ر�ت 
�لثالثين  �ل�صنو�ت  خ��الل  ج��رى  ما  كل  وم�صاهد  وقائع 
�لتي م�صت منذ قر��تها ل�ول مرة ، ل�توقف ��مام ما عاناه 
من متاعب وعر�قيل ومطبات �صناعية ، ب�صبب �لتف�صير 
تخ�ش  ل  ق�����ص��ي��ة  فل�صطين  ل�����ص��ع��ار  �ل��ر���ص��م��ي  �ل��ع��رب��ي 
 ، جميعاً  �ل��ع��رب  تخ�ش  لكنها   ، وح��ده��م  �لفل�صطينيين 
�إلى  �لتالية  ، وترجمته �لقمم  ��ن�صا�ش  �لذي رفعته قمة 
في  لينتهي   ) �لمركزية  �لعرب  فل�صطين ق�صية   ( �صعار 
جميعاً  �لعرب  تخ�ش  ق�صية  فل�صطين  ��ن  �إل��ى  �لتطبيق 

فيما عد� �لفل�صطينيين . 
�لذي   - �لمق�صود و�لمتعمد   - �للب�ش  وكان ذلك هو 
حاول ��حمد �ل�صقيري على �متد�د �ل�صنو�ت �لخم�ش �لتي 
�صغل خاللها مقعد مندوب فل�صطين �لد�ئم في �لجامعة 
�لعربية ، وموقع رئي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بين 

��ن يقنع �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب   ، عامي 1963 و 1968 
 ، �لمركزية  �لعرب  فل�صطين هي ق�صية  با�ن كون ق�صية 
ل يعني ��ل يكون للفل�صطينيين ��نف�صهم ر��ي فيما يتعلق 
بها ، و��ن �لت�صامن �لعربي مع �لق�صية ل يعني ��ن يحل 
�لمت�صامنون محل �صاحبها في �لت�صرف فيها .. و�إذ� كان 
�صحيحاً ��ن �لموؤ�ص�صات �لتي تمثل �ل�صعب �لفل�صطيني قد 
�ل�صحيح  ، فمن  عام 1948  ��ر��صيه  �حتالل  بعد  تدمرت 
تقع   ، �لموؤ�ص�صات  ه��ذه  تدمير  م�صوؤولية  ��ن   - كذلك   -
�لذين   ، معه  �لمت�صامنين  عاتق  على  �ل�ول���ى  بالدرجة 
 ، للت�صامن  �لحقيقي  �لمعنى  فهم  �لبد�ية  منذ  ��خطا�و� 

و�عتبروه حلولً محل �لت�صامن معه . 
ق�صية  فل�صطين  �صعار  تف�صير  �إع��ادة  محاولة  وكانت 
�لعرب �لمركزية هي م�صدر �لمتاعب �لكثيرة �لتي عاناها 
��حمد �ل�صقيري ، عندما حاول في ظل �صيا�صة موؤتمر�ت 
 ، �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  �إح��ي��اء  يعيد  ��ن   ، �لعربية  �لقمة 
دوره في ق�صية تحرير  �لفل�صطيني  لل�صعب  بما يحفظ 
و�صكوك  م���خ���اوف  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �إذ   ، �ل��م��ح��ت��ل��ة  �ل�ر�������ش 
بمع�صكر  �آن��ذ�ك  يعرف  كان  فميا  وحلفائها  �ل�ردن  لدى 
�لمحافظين �لعرب ، من ��ن يكون �لهدف من �إحياء هذ� 
و�إقامة   ، �ل�ردن  ع��ن  �لغربية  �ل�صفة  �صلخ  ه��و   ، �لكيان 
يو�صف  ك��ان  م��ا  م��ع  تتحالف   ، فيها  فل�صطينية  حكومة 
با�نه مع�صكر �لتقدميين �لعرب ، وكان لدى �لمع�صكرين 
�صكوك با�ن �إحياء هذ� �لكيان ي�صعى لإلغاء �صعار فل�صطين 
ق�صية �لعرب �لمركزية لتتحول �إلى ق�صية قطرية تخ�ش 
�لفل�صطينيين وحدهم ، فيتحالفون مع ��حد �لمع�صكرين 
��و ي�صتقلون عنهما معاً فيفقد�ن معاً ورقة   ، �صد �لآخر 
�لت�صهير  ف��ي  ي�صتغلها  منهما  ك��ل  ك��ان   ، ر�ب��ح��ة  �صيا�صية 
��و  بالحق   - ور�ئ��ه��ا  م��ن  يجني  وك���ان كالهما   ، ب��الآخ��ر 

بالباطل - جماهيرية ل ي�صتحقها . 
�لوقائع  ب���م���ئ���ات  �ل�������ص���ق���ي���ري  م�����ذك�����ر�ت  وت�����زدح�����م 
و�لت�صريحات و�ل�قو�ل ، تك�صف �لتناق�ش �لحاد بين ما 
يقوله �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب في �لعلن ، وما ي�صدر في 
�لبيانات �لختامية لموؤتمر�ت �لقمة �لعربية من جانب ، 
وبين �لمو�قف �لفعلية و�ل�قو�ل �لحقيقية �لتي �صدرت 
كان  �لتي   ، �لموؤتمر�ت  �ل�صرية لهذه  �لجل�صات  عنها في 
هو   ، عقدها  �إل��ى  عبد�لنا�صر  ل��دع��وة  �لحقيقي  �ل�صبب 
�ل�صتفادة  من   » �إ�صر�ئيل   « لحرمان  عربية  خطة  و�صع 
مياه  لتحويل   ، ��ر��صيها  في  تقيمها  �لتي  بالم�صروعات 
هذه  لتحويل  م�����ص��روع��ات  ب��اإق��ام��ة   ، �ل�ردن  ن��ه��ر  رو�ف����د 
�لروؤ�صاء  نظر  لفت  لبنان  ��ن  وم��ع   ، لبنان  ف��ي  �ل��رو�ف��د 
و�لملوك منذ �لبد�ية ، �إلى ��نه مع ��صتعد�ده لإقامة هذه 
�لم�صروعات على ��ر��صيه ، �إل ��نه ل يملك قوة ع�صكرية 
للت�صدي ل�ية محاولة قد تقوم بها » �إ�صر�ئيل « لتدمير 
�لقمة  موؤتمر�ت  ��ن  ومع   ، �لعربية  �لتحويل  م�صروعات 
 ، م��وح��دة  عربية  ق��ي��ادة  لت�صكيل  خطة  و�صعت   �لعربية 
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ل��ح��م��اي��ة هذه  ع�����ص��ك��ري��ة  ف���رق  وت���دري���ب  ت��ت��ول��ى ت�صكيل 
�لقيادة ظلت على �متد�د خم�ش  ، فاإن هذه  �لم�صروعات 
�ل��دول �لعربية  ��ن  ، ل�صبب ب�صيط ، هو  �صنو�ت بال عمل 
�لتي تعهدت بتمويل �إن�صاء هذه �لفرق ، لم تدفع دينار�ً 

ول فل�صاً و�حد�ً مما تعهدت به . 
وك��ان ل بد ��ن يحدث ما حدث : دم��رت » �إ�صر�ئيل « 
يد�فع  من  تجد  لم  �لتي   ، �لعربية  �لتحويل  م�صروعات 
عنها فتوقفت ، ثم توقفت موؤتمر�ت �لقمة �لعربية نف�صها 
مع�صكر  بين  �ل�صر�ع  تجدد  بعد   ،  1965 ع��ام  �صيف  ف��ي 
�لمحافظين ومع�صكر �لثوريين ، ولم ت�صتا�نف �إل بعد ��ن 
 وقعت هزيمة 1967 ، ليجتمع �لعرب في موؤتمر �لخرطوم ، 
�آثار �لعدو�ن بدلً من �صعار تحرير  �إز�لة  ويرفعو� �صعار 
فل�صطين ، فيحتج ��حمد �ل�صقيري على ذلك ، وين�صحب 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��ن  ويعلن   ، �لموؤتمر  من 

مو��صلة  على  ق���ادرة  لتكون  موؤ�ص�صاتها  تنظيم  �صتعيد 
مع  متالحمة  �لإ�صر�ئيلي  �لح��ت��الل  وم��ق��اوم��ة  �لكفاح 

جميع �لقوى �لمنا�صلة في �لوطن �لعربي . 
�للجنة  ��ع�صاء  من  �صبعة  �إليه  قدم   ، با��صهر  وبعدها 
�لتنفيذية لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية مذكرة يطلبون 

منه فيها �ل�صتقالة من من�صبه . 
باإقر�ر موؤتمر  �نتهى عام 1974  .. وما  وذلك ما كان 
ب�����ا�ن م��ن��ظ��م��ة �لتحرير  �ل����رب����اط  ف���ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
لل�صعب  و�ل��وح��ي��د  �ل�����ص��رع��ي  �لممثل  ه��ي  �لفل�صطينية 
�لفل�صطيني ، ليفاجا� �لعرب في عام 1993 ، برئي�ش هذه 
�لمنظمة يا�صر عرفات وهو يوقع في ��و�صلو �تفاقاً يتبادل 
�إ�صر�ئيل « ، وكان ��حمد �ل�صقيري قد  فيه �لعتر�ف ب� » 
غادر �لدنيا ، بعد عام و�حد من توقيع �لمعاهدة �لم�صرية 

- �لإ�صر�ئيلية . 

 ، رو���ص��ي��ا  ف��ي  ول���دت  �ل��ت��ي  �لمحترمة  �ل�صيدة  ه��ذه   «
وتزوجت في ��ميركا ، وعا�صت في بولونيا ، ثم ��صتقرت في 
بلدي قد جاءت �إليكم من تل ��بيب لكي تف�صر لكم لماذ� 
وكيف وبا�ي حق يحتل �لغريب ��ر�ش �صاحب �لحق ؟ وكيف 
وبا�ي حق يطرد �ليهود �لعرب من بالدهم ؟ .. قولو� ��يها 
�ل�صادة لهذه �ل�صيدة �لمحترمة ، �إن �ل�صعب �لفل�صطيني 
موجود ولن تذيبه قوة في �لوجود ، و�إن عليها ��ن تعود 
�إلى ��ميركا ��و بولونيا ��و رو�صيا ؛ حيث بع�ش ��هلها ، و��ن 
تترك ��هلي يعودون ل�نهم �صيعودون �إلى وطنهم ذ�ت يوم 
��حر�ر� « . هذه هي كانت كلمات �ل�صقيري ، و�لتي وجهها 
�إلى جولد� مائير في �ل�مم �لمتحدة عندما طالبت باإلغاء 
وقالت   ، �لفل�صطيني  بال�صعب  �لخا�ش  �لم�صاعدة  بند 
هذ�  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ه��و  ��ي���ن  و����ص��ت��ف��ز�ز  با�صتهتار 
؟  عام  له كل  �لم�صاعد�ت  �ل��ذي تطرحون ق�صية �صرف 
�إنه ل يوجد �ليوم �صعب ��صمه �ل�صعب �لفل�صطيني ، وكان 
�ل�صقيري وقتها وزير �ل�صعودية ل�صوؤون �ل�مم �لمتحدة ، 
�لعربية  �ل�صقيري دعوة �لدول  وبعد هذه �لحادثة تبنى 
ثورية على غر�ر  �إقامة جبهة  �إلى  �لفل�صطيني  و�ل�صعب 
جبهة �لتحرير �لجز�ئرية لتعلن �لحرب على » �إ�صر�ئيل « 
ر�فعاً �صعار : �إن ر�صا�صة تطلق على ��ر�ش فل�صطين يتردد 
�صد�ها في ��روقة �ل�مم �لمتحدة ��كثر من مائة خطاب ، 
و��كثر من ��لف م�صروع قر�ر ، وبالفعل جرى تعيينه في 

من�صب ممثل فل�صطين في جامعة �لدول �لعربية . 
الخـطـيــب 

حفظ �ل�صقيري �لقر�آن �لكريم ، �إلى جانب �لمئات من 
�ل�حاديث �لنبوية ، و��قو�ل �لخلفاء و�ل�صحابة ، كما كان 
يقر�� ويكتب باللغة �لإنجليزية تماماً مثل بر�عته في �للغة 
كان م�صهور�ً  �لمتحدة  �ل�م��م  كان في  ، وعندما  �لعربية 
عن » �لم�صيو في�صن�صكي « مندوب �ل�صوفييت �لد�ئم في 
وقفو�  �لذين  �لخطباء  ��عظم  من  با�نه  �لمتحدة  �ل�م��م 
يعتقدون  �لكثيرون  وكان   ، �لدولية  �لمنظمة  على منبر 
��ن �ل�صقيري �لذي كان يبدع في خطاباته باللغة �لعربية 
�إنه كان  ��خذ يخطف �ل��صو�ء منه ، حتى  ��و �لإنجليزية 
�ل��ع��رب عندما  �لمندوبين  م��ن  ع��دد  ب��ه  ي��وم يحيط  ذ�ت 
في�صن�صكي  �لم�صيو  د�عبو�  عليهم  مقبالً  �ل�صقيري  ر��و� 
في�صن�صكي  نعتبره  �ل���ذي  �ل�صقيري  ه��و  ه��ذ�  ل��ه  فقالو� 
�لعرب .. فرد عليهم �لمندوب �ل�صوفييتي قائالً : ولماذ� 
. لم  �إن في�صن�صكي هو �صقيري �ل�صوفييت ؟!  ل تقولون 
��نه  على  �لعربية  �لجامعة  في  من�صبه  �ل�صقيري  يا�خذ 
من�صب بروتوكولي كما كان يظن �لذين قامو� بتعيينه ، 
بل �نطلق �ل�صقيري في �صل�صلة زيار�ت ��زعجت كل �لدول 
�لعربية ، �إذ �إنه ��خذ يتجول في مخيمات �لالجئين في 
�لبالد �لعربية ، ثم ��خذ يزور �لدول �لعربية ، و يعر�ش 
عليها م�صروعه ؛ حيث وجد معار�صة في �لبالد �لتي لم 

)*( �لميز�ن ، ��ناندل ، فيرجينيا ، 2009/3/27 . 

ال�شقيري .. موؤ�ش�س منظمة التحرير الفل�شطينية *
محمد الك�شيح
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]الب�شير الإبراهيمي ي�شتعين بال�شقيري للدفاع عن الجزائر *
في ذكرى المنا�شل العربي اأحمد ال�شقيري 2010/2/10

محمد الهادي الح�شني

في مثل هذه �ل�يام منذ ثالثين �صنة غّيب �لقدر وجهاً 
 ، �لعرب وعظمائهم  من وجوه  عظيماً  و�صخ�صاً   ، كريماً 

 

، ونما  ���صلها  زك��ا  �لتي  �ل�م��ة  �آم��ن��و� بوحدة ه��ذه  �لذين 
فرعها ، وعملو� بكل ما ��وتو� من قوة لكي تعود �صيرتها 
�ل�ولى عزيزة �لجانب ، كريمة �لحياة ، و��عني بهذ� �لوجه 
 �ل��صيل �لمنا�صل �لفل�صطيني ��حمد �ل�صقيري رحمه �هلل ، 
�لذي ل يعرفه ��بناء هذ� �لجيل من �لعرب ، ل�نهم ��ريد 
��نا�ش  لهم  وي��ق��ّدم   ، �ل��رج��ل  ه��ذ�  ��م��ث��ال  ��ن يجهلو�  لهم 

 

» لي�ش لهم في �لمكرمات جّل ول قّل « . 

تبنين  قلعة  في   1908 �صنة  في  �ل�صقيري  ��حمد  ولد 
بينهما  ي����وؤدم  ل��م  ت��رك��ي��ة  و��م  فل�صطيني  ��ب  م��ن  بلبنان 
في  ك���ان مقيماً  �ل���ذي  �صليم  ع��م��ه  ف��ت��زّوج��ه��ا   ، ف��اف��ت��رق��ا 
طولكرم بفل�صطين ، ولكن ��مه لم تمتد ��يامها ، فتوفاها 
�هلل في �صنة 1915 ، فا�صطر ��حمد ��ن يلتحق ببيت ��بيه 

في مدينة عكا ، �لتي تعلم فيها �لمرحلة �لبتد�ئية . 
�إلى  �ل�ثناء - وهو لما يبلغ �لحلم - تناهى  في تلك 
�صمعه ما كان يتد�وله �لكبار من حديث عن ذلك �لوعد 
�لم�صوؤوم ، �لذي توّلى كبره �لمجرم �للورد بلفور ، �لذي 
تعّهد فيه با�صم بريطانيا باإن�صاء » وطن « في فل�صطين 

 

ل� » جر�د ��وروبا « ، ثم لم يلبث ��ن ر��ى �لجيو�ش �لإنجليزية 

وهي تحتل فل�صطين في �صنة 1917 بعد هزيمة تركيا في 
�لحرب �لعالمية �ل�ولى ، �لتي كان من عو�قبها �لمبا�صرة 
على عائلة �ل�صقيري ��ن طردت من بيتها في عكا بدعوى 
، وقد �تخذ �صباط �لإنجليز ذلك  م��و�لة و�ل��ده لتركيا 
لهم ، ومن �ل�م��ور �لتي �نطبعت في ذهن  �لبيت م�صكناً 
فل�صطين  على  �ليهود  �آلف  تدفق  �آن���ذ�ك  ��ح��م��د  �لفتى 
�ل�صّر  ��ّول  ه��م   « �ل��ذي��ن   ، �لإنجليز  �لبغاة  حماية  تحت 
وو�صطه و�آخره منهم يبتدي و�إليهم ينتهي « ، كما يقول 

�لإمام �لإبر�هيمي . 
��تّم ��حمد �ل�صقيري در��صته �لثانوية في �لقد�ش ، ثم 
في  فانغم�ش   ، ب��ي��روت  ف��ي  �ل�ميركية  بالجامعة  �لتحق 
�لن�صاط �لطالبي ، مما ��ّدى �إلى طرده من �لجامعة ، ثم 
من لبنان لقيادته مظاهرة طالبية �صد �لوجود �لفرن�صي 

في �ل�صام ، وكان ذلك في �صنة 1927 . 
رجع ��حمد �إلى فل�صطين ، و�لتحق بمعهد �لحقوق ، 
 وكان في �لوقت نف�صه يعمل في جريدة » مر�آة �ل�صرق « ، 
وكان ��ول مقال له تحت عنو�ن : » تقّدم ��يها �ل�صاب و�طرد 
��باك « ، �حتجاجاً على �لزعامات �لفل�صطينية ، �لتي كانت 
من�صغلة بالكيد لبع�صها ، لهية عن �لخطر �ل�صهيوني ، 

�لذي �صيا�تي عليها كلها . 

)*( �ل�صروق ، �لجز�ئر ، 2010/2/11 . 

تكن تتوقع ��ن تتحول مهمة �ل�صقيري �إلى �إقامة تنظيم 
يتحول في �لنهاية �إلى جي�ش م�صلح ؛ حيث ��كد �ل�صقيري 
على ��ن �لكفاح �لم�صلح هو وحده �لطريق �ل�صليم لعودة 
�لالجئين ، و��ن �لم�صاومات �ل�صيا�صية ل يمكن ��ن تحرر 
فل�صطين ، ففي موؤتمر �لقمة �لعربية �ل�ول يناير 1964 
�كتفي بتكليفه باإجر�ء �ت�صالت مع �ل�صعب �لفل�صطيني 
��ن���ه ذه��ب بهذ�  �إل   ، �إن�����ص��اء ك��ي��ان فل�صطيني  ح��ول ف��ك��رة 
و�ل�صمو  �لجاللة  ���صحاب  ��ر�د  مما  ��ب��ع��د  �إل��ى  �لتكليف 
و�لفخامة و�ل�صيادة من �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب ، وقام 
لل�صعب  ممثالً  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ب��اإع��الن 
�لفل�صطيني في موؤتمر وطني تا��صي�صي عقده في �لقد�ش 
في ��يار/ مايو 1964 ، ولكن مو�قفه �لقوية كانت �صبباً في 

�إز�لته عن �لحياة �ل�صيا�صية بعد ذلك . 
لو�صيته  و�متثالً   1980/2/26 في  �ل�صقيري  توفي 
ك��م��ا ذك���رت ف��ي م��ق��دم��ة ك��ت��اب��ه » خ���ر�ف���ات ي��ه��ودي��ة « تم 
فاتح  �لجر�ح  بن  عبيدة  ��ب��ي  �ل�صحابي  مقبرة  في  دفنه 

فل�صطين ، ومحرر بيت �لمقد�ش ، وهي �لمقبرة �لو�قعة 
في �ل�غ��و�ر �ل�ردنية ؛ حيث تم دفنه في مقابر �ل�بطال 
وقادة �لفتوحات �إلى جانب ��بي عبيدة بن �لجر�ح ، ومعاذ 
�بن جبل ، و�صرحبيل بن ح�صنة ، ول�نه لم تطب نف�صه في 
تحرير �لقد�ش وبقية �ل�ر��صي �لمحتلة فقد طابت نف�صه 
 ��ن��ه ��صتقر �إل��ى ج��و�ر �ل��ذي��ن ه��زم��و� ذ�ت ي��وم �ل�ع����د�ء ، 

وحررو� ذ�ت يوم ��ر�ش �لمقد�صات . 
�ل�صقيري نتذكر ه��ذه �ل�ب��ي��ات من  ي��وم ذك��رى  وف��ي 

ق�صيدة �ل��صتاذ �ل�صاعر هارون ها�صم ر�صيد : 
وترتحُل ت��م�����ص��ي  ه���ك���ذ�   ، ��ه���ك���ذ� 

معتقُل و�ل�صعب  مغت�صب  و�لبيت 
وُحّجتها فل�صطين،  خ��ط��ي��ب  �إي����ه 

��نتهُل �ل���غ���ر�ء  �صفحاتك  ��ي  م��ن 
ب���الدي ع��م��ر غ�صبتها و��ن����ت ع��م��ر 

وعمر من �صمدو� فيها ، ومن بذلو� 
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�لفل�صطينية  للثورة  �ل�صقيري  ��حمد  �ل�صاب  تحم�ش 
�إ�صهامه فيها  �لكبرى �لتي �ندلعت في عام 1936 ، وكان 
�ل�صلطات  �ل��ذي��ن قب�صت عليهم  �ل��ث��و�ر  ع��ن  �ل��دف��اع  ه��و 
فلجا�   ، به  تترّب�ش  �ل�صلطات  ��ن هذه  فعلم   ، �لإنجليزية 
�إلى م�صر �إلى �صنة 1940 ، حيث عاد �إلى فل�صطين ب�صبب 

وفاة و�لده ، وفتح مكتباً خا�صاً به للمحاماة . 
���ّص�صت جامعة �لدول �لعربية ، وتقرر تا��صي�ش مكاتب 
تابعة لها في بع�ش �لعو��صم ، للتعريف بالق�صايا �لعربية 
 ، �لفل�صطينية  �لق�صية  مقدمتها  وف��ي   ، لها  و�ل��دع��اي��ة 
�لعربي  �لإع���الم  لمكتب  م��دي��ر�ً  �ل�صقيري  ��حمد  وُع��ّي��ن 
في و��صنطن ، ثم ��عيد للمهمة نف�صها في مكتب �لإعالم 
حتى  فيه  ��صتمر  �ل��ذي   ، �لقد�ش  ف��ي  �لمركزي  �لعربي 
�لكيان  ب��ت��ا����ص��ي�����ش  ف��ي 1948  �ل��ك��ب��رى  �ل��ج��ري��م��ة  وق��ع��ت 
مجرمي  ��ك��اب��ر  من  مبا�صر  بدعم   ، �لهجين  �ل�صهيوني 
�لتحاد   ، ، فرن�صا  ��ميركا   ، : بريطانيا  �لحديث  �لع�صر 
�ل�صوفييتي .. فا��صبح �ل�صقيري من �لالجئين مثل مئات 
في  ن�صاطه  ي�صاعف  ور�ح   .. �لفل�صطينيين  من  �لآلف 
�صبيل ق�صية بلده من خالل ما ���صند �إليه من مهام في 
��و في جامعة �لدول �لعربية �لتي  بع�ش �لدول �لعربية 
 ، �إلى 1956  ��ميناً عاماً م�صاعد�ً من ع��ام1951  ُعّين فيها 
ويدعو �إلى �لإعد�د �لجيد ل�صتعادة �لكر�مة �لمغ�صوبة ، 
و��صترجاع �ل�ر�ش �لم�صلوبة ، ل�نه كان يوؤمن » ��ن �لقانون 

�لدولي لن ينقذ فل�صطين « . 
في خريف 1951 ح�صر �ل�صقيري دورة �ل�مم �لمتحدة 
�لتي عقدت في باري�ش نائباً لرئي�ش �لوفد �ل�صوري فار�ش 
�لخوري ، وكان �لإمام محمد �لب�صير �لإبر�هيمي قد ذهب 
�إلى باري�ش لكي يت�صل بوفود �لدول �لعربية و�لإ�صالمية ، 
ويطلب منها طرح �لق�صية �لجز�ئرية ، فكان ممن تعرف 
 �إليهم و��عجب بهم ، و��عجبو� به فا�صل �لجمالي ) �لعر�ق ( ، 
فار�ش �لخوري ) �صورية ( ، �صالح �لدين با�صا ) م�صر ( ، 
عبد �لرحمن عز�م ) ��مين عام جامعة �لدول �لعربية ( ، 

��حمد �ل�صقيري ) نائب رئي�ش �لوفد �ل�صوري ( . 
منذ   - لل�صقيري  �لإب��ر�ه��ي��م��ي  �لإم����ام  �حتفظ  لقد 
 ذلك �للقاء - ب�صورة ح�صنة من حيث معارفه �لو��صعة ، 
وعو�طفه �ل�صادقة ، وقدرته على �لعمل ، وقد �زد�د �لإمام 
�إلى  �صافر  �ل�صقيري بعدما  �لجو�نب في  تا�كد�ً من هذه 
�لم�صرق في ربيع عام 1952 ، للدعاية للق�صية �لجز�ئرية 
، ولهذ� عندما ��ذن رّبك باإعالن �لجهاد في �لجز�ئر في 
�ل�صعب  �إل��ى جانب  �لعربية  �ل���دول  ووق��ف��ت   ،  1954 ع��ام 

�ل��ج��ز�ئ��ري ف��ي ج��ه��اده ، وك���ان ف��ي م��ق��دم��ة ت��ل��ك �لدول 
�لمملكة �لعربية �ل�صعودية �لتي كانت ��ول دولة » تكلفت 
 ،  )1(  » �لمتحدة  �ل�م��م  هيئة  في  �لجز�ئر   بعر�ش ق�صية 
 بعث �لإمام �لإبر�هيمي ر�صالة �إلى �لملك �صعود جاء فيها : 
نلفت  اأن   - الجاللة  �شاحب  يا   -  .. لنا  ا�شمحوا   «
رجلين  العرب  رجالت  بين  من  اأن  اإلى  جاللتكم  نظر 
من  الجزائر  ب�شوؤون  التام  الإلمام  في  متخ�ش�شين 
جميع نواحيها ، مع الإخال�س والغيرة والجراءة ، ومع 
ال�شدق في خدمة جاللتكم وهما : الأ�شتاذ اأحمد بك 
فاإذا   ، با�شا  عزام  الرحمن  عبد  والأ�شتاذ   ، ال�شقيري 
وافق نظركم ال�شامي على اأن تكلفوهما - اأو اأحدهما - 
بال�شتعداد من الآن لمتابعة ق�شايا الجزائر والدفاع 
 عنها با�شم جاللتكم كعون وتعزيز ل�شفارتكم بوا�شطن ، 
اإن راأيتم هذا ووافقتم عليه كنتم قد و�شعتم الق�شية 
محيط   ، وبراهينها  باأدلتها  عالم   ، بارع  محاٍم  يد  في 
بجزئياتها وكلياتها ، ولكم النظر الحالي في تفا�شيل 

المو�شوع وكيفياته « )2( . 
 وقد ��صتجاب �لملك �صعود لقتر�ح �لإمام �لإبر�هيمي ، 
في  �ل�صعودية  للمملكة  ممثالً  �ل�صقيري  ��ح��م��د  وع��ّي��ن 
�ل�مم �لمتحدة ، حيث جادل عن ق�صية �لجز�ئر وق�صايا 
�لعرب جد�لً حار�ً ، حتى قال �لرئي�ش �ل�ميركي �آيزنهاور 
�لمملكة  يمثل  ل  �ل�صقيري  �إن   «  : �صحافي  موؤتمر  في 

�لعربية �ل�صعودية !؟ « )3( 
ل��ق��د ��ل��ق��ى ��ح��م��د �ل�����ص��ق��ي��ري م��ن ع��ل��ى م��ن��ب��ر �ل�مم 
�لمنطقية  �ل���ق���وة  م���ن ح��ي��ث  ر�ئ���ع���ة  �ل��م��ت��ح��دة خ��ط��ب��اً 
�لجز�ئر  عن  دف��اع��اً  ��ل��ق��اه  ��ول خطاب  وف��ي   ، و�لبالغية 
نّبه �إلى » ��ن �لجز�ئر ل تكافح لتنال ��صتقاللها ، ولكنها 
تكافح لت�صترد وت�صتعيد ��صتقاللً �نتزع منها ، �إن �لجز�ئر 
لت�صترد  تكافح  ولكنها  ج��دي��دة؛  دول���ة  لتبني  تكافح  ل 
وت�صتعيد دولتها �لتي كانت قائمة في زمن لم يكن فيه 
عدد من �لدول �لمعا�صرة قائمة ��و موجودة « )4( ، وعندما 
�صلة  �لجز�ئرية  للثورة  ��ن  فرن�صا  خارجية  وزي��ر  زع��م 
و�ل�صعوب  �لجز�ئري  �ل�صعب  عنها  لينف�ّش  بال�صيوعية 
�لإ�صالمية ، رّد عليه �ل�صقيري قائالً : » �إذ� كان �صيء من 
هذ� موجود�ً في �لجز�ئر فاإني ل ��رى د�عياً ل�ن يت�صرب 
�لقلق �إلى �لم�صيو بينو ، ذلك ��ن �ل�صيوعية لها وجودها 
و��ثرها في �لمجتمع �لإفرن�صي .. « )5( . وعن �لعون �لذي 
تتلقاه �لجز�ئر من �لدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة و�حتجاج 

 )1( مولود قا�صم ، نايت بلقا�صم : ردود الفعل الأولية على غرة نوفمبر .. �ش203 . 
 )2( اآثار الإمام الإبراهيمي ج5 �ش 51 - 52 . 

 )3( خيرية قا�صمية : اأحمد ال�شقيري ، زعيماً فل�شطينياً ورائداً عربياً ، ط �إلكترونية . �ش 103 . 
 )4( ��حمد �ل�صقيري : ق�شة الثورة الجزائرية ، �ش16 . ويظن ��نا�ش ��ن �ل��صتاذ مولود قا�صم هو ��ول من ��صتعمل هذ� �لتعبير . 

 )5( �لمرجع نف�صه ، �ش26 .
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فرن�صا على ذلك ، قال �ل�صقيري : » �إن فرن�صا �لتي ت�صكو 
�لآن من �لعون �لخارجي �لذي ُيقّدم للجز�ئريين كان لها 
، وقد تلقت  �صا�ن مع �لعون �لخارجي ، لقد قّدمت عوناً 
عوناً « )1( . ومن ��روع ما قاله ��حمد �ل�صقيري : » �لرئي�ش 
ديغول خيب �آمالنا في �لجنر�ل ديغول « . وعندما ��جبر 
دي��غ��ول على  �ل��ج��ن��ر�ل  �ل��ج��ز�ئ��ري وم��ج��اه��دوه  �ل�صعب 
، لم يَر �ل�صقيري في  �لعتر�ف بحق �ل�صعب �لجز�ئري 
 : يقول  خطب  ب��ل   ، �لجز�ئر  على  لديغول  ف�صالً  ذل��ك 

 

» �لجنر�ل ديغول حّرر فرن�صا مرتين .. في �لمرة �ل�ولى 
��صتطاع ��ن يحرر فرن�صا من �لنازية ، وفي �لمرة �لثانية 
من  فرن�صا  تحرير  ف��ي  كبير  دور  دي��غ��ول  للرئي�ش  ك��ان 

�ل�صتعمار « )2( . 
لقد كتب �لقدر ��ن يكون ��حمد �ل�صقيري هو ��ول رئي�ش 
لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، ومن ��هم ما ��نجزه في 
�لمنظمة تكوين جي�ش  ر���ش فيها  �لتي  �لق�صيرة  �لفترة 
مما  ��كثر  �إخو�نه  من  عانى  وقد   ، �لفل�صطيني  �لتحرير 
عانى من ��عد�ئه ، مما جعله يردد : » �إنني ق�صيت ��يامي 
ع�صر  ثالثة  عنقي  وف��ي  �لتحرير  منظمة  في  و��ع��و�م��ي 

حبالً يم�صكها ثالثة ع�صر ملكاً ورئي�صاً « )3( . 
دي�صمبر  في  �لمنظمة  رئا�صة  من  �ل�صقيري  ��صتقال 
فعل  بعدما  غ��ادره��ا  �ل��ت��ي  �ل��ق��اه��رة  ف��ي  و��صتقر   ،  1967
�ل�صاد�ت فعلته بالتنكر ل�مته ومو�لته ل�عد�ئها ، و��صتقر 
فترة في تون�ش �إلى ��ن ��صتدت عليه وطا�ة �لمر�ش ، فُنقل 
�إلى عّمان بال�ردن ، حيث ��تاه �ليقين في 26 فبر�ير من 
�ل�صحابي  مقبرة  في  يدفن  ��ن  ��و�صى  وقد   ،  1980 �صنة 
 ، �ل�ردن  ف��ي غ��ور  �ل��ج��ر�ح  ب��ن  ��ب��ي عبيدة عامر  �لجليل 
على بعد 3 كم من حدود فل�صطين مع �ل�ردن ، رحم �هلل 
�لمنا�صل �لكبير ��حمد �ل�صقيري ، وجز�ه عما قدمت يد�ه 

لدينه ولوطنه وقومه جز�ء ح�صناً . 

تعليقات اإلكترونية على المقال
تعليق 1

نجيب قا�شم - الرمثا/الأردن
�ل�خ �لكريم �ل�صيد/ محمد �لهادي �لح�صني

كذ� يكون �لوفاء وهكذ� يكون �لرجال .
قدمو�  من  تن�ش  ول��م  ��متك  لق�صايا  وفياً  كنت  لقد 
��حمد  بال�صيد/  ممثلة  �ل�م��ة  هذه  �صا�ن  لرفعة  ونا�صلو� 
��و  ن�صيه  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ف��ي   ، �هلل  رحمه  �ل�صقيري  ���صعد 
تنا�صاه �لعديد من ��بناء بلده وقيادته �لتي تمتطي مركب 

�ل�صندباد �لتائه في عر�ش بحر متالطم . 
قياد�ت  م��ن  ���ص��ع��و�ء  حملة  تف�صلت  ك��م��ا  و�ج���ه  ل��ق��د 

�لقيادة  وهي   ، �لم�صلح  �لكفاح  لتفجير  �صعت  فل�صطينية 
�لتي �صلمها �لر�ية طائعاً عندما �صعر با�ن مرحلة �لكفاح 
�ل�صيا�صي لم تعد تجِد نفعاً بعد هزيمة ) نك�صة ( حزير�ن 
ول ��خفيك �صر�ً ��نني كنت من بع�ش ناقديه �آنذ�ك ، وكنت 

فتًى في �لمرحلة �لثانوية . 
وت��ط��وع��ت ف��ي ه���ذه �ل��ح��رب �ل��م��ذك��ورة : ب��م��ا �صموه 
، وكان كل و�حد منا يحمل �صارة  �آن��ذ�ك �لدفاع �لمدني 
على ذر�عه كتب عليها عبارة من �إحدى �لعبار�ت �لتالية : 
) �إ�صعاف - �إنقاذ - و�صرطة ع�صكرية ( ، وقد �صادف ��ن كنا 
��قيم في مدينة  �ل�صام عمان حيث  ليلة على طريق  ذ�ت 
فطلبنا   ، قادمة  �صود�ء  ب�صيارة  ف��اإذ�   ، �لحدودية  �لرمثا 
�إليها �لتوقف فوقفت ، ولما نظرنا بد�خلها كان �لمرحوم 
لم  ثالث  و�صابط  ريا�ش  �لمنعم  وعبد  �ل�صقيري  ��حمد 
وو��صلو�  فحييناهم   ، جميعاً  �هلل  رحمهم   ، �إليه  نتعرف 

�صيرهم �إلى دم�صق عبر حدود �لرمثا . 
ومن مفارقات ذلك �لمكان ��نه ذ�ت يوم ��لقينا �لقب�ش 
 على مر��صل �صحفي ، فقلنا له : ��نت جا�صو�ش �إ�صر�ئيلي ؟ 
فا�جاب : ��نا مر��صل �صحيفة �إزفي�صتيا �ل�صوفييتية ، وقد 
��تيت لتغطية ��نباء �لحرب في �لجبهة �ل�ردنية ، ولكن من 
��نتم ؟ فقلنا له : �لحماية �لمدنية . فقال : لقد ��تيت من 
با�يديهم  يحملون  وكانو�  مثلكم  �صباباً  و�صاهدت  �صورية 
؟  ��ن��ت��م  �صالحكم  ف��ا�ي��ن   ) رو���ص��ي��ة  كال�صنكوف   (  ب��ن��ادق 
فقلنا له : ��ل ترى �ل�صريط على ��ذرعنا ؟ ف�صحك قائالً : 

 

؟  �لإ�صر�ئيلية  �لطائر�ت  �صت�صقط  �ل��صرطة  ه��ذه  وه��ل 
ف�صرخنا به كي ي�صمت : ��رجو ��ن ل ت�صحك . و�قتدن����اه 
�لإد�ري  �ل��ح��اك��م  وك���ان   ، �آن����ذ�ك  �لع�صكري  �ل��ح��اك��م  �إل���ى 
 ويدعى ح�صن �لمومني ، فا�ح�صن وفادته وودعه لمهمته . 
��خي  ي��ا  ن�صيت   ، �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل�صيد  �إل��ى  وع���ودة 
��ن تذكر ��نه ��ّلف كتاباً لدّي ن�صخة قديمة منه عنو�نه : 

 

) ق�صايا عربية ( وفي مقدمته عبارة تقول : دفاعاً عن 
فل�صطين و�لجز�ئر . 

 تعليق 2
 �شاهر الحاج عي�شى - تون�س

�لح�صني على  �ل��ه��ادي  �ل����ص��ت��اذ محمد  ب��د�ي��ة  �����ص��ك��ر 
 مقاله �لجيد ، و�لنابع من �إيمانه �لجز�ئري �لفل�صطيني ، 
�لذي هو قريب  �لما�صي  �إلى  �لنّيرة لرجوعه  وبذ�كرته 
�لما�صي  و�����ص��ب��ح   ، �لإع����الم  عنه  وت��غ��اف��ل  �ل��ن��ا���ش  ن�صيه 
للتفاخر في بع�ش  �إل  �لمن�صيات  �لما�صي من  ورج��الت 
دون  ح��ادث��ة  ��و  ذك��رى  ل�صتذكار   ، م��ا  ب�صيء  �لمنا�صبات 
وقدمو�   ، ب�����ص��دق  ن��ا���ص��ل��و�  ل��ل��ذي��ن  بالجميل  �لع���ت���ر�ف 
�لدول  باقي  في  �لتحرر  وق�صايا  �لفل�صطينية  للق�صية 

 )1( ��حمد �ل�صقيري : ق�شة الثورة الجزائرية ، مرجع �صابق ، �ش27 .
 )2( �لمرجع نف�صه ، �ش 163 .

 )3( ��حمد �ل�صقيري : من القمة اإلى الهزيمة . �ش 165 .
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كم ظلمنا هذا الرجل ! *
راتب �شهاب)1(

نعم �إن م . ت . ف هي �لممثل �ل�صرعي و�لوحيد لل�صعب 
��توقف ل�ق��ول : » رحم �هلل �لرجل   ، �لفل�صطيني . وهنا 
و��حد   ، �لمعا�صر  تاريخنا  من  هاماً  ج��زء�ً  ���صبح  �ل��ذي 
لها  رئي�ش  و��ول   ، �لتحرير  لمنظمة  �صة  �لموؤ�صِّ �ل�عمدة 

 

- �لمرحوم ) ��حمد �ل�صقيري ( �لذي له ما له ، وعليه ما 
 عليه .. « . ولكن علينا ��ن نعترف �ليوم ونقول بكل جر��ة : 
كم ظلمنا تاريخ هذ� �لرجل .. وكم ز�ود عليه �لجميع .. 
وكم ��ُل�صقت به �لكثير من �لنعوت و�ل�صفات �لتي ل يليق 
�لو�صطية  ت��ارة بحجة   .. ��صتعادتها  �لمقام  في مثل هذ� 
و�لم�صاومة .. وتارة �لدعاء بعدم ممار�صة �لكفاح �لم�صلح 

�لتي  �ل��ذر�ئ��ع  ه��ذه  وط��ا�ة  تحت  و���صقطناه   ، و�لمقاومة 
�لذي عرفته  �لرجل  ، وهو  ثبت بطالنها وعدم �صحتها 
ولم  �لمتحدة  �ل�م��م  و��روق���ة  و�لدولية  �لعربية  �لمنابر 
ي�صجل عليه في عمره �لمديد كلمة و�حدة - ل من قريب 
��ن��ه تنازل عن ذرة ت��ر�ب من ��ر�ش  ول من بعيد - ت�صير 
فل�صطين ، من نهرها �إلى بحرها ، لدرجة ��نه �نتقل �إلى 
با�نه يريد ��ن يقتلع �ل�صهاينة من  جو�ر ربه وظل متَّهماً 
��ر�ش فل�صطين ، بل و��معن �ل�صهاينه و�ل�صتعمار وعمالوؤه 
في محاولة ت�صويه �صورته وموقفه بفرية كبرى هي ��نه 

يريد ��ن يرميهم في �لبحر ، و�صتان بين �لمقولتين . 

)*( من كلمة ��لقاها في مهرجان ��قيم بمنا�صبة ذكرى تا��صي�ش جبهة �لن�صال �ل�صعبي في مخيم �ليرموك - �صورية بتاريخ 2010/4/16 . 
)1( ع�صو �للجنة �لمركزية لحزب �لبعث �لعربي �ل�صتر�كي ، ��مين فرع �ليرموك . 

)**( مقابلة ��جرتها معه جريدة �لقب�ش ، �لكويت ، 2010/4/18 .

�لعربية ومنها �لجز�ئر �لتي قدمت �لكثير ، هوؤلء �لنا�ش 
من �ل�صعب �لعادي لم يكن في خلدهم وفي ذ�كرتهم �إل 
تكن  ل��م   ، �ل��وط��ن  م�صلحة  �إل   ، �لتحرير  �إل   ، �لن�صال 
�لفا�صل  ��خ��ي  نعم   ، �ل��صا�ش  هي  �ل�صخ�صية  م�صالحهم 
و�إنك   ، حقيقة  هي  �ل�صهيد  �لمرحوم  عن  ذكرته  ما  كل 
��صتعنت بالعديد من �لم�صادر و�لمعلومات �ل�صحيحة . 

�ل��ت��ع��ّرف على  ل��ي �صرف  ل��م يح�صل  �لعزيز  ��خ��ي  ��ن��ا 
�لمنا�صل ��حمد �ل�صقيري عن قرب ، لكن كان لي �ل�صرف 
وزوجته  ��ولده  م��ن  �ل��ب��ع�����ش  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ت  ��ن  �ل��ع��ظ��ي��م 
�ل��ف��ا���ص��ل��ة ، ل��و ��ك��ت��ب ���ص��ف��ح��ات و���ص��ف��ح��ات ع��ل��ى ��عمدة 
��وفيهم حقهم بف�صل �لتربية  ��و في كتاب لن  �ل�صحافة 
�لتي   ، �لعائلة  ه��ذه  بها  تتمتع  �لتي  و�لحياء  و�ل�خ���الق 
من  �لكريمة  �لماآثر  و��خ��ذت  �لح�صن  �لخلق  على  تربت 
�لو�لد �لكريم ، لقد عرفتهم في تون�ش وعا�صرتهم ع�صرة 
 �ل�خ �ل�صادق ، وكلما ��ريد ��ن ��رتقي �إلى م�صتو�هم �لر�قي ، 
و�لتو��صع  و�لإخ��ال���ش  للنبل  �لعالي  بالم�صتوى  ��ُف��اج��ا� 
و�لمحبة وم�صاعدة �لنا�ش ، وعلى طريقة يدك �لي�صرى 

ل تعرف ما قدمت يدك �ليمنى . 

��خي �لكريم ، ��كتفي بهذ� �لقدر من �لتدخل ، و���صيف 
�لدر��صات  كبير�ً من  ع��دد�ً  �لمرحوم قد خلف ور�ءه  با�ن 
خا�ش  ب�صكل  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح���ول  و�ل��م��وؤل��ف��ات 
توثق  لكي  ��ذك���ر  ومنها   ، ع��ام  ب�صكل  �لعربية  و�لق�صايا 

��جيالنا �لقادمة وتتعرف : 
 - من �لقد�ش �إلى و��صنطن

 - ق�صايا عربية
 - دفاعاً عن فل�صطين و�لجز�ئر

 - فل�صطين على منبر �ل�مم �لمتحدة
 - ��ربعون عاماً في �لحياة �لعربية و�لدولية

 - حو�ر و���صر�ر مع �لملوك و�لروؤ�صاء
 - من �لقمة �إلى �لهزيمة

 - معارك �لعرب
 - علم و�حد وع�صرون نجمة

 - �لطريق �إلى جنيف
 - �لجامعة �لعربية
 - خر�فات يهودية

ال�شقيري يوقف الفيتو ال�شوفييتي على قبول الكويت في الأمم المتحدة ** 
خيري الدين اأبو الجبين

كان خيري �لدين ��بو �لجبين �صاهد�ً على دور ��حمد 
لإقناع   ،  1962 ع���ام  مو�صكو  �إل���ى  �ل�صفر  ف��ي  �ل�صقيري 
�لت�صويت  عند  �لفيتو  ��صتخد�م  بعدم  �ل�صوفييت  �لقادة 
 على �ن�صمام �لكويت كع�صو جديد في �ل�مم �لمتحدة ، 

و�طالعه له على �لر�صالة �ل��صلية �لموقعة من �لمرحوم 
�إلى  ل��ل��وزر�ء  رئي�صاً  ك��ان  عندما  �ل�صالم  �صباح  �ل�صيخ 

�ل�صقيري بحكم عالقة هذ� �ل�خير بال�صوفييت . 

 �رتبط ��بو �لجبين بعالقة خا�صة مع �ل�صقيري �لذي 
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في  ل��ه  كتابين  طباعة  على  ب��الإ���ص��ر�ف   1978 ع��ام  كلفه 
�لكويت ، هما : » علم و�حد وع�صرون نجمة « و » �لطريق 
�إلى موؤتمر جنيف « وهو رئي�ش - وما ز�ل - » لجنة تخليد 
ذكرى �لمجاهد ��حمد �ل�صقيري « في �لكويت بعد وفاته 

عام 1980 . 
�صنو�ت؛  خم�ش  ل��م��دة  �لكويتية  �ل��ح��ك��وم��ة  ��ع���ارت���ه   
 لي�صبح ��ول مدير لمكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 
يتقا�صى  ��صتمر  بل   - �لمنظمة  من  ر�تبه  يتقا�ش  ول��م 
 - �لكهرباء  وز�رة  في  يعمل  حكومياً  موظفاً  كونه  ر�تبه 
بعد ��ن جرى �نتخابه من قبل ��بناء �لجالية �لفل�صطينية 
 ،  1963 عام  �لكويت  في  فل�صطين  ��بناء  لموؤتمر  كرئي�ش 
لي�صار بعد �صنة �إلى �إعالن �لكيان �لفل�صطيني عند �إن�صاء 

�لمنظمة وحتى عام 1969 . 
 ي�صتذكر ��بو �لجبين ، بالعرفان و�لتقدير ، دور �لكويت 
 ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�����ص��اع��دة  ف��ي  و�ل��ع��رب��ي   �ل��ق��وم��ي 
 وم�صاعدة ق�صيته �لوطنية ، ل�صيما في عهد �لمرحومين : 
�صمو �ل�مير �ل�صيخ عبد�هلل �ل�صالم و�صمو �ل�مير �ل�صيخ 
ورئي�صاً  للخارجية  وزي����ر�ً  ك��ان  عندما   ، �ل�صالم  �صباح 
للوزر�ء ، وكذلك في عهد �ل�مير �لحالي �صاحب �ل�صمو 
يتوقف عند  ه��ذ�  وف��ي   .. �ل�صباح  �ل�ح��م��د  �صباح  �ل�صيخ 
عبد�هلل  �ل�صيخ  �لمرحوم  ��ي���ام  �لتحرير  �صريبة  فر�ش 
�ل�صالم ، بناء على طلب ��حمد �ل�صقيري بن�صبة 5% على 

�لموظفين �لفل�صطينيين �لعاملين في �لحكومة ، وكذلك 
باإقامة   - دول��ة خليجية  ك��ا�ول   - �لكويت  �صمحت  عندما 
مع�صكر�ت تدريب للمتطوعين �لفل�صطينيين في منطقة 
�لدوحة ، وتحت �إ�صر�ف �صباط كويتيين وكل هذ� تحت 
عنو�ن كبير ، ��ّن �لكويت دعمت و���صهمت وقدمت �لكثير 
منذ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و��ب��ن��اء  �لفل�صطينية  للق�صية 
 �لع�صرينات ، حينما ز�رها ��ول وفد فل�صطيني عام 1923 ، 
ولقاء �لوفد بالمرحوم �ل�صيخ ��حمد �لجابر وكان مكوناً 
ور�صيد   ، �لتميمي  و��مين   ، �لح�صيني  ��مين  �لحاج   : من 
�لحاج �إبر�هيم ، حيث جمع تبرعات في حينه بمبلغ 1362 

جنيهاً م�صرياً . 
منظمة  لمكتب  كمدير  من�صبه  م��ن  ��صتقالته  بعد 
�لتحرير �لفل�صطينية عام 1969 ، و�لتي ح�صلت بعد تولي 
فتح و�لف�صائل �لفل�صطينية قيادة �لمنظمة ، ولكونه من 
�لم�صتقلين ، لم يجد نف�صه على وفاق مع هذ� �لتيار فاآثر 

�لن�صحاب . 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ر�صالة  �إن   : �لجبين  ��ب��و  ويقول 
وقد   ، �ليد  بخط  كانت  �ل�صقيري  بتكليف  �ل�صالم  �صباح 
له في منزله  زيار�تي  �إح��دى  في  عليها  �ل�صقيري  ��طلعني 
�ل��صف  ومع   ، �لمنظمة  من  ��صتقالته  بعد  بلبنان  بكيفون 
�لتي  ومكتبته  �ل�صقيري  ��ور�ق  �صمن  فقدت  �لر�صالة  ف��اإن 
نهبتها �لقو�ت �ل�صهيونية عند �جتياحها لبنان عام 1982 . 
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الف�شل ال�شاد�س ع�شر : ال�شقيري بعد ربع قرن ) �شهادات (
 

مقدمة
	•�� . ��حمد �ل�صعدي    �ل�صقيري في مو�جهة تحميل �لقياد�ت �لفل�صطينية �إثم �لتنازلت 

	•�� . ��حمد �صعيد    ��حمد �ل�صقيري رجل ل ين�صى
�ل�صقيري .. ��م�صك �لع�صا من طرفيها  	•�� . د . ��ني�ش �صايغ   

	 د . جميل �صالح مرقة   �ل�صقيري بعد خم�صة وع�صرين عاماً على �لرحيل 
	 �� . د جورج جبور    ��حمد �ل�صقيري و�إنجاز�ته �لثالثة �ل�هم 

�ل�صقيري وميثاق منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، و�ل�هد�ف �لنبيلة 	 د . جورج حب�ش    
قائدنا �لعظيم ��حمد �ل�صقيري  	 �� . خيري �لدين ��بو �لجبين  

	 د . دروي�ش حمودة ��بو زور   ��حمد �ل�صقيري
	•�� . ر�صاد ��بو �صاور   �ل�صقيري و�لمنظمة : �لتعتيم على �لموؤ�ص�ش ، وهدم �لبناء

 	 د . �صبحي غو�صة   ��حمد �ل�صقيري بعد ربع قرن على رحيله 
	 �� . عبد �لرحيم ملوح   �لمنا�صل ��حمد �ل�صقيري في ذكرى رحيله 

	 �� . عرفات حجازي    �ل�صقيري .. �لتج�صيد �لحقيقي للق�صية �لفل�صطينية 
	 �� . د . علي محافظة    ��حمد �ل�صقيري موؤ�ص�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

	 �� . عوني فر�صخ    �ل�صقيري .. خم�صة وع�صرون عاماً بعد رحيله 
	 د . في�صل جلول    ��حمد �ل�صقيري ل ي�صتحق �صورته �لمر�صومة با�حكام ��يديولوجية 

	 د . كمال �لطويل    نظر�ت في �صيرة رجل : �ل�صقيري ومرحلته 
ً 	•�� . د . محمد حور    ��حمد �ل�صقيري باحثا

��حمد �ل�صقيري موؤ�ص�صاً وقائد�ً  	 د . محمد عبد�لعزيز ��بو �صخيلة 
��حمد �ل�صقيري : مالمح من �صيرته وم�صيرته  	•�� . د . محمد علي �لفر�  

�ل�صقيري ودوره في �لن�صال �لوطني �لفل�صطيني  	 �للو�ء �لركن محمود ��بو مرزوق 
��حمد �ل�صقيري وجيله �لمتميز 	 �� . ن�صر �صمالي   

	 �للو�ء �لركن د . يا�صين �صويد  من ��حمد �ل�صقيري �إلى يا�صر عرفات

 : جديد  جيل  روؤية   .. 	•ال�شقيري 
�ل�صقيري روؤية �لفتى ... وروؤى �ل�صباب  	 �صامر �لجعبري   

و�إذ� كانت �لنفو�ش كبار�ً ...  	 غنية كعابنة   
�ل�صقيري كما قر��ته  	 هيثم ح�صان    
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 ال�شقيري بعد ربع قرن ) �شهادات ( 

مقدمة
كنا   ،  2005 ع��ام  كتبت  �صهاد�ت  �لف�صل  ه��ذ�  يت�صمن 
��ن يقدموها في منا�صبة مرور ربع  ���صحابها  طلبنا من 
فاإن  �ل��ق��ارئ  يالحظ  وكما   ، �ل�صقيري  رحيل  على  ق��رن 
فكرية  م��در���ص��ة  غير  �إل���ى  ينتمون  منا�صلون  ���صحابها 
ثالثة  ��ب��ن��اء  وم��ن   ، �صتى  ثقافية  م�صارب  وم��ن   ، بعينها 
 ��جيال : �ل�ول عرف �ل�صقيري عن كثب ��و عاي�ش تجربته ، 
و�ل���ث���ان���ي ج��ي��ل ع����رف �ل��م��رح��ل��ة �ل�خ����ي����رة م���ن ن�صال 
�ل�صقيري ، مرحلة �نبعاث منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
وبنائها بيديه وعلى منكبيه ، وربما �طلع على مذكر�ته 
�لغزيرة �لمف�صلة بجر��تها و�صر�حتها ودر��صاته بعمقها 
و��صتيعابها لتجارب �لتاريخ ، ول �صيما �لعربي �لإ�صالمي 
منه ، وخطبه في �لمهرجانات و�لمنتديات و�لموؤتمر�ت 
�لمتحدة  �ل�م������م  ول���ص��ي��م��ا  �ل���دول���ي���ة  �ل��م��ن��اب��ر  وع���ل���ى 
وموؤ�ص�صاتها ، ��ما �لجيل �لثالث - �لجيل �لجديد - فهو 
��و  �صمع عنه  �إل من خالل ما  �ل�صقيري  لم يعرف  جيل 

قر�� له . 
وقد رمينا من ور�ء �لح�صول على هذه �ل�صهاد�ت ��ن 
للر�حل  ل  با�هميته  ��ح�ص�صنا  و���ص��وؤ�ل  ت�صاوؤل  عن  نجيب 
ولتاريخ   ، �لفل�صطيني  �لن�صال  لم�صيرة  و�إن��م��ا   ، نف�صه 
فل�صطين وق�صيتها و�ل�صر�ع �لعربي �ل�صهيوني بكّليته : 

 

��ين هو �ل�صقيري موقفاً وفكر�ً وروؤية بعد ربع قرن من 
 �لرحيل ؟ .. ربع قرن لم يكن �لغياب هو �صمته وح�صب ، 
ب��ل ك��ان �لتغييب ك��ذل��ك ولعله �ل�ه���م ، ك��ان �ل��ت�����ص��اوؤل : 
 » �لن��ق��الب   « خ�صم  ف��ي  �لآن  �ل�صقيري  ه��و  ��ي���ن  ت���رى 
�لذي �صهدته م�صيرة �لق�صية ؟ ، �لنقالب على �لميثاق 
���صا�صها  على  �صيدت  �لتي  و�ل�صعار�ت  و�لمنهج  و�لثو�بت 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ؟ ... و�ل�صوؤ�ل : ماذ� بقي 
من �ل�صقيري �لآن ؟ .. وبالطبع لم يكن �لت�صاوؤل و�ل�صوؤ�ل 
�ل�صقيري  و�إن��م��ا   » و�ل����ذ�ت  �ل���ص��م   « بال�صقيري  متعلقاً 

 

» �لتجربة « �لفكر و�ل�صيا�صة و�لموقف . 

وبقر�ءة نقدية فاح�صة لهذه �ل�صهاد�ت ، فاإننا ن�صجل 
�لمالحظات �لتقييمية �لآتية : 

�لإن�صانية  �ل�����ص��ورة  تقديم  على  �ل�صهاد�ت  ��جمعت   -  1
منذ  ��و   ، رحيله  عند  ر�صمت  كما  �ل�صقيري  ل�صخ�ش 
����ص��ت��ق��ال��ت��ه م���ن رئ��ا���ص��ة �ل��م��ن��ظ��م��ة ، ل��ك��ن��ن��ا ف���ي هذه 
مقارنة  تحمل  وكا�نها  قدمت  ��نها  نلم�ش  �ل�صهاد�ت 
هرم  على  يقفون  ��و  وق��ف��و�  ممن  لكثيرين  �صلوكية 
�لقيادة �لفل�صطينية �لتي خلفته من مثل » ل يخاف 
في �لحق لومة لئم « ، و » �لمعرفة �ل�صاملة بتفا�صيل 
من  ل  طرفيها  م��ن  بالع�صا  يم�صك   « و   ،  » �لق�صية 

و�صطها « ، و » �لوفاء « ل�صيما لمن �صبقه من �لقادة 
و�لمنا�صلين ... �إلخ . 

ول��ع��ل �ل��الف��ت ��ن معظم �ل��ذي��ن ن��وه��و� ب��ه��ذ� هم 
��بناء �لجيلين �لحالي و�صابقه . 

2 - ثمة �إجماع وقناعة با�ن �ل�صقيري في م�صاور�ت قيام 
�لمنظمة لم يكن ينحت في �صخر وح�صب ، و�إنما في 
ولكنه   ، متحركة  رم��ال  في  ويغو�ش  وجبال  �صخور 
 ��فلح بما ��وتي من » قوة �لحجة ، ومن بر�عة �لمناورة ، 
 ، �لمتميزة  �لقانونية  �ل��ك��ف��اءة   ، �ل�صيا�صية  �ل��ق��درة 
�لتجربة �ل�صيا�صية �لمديدة �لثّرة، قدرته على قر�ءة 
و�لو�قع  وتوجهاته،  و�تجاهاته  �لفل�صطيني  �لو�قع 
 ، �لعربي وتبايناته « ، ما مكنه من �لتقاط �لفر�صة 
��و » �للحظة �لتاريخية « �ل�صانحة لتا��صي�ش » �لكيان 
�لفل�صطيني « من رحم تلك �لظروف وذلك �لو�قع ، 

ما جعله يتحمل » ب�صبر ��يوب « كل عثار �لدروب . 
لل�صقيري  ومجايلين  وزم���الء  ل��رف��اق  �صهاد�ت  ثمة   -  3
ر�فقت  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ج��اذب��ات  �لمنظمة  مخا�ش  ت��اب��ع��و� 
في  معه  عملو�  ممن  وبع�صهم   ، ون�صا�تها  ميالدها 
ف��ي مر�حل  ل��ه��م  وك��ان��ت   ، �ل��ق��ي��ادي��ة  �لمنظمة  ��ط���ر 
�صابقة مو�قف �صلبية ، �صو�ء من فكرة قيام �لمنظمة 
�لعمل  في  تجربتهم  خ��الل  من  ��و   ، ميالدها  ومناخ 
�لر�هنة  �ل�صهاد�ت  �لقارئ في  ، و�صوف يالحظ  معه 
تبّدل هذه �لمو�قف و�لآر�ء ، �إما ب�صكل كامل ��و ب�صكل 

و��صح . 
4 - �إ�صادة ب�صالمة �لروؤية �لتي تجّلت في و�صع » �لميثاق 
�لقومي « �لذي حدد �لن�صال �لفل�صطيني كخط ��مامي 

للن�صال �لعربي ، و��ر�صى �لتالزم بين �لدورين . 
 5 - �ل��ت��ا�ك��ي��د ع��ل��ى وح��د�ن��ي��ة �ل���ه���دف م���ن ق��ي��ام �لكيان 
عّبر  وق��د   ، و�ل�دو�ت  �ل��صاليب  وتعدد   ) �لمنظمة   (
��ركان  و���ص��ع  �صرعة  على  �ل�صديد  حر�صه  ذل��ك  ع��ن 
�ل�صندوق   ، �لتحرير  جي�ش   : و�إر���ص��ائ��ه��ا  �لمنظمة 
�لقومي ، مركز �ل�بحاث ، �إذ�عة فل�صطين ، �لتحاد�ت 
و�لتنظيمات �ل�صعبية ، و�لدو�ئر �ل�صيا�صية و�لع�صكرية 
و�لإعالمية ، ف�صالً عن �لمكاتب في �ل�قطار �لعربية ، 

 

�إلى  م�صتند�ً   » �لموؤ�ص�صي   « �لنهج  ذل��ك  في  معتمد�ً 
�لخبرة و�لكفاءة . 

6 - حر�صه �لمبكر على �لخروج بالمنظمة من د�ئرتها 
�لعربية �إلى �لد�ئرة �ل�و�صع ، وح�صن �ختياره للبد�ية 
من خالل زيارته لل�صين �لتي منحت �لمنظمة قوة 
 ، ثورياً  �صيا�صياً  كياناً  بها  بالعتر�ف  مهمة  معنوية 
بالرغم مما جّرت عليه من متاعب مع �لرئي�ش عبد 

�لنا�صر . 
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7 - ثمة قناعة لدى معظم ���صحاب �ل�صهاد�ت با�ن �لرجل 
كان يعّبر عن �لر��ي �لعام �لفل�صطيني و�لعربي ، ذلك 
��نه �لتزم بالثو�بت �لوطنية و�لقومية ، ولم ُيهادن ��و 
ي�صاوم ��و يفرط با�ي منها مثقال ذرة ، ومّثل بع�صهم 
لذلك بدوره في و�صع لء�ت �لخرطوم 1967 ، ورف�ش 

242 عندما و�فقت عليه �لدول �لعربية . 
خدمة  ف��ي  �لن�صاط  على  بمو�ظبته  �لجميع  �����ص��اد   -  8
باعتبارهما  �لعربية  و�لوحدة  �لفل�صطينية  �لق�صية 
هذ�  تجلى  وق���د   ، وف��ك��ره  عقيدته  ف��ي  م��ت��الزم��ت��ي��ن 
و�لمكتبة  �ل��ع��رب��ي  ل��ل��م��و�ط��ن  ق��دم��ه  فيما  �ل��ن�����ص��اط 
�لتي  و�ل��در����ص��ات   ، �لمذكر�ت   : كتابات  من  �لعربية 

فاقت �ثني ع�صر كتاباً في مدة زمنية قيا�صية . 
 على ��ن هذه �ل�صهاد�ت ت�صمنت نقد�ً محدود�ً لعله 
خالل  �لرجل  من  ���صحابها  مو�قف   » رو��صب   « من 
قيادته للمنظمة ، وقد جاء ذلك من بع�ش �لقوميين 
�لعرب من ���صحاب �ل�صهاد�ت ، �لذين �صكلت �صهاد�تهم 
تو�فقاً كبير�ً مع مجمل �ل�صهاد�ت فيما نقطة و�حدة 

هي �صفة » �لفردية « �لتي ر��و� فيها تا�ثير�ً �صلبياً على 
دفعت  ��نها  �إليها  ��ح��ده��م  وع��ز�   ، �لفل�صطيني  �لعمل 
وكان   ، �لتنفيذية  �للجنة  ��ع�صاء  بع�ش  ��صتقالة  �إلى 
هذ� �صحيحاً في حينه ، لكن ���صحابه - وعلى ر���صهم 
�صفيق �لحوت - يقول لحقاً في �صبه �عتذ�ر : �إن ذلك 

�لنقد �إنما كان بحكم فورة �ل�صباب وحما�صته . 
هذه  وبعد  �ل��ي��وم  �ل�صقيري  ��ن  �إل��ى  �صبق  مما  ن�صل 
و��ن   ، ح�صور�ً  ��ك��ث��ر  ه��و  غيابه  على  م�صت  �لتي  �لعقود 
 ، �صطوعاً  ��كثر  غدت  �لفل�صطيني  �لفكر  في  م�صد�قيته 
و��ّن محاكمة �لمرحلة �لتي تلته ���صبحت تقا�ش بمقيا�ش 
بميثاقها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   : ه��و   ، و�ح���د 
 ، �ل�صقيري  و�صعها  كما  وموؤ�ص�صاتها  �ل��صا�صي   ونظامها 
كفة  ��ن  على  �ل�صهاد�ت  ���صحاب  من  �ثنان  يختلف  ول��م 
��مام �لنحد�ر�ت و�لنهيار�ت �لر�هنة ، هي بال  �ل�صو�ب 
��نها  ��ن يعني ذلك  مر�ء ل�صالح مرحلة �ل�صقيرية ، دون 
 ، وهناك  هنا  �لم�صيرة  في  خطا�  ��ي  عن  منزهة  مرحلة 

لكنها �جتهاد�ت �لريادة و�لرو�د . 
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ال�شقيري في مواجهة تحميل القيادات الفل�شطينية اإثم التنازلت
اأ . اأحمد ال�شعدي)*(

طلب مني �ل�صديق �لعزيز �ل��صتاذ عبد �لعزيز �ل�صيد 
 1964 فترة  خ��الل  ومو�قفه  لل�صقيري  بروؤيتي  ت��زوي��ده 
و�لتغير�ت  �لج�صيمة  �ل�ح����د�ث  مرحلة  وه��ي   ،  1968  -
عام  ففي   . �لفل�صطينية  �لق�صية  م�صيرة  ف��ي  �ل��ك��ب��رى 
�لعربي  �ل��ق��م��ة  م��وؤت��م��ر  ق��ب��ل  م��ن  �ل�صقيري  ك��ل��ف   1964
كيان  تا��صي�ش  حول  �لفل�صطينيين  �آر�ء  با�صتطالع  �ل�ول 
عربية  دول  ف��ي  ي��ت��وزع��ون  و�لفل�صطينيون   . فل�صطيني 
عديدة لها مو�قف متباينة ومتعار�صة من م�صا�لة �لكيان 
تنظيمات  ع�صرة  م��ن  ��ك��ث��ر  هنالك  وك���ان   ، �لفل�صطيني 
 ، وعالقاتها  روؤ�ه��ا  ولكل  �صرعية  دون  تعمل  فل�صطينية 
وكان كثير من �ل�صباب �لفل�صطيني منخرطاً في ��حز�ب 
عربية قومية و�إ�صالمية وي�صارية ، بل كان له دور ريادي 
�لفل�صطينية  �لق�صية  تعد  كانت  �لتي  �ل�ح��ز�ب  هذه  في 
روؤ�ها  كذلك  ولها   ، وج��وده��ا  بل  ن�صاطاتها  محاور  ��ح��د 
�لعربية  و�ل����دول   . �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  م��ن  �لمختلفة 

حينذ�ك تعتبر فل�صطين م�صوؤوليتها . 
�ل��ل��ق��اء�ت مع  ، وب��ع��د ع�����ص��ر�ت  وخ���الل خم�صة �صهور 
�ل�ح���ز�ب  ممثلي  وم��ع  �لعربية  �ل���دول  ف��ي  �لم�صوؤولين 
 �لعربية و�لمنظمات �لفل�صطينية ، و�للقاء�ت �لجماهيرية ، 
 ، �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات  ع�صر�ت  مع  �لت�صاور  وكذلك 

��صتطاع �ل�صقيري �إنجاز �لتالي : 
1 .  �صياغة م�صودة �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني و�لنظام 

�ل��صا�صي . 
2 .  عقد �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني ، و�عتماد �لميثاق 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيام  و�إع��الن   ،  و�لنظام 

وت�صكيل �للجنة �لتنفيذية للمنظمة . 
3 .  وب��ع��د ���ص��ه��ور ق��ل��ي��ل��ة ت���م �إن�����ص��اء �ل�����ص��ن��دوق �لقومي 
 ، �لفل�صطيني  �ل�ب��ح��اث  مركز  و�إن�صاء   ، �لفل�صطيني 

وت�صكيل جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني . 
وهكذ� بد�� �ل�صقيري ��عماله باإقامة موؤ�ص�صات ، وهذه 
بديناميكيته  ولكنه   ، �صنو�ت  �إل��ى  ع��ادة  تحتاج  �إن��ج��از�ت 
وقدر�ته وخبر�ته �لطويلة ��نجزها في �صهور ك�صباً للوقت 

وتح�صباً للمتغير�ت �لعربية �لر�صمية . 
 وخالل �لفترة 1965 - 1968 بقيت على �ت�صال د�ئم ، 
في  وز�ملته  بل   ، ورئي�صها  �لمنظمة  لن�صاطات  ومتابعاً 
�للجنة �لتنفيذية في نهاية عام 1966 و��و�ئل عام 1967 . 

ك����ان �ل�����ص��ق��ي��ري ف���ي م��و�ق��ف��ه وب��ي��ان��ات��ه م��ع��ب��ر�ً عن 
ب��ي��ان حول  ب��ا�و���ص��ح  و�ل��ع��رب��ي  �لفل�صطيني  �ل��ع��ام  �ل����ر��ي 
قومية  وق�صية  فل�صطينية  كق�صية   ، فل�صطين  ق�صية 
��بعاد  تت�صح   ، وكم�صوؤولية فل�صطينية وم�صوؤولية عربية 
�لمجل�ش  تبناه  �ل��ذي  �لقومي  �لميثاق  في  �ل���روؤى  ه��ذه 

�لوطني �لفل�صطيني للمنظمة . 
طليعة  �لفل�صطيني  �لكيان  ف��ي  ي��رى  �ل�صقيري  ك��ان 
�ل��ج��ه��د �ل��ع��رب��ي و�ل��ح�����ص��د �ل��ع��رب��ي ف���ي ���ص��ب��ي��ل تحرير 
فل�صطين من �لدولة �ل�صهيونية �لمغت�صبة ، �لتي يهدد 
ومخفر  ��صتعماري  ج�صم  فهي   ، �لعربية  �ل�م��ة  وجودها 
��و�صاع  ت��ا�زي��م  �إل��ى  يهدف   ، �ل�صتعمارية  ل��ل��دول  متقدم 
�لمنطقة كمبرر لتدخل م�صتمر ، وهكذ� كان للكيان دور 

رئي�ش بديالً لم�صوؤولية �لدول �لعربية . 
�لعربية  ول��ل��ج��م��اه��ي��ر  ل��ل�����ص��ق��ي��ري  �ل����روؤي����ة  وه�����ذه 
معها  تتو�فق  �لعربية  �ل��دول  كانت  و�لتي  و�لفل�صطينية 
وغير  فل�صطينية  روؤى  �إل��ى جانبها  ب��رزت   ، �إعالمها  في 
فل�صطينية تبحث عن كيان فل�صطيني يتحمل م�صوؤولية 
�لفل�صطيني  �لم�صتوى  على  ذلك  وعّبرت عن   !! ق�صيته 
حركة ) فتح ( بقيادة يا�صر عرفات ، كما عبر عنها على 
�لر�حل  �لرئي�ش  بورقيبة  �لحبيب  �ل��ع��رب��ي  �لم�صتوى 
عام  ل���ال�ردن  زي���ارة  ��ث��ن��اء  وذل��ك   ، �لتون�صية  للجمهورية 
1965 ، حين طالب �لدول �لعربية برفع يدها عن �لق�صية 
�لفل�صطينية ، و�لذي يعني عملياً تحميل �لفل�صطينيين 

عبئاً ي�صتنزف قو�هم ويبرر تنازلتهم . 
كان �ل�صقيري يحاول ب�صعوبة �لمز�وجة بين �لعمل 
�لذي  �لفد�ئي  �لع�صكري  و�لعمل  �لإع��الم��ي  �ل�صيا�صي 
حينذ�ك  منظمات  ع��دة  وم��ار���ص��ت��ه   ، فتح  ح��رك��ة  ��علنته 
���صجل  . وباإيجاز  بالغة  بم�صتويات متو��صعة وب�صعوبات 

�لنقاط �لتالية : 
�إلى  ��ق���رب   - وع��م��ره  خبرته  بحكم   - �ل�صقيري  1 .  ك��ان 
�ل�ربعينيات  في  �لمعروفة  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات 
�إلى  ويبقيها  بعناية  �إليها  ي�صتمع  �لوطني  بن�صاطها 
جانبه ، و�لمتغير من حوله هو �لجيل �لجديد �لذي 
ي��ري��د ��ن ي��ك��ون ذر�ع���ه و���ص��اع��ده �ل�ي��م��ن ، ���ص��و�ء في 
�لعمل �لفد�ئي ��و �لن�صاطات �لجماهيرية ليو�جه به 

�ل�صغوط �لجماهيرية لبدء عمل ع�صكري . 
���صا�صياً  2 .  كان �ل�صقيري يرى للفل�صطينيين دور�ً ور��ياً 

)*( من ��و�ئل ��ع�صاء حركة فتح 1959، من زمالء يا�صر عرفات وخليل �لوزير، �صارك في تا��صي�ش مجلة ) فل�صطيننا ( �لتي نطقت با�صم �لحركة 
في بيروت . ��صتقال من �لحركة و�صارك في تا��صي�ش جبهة �لتحرير �لوطني �لفل�صطينية . ع�صو �للجنة �لتنفيذية للمنظمة ) 1966 - 1967 ( 
وظل على عالقة بال�صقيري حتى وفاته، ع�صو �لموؤتمر �لقومي �لإ�صالمي . ع�صو لجنة تخليد ذكرى �لمجاهد ��حمد �ل�صقيري في �لكويت . 
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في ق�صيتهم ، ولكن �لم�صوؤولية �لكبرى و�ل�ولى تقع 
على �لدول �لعربية بحكم طبيعة �لق�صية �لفل�صطينية 
و�لفل�صطينيون   ، وم�����ص��ي��ر�ً  ن�����ص��ا�ة  ق��وم��ي��ة  كق�صية 
على ما يجري للق�صية عربياً  يقظاً  ي�صكلون حار�صاً 
ومذكر�ته  �ل��وح��دة  �إل��ى  �لد�عية  وموؤلفاته   ، ودول��ي��اً 
�لحديث  يجري  حين  فكان   ، بذلك  تنطق  ومو�قفه 
��و م�����ص��ر و�صورية  ب��ي��ن م�����ص��ر و���ص��وري��ة  ع��ن وح����دة 

و�لعر�ق يطالب ��ن تن�صم فل�صطين لهذه �لوحدة . 
3 .  كان يريد �لتوفيق بين مو�قف دول عربية توؤيد �لعمل 
ل  ت��وري��ط��ي  كعمل  عليه  تتحفظ  و��خ����رى  �ل��ف��د�ئ��ي 
 يتنا�صب وروؤى �لقيادة �لعربية �لموحدة ) �لع�صكرية (
�لتي ��ن�صا�ها موؤتمر �لقمة ، وحاول �ل�صقيري �حتو�ء 
تلك �لظاهرة لي�ش بمجابهتها بل بدعم عمل فد�ئي 
يتو�زى مع ما تقوم به ) فتح ( ، فدعم منظمة ��بطال 
 ، �لعرب  �لقوميين  حركة  محورها  كان  �لتي  �لعودة 
وجبهة �لتحرير �لوطني �لفل�صطينية ) ج . ت . ف ( 
�لتي كنت ��مثلها لدى �لمنظمة ، وكان �ل�صقيري في 
نف�ش �لوقت يو�زن بين روؤى �لمنظمات �لفل�صطينية 
�لمن�صمة �إلى �لمنظمة ، وروؤى �ل�صخ�صيات �لوطنية 
�لمنظمات  ه���ذه  ��ن  ت���رى  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لفل�صطينية 
على  ��كبر  تا�ثير  �ل�صخ�صيات  لهذه  وكان   ، تتجاوزها 

مو�قف �ل�صقيري ، �نتهى با�صتقالة �للجنة �لتنفيذية 
 وخروج ممثلي �لمنظمات منها ��و �لمتحالفين معها ، 
و�ل�صديقين  �لكلمة  ه��ذه  كاتب  خ��روج  �إل��ى  ��دى  م��ا 
�للجنة  من  �لدجاني  �صدقي  و��ح��م��د  �لحوت  �صفيق 

�لتنفيذية ، و�إعادة ت�صكيلها دونهم . 
�لتا��صي�ش  مرحلة  في  �ل�صقيري  تجربة  ن�صوج  وقبل 
و�لن����ط����الق ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ، ج�����اءت ح����رب ح���زي���ر�ن 1967 
�لمحاولت  تلك  لتوقف  �لكارثية  �لما��صاوية  ونتائجها 
وتغير �تجاهاتها ، و�لتي �نتهت ب�صيطرة حركة فتح على 
 ، وفاته  حتى  عرفات  يا�صر  برئا�صة  وقيادتها  �لمنظمة 

وهي �لحركة �لكيانية ��كثر منها حركة تحرير . 
�لمنظمة متمثلة  قيادة  ح��ذر   ( ل��ق��اء�ت عديدة  وف��ي 
��ية  ��و  �لمنظمة  ت��ك��ون  ��ن  م��ن   ، ع��رف��ات  يا�صر   ب�صخ�ش 
قيادة فل�صطينية �لج�صر �لذي يعبر عليه �لعرب لل�صلح 
�إلى  �آخ��ر ر�صالة له  « ... ( و��ك��د ذل��ك في  �إ�صر�ئيل   « مع 
�ل�صيد خيري �لدين ��بو �لجبين في 1979/10/7 ينا�صد 
�صبر من وطننا  ب��ا�ي  يفرطو�  ��ل   ( �لفل�صطينية  �لقيادة 
ي��ق��اب��ل��ه �لعدو  ت��ف��ري��ط و����ص��ت�����ص��الم  ... وك���ل  �ل��م��ق��د���ش 
هذه  وكانت   ) و�ل��ع��دو�ن  و�لتو�صع  �ل�طماع  من  بالمزيد 

�لر�صالة و�صية ل�صعبنا �لبطل . 

اأحمد ال�شقيري رجل ل ين�شى
اأ . اأحمد �شعيد)*(

من �لب�صر من هو مثل �ل�زمنة و�ل�مكنة ... فال�صبت 
��يام  بقية  ع��ن  جليل  تميز  ل��ه��ا  ��ي����ام  و�ل��ج��م��ع��ة  و�ل�ح����د 
 .. وعي�صى ومحمد  ��ت��ب��اع مو�صى  م��ن  ك��ل  عند  �ل����ص��ب��وع 
تر�ها مثل ��بنية �لمعابد و�لكنائ�ش و�لم�صاجد ، و بما لها 
فكذلك   ... كلها  �لدنيا  ��بنية  عن  بها  ترقى  قد��صة  من 

�لب�صر .. 
ل  ��ننا  غير   ... و�لآلف  بالمئات  حياتنا  في  نختلط 
ن�صتبقي في مخزوننا ، ونو�صده في حياتنا و��جيالنا غير 
، و���صافو�  ��ث��رو� به مجتمعهم  ، بف�صل ما  �لقليل منهم 
��حمد  ك��ان  ، هكذ�  �لف�صل  ون��اف��ذ  �لعمل  ث��ريِّ  �إل��ي��ه م��ن 
���صعد �ل�صقيري خالل ما خبرُتُه منه ��نا وكل ���صرة �صوت 

�لعرب ونحن نعد ليوم �إر�صالنا �ل�ول . 
كانت �ل�مانة �لعامة للجامعة �لعربية عقب تا��صي�صها 
عام 1945 ت�صتفيد من علمه وخبرته ، فقد كلفته حين كان 
مو�صى �لعلمي ممثل فل�صطين فيها �لقيام باإن�صاء �لمكتب 
�لإعالمي �لعربي في و��صنطن، وكان ��ميناً عاماً م�صاعد�ً 

للجامعة زمن عبد �لرحمن عز�م ثم عبد �لخالق ح�صونة 
 ) 1951 - 1957 ( وممثالً ل�صورية في �ل�م��م �لمتحدة ، 
�لعربية  �لمملكة  ��صتعارته   1957 ع��ام  ج��اء  م��ا  �إذ�  حتى 
�ل�صعودية ليكون �صفيرها في �لمنظمة �لدولية حتى عام 
1963 عندما �ختير ممثالً للفل�صطينيين لدى �لجامعة 
�صورية   ( �لدول جميعاً  ، وليعك�ش تمثيله لهذه  �لعربية 
و�ل�صعودية وفل�صطين ( دليالً على تفرده وتميزه قومياً 
في خدمة �لعمل �لعربي .. ثم ليتم �ختياره �آخر �لمطاف 
عام 1964 رئي�صاً لمنظمة تحرير فل�صطين ، �إثر �جتماع 
�لموؤتمر �لفل�صطيني �ل�ول في مدينة �لقد�ش ربيع عام 
1964 ، في ��عقاب ��ول قمة عربية دعا �إليها �لزعيم جمال 

عبد �لنا�صر . 
ك��ن��ا ف��ي ���ص��وت �لعرب  ي��ون��ي��و 1953  ف��ي ح���زي���ر�ن / 
 / ت��م��وز   4 ف��ي  �ل�ول  لإر���ص��ال��ن��ا  �ل�خ��ي��رة  �للم�صات  ن�صع 
�لعربية  �ل���دول  �ل��ع��ام لجامعة  �ل�م��ي��ن  ��ن  ��ذك���ر   ، يوليو 
بين  م��ن  �خ��ت��اره   ، ح�صونة  �ل��خ��ال��ق  عبد  �ل�صيد  �آن����ذ�ك 

)*( �لمذيع �لعربي �لم�صري �لم�صهور ، مدير محطة �صوت �لعرب �لتي ��ن�صا�ها عبد �لنا�صر ُبعيد �لثورة . وكانت تقود �لدفاع عن مو�قف 
�لقاهرة �لعربية وتهاجم خ�صومها ب�صر�وة ، وحملت ���صباب ونتائج نك�صة 1967 لخطها �لإعالمي خالل �لحرب . 
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يت�صل  ليكون مرجعنا في كل ما  �لفل�صطينيين  ع�صر�ت 
فعّرفنا   ... و�إن�صانياً  وقومياً  ودولياً  تاريخياً  بفل�صطين 
وبعمق و�صدق وغيرة تثير �لنفعال و�لحما�ش ، على ما 
�إليه �لق�صية ومعاناة �ل�صخ�صية �لفل�صطينية �صو�ء  �آلت 
في �ل�ر�ش �لمحتلة تحت وطا�ة �لقهر �لإ�صر�ئيلي ، ��و في 
وقطاع  و�ل�ردن  ولبنان  �صورية  في  �لالجئين  مخيمات 
غزة ... فنكا� لنا جر�ح �لماليين �لفل�صطينية �صو�ء من 
خالل ما كان يحر�ش على جمعه من در��صات ، ��و بتنظيم 
�صيل ل ينقطع من لقاء�ت وزيار�ت �صملت مختلف قياد�ت 
�إيانا في ��غلبها  وتجمعات �لمحنة ، مر�فقاً لنا وم�صاركاً 
ون�صب عينيه في كل �صروحه و��هد�فه : ��ن يخرج بالعمل 
من ��جل فل�صطين من �صرنقة �ل�نظمة �لعربية �لحاكمة 
�إلى   ، ومخاوفها  وق��ي��وده��ا  وم�صالحها  �صو�بطها  بكل 
�لتز�مات  �لمتحرر من كل ما قد تفر�صه  �لن�صال  �آف��اق 
 �لحكومات �لعربية وروؤ�ها �لإقليمية وعالقاتها �لدولية . 
ول ��ن�صى و يجب ��ن ل ُين�صى .. ما بذله ��حمد �ل�صقيري 
لينتزع من موؤتمر �لقمة �لعربية �لثاني ، �لذي �نعقد في 
��يلول / �صبتمبر 1964 في فندق فل�صطين بالإ�صكندرية 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  باإن�صاء  �لقومي  �لقر�ر 
�صاغ  �لتي  وبنوده  �ل��صا�صي  نظامها  ن�صو�ش  في  موؤكد�ً 
بنف�صه ��غلبيتها ، تفرد �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني بذ�تية 
�صخ�صية غير تابعة لال�نظمة �لعربية ، من خالل �إقر�ر 
بزوغ مجل�ش وطني يتم �ختياره بالقتر�ع �لعام ، ولجنة 
 تنفيذية يختارها �لمجل�ش وتخ�صع له ، و�صندوق قومي ، 

ع�صكرية  وك��ت��ائ��ب   ، ث���وري  ومجل�ش   ، �صيا�صي  وم��ك��ت��ب 
للتحرير �لم�صلح بد��ت تدريباتها وفعالياتها �إثر تفوي�ش 
باإعالن   ، غزة  قطاع  لحاكم  �لنا�صر  عبد  جمال  �لزعيم 
 ، �لقطاع  ف��ي  �لفل�صطيني  لل�صباب  �لإج��ب��اري  �لتجنيد 
�لعرب  ب��الد  من  كثير  في  �لع�صكري  �لتدريب  ولينت�صر 

مثل : �صورية ولبنان و�لعر�ق و�لكويت . 
وبمبادرة من ��حمد �ل�صقيري ��ولً وقبل غيره للحقيقة 
و�لتاريخ ، بد�� �صعب فل�صطين يفر�ش ذ�ته �لم�صتقلة على 
وقيادته  لقيه  ما  كل  رغم   ، كلها  �لعربية  �لم�صيرة  عمل 

وما ز�لو� .. من مو�قف متباينة في �لتن�صل و�لعد�ء . 
على  وحر�صه  �ل�صقيري  تجرد  ذك��ر  ��غ��ف��ل  ل  كذلك 
لي  تهنئته  للعرب  ف�صرف   ، فل�صطيني  ه��و  م��ا  ك��ل  نجاح 
�لم�صددة بمنع  �لتعليمات  �لعرب عندما خالفنا  ول�صوت 
�لتحرير  خ����ارج منظمة  وه���ي  ف��ت��ح  ح��رك��ة  ن�����ص��اط  ذك���ر 
قام  ��صت�صهادية  عملية  تفا�صيل  و��ذع��ن��ا   ، ير���صها  �لتي 
، ودعمنا لدى �لزعيم جمال عبد  بها فد�ئيون من فتح 
�لنا�صر عندما ��ر�د �لبع�ش لومنا لتمردنا على �لتعليمات 

بتجاهل تلك �لمنظمة . 
هذ� قليل من كثير خبرُتُه ��نا و���صرة �صوت �لعرب عن 
رجل ل ين�صى ... ويجب ��ن ل ين�صى في تاريخ فل�صطين 
�لعرب و�ل�صعوب �لمكافحة .. تماماً مثل �لقليل �لعظيم 
ت��م��ي��زه��ا و�حتر�مها  ل��ه��ا  �ل��ت��ي  م��ن �ل�م��ك��ن��ة و�ل�زم���ن���ة 

وجاللها وعبقها �لمنت�صر عبر �لوجود ... 

ال�شقيري ... اأم�شك الع�شا من طرفيها
اأ . د . اأني�س �شايغ)*(

 . ��ب��د�ً  �لو�صط  �لع�صا من  �ل�صقيري  ��حمد  يم�صك  لم 
��م�صكها - فل�صطينياً وعربياً ودولياً - من طرفيها . فوفق 
بينهما حيث يتاآلفان ، و��لغى ��حدهما ل�صالح �لآخر حيث 
حياة  من  ن�صتنطقه  �ل��ذي  �لدر�ش  هو  وه��ذ�   . يتناق�صان 
هذ� �لرجل �لكبير ، و�لعبرة �لتي نريدها قدوة ل�جيالنا 
�لطالعة �لتي ل تعرف �لرجل معرفة كاملة ��و �صحيحة .

مار�ش   ، بامتياز  �لعربي  �لقومي   ، �ل�صقيري  ��حمد 
لل�صعوب  �لوطنية  �لحقوق  عن  بالدفاع   ، عملياً  عروبته 
�لعربية �لتي كانت ل تز�ل تر�صخ تحت �لحكم �ل�جنبي ، 
��صتعمار�ً ��و �حتاللً ��و �نتد�باً . و مار�صها نظرياً بالدعوة 
وموؤ�ص�صات  ك��ت��اب��ة  �لعربيتين  و�ل���وح���دة  �ل��ق��وم��ي��ة  �إل���ى 
مار�ش  نف�صه  �ل��وق��ت  وف��ي   . وثقافية  �صيا�صية  وح��رك��ات 
فل�صطينيته بامتياز . كان بطل �ل�صخ�صية �لفل�صطينية ، 

وو��صع ���ص�ش كيانها �لقانوني و�لر�صمي بتا��صي�ش منظمة 
�لفل�صطينية  بين  ووف��ق   .  1964 �لفل�صطينية  �لتحرير 
 . ينف�صالن  ل  و�ح��دة  ورق��ة  وجهي  وجعلهما  و�لعروبة 
وجعل �لجهاد �لفل�صطيني �لخط �ل�مامي للجهاد �لعربي 
�لقاعدة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ج��ه��اد  وج��ع��ل   . فل�صطين  ��ج���ل  م��ن 
�ل��صا�صية �لتي ينطلق منها �لجهاد �لفل�صطيني . وبذلك 
توحدت �ل�هد�ف و�لو�صائل ، مثلما توحدت �لخنادق �لتي 
تحتوي �لمنا�صلين بغ�ش �لنظر عن ��قطارهم . وبذلك 
قومية  جهادية  هوية  في  �لقطرية  �لهويات  وّح��د  ��ي�صاً 

و�حدة من ��جل فل�صطين .
و��حمد �ل�صقيري ، �ل�صيا�صي و�لإعالمي و�لقانوني ، 
���صلحة  �ل�صيا�صي و�لإعالمي وبالقانون  �لموؤمن بالعمل 
ما�صية للدفاع عن �لعرب وعن فل�صطين ، هو نف�صه �لذي 

)*( عميد �لفكر �لعربي �لفل�صطيني، رئي�ش تحرير �لمو�صوعة �لفل�صطينية، وم�صت�صار �لمو�صوعة �لفل�صطينية �لمي�صرة ، مدير عام مركز 
�ل�بحاث �لفل�صطيني » �صابقاً « . توفي في عّمان في 26 كانون ��ول / يناير 2009 . 
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 ��ن�صا� جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، ودعا �إلى �لكفاح �لم�صلح ، 
�صد  �لفل�صطينية  �لمقاومة  لدعم  ودولياً  عربياً  و�صعى 
�لكيان �لمغت�صب . وقال دوماً با�ن �لن�صال �لذي له هدف 
�إحد�ها  تلغي  ��ّل  ب�صرط   ، و�صائل متعددة  له  �إنما  و�ح��د 
�صمن  ج��ن��ب  �إل���ى  ج��ن��ب��اً  �لم�صاعي  ت�صير  ب��ل   ، �ل�خ����رى 

خطوط ��صتر�تيجية موحدة .
�لقيادة  ب���زم���ام  ��م�����ص��ك  �ل����ذي   ، �ل�����ص��ق��ي��ري  و��ح���م���د 
ب�صكل  ول���و   - ر���ص��م��ي��اً  ع��رب��ي��اً  �ل��م��دع��وم��ة  �لفل�صطينية 
قاد   . �صاحق  ب�صكل  �صعبياً  عربياً  و�لمدعومة   - كالمي 
رّباناً  �لمتالطمة  �ل�م���و�ج  و�صط  �لفل�صطيني  �لمركب 
�لكبرى  �لموؤ�ص�صات  ب��ان��ي  نف�صه  ه��و   ، وم��ن��ف��رد�ً  وح��ي��د�ً 
�ل�ولى في تاريخ �لن�صال �لفل�صطيني منذ بدء �لهجمة 
 ، �لما�صي  �لقرن  مطلع  في  فل�صطين  على  �ل�صهيونية 
 . وثقافية  وع�صكرية  ومالية  و�إد�ري��ة  �صيا�صية  موؤ�ص�صات 
�لقيادة  تلوه في مقعد  ��و  �صبقوه  ��ح��د ممن  ولم يحترم 
يتردد  ول��م   ، و��صتقالليتها  وق��ر�ر�ت��ه��ا  �لموؤ�ص�صات  ه��ذه 
هو في دعمها و�صيانتها وتطويرها . �إن هذه �لموؤ�ص�صات 
وعجز   ، تكوينها  ع��ن  �ل�صابقون  عجز  �ل��ت��ي  �ل�صقيرية 
�لالحقون عن �لحفاظ عليها ، �إنما هي �صاهد على �لتز�م 
�ل�صقيري بجماعية �لم�صوؤولية �صمن ��طر هيكلية يكمل 

بها �لعمل �لفل�صطيني .
و��حمد �ل�صقيري ، �لذي ��صتلم �لم�صوؤوليات في زمن 
�لت�صتت و�لتناحر �لفل�صطيني �لد�خلي ، وتحطم �لن�صال 
�لموحد على �صخور �لخالفات �لعقائدية ، و�لختالفات 
�لتنظيمية ، و�لمقا�صد �ل�صخ�صية و�لفردية و�لع�صبوية 
وحاول   ، �لتناق�صات  ه��ذه  جميع  �حت�صن   ، �لتع�صبية 
�إعطاءها فر�صاً مت�صاوية لتعمل معاً من ��جل فل�صطين ، 
دون ��ن تتخلى عن مفاهيمها ��و تتنازل عن ��صتقالليتها . 
لكن طموحاتها �لم�صروعة وغير �لم�صروعة كانت ��قوى 

و��ف�صلت   ، عري�صة  جبهة  في  جمعها  في  هو  رغبته  من 
م�صاعيه حتى بد� وكا�نه يدور في حلقة وحده مع ��نها هي 

�لم�صوؤولة عن �لخروج عن �ل�صف .
 ، �إذن فا�برز ما في �ل�صيرة �لعملية ل�حمد �ل�صقيري 
ونحن نتذكره �لآن بعد رحيله بربع قرن ، ونفتقده كثير�ً ، 

 

��نه لم يم�صك ع�صا فل�صطين من طرف و�حد فقط ، �إل 
 ، في م�صا�لة لعلها �ل�ه��م في حياته وفي حياة فل�صطين 
م�صا�لة �لثو�بت �لفل�صطينية �لعربية . هنا فقط لم يقبل 
��و  بالو�قع  �لقبول  ��و   ، �لو�صط  �لحل  بنظرية  �ل�صقيري 
و�لتاريخي  �لرئي�صي  �ل��ه��دف  ع��ن  و�لتخلي  بالمعقول 
ت���ح���ت وط�������ا�ة �ل�������ص���د�ئ���د وت���ح���ت ����ص���غ���وط���ات �ل���ظ���روف 
و�لفل�صفة  �لو�قع  لال�مر  ومجار�ة   ، �لدولية  و�ل��ق��ر�ر�ت 
�لو�قعية . فل�صطين �لحرة دون ��صتثناء�ت ول تعديالت 
�لذي  �ل��صمى  �لهدف  هي  م�صاومات  ول  مرحليات  ول 
 ، نهرها  �إل��ى  بحرها  م��ن  كلها  فل�صطين   ، عنه  ت��ن��ازل  ل 
و�لحرية كلها ، �صيادة كاملة وعودة كاملة وتحرر�ً د�خلياً 

كامالً .
�لطالع  �لجيل  يدل  وهو  ر���صه  �لمرء  يرفع  ما  بقدر 
وت�صحياته  و���ص��ي��رت��ه  �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ح���م���د  ���ص��خ�����ش  ع��ل��ى 
و�صموده ، يا��صف ل�ن تكون ر�صالة �ل�صقيري قد ��جه�صت 
�ل��ص�ش  وتزوير   ، وت�صويه م�صامينها   ، لغاياتها  بالتنكر 
�لتي قامت عليها ، وتحطيم كافة �لموؤ�ص�صات �لتي حملت 

تلك �لر�صالة .
حمل  ��ن��ه  م�صيرته  و  �ل�صقيري  �صيرة  ف��ي  م��ا  ��ج��م��ل 
، و��ب�صع ما فيها  اء ومنير�ً ومر�صد�ً  ، و�صّ �لم�صعل عالياً 
و�ل�صادقة  �لجبارة  �ل�ي���دي  بانتظار  م��از�ل  �لم�صعل  ��ن 
��ن ت��رف��ع��ه م��ن ج��دي��د لتو��صل  ت��ق��در  ، �ل��ت��ي  و�ل�م��ي��ن��ة 

�لم�صيرة �ل�صحيحة بهدي تلك �ل�صيرة �لعطرة .

ال�شقيري بعد خم�شة وع�شرين عاماً على الرحيل
د . جميل �شالح مرقة)*(

 عد� عن كل ما ق��ر��ت له وعنه ، فقد قابلته - رحمه 
�هلل - في تون�ش ، خالل م�صاركتي في موؤتمر طبي ، حينها 
مدير�ً  وك��ان   - �لجعبري  �صريف  �ل�خ  �ل�صديق  لي  ق��ال 
للبنك �لعربي في عّمان �آنذ�ك - ��رجو ��ن تا�خذ باقة ورد 

 

 وت����زور ��ب����ا م����ازن �ل�����ص��ق��ي��ري . وح��ي��ن ده�����ص��ت و���ص��ا�ل��ت : 
 هل هو هناك ؟ فقال : نعم . ذهبت �إلى �لموؤتمر ، وجل�صت 
��حدهم  و�صا�لت   ، �لتون�صيين  �لنقابة  ��ع�صاء  جانب  �إل��ى 

عنه فا�جاب : �إنه في �لم�صت�صفى �لفالني ، وهو مري�صي ، 
فطلبت ��ن ��ذهب بمعيته لزيارة �ل�صقيري ، وكان ب�صحبتنا 
، وكانت رقبته �صعبة  ، فدخلنا عليه  �لزمالء  �ثنان من 
�لحركة ، ودون ��ن ير�نا �صا�لنا من نحن ، ولما ذكرت له 
��نني  ��و ظننت  ��صمي بد��ت دموعه تنهمر . لقد عرفت ، 
ب��ل كل   ، ل��م��اذ� بكى ، ل ل�ن��ه تذكر �لخليل فقط  ��ع���رف 
محمد   . د  �لمرحوم  و�صهره  قريبه  ك��ان  �إذ   ، فل�صطين 

)*( ع�صو �لمجل�ش �لوطني منذ �صنة 1980، ��صتقال منه مرتين : �ل�ولى بعد مباحثات مدريد ، و�لثانية بعد �تفاقات ��و�صلو . نقيب �ل�طباء 
�ل�ردنيين �صابقاً . ع�صو لجنة تخليد ذكرى �لمجاهد ��حمد �ل�صقيري . 
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علي �ل�صقيري طبيباً في �لخليل ، ف�صا�لته �إن كان يعرف 
�لخليل ، فلما رّد بالإيجاب �زد�دت دموعه �نهمار�ً ، لي�ش 
على �لخليل فح�صب ، بل على كل فل�صطين ، وهنا ر��ينا ��ن 

نن�صحب ونكتفي ب�صعوره �لفيا�ش رحمه �هلل . 
وبعد ���صابيع قليلة نقل �ل�صقيري �إلى مدينة �لح�صين 
وكان   ، جنازته  ف��ي  وم�صيت  وت��وف��ي   ، عمان  ف��ي  �لطبية 
��ن ل ين�صى فل�صطين حتى بعد  ��نه حر�ش على  و��صحاً 
�نتقاله �إلى رحمة �هلل ، حيث ��و�صى ��ن يدفن في ��قرب 
��بي عبيدة عامر  �إلى فل�صطين ، ودفن في مقبرة  نقطة 

�بن �لجر�ح . 
و�ل�صفة  �لقد�ش  �ل�صقيري  ز�ر  حزير�ن  حرب  ع�صية 
�لغربية ، و��لقى خطابات في �لنا�ش ، ��ذكر من بع�ش ُجملها 
��نه لم يجد حالً �صلمياً للق�صية �لفل�صطينية �لتي حارب 
ل�صورية و�ل�صعودية  ��جلها طو�ل فترة عمله مندوباً  من 
و�لجامعة �لعربية ، فا�درك �صرورة �إن�صاء منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية ، وجي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، و�ل�صندوق 
 . �لفل�صطيني  �ل�ب��ح��اث  وم��رك��ز   ، �لفل�صطيني  �لقومي 
يقول �لدكتور ��ني�ش �صايغ مدير مركز �ل�بحاث ��ن �ثنين 
فقط كانا يقومان بقر�ءة ما ي�صدر عن �لمركز وهما : 
�ل�صقيري وعبد �لنا�صر . وكان ��ول عمل قام به �لجي�ش 
نهب  هو   ، ���ص��ارون  بقيادة  بيروت  دخ��ل  حين  �ل�صهيوني 
نقلها  وم�صادر  ومطبوعات  كتب  من  �لمركز  محتويات 
ف�صرقوها  ��ب��ي��ب  ت��ل  �إل��ى  كبيرة  �صناديق  ف��ي  �ل�صهاينة 
كعادتهم ، وكما �صرقو� مكتبة �لمرحوم خليل �ل�صكاكيني 
حين دخلو� �لقطمون ، و�صرقو� مكتبة �لمرحوم �إ�صعاف 
�لن�صا�صيبي حين دخلو� بيته في �ل�صيخ جر�ح ، ومكتبات 

��خرى عديدة في فل�صطين ل ��دري لها عدد�ً . 
 في كتاب �لدكتورة خيرية قا�صمية » ��حمد �ل�صقيري 
��ني�ش  �لدكتور  ، ي�صف   » ور�ئ��د�ً عربياً  فل�صطينياً  زعيماً 
�صبط  على  فائقة  ق���درة  ذ�  ك��ان  ب��ا�ن��ه  �ل�صقيري  �صايغ 
�لمعنية  و�ل�ط��ر�ف  �لفئات  بين مختلف  �لعادل  �لتو�زن 
بالق�صية �لفل�صطينية ، و��نه كان رجالً كبير�ً وقدوة قّل 

نظيرها . 
و�متاز   ، ر�ئعة  ب�صفات  �هلل  رحمه  �ل�صقيري  �ت�صف 
�إليها موقفين  لالإ�صارة  ��ذكر  �لتي  ببالغته وقوة حجته 
وجود  تنكر  كانت  �لتي   ، مائير  ج��ول��د�  مو�جهة  ف��ي  ل��ه 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، وتا�مر ر�بين - رئي�ش ��ركان جي�صها 
�لعربي  �لعلم  �لنار على كل من يرفع  باإطالق   - �آن��ذ�ك 

�لفل�صطيني . 
رّد على  �لمتحدة  �لعامة لال�مم  للهيئة  �جتماع  وفي 
ق��ال وهو  �ل��دول��ي حين  �لمجتمع  ه��ز  رد�ً  ج��ول��د� مائير 
في  ول���دت  �ل��ت��ي  �لمحترمة  �ل�صيدة  ه��ذه   : �إليها  ي�صير 
ثم   ، بولونيا  ، وعا�صت في  ��ميركا  ، وتزوجت في  رو�صيا 
��بيب لكي  �إليكم من تل  ، وقد ج��اءت  ��صتقرت في بلدي 

تف�ّصر لكم لماذ� ؟ وكيف ؟ وبا�ي حق يحتل �لغريب ��ر�ش 
�صاحب �لحق ؟ وكيف وبا�ي حق يطرد �ليهود �لعرب من 
 بالدهم ؟ ! قولو� ��يها �ل�صادة لهذه �ل�صيدة ) �لمحترمة ( 
في  ق��وة  تذيبه  ول��ن   ، م��وج��ود  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن 
 �لوجود ، وعليها ��ن تعود �إلى ��ميركا ��و بولونيا ��و رو�صيا ، 
حيث بع�ش ��هلها ، و��ن تترك ��هلي يعودون ، ل�نهم �صوف 
يعودون �إل��ى وطنهم - ذ�ت ي��وم - ��ح���ر�ر�ً . وم��ا ك��ان من 
فمها  وف��ي  �ل��ق��اع��ة  غ���ادرت  ��ن  �إل  يومها  مائير  ج��ول��د� 
كلمات  �إلى  �ل�صتماع  تكمل  �ل�صيجارة، وهي  تلو  �صيجارة 
��ما   . �لتلفاز  �صا�صة  عبر  �لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  �ل�ع�����ص��اء 
�تهمت  حين  مائير  جولد�  مو�جهة  في  �لثاني  �لموقف 
�ل��م��ت��ح��دة - بتجارة  ل��ه��ا ف��ي �ل�م����م   �ل��ع��رب - ف��ي كلمة 
 : �لمتحدة  �ل�م���م  منبر  على  وم��ن   ، لها  فقال   ،  �لعبيد 
» بال�م�ش وجدت في �صفحة كذ� في �لمو�صوعة �ليهودية 
وه��م فالن   ، ي��ه��ود�ً  ك��ان��و�  ��فريقيا  ف��ي  �لعبيد  ت��ج��ار  ��ن 
�صهود  وب�صهادة  ��دي��ن��ك  يا جولد�  .. فمن فمك   ، وف��الن 
من ��هلك « . وبهذ� �لكالم خفف من كره �ل�فارقة لنا ، 
و��ثبت لهم ��ن �ل�صتعمار �لحالي في فل�صطين هو نف�صه 

�ل�صتعمار في ��فريقيا . 
 ، ب��ه��ا  نفخر  �ل��ت��ي  �لخطابية  �ل�صقيري  ب��الغ��ة  ��م���ا 
�لن�صا�صيبي  �لدين  نا�صر  �ل��صتاذ  ل�صان  على  وردت  فقد 
 ، ��و�ئ��ل 1946  ��ميركية في  �ل�نجلو  �لتحقيق  ��م��ام لجنة 
�إذ قال �لن�صا�صيبي : » ر��يت ��حمد  با�صم �لمكتب �لعربي 
و�صمعت   ، �للجنة  تلك  ��م���ام  ب�صهادته  ي��دل��ي  �ل�صقيري 
ي�صا�له   » فلينجتون  ج��ول   « �لبريطاني  �للجنة  رئي�ش 
�لحلفاء  ق��و�ت  دخ��ول  ��ن  تعتقد  ��ل   «  : ظاهرة  بع�صبية 
كان  �ل�ول���ى  �لعالمية  �ل��ح��رب  ف��ي  �لعربي  �لم�صرق  �إل��ى 
 ، عملية تحرير للعرب ؟ « . و�صكت �ل�صقيري ولم يجب 
وعاد رئي�ش �للجنة يكرر �ل�صوؤ�ل ذ�ته لكن �ل�صقيري لم 
 ، �لثالثة  للمرة  �صوؤ�له  �لإنجليزي  ��طلق  ، وعندما   يجب 
 : ق��ائ��الً  بع�صبية ظ��اه��رة  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �رت��ف��ع �صوت 
كان دخولكم بالدنا �صبباً في تجزئتها وهدمها وتخريبها 

وتق�صيمها ، ل لتحريرها ��و خدمة �صعبها . 
ي�صف  كيف  �للجنة  في  �لآخ��ر  �لع�صو  �صا�له  وعندما 
دخول قو�ت �لحلفاء �إلى �لم�صرق �لعربي خالل �لحرب 
 : ��ج��اب��ه  �ل��ن��ازي��ة  م��ن  �ل��ع��رب  لحماية  �لثانية  �لعالمية 
 ، ، بل ج��اءت لحماية �ليهود  ت��ا�ِت لحمايتنا  » قو�تكم لم 

وحماية طرق مو��صالتكم �إلى �لهند « . 
 ، و�لخطابة  �لبالغة   : �ل�صقيري  �صفات  بع�ش  هذه 
، فتجملها  ��م��ا �صفاته �ل�خ���رى   . و�ل��ذك��اء و�لإخ��ال���ش 
�لنا�ش  ��ق��رب  ك��ان من  �ل��ذي  �صايغ  ��ني�ش  �لدكتور  كلمة 
�إليه ، و�لذي كان رئي�صاً لمركز �ل�بحاث �لفل�صطيني �لذي 
�لفل�صطيني  و�لوفاء  �لإخال�ش  فكان   ، �ل�صقيري  ���ص�صه 
�لعربي �صفة م�صتركة بينهما : » ي�صجل �لتاريخ ل�حمد 
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اأحمد ال�شقيري واإنجازاته الثالثة الأهم
اأ . د . جورج جبور)*(

، موؤ�ص�ش منظمة  �ل�صقيري  ��حمد  �ل��صتاذ  ��عرف  لم 
�لتحرير �لفل�صطينية ، �إبان تا�لقه �ل�صيا�صي �لذي �نتهى 
و   1978 عامي  ف��ي  �صخ�صياً  عرفته   . �ل�صتينيات  ��و�خ���ر 
1979 . حين كنت ��عمل ���صتاذ�ً ورئي�صاً لق�صم �ل�صيا�صة في 
معهد �لبحوث و�لدر��صات �لعربية في �لقاهرة . ل ��دري 
��ن من  �إل   ، �ل�ول���ى  للمرة  �لكبير  �لمنا�صل  ز�رن��ي  متى 
�ل��صتاذ  �لزميل  �ل�صديق  يزور  ��تى معهدنا  ��نه  �لمرجح 
��حبا  ثم   ، �هلل  رحمه   ، �لدجاني  �صدقي  ��حمد  �لدكتور 
��ن يلقيا علّي �لتحية . ولعل �هتمامي بموؤتمر�ت �لقمة 
�لعربية ��قنعه با�ن يزورني مرتين ��خريين وربما ثالثاً . 

 

، فقد كانت  بناء على موعد م�صبق  ��ي م��رة  ي��ا�ت في  لم 
خطوط هو�تف �لقاهرة �آنذ�ك في حال يرثى لها . كان 
يا�تي فيجدني فا�حتفي به كما ينبغي . ولم يخبرني في 
��ي مرة ��نه ��تى ولم يجدني . ولم يا�ت مرة �إل وكان لدي 
 لحظتها مو�صع �هتمامي �ل�ول ، ثم �إنه كان خفيف �لظل ، 
م��ن زمالء  ع��ف��و�ً  �لمكتب  م��ع م��ن يدخل  �لتا�قلم  ف��وري 
 وز�ئرين وموظفين . �آ�صر حديثه فتتمنى ��ن ل ي�صمت ، 
من  ج��و�ً  ت�صيع  جزلة  بلغة  عنها  يعبر   ، بالمعاني  مفعم 

�لطمئنان �لبهيج . 
من �لمرجح ��ن ��صم �ل�صقيري كان معروفاً �صمن بيوت 
 ، �لما�صي  �لقرن  من  �لخم�صينيات  منذ   ، كثيرة  �صورية 
�لدبلوما�صية  �إع��ط��اء  في  ���صهم  �ل��ذي  �لفل�صطيني  وه��و 
و�حد�ً  كان   . منذئذ  �لدولي  ��لقها  من  جو�نب  �ل�صورية 
�إغناء  ف��ي  ���صهمو�  �ل��ع��د  يح�صيهم  ل  فل�صطينيين  م��ن 
، عمل في  �ل�صقيري من بينهم  ��ن  �إل   ، �ل�صورية  �لحياة 
حقل يتابعه �لإعالم ، وهو حقل �لدبلوما�صية . خطاباته 
في �ل�مم �لمتحدة �صارحاً وجهة نظر �صورية كانت ��مر�ً 

و��صع �لنت�صار يثير �لفتخار . 
للمرة �ل�ولى ��كتب عن �ل�صقيري ، ��كتب من �لذ�كرة 
ولم ��حفل با�ن ��نظر في مر�جع ، فما هي �إنجاز�ته �لتي 

��صتقرت في �لذهن ؟ . 
يغريني تلخي�ش �إنجاز�ته �ل�هم في ثالثة : 

بعد  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  بعثه   : �ل�ول  �لإن��ج��از 

�لإ�صر�ئيلية  �لدبابات  جبروت  تحت  ت�صمحل  ك��ادت  ��ن 
كالمعجزة   . �لعربية  �لر�صمية  �ل�صيا�صات  دهاليز  وف��ي 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إن�صاء  في  نجاحه  ك��ان 
في   . و�لمغتربات  �لعربية  �لبالد  فل�صطينيي  �صتات  من 
ذلك  ��ن غاب  بعد   ، ��صمها  فل�صطين  ��صتعادت   1964 عام 
�ل�صم �لمبارك في ظل يافطة �للجوء . و��صتمر �ل�صعود 
عمالقة  �صيا�صية  �صخ�صية  ب��ان��ي��اً  منذئذ  �لفل�صطيني 
م�صائر  ت��ق��ري��ر  ف��ي  ��هميتها  ت��ج��اه��ل  ��ح���د  ي�صتطيع  ل 

�لمنطقة . 
��ما �لإنجاز �لثاني فيو�زي �ل�ول ��همية ، بل قد ير�ه 
�لثقافة  ف��ي  ث��ورة  �ل�صقيري  ��ح���دث   . منه  ��ه��م  �لبع�ش 
كان   ، فقط  �لفل�صطينية  ل   ، كلها  �لعربية  �ل�صيا�صية 
في  هم  ع��رب  حكام  و�صط  �لهمة  عالي  مثقفاً  �ل�صقيري 
�لغالب ��دنى منه ثقافة . وكان يرى ��ثر �لثقافة في خلق 
��ن�صا�   . ��نقا�ش �لكيان �لفل�صطيني  �لكيان �لذي قام على 
فكري  خبرة  بيت   : عربية   think tank ��ول  �ل�صقيري 
�إلى  ���صير  وب��ذل��ك   ، �ل�صيا�صي  �ل��ق��ر�ر  �صانع  م��ن  قريب 
مركز �ل�بحاث �لفل�صطيني ، �لذي ��د�ره ��ولً �لدكتور فايز 
��ني�ش ، حفظه  �ل�صايغ ، رحمه �هلل ، ثم �صقيقه �لدكتور 
�هلل . و�إذ ��بتهج ل�ن �لوطن �لعربي �متال� في ��يامنا هذه 
بمر�كز �لبحوث ، �إل ��نني ��حب ��ن ���صجل لمركز �ل�بحاث 
و��و�ئل  �ل�صتينيات  ��و�خ��ر   ، به  ��ي��ام عالقتي  �لفل�صطيني 
�ل�صبعينيات ، ��نه لم يكن يتو�نى عن �قتحام �لمو�صوعات 
�ل�صعبة ، وعن �لتعبير في �صا�نها عن �آر�ء ل تن�صجم مع 
�لحكمة �لغالبة . كان يقود �لر��ي �لعام �ل�صيا�صي بدء�ً من 
. محاولة  �لقر�ر  �صنع  في  للم�صاهمين  �لفكرية  قيادته 
بناء �ل�صيا�صة على ح�صابات �لفكر �لدقيق . كان �إنجاز�ً ل 

نز�ل نفتقر �إلى �لمزيد منه . 
�لإنجاز �لثالث هو ، مذكر�ته �ل�صخ�صية عن موؤتمر�ت 
من  ��ه��م  عندي  وه��و   ، فيها  ���ص��ارك  �لتي  �لعربية  �لقمة 

�لإنجازين �ل�صابقين . 
لم ينتهك ��حد قبله حرمة �جتماعات �لقمة . وفعلها 
كان   . حلو  �صارل  �للبناني  �لرئي�ش  ��همهم  قليلون  بعده 

، ورئي�ش   ) �ل�صوري ) �صابقاً  ، وع�صو مجل�ش �ل�صعب  ، كلية �لحقوق - جامعة حلب ) �صورية (  �لعليا  ���صتاذ محا�صر في �لدر��صات   )*(
�لر�بطة �ل�صورية لال�مم �لمتحدة . 

و�صلوكه  وم��ن��ج��ز�ت��ه  م��اآث��ره  و  �إي��ج��اب��ي��ات��ه  ��ن  �ل�صقيري 
في  �ل�صلبيات  تح�صر  �صيرته  ومجمل  ووطنيته  وخلقه 

ز�وية �صيقة جد�ً « . 
رجالً  ك��ان  ��ن��ه  �ل�صقيري  ل�حمد  �لتاريخ  وي�صجل   «  

كبير�ً ، كبير�ً بالن�صبة �إلى ع�صره وظروفه وبيئته وكبير�ً 
�صيا�صياً  ك��ان   . �لمطلق  وف��ي  �لمقايي�ش  بمختلف  ��ي�صاً 
كبير�ً ، وكان �إن�صاناً كبير�ً ، وفوق هذ� وذ�ك كان �ل�صقيري 

فل�صطينياً كبير�ً « . 
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�ل�صقيري ��ول من حدثنا عن ���صر�ر �لقمم ، لماذ� ���صف 
هذ� �لإنجاز با�نه ��هم من �لإنجازين �ل�صابقين �لمجمع 
على ��هميتهما ؟ ل�ن ���صو�� ما في �ل�صيا�صة �لعربية ���صلوب 
��ن نح�صن  يمكن  : كيف  لكن   . �لعربية  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ 
��ماط  ؟  �لقمة  في  ي��دور  ما  نعرف  لم  �إن  �ل��صلوب  ه��ذ� 
��ن  فا�دركنا   ، �لقمة  م��د�ولت  �للثام عن بع�ش  �ل�صقيري 
 . منهم خارجها  ح��الً  ��ح�صن  لي�صو�  قممهم  في  حكامنا 
بل لعل ��د�ءهم �لقممي ل يرقى �إلى م�صتوى ��د�ئهم في 
تكون  ��ن  �لقمة  لموؤتمر�ت  نحب  كنا   . ��خ���رى  م��ج��الت 
مجامع حكمة ، فاإذ� بها بعيدة عما نحبه لها . منذ قر��ت 
��طالب  و��ن���ا   ، �لقمة  م��وؤت��م��ر�ت  ع��ن  �ل�صقيري  م��ذك��ر�ت 
 . �لموؤتمر�ت  تلك  م��ق��رر�ت  تنفيذ  ت�صبط  �آل��ي��ة  باإن�صاء 
ق�صر  في  �لر�صمية  �لمذكر�ت  ع�صر�ت  ذلك  في  �صطرت 
�لرئا�صة �ل�صوري . ولعل ما كان ل�حاديث �ل�صقيري معي 
�إلى  �لقمة  تقديم م�صروع بحثي عن موؤتمر�ت  في  ��ث��ر�ً 
�قترن  وقد   . �لعربية  و�لدر��صات  �لبحوث  معهد  رئا�صة 

�لموؤ�صف  ومن   . مالياً  دعمت  �لتي  بالمو�فقة  �لم�صروع 
��ن هذ� �لم�صروع �لبحثي توقف ب�صبب ظروف �لمعهد ، 
��و�ئل عام 1979 ، ولم ���صتطع بعثه بعد ��ن عاد �لمعهد �إلى 
ظروفه �لطبيعية بعد عقد ونيف . ول ريب عندي ��ن هذ� 
�لم�صروع �لبحثي كان ول يز�ل �ل�هم بين كل ما قام به 

�لمعهد من م�صروعات . 
��كتب ��و�ئل �آذ�ر / مار�ش 2005 ، من �لجميل ��ن ثمة 
��ن  �إل   . �ل�صقيري  ربع قرن على غياب  بذكرى  فّكر  من 
��فق �لقومي �لعربي �لذي كانه �ل�صقيري بل ��فق �لوطني 
كالحاً  يبدو   ، ��ي�صاً  �ل�صقيري  كانه  �ل��ذي  �لفل�صطيني 
هذه �ل�يام ، ومع ذلك فها هو حفيد �ل�صقيري في رئا�صة 
با�ولوية  يحظى   ،  ) عبا�ش  محمود   ( �لتحرير  منظمة 
�صيا�صية متقدمة في عو��صم �لعالم ، حيث يبدو �إ�صر�ر 
بها  تتج�صد  فل�صطينية  دول��ة  �إق��ام��ة  على  كبير�ً  �ل���دول 
�ل�صخ�صية �لفل�صطينية �لتي عمل �ل�صقيري على بعثها . 

ال�شقيري ، وميثاق منظمة التحرير الفل�شطينية ، والأهداف النبيلة
د . جورج حب�س)*(

�إع��الن قيام  ، عند  للعيان  ما من و�صوح كان ظاهر�ً 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية عام 1964 ، ��كثر من �لو�صوح 
�لمنبثق عن �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني ، وكان ور�ء ذلك 
��حمد  �لر�حل  �لمنا�صل  بارع بحجم  رجل �صادق ومحام 
، �لذي بذل جهد�ً كبير�ً في ت�صكيل موؤ�ص�صات  �ل�صقيري 
في  زم��الئ��ه  ج��ان��ب  �إل���ى  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
ذ�ك �لوقت . كان �ل�صقيري يت�صف بعقلية بناء �لموؤ�ص�صة 
�إل  ، وفي هذه �للحظات ل ي�صعنا  ولديه خبرة في ذلك 
كفاحنا  تاريخ  من  �لم�صرق  ركنها  في  �ل��ذ�ك��رة  نقلب  ��ن 
 �لفل�صطيني �لمعا�صر ، لنتذكر �لمنا�صل ��حمد �ل�صقيري ، 
ينظر  و�ل���ذي   ، خلفه  �ل��ذي  �لكبير  �لإرث  معه  ونتذكر 
�إليه �صعبنا بكل فخر و�عتز�ز . ومع �إعالن قيام منظمة 
�صيا�صية  هوية  م��ن  تمثله  وم��ا   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 
��ي�صاً تم �لإعالن في ذ�ك   ، �صرعية لل�صعب �لفل�صطيني 
�لوقت عن �نطالقة �لثورة �لفل�صطينية ، و�لكفاح �لم�صلح 
 ، �لن�صال  و����ص��ت��م��ر�ر  و�لإر�دة  �لت�صميم  م��ن  م��ن��اخ   ف��ي 
��لمت  �ل��ت��ي  و�لآلم  و�ل��م��ع��ان��اة  �لنكبة  �آث���ار  م��ن  ب��ال��رغ��م 
ب�صعبنا �لفل�صطيني في �لوطن و�ل�صتات ، وما ��ن ظهرت 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، حتى ظهرت �إلى جانبها 
 ت�صكيالت �لثورة �لفل�صطينية ، و�لمجموعات �لفد�ئية ، 
ل  و�ل��ذي��ن   ، ��صت�صهدو�  �ل��ذي��ن  �ل��م��ق��اوم��ون  و��ب��ط��ال��ه��ا 
�لج�صام  �لت�صحيات  ويبذلون  �لن�صال  يو��صلون  يز�لون 

على مذبح �لحرية و�ل�صتقالل . لقد جاء ت�صكيل منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية �صرورة ذ�تية ومو�صوعية في ذ�ك 
نعترف  ��ن   ، هنا  �لتاريخية  �ل�م��ان��ة  وتقت�صي   . �ل��وق��ت 
بالدور �لإيجابي �لذي لعبه ��حمد �ل�صقيري ، ك�صخ�صية 
�لفل�صطينية  �لنخب  من  مجموعة  جانب  �إل��ى   ، وطنية 
�لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  ت��ا����ص��ي�����ش  ف��ي  �لمثقفة 
 ، ���صكال �لكيانية �لفل�صطينية   كا�ول تعبير عن �صكل من 
�ل��ت��ي �صبقت �لإع����الن ع��ن تا��صي�ش  �ل��ف��ت��رة  وخ��ا���ص��ة ف��ي 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
في تلك �لفترة ، كانت �لجامعة �لعربية تتخذ كثير�ً 
من �لقر�ر�ت ، لكن �لقليل منها كان ينّفذ على �ل�ر�ش ، 
�لتي تحكم  �لكثيرة  �لتناق�صات  نن�صى  ��ّل  ، يجب  وطبعاً 
�لعالقات بين �ل�نظمة �لعربية ، وروؤيتها لت�صكيل �لكيانية 
 �لفل�صطينية �لتي تمكن �لفل�صطينيين من تنظيم ��نف�صهم ، 
 ، و�لقيام بدورهم في تحرير وطنهم وتقرير م�صيرهم 
 وفي هذ� �ل�صياق برز �لدور �لحا�صم للرئي�ش عبد �لنا�صر ، 
و�صرورة   ، �لفل�صطيني  �لمو�صوع  ��همية  �لتقط  �ل��ذي 
حيث   ، �ل�صيا�صي  �لفل�صطينيين  لتمثيل  ما  �صكل  �إيجاد 
لعب دور�ً ���صا�صياً في موؤتمر �لقمة �لعربية �ل�ول ، �لذي 
�لزعماء  مو�فقة  لن��ت��ز�ع   1964 ع��ام  �لقاهرة  ف��ي  �نعقد 
�لعرب على ت�صكيل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ككيان 

للفل�صطينيين ، رغم تحفظات �لبع�ش على ذلك . 

)*( موؤ�ص�ش حركة �لقوميين �لعرب ، و�لجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطين . توفي في عمان في كانون �لثاني/يناير 2008 . 
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�لرئي�ش  م��ن  �ل�خ�صر  �ل�صوء  �ل�صقيري  ��خ��ذ  حين 
��و�صاط  ف��ي  �ل��ت��ح��رك��ات  م��ن  �صل�صلة  ب���د��   ، �لنا�صر  عبد 
�لمجل�ش  في  ممثلين  لختيار   ، �لفل�صطينية  �لتجمعات 
�لوطني �لفل�صطيني �ل�ول ، �لذي �نعقد في �لقد�ش في 
�إقامة منظمة  ، ودر���ش �لمجل�ش فكرة  ��ي��ار/ مايو 1964 

�لتحرير �لفل�صطينية و��علن عن تا��صي�صها . 
ع���رب - ت�صكيل  ق��وم��ي��ي��ن  ك��ح��رك��ة  �آن������ذ�ك -  ��ي���دن���ا 
�نتخابات  ��صترطنا  ولكن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
�لفردية  �لقيادة  تجاه  لح�صا�صيتنا  نظر�ً   ، للقيادة  ح��رة 
لل�صقيري �لتي تخوفنا منها ، ولكن لال��صف لم تتم تلك 
��ن  طالبنا  كذلك   ، تعييناً  �لقيادة  وعينت   ، �لنتخابات 
تكون �لمنظمة بمثابة تنظيم ثوري يعبئ طاقات �ل�صعب 
و��عتقد   ، كاملة  فل�صطين  تحرير  ب��ه��دف  �لفل�صطيني 
دور  له  ك��ان   ، �لمنظمة  لتا��صي�ش  �لنا�صر  عبد  تا�ييد  ��ن 
حول  �صرطنا  ع��ن  نتغا�صى  جعلنا   ، موقفنا  على  م��وؤث��ر 
م�صا�لة �لنتخابات ، وتحفظنا على م�صا�لة �لتعيين رغم 

ح�صا�صيتنا �ل�صديدة تجاه هذه �لم�صا�لة . 
طبعاً كانت هناك مو�قف متباينة للتنظيمات �لفل�صطينية 
لقت  بينما   ، �لمنظمة  تا��صي�ش  �آن��ذ�ك من  تت�صكل  ب��د��ت  �لتي 
�لفكرة تا�ييد�ً كا�صحاً في ��و�صاط �لجماهير �لفل�صطينية في كل 

��ماكن �لتجمعات �لفل�صطينية . 
 لم ت�صتطع �لمنظمة في تلك �لفترة ) 1964 - 1967 ( 
�لتي  و�ل��ح��ر�ك  �لغليان  حالة  عن  دقيقاً  تعبير�ً  تعبر  ��ن 
�ل�صيا�صية  ، وقو�ه  �ل�صعب �لفل�صطيني  ��و�صاط  تجري في 
�لتي بد��ت تتبلور �صيئاً ف�صيئاً ، خا�صة و��ن �لقيادة �لفردية 
��ع�صاء  بع�ش  ��ن  ورغ��م   ، �صلبي  تا�ثير  لها  ك��ان  لل�صقيري 
���صامة   . ود   ، غربية  ��ب��و  بهجت  مثل  �لتنفيذية  �للجنة 
�لنقيب ، ونمر �لم�صري ، وعبد �لخالق يغمور ، و يحيى 
حمودة و�آخرين ، ��ر�دو� ��ن ي�صتمرو� في �لن�صال من خالل 
�إلى  بالمنظمة  للو�صول  �ل�صقيري  م��ع  �صيا�صية  معركة 
 قيادة جماعية ، لكن �ل�صقيري مثل » ��بو عمار « فيما بعد ، 
 ، بال�صتقالة  طالبوه  لذلك   ، �لفردية  قيادته  على  ���صر 
وتر�فقت هذه �لق�صة مع �لتغيير�ت �لكثيرة �لتي حدثت 
على �إثر هزيمة حزير�ن 1967 ، وكرّد على �لهزيمة �صّعدت 
�لعمليات  وكثفت   ، �لم�صلح  �لكفاح  �لفل�صطينية  �لف�صائل 
�لقب�صة  �لهزيمة  ���صعفت  �ل��وق��ت  نف�ش  وف��ي   ، �لفد�ئية 
�ل�منية لال�نظمة �لعربية ، وتعززت �لروح �ل�صعبية �لعربية 
�لموؤيدة للمقاومة �لفل�صطينية و�لكفاح �لم�صلح ، وتر�فق 
وتمّثلت   ، �ل�صقيري  باإز�حة  عربية  ر�صمية  رغبة  مع  هذ� 
�لف�صائل في منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لتي ��عيد بناء 
موؤ�ص�صاتها ، ولكن على �صعيد �لقيادة بقيت فردية ، لذلك 
من جهتنا كجبهة �صعبية كنا نفكر منذ �لبد�ية بتا��صي�ش 
جبهة وطنية عري�صة ت�صم كافة �لف�صائل ، و��عتقد ��نه لو 

تّم ذلك لتغّير كثير من �لم�صائل . 

في  �لكبير  و��ث����ره  �ل��د�ئ��م  ح�����ص��وره  لل�صقيري  ك���ان 
�ل�صعبية  و�لتحاد�ت  �لتحرير  منظمة  موؤ�ص�صات  ت�صكيل 
�لمنا�صل  فهو  مو�قفه  �إلى  �لنظر  ويلفت   ، �لفل�صطينية 
�لتحولت  م��ج��رى  وف��ي   ، و�ل��ق��وم��ي  �ل��وط��ن��ي  �ل�صيا�صي 
�لتي كانت �صائدة �آنذ�ك ، يبدو لي ��ن تلك كانت مرحلة 
�صعب لجئ  ، من  �لفل�صطيني  ل�صعبنا  بالن�صبة  �نتقالية 
هويته  �صعب  �إل���ى   ، و�لمخيمات  و�لمنافي  �ل�صتات  ف��ي 

�لمقاومة . 
�لمنا�صل  �لخام�صة و�لع�صرين لرحيل  �لذكرى  وفي 
، ون��ع��ي��د تقويمنا  ن��ع��ي��د ح�����ص��اب��ات��ن��ا   ، �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ح��م��د 
على  ع��ام��اً  �ل�رب��ع��ي��ن  ي��ق��ارب  م��ا  ب��ع��د م�صي   ، لتجاربنا 
كل  في  نلم�ش   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش 
 ، �لفل�صطينية  للق�صية  م�صتمر  �صعود  وج���ود  مرحلة 
هذه  و��ول��ى   ، �لمخاطر  و�زد�دت  �لتحديات  كبرت  مهما 
�لتحديات محاولت �صطب حق �لعودة ، �لذي هو بمثابة 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تمثلها  جوهرية   ق�صية 
�لتحرير  على  �لعمل  م��ن  ��ه��د�ف��ه��ا  ف��ي  �نطلقت  و�ل��ت��ي 
��حمد  �إن  ، و�لحق يقال  �لفل�صطينيين  وعودة �لالجئين 
�ل�صقيري كان ينظر �إلى هذه �لم�صا�لة باعتبارها م�صا�لة 
في  رئي�صي  بند  وه��ي   ، عنها  �لتخلي  يمكن  ل  جوهرية 
�لن�صال �لفل�صطيني ، �لذي ين�صده �صعبنا من ��جل حقه 
 ، ، و�إقامة دولته وعا�صمتها �لقد�ش  في تقرير �لم�صير 
وعودة �لالجئين �إلى ديارهم وبيوتهم �لتي �صردو� منها ، 

وهذه �لم�صا�لة ل تقبل �لم�صاومة . 
لقد بذل �ل�صقيري كل ما في و�صعه من ��جل �صعبه ، 
ور�صخت تلك �لمرحلة �لتي تر���ش فيها �ل�صقيري منظمة 
�ل�صعب  ، عودة  و�لوطن  �لعودة لال�ر�ش  �لتحرير طريق 
�لفل�صطيني �إلى ��ر�صه ، فكانت ق�صية �لعودة تتابع بقوة 
و��عطى   ، �لمتحدة  �ل�م��م  �لدولية في هيئة  �لمنابر  في 

�ل�صقيري مبكر�ً جل �هتمامه لق�صية حق �لعودة . 
لخو�ش  �ل��ع��دة  يعد  �لنا�صر  عبد  جمال  �لقائد  ك��ان 
�لمعركة مع �لعدو �ل�صهيوني مر�هناً على �ل�مة �لعربية 
 » �لنك�صة   «  1967 ع��ام  حزير�ن  هزيمة  وبعد   ، �لعربي   و�لعمق 
�لتي ��ثرت على م�صار منظمة �لتحرير ، ظهرت تحديات 
لمنظمة  بديلة  ق��ي��ادة  �لمرحلة  تلك  و��نتجت   ، ج��دي��دة 
يوم في حياته  �آخ��ر  �ل�صقيري ظل حتى  لكن   ، �لتحرير 
يوؤكد على قيم �لتحرر �لوطني ، وكان من�صجماً مع نف�صه 
ومبادئه ، فالذ�كرة �لوطنية �لفل�صطينية تكّن لل�صقيري 
مكانة عالية . و�ليوم ، وبعد مرور خم�صة وع�صرين عاماً 
�لرجل  ه���ذ�  ت��رك��ه  م��ا  نن�صى  ��ن  يمكن  ، ل  رح��ي��ل��ه  ع��ل��ى 
�لمنا�صل من ب�صمات ن�صالية قومية على م�صار منظمة 
�آن��ذ�ك من  �صائد�ً  كان  . ورغم ما  �لفل�صطينية  �لتحرير 
��جو�ء هزيمة حزير�ن 1967 ، �إل ��ن �لثورة �لفل�صطينية 
��روع  ، و�صطرت  �لعربية  ��صتطاعت تجاوز و�قع �لهزيمة 
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وفاة  ع��ل��ى  �صنة  وع�����ص��رون  خم�ش  م�صت  وق���د  �ل��ي��وم 
��حمد �ل�صقيري موؤ�ص�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 
���صيد بم�صيرته �لن�صالية  ، و��ن  ��ذك��ره  ��ن  فاإنه يحلو لي 
لمنظمة  رئا�صته  فترة  في  �لمجيدة  و��عماله   ، �لطويلة 

�لتحرير ، وفي �لفترة �لتي تلتها حتى وفاته . 
و��ول ما يخطر على بالي �لآن �لت�صاوؤل : كيف تمكن 
�ل�صقيري من جمع �ل�صعب �لفل�صطيني �لم�صتت ؟ وكيف 
تمكن من �لتغلب على �عتر��صات بع�ش �ل�نظمة �لعربية 
مر�فقتي  خ��الل  وم��ن  ؟  �لفل�صطيني  �لكيان  �إقامة  على 
قدر�ت  تجلت  لقد   : ��ق���ول  تلك  م�صيرته  ف��ي  لل�صقيري 
�ل�صقيري ، وظهرت �صالبته �لوطنية وحنكته �ل�صيا�صية ، 
و�إيمانه �لعميق بحق �ل�صعب �لفل�صطيني في ��ن يكون حر�ً 
م�صتقالً يملك كامل �ل�صيادة في وطنه فل�صطين ، �صا�نه 
�صا�ن باقي ���صقائه من �ل�صعوب �لعربية ، فنجح �ل�صقيري 
في مهمته تلك؛ ل�نه �آمن بقدرة �ل�صعب �لفل�صطيني على 

تحقيق طموحاته . 
و��عود �لآن بالذ�كرة �إلى �ل�يام �لتي ق�صاها �ل�صقيري 
�إن�صاء �لكيان  �إلى  متنقالً بين �لعو��صم �لعربية للدعوة 
�لفل�صطيني ، وذلك في �ل��صهر �ل�ولى من عام 1964 بعد 
ب�صعة  فيها  �صغيرة  ورق��ة  حامالً   ، �ل�ول  �لقمة  موؤتمر 
���صطر هي قر�ر ذلك �لموؤتمر » بتكليف ��حمد �ل�صقيري 
بغية  �لعربية  و�ل���دول  �لفل�صطيني  بال�صعب  بالت�صال 

و�صع �لقو�عد �ل�صليمة لإن�صاء كيان فل�صطيني « . 
�لم�صرق  دول  بين  متنقالً  �آن����ذ�ك  �ل�صقيري  �صافر 
لإز�لة  وروؤ���ص��ائ��ه��ا  بملوكها  و�جتمع   ، �لعربي  و�لمغرب 
 مخاوفهم ، ولإقناعهم با�ن ل خطر عليهم من قيام �لكيان ، 
 ،  و��ن �لكيان �لمن�صود لن يتدخل في �صوؤونهم �لد�خلية 
 وقال �ل�صقيري لجاللة �لمرحوم �لملك �لح�صين �آنذ�ك : 

�إن���ن���ا ن��ه��دف �إل����ى ت��ح��ري��ر �ل�ر������ص����ي �ل��م��ح��ت��ل��ة م���ا بعد 
�لعرب  ��هلها  �إل��ى  و�إع��ادت��ه��ا   ، و�لقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

�لفل�صطينيين ، ول �صا�ن لنا بال�صفة �لغربية ! ! 
�ل�صعب  بجموع  �ل�صقيري  �لتقى  تلك  ج��ولت��ه  وف��ي 
�ل�نظمة  ت��ا�ث��ي��ر  تحت  و�ل��و�ق��ع   ، �لم�صتت  �لفل�صطيني 
�لعربية �لمختلفة ، وتمكن من �إقناعهم ب�صرورة �لعمل 
�إلى  و���ص��ولً  �لفل�صطيني  كيانهم  لتج�صيد  و�ح���دة  ي���د�ً 
�إذ   ، �لنجاح  ك��ل  ذل��ك  ف��ي  ون��ج��ح   ، فل�صطين  ك��ل  تحرير 
�لدول  كل  عن  وممثلون  �لعربية  �لجامعة  ��مين  �صارك 
�ل�صعب  عن  وممثلون   ،  ) �ل�صعودية  با�صتثناء   ( �لعربية 
�لفل�صطيني في كافة ��ماكن �صتاته ، �صاركو� في �لموؤتمر 
�لفل�صطيني �ل�ول �لذي عقد في �لقد�ش في �صهر ��يار / 
لبقاً  �ل�صقيري محاور�ً  �لآن كم كان  و��ذك��ر   ، مايو 1964 
في ذلك �لموؤتمر ، �إذ تمكن من �إقناع ��ع�صاء �لموؤتمر با�ن 
�لمرحلة ت�صتدعي قليالً من �لت�صامح وعدم �لت�صدد في 
و�صع ن�صو�ش �لميثاق �لقومي و�لنظام �ل��صا�صي لمنظمة 
بالمو�فقة  ��قنعهم   ... �لمن�صودة  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�إن�صاء » كتائب ع�صكرية « بدل » جي�ش �لتحرير « ،   على 
. كان  �آن��ذ�ك  �إن�صاءه  �ل�ردن وغيره يعار�صون  �ل��ذي كان 
�ل�صقيري محاور�ً لبقاً ��صتطاع ��ن يقنع ��ع�صاء �لمجل�ش 
و�لنظام  �ل��م��ي��ث��اق  بن�صو�ش  �لح�صين  �ل��م��ل��ك  وج��الل��ة 
عليه  خطر  ل  ب��ا�ن  �لملك  ��قنع  ��ن  �صبق  كما   ، �ل��صا�صي 
�لموؤتمر  لفتتاح  بالح�صور  و��قنعه   ، �لكيان  �إقامة  من 
�صهر  م��ن  و�ل��ع�����ص��ري��ن  �ل��ث��ام��ن  ف��ي  �ل�ول  �لفل�صطيني 
�ل�صقيري  و��علن   ، �لموؤتمر  نجح  وهكذ�   1964 ع��ام  ��ي��ار 
�لموؤتمر  و�نتخب   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيام 
��ول  بتا�ليف  وكلفه   ، �لتنفيذية  للجنة  رئي�صاً  �ل�صقيري 

لجنة تنفيذية لها . 

)*( ��ول ممثل للمنظمة ثم مدير مكتبها في �لكويت ، ��مين �صر �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني ل�صنو�ت عديدة ، وموؤ�ص�ش مد�ر�ش �لمنظمة 
في �لكويت ، ورئي�ش �صندوق يافا �لخيري فيها . �صدر له كتاب : » ق�شة حياتي في فل�شطين والكويت « 2002 و » حكايات عن يافا « 

2005 . رئي�ش لجنة تخليد ذكرى �لمجاهد ��حمد �ل�صقيري . 

رهان  ��ع���ادت  �لتي   ، �لكر�مة  معركة  ف��ي  �ل�صمود  �صور 
بوجه  و�لوقوف  �لمقاومة  روح  على  �لعربية  �لجماهير 
�ل�صهيوني  �ل��ع�����ص��ك��ري  و�ل��ت��ف��وق  �ل�صهيوني  �ل��ط��غ��ي��ان 
�ل��م��دع��وم م��ن �ل��غ��رب �ل���ص��ت��ع��م��اري . ور���ص��خ��ت منظمة 
�لمقاومة  �لرمزي معنى  بمعناها  �لفل�صطينية  �لتحرير 
و�ل�صمود في ��ذهان �لجماهير �لعربية من �لمحيط �إلى 

�لخليج . 
بالن�صبة ل�حمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  كانت منظمة 

�لعربية  �ل��م��ن��اب��ر  ف��ي  فل�صطين  ���ص��وت  ه��ي  �ل�����ص��ق��ي��ري 
�لتاريخ  و�إن   ، �لعربية  �لجامعة  في  وممثله   ، و�لدولية 
لفل�صطين  �لمنا�صل  ه���ذ�  ق��دم��ه  م��ا  ح��ج��م  ع��ل��ى  ي�صهد 
ول�صعبه ، وذلك من خالل نهج �لتعبئة و�لتحرير ، كان 
يوؤكد د�ئماً ��ن �لم�صاومات �ل�صيا�صية لن تحرر فل�صطين ، 

 

... ما  �ل�صليم للتحرير  �لطريق  �لم�صلح هو  �لكفاح  و��ن 
�لر�حل  �لمنا�صل  ت�صبه �صاحبها  �لتي  �لفكرة  ��نبل هذه 

�ل�صقيري ! 
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كما تجلت حنكة �ل�صقيري �ل�صيا�صية باإدر�كه ��ن �لمال 
هو ع�صب كل عمل �صيا�صي ، ون�ش في �لنظام �ل��صا�صي 
��ن يكون رئي�ش �ل�صندوق �لقومي منتخباً من �لمجل�ش 
�لوطني ، حتى ينا�ى عن �ل�صغوط عند ممار�صته لعمله 
قدر�ت  وتجلت   . �لفل�صطيني  �ل��م��ال  وح��ف��ظ  جمع  ف��ي 
�ل�صقيري ��ي�صاً في و�صع ���صلوب عمل ��جهزة �لمنظمة ، 

 

و�إن�����ص��اء �ل���دو�ئ���ر و�ل��م��ك��ات��ب م��ن خ���الل �ل��ل��ج��ان �لفنية 
�لمخت�صة و�لتحاد�ت �لمهنية �لمختلفة . 

و�إر�صاء  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش  ��ن  ف��ي  �صك  ول 
 دعائمها ، وهي : مكاتب �لمنظمة ، و�ل�صندوق �لقومي ، 
ومركز �ل�بحاث ، وجي�ش �لتحرير ، و�لتنظيم �ل�صعبي ، 
هو وحده �إنجاز عظيم ، وهو كفيل باإدخال �ل�صقيري في 

قائمة عظماء �لقرن �لع�صرين ... !! 
�ل�صقيري مدير�ً  م��ع  ��ن��ن��ي عملت  ذل��ك  �إل���ى  �����ص��ي��ف 
ولم�صت   ، تا��صي�صها  عند  �لكويت  ف��ي  �لمنظمة  لمكتب 

�آنذ�ك قدر�ت �ل�صقيري ووطنيته �ل�صادقة . 
��عجبت بال�صقيري ؟   و�إذ� �صا�لني �صائل �ليوم : لماذ� 
بعد  ذك���ر�ه  لتخليد  لجنة  لتا�ليف  �ل��د�ع��ي��ن  ��ول  وك��ن��ت 
وفاته ؟ ��قول : ��عجبت بال�صقيري ل��صباب كثيرة ، منها 
، فقد كان يثق بمروؤو�صيه وزمالئه في  �إد�رت��ه �لناجحة 
�لعمل ، فكم من مرة قال لي عندما طلبت توجيهاته : 
��ن��ه بعد محادثة  ��ن�صى  ��درى ب�صعابها « ، ول  ��ه��ل مكة   «
في  لنا  �صمح   ، �لنك�صة  ��ع��ق��اب  ف��ي  معه  ق�صيرة  هاتفية 
�لمنظمة  مد�ر�ش  باإن�صاء   ، �لكويت  في  �لمنظمة  مكتب 
ل�صتيعاب �آلف �لطالب �لفل�صطينيين �لذين نزحو� �إلى 
�ل�صفة  �حتالل  بعد  ��مورهم  با�ولياء  لاللتحاق  �لكويت 
و�لقطاع ، و�صمح لنا �آنذ�ك - ودون تردد - بال�صرف على 
هذه �لمد�ر�ش من ح�صيلة حملة » م�صت�صفى �لميد�ن « ، 

�لتي كنا جمعناها قبل �صقوط �ل�صفة و�لقطاع . 
وتا�كيد�ً لما ��قول عن ثقة �ل�صقيري بالعاملين معه ، 

 

�ل�بحاث  م��رك��ز  م��دي��ر  ��ن��ي�����ش �صايغ  �ل��دك��ت��ور  ذك��ر  فقد 
�لفل�صطيني ��ن �لرئي�ش �ل�صقيري عندما ز�ره في مكتبه 
للمرة �ل�ولى ، لم ي�صدر �إليه ��ية تعليمات بل ��صتمع �إليه 

متحدثاً عن عمله » و�صرب �لقهوة « و�ن�صرف �صاكر�ً . 
هذ� ، و��عجبت بال�صقيري ��ي�صاً ل�نه ��بدع في ت�صخير 
�لفل�صطينية  و�لق�صية  �لمنظمة  لخدمة  وقلمه  ل�صانه 
�لتي  �لحما�صية  خطاباته  وتذكرني   ، نطاق  ��و���ص��ع  على 
 ، و�لكويت  و�لقاهرة  منها في غزة  �لعديد  �إلى  ��صتمعت 
كيف كانت جماهير �ل�صعب فيها تهتف لل�صقيري وتتفاعل 

معه .. !! 
كما ��عجبت بال�صقيري لما لم�صت فيه من قدرة على 
�لكويت  ��م��ي��ر  ل�صمو  زي���ارة  ف��ي  ر�فقته  عندما   ، �لإق��ن��اع 
بفر�ش  ��ولً  فا�قنعه   ، �ل�صالم  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �ل��ر�ح��ل 
في  �ل��ع��ام��ل��ي��ن  �لفل�صطينيين  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��ري��ر  ���ص��ري��ب��ة 
�لكويت ، وفي �لزيارة �لثانية ��صتطاع �ل�صقيري ��ن يقنع 

�ل�مير بال�صماح بتدريب �لفل�صطينيين في �لكويت على 
�لقرن  �ل�صتينيات من  ��و����ص��ط  ذل��ك في  ، ح��دث  �ل�صالح 
بثقة  و��ع��ج��ب��ت   !  ! �صك  ول  ر�ئ���ع  عمل  وه��و   ، �لما�صي 
وذلك   ، ب�صعبه  �ع��ت��ز�زه  و   ، وج��ر��ت��ه   ، بنف�صه  �ل�صقيري 
�لرئي�ش  �فتتحه  �ل���ذي  �ل��ث��ان��ي  �ل��وط��ن��ي  �لمجل�ش  ف��ي 
��ي��ار عام 1965  جمال عبد �لنا�صر في �لقاهرة في �صهر 
عندما قال في كلمته رد�ً على كلمة �لرئي�ش جمال عبد 
بالتبعية لعبد  بمن يتهمه و�لمنظمة  ، تعري�صاً  �لنا�صر 
�لنا�صر وم�صر : » ��علن من هذ� �لمنبر على م�صمع من 
�لرئي�ش عبد �لنا�صر ، ��ن منظمة �لتحرير لي�صت عميلة 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �إنها ملك   ، تابعة ل�ح��د  ، ول  ل�ح��د 
وح��ده ، ��م��ا ��ن��ا فاإني ��رف�����ش ��ن ��ك��ون عميالً ل�ح��د ، ما 
��نا بعميل ، ��نا زميل لعبد �لنا�صر ، ��نا و�إياه رفاق طريق 
لقاء  �لنا�صر  بعبد  يلتقي  �صعبنا  و�إن   ، �لكفاح  درب  على 
�لثو�ر بالثو�ر ، و�ل�حر�ر بال�حر�ر « . و��عجبت بال�صقيري 
��ي�صاً في �لمجل�ش �لوطني �لثالث في غزة عندما ��علن 
�إن�صاء » جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني « بدلً » من �لكتائب 
�إعجابي به في ذلك �لمجل�ش عندما  . وز�د   » �لع�صكرية 
قال �إن �لمجل�ش �لوطني �لر�بع يكون ��ع�صاوؤه منتخبين 
�لمنظمة  م��در�ء مكاتب  - نحن  �إلينا  ، وطلب  ب��اإذن �هلل 
- �لعمل لإجر�ء �لنتخابات للفل�صطينيين خالل �ل�صنة 
ل�نه  �ل�صقيري  ��ح��م��د  لزعيمنا  تقدير�ً  وزدت   . �لتالية 
��صتقال من رئا�صة �لمنظمة حفاظاً عليها ، عندما طلب 

�إليه عدد من ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية ذلك . 
كما ��نه بعد ��صتقالته لم يهد�� ، بل ��صتمر يعمل لخدمة 
يزيد على  ما  �آن��ذ�ك  فا��صدر   ، بقلمه  �لمقد�صة  �لق�صية 
ع�صرين كتاباً عن �لق�صية �لفل�صطينية ، وعن لقاء�ته مع 
�لروؤ�صاء و�لملوك �لعرب في �صبيلها ، كما ��نه ��صتمر في 
�لدعوة �إلى �لوحدة �لعربية ، �لتي كان يرى فيها عالجاً 
وكان   ، فل�صطين  لتحرير  ، وطريقاً  ��متنا  لكل م�صكالت 
يقول د�ئماً : » ��نا وحدوي هوى وعقيدة « ، و���صدر بعد 
��صتقالته من �لمنظمة كتابه �لر�ئع عن �لوحدة �لعربية 

و�صرورتها وهو كتاب : » علم و�حد وع�صرون نجمة « . 
ومن خالل معرفتي به ، ولقاء�تي معه في منا�صبات 
�ل�صخ�صية  �ل�صقيري  �صفات  من  بعدد  ��عجبت   ، كثيرة 
ومنها : وفاوؤه للمنا�صلين و�لقادة �لذين �صبقوه في �لعمل 
 ، بلبنان  كيفون  في  منزله  في  لي  ق��ال   ...  �لفل�صطيني 
 : ��صتقالته من �لمنظمة  حيث كان يم�صي �ل�صيف بعد 
��مين �لح�صيني عند  ��نا عّزيت بمفتي فل�صطين �لحاج   «
معه  ��ن��ي كنت مختلفاً  ، مع  �لما�صي  �ل��صبوع  وفاته في 
في فل�صطين ، ��نا عّزيت فيه ل�نه لم َيِلن للم�صتعمر بل 
حتى  و�ل�صهيونية  �لنتد�ب  ورف�ش   ، �لكفاح  في  ��صتمر 

وفاته « . 
لمو�قفه  بال�صقيري  ��ع��ج��ب��ت  �إن��ن��ي   : ��ق���ول  و��خ���ي���ر�ً 
 �ل�صيا�صية ، �لتي تجلت فيها وطنيته وحنكته �ل�صيا�صية ، 
�لذي  �لفد�ئي  �لعمل  ��م��ام  يقف  لم  ��ن��ه  ��ولً  منها  ��ذك��ر 
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علم ) جبل ( �صامخ من ��ع��الم �لحركة �لوطنية في 
 ، �لقبلتين  و��ول���ى   ، و�ل��م��ع��ر�ج  �لإ���ص��ر�ء  ��ر����ش  فل�صطين 
وثالث �لحرمين �ل�صريفين ، بل هو ��على ذروة في هذه 
��و�خ��ر �لخم�صينيات و�ل�صتينيات من �لقرن  �ل�ع��الم في 
�لعمل  مر�حل  في  كبرى  تحول  نقطة  فهو   . �لع�صرين 

�لوطني �لفل�صطيني ، وهو كوكب درّي بين مرحلتين : 
�إذ   ، مرحلة �لهجرة و�لت�صرد و�ل�صتات في عام 1948 
�صّبه �صاعر فل�صطين عبد �لكريم �لكرمي ) ��بو �صلمى ( 

 

بقنبلة   ، وت��ف��ت��ت��ه  وت�����ص��رده  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب  ن��ك��ب��ة 
 : �لعالم  ��رج���اء  من  رج��ا�  كل  �صظاياها  فمال�ت  �نفجرت 
فل�صطين  ��ه��ل  فا��صبح   ، بعامة  و�لعالم  بخا�صة  �لعربي 
 لجئين م�صردين ، ل تجمعهم بقعة ول ينظمهم �صلك ، 
تبقى  فيما  وه��ن��اك  هنا  متناثرة  مخيمات  تجمعهم  ب��ل 
��ي��دي��ه��م ، وف��ي �ل��ب��الد �لعربية  ��ر����ش فل�صطين ف��ي  م��ن 

�لمحيطة بفل�صطين يقول ��بو �صلمى : 
��هلي على �لدهر تدمين�ي جر�حهُم
و�لعذُل �لُع�ذر  يت�صاوى  حبهم  في 
خيامهم في مهّب �لري��ح ُمعِول����������ة
تبته�ُل �لّدم�ع  ور�ء  ودوره���������م من 

م�ص�������ردة  �صظاياه�م  ��ر���ش  كل  في 
َذَل�ُل مع�صر  �صم�اء  ك�ل  وتح������������ت 

بالحقوق  �لمطالبة  ومرحلة  �ل�صياع  مرحلة  ه��ذه 
تا��ص�صت منظمة  منذ   ، �لممزق  �لوطن  وبناء   ، و�لحرية 
�لتحرير �لفل�صطينية عام 1964 فقد قام ��حمد �ل�صقيري 
باإر�صاء قو�عدها ، فكّون موؤ�ص�صاتها على ��ر�ش �صلبة ومن 
�لتحرير  ن���و�ة   ( �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش   : ��همها 
ل��ل��وط��ن ( ، و�ل�������ص���ن���دوق �ل��ق��وم��ي ، وم���رك���ز �ل�ب���ح���اث 
 . �لعلم و�لبحث �لر�صين  �إلى  ، �لذي يرمز   �لفل�صطيني 
 ، �لوطني  �لعمل  ���صا�ش  �لوطنية  �ل��وح��دة  �إل��ى  دع��ا  كما 
من  �لفل�صطيني  �ل��وط��ن  لتحرير  كلها  �لجهود  لتوجه 

�لحركة �ل�صهيونية �ل�صتعمارية �لغا�صبة . 
لقد ��صتطاع �ل�صقيري في فترة وجيزة من �لزمن ��ن 
 يجعل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ملء �ل�صمع و�لب�صر ، 

و��ن يكون لها ممثلون في بقاع عديدة من �لعالم . 
كان رحمه �هلل خطيباً مفّوهاً ، �َصَبر غور �للغة �لعربية ، 

 

وتعّمق في ���صر�رها ، فهي تخرج ناب�صة من بين ��نامله ، 
وهي طّيعة بين يديه عذبة ، حلوة ، جميلة ، يا�خذ بع�صها 
�لظماء  �لعطا�ش  مر��صفه  بين  وت��ج��ري   ، بع�ش  ب��رق��اب 
�صل�صة عذبة فت�صيل �صبائك من ذهب ، وعناقيد من لوؤلوؤ 
 ومرجان ، فتا�خذ بعقول �ل�صامعين ، وت�صحر منهم �ل�لباب ، 
و��صتياق   ، للحرية  وح��ب  �صغف  ب��ل   ، كلل  ول  ملل  ف��ال 
 ، قلوبنا  ب�صغاف  �صكناً  فل�صطين  نبني  فنحن   ، وحنين 
��صتياق  �إليها  ون�صتاق   ، ��كبادنا  وفلوذ  با�رو�حنا  ونحررها 

�لر�صيع �إلى �صدر ��مه ، ونحّن �إليها حنين �لف�صيل . 

)*( موجه تربوي في �لكويت . له ثالثة ع�صر كتاباً في تدري�ش �للغة في �لمر�حل �لثالث ، مقيم في �لكويت . ع�صو لجنة تخليد ذكرى 
�لمجاهد ��حمد �ل�صقيري . 

بد��ته حركة فتح في ��ول عام 1965 ، مع ��نه كان يرى ��ن 
�لعمل �لفد�ئي يجب ��ن يكون جزء�ً من �لعمل �لع�صكري 
�ل�صامل ، �لذي �صوف تقوم به �لجيو�ش �لعربية لتحرير 
�ل��زع��ي��م ج��م��ال عبد  ي����ر�ه  �ل����ذي  �ل��وق��ت  ف��ي  فل�صطين 
�لنا�صر و�لقادة �لعرب منا�صباً ، وكفيالً بتحقيق �لن�صر ، 
و كان �ل�صقيري يقول : » �صوف يكون �ل�صعب �لفل�صطيني 
هو  �لثاني  �ل�صيا�صي  و�لموقف   .  » �لطليعة  في  عندئذ 
�لذي   242 رق��م  �ل�م���ن  مجل�ش  ل��ق��ر�ر  �ل�صقيري  رف�����ش 
�صدر في �صهر ت�صرين �لثاني من عام 1967 ، �إذ رف�صته 
�لمنظمة �آنذ�ك ، مع ��ن م�صر �لتي كان �ل�صقيري يقيم 
 ... �لقر�ر  ذلك  قبلت  �لتحرير  مكتب منظمة  وفيها   ،  فيها 
وق��ال �ل�صقيري �آن��ذ�ك : » �إن��ه يرف�ش ق��ر�ر 242 ل�ن��ه ل 
�لعربية  �لدول  ، وهو يخ�ش  للفل�صطينيين  �صيئاً  يعطي 
 وحدها �لتي ��صتركت في رد عدو�ن » �إ�صر�ئيل « عام 1967 ، 

وهي : م�صر و�ل�ردن و�صورية ولبنان « . 
وكانت لء�ت �لخرطوم �لثالث �لتي ��طلقها �ل�صقيري 
في موؤتمر قمة �لخرطوم ، هي �لتي ��وقفت �ندفاع بع�ش 
�إلى  ول��و   » �إ�صر�ئيل   « مع  �ل�صلح  �إل��ى  �لعربية  �ل�نظمة 

حين .. ! 
، قال لي  �لفل�صطيني للتفاو�ش  وعندما بد�� �لتوجه 
�ل�صقيري » �إنه �صخ�صياً ل يمانع قيام ��هلنا د�خل �ل�صفة 
ظروفهم  لتح�صين   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ب��م��ف��او���ص��ة  و�ل��ق��ط��اع 
�لتاريخ  يذكر  و�صوف   ، ذل��ك  �إل��ى  م�صطرين  �لمعي�صية 
��نهم فعلو� ذلك ل�نهم كانو� تحت �لحتالل ، ��ما منظمة 
�لتحرير و�ل�صعب �لفل�صطيني في �ل�صتات فال �صا�ن لهم 
بهذه �لمفاو�صات ، ويجب ��ن ت�صتمر �لمنظمة في قيادة 

�ل�صعب �لفل�صطيني حتى �لتحرير « . 
رحم �هلل ��با مازن ، فقد كان حقاً قائد�ً عظيماً ... ! 
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لقد ��وتي �صعة من �لعلم ، وحما�صة في �لقول ، ون�صاطاً 
في �ل�صحة ، يملك زمام ل�صانه ، فقلب �للغة يخفق بين 
فكيه ، وكان ثّر �لثقافة متنوعها ، فكا�نه مو�صوعة ت�صير 
على قدمين ، يملك ���صاليب مخاطبة �لجماهير ، و���صاليب 
�لإبد�ع و�لبتكار ، وله قدرة فائقة على �لتا�ثير في نفو�ش 
�ل�صامعين ، وعلى �لإقناع بالحجج و�لبر�هين و�لحقائق ، 
وذلك ر�جع �إلى ثروته �للغوية �لهائلة ، و�صوته �لجهورّي ، 

 

فكانت �لمعاني تنهال عليه ، و�ل�لفاظ و�لعبار�ت تتز�حم 
في ذهنه ليختار منها ما يوؤثر في نفو�ش �صامعيه ، ولن 
��ن�صى عبار�ته �لر�ئعة �لتي خاطب بها �لجموع �لمحت�صدة 
�إن   : و�لتي تحمل معانَي عديدة حين قال   ، �لكويت  في 
لتحرير  �لطليعة  طليعة  ف��ي  �صيكونون  �لفل�صطينيين 
فل�صطين ، وهاهم �صبان فل�صطين و�صاباتها وهم في عمر 
�ل�ز�هير وفي مقتبل �لعمر ، يحملون �ل�صالح وي�صحون 
و�إنهم   ، فل�صطين  �صبيل  في  رخي�صة  �لغالية  ب��ا�رو�ح��ه��م 

لمنت�صرون - �إن �صاء �هلل . 
وب��ه��ات��ي��ن �ل�����ص��ف��ت��ي��ن �ل��ل��ت��ي��ن ت��م��ّي��ز �ل�����ص��ق��ي��ري ب��ه��م��ا ، 
�ل�صيخ عبد �هلل  �لمرحوم  �ل�صمو  يقنع �صاحب  ��ن  ��صتطاع 
 ، �لحديثة  ، وباني نه�صتها  �لكويت  �ل�صباح محرر   �ل�صالم 

��ن  �ل�صقيري  ��صتطاع   ، �لديموقر�طية  موؤ�ص�صاتها  وباني 
يقنعه بالتدريب �لع�صكري في �لكويت للقادرين على حمل 
فر�ش  �ل�م��ي��ر  �صمو  ��ن  كما   ، فل�صطين  ��ه���ل  م��ن  �ل�����ص��الح 
�صريبة �لتحرير على ��هل فل�صطين �لعاملين في �لكويت . 
فقلبه   ، جنبيه  بين  فل�صطين  �ل�صقيري  حمل  لقد 
 ، بتحريرها  �إل  يتحرك  ل  ول�صانه   ، بها  �إل  يخفق  ل 
��ر�جيف  فّند  موؤلفاته  وفي   ، فلكها  في  ت�صير  وموؤلفاته 
�ل�صهيونية و��باطيلها ، وتزييفها للحقائق ، كما دعا �إلى 
�لوحدة �لعربية ، �نطالقاً لتحرير فل�صطين ) علم و�حد 
 وع�صرون نجمة ( ��حد كتبه �لتي تنادي بالوحدة �لعربية ، 
�����ص��اء �صعلة  ل��ق��د   . ي��وؤم��ن بالبعد �لإ���ص��الم��ي  ك���ان  ك��م��ا 
 ، ، لي�صير �ل�صعب في طريق �لجهاد و�لتحرير   �لتحرير 
وبرحيله فقدت �لق�صية محامياً بارعاً فّذ�ً ، وقائد�ً ر�صيد�ً ، 

 

 ، �لدفاع عنها  ، وق��ادر�ً على  ق��ادر�ً على مقارعة �لخ�صم 
و�إثبات حقها في �لوجود . حقاً لقد كان مدر�صةً كبرى في 
�لوطنية ، فرحمه �هلل ، و�صدد على طريق �لن�صر خطى 
��بنائه وحفدته من ��هل فل�صطين . ) كتب �هلل ل�غلبّن ��نا 

ور�صلي ، �إن �هلل قوي عزيز ( . 

ال�شقيري والمنظمة : التعتيم على الموؤ�ش�س ، وهدم البناء
اأ . ر�شاد اأبو �شاور)*(

مرت �لذكرى �ل�ربعون على تا��صي�ش منظمة �لتحرير 
�لر�صمية  �لفل�صطينية  �ل��ج��ه��ات  ول��ك��ن   ، �لفل�صطينية 
��و�صلو ( لم تتوقف عندها ، وفاء  �لمنهمكة في �صر�ب ) 
�لفل�صطيني  �صعبنا  حياة  في  �لعظيمة  �لتغيير  للحظة 

وق�صيتنا عام 1964 . 
مار�ش   ، �لمنظمة  تا��صي�ش  ذك���رى  تجاهل  ت��ّم  وك��م��ا 
رحيل  ذك���رى  ع��ل��ى  �لتعتيم  و�ل���خ���ر�ب  �ل��ع��ج��ز  �صيا�صيو 

�لموؤ�ص�ش و�لباني �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري . 
عندما قرر موؤتمر �لقمة �لعربية �ل�ول �لذي �نعقد 
في �لقاهرة ، بدعوة من �لرئي�ش جمال عبد �لنا�صر رّد�ً 
�لكيان �ل�صهيوني بتحويل ) �صرقة ( مياه  على م�صروع 
نهر �ل�ردن ، قاَم �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري مندوب فل�صطين 
في جامعة �لدول �لعربية بالت�صال بالفل�صطينيين في 
تجمعاتهم ، لدر��صة �إمكانية �إن�صاء كيان فل�صطيني على 
خير �لقو�عد �ل�صليمة ، و�لعودة بنتائج م�صاعيه للموؤتمر 
�لثاني ، �نطلق �ل��صتاذ �ل�صقيري متخطياً �لعو�ئق �لتي 
و�صعت في وجهه ، و��جرى �ت�صالت بالفل�صطينيين في 
كثير من �ل�قطار �لعربية ، وكان ��ن بلور مع �ل�صخ�صيات 

�ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ق��ان��ون��ي��ة و�ل��ف��ك��ري��ة ، �����ص�����ش ب��ن��اء منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية . بقر�ر متو��صع من موؤتمر �لقمة 
�ل�صعب  همة  �ل�صقيري  �ل��صتاذ  ��صتنه�ش  �ل�ول  �لعربي 
- منظمة  �إخ��و�ن��ه  م��ع   - وف��ر���ش   ، وروح���ه  �لفل�صطيني 
�لتحرير �لفل�صطينية كحقيقة و�قعية ، بميثاق ، ومجل�ش 
 ، فل�صطيني  تحرير  وجي�ش   ، تنفيذية  ولجنة   ، وط��ن��ي 
و�صندوق قومي ، ومركز ��بحاث ، ومنظمات �صعبية عقدت 
موؤتمر�تها و�نتخبت قياد�تها ، و�نطلقت في تا�طير ��بناء 

وبنات �صعبنا في ��ماكن تو�جدهم . 
ل بد من �لتوقف قليالً عند �صخ�صية �ل��صتاذ �ل�صقيري 
وقدر�تها   ، �ل�صخ�صية  ه��ذه  م��ك��ون��ات  ن�صي  م��ن  لتذكير 
 وط��اق��ات��ه��ا ، ف��ه��و رج���ل �ل��ق��ان��ون ، �ل�����ص��ي��ا���ص��ي �ل��د�ه��ي��ة ، 
�لخطيب �لمفوه ، �لمّطلع على دهاليز �ل�صيا�صة في هيئة 
�ل�مم حيث مّثل دولً عربية ، وهو �لمتدين غير �لمتزمت ، 

 

�لعروبي �لو�ثق با�مته و طاقاتها �لمختزنة ، وهو �لكاتب 
�صاحب �لبيان ، �لقارئ �لجيد للتاريخ بعمق . 

كل هذه �لطاقات في �لرجل وظفت لإبر�ز �ل�صخ�صية 
و�صعتها  �لتي  �ل��ع��و�ئ��ق  تخطى  ��ن  فكان   ، �لفل�صطينية 

)*( منا�صل، كاتب ورو�ئي فل�صطيني . 
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 ، �لمنظمة  على  �لهيمنة  ح��اول��ت  و��ح���ز�ب   ، عربية  دول 
و��طر�ف فل�صطينية نا�صبته �لعد�ء ل�نه تجاوزها بالعمل 

�لميد�ني . 
حيوية هذ� �لموؤ�ص�ش لم�صتها مع كثير من ��بناء جيلي 
�إلى خطاباته . لقد  عندما �لتقيناه في جولته ، و���صغينا 
تنّبه �لقائد �لموؤ�ص�ش مبكر�ً لالإعالم - وبخا�صة �لإذ�عة - 

 

في مخاطبة �ل�صعب �لفل�صطيني �لمنت�صر في �ل�صتات ، وهنا 
لعبت �إذ�عة فل�صطين من �لقاهرة دور�ً تعبوياً كبير�ً . 

�إليه في �لفندق مع عدد من  لما ز�ر دم�صق توجهت 
�ل�صباب ، وكنا قد ��عددنا مذكرة عن ��و�صاع �لفل�صطينيين 
في �صورية ، و ��عربنا له عن تا�ييدنا ودعمنا ، فا�صتقبلنا 
بتقدير عاٍل مع ��ننا �صباب حديثو �ل�صن ، وقال لنا بجدّية 
و��تمعن   ، بعمق  �صا�قر��ها   «  : �لمذكرة  يتا�مل  وه��و  تامة 

فيها ، و���صتفيد منها « . 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل��م��وؤ���ص�����ش  ب��ن��ى  قيا�صية  ف��ت��رة  ف��ي 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، ��طر�ً وموؤ�ص�صات ، وجي�صاً 
تو�جد في قطاع ) غزة ( على ��ر�ش فل�صطين ، و�صورية ، 

و�ل�ردن ، و�لعر�ق . 
و��هم ما ��نجزه مع هذه �لخطو�ت �لعملية : ��صتنها�ش 
�لنا�صرية  م�����ص��ر  م���ن  وب���دع���م   ، �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�صخ�صية 
و�لحركة  �ل�صهيوني  �ل��ك��ي��ان  مخططات  م��و�ج��ه��ة  ف��ي 
 ، فل�صطين  �صعب  وج���ود  ت��ن��ك��ر�ن  �للتين   ، �ل�صهيونية 

وتر�هنان على ذوبانه في �لمنافي . 
 ، م��ن ح��زي��ر�ن / يونيو  �لخام�ش  ك��ارث��ة  وق��ع��ت  لقد 
فلحقت �لهزيمة بجيو�ش عربية لم ُتَعدَّ كما يجب للدفاع 
عن �لوطن ، فكان ��ن �حتلت » �إ�صر�ئيل « كل فل�صطين ، 
و�لجولن �ل�صورية ، و�صحر�ء �صيناء ، وفي غيبة �ل�صعوب 

�لعربية عن معركة يتقرر فيها حا�صرها وم�صتقبلها . 
منذ  �لفل�صطينية  �لتحرير  بمنظمة  ترب�صو�  م��ن 
دون  تحول  عقبة  �ل�صقيري  �ل��صتاذ  في  ور��و�   ، ن�صوئها 
 ، �لفل�صطيني  ب��ال��ق��ر�ر  �لإم�����ص��اك  ف��ي  م��اآرب��ه��م   تحقيق 
�ل��صتاذ  �لم�صللة على  وجدوها فر�صة ف�صّنو� حمالتهم 
تلك   ، �ل�صتقالة  �إل��ى  �ل��رج��ل  ��صطر  ��ن  �إل��ى  �ل�صقيري 
�ل���ص��ت��ق��ال��ة �ل��ت��ي ت��وج��ه ب��ه��ا وب��ك��ل ك��ب��ري��اء �إل���ى �ل�صعب 

�لفل�صطيني ! ... 
يحيى  �ل��صتاذ  �صغلها  �لتي  �لنتقالية  �لفترة  كانت 
فتح  حركة  قيادة  ل�صتحو�ذ  تهيئة  مجرد  بعده  حمودة 

على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
�لف�صائل  مع  �لتحرير  منظمة  فتح  قيادة  تقا�صمت 
�لتي ر�صيت بالفتات ، ولعبت دور �صاهد �لزور ، ولم تد�فع 
عن ��طر �لمنظمة ، وموؤ�ص�صاتها ، وميثاقها ، و�صندوقها 

�لقومي ) �لمالي ( م�صتقالً لخدمة م�صالح �صعبنا . 

قيادة فتح - و بعد ��ن برز دورها �إثر هزيمة حزير�ن 
ونهو�ش �لعمل �لفد�ئي بعد معركة �لكر�مة �لتي خا�صها 
يدها  ت�صع  ل��م   - بب�صالة  �ل�ردن���ي  و�لجي�ش  �لفد�ئيون 
، ومن بعد  على قيادة �لمنظمة لتثورها ولكن لتتورثها 
، في �لحقيقة تهدم كل ما بناه �لموؤ�ص�ش وجيل  تبددها 

�لموؤ�ص�صين . 
، عّومت  بعد مجل�ش  وطنياً  ، مجل�صاً  �صنة  ور�ء  �صنة 
�للجنة  دور  وب���ه���ت   ، �ل�ط�����ر  وم�����ص��خ��ت   ، �ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
ف��رد ( و�ح���د ه��و �لآمر  ف��ي )  �ل��ت��ي �خ��ت��زل��ت  �لتنفيذية 
�لناهي ، �صاحب �لقر�ر ، وعّوم �لمجل�ش �لوطني ، وبد��ت 
عملية �صطب مو�د وبنود من �لميثاق ، بل وغير ��صمه من 
) �لميثاق �لقومي ( �إلى ) �لميثاق �لوطني ( بحجة �إبر�ز 
 �لدور �لوطني ، وحقيقة �ل�مر كان �لهدف هو فل�صطنة 

�لق�صية ، ��قلمتها ، �إخر�جها من ف�صائها �لعربي . 
�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  �ن��ت��ق��ل��ت   73 ت�����ص��ري��ن  ح����رب  ب��ع��د 
�لفل�صطينية على و�صع نقي�ش لهدف بنائها ، لقد حولت 
�لمحافل  في  �صيا�صياً  �لالعبون  به  يلعب   ) قناع   ( �إل��ى 
، في  �ل�وز�ر  ، ويحملون �لمنظمة كل  �لعربية و�لدولية 
حين ��ن �لمنظمة لم تعد �لإطار �لوحدوي �لفل�صطيني ، 
ولكنها باتت ) و�صيلة ( �لمنخرطين في �لم�صار �ل�صيا�صي 

�ل�صت�صالمي �لعربي �لر�صمي . 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تعد  ل��م  �لمنظمة 
ر��يناه  ، وهذ� ما  �ل�صيا�صية  �لت�صويات  بل �صارت منظمة 
يحدث في عتمة ) ��و�صلو ( ، وفي حديقة �لبيت �ل�بي�ش 

في ��يلول عام 93 ، وفي طابا ، و�صرم �ل�صيخ ... 
�ل��صتاذ  �لتقيت  وج��ي��زة  بفترة  ورحيله  مر�صه  قبل 
�ل�صقيري في بغد�د ، تحديد�ً في فندق بغد�د ، فكان ��ن 
�صباب  بع�ش  وح��ول��ي  وخاطبني   ، كتفي  على  ي��ده  و�صع 
�لف�صائل �لذين ح�صرو� �إلى بغد�د للم�صاركة في �جتماع 
�لتحرير  بمنظمة  �ل�صباب  ��ن��ت��م  ��و���ص��ي��ك��م   : �لف�صائل 
�إنها �لآن مثل عربة بال مكابح تهوي �إلى  �لفل�صطينية ، 

�لقاع ، ��نقذوها قبل ��ن تكون �لكارثة ... . 
وك��ا�ن��ه يرى   ، ق��ر�ب��ة ثالثة عقود  ��و���ص��ان��ا قبل  بهذ� 
و�لقيادة   ، م��ك��اب��ح  ول  م��ق��ود  ب���ال  ف��ال��م��ن��ظ��م��ة   ، �ل��غ��ي��ب 

�لمتهورة تهوي بها �إلى �لقاع ! ... 
��ل�صنا حالياً في �لقاع ؟ وهل بقي قاع للتنازلت ��فدح 
نهب  م��ن  �ل�صهيوني  �لكيان  تمكين  م��ن  خ�صارة  و��ك��ث��ر 

��ر�صنا في ظل �صالم ��و�صلو ، وطابا ، و�صرم �ل�صيخ ؟ ! 
وم�صادر   ، ودوره��ا   ، محتو�ها  من  ��فرغت  �لمنظمة 
قوتها - �لتفاف �صعبنا حولها - و�لقياد�ت تت�صارع على 
 �لمنا�صب ، و�لف�صاد ي�صت�صري في ��و�صال �صلطة ��و�صلو ، 
، ورقبتها في  و��ميركياً   ، ر�صمياً  بها عربياً  وهي متحكم 

قب�صة عتاة �ل�صهاينة ! ... 
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اأحمد ال�شقيري : بعد ربع قرن على رحيله
د . �شبحي غو�شة)*(

عرف جيلنا ��حمد �ل�صقيري منذ ��و�ئل �لخم�صينيات 
بارعاً  ودبلوما�صياً  مفوهاً  خطيباً   ، �لما�صي  �لقرن  من 
 ، �لعربية  �ل��دول  جامعة  في  �لمتعددة  ن�صاطاته  مار�ش 
ومندوباً ل�صورية في هيئة �ل�مم �لمتحدة ، وكذلك وزير�ً 
ل�صوؤون �ل�مم �لمتحدة في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ، 
 ،  1963 ع��ام  �لمتحدة حتى  �ل�م��م  لها في هيئة  وممثالً 
�لدول  جامعة  في  لفل�صطين  ممثالً  بعد  فيما  ���صبح  �إذ 
مرحلة  ��خطر   « �صماها  �لتي  �لفترة  تلك  في   ، �لعربية 

مرت في تاريخ �ل�مة �لعربية على �لإطالق « . 
�ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة وخطاباته  ت��ح��رك��ات��ه  ت��ح��ق��ق ك��ل  ل��م 
�لرنانة ��ي �نت�صار لق�صية فل�صطين على ��ر�ش �لو�قع ، 
كما قال حين جرى �ختياره م�صوؤولً عن تنظيم �ل�صعب 
 ، �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  �إجماع  �لفل�صطيني دون 

�إثبات قدرته على �لنتقال من  ��ر�د �لرجل �لدبلوما�صي 
، ومهما حاول   » » �ل�ف��ع��ال  �إل��ى مجال   » » �لكالم  مجال 
�لبع�ش �لتقليل من �صا�نه في تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية 
�إنكار  ي�صتطيع  ل  من�صف  ��ي  ف��اإن   ، م�صيرته  ت�صويه  ��و 
ق�صية  نقل  ��صتطاع  فقد   ، �ل��م��ج��ال  ه��ذ�  ف��ي  �إن��ج��از�ت��ه 
 ،  فل�صطين من ق�صية فقدت وجودها كق�صية تحريرية 
�إلى  يتطلع  ك�صعب  وج����وده  ف��ق��د  فل�صطين  ���ص��ع��ب  و��ن 
تحرير وطنه ، و�إلى �لتا�كيد با�ن �لو�جب �لوطني يفر�ش 
قيام كيان فل�صطيني يوحد �ل�صعب �لفل�صطيني ، وينظم 
للقيام  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية  طاقاته  ويعبئ   ، �صفوفه 

بدوره في تحرير وطنه . 
 ، �لفل�صطيني كان يعي�ش مت�صرذماً  �ل�صعب  ذلك ل�ن 
 » دونية   « نظرة  يعاني   ، �لعالم  بقاع  في مختلف  م�صتتاً 

 : كتابان  ل��ه   . �لقد�ش  ي��وم  جمعية  ورئي�ش  �لقد�ش  ��م��ان��ة  وع�صو   ، فل�صطين  ف��ي  �ل��ع��رب  �لقوميين  حركة  طالئع  م��ن  قومي  منا�صل   )*( 
» ال�شم�س من النافذة العالية « ، بيروت : موؤ�ص�صة �ل�بحاث �لعربية 1988 ، و » �شم�شنا لن تغيب « ن�صر بطبعته �ل�ولى في �لكويت 1988 . 

�ل���ق���ي���اد�ت �ل��ج��اح��دة ت��ن��ّك��رت ل����دور �ل�����ص���ت���اذ ��حمد 
�ل�����ص��ق��ي��ري ، و���ص��رق��ت ج���ه���وده وم���ن م��ع��ه م���ن �ل��ُب��ن��اة ، 
تجاهلت رحيله ، ولم تذّكر به ، ولكن �ل�وفياء من ��بناء 
كثيرون منهم  كتب  ول��ذ�   ، بهذ�  يقبلو�  لم  �صعبنا  وبنات 
تقدير  من  به  جدير  هو  ما  بكل  �ل�صقيري  �ل��صتاذ  عن 
و�حتر�م ، في مقدمة هوؤلء �لدكتور �لمفّكر ��ني�ش �صايغ ، 

 

و�لدكتورة �لموؤرخة خيرية قا�صمية ، وبع�ش ��بناء جيلي 
�ل�وفياء �لذين ي�صّرفني ��نني و�حد منهم . 

لقد كتبت عن �ل��صتاذ �ل�صقيري عند رحيله وكّنا في 
 ،  ) �لثورة  ��ن ) مجلة فل�صطين  ، وهالني عندئذ   بيروت 
�ل��صتاذ  م��ع  تا��صي�صها  ف��ي  �لإ���ص��ه��ام  �صرف  ل��ي  ك��ان  �لتي 
كمال نا�صر �ل�صاعر و�ل�ديب و�ل�صحفي ، وع�صو �للجنة 
حّنا  و�ل�صديق   ، للمنظمة  �لر�صمي  �لناطق  �لتنفيذية 
مقبل ، و�لتي ��صتحوذ عليها منّظرو �لت�صوية و�لنخر�ط 
 1973 ��ك��ت��وب��ر   / ت�صرين  ح��رب  بعد  �ل�صالم  م�صيرة  ف��ي 
�لبريد  ، تن�صر �صورة بحجم طابع  �لقيادة  لتكون �صوت 
ع��ل��ى غ��الف��ه��ا ل��ال����ص��ت��اذ �ل�����ص��ق��ي��ري م���ع ع���ب���ارة : رحيل 

�ل�صقيري . وخبر �صغير في �لد�خل ! ... 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل����ص��ت��اذ  دف���ن  تو�صيته  ع��ل��ى  ب��ن��اءً 
 بجو�ر �ل�صحابي �لجليل ) ��بو عبيدة عامر بن �لجر�ح ( 
في ��غو�ر �ل�ردن ، وكنت كتبت عن �ختياره لهذ� �لمكان 
��نه يرّد على و�صّية  �لجليل ، و�ل�صحبة �ل�طهر ، ور��يت 
 » ب��ن غ��وري��ون « �ل���ذي ��و���ص��ى ب���ا�ن ي��دف��ن ف��ي م�صتعمرة 
) �صيدي بوكر ( في �لنقب ، وكا�نه يدعو �ليهود للتمدد 

و�لتو�صع �ل�صتيطاني . 
��خبرني و�لدي - �لذي كان في جنازة ت�صييع �ل��صتاذ 
�ل�صقيري ) ��بو مازن ( - ��ن �ل��صتاذ عبد �لخالق يغمور 
ردد ب�صوت عاٍل : ��ين �صندفن ؟ وها ��نت تقودنا وتخرجنا 

من حيرتنا ، وتوجهنا ! . 
بين  �ل�������ص���ق���ي���ري  ��ح����م����د  �ل������ص����ت����اذ  ����ص���ري���ح   ��زور 
يزورون  �لذين  �ل��صدقاء  بع�ش  و��ر�ف���ق   ، و��خ��رى  فترة 
ونتا�مل  �لفاتحة  فنقر��   ، عبيدة  ��ب��ي  �صريح  �إل��ى  �ل�ردن 
�لمكان ، ونتلو �لآية �لكريمة �لتي ��و�صى �ل��صتاذ بو�صعها 
على �صاهد قبره : ) ول تهنو� ول تحزنو� و��نتم �ل�علون 

�إن كنتم موؤمنين ( . 
�لمحيطة  �لقبور  تمّيزه عن  ��ن  ب�صيط ل يمكن  قبر 
به ، عليه مكان �لولدة و�لوفاة ... . �لمنظمة �لتي يتردد 
 ، �ل�صقيري  �ل��صتاذ  بناها  �لتي  �لمنظمة  لي�صت  ��صمها 
و�لتي تمثل �صعبنا وتحمل ��هد�فنا ، ويقودها قادة ��كفياء 
ب�صوت  تدعونا  وهي   ، و��فرغت  �صرقت  �إنها   ، �صعبنا  من 
�ل��صتاذ �ل�صقيري : » ��نقذوها قبل فو�ت �ل�و�ن « . ترى 
هل فات �ل�و�ن تماماً ؟ ��م ثّمة �إمكانية لإنقاذ �لمنظمة ، 
و�لوفاء لمن بنوها وو�صعو� ���ص�صها لتنه�ش قوّية مهيبة 
ل�ّمة  ينتمي   ، عظيم  و�صعب  جليلة  ق�صية  ع��ن  م��ع��ّب��رة 

طاقاتها بال حدود لو قّي�ش لها من ي�صتخرجها ...
�لرحمة لروح �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري موؤ�ص�ش منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية . 
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�إليه كالجئ يتعر�ش ل��صو�� ��نو�ع �لظلم و�لكبت و�لإرهاب 
كثير�ً  ��كبر  ث��و�ره  وكانت طموحات   ، في وطنه وخارجه 
فامتال�ت   ،  1948 نكبة  بعد  وبخا�صة   ، �إم��ك��ان��ات��ه��م  م��ن 
و�لتبريرية  �لثورية  بالنظريات  �لفل�صطينية  �ل�صاحات 
�صاحات  �م��ت��ال�ت  ك��م��ا   ،  ) �ل��ق��ل��ة  ع��ن��د   ( و�ل�صت�صالمية 
�لن�صال بعمليات ثورية كفاحية ل تكاد تقارن مع �لمعارك 

�لكالمية في �لمنابر �لمختلفة . 
لم ��تعرف �إلى �ل�صقيري �إل في بد�ية �نعقاد �لمجل�ش 
�لوطني في �لقد�ش في 28 ��يار 1964 ، وتابعت ن�صاطاته 
�لنقا�صات  ت��اب��ع��ت  وك��ذل��ك   ، وخ��ارج��ه��ا  �لجل�صات  د�خ���ل 
�ل���ب���اردة و�ل���ح���ادة ب��ي��ن �ل��ف��ئ��ات �ل��م�����ص��ارك��ة ف��ي �لمجل�ش 
�لوطني �لفل�صطيني ، حتى و�صل �ل�مر �إلى �عتبار جميع 
�لم�صاركين خونة لق�صية فل�صطين �إذ� ��خذنا بكالم كل فئة 
منهم ، ولكن ... بالرغم من كل �ل�صغوط و�لمالب�صات 
فاإنني  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيام  ر�فقت  �لتي 
�لخطوة  على  و�صع قدمه  ��صتطاع  �ل�صقيري  با�ن  ��عتقد 
 �ل�ولى في م�صيرة �نبثاق منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 
و��نه و�صع د�صتور�ً ��و ميثاقاً قومياً لل�صعب �لفل�صطيني ، 

 

���ص��م��ل م��ع��ظ��م �ل��ن��ق��اط �ل��ت��ي ك���ان ي��ط��م��ح �إل��ي��ه��ا �ل�صعب 
�لفل�صطيني و��همها - وكلها مهمة - : 

�لمادة �لثانية : فل�صطين بحدودها �لتي كانت قائمة 
ل  �إقليمية  وحدة  �لبريطاني  �لنتد�ب  حكومة  عهد  في 

تتجز�� . 
هو  �لفل�صطيني  �ل��ع��رب��ي  �ل�صعب   : �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��م��ادة 
�صاحب �لحق �ل�صرعي في وطنه ، ويقرر م�صيره بعد ��ن 

يتم تحرير وطنه بمح�ش �إر�دته و�ختياره . 
�لمادة �لر�بعة : �ل�صخ�صية �لفل�صطينية ���صيلة لزمة 

ل تزول ، وهي تنتقل من �لآباء �إلى �ل�بناء و ... . 
ل�ب عربي  ول���د  م���ن  ك���ل   .  ...  : �ل��خ��ام�����ص��ة  �ل���م���ادة 
��و خارجها هو  فل�صطين  د�خل   47 تاريخ  بعد  فل�صطيني 

فل�صطيني . 
و�لرتباط   ، �لفل�صطيني  �لنتماء   : �ل�صابعة  �لمادة 
 ، ثابتة  حقائق  لفل�صطين  و�لتاريخي  و�لروحي  �لمادي 
و�إن تن�صئة �لفرد �لفل�صطيني تن�صئة عربية ثورية ، و�تخاذ 
�لفل�صطيني  لتعريف  و�لتثقيفية  �لتوعوية  و�صائل  كافة 
للن�صال  وتا�هيله   ، عميقاً  ومادياً  روحياً  تعريفاً  بوطنه 
ل�صترد�د  وح��ي��ات��ه  بماله  و�لت�صحية  �لم�صلح  و�ل��ك��ف��اح 

وطنه حتى �لتحرير و�جب وطني . 
�لمادة �لتا�صعة : �لكفاح �لم�صلح هو �لطريق �لوحيد 

لتحرير فل�صطين . 
ثالثة  للفل�صطينيين  يكون   : ع�صرة  �ل��ح��ادي��ة  �ل��م��ادة 
�صعار�ت : �لوحدة �لوطنية - �لتعبئة �لقومية - �لتحرير . 

�لمادة �لتا�صعة ع�صرة : تق�صيم فل�صطين �لذي جرى 
في عام 1947 باطل من ���صا�صه مهما طال عليه �لزمن . 

عليها  و�ف��ق  و�ل��ت��ي   ، �ل��صا�صية  �ل��م��و�د  م��ن  وغيرها 
��ع�صاء �لمجل�ش �لوطني في دورته �ل�ولى بالإجماع . 

ل جد�ل في ��ن �لمو�فقة على بنود �لميثاق �لقومي 
��حمد  �صخ�صية  ع��ل��ى  و�ل��م��و�ف��ق��ة   ، ���ص��يء  �لفل�صطيني 
�ل�صقيري �صيء �آخر ، وهذ� ��مر طبيعي في ظل �لظروف 
�لمتعددة  ب��ف��ئ��ات��ه  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  �ل�����ص��ع��ب  ع��ا���ص��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لمتناحرة في تلك �ل�يام ، وكل و�حد يغني على لياله . 

كنت ع�صو�ً في حركة �لقوميين �لعرب �لتي �صاركت 
في �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني ، وقد �صاركت �لحركة 
�ل�صيا�صية و�لوطنية  �لتعبئة  في �ل�ردن في بع�ش لجان 
 و�لدر��صات �لع�صكرية �لتي تم ت�صكيلها في ذلك �لوقت ، 
�ل�صعب  �صفوف  بين  ن�صاط  من  ��صتطاعت  ما  ومار�صت 
�لفل�صطيني ، بالرغم من بع�ش �ختالفات وجهات �لنظر 
مع �لمرحوم ��حمد �صدقي �لدجاني ، وفي �لوقت نف�صه 
��حمد  �لتريث حتى نحكم على ت�صرفات �لمرحوم  ��ردن��ا 
�ل�صقيري ، وبخا�صة ��ن �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى �صملت 
بع�ش �لرموز �لوطنية في �ل�ردن مثل : �ل��صتاذ بهجت 
و�لمرحوم   ، يغمور  �لخالق  و�لمرحوم عبد   ، ��ب��و غربية 
�لثوري  �لوطني  �ل�صباب  م��ن  وغيرهم  عنبتاوي  م��ن��ذر 

�لذي لم يكن م�صتعد�ً للتخلي عن مبادئه . 
�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  ن�������ص���اط���ات  ل���ك���ل  ب���در�����ص���ة  ق��م��ن��ا 
بع�ش  في  �لخلل  يناق�ش  تقرير�ً  و��عددنا   ، �لفل�صطينية 
�ل��ت�����ص��رف��ات ، و�ق���ت���ر�ح���ات ل��ت��ع��دي��ل ب��ع�����ش �ل��م�����ص��ار�ت ، 
�لثانية للمجل�ش �لوطني  لمناق�صتها في �لدورة  تمهيد�ً 
�لفل�صطيني ، �لذي �نعقد في �لقاهرة في 31 ��يار / مايو 
للمناق�صات  مجال  هناك  يكن  لم  لال��صف  ولكن   ،  1965
�لعلمية �لبناءة ، وجرى �نتخاب �ل�صقيري رئي�صاً للجنة 
حمله  �إذ   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �لتنفيذية 
من�صة  على  وو���ص��ع��وه  �لخلفية  �ل�صفوف  م��ن  م��وؤي��دوه 
�لرئا�صة �لتي جل�ش عليها �لمرحوم �ل�صيخ عبد �لحميد 

�ل�صائح . 
بد�� �ل�صقيري بت�صكيل �للجنة �لتنفيذية �لثانية ، وقد 
قامت مجموعة من �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى بالت�صال 
بي للم�صاركة في ع�صويتها ، وقد �عتذرت عن ذلك بعد 
م�صاورتي قيادة حركة �لقوميين �لعرب ، وقدمت بع�ش 
�إنجاز  تقديم  وع��دم   ، �لمرحوم  فردية   : ��همها  �ل��صباب 
من  ذل��ك  وغ��ي��ر   ، �لما�صية  �لق�صيرة  �لفترة  ف��ي  مميز 
�ل��صباب �لتي لم ت�صل �إلى ��قل �لقليل مما حدث من خلل 

في منظمة �لتحرير �لفل�صطينية في هذه �ل�يام . 
معظم  م��ن  �لثانية  �لتنفيذية  �للجنة  ت�صكلت  وق��د 
�صاءت  حتى  عملها  ف��ي  و��صتمرت   ، �ل�صابقين  �ل�ع�����ص��اء 
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�ل�صيد  �ل��ع��زي��ز  عبد  �ل��ع��زي��ز  �ل�خ  مني  طلب  عندما 
 �لإ�صهام في �لكتابة عن �لمنا�صل �لر�حل ��حمد �ل�صقيري ، 
 ، موؤ�ص�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و��ول رئي�ش لها 
كنت قد ��بلغت من قبل �إد�رة معتقل » مجّدو « �لع�صكري 
بنقلي �إلى معتقل » عوفر « قرب مدينة ر�م �هلل ، وتحوطاً 
 ، �لكتابة  �ل��وف��اء بوعدي له على  �ل��ق��درة على  مني ع��دم 
��بلغت �لو��صطة بذلك ، ل�نني لم ��كن ��عرف ما ينتظرني 
ف���ي �ل��م��ع��ت��ق��ل �ل��ج��دي��د ، وم���ا ه���ي �ل���ظ���روف �ل��ق��ائ��م��ة ، 
و�إمكانية �لكتابة ، وما ي�صمى �إمكانية �لت�صال و�إمكانية 
« �صوى �صاعات  » عوفر  ��مكث في معتقل  ، ولم  �إي�صالها 
بما ي�صمونه » �لمعبار « ، ل�ن مدير �لمعتقل ونائبه رف�صا 
�إلى  ليالً  ترحيلي  وتم   ، عندهم  �لمعتقل  في  ��صتقبالي 
معتقل �لنقب �ل�صحر�وي جنوب فل�صطين . بقيت ق�صية 
�لو�صع  بي  ��صتقر  ت�صغلني حتى  بالكتابة  �لوفاء بوعدي 
في مكاني وتي�ّصرت لي �لكتابة ، ولكن �لكتابة من �لذ�كرة 
��و قيمة  ��ية مر�جع ذ�ت معنى  فح�صب نظر�ً لعدم توفر 
 ، ���صالً  �لفقيرة  �لمعتقل  �لمرحلة في مكتبات  عن تلك 
وفي هذه �لظروف ���صهم في �لكتابة عن �لمنا�صل �لكبير 

��حمد �ل�صقيري » ��بو مازن « وعذر�ً ل�ي تق�صير . 
�لتقيت �ل�خ �لكبير ��حمد �ل�صقيري للمرة �ل�ولى في 
�لن�صف �ل�ول من �لعام 1965 ، ��ي قبل ��ربعة عقود ، وكنت 
�صاباً يافعاً ل يتجاوز �لع�صرين عاماً ، وكان قد ح�صر �إلى 
ون�صطائها  �لفل�صطينية  �لجالية  م��ع  للحديث  �لكويت 
حول �لمنظمة و�لق�صية ودور �ل�صعب �لفل�صطيني ، وعن 

�لمبا�صرة بتا��صي�ش جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، و�لبدء 
�ل�صباب  ��يدي  على  �لفل�صطيني  لل�صباب  ��ولية  بتدريبات 
، وذه��ب��ت م��ع مجموعة من  �ل��ف��ر�غ  ��وق���ات  ف��ي  �لكويتي 
منظمة  مكتب  في  �إليه  لال�صتماع  �لفل�صطيني  �ل�صباب 
��ر�ه  �ل��ت��ي  �ل�ول����ى  �ل��م��رة  وه��ي   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 
و���صتمع �إليه مبا�صرة ، فتحدث بحما�صة وطالقة بالغتين 
د�عياً   ، جميعهم  ن��ق��ل  ل��م  �إن  �ل��ح�����ص��ور  غالبية  ��ب��ه��رت��ا 
�ل�صباب للتطوع في جي�ش �لتحرير �لمنوي تا��صي�صه في 
�لعر�ق ، ��و �للتحاق بدور�ت تا�هيل �صريعة في �لكويت ، 
�صارحاً �ل�صعوبات �لتي يو�جهها ، وبعد �نتهاء محا�صرته 
غادرنا �لمكتب ��نا و���صدقائي ، وتناق�صنا طويالً بحدود 
 ، �ل�صباب  باندفاعة  و�لمرتبطة   ، �لمعرفية  �إمكانياتنا 
�لعمل  ��جل  �لكويت من  �إلى  با��صباب ح�صورنا  و�لمقيدة 

ومد يد �لعون ل�هلنا . 
برغم هذ� �لمزيج من �لم�صاعر و�لهتمام ، �إل ��ن ��با 
مازن نجح في تحري�ش �لمئات من �ل�صباب �لفل�صطيني 
على �لدخول في دور�ت ��ولية في �لكويت ، وعلى �لتطوع 
�لتحرير  لجي�ش  �لتابعة  �لقاد�صية  قو�ت  لتا��صي�ش  كنو�ة 
�لفل�صطيني في �لعر�ق ، وكنت ��حد هوؤلء �لذين غلبت - 
في حينها - حما�صتهم على م�صوؤولياتهم �ل�صخ�صية تجاه 
لها  نعثر  لم  �لتي   ، �لكثيرة  �ل��صئلة  ، متجاوزين  ذويهم 
على ��جوبة في نقا�صاتنا بعد ندوة �ل�صقيري ، من نوع : 
عدده  في  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  �صيفعله  �لذي  ما 
وعد�ده وحدود تحركاته ��مام » �إ�صر�ئيل « وجي�صها قيا�صاً 

المنا�شل اأحمد ال�شقيري في ذكرى رحيله
اأ . عبد الرحيم ملوح)*(

)*( ع�صو �للجنة �لتنفيذية لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
       ��ر�صلت �لم�صاركة من معتقله في �صجن �لنقب �ل�صحر�وي �ل�صهيوني �صباط / فبر�ير 2005 . 

�ل�قد�ر ��ن يت�صلمها » �لثو�ر « . 
�إلى تفا�صيل ما حدث منذ تخلي  ��تطرق  ��ن  ��ري��د  ل 
من  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئا�صة  عن  �ل�صقيري 
، ولكن  رئا�صات فردية وفئوية و�نحر�فات و��صت�صالمات 
��رجو ��ن ��وؤكد هنا با�ن ما و�فق عليه �ل�صعب �لفل�صطيني 
�لقومي  ميثاقه  ��ي   - د���ص��ت��وره  وه��و  فئاته  مختلف  ف��ي 
�لفل�صطيني - �لذي و�صعه �ل�صقيري ، هو ماز�ل �لمطلب 
�ل�صعبي لكل فئاته ، و��ن يتجاوز هذ� �لميثاق بدء�ً بتغيير 
�لميثاق  �إل���ى  �لفل�صطيني  �ل��ق��وم��ي  �لميثاق  م��ن  ��صمه 
�لوطني �لفل�صطيني ، و�نتهاءً بتعديله ��و تبديله ��و حذف 
��كثر من ن�صف مو�ده �ل��صا�صية منذ �لمو�فقة على وثيقة 
كر�ي�صكي عام 1974 و�لنقاط �لع�صر ، و�تفاقية ��و�صلو وما 

و�كبها من جل�صات لتعديل �لميثاق ، وحذف بع�ش �لمو�د 
�ل��صا�صية �لمذكورة ��عاله وغيرها في جل�صات �لمجل�ش 
�لوطني في غزة في 1996/4/24 ، بحيث ���صبحت �لمو�د 
�لجديدة تعبير�ً عن ر�صالة �لتفاهم بين �لرئي�ش عرفات 
و��ميركا ، كل هذه �لممار�صات لم ولن توؤثر على �صمود 
في  ��ه��د�ف��ه  تحقيق  �صبيل  في  �لم�صتمر  ون�صاله  �صعبنا 
وحقه   ، �لكاملة  و�صيادته   ، �لوطني  تر�به  كامل  تحرير 
�ل��ج��زء �ل�غلى   ، ��ر�����ش وط��ن��ه  ت��ق��ري��ر م�صيره ع��ل��ى  ف��ي 
م��ن �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي �ل��م��وح��د ، و�إق��ام��ة دول���ة فل�صطين 

وعا�صمتها �لقد�ش .. كل �لقد�ش . 
رحمك �هلل يا ��با مازن ، لقد تقلبت كثير�ً في قبرك ، 

ولكن �صوف تكون قرير �لعين مهما طال �لزمن . 
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�لعر�ق على  �صنفعله في  �لذي  ؟ وما  �لعربية  بالجيو�ش 
بعد مئات �لكيلومتر�ت من حدود فل�صطين ؟ و�لكثير من 
�ل��صئلة �ل�خرى ، ورغم هذه �ل��صئلة �لم�صو�صة وجدوى 
��ننا  �إل   ، �ل�جوبة في حينها بالن�صبة لنا ك�صباب يافعين 
تطوعنا للم�صاركة ، تدفعنا �لحما�صة وروح �لمغامرة ، ول 
�صك لدي ��ن �للقاء مع �لمرحوم �ل�صقيري في باحة مكتب 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، قد لعب دور�ً هاماً في دفع 
هوؤلء �ل�صباب للتطوع في جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، 

بل في تحديد م�صار وم�صير بع�صهم لحقاً . 
��حمد  �ل��م��رح��وم  فيها  �لتقيت  �ل��ت��ي  �لثانية  و�ل��م��رة 
�ل�صقيري كانت في د�رته في �صوق �لغرب في لبنان عام 
 1974 ، بح�صور عدد من �لإخ��وة و�لرفاق ، ��ذكر منهم : 
 ، ��ب���و ه���ادر  �ل��ح��وت  ، و�صفيق  ��ب���و م��اه��ر  ��ح��م��د �ليماني 
�لوطنية  �لهموم  تركز على  لكنه  �لحديث مت�صعباً  وكان 
هذه  �إن  �ل��ق��ول  ويمكن   ، وح��ا���ص��ر�ً  تاريخاً  �لفل�صطينية 
ونتحاور  �ل�صقيري  فيها  ��لتقي  �لتي  �ل�ول���ى  �لمرة  هي 
ونتناق�ش عن قرب ، ل�ن �لمرة �ل�ول��ى في �لكويت كانت 
عبارة عن ندوة عامة ، رغم �لحو�ر و�لجدل �لذي جرى 
��تذكره �ليوم من حديث �لر�حل �لكبير  ، و��هم ما  فيها 

ثالثة ��مور : 
1 - حديثه عن يافا ، عندما عّرفه �صفيق �لحوت بي و��نني 
 ، ��ب��ا م��ازن �لذكريات  ��ب��و ك�صك يافا ، فحا�صرت  من 
وعرب  �لم�صتوطنين  بين  ���ص��د�م  ��ول  ع��ن  وت��ح��دث 
��ب����و ك�صك  ���ص��اك��ر  �ل�����ص��ي��خ  ، وق���ي���ادة  �ل���ح���و�رث  و�دي 
�لوطني  �لموؤتمر  وع��ن   ،  1931 ع��ام  �لمقاومة  لهذه 
 �لفل�صطيني في قاعة �صينما �لحمر� بيافا عام 1927 ، 
ر�صمياً  وناطقاً  فيه  �لمتحدثين  من  �ل�صقيري  وك��ان 
بقوة  نظري  لفت  وم��ا   ، عنه  �لمنبثقة  �للجنة  با�صم 
عندها وجود �صينما في يافا في ذلك �لوقت ، �ل�مر 
�لذي يدل على �لم�صتوى �لثقافي �لذي و�صلت �إليه 

بالدنا في حينه . 
2 - �لم�صقات �لتي عاناها من كثير من �لدول �لعربية ، 
 و�لتحفظات �لتي و�جهها من عدد من �لقادة �لعرب ، 
ت�صكيل منظمة  ع��ن��د  ع��ل��ي��ه  ف��ر���ص��ت  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ي��ود 
من  �لمنظمة  تخل�ش  وع��ن   ، �لفل�صطينية  �لتحرير 
، رغم وجودها كامنة تحت  �لمعيقات  كثير من هذه 
�صوكة  فيه  ت�صعف  �ل���ذي  �ل��وق��ت  وتنتظر   ، �ل�صطح 
�لمنظمة وح�صورها �ل�صيا�صي و�لجماهيري كي تعود 
و�لمنظمة  �لق�صية  على  و�لإط��ب��اق   ، مجدد�ً  للبروز 
 بتوظيفهما في �لح�صابات �ل�صيا�صية لهذه �ل�طر�ف ، 
�لنقطة؛ ل�ن  �إلى هذه  �لحذر من �لنحد�ر  وطالبنا 
�لثمن �لذي �صوف ندفعه جميعاً �صوف يكون غالياً . 

 ، �ل�صيا�صية �لر�هنة في حينه   3 - �لحديث عن �للحظة 
�ل���ذي ك���ان ي���دور فيها ج���دل ���ص��اخ��ن ع��ل��ى ��ك��ث��ر من 
وجبهة   ، �لع�صر  و�لنقاط   ، �لمرحلية  حول  م�صتوى 

�لرف�ش ، ونتائج حرب ت�صرين / ��كتوبر ، و �إمكانات 
ر��ي  وك��ان   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  ل�صالح  توظيفها 
��بي مازن و��صحاً ومتحفظاً في �آن كما بد� في حينه ، 
مو�صحاً با�نه ل يتوقع ��ن تقدم » �إ�صر�ئيل « �صيئاً هاماً 
ل�صورية وم�صر  ��ن ل تقدم  ، ويخ�صى  للفل�صطينيين 
تنازلت  لتقديم  م��ب��رر�ً  ي��رى  ول   ، �إليه  تتطلعان  ما 
جلد  على  �لختالف  ��و   ، مجانية  بر�مجية  �صيا�صية 

�لدب قبل ��صطياده . 
��ب���ي م���ازن ممتعاً وم��ف��ي��د�ً رغم  لقد ك��ان �ل��ل��ق��اء م��ع 
ه��ذه هي   ، �لح�صور ومعه في حينه  �لجدل بين  ح��ر�رة 
�آخر مرة �لتقيت بها �لر�حل ��حمد �ل�صقيري ، و�إذ� �نتقلنا 
من حديث �لذكريات �إلى وقائع �ل�صيا�صة ، يمكنني �لقول 
��و هيكل  نو�ة  �لفل�صطيني  لل�صعب  ��ق��ام  �ل�صقيري قد  �إن 
�ل�ول   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  هو  �صيا�صي  كيان 
ن�صف  م��ن  يقرب  م��ا  منذ  قائماً  ز�ل  م��ا  �ل��ذي  و�لوحيد 
�ل�صيا�صية  وق����و�ه   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  وم��ّك��ن   ، ق���رن 
و�لمقاومة من تطوير هذه �لنو�ة ��و �لهيكل لي�صبح كياناً 
�صيا�صياً ر��صخاً لل�صعب �لفل�صطيني ، ويحظى بالعتر�ف 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  عا�ش  ��ن  بعد   ، و�ل��دول��ي  �لإقليمي 
منذ �لنكبة على �ل�قل ممزقاً �صيا�صياً و�جتماعياً ، فاقد�ً 
للتمثيل �ل�صيا�صي » �لكيان �لو�حد « موزعاً على عدد من 

�لدول �لعربية و�ل�حز�ب �لقومية . 
بع�ش  ورغ��ب��ات   ، �لمو�صوعية  �ل��ظ��روف  ��ن  �صحيح 
�لعربية  �لجمهورية  مقدمتها  وف��ي   - �لفاعلة  �ل��ق��وى 
�ل��م��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة �ل��زع��ي��م ج��م��ال ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر - قد 
، لكن  �لنور  �إل��ى  �لم�صروع  ه��ذ�  �إخ��ر�ج  ���صهمت بقوة في 
�ل�صحيح ��ي�صاً ��ن عدة دول قاومت �نطالقته لح�صاباتها 
�لإقليمية و�لقطرية ، وبع�ش �لقوى بخلفيات و�عتبار�ت 
��نه بد�ية للتن�صل  �ل�م��ر على  �إلى  ، حيث نظرت  قومية 
، ومو�صوعياً  �لفل�صطينية  �لر�صمي من �لق�صية  �لعربي 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش  فكرة  �نطلقت 
متعددة  ومحلية  وعربية  دولية  مو�صوعية  ظ��روف  في 
�لتناف�ش  كان  �لدولي  �ل�صعيد  فعلى   . �ل�بعاد  ومتنوعة 
بين �لقطبين : �ل�صتر�كي بزعامة �لتحاد �ل�صوفييتي ، 
و�لر���صمالي بزعامة ��ميركا في ��وِجه ، حيث بد�� �ل�صباق 
و�إر�صاله   ، �ل�صوفييتي  �لتحاد  بتقدم  �لف�صاء  غزو  على 
��ميركا  دف��ع  �ل���ذي  �ل�م���ر   ، �صوفييتي  ف�صاء  ر�ئ���د  ��ول 
على  �إن�����ص��ان  ��ول  �إن���ز�ل  على  للعمل  م�صروعها  لت�صريع 
�صطح �لقمر ، ما ��فاد بت�صريع نهو�ش ثور�ت �صعوب �آ�صيا 
و��فريقيا و��ميركا �لالتينية ، للتحرر من �ل�صتعمار ، ��و 
ون�صالها   ، �لثالث  �لعالم  دول  ت�صميته  على  ��صطلح  ما 
من ��جل �لتحرر �لوطني و�ل�صتقالل �ل�صيا�صي ، بدء�ً من 
 ، وغيرهما  و�لجز�ئر  كوبا  �إلى  و�صولً   ، و�ل�صين  �لهند 

 

�ل�مر �لذي ترك تا�ثير�ً �إيجابياً عميقاً على �ل�صعوب �لتي 
لم تنل ��صتقاللها بعد ، ومنها �ل�صعب �لفل�صطيني . 
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وعلى �ل�صعيد �لعربي ، عا�ش �لوطن �لعربي في حينه 
، ففي �لوقت �لذي حققت فيه �لجز�ئر  و�صعاً متناق�صاً 
��صتقاللها بطرد �ل�صتعمار �ل�صتيطاني �لفرن�صي ، ف�صلت 
��ول تجربة وحدوية عربية معا�صرة بانف�صال �صورية عن 
�لوحدة  وم�صاريع  لفكرة  قوية  �صربة  ��لحق  ما   ، م�صر 
ب��د��ت فيه ث��ورة �لجالء في  �ل��ذي  �لعربية ، وفي �لوقت 
�لجنوب �ليمني �صد �ل�صتعمار �لبريطاني ، بد�� �ل�صر�ع 
و�لتغيير  �ل��ث��ورة  ق��وى  بين  �ل�صمالي  �ليمن  ��ر����ش  على 
بم�صاعدة م�صر ، في مو�جهة �لقوى �لحاكمة �لمحافظة 
�إلى  بالو�صول  �صلباً  �لو�صع  وت��ط��ور   ، �ل�صعودية  بدعم 
من  ذل��ك  يتطلبه  م��ا  م��ع   ، �لمبا�صر  �لع�صكري  �ل�����ص��ر�ع 

تح�صيد و��صتقطاب محلي وعربي و�إقليمي . 
في هذ� �لظرف ��علنت » �إ�صر�ئيل « م�صروعها لتحويل 
مياه نهر �ل�ردن من ��جل �إ�صالح �لنقب ، �صاربة بعر�ش 
�لحائط �لقانون �لدولي بمد يدها �إلى �لحقوق �لمائية 
و�ل�صوريين  �لفل�صطينيين  ح��ق��وق  وبخا�صة   ، �لعربية 
في  �لعربية  �ل���دول  وف�صلت   ، و�للبنانيين  و�ل�ردن��ي��ي��ن 
�لتفاق فيما بينها على خطة فاعلة لمنع » �إ�صر�ئيل « من 
بناء م�صروعها ، فلجا�ت �إلى خطو�ت �صيا�صية ودولية فيما 
بينها من نوع ت�صكيل قيادة عربية موحدة ، وعقد �جتماع 

قمة ، و�لتفاق على ميثاق دفاع م�صترك ، �إلى �آخره . 
وفي هذ� �لوقت ��ي�صاً ، وفي ظل هذه �لظروف برزت 
 لدى �لرئي�ش عبد �لنا�صر خا�صة ، وبع�ش �لقادة �لعرب ، 
�إلى جهة �صيا�صية فل�صطينية ، تنطق  �لحاجة �ل�صيا�صية 
 با�صم �لق�صية �لفل�صطينية وعلى �لم�صتوى �لفل�صطيني ، 
�لفل�صطينية  �لتجمعات  ��و���ص��اط  في  تتفاعل  ب��د��ت  فقد 
لل�صعب  �صيء  فعل  عن  �لر�صمي  �لعربي  �لعجز  تا�ثير�ت 
�لفل�صطيني ، و�نعكا�صات �نت�صار�ت �ل�صعوب �صد �ل�صتعمار 
في ��كثر من بلد عربي وغير عربي ، و��صت�صر�ء �لإقليمية 
�لعربية ، و�لتوجه لبناء �لهوية و�لدولة �لقطرية عملياً 
و�لق�صية  �لعربية  و�لوحدة  �لقومية  عن  �لحديث  رغم 
�لطالئع من  دف��ع  �ل��ذي  �ل�م���ر   ، �إع��الم��ي��اً  �لفل�صطينية 
�لفل�صطيني للبحث عن و�صائل وت�صكيالت  �ل�صعب  ��بناء 
ت�صمن قيام �ل�صعب �لفل�صطيني في �صنع هويته ، وبناء 

م�صتقبله كباقي �صعوب �ل�ر�ش . 
ت�����ص��ك��ل��ت ع����دة منظمات  �ل���ت���ا�ث���ي���ر�ت  ون��ت��ي��ج��ة ه����ذه 
فل�صطينية قدر عددها - في �ل�ع��و�م �لتي �صبقت �إعالن 
على  يزيد  بما   - �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش 
ف���ازد�د   ، ���ص��ري��ة  ع�صكرية  ��و  �صيا�صية  منظمة  ��رب��ع��ي��ن 
�ل�صعب  يم�صك  ��ن  ب�صرورة  وتعمق  �لفل�صطيني  �ل�صعور 
لفعل  �صيء  ينق�صه  ل  حيث  ق�صيته  بزمام  �لفل�صطيني 
�ل�����ص��ع��وب �لتي  �ل��وق��ت ذ�ت���ه ع��ن  ذل���ك ، ول يختلف ف��ي 

كافحت لطرد �لحتالل و�ل�صتعمار ونيل �ل�صتقالل . 
و�لعربية  �لدولية  �ل�صيا�صية  �لمتغير�ت  هذه  تقاطع 

�ل��صباب  تباين  مع  وتفاعلها   ، ومكاناً  زم��ان��اً  و�لمحلية 
، فر�ش  �لفاعلة  �لخا�صة لال�طر�ف  �لذ�تية و�لح�صابات 
بتا��صي�ش منظمة  �ل��ق��ب��ول  �إع����الن  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ع��ل��ى 
�لتحرير �لفل�صطينية ، وتعيين �لر�حل ��حمد �ل�صقيري 
رئي�صاً لها ، مع تقييده وتقييدها بقبول برنامج و�صيا�صات 
�لدول  �إز�ح��ة تحفظات بع�ش  ��ج��ل  وعمليات عديدة من 
ت�����ص��رر �لم�صالح  م���ن  ، خ���وف���اً  �إن�����ص��ائ��ه��ا  �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى 
�لخا�صة لهذه �لدول ، وي�صجل للر�حل ��حمد �ل�صقيري 
و�ل�صعوبات  �لعر�قيل  لتجاوز  م�صنية  ج��ه��ود�ً  ب��ذل  ��ن��ه 
�لم�صروع  و��د  بهدف  عالية  بحنكة  ��م��ام��ه  و�صعت  �لتي 
�لرئي�ش  ودع��م   ، �ل�صقيري  مثابرة  ولكن   ، ولدت���ه  قبل 
�لقوى  و��صتجابة   ، �لمحدود  غير  �لنا�صر  عبد  �لر�حل 
تحفظات  رغ��م   « �لفل�صطينية  و�ل�صيا�صية  �لجتماعية 
�لتقييد�ت  رغم  �لم�صروع  باإطالق  كفيالً  كان   » �لبع�ش 
ووج��دت طريقها   ، عليه  فر�صت  �لتي  �لعربية  �لر�صمية 
�ل�صيا�صية  �لعملي وحدود م�صوؤوليتها  �لمنظمة  دور  �إلى 
و�ل�صيادية على �ل�ر�ش و�ل�صعب �لفل�صطيني وعلى جي�ش 

�لتحرير �لفل�صطيني �لمزمع �إن�صاوؤه . 
�لتحرير  على منظمة  و�لقيود  �ل�صروط  كل هذه  �إن 
يغير  ل��م   ، و�ل��م��ي��د�ن��ي  �ل�صيا�صي  ودوره����ا  �لفل�صطينية 
 ، �لمحطة  لمغادرة  �صقت طريقها  �لقاطرة  ��ن  و�قع  من 
طريقها  لت�صق  �لخا�صة  وديناميكيتها  �آلياتها  و�متلكت 
�صنو�ت  ، وق��د تحقق ه��ذ� بعد  لكت�صاب موقعها ودوره��ا 
عام  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل  ف�صائل  ق��ررت  عندما 
لي�صبح  و�إع��ادة �صياغة ميثاقها   ، �لمنظمة  1968 دخول 
�لميثاق �لوطني �لفل�صطيني بدلً من �لميثاق �لقومي ، 

 

لمتطلبات  ت�صتجيب  ���صا�صية  ت��ع��دي��الت  عليه  وت��ج��رى 
�لمرحلة �لجديدة ، ولتبلور �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية 
منظمة  ج�صدته  كما   ، �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  و�ل��ك��ي��ان 
�لتحرير �لفل�صطينية في �لمرحلة �لجديدة من كفاحها 
�صعبها  ع��ن  �لوطنية  �ل�صيا�صية  م�صوؤوليتها  ل�صتعادة 
مع  بخالف  �ل�صقيري  ��صتبك  ��ن  ذل��ك  و�صبق   ، ووطنها 
حول  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  في  زمالئه  من  ع��دد 
وحول   ، يطلقها  كان  �لتي  �ل�صيا�صية  �لمو�قف  من  عدد 
 ، ت�صكيلها  وكيفية  �لمنظمة  لموؤ�ص�صات  �لفردية  �إد�رت���ه 
�ل�مر �لذي دفع بع�صهم لال�صتقالة في ظل تفاقم �ل�زمة 
�لقيادية للمنظمة . و�نطالقة �لعمل �لفد�ئي بف�صائله 
�لف�صائل  ه��ذه  وت��وج��ه   ،  1967 ح��زي��ر�ن  بعد  �لم�صلحة 

لدخول �لمنظمة . 
�لو�صع  على  �لر�صمي  �لعربي  �لو�صع  قب�صة  �صعفت 
�لفل�صطيني خا�صة وعلى �لحركة �ل�صعبية �لعربية عموماً 
ب�صبب هزيمة حزير�ن ، ودخل �لو�صع �لفل�صطيني مرحلة 
موؤ�ص�صات  ت�صكيل  و�إع����ادة  �ل�صقيري  با�صتقالة  ج��دي��دة 
�ل�صيا�صية  �ل��ق��وى  م��ن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
�لمنظمة ، لير���صها �ل�صهيد �لر�حل يا�صر عرفات �بتد�ءً 
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��حمد  �ل��م��رح��وم  �لفل�صطيني  �لمنا�صل  ع��ن  كتبت 
��تناول حياة  ��نني  ���صعر  ، وكنت   )1( �ل�صقيري عدة مر�ت 
 �ل�صقيري في كل مرة ب�صورة تختلف عن �لمر�ت �ل�صابقة .. 
 فال �صك ��ن حياة �ل�صقيري ز�خرة بالمعلومة و�لحدث ، 
��كثر  وما   .. و�لعبر  �لعظات  فيها  تتج�صد  حياة  هي  كما 
ما �حتوته �لق�صية �لفل�صطينية من معلومات و��حد�ث ، 
وما حفلت به من عظات وعبر كلها عّبر عنها �ل�صقيري 

بالقول و�لعمل ... 
على رحيل  م��رور خم�صة وع�صرين عاماً  ذك��رى  وفي 
ب�صمولية  �لفل�صطينية  بالق�صية  ��ح��اط  �ل��ذي   ، �لزعيم 
�لق�صية  لهذه  ��عطو�  �لذين  كثرة  على  لغيره  تتوفر  لم 
�ل�صقيري  ع��ن  ��ك��ت��ب  فعندما   ، و��م��ان��ة  ووف���اء  باإخال�ش 
��لجا� �إلى مخزونه �لذي لم يكن ين�صب ل�صتقر�ء �لو�قع 

�لحالي . 
معرفتي  بد�ية  من  ��نطلق  �صوف  �لمنا�صبة  هذه  في 
بال�صقيري كعنو�ن ل�صهادتي ، وعندما ��قدم �صهادتي عن 
�ل�صقيري في ذكرى رحيله �لخام�صة و�لع�صرين ل بد ��ن 
��وؤك��د با�نني ل�صت مجرد ناقل مما قر��ت ��و �صمعت .. بل 
لقد ر��يت �ل�صقيري و�جتمعت معه ، وعرفته وعملت معه 
 .. وبا�صتقامته  ووطنيته  وبم�صيرته  ب�صخ�صيته  وتا�ثرت 

فقد كان �لنموذج للقائد �لذي لم يخذل ��هله ولم يخدع 
رفاقه ولم ي�صلل �صعبه .. ولقد عرفت �ل�صقيري في وقت 
 مبكر من حياتي و��نا لم ��بلغ �ل�صابعة ع�صرة من عمري ، 
 عندما جرى �ختياره لإد�رة مكتب �لإعالم في �لقد�ش ، 
�لزعيم  �لإع���الم  مكاتب  �إد�رة  على  ي�صرف  ك��ان  عندما 
مكاتب  بتا��صي�ش  قام  �لذي   ، �لعلمي  مو�صى  �لفل�صطيني 
�لدول  جامعة  م��ن  بتكليف  وو����ص��ن��ط��ن  ول��ن��دن  �ل��ق��د���ش 

�لعربية .. 
وجاءت �إلى �لقد�ش في ��و�ئل عام 1946 لجنة �لتحقيق 
فلنج�صتون  ج���ون  �ل�����ص��ي��ر  ب��رئ��ا���ص��ة  ��م��ي��رك��ي��ة  �ل�ن��ج��ل��و 
�لفل�صطينية  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ات  ����ص���ه���اد�ت  �إل�����ى  ل��ال���ص��ت��م��اع 
و�ل��ي��ه��ودي��ة ح���ول ح��ق��وق ك���ل م���ن �ل���ع���رب و�ل��ي��ه��ود في 
�إلى  فل�صطين  تق�صيم  لإق��ر�ر م�صروع  ، توطئة  فل�صطين 
دولتين فل�صطينية و�إ�صر�ئيلية ، وكنت بالرغم من حد�ثة 
�صني ��تابع كل ما يجري حول �لق�صية �لفل�صطينية ، وكنت 
ل ��توقف عن �لكتابة في �ل�صحف عن �لحق �لعربي في 
تقديم  في  ���صاهم  ��ن  ذ�تية  بدو�فع  و�صعرت   ، فل�صطين 
�لحق  عن  ��ميركية  �ل�نجلو  �لتحقيق  لجنة  ��م��ام  �صهادة 
مكتب  �إلى  وتوجهت   ، فل�صطين  في  و�لإ�صالمي  �لعربي 
��حمد  ير���صه  كان  �ل��ذي   ، بالقد�ش  �لفل�صطيني  �لإع��الم 

�لق�صية  حول  معظمها  موؤلفاً   33 ���صدر   . �صابقاً  �ل�ردنيين  �ل�صحفيين  نقيب   ، ��ردنية  �صحف  عدة  تحرير  ر�����ش   ، و�صحافي  كاتب   )*(
�لفل�صطينية و�لحركة �ل�صهيونية ، منح �صهادة �لدكتور�ه �لفخرية من �تحاد �لموؤرخين �لعرب ومعهد �لتاريخ �لعربي و�لتر�ث �لعلمي 

للدر��صات �لعليا ، تقدير�ً لدوره في �لدفاع عن �لحق �لعربي في فل�صطين وق�صايا �ل�مة �لعربية . 
)1( �نظر ببليوغر�فيا �ل�صقيري في �لكتاب ، وكذلك �ل�صقيري في كتابات عرفات حجازي في ف�صل �ل�صقيري في كتاباتهم . 

في  ��صت�صهاده  وح��ت��ى   1969 ع���ام  ف��ب��ر�ي��ر   / ���ص��ب��اط  م��ن 
لمرحلة  ر���صها  ��ن  بعد   ،  2004 نوفمبر   / ثاني  ت�صرين 
�نتقالية ق�صيرة �ل�خ يحيى حمودة ، في �لفترة �لفا�صلة 

بين ��صتقالة �ل�صقيري وت�صلم �لرئي�ش عرفات . 
�إن تعقيد�ت �لمرحلة ، وهيمنة �لقر�ر �لر�صمي �لعربي 
على �لمنظمة وموؤ�ص�صاتها وتوجهاتها بما في ذلك على 
 �صياغة ميثاقها وعلى دور �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية ، 
كان له �ل�ثر �لعميق و�لكبير في تغيير �صكل دور منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية لحقاً وم�صمونه ، وممثالً �صرعياً 
من  يقلل  ل   ، ه���ذ�  ك��ل   ، �لفل�صطيني  لل�صعب  ووح���ي���د�ً 
�لدور �لذي لعبه �لمرحوم �ل�صقيري ��و �لم�صروع نف�صه ، 
باعتباره �نطالقةً جديدة للكيانية �ل�صيا�صية �لفل�صطينية 
�لوطنية  �لهوية  لبلورة  �ل��صا�ش  و�لم�صروع   ، �لم�صتقلة 
�لفل�صطينية ، بل يوؤكد على ��همية و���صا�صية هذ� �لدور ، 
وي�صجل للر�حل ��بي مازن ��نه كان رئي�صاً وعنو�ناً لتا��صي�ش 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، ولعب - �صخ�صياً - دور�ً 
�لوطني  �لكيان  بناء  في  �ل��صا�ش  حجر  و�صع  في  ب���ارز�ً 
�لفل�صطيني ، و�إنما �صجل على �لر�حل �لكبير �لنتقاد�ت 
حول �إد�رته �لمنظمة ��و ر�صوخه لح�صاب بع�ش �ل�نظمة 
��ن  �إل  ��خ���رى  ��نظمة  م��ع  �ل��ح��ادة  خالفاته  ��و   ، �لعربية 
هذ� ل ينتق�ش ول يقلل من حجم �لإنجاز �لكبير �لذي 
�صعود  ظ��ل  ف��ي   - ب��ع��ده  �لمنظمة  ع��ا���ص��ت  ف��ق��د   ، تحقق 
�لعمل �لفل�صطيني �لم�صلح وقيادة �لف�صائل لها وبخا�صة 
متعددة ومتنوعة  ���صكالً   - و�لرئي�ش عرفات  حركة فتح 
من �لتوتر�ت مع بع�ش �لدول �لعربية ، وعانت ول تز�ل 
دورها  على  ��ث��رت  �لتي  �لد�خلية  و�لخالفات  �لم�صاعب 

��حياناً ، وعلى ح�صورها �ل�صيا�صي ��حياناً ��خرى . 
�لر�حل  ومنهم   ، �لوطني  كفاحنا  ل��رم��وز  منا  وف���اء 
�لخام�صة  ذك��رى رحيله  ، في  م��ازن  ��ب��و  �ل�صقيري  ��حمد 

و�لع�صرين ��كتب هذه �لم�صاهمة �لمتو��صعة .. 
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�ل�صخ�صيات  �ختيار  عن  م�صوؤولً  ك��ان  و�ل��ذي  �ل�صقيري 
�لفل�صطينية لتقديم �صهاد�تها ، وطلبت مقابلة �ل�صقيري 
رغبتي  و��بلغته  قابلته  وعندما   ، معي  ��ور�ق����ي  وحملت 
��ور�ق��ي بين يديه لكني  في تقديم �صهادتي وقد و�صعت 
�صعرت بذهول �ل�صقيري ، �لذي كان يتوقع ��ن ��كون من 
ذوي �لتاريخ �لن�صالي �لطويل ل �صاباً في مطلع حياته 
تنق�صه كل تجارب �لحياة �ل�صيا�صية .. ودون ��ن يتفح�ش 
�ل�صباب  ��مثالي من  ب��ا�ن  �لن�صائح  لي  يقدم  ب��د��  ��ور�ق���ي 
ي�صتطيعون ��ن يقدمو� خدمة للوطن لي�ش بالوقوف ��مام 
�ل�صير جون فلنج�صتون ، ول بتقديم �ل�صهاد�ت ل�ع�صاء 
و�لموؤكد  �لمعروف   ، ��ميركية  �ل�نجلو  �لتحقيق  لجنة 
عن  تتر�جع  لن  فاإنها  حق  �صهادة  �إل��ى  ��صتمعت  �إذ�  ��نها 
�للجان  ك��ل  مهمة  مثل  �للجنة  ه��ذه  مهمة  ل�ن  تا�ويلها 
�ل�جنبية ، هي تقديم �لعون لليهود لحتالل بالد �لعرب 

و�لم�صلمين .. 
�إلى  �لتوجه  �لحين  ذل��ك  ف��ي  �ل�صقيري  علي  و�����ص��ار 
محمد نمر �لهو�ري �لقائد �لعام لمنظمة �لنجادة �لتي 
كانت تعد �صباب فل�صطين حتى يكونو� �لطليعة في جي�ش 
لإقامة  �لوحيدة  �لو�صيلة  ه��و  �صيكون  �ل��ذي   ، �لتحرير 
�لتاريخية  للفتوحات  ��صتمر�ر�ً  تكون  فل�صطينية  دول��ة 

�لتي حفظت هذه �لبالد ، و��بقتها عربية �إ�صالمية .. 
على  ي�صجعني  ل��م  �ل�صقيري  ل�ن  بالندم  ���صعر  ول��م 
تقديم �صهادتي �لتي ��م�صيت �ل�يام و�لليالي و��نا ��عدها 
�ل�صقيري  �لتي ثبت كما قال   ، و���صتعد لتقديمها للجنة 
��ن��ه��ا ل��م ت��ك��ن ت��ح��ت��اج �إل���ى دل��ي��ل ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �لحقوق 
عن  يبحثون  كانو�  بل   ، �لفل�صطيني  لل�صعب  �لم�صروعة 
�لعبرية  �لدولة  لإقامة  و�صيلة  لإيجاد  ومبرر�ت  ثغر�ت 
للوجود  ��ث��ر  ��ي  فيها  يكن  لم  �لفل�صطينية  �ل�ر���ش  على 

�ليهودي . 

في منظمة النجادة
�لهو�ري  نمر  محمد  �لمنا�صل  �إل��ى  توجهت  وف��ع��الً 
 وقابلته و��نا �صعيد ��ني لم ��قابل �ل�صير جون فلنج�صتون ، 
وبعدها ���صبحت ���صغر �صابط في منظمة �لنجادة �لتي 
لي�صت  �لفل�صطينية  �لق�صية  ب���ا�ن  تعلمت  خاللها  م��ن 
ن�صو�صاً و��دبيات فقط ، بل ل بد من ت�صكيالت ع�صكرية 
تحمل ر�ياتها حتى ت�صبح ��كثر من ق�صيدة �صعر ��و بيانات 
��لفت  ق��د  كنت  ع��ام��اً  ع�صرين  بعد  ��ن��ن��ي  حتى   ، عاطفية 
�لتوعية  �صل�صلة  و���صدرت  �لمقاومة  كتب  من  مجموعة 
�لفل�صطينية ، وعندما كنت رئي�صاً لتحرير �صحيفة عمان 
�لم�صاء في مطلع عام 1964 ، تلقيت مكالمة هاتفية من 
طلب  �لملكي  �لديو�ن  رئي�ش  �لتلهوني  بهجت  �لمرحوم 
�ل�صقيري يرغب في  ��حمد  مني مو�فاته في مكتبه ل�ن 
�لوطني  �لمجل�ش  تا��صي�ش  ف��ي  للبحث  معي  �لج��ت��م��اع 
بد��ت  وفعالً   ، �لفل�صطيني  �لكيان  و�إق��ام��ة  �لفل�صطيني 
لقاء�تي مع �لقائد �لذي فجر �لم�صيرة �لفل�صطينية على 

���ص�ش وطنية علمية تنظيمية ، ولقد �صاعدته في �ختيار 
 ، ��ع�صاء �لمجل�ش �لفل�صطيني ممن يقيمون في �ل�ردن 
وكان �ل�صقيري قد و�صع معايير لهوؤلء �ل�ع�صاء جاءت 
يفوق  تمثيالً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يمثل  وطني  بمجل�ش 

��ية نتيجة ل�ية �نتخابات مهما كانت نزيهة ... 

مذكرات ال�شقيري ... وو�شفي التل ! 
�لتحرير  منظمة  برئي�ش  عالقاتي  توثقت  ��ن  وبعد 
للمجل�ش  �ل�ول���ى  �ل���دورة  ف��ي  و�نتخابي   ، �لفل�صطينية 
�ختار   ، �لإع��الم��ي��ة  للجنة  رئي�صاً  �لفل�صطيني  �لوطني 
�ل�صقيري �صحيفتي » عمان �لم�صاء « �لتي كان ي�صاركني 
مذكر�ته  لن�صر   ، يا�صر  �لمرحوم  �صقيقي  �إ�صد�رها  في 
��مامه  ���صاءت  �لتي تحدثت عن �ل��صباب و�لدو�فع �لتي 
لن  �لتي  �لطريق  تلك   ، فل�صطين  �إل��ى  �لو�صول  طريق 
تفا�صيل  ع��ر���ش  كما   ، �لم�صلح  �لكفاح  ط��ري��ق  �إل  ت��ك��ون 
م�صو�ره �لطويل �لذي ��صتطاع في نهايته �إعالن �لكيان 
�لفل�صطيني ، ولكن بعد �صر�عات طويلة مع بع�ش �لدول 
 �لعربية �لتي �عترفت في �لنهاية بقيام منظمة �لتحرير ، 
�لفل�صطيني هو م�صوؤولية  �لكيان  �إعالن  �عتبرت  ولكنها 

فل�صطينية ورف�صت �لتدخل في ��ي �صا�ن من �صوؤونه ... 
وقد فتحت مذكر�ت �ل�صقيري �لتي خ�ش بها �صحيفة 
» عمان �لم�صاء « �صهية �لمرحوم و�صفي �لتل ، �لذي �صبق 
وكان   ، �لفل�صطيني  �لإن��ق��اذ  جي�ش  معارك  في  �صارك  ��ن 
في  �لم�صتعمر�ت  معارك  خا�صو�  �لذين  �لمحاربين  من 
 » �لم�صاء  عمان   « �لتل  و�صفي  وخ�ش   ، فل�صطين  �صمال 
��ي�صاً بن�صر تفا�صيل �لمعارك �لتي خا�صها على �لجبهة 
�ل�صيا�صية  �ل��م��ع��ارك  وك���ذل���ك   ، �ل�����ص��م��ال��ي��ة  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة 
�لمكاتب  في  عمل  عندما  فيها  �صارك  �لتي  و�لإعالمية 
للتعريف  �لعلمي  م��و���ص��ى  �فتتحها  �ل��ت��ي  �لفل�صطينية 
و�صفي  ��ن  ب��ال��ذك��ر  و�ل��ج��دي��ر   ، �لفل�صطينية  بالق�صية 
مذكر�ته  كانت  �ل�ردن  ل��وزر�ء  رئي�صاً  ���صبح  عندما  �لتل 
��صتقالت  وعندما   ،  » �لم�صاء  عمان   « �صحيفة  تت�صدر 
 حكومته بعد ��كثر من عام كانت مذكر�ته ما ز�لت تن�صر ، 
يزد�دون  كانو�  �لذين  �لمتابعين  عو�طف  تلهب  وكانت 
�إيماناً با�ن وقود �لق�صية �لفل�صطينية هو �لكفاح �لم�صلح ، 

 

 ، �لفل�صطينيين  مقبرة  فهو  �ل�صت�صالم  ��و  �ل�صلح  ��م��ا 
�لتي تعر�صت على ما  ما دفع رئي�ش �لحكومة �لجديدة 
��توقف عن  ��ن  ��ن يطلب مني �صخ�صياً  يبدو ل�صغوطات 
ن�صر تلك �لمذكر�ت ، ولكنني ��بلغت �لمرحوم و�صفي ��ن 
مذكر�ته كادت تنتهي حلقاتها ، فطلبت منه ��ن يبحث في 
ذ�كرته عن ما ي�صاعد على مو��صلة �لن�صر ما د�م �لحديث 

عن �لكفاح �لم�صلح يخيف �ل�عد�ء . 

لماذا ا�شتقال ال�شقيري ؟
هناك مرحلة حا�صمة و�صعبة مرت في حياة �ل�صقيري 
 : وه��ي  عليها  �لتعتيم  وج��رى   ، �ل�صتار  عنها  يك�صف  ل��م 



494

لماذ� ��صتقال �ل�صقيري من منظمة �لتحرير بعد ��ن قدم 
��و  قبل  من  يقدمه  لم  ما  وللم�صلمين  وللعرب  للق�صية 

من بعد �إل �لفاتحون �لتاريخيون ؟ . 
�لمنظمة  قامت  لما  �ل�صقيري  ل��ول  ��ن��ه  فالمعروف 
�ل�صقيري لما  و��نه لول   ، �لفل�صطيني  �لكيان  ��علن  ولما 
��صتطاع موؤتمر �لقمة �لعربي �لذي �نعقد في �لخرطوم 
في ��عقاب نكبة فل�صطين ، ��ن يرفع من معنويات �لجيو�ش 
�لعربية  �ل�صعوب  معنويات  م��ن  ول  �لمهزومة  �لعربية 
و�صالبة  ب�صجاعة  تدخل  عندما   ، �لمقهورة   �لمنكوبة 
بع�ش  معار�صة  من  بالرغم  �لقمة  ق���ر�ر�ت  �صياغة  في 
�لروؤ�صاء ، فكان هو �صاحب �لالء�ت �لثالث : ل �صلح ول 
تفاو�ش ول �عتر�ف ولهذ� فقد ���صيب �ل�صقيري بال�صلل 
�لقد�ش  �إلى  �ل�صاد�ت  ��ولى لء�ته بذهاب  عندما �صقطت 
�إلى  روح���ه  �صعدت  وق��د   ، �ل�صلح  م��ر�ح��ل  ��ول���ى  فكانت 
خالقها عندما �رتفع �لعلم �لإ�صر�ئيلي في �صماء �لقاهرة 
يوم �لعتر�ف بالعدو �لذي ل يخطط لفل�صطين وللعرب 
بفل�صطين  و�لإذلل  �لهزيمة  لإل��ح��اق  �إل  و�لم�صلمين 

و��هلها !! 

من وراء غياب ال�شقيري ؟ 
�لعا�صمة  �لنيل في  �لمطل على  �ل�صقيري  بيت  وفي 
من  مجموعة  مع  �ل�صقيري  �جتمع   ، يع�صقها  ك��ان  �لتي 
�لمقربين و�لم�صت�صارين و��طلعهم على ر�صالة تلقاها من 
فل�صطين  لتحرير  �لتنفيذية  �للجنة  في  ��ع�صاء  �صبعة 
عن  �ل�صقيري  حدثنا  ��ن  وبعد   ، بال�صتقالة  يطالبونه 
�لدول  روؤ���ص��اء  بع�ش  مع  �لقمة  موؤتمر�ت  في  �صر�عاته 
و�عتر��صها   ، �لم�صلح  �لكفاح  �صعار  ترف�ش  كانت  �لتي 
�لفل�صطيني  �لتحرير  لجي�ش  �لع�صكري  �لعر�ش  على 
�لذي جرى ت�صكيله في غزة مع �نعقاد �لمجل�ش �لوطني 
�لثالثة ، وظهرت بع�ش �ل��صلحة  �لفل�صطيني في دورته 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل « و��ث�����ارت �لوليات  ��رع��ب��ت »  و�لآل���ي���ات �ل��ت��ي 
�لعربية  �ل��دول  بع�ش  غ�صب  عن  حدثنا  ثم   ، �لمتحدة 
، وما  �ل��الء�ت �لثالث  ��حرجها عندما فر�ش ق��ر�ر  �لتي 
بع�ش  م�صالح  بها  تا�ثرت  عالمية  فعل  ردود  من  له  كان 
�لدول �لعربية في عالقاتها مع �لدول �لكبرى ، �لتي لم 
��ن ل حل  ت�صتطع كبح جماح �ل�صقيري �لذي كان يعتبر 

للق�صية �إل بالجهاد . 
وقد �صاحب هذه �لر�صالة �لتي طالبه فيها �صبعة من 
�ل�صحافة  من  �صر�صة  حملة  �لتنفيذية  �للجنة  ��ع�صاء 
هزيمة  ���صباب  �ل�صقيري  تحمل  ��خ��ذت  �لتي   ، �لم�صرية 
يد�فع عن  وه��و  ي��ردد  �ل�صقيري  وك��ان   ، ونكبتهم  �لعرب 
با�نه لم يكن يمتلك جي�صاً حتى  �لهزيمة  م�صوؤوليته في 

يت�صبب في �لهزيمة عن خيانة ��و �صعف ��و جبن ! 

كتاب ال�شتقالة
دو�فع  يتحدث عن  وهو  يتا�لم  كان  �ل��ذي  و�ل�صقيري 
 �لر�صالة �لتي تلقاها من زمالئه ��ع�صاء �للجنة �لتنفيذية ، 
�لفل�صطينية  �لمنظمة  قيادة  في  وج��وده  ب��ا�ن  يوؤكد  ك��ان 
كان  �لتي  �ل�نظمة  بع�ش  ب�صبب تدخل  ���صبح م�صتحيالً 
لها �رتباطات مع �لوليات �لمتحدة ، ولكنه ��علن ��نه لن 
من  �لنتقام  فر�صة  �لكبار  �لخ�صوم  يعطي  ول��ن  يعاند 
 �ل�صعب �لفل�صطيني ، و��نه �صي�صتجيب للطلب و�صي�صتقيل ، 
��وع��زت لدفع  ��و �لجهات �لتي  ولكنه لن يعترف بالجهة 
�ل�صتقالة  �صيقدم  ل�ن���ه   ، ��صتقالته  لتقديم  �ل�صقيري 
يوم  ق��دم  �إن��ه  بل   ، بال�صتقالة  �لتي طالبته  للجنة  لي�ش 
 1967/12/24 ��صتقالته ل�صاحب �لم�صلحة �لحقيقية .. 
��صتقالته  بكتاب  بعث  وق��د   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إل���ى 
ل�ع�صاء �للجنة �لتنفيذية وهو ي�صتهل ر�صالته با�نه يقدم 
�ل��صير  �ل�صعب  �إل��ى  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إل��ى  �ل�صتقالة 
�لفد�ئيين  �إل���ى  ، وك��ذل��ك  �ل��ط��ري��د  �ل��م��ه��اج��ر  �ل�����ص��ري��د 

�ل�بطال �لذين يخو�صون غمر�ت �لن�صال .. )1(

الحديث عن القوة !! 
و��م�صى �ل�صقيري ما تبقى من عمره بعيد�ً عن �صاحة 
�لمعركة بالكتابة حول �لق�صية و��بعادها ، و�لتا�كيد على 
�لعربية  �ل�م��ة  ��ن  با�صتمر�ر  ي��ردد  ، وك��ان  �لن�صر  حتمية 
�صوف   1187 ع���ام  حطين  ح���ول  جيو�صها  تجمعت  �ل��ت��ي 
تتجمع ل محالة مرة ثانية لتحرير فل�صطين في معركة 

حطين �لثانية .. 
�ل��ج��ه��اد و�ل��ق��وة و�ل��ك��ف��اح �لم�صلح هاج�ش  وك��م��ا ظ��ل 
بدون  ��ن��ه  ي��وؤم��ن  ك��ان  فقد   ، فل�صطين  ل��ع��ودة  �ل�صقيري 
ولهذ�   ، �لتحرير  ي�صتحيل  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لوحدة 

كان يردد با�صتمر�ر با�نه : » ل عروبة دون فل�صطين « !! 
ف��ي��ه قرير  ي��ك��ون  ��ن  ��ر�د  �ل����ذي  �ل�خ���ي���ر  م��ق��ره  ��م����ا 
�لعين فقد جاء تحديده في و�صيته ��ن يدفن �إلى جانب 
في   » �ل��ج��ر�ح  ب��ن  عامر  عبيدة  ��ب��و   « �لجليل  �ل�صحابي 
�ل�ردنية  �ل�غ����و�ر  ف��ي  �ل��ي��رم��وك  معركة  ���ص��ه��د�ء  مقبرة 

�لمحاذية للحدود �لفل�صطينية .. 
و�ل�صقيري �لذي لم ي�صتطع ��ن يحقق ما كان ي�صبو 
له من تحرير فل�صطين ، �إل ��نه ��صتطاع ��ن ي�صع ��قد�م 
ل�نه   ، �ل�صحيحة  �لتحرير  درب  على  �لفل�صطينيين  كل 
من  جحافل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  في  ك��ان  توفي  عندما 
بالكفاح  يوؤمنون  ��خ���ذو�  �لذين  و�لمقاتلين  �لم�صلحين 
��علن قيام منظمة  ، بينما كان �ل�صقيري عندما  �لم�صلح 

�لتحرير لم يجد مر�فقاً م�صلحاً يم�صي حوله !! 
�ل�صنديانة  ب��ا�ن��ه  و���ص��ف��وه  �ل����ذي  �ل�����ص��ق��ي��ري   وي��ك��ف��ي 

)1( �نظر ن�ش �ل�صتقالة في ق�صم �لمنظمة : �لف�صل �لثامن في �لكتاب . 
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بكلمات  �ل�صقيري  ��ح��م��د  على  نحكم  ��ن  �لظلم  م��ن 
و��ن تحلل  ��ن يدر�ش  ، فالرجل ي�صتحق  و�صفحات قليلة 
علمياً  تحليالً  �ل�صيا�صي  ون�صاله  وتجربته  �صخ�صيته 
دقيقاً . ول ��وفيه حقه بهذه �لكلمات ، و�إنما هي مالحظات 
و�نطباعات   ، �ل�صفر  ه��ذ�  ف��ي  ���صجلها  ��ن  وددت  ع��اب��رة 
�لمدة  ، ومعاي�صة  در��صة موؤلفاته وخطبه  بعد  �صخ�صية 
�لتحرير  �إن�����ص��اء منظمة  ت��ول��ى خ��الل��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��زم��ن��ي��ة 
عن  و�لدفاع   ، �لوجود  حيز  �إل��ى  و�إخر�جها  �لفل�صطينية 

�لق�صية �لفل�صطينية . 
�صلة  ذ�ت  لي�صت  ع��ام��ة  م��الح��ظ��ة  م��الح��ظ��ات��ي  اأول 
مبا�صرة با�حمد �ل�صقيري ، وهي ��ن �لق�صية �لفل�صطينية 
وعلى   ، �لعربية  �ل�م���ة  على  وخ��ط��ورت��ه��ا  ��هميتها  على 
�ل�صعب  قدمها  �لتي  �لج�صيمة  �لت�صحيات  م��ن  �ل��رغ��م 
�لعربي �لفل�صطيني خالل قرن من �لزمن ، وعلى �لرغم 
ومنظماتها  �لعربية  �ل�صعوب  بذلتها  �لتي  �لجهود  من 
كانت  ف��ق��د  فل�صطين  �صعب  ن�����ص��ال  لم�صاندة  �ل�صعبية 
جدو�ها �صئيلة . ولذلك ���صباب ودو�فع ل بد من �إيالئها 
ما ت�صتحق من �هتمام ودر��صة عميقة ، للك�صف عن �لخلل 
�لذي ر�فق �لجهود �لر�صمية و�ل�صعبية و��دى �إلى ف�صلها 
�لق�صية  بلغتها  �ل��ت��ي  �لمحزنة  �لحالة  �إل���ى  و�ل��و���ص��ول 

�لفل�صطينية . 
رجل  �ل�صقيري  ��ح��م��د  ��ن  �لمالحظات  ه��ذه  وثاني 
لم   ، �صعبه  وموؤمن بق�صية  ع�صامي مثقف ووطني حقاً 
�لرغم  على   ، فل�صطين  ف��ي  �لجتماعي  و�صعه  ل��ه  يتح 
مجل�ش  ع�صو   ، �ل�صقيري  �����ص��ع��د  �ل�صيخ  �ب��ن  ك��ون��ه  م��ن 
 ، �لمبعوثان �لعثماني ، ومفتي �لجي�ش �لعثماني �لر�بع 
�إلى  �لعالميتين  �لحربين  و�ل��ذي �صعى في فترة ما بين 
�لقيام بدور �صيا�صي على �ل�صاحة �لفل�صطينية ، ��ن يقوم 
ي��ت��و�ن عن  ل��م  ��ن���ه  . �صحيح  �صنة 1964  ب���دور مهم قبل 
�لدولية  �لمحافل  في  �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  �لدفاع 
 ، �ل�����ص��وري��ة  �ل��خ��ارج��ي��ة  وز�رة  ف��ي  م�صت�صار�ً  ك��ان  حينما 
ومندوباً  �لعربية  �ل��دول  لجامعة  م�صاعد�ً  عاماً  و��ميناً 
غير   ، �لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  �ل�صعودية  �لعربية  للمملكة 
��ن ��دو�ره كانت ثانوية قبل ��ن يقّر موؤتمر �لقمة �لعربي 

�ل�ول �صنة 1964 ��ن ي�صتمر �ل�صقيري بات�صالته بالدول 
�ل�ع�صاء و�ل�صعب �لفل�صطيني ، بغية �لو�صول �إلى �إقامة 
�ل�مر   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  لتنظيم  �ل�صليمة  �لقو�عد 
�لفل�صطينية  �لتحرير  تا��صي�ش منظمة  �إلى  ��ف�صى  �لذي 

و�لموؤ�ص�صات �لتابعة لها . 
��صتطاع  �ل�صقيري  ��حمد  ��ن  �لمالحظات  هذه  ثالث 
 ، ��ن يبعث �ل�مل في نفو�ش �لفل�صطينيين   بقدر�ته �لذ�تية 
 على ��ر�ش فل�صطين وفي �لمهجر في �إبقاء ق�صيتهم حية ، 
�لكيان  �لتنظيمية لإب���ر�ز  �لإج�����ر�ء�ت  م��ن  ع��دد  و�ت��خ��اذ 
�لوطني �لفل�صطيني على �ل�صعيدين �لعربي و�لدولي . 
و�لحرب  �لعربية  �ل�صيا�صية  �لخالفات  �لرغم من  وعلى 
�لباردة �لعربية ��صتطاع ��حمد �ل�صقيري ��ن يحقق �إجماعاً 
��ن  ي��رى  وك��ان   . وموؤ�ص�صاتها  �لمنظمة  دع��م  على  عربياً 
�لتحرير  جي�ش  ر�����ص��ه��ا  وع��ل��ى   ، وموؤ�ص�صاتها  �لمنظمة 
�لفل�صطيني ل بد ��ن تتعاون مع �لدول �لعربية لتحرير 
وحدهم  �لفل�صطينيين  ب��اإم��ك��ان  لي�ش  و��ن   ، فل�صطين 
�لنارية  خطبه  ��ن  �صحيح   . �إل��ي��ه  يطمحون  م��ا  تحقيق 
وت�صريحاته �لمبالغ فيها كانت تثير غ�صب �لعديد من 
�لقادة �لعرب و�صخريتهم ، �إل ��نها كانت ذ�ت مفعول موؤثر 

على �ل�صعيد �ل�صعبي . 
ورابـــع ه���ذه �ل��م��الح��ظ��ات ��ن �ل�����ص��ق��ي��ري ظ��ه��ر على 
قادة  �ل�صاحة  هذه  فيها  �حتل  وقت  في  �لعربية  �ل�صاحة 
�آل  في�صل  و�ل��م��ل��ك  �لنا�صر  عبد  ج��م��ال   : مثل  ب����ارزون 
�صعود و�لملك ح�صين بن طالل ، غير ��نه تفوق في كثير 
ت�صريحاته وخطبه  وط��غ��ت   ، ه���وؤلء  على  �ل�ح��ي��ان  م��ن 
منهم  ثقافة  ��ك��ث��ر  ك��ان  فقد   . ن�صاطهم  على  وتحركاته 
ما  . وكثير�ً  �لفل�صطينية  و��كثر خبرة وتجربة بالق�صية 

��ثار غيظ بع�صهم ، و�صيق بع�صهم �لآخر به . 
على  تميز  �ل�صقيري  ��ن  �لمالحظات  ه��ذه  وخام�س 
�لفئات  ح��ول��ه  جمع  ب��ا�ن��ه  �لفل�صطينيين  �ل��ق��ادة  جميع 
بحما�صه  ودفعها  �لفل�صطينيين  من  و�لمثقفة  �لمفكرة 
�لمعهود �إلى �لهتمام بق�صيتها �لوطنية ، ورعاها بكل ما 
�لتنفيذية  �للجنة  و��دخلها في   ، و�إمكانية  لديه من قوة 

للمنظمة وفي بقية �لموؤ�ص�صات �لتابعة لها . 

)*( مفكر عربي وموؤرخ ��ردني ، رئي�ش جامعة جد�ر� للدر��صات �لعليا )�صابقاً ( ، �إربد - �ل�ردن . 

كان  �ل��ذي  هو  ��ن��ه   ، �لمباركة  و�لزيتونة  �لظالل  و�ف��رة 
عندما  �صعار�ً  ���صبحت  �لتي  بمقولته  �لجماهير  يعبئ 
كان يردد : » �إن �ل�قوى هو �ل�بقى « ، وهو ما يوؤكد على 

 ،  ��ن �ل�صقيري كان من �ل�قوياء في �لقادة �لفل�صطينيين
لهذ� بقي عطر�ً فو�حاً معلماً ي�صير على �لدهر �إلى طريق 

�لتحرير .
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�ل��م��و���ص��وع��ي��ة ع��ن �لق�صايا  �ل��دف��اع��ات  ت��ذك��ر  ح��ي��ن 
في   ، خ��ا���ص��ة  �لفل�صطينية  و�ل��ق�����ص��ي��ة   ، ع��ام��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لمجاملة  غير  �ل�صجاعة  و�لوقفات   ، �لدولية  �لمحافل 
في ح�صور �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب ، وفر�صان �لخطابة 
 ، �ل�صقيري  ��ح��م��د  ي��ذك��ر  �ل��ح��دي��ث  �لع�صر  ف��ي  �لعربية 
ذوي  دون  �لنغالق  �لموؤ�ص�صي وعدم  �لعمل  يذكر  وحين 
�لخبرة و�لكفاءة في تولي �لم�صوؤولية �لإد�رية ، ونظافة 
، و�للتز�م  �ل��ذم��م  ���ص��ر�ء  ف��ي  �ل��م��ال  �ليد وع��دم ت�صخير 
�ل�صتعد�د  وع��دم  و�لقومية  �لوطنية  بالثو�بت  �لعنيد 

للمهادنة و�لتفريط يذكر ��ي�صاً ��حمد �ل�صقيري . 
دوؤوب   ، �ل��م��و�ه��ب  متعدد  �لكبير  �ل��ر�ح��ل  ك��ان  ولقد 
�ل��ح��رك��ة ، ث��ري �ل��ع��ط��اء ، و����ص��ح �ل��م��و�ق��ف . ول�ن���ه كان 
عرف  مما  �ل��رغ��م  على   ، �ل�صيا�صية  مو�قفه  ف��ي  حا�صماً 
كثيرين  مع  �ختلف   ، دبلوما�صية  ولباقة  كيا�صة  من  به 
و�ختلف عليه �لكثيرون . ولكن خالفاته لم تكن ذ�ت طابع 
�صخ�صي ، و�إنما كانت وليدة ما عرف به من �لتز�م عنيد 
، تماماً كما كان �لختالف  بالثو�بت �لوطنية و�لقومية 
�إليه وحر�صه  ��وكلت  �لتي  �ل�صيا�صية  �ل�دو�ر  ب�صبب  عليه 

على ��ن يكون �صاحب قر�ره . 
بد�� حياته �ل�صيا�صية بموقف قومي ، ففي �لعام 1927 
في  �ل�ميركية  �لجامعة  ف��ي  �لحقوق  ي��در���ش  ك��ان  حين 
��لقى   ، �ل�صلح  �صارك فيه ريا�ش  ، وفي مهرجان  بيروت 
 ، �لفرن�صي  �لن��ت��د�ب  �صلطات  تعتقله  ب��ا�ن  ت�صببت  كلمة 
وتبعده عن �صورية ولبنان . وفي موؤتمر �لقمة �لعربية 
�لتي  �لكلمة  ق��ال  �صنة 1967  ف��ي خ��ري��ف  �ل��خ��رط��وم  ف��ي 
��غ�صبت �لملوك و�لروؤ�صاء ، وكان لن�صحابه �لعا�صف من 
�لموؤتمر دوره في �إ�صد�ر لء�ت �لخرطوم �لثالث ، دون 
�ل�صود�ن  �صعب  لجماهير  �ل�كبر  �ل��دور  ذل��ك  يبخ�ش  ��ن 
���صهمت  �لنا�صر  عبد  للرئي�ش  �لحافل  با�صتقبالها  �لتي 

م�صمونه  من  �لع�صكري   » �إ�صر�ئيل   « �نت�صار  �إف��ر�غ  في 
�ل�صيا�صي . 

وي��ذك��ر ل��ل��ر�ح��ل دوره �ل��ت��اري��خ��ي ف��ي �إق��ام��ة منظمة 
 ، �لوطنية  و�إر�صاء قو�عد موؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية   �لتحرير 
 1964 ع���ام  ��و�ئ����ل  �ل�ول  �ل��ق��م��ة  م��وؤت��م��ر  كلفه  ع��ن��دم��ا  �إذ 
 بالمهمة ، كان كل ما زوده به تو�صية من �صطور ثالثة : 
لدى  فل�صطين  ممثل  �ل�صقيري  ��ح��م��د  لل�صيد  ي�صند   «
ب���ال���دول �ل�ع�صاء  ، �لت�����ص��ال  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ج��ام��ع��ة 
�لقو�عد  �إل����ى  �ل��و���ص��ول  ب��غ��ي��ة   ، �لفل�صطيني  و�ل�����ص��ع��ب 
�ل�صليمة لتنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني وتمكينه من �لقيام 

بدوره في تحرير وطنه وتقرير م�صيره « . 
 ، �����ص��ده  على  �لعربي  �لر�صمي  �لت�صرذم  ك��ان  ويومها 
�لفل�صطينية  �ل�صبابية  �لتجمعات  ع�صر�ت  �ل�صاحة  وفي 
 ، للتحرير  �صبيالً  �لم�صلح  �لكفاح  �عتماد  �إل��ى  �لد�عية 
ومابين �لتجمعات �ل�صبابية من �لتناف�ش و�لتنابذ ما ل 

يقل ، �إن لم يفق ، ما كان بين �ل�نظمة من �صد وجذب . 
وفي ذلك �لجو من �لتوتر و�لحتقان ، على �ل�صعيدين 
�لقومي �لعربي و�ل�صعبي �لفل�صطيني ، تحرك �ل�صقيري 
وح��اور ، وعقد لقاء�ت �صرية و��خ��رى علنية . ولم ت�صلم 
ح��رك��ات��ه وح���و�ر�ت���ه و ل��ق��اء�ت��ه م��ن �ل��م��ع��ار���ص��ة و�لنقد 
من  تنج  ل��م  كما   ، �ل�صعبي  �ل�صعيد  على  و�لتجريح  ب��ل 
وبرغم   . �لر�صمي  �ل�صعيد  على  و�لمد�خالت  �ل�صغوط 
��دعياء  بين  �لنظر  وجهات  وتباين   ، �لمو�قف  ح�صا�صية 
�لثورية ومدعي �لو�قعية تمكن �ل�صقيري وفئة محدودة 
من ���صحاب �لفكر �لقومي و�لوطني ، من �صياغة م�صروع 
» �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني « ، كما نجح في عقد ��ول 
 ،  1964/5/28 في  �لقد�ش  في  فل�صطيني  وطني  موؤتمر 
حيث نوق�ش و��قر م�صروع �لميثاق ، و�نتخب رئي�صاً للجنة 

�لتنفيذية لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 

لمقاومة  �لوطنية  �لإم���ار�ت  ولجنة   ، �لإ�صالمي   - �لقومي  و�لموؤتمر   ، �لعربي  �لقومي  �لموؤتمر  ع�صو   ، ديموقر�طي  قومي  كاتب   )*(
�لتطبيع . من موؤلفاته : مخطط التفتيت ، الإمبريالية ال�شهيونية الوليد ، اإ�شكالية الوحدة ، الجمهورية العربية المتحدة 

من الفكر اإلى الدولة . 

و�شاد�س هذه �لمالحظات ��ن �ل�صقيري �آلى على نف�صه 
 ، معين  ع�صكري  ف�صيل  ��و  لميلي�صيا  زعيماً  يكون  ل  ��ن 
و�إنما ���صر على ��ن يكون لفل�صطين كلها و�لفل�صطينيين 
جميعاً . ولم تظهر عليه نزعة ��و ميل ل�بناء عكا مثالً ��و 

ع�صبية ل��صرة ��و منطقة من مناطق فل�صطين . ي�صتحق 
��ح��م��د �ل�صقيري رح��م��ه �هلل ، م��زي��د�ً م��ن �له��ت��م��ام من 
وت�صتحق   ، و�لعرب  �لفل�صطينيين  و�لد�ر�صين  �لباحثين 

تجربته مزيد�ً من �لعناية و�لدر��صة و�لتحليل . 
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 وبجهد يذكر له ول�ع�صاء �للجنة �لتنفيذية �ل�ولى ، 
 ، �لنخبوية  و�لمنازعات  �لر�صمية  �لمعوقات  كل   وبرغم 
ن��ج��ح��ت �ل��م��ن��ظ��م��ة ب��رئ��ا���ص��ت��ه ف���ي �إر����ص���اء ق���و�ع���د ثالث 
 ، �لفل�صطيني  �ل��ت��ح��ري��ر  ج��ي�����ش   : رئ��ي�����ص��ي��ة   م��وؤ���ص�����ص��ات 
 ، �ل�ب���ح���اث  وم��رك��ز   ، �لفل�صطيني  �ل��ق��وم��ي  و�ل�����ص��ن��دوق 
ف�صالً عن ت�صكيل دو�ئر �لمنظمة �لمختلفة ، ولي�ش ��دل 
��نه بعد  ��همية دور �ل�صقيري على هذ� �لمحور من  على 
��صتقالته من رئا�صة �لمنظمة في خريف 1967 ، لم يجر 
تطوير �لموؤ�ص�صات �لثالث و�لرتقاء بالمنظمة لمو�كبة 
�لتحديات  وتعاظم  �لفل�صطيني  �لوطني  �لحر�ك  تطور 
�لتي تو�جه �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني في وطنه �لمحتل 

وفي �ل�صتات . 
مرحلة  يعي�ش  �لفل�صطيني  �لعربي  و�ل�صعب  و�ليوم 
��ب����رز معالمها �ل��ح��دي��ث ع��ن م��ق��اوم��ة �ل��ف�����ص��اد في  م��ن 
 ، �إف�صاد �لنفو�ش   ��جهزة �ل�صلطة ، وتوظيف �ل�م��و�ل في 
�����ص��ه��د ل��ل��ت��اري��خ ، وق����د ك��ن��ت رئ��ي�����ش ح�����ص��اب��ات منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية في مركزها �لعام في �لقد�ش ��يام 
�لمجل�ش  ��ن   ، �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ش  �ل�صقيري  ك��ان 
�لمو�زنة  ويقرر  ي�صع  كان  من  هو  �لفل�صطيني  �لوطني 

�لعامة للمنظمة وموؤ�ص�صاتها ، و��ن �لمدققين �لد�خليين 
 ، بانتظام  �لح�صابات  �لخارجي كانو� ير�جعون  و�لمدقق 
و��ن جميع �لإير�د�ت �لتي كان م�صدرها �ل�ول ما يقتطع 
���صولياً  ، كانت تورد  من رو�تب �لعاملين �لفل�صطينيين 
بموجب  يتم  �ل�����ص��رف  ك��ان  فيما   ، �لمنظمة  لح�صابات 
تكن  ول��م   ، �ل��د�ئ��م��ة  للمر�جعة  خا�صعة  ���ص��رف  �صند�ت 
هناك م�صروفات �صرية يت�صرف بها �ل�صقيري ، بل كان 
�لقومي  �ل�����ص��ن��دوق  �ل�����ص��ه��ري ل�صالح  ب��ر�ت��ب��ه  ت��ب��رع  ق��د 
�لفل�صطيني ، وكنت في نهاية كل �صهر ���صدر �صند �صرف 

بالر�تب و�صند قب�ش بالتبرع مقابله . 
ولي�ش من �إن�صان كامل ��و مع�صوم غير �ل�نبياء ، ولم 
ويندر   ، بامتياز  �صيا�صياً  كان  و�إنما   ، نبياً  �ل�صقيري  يكن 
 . و�ل�صلبيات  �لمثالب  �صيرته من  �ل�صيا�صيين من خلت   ين 
في  �ل��ر�ح��ل  �صيرة  ف��ي  بمو�صوعية  �لنظر  حين  ��ن��ه  �إل 
�صوء ظروف زمانه ، وما �آلت �إليه �ل�مور بعد ��صتقالته 
�ل�صقيري  �هلل  رح��م   : ثقة  وبكل  �لقول  يمكن   ، ورحيله 
في  ��مته  وخ�صرته  �صعبه  �فتقده  �ل��ذي  �لرجل  كان  فقد 
�لزمن �لذي كان فيه ��حوج ما يكون لفار�ش �لكلمة ورجل 

�لمو�قف �لذي كان . 

اأحمد ال�شقيري ل ي�شتحق �شورته المر�شومة باأحكام اأيديولوجية
د . في�شل جلول)*(

ترتبط �صورة �ل�صيد ��حمد �ل�صقيري موؤ�ص�ش منظمة 
 ، �لنكبة  بعد  ما  ��جيال  ذ�ك��رة  �لفل�صطينية في  �لتحرير 
تقليدي   : �ل�صلبية  ���ص��دي��دة  وع��ب��ار�ت  و��ح��ك��ام   ب��ت��و�ري��خ 
�صياع  عن  �لم�صوؤولة  �ل�صيا�صية  �لعائالت  �إل��ى  ينتمي   -
لعبتها  يلعب  وكان  �لعربية  لال�نظمة  - خ�صع  فل�صطين 
�لخطابية  �ل��ح��م��ا���ص��ة  �����ص��ل��وب  وي��ع��ت��م��د  �صبلها  وي�����ص��ل��ك 
�لفل�صطينيين  ع��ق��ول  م��خ��اط��ب��ة  م��ن  ب����دلً   ، �ل��م��ف��رط��ة 
وناه�صها  خطبه  مع  �لق�صية  فتاهت   ، و�لعالم  و�لعرب 

�لر��ي �لعام �لدولي ... �إلخ . 
 ، �ل�صائعة  �ل�صورة  ي�صتحق تلك  �لرجل ل  ولئن كان 
هزيمة  بعد  �نت�صرت  �لتي  �لتهويلية  ن�صختها  وبخا�صة 
حزير�ن / يونيو عام 1967 ، فاإن �صيوعها على هذ� �لنحو 
�لتي تحكمت  �لكيفية  لتحديد  ي�صتدعي مر�جعة جدية 
بر�صمها من جهة ، ولتحديد ما له فيها وما لغيره من 

جهة ��خرى . 
���ص��ي��اع فل�صطين  ق��ب��ل  �ل�����ص��ق��ي��ري  ���ص��ي��رة  ت�����ص��م��ح   ل 
- كما رو�ها بنف�صه ��و كما رو�ها خ�صومه - با�صتخال�ش 
�لعك�ش  ب���ل   ، ورد  �ل�����ذي  �ل��ن��ح��و  ع��ل��ى  ���ص��ل��ب��ي��ة   ����ص��ت��ن��ت��اج��ات 

 ، تماماً : طرد من لبنان من طرف �لم�صتعمر �لفرن�صي 
ب�صبب  �لبريطاني  �لم�صتعمر  طرف  من  فل�صطين  ومن 

ن�صاله �لمعادي للكولونيالية و�ل�صهيونية . 
 ، تعليمه  لمو��صلة  �ل�صخ�صي  �ل�صعيد  على  ك��اف��ح 
 ، ل��ي��الً  �ل��م��ح��ام��اة  وي��در���ش  ن��ه��ار�ً  ف��ك��ان يعمل �صحافياً 
وبعد تخرجه د�فع عن حقوق �لمعتقلين �لفل�صطينيين 
�إلى جيل  . كان ينتمي  �لبريطاني  في �صجون �لحتالل 
�نهيار  �صياق  �لتي تكونت في   » �لحديثة  �ل��ك��ادر�ت   « من 
توحيد  �إل���ى  تطمح  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي   ، �لعثمانية  �ل�صلطنة 
و��ق��ام عالقات   » �لوثقى  �لعروة   « �إل��ى  فانت�صب   ، �لعرب 
وثيقة مع قادة �لثورة �ل�صورية �لكبرى . وبكالم �آخر لم 
ير�هن على �ل�صتعمار ، ولم ي�صعد مع �ل�صاعدين معه 
وبف�صله كما هي حال �لنخب �لتي حكمت �لوطن �لعربي 

قبل ثورة يوليو �لم�صرية عام 1952 . 
تتحمل  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لنخبة  ��ن  �لثابت 
لكن   1948 ع��ام  فل�صطين  �صياع  ف��ي  ���صا�صية  م�صوؤولية 
من �ل�صعب �لحديث عن دور لل�صقيري في هذ� �لحدث 
�صيا�صياً  موقعاً  حينه  في  يتبو��  لم  ��ن��ه  ذل��ك   ، �لتاريخي 

)*( كاتب و�صحافي لبناني مقيم في باري�ش ، من موؤلفاته » نقد ال�شالح الفل�شطيني « ) بيروت عام 1994 ( ويدر�ش فيه تجربة �لثورة 
في �لمخيمات �لفل�صطينية في لبنان . و » الجندي الم�شتعرب « و » حوار الم�شرق والمغرب « . 
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حا�صماً في �صلطة �لقر�ر �لفل�صطينية ، لذ� يمكن �لقول 
بر�حة بال ��ن ن�صيبه في هذ� �لحدث ل يخرج عن ن�صيب 
�لقول  م��ن  ب��د  �لإن�����ص��اف ل  ��ردن���ا  و�إذ�   ، �ل�صيا�صي  جيله 
�لق�صية  م�صير  تحديد  ف��ي  �ل�صخ�صية  م�صوؤوليته  �إن 
�لفل�صطينية تنح�صر فقط في �لفترة �لفا�صلة بين �لعام 
/ �ل�ول  وك��ان��ون  �لتحرير  منظمة  تا��صي�ش  تاريخ   1964
دي�صمبر عام 1967 تاريخ ��صتقالته من رئا�صة �لمنظمة . 
�ل�صتينيات كان �صقف  و��و�ئل  �ل�ربعينيات  ��و�خر  بين 
�لهدنة  باتفاقيات  محكوماً  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل 
 �لتي وقعت بين عرب �لم�صرق و » �إ�صر�ئيل « عام 1949 ، 
وك�����ان �ل���ره���ان ع��ل��ى ت��دم��ي��ر �ل���دول���ة �ل��ع��ب��ري��ة ورج����وع 
منافيهم  �إل��ى  �ليهود  وع��ودة  ديارهم  �إل��ى  �لفل�صطينيين 
رهاناً للجميع في منطقتنا ولي�ش لل�صقيري وحده ، ولعل 
�ل�دبيات �ل�صيا�صية �لعائدة لتلك �ل�صنو�ت تف�صح بو�صوح 
ز�لت  ما  بل  ل   . �لمذكورة  �لمعاني  تحمل  �صعار�ت  عن 
�لمفهوم  تتبنى هذ�  و��صعة  فل�صطينية وعربية  قطاعات 
لل�صر�ع مع » �إ�صر�ئيل « حتى �ليوم . لكن قبل �لحديث 
�لإ�صارة  م��ن  ب��د  ل  �ل��رج��ل  �صيرة  ف��ي  �لحقبة  ه��ذه  ع��ن 
�لفل�صطينية  �لق�صية  �ل��دف��اع ع��ن  ف��ي  �ن��خ��رط  ��ن��ه  �إل��ى 
�ل��ت��ع��ري��ف بالحق  ��ي   ، ف���ي ح��ي��ن��ه  �ل��م��ت��اح��ة  ب��ال��و���ص��ائ��ل 
بناء  وبالتالي  مجهولً  كان  �ل��ذي  �لفل�صطيني  و�لتاريخ 
�لموؤ�ص�صات �لتي تتيح حفظ هذ� �لحق . ���صف �إلى ذلك 
 �نخر�طه في �لعمل �لدبلوما�صي �لعربي تارة في �صورية ، 
وتارة ��خرى مع �ل�صعودية ، �لتي كان وزير�ً في حكومتها 
وممثالً لها في �ل�مم �لمتحدة ، وتارة ثالثة في �لجامعة 
�لفترة  هذه  وفي   ، �لعام  ل�مينها  م�صاعد�ًً  وكان  �لعربية 
�لحتالل  تحت  �لعرب  بق�صايا  ��ي�صاً  �هتمامه  نالحظ 
في �لم�صرق و�لمغرب على حد �صو�ء ، ولعل �صوء �لحظ 
�لخام�ش من حزير�ن / يونيو  �لذي و�صعه على طريق 
كمثال  ل�صورته  �لتا��صي�صية  �لمالمح  �صيبدد   1967 ع��ام 
لفل�صطيني ولد في جنوب لبنان ��ثناء نفي و�لده ، وجاب 
بالد �لعرب و�لعالم دفاعاً عن ق�صيته ، وورث �لنفي حتى 
بن  ��بي عبيدة عامر  �ل�صحابي  قبر  بجو�ر  ودفنه  وفاته 

�لجر�ح في �ل�ردن . 
 1967 ع��ام  يونيو   / ح��رب حزير�ن  ��ن  كثيرون  ين�صى 
دولة  قهر  على  ره��ان��اً  �ل��ع��رب��ي  ف��ي جانبها  تحمل  ك��ان��ت 

 

» �إ�صر�ئيل « في نطاق ��ر��صي �لعام 1948 ، وكان �ل�صيناريو 
في  �ليهود  رم��ي  لي�ش  �لمفتر�ش  و�لفل�صطيني  �لعربي 
�لبحر طعاماً لال��صماك بل ما ي�صبه رحيل �ل�قد�م �ل�صود 
�لفرن�صيين من �لجز�ئر في �لعام 1962 بو��صطة �لبو�خر 
 . عاماً   130 من  ل�كثر  د�م  ��صتيطان  بعد   ، بالدهم  �إل��ى 
و�صاهدو�  عا�صرو�  �لذين  و�لفل�صطينيون  �لعرب  وك��ان 
من  بتا�ثير  �لفرن�صيين  �لم�صتوطنين  ترحيل  ب��و�خ��ر 
�ل�صيا�صة �لنا�صرية ، مقتنعين باإمكانية تكر�ر �ل�صيناريو 
ن��ف�����ص��ه ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ي��ن �ل��ي��ه��ود وب��ت��ا�ث��ي��ر من 

 �ل�صيا�صة نف�صها ، وهذ� ما قال �ل�صقيري قبيل �لحرب : 
تنم  ع��ب��ارة  ت��ك��ن  ل��م  ي��ع��ودون  وبال�صفن  بال�صفن  ج����اءو� 
وعي  عن  بل   ،  » �إ�صر�ئيل   « مع  لل�صر�ع  ��خ��رق  فهم  عن 
�لهزيمة ق�صوره  جماعي فل�صطيني وعربي بينت ما��صاة 
ومحدوديته ، ومع ذلك لم تكن �لعبارة وحدها م�صوؤولة 
��خرى  رو�ف��د  ، فهناك  لل�صقيري  قاتمة  ر�صم �صورة  عن 

��كثر ��همية . 
�لثورة  �ن������دلع  ف���ي  ي��ك��م��ن  و�ل�ه�������م  �ل�ول  �ل����ر�ف����د 
كان من   ،  67 بعد هزيمة  و��صع  �لفل�صطينية على نطاق 
فقط  لي�ش  �نطالقتهم  �ل��ث��وري��ون  ي��ب��رر  ��ن  �لمنطقي 
��ي�صاً  و�إنما   ، �ل�صهيوني  وبعدوهم  �لع�صكري  بخيارهم 
�لنخبة  يحملو�  ��ن  وبالتالي   ، �ل�صابقة  �لخيار�ت  بف�صل 
�ل�صيا�صية �لفل�صطينية ممثلة با�حمد �ل�صقيري م�صوؤولية 

�لهزيمة بجانبها �لفل�صطيني . 
�لر�فد �لثاني يتمثل في �لفهم �لطبقي مع م�صايرته 
مع  لل�صر�ع  �لعربية  بالرجعية  حينها  ي�صمى  ك��ان  لما 
ف��ي خانة  �ل��ن��ا���ص��ري��ة  وب��ال��ت��ال��ي ت�صنيف   ،  » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «
�ل��ب��ورج��و�زي��ة �ل�����ص��غ��ي��رة و�ل�����ص��ق��ي��ري��ة ف��ي ت��ل��ك �لخانة 
 ، �لعربية  بالرجعية  منها  ي�صمى  ك��ان  لما  م�صايرته   مع 
�ل��رج��ع��ي��ة و�ل���ب���ورج���و�زي���ات على  �إن  �ل���ق���ول  وب��ال��ت��ال��ي 
يحررها  ل  �لتي  فل�صطين  تحرير  في  ف�صلت  �ختالفها 
لم  �لت�صور  ه��ذ�  ��ن  ورغ��م   !  ! �لعاملة  �لطبقة  فكر  �إل 
يعمر طويالً ، و�ت�صحت محدوديته في ��يلول / �صبتمبر 
�ل��صود عام 1970 ، فاإن ��حد�ً لم ي�صا�ل �لي�صار �لفل�صطيني 
و�لعربي تحّمل نتائج �لت�صور �لمذكور ، ولم يطلب من 
ذلك  ف��ي  بما  عليه  ترتبت  �ل��ت��ي  �لنتائج  م��ر�ج��ع��ة  ��ح���د 
�لنخبة  �صيرة  ت�صليط �صوء ظالمي على  �لم�صاهمة في 

�لفل�صطينية �لتي تولت �لق�صية في �ل�صتينيات . 
تعلن  �لعام 1974 حتى  �لنتظار حتى  بد من  ك��ان ل 
قيادة �لثورة �لفل�صطينية نهاية ��صتر�تيجية فل�صطين من 
�لبحر �إلى �لنهر . وكان ل بد من �لنتظار 14 �صنة ��خرى 
 ، و�لقطاع  �ل�صفة  في  �لفل�صطينية  �لدولة  �إع��الن   ليتم 
بالمنظمة  وي�����ص��ت��ظ��ل  �لفل�صطيني  �ل��ع��م��ل  ول��ي��ن��ع��ط��ف 
 ، �ل�ول���ى  هياكلها  وو���ص��ع  �ل�صقيري  ��ح��م��د  ���ص�صها  �لتي 
��ن �لطريقة �ل�ف�صل لتقويم �ل�دو�ر �لن�صالية  وليت�صح 
تكاملية  حلقات  بو�صفها  روؤيتها  في  تكمن  �لفل�صطينية 

متممة ، ولي�صت نافية ��و محقرة لبع�صها �لبع�ش . 
��جل  م��ن  نا�صل  �ل�صقيري  ��ح��م��د  ��ن  �ل��ق��ول  م��وج��ز 
وبالطريقة   ، ع�صره  ف��ي  �لمتاحة  بالو�صائل  فل�صطين 
ف��ي حق  ي��ف��رط  ول���م  ي��خ��ن ق�صيته  ل��م   . �ل��ت��ي يجيدها 
�ل�ربع  �ل�صنو�ت  ، ولم يوقع وثائق هزيمة خالل  ��بنائها 
�لتي تولى فيها قيادة منظمة �لتحرير ، وعليه ل ي�صتحق 
��بد�ً �لتقييم على �صورته �لحقيقية �لقاتمة ، بل ي�صتحق 
�صورة ��خرى في ذ�كرة فل�صطينية متحررة من �ل�و�صاف 
�لكيفية و�ل�حكام �لم�صبقة و�لروؤى �لتهامية �لظالمة . 
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نظرات في �شيرة رجل : ال�شقيري ومرحلته
د . كمال الطويل)*(

ق��ر��ت في  �لعمر عندما  �لحادية ع�صرة من  كنت في 
وزر�ء  مجل�ش  ��صتن�صاب  ن��ب��ا�  �ل�ردن��ي��ة  �ل��دف��اع  �صحيفة 
�لخارجية لال��صتاذ ��حمد �ل�صقيري ممثالً لفل�صطين في 
�لجامعة �لعربية ، بعد �صغور �لمن�صب بوفاة ��حمد حلمي 
ُيزكيان  ���صمع و�لدي وعمي  ... وكنت قبلها  �لباقي  عبد 
�لمتحدة  �ل�م��م  في  فترة خدمته  ��حاديثهما  في  �لرجل 
ممثالً ل�صورية ��ولً ثم لل�صعودية ، لف�صاحة قوله وقوة 
�لق�صية  عن  بامتياز  محامياً   ، خطابته  وح�صن  حجته 
يبديان  كانا   . �ل�ه��م  �ل��دول��ي  �لمحفل  في  �لفل�صطينية 
رئي�ش   / �لعهد  ول��ي  طلب   1962 ع��ام  برف�صه  �إعجابهما 
م�صر  �صد  �صكوى  بتقديم  له  في�صل  �ل�صعودي  �ل���وزر�ء 
�ل�صقيري  ف�صل   . �ل�صعودي  �ل�صا�ن  ف��ي  تدخلها  بحجة 
على   ، �متياز�ته  كل  رغ��م  من�صبه  من  �ل�صتقالة  حينها 
�إليها  ��صمه و�صيرته في ق�صية مذمومة �صبقه  ��ن يلوث 
عبد �هلل خليل رئي�ش وزر�ء �ل�صود�ن في فبر�ير 58 �صاكياً 
�لم�صا�لة  على  ��صتحو�ذها  بحجة  �ل�م��ن  لمجل�ش  م�صر 

�ل�صود�نية . 
ما ��ن جل�ش �ل�صقيري على مقعد �لممثل �لفل�صطيني 
ف���ي �ل��ج��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة �إل وت���د�ف���ع���ت �ل���ت���ط���ور�ت في 
على   1963 ن��ه��اي��ة  ف��ي  �ل��ن��ا���ص��ر  ع��ب��د  فعمل   ، �لمنطقة 
بعد  تفاقم  �لذي  �لعربية  �ل�هلية  �لندفاع للحرب  لجم 
ب��ع��و�م��ل مثل تحويل  ... م��دف��وع��اً  �ل�����ص��وري  �لن��ف�����ص��ال 

 

» �إ�صر�ئيل « رو�فد نهر �ل�ردن ، و�صعف �لقدرة �لدفاعية 
ل�صورية و�ل�ردن ، ناهيك عن �لقدرة �لردعية ... . وكان 
�لو�صع �لفل�صطيني �لم�صطرم يحمل في ��ح�صائه وثناياه 
و��زمعت   ، �ل�صلبي  �للجوء  �نتظار  ملت  تنظيمات  ح��ر�ك 
على �مت�صاق �ل�صالح كرّد مالئم لتحريك �لركود �لعربي 
 �لمحيط ، وتوريط عبد �لنا�صر في حرب تظنها مو�تية ... 
وثالثها رغبة عبد �لنا�صر في ت�صوية مع �آل �صعود تمكن 
 �لجي�ش �لم�صري �لعامل في �ليمن من �لعودة �لم�صرفة ، 
و�لكفيلة ب�صرفه �إلى مهمته �ل��صا�صية لمو�جهة �لنو�يا 

�لتو�صعية �لعدو�نية �لإ�صر�ئيلية في �إقليم �ل�صام . 
�صمن تو�صيات عبد �لنا�صر للقمة �لعربية �لمنعقدة 
فل�صطين  م��م��ث��ل  ت��ك��ل��ي��ف   64 ي��ن��اي��ر  ف���ي  م��ن��ه   ب���دع���وة 
) �ل�صقيري ( بالت�صال بال�ع�صاء و�لفل�صطينيين ، لو�صع 
قو�عد تنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني ، وهو ما ���صفر لحقاً 
في �لقمة عن �عتماد �إن�صاء منظمة �لتحرير كياناً جامعاً 

لل�صعب �لفل�صطيني وناظماً لحركته ، وفق �إيقاع يتنا�صق 
�ل�صر�حة  �صديد  كان  �لذي  وهو   ، �لفل�صطيني  و�إيقاعها 
�لمجل�ش  ��م��ام   1962 يونيو   / ح��زي��ر�ن  في  ��علن  عندما 
��ن����ه ل ي��م��ل��ك خ��ط��ة ع�صكرية  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي ل��ق��ط��اع غ���زة 
لتحرير فل�صطين . هذ� �لإيقاع كان يتطلب �نتظار�ً حتى 
مف�صل �ل�صتينات و �ل�صبعينات يوفر �متالك �ل�صالحين 
 �ل�صاروخي و�لنووي ، و�إنجاز خطتين خم�صيتين للتنمية . 
فل�صطينية  بحيوية  هذه  �لطويلة  �ل�صنو�ت  �نتظار  مال� 
تكفل تا�طير �لإجماع �لفل�صطيني ، و�إدماجه في منظومة 
ب���ّن���اءة ك����ان ج�����و�ب ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر ع��ل��ى خ��ط��ر �لحر�ك 
��ن  بي�صر  ي�صتطيع  �لمن�صف  �ل��م��وؤرخ  ولعل   . �لع�صو�ئي 
��ن ذلك بال�صبط كان �لمز�ج �ل�صعبي �لفل�صطيني  يوثق 
�لعام �لذي تربع عبد �لنا�صر في �صويد�ئه . عند مف�صل 
64 تالقى �لهوى �لفل�صطيني مع �لقر�ر �لنا�صري وعّبر 
��حمد  �صخ�ش  في  تعبير  ��ف�صل  نف�صه  �لتالقي عن  هذ� 
�ل�����ص��ق��ي��ري . ف��ه��م �ل�����ص��ق��ي��ري خ��ي��ر ف��ه��م ����ص���رور�ت عبد 
بحكم  عنها  �لإف�����ص��اح  على  يقدر  يكن  ل��م  �لتي  �لنا�صر 
طبيعة عالقته بالجماهير �لعربية �آ�صر�ً و���صير�ً في �آن . 
����ص��ت��غ��ل ع���ل���ى ق����اع����دة ه�����ذ� �ل���ف���ه���م ف���ت���ح���رك ف����ي كل 
ف�صكل   ، جامعة  تو�فقات  وف��ق  �لمنظمة  بانياً  �لتجاهات 
 �لميثاق �لقومي كا�جمل تعبير عنها و��كثرها �صحة ودقة . 
�لفل�صطيني  للملف  �ل�صقيري  تولي  �صو�ب  على  و�ل�صاهد 
يمكن ��صتنباطه من طبيعة من عار�ش هذ� �لتوّلي : �لملك 
في�صل �آل �صعود ... و�لملك ح�صين ... وناور �صده مو�ربة 

وقّيد من حركته �لبعثان » �لقومي « و » �لقطري « . 
�صباب  فيه  مجند�ً  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  ���ص�ش 
فل�صطين �لمبثوث في غزة و�صورية ثم �لعر�ق ، وم�صتوعباً 
�صالفة في كل من م�صر و�صورية  �صمنه نويات ع�صكرية 
تنظيمياً  �لمنظمة  ق���وة  ت��ن��ام��ي  ��ن  و�ل�ك���ي���د   . و�ل���ع���ر�ق 
و�صعبياً ، بل وع�صكرياً طيلة فترة 1964 - 1967 ���صهم في 
ف�صل �لتنظيمات �لمتبرعمة �ل�صغيرة وكانت فتح ��قو�ها 
رغم  �لفل�صطيني  �ل�صارع  بتالبيب  �لإم�صاك  في  ف�صلها 
يناير   / �لثاني  كانون  �لنار في  �إط��الق  �إل��ى  فتح  م��ب��ادرة 
هم  �لتحرير  وجي�ش  و�لمنظمة  �ل�صقيري  بقي   .  1965
رو�فع �لعمل �لفل�صطيني ، لقناعة �صعبية غالبة في ��نهم 
�لنف�ش �لطويل طالما  �إلى �ل�مام رغم  �ل�صبيل �ل�صحيح 
. تغير كل �صيء مع خروج  ��نهم في �صحبة عبد �لنا�صر 

 ،  ) ، ر���ش كالً من �لجمعية �لطبية �لعربية �ل�ميركية ) 1998  )*( طبيب عربي فل�صطيني يقيم في �لوليات �لمتحدة منذ عام 1976 
ور�بطة �لخريجين �لعرب �ل�ميركيين ) 2000 ( ، ع�صو مجل�ش ��مناء �للجنة �لعربية �ل�ميركية لمكافحة �لتمييز ) 1999 - 2003 ( ، ع�صو 

�ل�مانة �لعامة للموؤتمر �لقومي �لعربي �صابقاً . 
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عبد �لنا�صر على ن�صه ... نف�صه ��خطا� في �لح�صاب فانقاد 
 - ومعه �ل�مة - �إلى حرب كان �ل�جدر تجنبها بكل �ل�صبل ، 

�صو�ء لجهة �لقدرة ��م لجهة �لتوقيت . 
وقعت   ، �ل�صرق  على  بظاللها  ��رخ��ت  �إذ  �لهزيمة  مع 
 �لمنظمة في �ل�خدود �لذي �صنعته �لظروف �لم�صتجدة ، 
��ول��وي��ة عبد  ���صبحت   ، �آث���ار 1967  و  �آث���ار 1948  بين  ��ي 
�لنا�صر �لمطلقة �إز�لة �آثار 1967 . وتنبه للقوى �لجديدة 
بزخم  حمله  �إل��ى  وع��ادت   1967 قبل  �ل�صالح  رفعت  �لتي 
�ل�صتعد�د  �نتظار  فر�غ  تمال�  �صالة  فيها  ، فوجد  بعدها 

لحرب تحرير ما �صاع في 1967 . في خريف 1967 تبنى 
عبد �لنا�صر فتح ما عنى بال�صرورة خروج �ل�صقيري من 
�صدة �لمنظمة و �لبدء بت�صليمها لفتح ، �لذي ��صتكمل في 
فبر�ير 1969 . في �لخرطوم �آب / ��غ�صط�ش 1967 ���صهم 
، �لتي �صكلت مي�صم  �ل�صقيري في �صوغ �لالء�ت �لثالث 
�لموقف �لعربي حتى وفاة عبد �لنا�صر . في �لخرطوم 
بالحق  مت�صبثاً  �ل�خ��ي��رة  وقفته  �ل�صقيري  وق��ف  ��ي�����ص��اً 

�لفل�صطيني كامالً غير منقو�ش . 
كانت وقفة عز ... وهل �لحياة �إّلها ؟ 

ً اأحمد ال�شقيري باحثا
اأ . د . محمد ُحّور)*(

�لع�صرين  ج����اوز  م��ن�����ص��ور�ً  ت���ر�ث���اً  �ل�����ص��ق��ي��ري  خ��ل��ف 
و�لت�صور�ت   ، و�لمذكر�ت   ، �لخطب  بين  توزعت   ، كتاباً 
�لم�صتقبلية ، و�لدر��صات �لمتخ�ص�صة . و�ل�ق�صام �لثالثة 
و�لنطباعية  �ل��ذ�ت��ي��ة   : �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  عليها  ي��غ��ل��ب 
من   ، وقيمتها  ��هميتها  وتكت�صي   . �ل��خ��ا���ص��ة  و�ل���روؤي���ة 
ثر�ء تجربة �صاحبها ، و�ت�صاع ثقافته ، وطول معاي�صته 
للجانب �لذي يعر�ش له ، وهو ما ��تيح ل�حمد �ل�صقيري ، 
�لذي عني بالق�صية �لفل�صطينية ب�صكل خا�ش ، و�لق�صية 
�لعربية ب�صكل عام ، وتبو�� مو�قع قيادية فيهما ، وكان من 
��كثر �ل�صخ�صيات �لعربية �ت�صالً بهما ، وترويجاً لهما ، 

 

 . حولهما  و�لخارجي  �لد�خلي  �لعالمين  مع  و�حتكاكاً 
، ومذكر�ت ، وت�صور�ت ، ذ�ت  لذ� جاءت كتاباته : خطباً 
ي�صتغنى عنها  �لتي ل  �لوثائق  �إل��ى  ترقى  طبيعة خا�صة 

في �لدر�ش و�لبحث . 
��قول : �إذ� كانت �ل�ق�صام �لثالثة �ل�ولى يغلب عليها 
�لذ�تية ، فاإن �لق�صم �لر�بع يت�صم بالمو�صوعية : منهجاً ، 

 

وتوثيقاً ، وعر�صاً . ويقف في مقدمة هذ� �لق�صم كتاب : 

 

: كيف  بت�صاوؤل  ُذّيل   ، رئي�صاً  )1( عنو�ناً  �لعربية  �لجامعة 
تكون جامعة ، وكيف ت�صبح عربية . 

وهو ت�صاوؤل ينّم عن خال�صة موقف �ل�صقيري من هذه 
�لجامعة : وكا�ن �لت�صاوؤل ي�صي بفقد�ن �لجامعة �لعربية 
 ، �لم�صمون  وفي   ، �لت�صمية  في  �لإيجابيين  للعن�صرين 
�ل�مر �لذي دفع �ل�صقيري للبحث عنهما في ت�صاوؤله في 

كتابه . 
و�إذ� تجاوزنا �لعنو�ن للمقدمة ، فاإننا ن�صدم من �ل�صطر 
�ل�ول فيها : » في 29 ��يار / مايو 1941 ��دلى �لم�صتر �إيدن 

�لبريطاني  �لعموم  مجل�ش  في  بريطانيا  خارجية  وزي��ر 
بت�صريح نتج عنه �إن�صاء جامعة �لدول �لعربية « . 

ويبني �ل�صقيري كتابه كله على �لت�صاوؤل في �لعنو�ن ، 
وعلى �لت�صريح في �لمقدمة ، ويتدرج في �لكتاب خطوة 
 خطوة . بتلقف �ل�نظمة �لعربية للت�صريح ، و�لبناء عليه ، 
وعقد �لجتماعات من بعده ، �لتي تمخ�ش عنها ميثاق 
�آذ�ر / مار�ش 1945 . وقد  جامعة �ل��دول �لعربية في 22 
حمل �لميثاق بين طياته عو�مل �ل�صقاق ، وعدم �لتفاق 
من �ليوم �ل�ول ، �إذ لم يوقع عليه وفد�ن من �صبعة وفود 
 في حينه ، و�إنما ��رجئ �لتوقيع للت�صاور و��خذ �لمو�فقة . 

) �ش 109 ( 
و�إلحاحاً  �ل�كثر ح�صور�ً  وكانت ق�صية فل�صطين هي 
ف��ت��رة ولدة �ل��ج��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة ، ف��ي ث��الث��ة ��ع�����و�م هي 
�لفا�صلة بين �إن�صاء �لجامعة عام 1945 ، ونكبة فل�صطين 
عام 1948 . ويرى �ل�صقيري ��ن » �إ�صر�ئيل « ما كان لها ��ن 
���صاعت  قد  �لعربية  �لجامعة  ��ن  لول   «  1948 عام  تكون 
��ن  كافية  ك��ان��ت  منها  و�ح���دة  ك��ل   ، ذهبية  ف��ر���ش  خم�ش 
تحول دون قيام » �إ�صر�ئيل « ، ��و ��ن تجعل ��مرها قا�صر�ً 
�إط��ار دولة  على كيان محدود يتمتع با�صتقالل ذ�تي في 

فل�صطين ديمقر�طية . « ) �ش 236 (
وكانت ��ولى �لفر�ش �ل�صائعة ��ن �لجامعة �لعربية لم 
من  بدلً  �لدولية  �لو�صاية  فل�صطين تحت  بو�صع  تا�خذ 
قر�ر �لتق�صيم ، وت�صعى لتحقيقه . ) �ش 252 ( و�لثانية 
�لجديدة  �لقد�ش  ع��ن  �لح�صار  ف��ك  على  �لمو�فقة   ه��ي 
) �لغربية ( . ) �ش 256 ( و�لثالثة هي �لمو�فقة على فك 
�لح�صار عن تل ��بيب . ) �ش 258 ( و�لر�بعة هي �لمو�فقة 

)*( ���صتاذ �ل�دب �لحديث ، عمل في عدد من �لجامعات �ل�ردنية و�لعربية في مو�قع �لإد�رة �لعليا ، ع�صو مجمع �للغة �لعربية �ل�ردني ، له 
ع�صر�ت �لدر��صات في �ل�دب �لحديث تا�ليفاً وتحقيقاً ، ح�صل على جائزة �لبابطين . 

)1( �صدر �لكتاب عن د�ر بو �صالمة للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع ، تون�ش 1979 .
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على فك �لح�صار عن عكا . ) �ش 259 ( و�لخام�صة هي 
�لمو�فقة على وقف �إطالق �لنار ، وعقد �لهدنة . ) �ش 
�إل  ��هميتها ووجاهتها  لها  كان  و�إن   ، ( وهي فر�ش   259
�إل��ى �لحيلولة دون  ��رى -  ��ي منها - فيما  ��نها ل يرقى 

قيام » �إ�صر�ئيل « كما بين �ل�صقيري . 
و�إذ� كان �ل�صقيري قد ��عطى بريطانيا �لدور �ل��صا�صي 
 ، ��ميركا  دور  لم يغفل  ��ن��ه  �إل   ، �لعربية  �لجامعة  في قيام 
�لذي جاء » في �لوقت �لمنا�صب « و�لتي �صعت - بالتن�صيق 
�صا�نها  يكون  �إقليمية  منظمة  �إن�صاء   « �إل��ى   - بريطانيا  مع 
�صا�ن �لمنظمات �لإقليمية �ل�خرى �لتي تن�صا� في �لعالم « . 
�لذي  �لقومي  �لعربي  �لتيار  وهي بذلك تقف في وجه 
 يلح على �إقامة منظمة عربية ت�صتهدف �لوحدة �لعربية « . 
�لبريطاني  �ل�ميركي  للتيار  �لغلبة  وكانت   )  102 �ش   (

بم�صاعدة رموزهما في �ل�نظمة �لعربية . 
ور��ى ��حمد �ل�صقيري ��ن �لجامعة �لعربية بنيت على 
باطل ، ل�ن �لإنجليز ��ولً ، و�ل�ميركان ثانياً ��ر�دوها كذلك 
حين قالو� لحكام �لعرب يومئذ » �جعلو� جامعتكم منظمة 
فا�طاعو� وجعلوها   ، و��ج��دى  لكم  ��نفع  فذلك   ، �إقليمية 
كذلك . ثم قالو� : �جعلو� جامعتكم قائمة على �لتن�صيق 
�ل�صقيري  يطلق  ول   . فا�طاعو�   )  290 ) �ش   » و�لتعاون 
قوله بدون دليل يدعمه ، فيرى ��نه عبر خم�ش وثالثين 
�صنة من عمر �لجامعة » تم توقيع ثالثين معاهدة بين 
 » �لم�صتركة  �لعربية  �ل�����ص��وؤون  ب�صدد   ، �لعربية   �ل���دول 

) �ش 292 ( لم تنفذ ��ية و�حدة منها . 
ويخل�ش للقول : �إن كل �صيء تغير في �لوطن �لعربي 
من �لمحيط �إلى �لخليج : �صيا�صة ، و�قت�صاد�ً ، و�جتماعاً ، 

 

، و��صتقاللً ... �إل �لجامعة  ، و��ع�صاءً  وثقافة ، وتعليماً 

��مر  وه��و   )  314 ) �ش   . بقيت على حالها  �لتي  �لعربية 
مثير ، ويدعو للت�صاوؤل ؟ 

 ، عليه  و�لإجابة   ، �لت�صاوؤل  لطرح  �ل�صقيري  وي�صعى 
 )  334 �ش   ( جديدة  عربية  جامعة   « قيام  على  بالعمل 
 تفيد من �لما�صي ، با�صتخال�ش �لعبر ، وتو�كب �لحا�صر ، 
وتتطلع �إلى �لم�صتقبل ، ول يكون هذ� �إل بميثاق جديد . 

وقد ��صطلع بو�صع ت�صور ��ولي له . ) �ش 354 - 383 ( 
 ، وملحقين   ، ف�صالً  ع�صر  ثمانية  ف��ي  �ل��ك��ت��اب  ج��اء 
بمنهج �صديد ، وتدرج منطقي ، ون�صو�ش موثقة ، تجعله 
لم  �إن  �لعربية  بالجامعة  تت�صل  �لتي  �لم�صادر  ��هم  من 
يكن ��همها على �لإطالق . ول يقلل من ��هميته ما ت�صرب 
�إليه من عبار�ت �نفعالية ، تجاه �صخ�ش ��و موقف ، كان 

له ��ثر �صلبي ، ونتائج موؤلمة على �ل�مة �لعربية عامة . 
 ، �ل�����ص��ارم  بالمنهج  �ل�صقيري  بتم�صك  يلحق  وم��م��ا 
وحر�صه على و�صوح �لروؤية ، وتدعيمها بالمعطيات �لتي 
�إذ �صرعان ما   . ت�صوغها ، ما يت�صل بالروؤى �لم�صتقبلية 
يتخلى عنها �إن وجد ما يناق�صها ��و يحول دون قبولها . 
و��جد مثالً لذلك كتابه » فل�صطين عام 2000 « )1( �لذي 
��نجزه في نهاية عام 1975 ، ولم ين�صره في حياته ، وقد 
ن�صر كتباً ��خرى بعده ، ولم ير �لنور �إل عام 1990 . و�إني 
��رى في عدم ن�صر �ل�صقيري لهذ� �لكتاب ، ما ر�آه مخيباً 
لآماله وتوقعاته في ��مته �لعربية ، بعد وقت ق�صير جد�ً 
من �نتهائه من كتابه ، ممثالً في �تفاقيات كامب ديفيد ، 
وما ترتب عليها من �صقاق في �لموقف �لعربي وتردد في 
�ل�صيا�صة �لعربية ، �لتي كانت ��قرب �إلى �لويل و�لثبور ، 
��ن غ�ش �لطرف عن  ، فكان  �لتفاوؤل و�لحبور  �إلى  منها 

كتابه ، وبقي حبي�ش �ل�در�ج في حياته على �ل�قل . 

)1( �صدر �لكتاب عن �لمركز �لمثلث عمان 1990 .
)*( متخ�ص�ش في �لقانون �لدولي ، وع�صو �صابق في �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني ، �نتخب من قبل �لمجل�ش ع�صو�ً في �للجنة �لتنفيذية 

�لعليا لفل�صطين �صنة 1968 ، رئي�ش ر�بطة �لعائدون �لفل�صطينية وع�صو لجنة تخليد ذكرى �لمجاهد ��حمد �ل�صقيري .

اأحمد ال�شقيري موؤ�ش�شاً وقائداً 
د . محمد عبد العزيز اأبو �شخيلة)*(

�لفل�صطينية  ع��ك��ا  م��دي��ن��ة  �ب����ن  �ل���ف���ذ  �ل���رج���ل  ه����ذ� 
�ل�صامدة ... ثائر من مدينة ثائرة ومن بلد ثائر .. ن�صا� 
وقلبه معلق بفل�صطين ونذر نف�صه للدفاع عن بلده و��مته 
وعن  �إن�صانيته  عن  و�لدفاع   ، �لإ�صالمية  و��مته  �لعربية 
�لحقوق  در���ش   .. و�لعد�لة  �لحرية  في  �لإن�صان  حقوق 
، ما دفع دولً  ��ف��ق وق��وة في �لحجة  و�صعة  فز�دته عمقاً 
عربية مثل �لجمهورية �ل�صورية ��ن تختاره ممثالً لها في 
�لجامعة �لعربية فال�مم �لمتحدة ، ثم من قبل �لمملكة 
�آن��ذ�ك بقوة �لخطابة وقوة  ، و��صتهر  �ل�صعودية  �لعربية 

�ل�مم  خطيب   ( �لكثيرون  عليه  ��ط��ل��ق  ل��درج��ة  �لحجة 
�لمتحدة ( . 

ال�شقيري موؤ�ش�شًا لمنظمة التحرير الفل�شطينية
جل�صنا مع من نحتفي بذكر�ه وفد�ً فل�صطينياً مكوناً 
ِليون  ��صتقبلنا في منزله في عمارة  ���صخا�ش  من �صبعة 
��ن يكون لنا  و�آم��الً  بنا ذ�ك��ر�ً ومذكر�ً  بالقاهرة ، مرحباً 
�إليه  ن�صتمع  وجل�صنا   ، فل�صطين  ��ر����ش  على  �آخ���ر  ل��ق��اء 
وقال   ، �لكثير  لنا  روى  وق��د  �ل�صاعتين  ق��ر�ب��ة  ون�صا�له 
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�لفر�صة  تحين  فعندما  مذكر�تي  هذه  خلفك  �نظر  لي 
�صوف ��ن�صرها . فقلت له : �إنك يا ��با مازن ���صتاذنا ، لكنني 
��ن�صحك ��ن تختار منها مذكر�ت من �لمذكر�ت ، وتن�صرها 
وتبقي �لباقي �إلى وقت �آخر ، ف�صّر بهذ� �لمقترح وفعل ، 
و��خرج من موؤلفاته �ل�صقيري في .. » ��ربعون عاماً « ثم 

تو�لت �إ�صد�ر�ته بعدها . 
و���ص��رح ل��ن��ا ك��ي��ف ��ن م��وؤت��م��ر �ل��ق��م��ة �ل��ع��رب��ي فو�صه 
لإبر�ز  طريقة  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  بالتفاو�ش 
�لكيان �لفل�صطيني ، لكنه ذهب و���ص�ش منظمة �لتحرير 
و�ختار   ، فل�صطينياً  وطنياً  مجل�صاً  وك��ون  �لفل�صطينية 
لجنة تنفيذية عليا ، وذلك كله قبل �لرجوع �إلى موؤتمر 
�لقمة ففوجئ بالمعتر�صين خالل موؤتمر �لقمة �لثاني 

بالإ�صكندرية . 
وق���ال���و� ل��ه : » ي��ا ���ص��ق��ي��ري ك��ل��ف��ن��اك ب��ال��ت��ف��او���ش مع 
لل�صعب  كيان  �إب��ر�ز  وكيفية  طريقة  على  فل�صطين  ��بناء 
�لفل�صطيني ، لكنك باإن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
�ل�صابق  �ل��رئ��ي�����ش  ��ن  �إل   »  .. �ل��ق��م��ة  ق����ر�ر  ع��ن  خ��رج��ت 
كان  بيال  بن  ��حمد  �لتحررية  ثورتها  ومفجر  للجز�ئر 
يجل�ش ��مامه ، فقال �ل�صقيري له هل ��صت�صرت ��حد�ً ��يها 
 �لرئي�ش بن بيال عندما حررتم بلدكم ؟ فا�جابه بن بيال : 

ل . و�صفق �لح�صور لل�صقيري .. 
بعد  ل��ي  ق��ال  كما   ، �لتحرير  منظمة  موؤ�ص�ش  وك���ان 
، �لذي  �آن��ذ�ك  ��مين عام �لجامعة �لعربية  م�صاور�ت مع 
برغبته  �ل�صقيري  ��حمد  �لكبير  �لمجاهد  طلب  على  رد 
في ح�صور موؤتمر �لقمة عن فل�صطين ، قال له �ل�مين 
�لعام : ��نت ل�صت رئي�صاً فكيف تح�صر موؤتمر �لقمة �لذي 
 : ق��ائ��الً  �ل�صقيري  عليه  ف��رد  ؟  ل��ل��روؤ���ص��اء  ه��و مخ�ص�ش 

 

�صحفي  موؤتمر  ف��ي  هناك  م��ن  و��ع��ل��ن  للقد�ش  ���ص��ا�ذه��ب 
��جل فل�صطين في �لقاهرة لم  با�ن �لذين يجتمعون من 
�لعام  �ل�م��ي��ن  فان�صاع   ، فل�صطين  ممثل  ح�صور  يقبلو� 
للجامعة لرغبة �ل�صقيري ، وقيل لل�صقيري : تجل�ش على 
كر�صي �صغير على بعد من �لملوك و�لروؤ�صاء ، فقاطعت 
لكنه   .  » رف�صت  ��ن��ت  طبعاً   «  : قائالً  �ل�صقيري  �ل��صتاذ 
��رف�ش ، في �لجتماع بقيت  ��ن��ا قبلت « ولم  قال » طبعا 
��تحدث و���صحب �لكر�صي قليالً حتى �قتربت من �لرئي�ش 
بن بيال �لذي و�صع يده على ظهري ، وقال : » كملها يا 
 �صقيري « . وهكذ� ح�صر �ليوم �ل�ول من ��يام �لموؤتمر ، 
ل�ن  �لح�صور  بعدم  �ل�صقيري  ��خطر  �لثاني  �ليوم  وف��ي 

�لموؤتمر �صيبحث غد�ً م�صا�لة �ليمن . 
فا�جابهم رحمه �هلل : 

كيف ��نتم جميعاً تناق�صون ق�صية فل�صطين وتحولون 
في  �لحديث  لن�صهد  �لموؤتمر  ��ي���ام  ح�صور  وبين  بيننا 
. و�صا�خت�صر باقي �لحديث ل�ن في بع�صه  ق�صايا �ل�مة 
با�صم  وتحدث  ح�صر  ولكنه   ، للبع�ش  �إح��ر�ج��اً  �لمتبقي 

فل�صطين ، فقد كان �صجاعاً �صلباً ر�بط �لجا��ش . 
ومما رو�ه لي ��ي�صاً ، ��نه توجه يوماً للعر�ق لح�صور 
 ، �لثالث  �ل�صف  ف��ي  �لجلو�ش  ف��ي  رقمه  فكان   ، موؤتمر 
 » �لثالثة  �لدرجة  من  لي�صت  فل�صطين   «  : وق��ال  فاحتج 

فغير �لمكان �إلى �ل�صف �ل�ول . 
ومغزى هذ� كله ��نه كان منا�صالً من ��جل فل�صطين 

وموقعها ، وكان ل يخاف لومة لئم في قول �لحق . 

ال�شقيري القائد والرائد
 ، �لعملي  و�صالحه  �لفكري  �صالحه  �ل�صقيري   حمل 
بد��  �ل���ذي  �لفل�صطيني  �لتحرير  لجي�ش  موؤ�ص�ش  فهو 
�لتجنيد �إجبارياً له في غزة ، �لذي ُمّزق فيما بعد ، وكان 
ح�صرت  ولقد   ، و�لتقدير  �لمحبة  كل  له  يكنون  رجاله 
لقاء بينه وبين ثالثة من �صباط �لجي�ش جاءو� �إليه من 
مقر عملهم في �ل�ردن ، لينا�صروه على �لتم�صك و�لبقاء 
��وجدت  » ما   : ، ولكنه رف�ش قائالً  في رئا�صة �لمنظمة 
جي�ش �لتحرير �إل من ��جل فل�صطين ول يعقل ��ن ��مزقه 
يا�تي  و�لخ�صوع لمن  بالعودة  و��قنعهم   .  » ��جل فرد  من 

بعده . 
��ن  �لريماوي  �هلل  عبد  على  لقد عر�صت   : لي  وق��ال 
ي�صتلم �لمنظمة من بعدي لكنه رف�ش ، وهذ� �إن دل على 
�صيء فاإنما يدل على خ�صيته على �لق�صية �لفل�صطينية ، 
ورغبته في ��ن يرى خلفه قائد�ً جديد�ً في �لموقع �لذي 

ي�صتحقه . 

جولة ال�شقيري في الدول العربية عندما اختار 
اأول مجل�س وطني للمنظمة

كان �ل�صقيري مفكر�ً وقانونياً ، ما مكنه من �صياغة 
» �لميثاق �لقومي �لفل�صطيني ، �لذي ��صتبدل �صنة 1969 
�إلى �لميثاق �لوطني �لفل�صطيني « ، ثم �إنه كان حري�صاً 
على �ختيار �ل�كفياء ، ففي �صاحة �لكويت �ختار �ل��صتاذ 
خيري �لدين ��بو �لجبين �لذي �ختير من ��بناء فل�صطين 
، فو�فق على  �ل�صقيري  لهم في مقابلة  بالكويت ممثالً 
ذلك وعينه مدير�ً لمكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

في �لكويت . 
وكان موفقاً في ذلك ، فقد كان ��بو �لجبين في موقعه 
فل�صطيني �لنتماء تعاون مع كل �صخ�ش فل�صطيني بارز 
في ميد�ن �لن�صال ، و�ختار م�صاعد�ً له �ل��صتاذ عثمان ��بو 
حا�صية �بن �صهيد مقاتل ) ��بو طلعت ( ، وهو رجل فكر 

ورجل ب�صيرة . 
بح�صب  للق�صية  �ل��صلح  هو  من  يختار  ك��ان  وهكذ� 
هذ�  �إليها  ينتمي  �لتي  �لجهة  يهمه  ول  �جتهاده  هو  ما 

�ل�صخ�ش . 
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لقد كنت في �لكويت ��ح�ش و���صعر بكل فخر با�ن مكتب 
كان  ما  وه��ذ�   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  مكتب  هو  �لمنظمة 

�ل��صتاذ خيري �لدين ��بو �لجبين يقوم به . 

وال�شقيري المحامي
�لتحرير  تركه منظمة  بعد  �ل�صقيري حتى  كان  لقد 
�لفل�صطينية خير مد�فع عن �لق�صية ، ولقد �صلمنا ��ور�ق 
 ، تجاهها  و�لتز�ماتها  �لفل�صطينية  للق�صية  �لعرب  دعم 
وقد بينت �ل�ور�ق مو�قف �لدول من هذ� �لدعم وكانت 
دولً  ه��ن��اك  ��ن  �ل�ور�ق  بينت  كما   ، طليعتها  ف��ي  لبنان 
�حتجزت ��مو�لً للمنظمة ، وقال لي : هذ� �لتاريخ لديك 

��مانة . 
و�ليوم و��نا ��كتب ذلك ، ��كتب تاريخ رجل في �صفحات 
ق�صار �آمل ��ن ��كون قد ر�صمت طريقاً لالإب�صار حول تاريخ 
هذه �لق�صية ، وتاريخ محاولته مع كل من له تا�ثير مفيد 
حمى  �����ص��د�ً  �ل�صقيري  ك��ان  لقد   . �لفل�صطينية  للق�صية 
�لق�صية �لفل�صطينية من �لتالعب بها عبر حياته ... رحم 
، �لذي رحل وترك  ر�ئ��د�ً  وقائد�ً  �ل�صقيري مجاهد�ً  �هلل 
بعده �صعباً منا�صالً �صامد�ً حافظ على ق�صيته و�صعبه ، 

 

وطلب   ، �ل�صين  �إل��ى  �لقدير  �لمحامي  ه��ذ�  توجه  لقد 
 ... �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  و�لم�صاعدة   �ل��ع��ون 
�إل ق��ّدم��ه ، وه��ا ه��و �لآن وب��ع��د رحيله  ل��م ي��دخ��ر ج��ه��د�ً 
�لطريق  نتلم�ش  ويجعلنا   ، نيام  و�لنا�ش  نجتمع  يجعلنا 

للحفاظ على ق�صيتنا �لفل�صطينية في ��حرج ظروفها . 
�لتحرير  منظمة  م��ك��ات��ب  م����در�ء  �خ��ت��ار  �ل�����ص��ق��ي��ري 
�لفل�صطينية من خيرة �لعنا�صر �لفل�صطينية و�ل�صخ�صيات 
�لبارزة ، وهذ� يدل على �لعقلية �لقانونية ، وعلى �لمحامي 
�لبارع في تقوية جهاز منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، ل 
��و ذ�ك ... ونا�مل من  يهمه �إن كان من هذ� في �لتنظيم 
�ل�صقيري  نهج  تنتهج  ��ن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
 ، للتنظيم  �لنتماء  عن  بعيد�ً  م��در�ء مكاتبها  �ختيار  في 
هذ� وممن �ختارهم �ل�صقيري مدر�ء لمكاتب م . ت . ف : 
�ل��صتاذ/�لمجاهد : عبد �لخالق يغمور - �ل�ردن ، �ل��صتاذ 
�لمجاهد  �ل�صيخ   ، ب��ي��روت   - �ل��ح��وت  �صفيق   : �ل��ف��ا���ص��ل 
و�ل�صهيد : عبد �هلل ��بو �صتة - قطر ، �ل��صتاذ : خير �لدين 

��بو �لجبين - �لكويت ، �ل��صتاذ : د�وود عودة - �لعر�ق

وممن �ختارهم ��ع�صاء في �للجنة �ل��صاتذة : 
بهجت ��بو غربية ، يحيى حمودة ، فاروق �لح�صيني ، 
. و�ختار  ��بو رم�صان  �ل��صتاذ مجدي   ، جمال �ل�صور�ني 
وجيه  �ل��ل��و�ء  �ل��م��رح��وم  �لفل�صطيني  �ل��ت��ح��ري��ر  لجي�ش 
�لمدني �لذي �نتدب من �لجي�ش �لكويتي �لذي كان يعمل 
فيه فالمنظمة تكبر برجالها �لكبار و ت�صغر ب�صغرهم ... 
ولقد كانت �لمنظمة كبيرة في عهد �ل�صقيري ... و���ص�ش 
ترف�ش  �لمحامي  عقلية  ل�ن  �ل�صعبية  �لتحرير  ق��و�ت 

�ل�صعف وتقبل �لنّدية ل �لدونية . 
وكلمة   ، حقه  نوّفيه  فلن  �ل�صقيري  عن  كتبنا  مهما 
حق تقال : بعد رحيل هذ� �لنجم �ل�صاطع �لكبير ، نحن 
��و  ي�صتعينو� بمن  و��ن   ، �إلى من يفعلون ما فعل  بحاجة 
تحرك  ف��ي  زل��ن��ا  م��ا  �إن��ن��ا   ، بهم  ��صتعان  م��ن  �صاكلة  على 
 ، �لح�صنة  �لذكرى  لل�صقيري  ذ�كرين  و�صنبقى  م�صتمر 

و��همها �إيجاد كيان فل�صطين . 
�لفل�صطينية  �ل��ق��وى  ك��ل  ن��ح��ث  �ل���ذك���رى  ه���ذه  وف���ي 
��ن ت�صتغل  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل��ق��وى  ، وك���ل  �ل��ف��اع��ل��ة و�ل��م��وؤث��رة 
�لعلم  ر�فعة  لق�صيتها  د�عمة  ق��وة  وتكون  �ل��ذك��رى  ه��ذه 
�لفل�صطيني ، كما نا�مل من منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
�لفل�صطينية  بالقوى  م�صتعينة  ��جهزتها  هيكلة  تعيد  ��ن 
�لمفكرة في �لد�خل و�لخارج عبر ��جهزتها بغ�ش �لنظر 
مجل�ش  ع�صو  كنت  و�إن  فاإنني   ، �لتنظيمي  �لنتماء  عن 
وطني �صابق ، وع�صو�ً في لجنة تنفيذية - فوز بالتزكية 
�إعادة هيكلة ��جهزة منظمة  �إلى  ��توق  �صنة 1968 ، فاإنني 
�لتنظيمي  �لتع�صب  ع��ن  بعيد�ً  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�لذي لن يجرَّ عليها �إل �ل�صعف . 
رحم �هلل �ل�صقيري حياً ول ��قول ميتاً ، ل�نه لم يمت ، 

 

بل ل ز�لت بين ظهر�نينا ذكر�ه وفكره وعمله ، فهو كما 
قال �ل�صاعر : 

فتى مات بين �لطعن و�ل�صرب ِميتةً
تقوم مقام �لن�صر �إن فاته �لن�صُر

فيا ��يها �لخطيب �لمفوه و�لمفكر �ل�صادق و�ل�صجاع 
، لقد عرفتك  �لعز  وي��ا �صاحب مو�قف   ، �ل��ذي ل يهاب 
معتز�ً �صامخاً �صجاعاً مقد�ماً ، وما عرفت فيك غير هذ� ، 

 

فعليك رحمة �هلل و�صالمه . 
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اأحمد ال�شقيري : مالمح من �شيرته وم�شيرته
اأ . د . محمد علي الفرا

عن  م��ح��ددة  بكلمات  �لكتابة  �ل�صعب  م��ن  ك��ان  رب��م��ا 
�صخ�صية كبيرة كالمرحوم ��حمد �ل�صقيري ، �لذي ي�صهم 
كبار  م��ن  ع��دد  و�لع�صرين  �لخام�صة  ذك���ر�ه  تخليد  ف��ي 
، ممن عاي�صو� تجربته �لطويلة  ��عالم �لفكر و�ل�صيا�صة 
وعا�صرو�   ، و�لعربي  �لفل�صطيني  �لن�صال  في  و�لثرية 
في  ونجاحه   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  تا��صي�صه 
و�إد�رته   ، و��جهزتها  وموؤ�ص�صاتها  و���ص�صها  قو�عدها  بناء 

��زمتها من عام 1964 وحتى ��صتقالته عام 1967 . 
خدمة  ف��ي  �ل��ه��ام  دوره  رغ��م  �ل�صقيري  ��ن  ل��ي  ي��ب��دو 
وطنه و��مته ، ما يقارب ن�صف قرن كان في ��ثنائها زعيماً 
 ، �لعربية  �ل��وح��دة  �إل��ى  يدعو  عربياً  ور�ئ����د�ً  فل�صطينياً 

 

ويد�فع عن ق�صايا �لعروبة ، �إل ��نه - ولال��صف - لم ينل 
، ولم يحظ من  ما ي�صتحقه من �لتكريم �لذي يليق به 
ت��ج��اوزه ،  ل��ه . لقد ح��اول �لبع�ش  ��ه��ل  �لتقدير م��ا ه��و 
م�صوؤولية  ت�صلم خاللها  �لتي  �لمرحلة  فوق  و�لقفز من 
�لعمل �لفل�صطيني ، ما ترتب عليه ��ن غالبية ��بناء �ل�جيال 
�لتي لم تعا�صره ، ل يعرفون عنه �صيئاً ، ولم يعرفو� ��نه 
عام  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �لحقيقي  �لموؤ�ص�ش 
��ول كيان فل�صطيني بعد نكبة عام  ���ص�ش  ، وو��صع   1964
��نحاء  ، وما تبعها من �صتات فل�صطيني في جميع   1948

�لعالم . 
نحن ل ن�صتطيع في عجالة كهذه ��ن نفي هذ� �لرجل 
من  ل��ه  م��ا  ن���وؤدي  ��ن  حتى  باإمكاننا  ول   ، حقه  �لعظيم 
 و�جب علينا ، فالكتابة عن �ل�صقيري ت�صتوعب مجلد�ت ، 
يتاح  حتى  �لتكليف  ح��دود  في  باللتز�م  مطالبون  لكننا 
 �لمجال ل�كبر عدد من �لذين �صاهمو� في �لكتابة عنه ، 
بع�ش  تبين  كلمة عامة  �إل  ه��و  م��ا  نكتبه  م��ا  ف��اإن  لذلك 
��وجه �صخ�صية �ل�صقيري ومالمحها ، وهي ���صبه ما تكون 
��م�ش  في  ونحن  �ليوم  نذكره  رجل عظيم  بال�صهادة عن 
 �لحاجة �إلى قائد وزعيم يقود �ل�مة �لتي فقدت بو�صلتها ، 
و�صلت �صبيلها ، بعد ��ن خلت �ل�صاحة من قادة مخل�صين 
�لتي تجابه  وقادرين على مو�جهة �ل�خطار و�لتحديات 

هذه �ل�مة وتهددها بالزو�ل . 
كان ��حمد �ل�صقيري موهوباً نبغ في كل ميد�ن ، وبرع 
�لقانوني و�ل�دي��ب و�ل�صيا�صي  ، فهو  ��كثر من مجال  في 
و�لخطيب �لمفوه ، �لذي ي�صدك �إليه ويا��صرك بمنطقه 
بقدرته  �لجميع  �����ص��اد  وق��د   . �لقوية  وحجته  وبالغته 
�لخطابية �لفائقة في جميع �لمحافل �لعربية و�لمنابر 
�لدولية ، فقد كان من ��برز �لذين ملكو� نا�صية �لعربية 
و��جادو� �للغة �لإنجليزية . وحينما تقر�� ما خطه ير�عه 
و��ديباً   ، كبير�ً  كاتباً  ك��ان  ��ن��ه  فيها  ت��رى  كثيرة  من كتب 

عظيماً ، ومفكر�ً عميقاً وقانونياً فقيهاً ، وهو ��ول من مزج 
�ل�صيا�صة بال�دب و�لقانون ، فا�ّدب �ل�صيا�صة و�صّي�ش �ل�دب ، 

 

وقّنن �ل�صيا�صة ، و�صّي�ش �لقانون . لقد ��بدع �ل�صقيري في 
 توظيف هذ� �لمزيج �لعلمي �لثالثي لخدمة وطنه و��مته ، 
 ، ، ودب��ل��وم��ا���ص��ي��اً ق��دي��ر�ً  ك��ب��ي��ر�ً  وه��و رغ��م ك��ون��ه �صيا�صياً 

 

�إل ��نه كان وطنياً ملتزماً وقومياً �صادقاً ل يعرف �لرياء 
و�لنفاق �لذي يمار�صه معظم �ل�صا�صة . 

�ل�صتقامة  �ل�صقيري  �صخ�صية  �صمات  ��ب��رز  من  لعل 
و�ل�صدق و�لت�صحية من ��جل ق�صية وطنه ، فقد حمل هم 
 ، فل�صطين  بو�كير حياته في  �لفل�صطينية منذ   �لق�صية 
 وو��صل �لعمل في �صبيلها بعد خروجه منها بعد �لنكبة ، 
في  �ل�صوري  للوفد  م�صت�صار�ً  قبلها  موقعه  خ��الل  وم��ن 
م�صاعد�ً  عاماً  و��ميناً   ، فيه  ع�صو�ً  ثم   ، �لمتحدة  �ل�م��م 
لجامعة �لدول �لعربية ، ووزير�ً في �لحكومة �ل�صعودية 

ورئي�ش وفدها في �ل�مم �لمتحدة . 
كما   ، �لقطرية  هي  �ل�صقيري  عند  �لوطنية  تكن  لم 
�لحلقة  كانت  و�إنما   ، �لعرب  �ل�صا�صة  من  كثير  عند  هي 
�لتي غايتها  �لقومية  �ل�كبر وهي  �لحلقة  د�خ��ل  �ل�ول��ى 
توحيد �ل�ق��ط��ار �لعربية ف��ي دول��ة و�ح���دة ، وه��ي هدف 
حارب ونا�صل �لعرب من ��جله في مطلع �لقرن �لما�صي ، 
و�صحو� في �صبيل تحقيقه . وقد عبر �ل�صقيري عن ذلك 
في كتابه �لم�صمى » علم و�حد وع�صرون نجمة « ، وفيه 
و�صع �ل�صقيري ���ص�ش �لدولة �لعربية �لو�حدة ود�صتورها 
 : �لعربية  �لجامعة   « �لم�صمى  كتابه  وف��ي   . وقو�نينها 
كيف تكون جامعة وكيف ت�صبح عربية « ، حلل �ل�و�صاع 
وطرح   ،  1945 ع��ام  في  �إن�صائها  منذ  للجامعة  �لمتردية 
ت�صور�ته لجامعة عربية جديدة لتكون �لخطوة �ل�ولى 
على طريق �لهدف �لكبير ، وهو �لوحدة �لعربية ، ر��صماً 
�لجامعة  عليها  تقوم  ��ن  ينبغي  �لتي  �ل��صا�صية  �لمبادئ 
وماهية   ، ع�صويتها  و���ص��روط   ، و��ه��د�ف��ه��ا   ، �ل��ج��دي��دة 

ميثاقها . 
�لفل�صطيني  �لميثاق  �صاغ  حينما  �ل�صقيري  حر�ش 
لإيمانه  قومياً  يكون  ��ن  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة 
قيام  و�إن   ، قطرية  ولي�صت  عربية  فل�صطين  ق�صية   ب��ا�ن 
» �إ�صر�ئيل « كان هدفه منع قيام ��ي وحدة عربية ، ولذلك 
فاإن تحرير فل�صطين يعد خطوة عملية في �لطريق �إلى 
هذه �لوحدة ، و�إيماناً منه بهذ� �لمبد�� ��طلق على �لميثاق 
و�لذي   .  » �لفل�صطيني  �لقومي  �لميثاق   « �لفل�صطيني 
عدل من بعده لي�صبح » �لميثاق �لوطني �لفل�صطيني « . 
للكيان  تا��صي�صه  �ل�صقيري  ��عمال  ��ب��رز  من  ك��ان  و�إذ� 
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�لتحرير  منظمة  ف��ي  ممثالً   - قلنا  كما   - �لفل�صطيني 
�ل�ول  �لعربي  �لقمة  موؤتمر  كلفه  ��ن  بعد   ، �لفل�صطينية 
 ، �لهدف  لهذ�  �لم�صاور�ت  بعمل   1964 ع��ام  �لقاهرة   في 
جاب  ��ن  بعد  �لكيان  و��ن�صا�  �لتكليف  ق��ر�ر  تجاوز  ولكنه 
فيها  �لفل�صطينية  �لجاليات  و�لتقى   ، �لعربية  �ل�ق��ط��ار 
وجمع  �صفوفها  لتوحيد  �لم�صاعي  م��ن  �لكثير  وب���ذل 
كلمتها ، ول ��ن�صى ذلك �للقاء �لحا�صد �لذي جمعنا به في 
مدرج مدر�صة �ل�صويخ �لثانوية بالكويت » مبنى �لجامعة 
�لم�صاعر  ح��رك  بليغة  كلمة  و��ل��ق��ى   ،  » حالياً  �لرئي�صي 

�لوطنية ، و��ثار حميتنا �لعربية . 
�لكيان  ، و��ن  �لموؤ�ص�صي  �ل�صقيري يوؤمن بالعمل  كان 
تدعمه  موؤ�ص�صات  هناك  كانت  �إذ�  �إل  ي��دوم  ول  يقوم  ل 
و�لدو�ئر  �ل�ج��ه��زة  م��ن  �ل��ع��دي��د  ��ن�����ص��ا�  ول��ذل��ك   ، وتثبته 
�لتربية  ود�ئ���رة  �لفل�صطيني  �ل�صندوق  ��همها  م��ن  لعل 
في  للمنظمة  م��ك��ات��ب  �ف��ت��ت��ح  ك��م��ا   ، و�ل��ث��ق��اف��ة  و�لتعليم 
تقوم  �صفار�ت  بمثابة  وه��ي   ، و�ل�صديقة  �لعربية  �لبالد 
 . �لفل�صطينيين  ورع��اي��ة  �لفل�صطينية  �لق�صية  بخدمة 
على  �لمبني  �لن�صال  يتطلب  �لتحرير  ب��ا�ن  منه  و�إيماناً 
 . �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  �ل�صقيري  ���ص�ش   ، �ل��ق��وة 
فالعمل   ، كبرى  ��همية  �لعلمي  �لبحث  �ل�صقيري  و��ول��ى 
�ل���ج���اد و�ل�����ص��ل��ي��م ي��ح��ت��اج �إل����ى �ل���در�����ص���ات وي��ع��ت��م��د على 
�لبحوث �لعلمية �لر�صينة ، فا��ص�ش مركز �ل�بحاث وعززه 
مكتبة  به  و��لحق   ، �لعالية  و�لبحثية  �لعلمية  بالكفاء�ت 
�صمت �لعديد من �لمر�جع و�لم�صادر �لعلمية و�لوثائق 

و�لتقارير و�لدوريات �لهامة . 
وم���ن ��ج���ل �لإ����ص���ر�ف ع��ل��ى ه���ذه �ل���دو�ئ���ر و�ل�جهزة 
و�لموؤ�ص�صات ومر�قبتها و�لحر�ش على فعالية م�صيرتها 
�لتنفيذية  �للجنة  �ل�صقيري  ���ص�ش   ، ��عمالها  وتطوير 
كما  وز�رة  بمثابة  وهي   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة 
هو �لحال في دول �لعالم . وبها يكون �لكيان �لفل�صطيني 

قد ��صتكمل مقوماته وبنيانه . 
لم يتخل �ل�صقيري عن �لعمل �لوطني بعد ��صتقالته 
و��صل  بل   ، ورئا�صتها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  من 
�لعربية  �ل��ب��الد  ي��ط��وف  ن�صاطه  ع��ل��ى  وو�ظ����ب   ، ن�صاله 
�لتي  �لموؤ�مر�ت  �لتي تهددها ومن  �ل�خطار  محذر�ً من 
 ، �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية  وبخا�صة   ، �صدها  تحاك 
وكنا نحر�ش على لقائه و�ل�صتماع �إلى خطبه و��حاديثه . 
و��صتد   ، بال�صلل  ���صيب   1979 �صبتمبر   / ��يلول  وفي 
عليه �لمر�ش فدعاه �لملك �لح�صين للعالج في مدينة 
�لح�صين �لطبية ، فلبى �لدعوة ، وخ�صع للعالج ، ولكن 
�لمنية و�فته في �ل�صاد�ش و�لع�صرين من �صباط/فبر�ير 
عام 1980 ، وُدف��ن - كما طلب - قرب �صريح ��ب��ي عبيدة 
 ، �ل�ردن  ��غ���و�ر  �ل��ك��ر�م في  �ل��ج��ر�ح و�ل�صحابة   عامر بن 
عنها  مد�فعاً  حياته  ق�صى  �لتي  فل�صطين  تخوم  وعلى 
لال�جيال  ون���ور�ً  نبر��صاً  �صيرته  ولتظل   ، ق�صيتها  وع��ن 
�لفل�صطينية على مر �لزمان ، تنير لهم �لدرب للو�صول 
�صاع  فما   ، فل�صطين  ، وهو تحرير  �ل��صمى  �لهدف  �إل��ى 

حق ور�ءه مطالب . 

ال�شقيري ودوره في الن�شال الوطني الفل�شطيني
اللواء الركن محمود اأبو مرزوق)*(

قبل ��ن ��بد�� حديثي عن دور ��حمد �ل�صقيري �لمفكر 
 و�ل�صيا�صي و�لتنظيمي في �لن�صال �لوطني �لفل�صطيني ، 
ما  ��عتمد على  �صا�قول  ما  ��نني في كل  �إل��ى  �لإ���ص��ارة  ��ود 
وما   ، �صخ�صياً  منه  �صمعته  وم��ا   ، عنه  بنف�صي  لحظته 
عرفته منه ، ولي�ش نتيجة قر�ءة ��و روؤى . وكل ذلك و�صل 
�إلّي بعد �إن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، �لتي كان 

موؤ�ص�صها �ل�ول . 
�إن خير ما  بالقول  ���صتهل حديثي  �لمجال  وفي هذ� 
تقديمه  ه��و  �إن�����ص��ان  ��ي  وتخليد  تكريم  ف��ي  قوله  يمكن 
، وخا�صة بعد  ��و تهوين  بتجرد ومو�صوعية دون تهويل 
 . �لفل�صطينية  �لق�صية  بها  تمر  �لتي  �لمرحلة  معاينة 

و�نطالقاً من معرفتي بهذ� �لرجل ، وفي ذكر�ه �لخام�صة 
عليها  ��حا�صب  �صهادة  ���صهد  ��ن  �إل  ي�صعني  ل  و�لع�صرين 
��مام �هلل ، لقد كان �ل�صقيري و�حد�ً من ��هم قادة �ل�صعب 
يكن  ل��م  ول��و   ، ن�صاله  ت��اري��خ  ف��ي  وزع��م��ائ��ه  �لفل�صطيني 
ثالث  �إق��ام��ة  ف��ي  نجاحه  غير  �إن��ج��از  �ل�صقيري  ل�ح��م��د 
موؤ�ص�صات خا�صة في منظمة �لتحرير �لفل�صطينية - وهو 
مجال حديثي في هذه �ل�صهادة �لمتو��صعة - لكان ذلك 

فخر�ً له �إلى �ل�بد . 
���صتاذي  م��ع  �ل�ول���ى  �لمقابلة  ��ت��ذك��ر  فاإنني  وب��د�ي��ة 
 �لكبير ��حمد �ل�صقيري وما فيها من فخر ورفعة و�إباء ، 
�لعالوي  رج��ب  �للو�ء  �ل�صهيد  ��خ��ي  ومعي  ��ر�صلت  حين 

)*( ��حد �صباط جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، خريج �لكلية �لحربية في جمهورية م�صر �لعربية عام 1962 ، �صارك في حرب 1967 قائد 
وحدة مدفعية و���صر فيها و�صارك في �لعمل �لفد�ئي في �ل�ردن ، كما �صارك في حرب 1973 مع �لجي�ش �ل�صوري وح�صل على و�صام �ل�صجاعة 
من �لرئي�ش حافظ �ل��صد ، عين قائد�ً لجي�ش �لتحرير �لفل�صطيني في لبنان 1974 - 1982 . ثم موؤ�ص�ش وقائد �لدفاع �لمدني �لفل�صطيني 

في �ل�صلطة �لوطنية . 
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ع�صكرية  وح��دة  ��ول  لنكّون  �لعاجر  �صائب  �للو�ء  و��خ��ي 
لن�صكل   ، �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  م��ن  فل�صطينية 
�لفل�صطيني  و�لعلم  �لفل�صطيني  بال�صالح  �صرف  حر�ش 
و�ل�صالم �لوطني �لفل�صطيني ، ومن م�صافة ) 500 كم ( 
 من قطاع غزة �إلى �صحن �لجامعة �لعربية في �لقاهرة ، 
ح��ر���ش ���ص��رف �إل���ى �ل��زع��ي��م �ل��خ��ال��د ج��م��ال عبد �لنا�صر 
و�لمنا�صل �لكبير ��حمد �ل�صقيري ، في �فتتاح �لمجل�ش 
�لوطني �لفل�صطيني �لثاني في �لجامعة �لعربية . وهكذ� 
�ل�صقيري و�صول  �ل��ت��اري��خ��ي ل�ح��م��د  �لإن��ج��از  ه��ذ�  ك��ان 
، وبهذ�  �لفل�صطيني  �لتحرير  وحدة ع�صكرية من جي�ش 
��ر�����ص���ي ج��م��ه��وري��ة م�صر  �إل���ى  �ل��ت��دري��ب  �لم�صتوى م��ن 
�لعربية ، ولماذ� ؟ حر�ش �صرف ل�حمد �ل�صقيري وجمال 

عبد �لنا�صر . 
�لمقابلة �لثانية كانت ��ثناء زيارته �إلى قطاع غزة مع 
وفد من �لمجل�ش �لوطني �لفل�صطيني �لثالث ، حين تم 
 دعوته لزيارة �إحدى قو�عد جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، 
�لعربية  م�صر  جمهورية  في  ما  مكان  على  و�لمر�بطة 
لعدم �ل�صماح لنا بدخول �لقطاع ، كوننا وحد�ت مدفعية 
ودروعاً ، حيث ��قيمت في �ل�صحر�ء خيمة ��صتقبال ��مامها 

ميد�ن رماية مدفعية ودبابات . 
�صربها هيكل  �لمر�د  �ل�ه��د�ف  كان من �صمن  ولقد 
�إ�صابة  كانت  حيث   ، د�وود  نجمة  عليها  �إ�صر�ئيلية  دبابة 
ومن  مبا�صرة  �إ���ص��اب��ة  �إ�صر�ئيلية  ك��ا�ه��د�ف  دب��اب��ات  �صت 
��ن  �����ص��ا���ش  �ل��م��ن��اورة على  ��صتمرت  ث��م   ، �ل�ول���ى  �لطلقة 
�ل�ه�����د�ف ُت��خ��ت��ار م��ن ق��ب��ل �ل��وف��د �ل��ز�ئ��ر ، ول��ق��د كانت 
فكانت   ، ��خ��ط��اء  ودون  �لمئة  ف��ي  مئة  �لإ���ص��اب��ات جميعاً 
 ، �لجميع  وم��ن  �ل�صقيري  ل��ال����ص��ت��اذ  �لمر�فقين  ده�صة 
فل�صطينيين حيث  لي�صو�  �ل�صباط  ��ن هوؤلء  حتى ظنو� 
ل يمكن خ��الل ع��ام و�ح��د ��ن ي�صل ه���وؤلء �ل��رج��ال �إلى 
ونظرته  �ل�صقيري  عبقرية  تظهر  وهنا   . �لم�صتوى  هذ� 
�صوته  وبا�على  قال   ، و�ل�صليم  �ل�صديد  وتفكيره  �لثاقبة 
��ن  بالرمي  بال�صتر�ك  ق��ام  ف��رد  ك��ل  » على   : �ل��ج��ه��وري 
يح�صر ��مامنا « ، فح�صرنا جميعاً ��مامه ، فقال : » على 
كل منكم ��ن يذكر ��صمه ومكان ميالده « . فكانت ده�صة 
�لحا�صرين ��ننا جميعاً فل�صطينيون دماً و�صحماً ، و��ذكر 
 في ذلك �لوفد ��ن مختار قريتنا - وكان يقيم في دم�صق - 
�لمختار  ب��ا�ن��ه  وذك��رن��ي  فعانقني   ، �لح�صور  �صمن  م��ن 
���صعد �لرنتي�صي ، رحمه �هلل ، وكانت لحظتها �لعتذ�ر�ت 
��ح��م��د �ل�����ص��ق��ي��ري و�ل�����ص���ف �ل�����ص��دي��د و�لثناء  ل��ال����ص��ت��اذ 

و�لتقدير لهوؤلء �لرجال . 
��ما �للقاء �لثالث و�لذي ��صتمر عدة �صاعات ، فكان في 
منزله في بلدة كيفون في لبنان وقد بد�� حديثه قائالً : 
 » ��خي ��با ��حمد ... ��ريدك ��ن تكون �صاهد�ً على ما ��قول ، 
و�إن  ثالثة  ��عمدة  لكم  ��قمت  �لمنظمة  �إقامة  ��ثناء  �إنني 

�نتهت �نتهيتم ، وهذ� �لحديث م�صى عليه �لآن ما يزيد 
على �لثالثين عاماً وفعالً �نتهت هذه �لموؤ�ص�صات �لثالث ، 

 

، �لذي و�صل  وهي : �ل�ول��ى جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني 
��ل��ف �صابط  و��ربعين  يقل عن خم�صة  ما ل  �إل��ى  ت��ع��د�ده 
بد�ية  و�صلت  �لتي  �ل��صلحة  با�حدث  م�صلحين   ، وجندي 
 بجهود �ل�صقيري من �ل�صين ، ولهذه �ل��صلحة ق�صة ��خرى ، 
�صاعات  �لثماني  عن  يزيد  �ل�صين  �إل��ى  �ل�صفر  زم��ن  ف��اإن 
في ذلك �لوقت ، ��صتطاع �ل�صقيري ��ثناءه ��ن يحفظ عن 
ظهر قلب وباللغة �ل�صينية بع�ش كلمات �لثناء و�لترحيب 
�لتي ذكرها في كلمته �لمتو��صعة بجو�ر ماوت�صي تونغ ، 
 فا�لهب �لجماهير من �لماليين �لمحت�صدة في ��صتقباله . 
ب��اإه��د�ئ��ه ك��ل م��ا يحتاجه �ل�صعب  ��م��ر �لرئي�ش م��او  وق��د 
�لفل�صطيني من �صالح ، وقد و�صل �إلينا في قطاع غزة في 

موعده �لمحدد قبل عدو�ن 1967 . 
�إن  �لإ�صر�ئيلي  �لعدو  عنه  ق��ال  �ل��ذي  �لجي�ش  وه��ذ� 
معظم جيو�ش �لدول �لعربية �لتي حاربتنا في عام 1967 
م��ن حمل  ومنهم  �����ص��رن��اه  م��ن  ومنهم  قتلناه  م��ن  منهم 
حذ�ءه على كتفه ورحل .. ولم نجد مقاومة �إل من جي�ش 
�ل�صقيري �لمرّقع ) من كل قطر جزء ( جي�ش �لتحرير 
�لفل�صطيني ، فقد قتل منا في مو�جهة قطاع غزة ) 39 ( 

ت�صعة وثالثين قائد دبابة . 
���ص�صه  �ل���ذي  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  ه��و  ه��ذ� 

�ل�صقيري ، و��ين هو �لآن ؟ 
��م����ا �ل��م��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي �ل�����ص��ن��دوق �لقومي 
�لمتو��صع  بر�تبه  يتبرع  .. وكان رحمه �هلل   �لفل�صطيني 
) 200 دينار ( ليو�صع في �ل�صندوق ، وللحق و�لتاريخ فقد 
���ص�ش هذ� �ل�صندوق من تبرعات �ل�صعب �لفل�صطيني في 
مناطق تو�جده ، كان رحمه �هلل عوناً لنا لجمع �ل�مو�ل 

�لتي و�صلت �إلينا . 
��ذك����ر و�ق��ع��ة �صخ�صية ح���ول دق���ة �ل��ع��م��ل في  و�إن��ن��ي 
�ل�صندوق ، فا�ثناء وجودي قائد�ً لقو�ت جي�ش �لتحرير في 
 منطقة �إربد في �ل�ردن ��صتريت بدينار » لب « و » لبن « ، 
�إل��ى مدير  �لقانون وعند و�صولها  وكما هو معروف في 
دم�صق  في  �ل�بي�ش  دروي�ش  �ل�خ  �لفل�صطيني  �ل�صندوق 
��عادها �إلّي ، وكنت نقلت �إلى �ل�صلط ، فقال لي : » يا ��خ 
على  ي�صادق  ول��م   » ب��زر  ت�صتري  ��ن  لك  يحق  محمود ل 
�لذي  �لفل�صطيني  �لقومي  �ل�صندوق  هو  هذ�   . �صرفها 

���ص�صه �ل�صقيري . 
فهي  بها  يعتز  �لتي  �ل�خ��ي��رة  �لهامة  �لموؤ�ص�صة  ��م��ا   
، �لذي حاول �لعدو �غتياله  مركز �ل�بحاث �لفل�صطيني 
��ثناء قيادتي جي�ش  ��كثر من مرة وبمعرفتي �ل�صخ�صية 
�لتحرير �لفل�صطيني في لبنان ، حيث ���صابت د . ��ني�ش 
�صايغ في يده و�صمعه وب�صره ، وفي �لمرة �لثانية حفظ 
محققة  �إ�صابة  م��ن  و�لمخطوطات  �لوثائق  غرفة  �هلل 
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ب�صاروخ ، ��ما �لمرة �لثالثة فكان �جتياح �صبر� و�صاتيال 
نقله  ت��م  حيث   ، �ل�ب��ح��اث  م��رك��ز  مبنى  لجتياح  تغطية 
�صاحنة  �صتين  في  �لإ�صر�ئيليين  �لجنر�لت  ��حد   بقيادة 
) 60 ( ��خذت ��هم ما يخ�ش �لق�صية �لفل�صطينية و�لباقي 
و�نتهى   ، �لجز�ئر  في  مقفلة  �صناديق  في  �لآن  موجود 

مركز �ل�بحاث و�إلى �ل�بد . 
ويبقى ��ن ���صيف �لمالحظة �لتالية �إكر�ماً للرجل : 

 

��با  ي��ا  ف��ي ع��ام 1974 دع��ان��ي لزيارته وق��ال ل��ي : » ��صمع 
 ��حمد ، بال�م�ش كان في زيارتي �ل�خ ��بو عمار ، وقال لي : 

» بماذ� تن�صحني �إنني ذ�هب غد�ً �إلى جنيف لإلقاء كلمة 
�لمنظمة ؟ « قلت له : » يا ��با عمار �إذ� ��ردت �لممكن فاطلب 
 .  » �لممكن  تطلب  ��ن  عليك  ح���ذ�ِر  ول��ك��ن   ، �لم�صتحيل 

 

 .  » ؟  �لم�صتحيل  �لممكن ؟ و ما هو  » ما هو   : فقال له 
فقال �ل�صقيري : » �لم�صتحيل تق�صيم 1948 �لذي ��قيمت 
على ���صا�صه دولة » �إ�صر�ئيل « ، و�لممكن �ل�صفة و�لقطاع 
بالقر�ر 242 فحذ�ر حذ�ِر من �لممكن ، عندها تكون قد 
تنازلت عن 78% من م�صاحة فل�صطين ، فلماذ� ل تترك 
من  �صيئاً  ن��ا�خ��ذ  ل��م  �لآن  ك��ان حتى  وه��ك��ذ�   .  » ؟  �لباقي 

م�صاحة �ل�صفة ) 5700كم ( وم�صاحة غزة ) 360كم ( . 

اأحمد ال�شقيري وجيله المتميز
اأ . ن�شر �شمالي)*(

وفي   ، �لمتفاقمة  �لمهولة  �ل�م���ة  ��و���ص��اع  خ�صم  ف��ي 
تتالءم  متقدمة  ب�صوية  معها  �لتعامل  محاولتنا  �صياق 
�إلى  �آخ��ر  �إل��ى  حين  م��ن  نعود   ، �لعا�صفة  تطور�تها  م��ع 
و�إجالل  بانبهار  لنقف   ، �صبقتنا  �لتي  �ل�ج��ي��ال  ت��ج��ارب 
محدد  لجيل  �لميد�ني  و�ل�د�ء  �لبنيوي  �لتكوين  ��م���ام 
�لحرب  ��ه����و�ل  ف��ي  �ل��ن��ور  ر��ى  �ل���ذي  ذ�ك  ه��و   ، متميز 
 �لعالمية �ل�ولى ، قبلها بقليل و��ثناءها وبعدها مبا�صرة ، 
تاريخية عالمية  �نتقال  �لمرحلة لحظة  تلك  لقد كانت 
�لدولية  �صاملة ع�صفت بالحدود �لجغر�فية و�ل�صيا�صية 
�لوجود  م��ن  ك��ب��رى  دول  ف��ز�ل��ت   ، ��صتثناء  ب��ال  جميعها 
ك��ب��رى م��ن �لعدم  ، وظ��ه��رت دول  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة  ك��ال��دول��ة 
تلك  م��ن  �ل��ع��رب  ن�صيب  وك���ان   . �ل�صوفييتي  ك��الت��ح��اد 
�لتي ما  �لتحولت  �إنها   . �صلبياً وخطير�ً جد�ً  �لتحولت 
ففيها   . ه��ذ�  يومنا  حتى  �لرهيبة  عقابيلها  نعاني  زلنا 
�ل�صهيوني  للكيان  �لميد�ني  �لو�قعي  �لتا��صي�ش  ج��رى 
على ��ر�ش فل�صطين �لطاهرة ، وبتجزئة �لوطن �لعربي 
و يتو�ءم مع �حتياجات ووظائف  و��مة بما يتالءم  ��ر�صاً 
�لكيان �ليهودي ، وقد ظهر �لجيل �لمتميز �لذي ���صرنا 
�إليه ، جيل ��حمد �ل�صقيري ، في تلك �للحظة �لتاريخية 

�لمروعة بال�صبط . 

تجربة ثرية وفعالية ميدانية
، فهو و�ح��د من  �ل�صقيري في ع��ام 1908  ��حمد  ول��د 
�لحروب  ب�صبب  �ل��ه��ال��ك��ي��ن  ��ب���ن���اء   ، م�����ص��ادف��ة  �ل��ن��اج��ي��ن 
و�ل�وبئة و�لمجاعات ، ��بناء �لجيل �لذي ترعرع في بيئة 
�صبه مدمرة و�صبه قاحلة من جميع �لنو�حي ، فكا�نما هو 
�نبثق من رحم �لعدم ، مثل زهرة جميلة فو�حة نبتت في 
��ح��و�ل جيل  ��حو�لنا وفي  �إننا نتا�مل �ليوم في  �صخرة ! 

�ل�صقيري ونت�صاءل بكثير من �لده�صة ! ترى كيف تا�ّتى 
ومادياً  �لمعدمين معنوياً  �صبه  و�ل�ج��د�د  �لآب��اء  ل�ولئك 
و�لفاعلية  �لتجربة  ث���ر�ء  م��ن  �ل��ق��در  ذل��ك  ك��ل  �م��ت��الك 
�لميد�نية ؟ كيف ��صتطاعو� - وهم على ما هم عليه في 
 ، �لنوعية  �لعالمية  �لتاريخية  �لنتقالية  �للحظة  تلك 
 ، �لموؤثرة  بفعاليتهم  �لمتناثرة  �لميادين  جميع   تغطية 
��م��ام��ن��ا ، وه��ي �ل��ط��ري��ق �لتي  و�إب��ق��اء �ل��ط��ري��ق مفتوحة 

تفتر�ش جميع �لوقائع و�لدلئل ��ن تكون مغلقة ؟ 
 ��حمد �ل�صقيري و�حد من ��بناء ذلك �لجيل �لمتميز ، 
مو�صوعية  كانت  �لتي  �ل�صخ�صيات  تلك  من  و�صخ�صية 
�لمرء  و�إن   ، تقريباً  �ل��ذ�ت��ي��ة  بجهودها  وم��ادي��اً  معنوياً 
ليحار في �ختيار �لز�وية �لتي يطل منها على �صخ�صية 
على  منها  و�ح���دة  ك��ل  تطل  كثيرة  ف��ال��زو�ي��ا   ، �ل�صقيري 

ق�صية عظيمة �ل�همية . 
�إن ق�صية تكّون �ل�صقيري في حد ذ�تها ، وهو في رحم 
��مه قبل ولدته ، ق�صية ذ�ت مدلولت عامة وهامة ، فو�لده 
ذلك  يعنيه  بما   ، �لعثماني  �لمبعوثان  ع�صو في مجل�ش 
 من نفوذ ووجاهة ، وو�لدته في فل�صطين �صبه �صائعة ، 
وحيدة معذبة تجد بالكاد قوت يومها ! وكذلك طفولته 
�لبائ�صة في حّد ذ�تها ، ثم يفاعته و�صبابه وكهولته ، كل 
مرحلة عمرية منها ت�صكل في حّد ذ�تها ق�صية وم�صدر�ً 
�لعربية  و�لبالد  خ�صو�صاً  فل�صطين  ��و���ص��اع  لفهم  ثرياً 
من  يح�صى  ل  م��ا  لإع����د�د  وتفي�ش  تكفي  ب��ل   ، ع��م��وم��اً 
�لدر��صات �ل�صرورية عن بنية �ل�مة �لعظيمة ، �لتي قّدر 
�لعالمي �ل�وروب��ي �ل�ميركي  �لنظام  ��ن تتحمل ثقل  لها 

على مدى قرون من دون ��ن تتهاوى وتندثر ! 

)*( مفكر وكاتب عربي �صوري .
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العا�شق الماأخوذ بجمال فل�شطين
�لبالغة  �لعجالة  ه��ذه  ف��ي  �ل�صتطر�د  �لمتعذر  م��ن 
بع�ش  �إل��ى  �إ�صار�ت  بب�صع  ��كتفي  �صوف  ولذلك   ، �ل�صيق 
بع�صقه  ف��ا�ب��د��   ، �ل�صقيري  �صخ�صية  في  �ل��ب��ارزة  �ل�ّصمات 
ع�صرينات  في  �نطباعاته  عنه  ناقالً   ، فل�صطين  لطبيعة 
ي�صف   ، �صبابه  مطلع  ف��ي  بعد  وه��و   ، �لع�صرين  �ل��ق��رن 
�لّنا�صعة  �ل��رم��ال   ، مدينته  ع��ك��ا  خليج  ح���ول  �ل��ط��ري��ق 
و�ل�م��و�ج �لو�دعة ، �لخليج �لذي عّز نظيره في �لدنيا ، 
ثم �ل�صعود �لهادئ �إلى ُربى �لنا�صرة با�حر��صها �لعطرة ، 

 

�إلى مرج �بن عامر ، و�جتياز جنين ، ونابل�ش ،   و�لنزول 
�لُمر�صعة  و�ل��ودي��ان  �ل��رو�ب��ي  بين   ، و�لبيرة   ، �هلل  ور�م 
بالزيتون و�ل�عناب ، غر�صها �لآباء و�ل�جد�د ، ثم �لإطالل 
على بيت �لمقد�ش من حّي �ل�صيخ جّر�ح و���صو�رها �لتي 
« بين ذر�عيها في �صكون  �لقيامة   « « و  » �ل�ق�صى  ت��صم 
وَدَعة ، �إّنه �إطالل على موكب ر�ئع من �لتاريخ و �لقد��صة 
 و�لجالل ، يقول �ل�صقيري عن �لطريق بين عكا و �لقد�ش ، 
�لذي قطعه مر�ت كثيرة بال�صيارة ، �إنه كان في كل �صفرة 
يرى فيه جديد�ً من �ل�صناء و�لبهاء فيزد�د روعة وجمالً 
في فوؤ�ده ، مرج �بن عامر و�لبقاع �ل�صند�صّية تحت �لب�صر 
كا�نها �صجادة مطرزة هوت من �ل�صماء و�فتر�صت هاتيك 
�لبقاع . متعة روحية بالغة �لإينا�ش : » لقد ��ُِخذت بهذ� 
�لجمال ، وما �صلكُته مّرة �إل ور��يت �صفحة جديدة ر�ئعة 
و��فريقيا  ��وروب���ا  �إل��ى  ���صفاري  لي في  ُق��ّدر  وق��د   . فّتانة 
و�آ�صيا ��ن ���صهد مو�طن بارعة ومفاتن ر�ئعة ، لكني كنت 
 على �لدو�م ��رى هذ� �لطريق من عكا �إلى بيت �لمقد�ش ، 
وم��ا ح��ول��ه م��ن �ل��م��دن و�ل��ق��رى ، و�له�صاب و�ل��ودي��ان ، 
و�لمروج و�ل�صهول ، و�لّزرع و �ل�صروع ، ��روع جمالً و��رفع 
ُح�صناً « ، ويختم �ل�صقيري : » لقد �صقطت هذه �لبقاع في 
يد » �إ�صر�ئيل « عام 1967 كما �صقطت �صقيقاتها من قبل 
فردو�َصنا  و��حالمنا  مناماتنا  في  نر�ها  فغدونا   ،  1948

�لمن�صود ، بل �لمفقود ... ولكن �إلى حين « . 

اأمة مبتدئة في الحياة الدولية
حين   ، �لع�صرين  �ل��ق��رن  م��ن  �لع�صرينات  مطلع  ف��ي 
لجيل  ك��ان��ت   ، �لم�صرقية  ب��الدن��ا  على  �لن��ت��د�ب  ف��ر���ش 
�ل�صقيري ��حالمه �لكبيرة على �لّرغم من �لنتد�ب ، وهي 
��حالم ي�صُفها با�ّنها ربما ��قرب من �لخيال ! كان �لطالب 
يحر�صون  و�ل����ص��ات��ذة   ، قلب  ظهر  عن  �ل�صعر  يحفظون 
على ��ن يكون لل�صعر �ل�ندل�صّي ولتاريخ �ل�ندل�ش �لن�صيب 
�ل����ص��ات��ذة - ح�صب  �إّن  ب��ل   ، وُي���روى  �ل��و�ف��ر مما ُيحفظ 
�آفاق ر�ئعة �لجمال ، فال  �ل�صقيري - كانو� ُيحّلقون في 
بّد من ��صترجاع �ل�ندل�ش وطننا �لذي مكثنا فيه ثمانية 
قرون ، و��ن�صا�نا فيه ح�صارة ومجد�ً ! ُي�صيف : » وقد �صاع 
 ، �لمفقود  بالفردو�ش  نتعّلل  ونحن  �لموجود  �لفردو�ش 
 ... فل�صطين  تحرير  �إل��ى  �ل�ندل�ش  تحرير  من  و�نقلبنا 

ثم �إلى تحرير �صيناء و�لجولن ! « . 
لقد عا�ش �ل�صقيري عهد �لحكم �لبريطاني لفل�صطين 
على مدى ثالثين عاماً تمهيد�ً لإقامة �لكيان �ل�صهيوني ، 

 

��ه�����و�ل �لق���ت���الع و�لطرد  و���ص��ه��د - ك��م��ن��ا���ص��ٍل - ج��م��ي��ع 
و�لت�صريد و�لإبادة و�ل�صتيطان ، و�صارك ��و عاَي�َش خم�ش 
�لبريطاني  ل��الن��ت��د�ب  ت�صّدت  فل�صطينية  ث���ورة  ع�صرة 
و�ل�صتيطان �ليهودي ، وفي عام 1948 ، بعد �إقامة �لكيان 
لتبد��  �لفل�صطينّية تحديد�ً  �نتهت م�صيرته   ، �ل�صهيوني 
�ل�مم  ف��ي  �ل�صوري  للوفد  كم�صت�صار  �لعربّية  م�صيرته 
�لعربية وعمل  �ل��دول  �صهد مولد جامعة  ، ثم  �لمتحدة 
في موؤ�ص�صاتها ، و تابع �لمحاولت » �لتعي�صة « لتحقيق 
للوفد  رئي�صاً  و���صبح   ، �ل�ربعينات  منذ  �لعربية  �لوحدة 
�ل�صوري في �ل�مم �لمتحدة ، ثم رئي�صاً للوفد �ل�صعودي ، 
و��صترك في موؤتمر باندونغ عام 1955 نائباً لرئي�ش �لوفد 
�ل�صوري ، و�صار وزير دولة لل�صعودية في �ل�مم �لمتحدة 
عام 1957 ، وفي عام 1963 �ختير رئي�صاً لمنظمة �لتحرير 
 ،  1967 ع��ام  ح��رب  بعد   ، ذل��ك  بعد  ليهد��   ، �لفل�صطينية 
ملخ�صاً : » �صاءت �ل�قد�ر ��ن يكون مولدي ، ومولد جيلي 
معي ، في ��خريات �لدولة �لعثمانية ، لن�صهد بعدها عهد 
�لحتالل �ل�جنبي ، ثم عهد �ل�صتقالل �لوطني ، ويطغى 
على هذ� وذ�ك عهد �لخطر �ل�صهيوني . لقد و�كبت هذه 
�لعهود كّلها ، طفالً ف�صبّياً ف�صاباً فرجالً فكهالً ، و���صبت 
وكان   ، و�ل�صقية  �لبهيجة  ��يامها  فع�صت   ، منها  بن�صيب 
حزير�ن  ك��ارث��ة  و�����ص��ق��اه��ا   ، �ل�صتقالل  م��و�ك��ب  ��بهجها 
 ، و�لعبر  بالِعظات  غنّية  �لعهود  ه��ذه  وكانت   .  )  1967  (
عرفتها وعرفها جيلي بالممار�صة و�لُمعاناة ل بالتفكير 
و�لتدبير ، فقد كّنا في مطلع هذ� �لقرن ��مة مبتدئة في 

�لحياة �لدولية ، و��ح�صب ��ننا ما نز�ل « ! 

الُحكم العربي بال ُخُلق قومي ! 
��ظفاره  ن��ع��وم��ة  م��ن��ذ  �ل��م��ن��ا���ص��ل  �ل�����ص��ق��ي��ري  يكت�صف 
�لفل�صطيني   ، و�ل�صيا�صي  �لمحامي   ، و�لخطيب  �ل�دي��ب 
جهوده  ��ن  ��خ��ي��ر�ً   ، و�لرئي�ش  �ل��وزي��ر  �لباحث   ، �لعربي 
و�لُمعاناة  �لعملّية  �لممار�صة  عليها  غلبت  جيله  وجهود 
كانت  ��ّنها  ��ي   ، و�لتدبير  �لتفكير  و�فتقدت   ، �لميد�نّية 
 ، و�لعربية  �لعالمية  �لتاريخية  �لو�قعية  �لروؤية   تفتقد 
يناَل  ��ن  دون  ولكن   ، �كت�صافه  في  ُم�صيب  هو  وبالطبع 
وق��د جعله   ، ��همية عطاء�ته  وم��ن  تمّيز جيله  ذل��ك من 
هذ� �لكت�صاف يتذكر حادثة مهمة من جهة ، وي�صتخل�ش 
��و�ئل  ف��ي  ��ن���ه  �ل�ول����ى   . ��خ���رى  م��ن جهة  نتيجة مهمة 
ث��الث��ي��ن��ات �ل��ق��رن �ل��م��ا���ص��ي ، وك���ان ف��ي ���ص��رخ �ل�����ص��ب��اب ، 
�لزعيم  ل�صتقبال  �ل�صورية  �لحدود  �إلى  رفاقه  مع  خرج 
�لعر�قي �لقومي �لمعروف يا�صين �لها�صمي ، وعادو� به 
��لقى �ل�صقيري خطاباً  �إلى عكا في موكب فخيم ، حيث 
ليقول  وقف  حين  ��ملهم  خّيب  �لها�صمي  لكن   ، حما�صياً 
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بهدوء جملة ُمقت�صبة : » ل بّد ��ن نبني �لُخُلق �لقومي 
في �لُحكم �لعربي ��ولً وقبل كل �صيء ، و�ل�صالم عليكم « ! 

 

 يقول �ل�صقيري : » كّنا ذلك �لعهد في عنفو�ن �ل�صباب ، 
تتبّو��  روؤو�صنا  في  و��صتقّرت  �صدورنا  من  قفزت  قلوبنا 
��ني  غير   ، �لها�صمي  ك��الم  يعجبنا  فلم   ! عقولنا  مكان 
فهمت كالمه بعد خم�صة ع�صر عاماً ، و��نا على مقربة من 
�لملوك و�ل�مر�ء في ��ن�صا�ش ، ومع �لروؤ�صاء و�ل�صفر�ء في 
ردهات �لجامعة �لعربية ، يومها ترّحمت على �لها�صمي ، 

 

�لعربي  �لحكم  ��ن  با�ذني كيف  بعيني و�صمعت  ر��ي��ت  فقد 
وكانت  �لكارثة  فكانت   ، �لقومي  بالُخُلق  يتحلى  يكن  لم 
» �إ�صر�ئيل « ! تلك هي �لحادثة �لتي تذّكرها �ل�صقيري ، 
��ما �لنتيجة �لتي ��صتخل�صها فهي �ل�هم ، وهي ما �صرنا 

نحاول تد�ركه �ليوم ب�صّتى �ل�صبل وب�صعوبة بالغة . 

ا�شتخال�س نتيجة بالغة الأهمية
يقول �ل�صقيري �إنه كان ي�صتمع �إلى و�لده ، بعد زو�ل 
�لموقف  ع��ن  ب��ح��ر�رة  يتحدث  وه��و   ، �لعثمانية  �ل��دول��ة 
رف�صه  في  �لحميد  عبد  �ل�صلطان  وقفه  �ل��ذي  �ل�صهير 
�إلى  ج��اء  حين   ، �ل�صهيونية  موؤ�ص�ش  ه��رت��زل  ��صتقبال 
ور�ء  �صعياً  �لُمغرية  �لمالية  �ل��ع��رو���ش  ي��ق��دم  �لآ���ص��ت��ان��ة 
و��حمد   ، �ل�صاعد  �لجيل  و��ن   ، �لّرهيب  حلمه  تحقيق 
 �ل�صقيري منه ، كان يقف في �لطرف �لآخر من �لحو�ر ، 
و��ن   ، م��ب��ارك��اً  ع��ه��د�ً  �ل�صريف ح�صين  ح��رك��ة  ف��ي  وي���رى 
�لحلفاء ل بّد ��ن ينجزو� وعودهم ، ول بد ��ن » يمنحونا « 
�ل�صتقالل و�لحرية في ظالل �لوحدة �لعربية ، ثم �نطفا� 
�لحو�ر بموت �لعثمانيين من جيل و�لده ، وغا�ش �لجيل 
�ل�صاعد �إلى �ل�ذقان في مكافحة �لحلفاء » �لمحررين « 
�لذين تحولو� �إلى �نتد�ب ��جنبي ، لكن �لحو�ر ��صتيقظ 
، بعد هزيمة  ثانية في نف�ش �ل�صقيري بعد ��ربعين عاماً 

1967 ، يقول �ل�صقيري : 
خم�صين  خالل  �ل�صهيونية  م�صيرة  ���صتعر�ش  و��ن��ا   «
�صنة خلت ، ��قرر ��ن جيلنا كان على خطا� فادح ، و��ن �لحكم 
�لعثماني بكّل مخاطره �لتي ��عرفها هو ��ف�صل من هذه 
 ، �لُمنك�صرة  �لدويالت  وه��ذه   ، �لعربية   » �ل�صتقاللت   «
ما  ولكني   ، ث��الث  ح��روب  ف��ي  �ل�صهيونية  وق��د هزمتها 
كنت ل�رت�صي لنف�صي هذ� �لعتر�ف لو ��ني ��رى �لوحدة 
�لعربية ��مالً قريباً ، فال�صهيونية �لعالمية وفي طليعتها 
يقف  ��ن  يمكن  ل   ، هائلة  ديناميكية  ق��وة   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «
��مامها �إل وحدة عربية لها جي�ش عربي و�حد على ر���صه 

دولة �تحادية و�حدة « . 

الربط بين النكفاءات والتاريخ
، ��ي :  غير ��ن ��صتنتاج �لمرحوم �ل�صقيري كان ��ولياً 

، وهو ��درك ذلك فقال �إنه �عتر�ف خطير يحتاج  ناق�صاً 
لل�صقيري  قّدر  ولو   ، كتاب م�صتقل  �إلى  ومناق�صته  بحثه 
��ن يعي�ش ويبحث في ��صتنتاجه ، فلربما تو�صل �إلى روؤية 
�صهدتها  �لتي  �لعظمى  �لنوعية  �لتاريخية  �لن��ك��ف��اء�ت 
�نكفاوؤها من ع�صر  و��ولها   ، و�لإ�صالمية  �لعربية  �ل�م��ة 
�إ���ص��الم��ي��ة عثمانية  ر�ب��ط��ة  �إل���ى  �إ���ص��الم��ي  عالمي ع��رب��ي 
�بتد�ء من �لعام 1492 تاريخ �صقوط غرناطة ، وهي ر�بطة 
عا�صت في و�صع دفاعي على �لدو�م ، وعلى مدى �لقرون 
�ل�وروبي  �لع�صر  و�صعود  تقّدم  ��م��ام   ، �لتالية  �لخم�صة 
ر�بطة  م��ن  �لن��ك��ف��اء  وث��ان��ي��ه��ا   ، �ل�صهيوني  �ل�م��ي��رك��ي 
�إ�صالمية كبيرة �إلى ر�بطة عربية �صغيرة �بتد�ء من ��و�خر 
�لقرن �لتا�صع ع�صر ، بغ�ّش �لنظر عن �ل��صباب �لد�خلية 
�لفظيعة �لموجبة ، وبغ�ّش �لنظر عن �لُمتحم�صين لهذ� 
مرحلة  منذ  �لنكفاء  وثالثها   ! عرباً  ��م  ��ت��ر�ك��اً  �لنكفاء 

 

» �ل�صتقاللت « في ��ربعينات �لقرن �لما�صي ، من �ل�مة 
�لعربية �لو�حدة و�لوطن �لعربي �لو�حد ، �إلى �لدويالت 
��خو�تها  « �صد  ��صتقاللها   « �لُمد�فعة عن   » �لُم�صتقلة   «
وب��م�����ص��اع��دة ��ع��د�ئ��ه��ا ، ��م���ا ر�ب��ع��ه��ا و��خ��ط��ره��ا ف��ه��و هذه 
و�لطائفية  و�لع�صائرية  و�لقبلية  �لمناطقية  �لنكفاء�ت 
على  دويلة  كل  د�خ��ل  �ليوم  ن�صاهدها  �لتي   ، و�لمذهبية 
�ل�م��ة وزو�لها  ، و�لتي تعني في حال نجاحها فناء  ِحدة 

حقاً وفعالً . 
بُبناها   ، �ل�م��ة  ��ن  هو  �إليه تماماً  ��ن ما نطمئن  غير 
، وبو�صائجها �لمتينة غير  �لروحية و�لنف�صية و�لفكرية 
محاولت  ���ص��ّد  منيعة  تبقى  و���ص��وف  ك��ان��ت   ، �لر�صمية 
ب��ل��غ��ت ه����ذه �ل���م���ح���اولت م���ن مقد�ر  �إف���ن���ائ���ه���ا ، م��ه��م��ا 
�ل�صيطرة على ُبناها �لفوقية �لمتمثلة بالحّكام وتو�بعهم 
�إنتاج  وحدودهم ، فهذه �لبنية �لتحتية تبقى قادرة على 
�ليوم  ن��رى  �ل��ت��ي   ، �ل��ُم��ت��ط��ورة   ، �لُمت�صاعدة  �ل��م��ق��اوم��ة 
ت�صاعدها وتطورها في ��كثر من قطر ، و�لتي ت�صتطيع 
قلب   ، منا�صبة  و�إقليمية  دول��ي��ة   ، تاريخية  لحظة  ف��ي 
 ، و�لعدل  �لحق  ل�صالح  عقب  على  ر�����ص��اً  �لقوى  مو�زين 
وت�صتطيع �لتا��صي�ش من جديد لنهو�ش �ل�مة و�ندفاعها 
في �تجاه مخالف لالنكفاء�ت �لعظمى �لتي ���صرنا �إليها ، 
ول�خذ دورها �لقيادي �لذي ت�صتحقه في تطور �لح�صارة 
ثّمة  ولي�ش   ، ذلك  يتحقق  ، وعندما  و�زدهارها  �لب�صرية 
ما يحول نهائياً دون تحقيقه ، فاإن روح ��حمد �ل�صقيري 
وتزهو  �عتبارها  ت�صترّد  �صوف  �لمتميزين  جيله  و��ب��ن��اء 

بمكانتها �لتاريخية . 
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من اأحمد ال�شقيري اإلى يا�شر عرفات
اللواء الركن  د . يا�شين �شويد

�ل�م���ن في  ف��ي قاعة مجل�ش  ه���ادر�ً  دّوى �صوته  ي��وم 
�ل�مم �لمتحدة بنيويورك ، ووقف كالّطود يردع » غولد� 
 ، فل�صطين  لبالده  �لُمحتلين  �ل�صهاينة  ممثلة   » مائير 
ويدح�ش ت�صاوؤلها : ��ين هو �ل�صعب �لفل�صطيني ؟ ��درك 
ممثلو �لكون كله ، �لمجتمعون في تلك �لقاعة ، ��ن هذ� 
�ل�صوت هو �صوت فل�صطين �لحقيقي ، ولي�ش ذلك �لنعيق 

�لذي ��فرزته » وزيرة خارجية « �لعدو �لمحتل . 
�ج��ت��م��اع مجل�ش  ق��اع��ة  ف��ي  ه����ادر�ً  دّوى �صوته  وي���وم 
�لجامعة �لعربية بالقاهرة ، وبح�صور �لزعيم �لتاريخي 
لال�مة �لعربية جمال عبد �لنا�صر ، متحدثاً عن فل�صطين 
 » �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة   « ل���  رئ��ي�����ص��اً  ب��اع��ت��ب��اره 
�لمن�صا�ة حديثاً ) عام 1964 ( ، وبقر�ر من جامعة �لدول 
�لعربية ، ��درك ممثلو » �لوطن �لعربي « �لمجتمعون في 
تلك �لقاعة ، ��ن فل�صطين بد��ت تخرج من تحت �لّركام ، 
و��ن هذ� �ل�صوت �لهادر في قاعة جامعتهم ، �صوف يكون 
 ، �لفل�صطينية  �لثورة  عليها  تقوم  �لتي  �ل��صا�صية  �للبنة 

�لتي ل تز�ل �إلى �ليوم متوقدة وملتهبة . 
لم ي�صا�م ��حمد �ل�صقيري من �لدعوة �إلى �لثورة ، و�إلى 
��نه كان يرى في  حمل �ل�صالح لتحرير فل�صطين ، ذلك 
�لحتالل  من  لإنقاذها  �لوحيد  �ل�صبيل  �لم�صلح  �لكفاح 
�ل�صهيوني وعودة ��هلها �إليها ، ولم ييا��ش ولم يمّل ، رغم 
ما لقيه في معظم �لعو��صم �لعربية من تردد ، بل ومن 
�عتر��ش �صريح على تطلعاته �لثورية �لتي ��حرجت تلك 

�لعو��صم ، و�صّببت لها �لغّم و�ل�صيق . 
ولما لم ُيقّي�ش لل�صقيري ��ن يحقق تطلعاته �لثورية 
 �لتي نادى بها وعمل ل�جلها ، وهي �عتماد » �لكفاح �لم�صلح « 
، وذل�����ك ب�صبب  و���ص��ي��ل��ة وح���ي���دة ل����ص���ت���رد�د ف��ل�����ص��ط��ي��ن 
 تقاع�ش �ل�نظمة �لعربية عن م�صاعدته في تحقيق تلك 
�لتطلعات ، فاإنه ظّل ينا�صل ، من خالل ��ي موقع تبو��ه ، 

 

كممثل  ���ص��و�ء   ، ل��ه��ا  نف�صه  ن���ذر  �ل��ت��ي  �لق�صية  ل��خ��دم��ة 
مختلف  ف��ي   ، �ل��ع��رب��ي��ة  للجامعة  كممثل  ��و   ، ل�����ص��وري��ة 
 �لمحافل �لعربية و�لدولية ، وكان من كل هذه �لمو�قع ، 
 ،  » �لم�صّلحة  �لثورة   « �ل��صمى  �إلى تحقيق هدفه  يتطلع 

وي�صعى جاهد�ً لإن�صاء » جي�ش « لهذه �لثورة . 
 ، �لمن�صرم  �لقرن  من  و�ل�صتينيات  �لخم�صينيات  في 
تا�جج �لحكم �لثوري في كل من م�صر و�صورية ، و�ندلعت 
 روح �لثورة في �ل�صعوب �لعربية �ندلع �لنار في �له�صيم ، 
للمثابرة  جديد�ً  دفعاً  و��ع��ط��اه  �ل�صقيري  �صدر  ��ثلج  ما 

�لوحدة  قيام  بعد  خ�صو�صاً   ، �ل��ه��دف  لتحقيق  و�لعمل 
 بين م�صر و�صورية ) عام 1958 ( ، �إل ��نه - رغم ذلك - 
ل��م ي��ك��ن ي��وؤم��ن ب��ال��ع��م��ل �ل��ع��رب��ي �ل��م�����ص��ت��رك م��ن خالل 
في  يتردد  ن��ر�ه  لذ�   ، ��هد�فه  لتحقيق  �لعربية  �لجامعة 
 ، �لجامعة  ه��ذه  ف��ي   » فل�صطين  ممثل   « من�صب   ق��ب��ول 
�لقادة  وبع�ش  �لنا�صر  �إلحاح من عبد  بعد  �إل  يقبل  ول 
�لعرب ، ومن �لعديد من رجالت فل�صطين ، وعلى ��مل ��ن 
يرى » تغيير�ً ما « في م�صيرة �لجامعة نف�صها ، و��ن يلم�ش 
» جدّية « في �لعمل �لعربي تجاه ق�صية �لعرب �لكبرى ، 

ق�صية فل�صطين . )1(
�إلى   ، ، ومن مو�قعه كافة  �ل�صقيري �صادقاً  لقد دعا 
تحرير فل�صطين ، و�إن�صاء كيان فل�صطيني ، و�إلى ت�صليح 
�ل�صعب �لفل�صطيني للعمل على ��صترد�د ��ر�صه ، ولم يا�ُل 
جهد�ً - وهو يمثل فل�صطين في جامعة �لدول �لعربية - 
في ��ن يلهب م�صاعر �لقادة �لعرب لدفعهم �إلى تحقيق ما 
��نه كان يرى ��ن �لحل لي�ش في  �إليه �صعبه ، ذلك  ي�صبو 
نيويورك ، ول في �ل�مم �لمتحدة ، و�إنما هو » في �لوطن 
�لعربي وفي �لوحدة �لعربية « )2( ولكن �صرخاته ذهبت 

��در�ج �لرياح . 
منظمة  رئي�ش   « م��وق��ع  ف��ي  وه��و   ، �ل�صقيري  و�صعى 
�لمنظمة  لهذه  يحقق  ��ن  �إل��ى   ،  » �لفل�صطينية  �لتحرير 
ما تحتاج �إليه من و�صائل �لقتال للتحرير ، فا�ن�صا� » جي�ش 
بتزويد  �لعربية  �لدول  ، وطالب   » �لفل�صطيني  �لتحرير 
هذ� �لجي�ش بما يلزمه من �صالح وعتاد ومال ، كما جهز 
و�لإد�ري�����ة  �لإع��الم��ي��ة  �ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  بمختلف  �لمنظمة 
و�ل�صيا�صية و�لتنظيمية ، و�صعى �إلى تا�مين �عتر�ف دولي 
بها ، ونالت �لمنظمة - بف�صل جهوده - �عتر�ف معظم 
 ، �ل�صوفييتي  و�لت��ح��اد  �ل�صين   : و��همها   ، �لعالم  دول 
 ومعظم دول ��وروبا ، �إل ��ن �صعور بع�ش �ل�نظمة �لعربية 
» برياح �لتغيير « �لتي بد�� �ل�صقيري يبعثها في �لمجتمعات 
 �ل��ع��رب��ي��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ��ق���ط���اره���ا ، ع���ن ط��ري��ق » روحه 
�لثورية « ، جعلت تلك �ل�نظمة تقف منه ومن منظمته 
بم�صيرة  �����ص��ّر  م��ا   ، ع��د�ئ��ي��اً  م��وق��ف��اً  ث��م   ، �صلبياً  م��وق��ف��اً 

�لمنظمة ، بل عّطل �إلى حد كبير ، تلك �لم�صيرة . 
ولقد ��صتطاع �ل�صقيري ، خالل �صنو�ت معدود�ت فقط 
، ��ن يعيد �إلى �ل�صعب �لفل�صطيني ثقته بنف�صه ، وبهويته 
�لفل�صطينية ، و��ن يخرجه من حالة �ليا��ش �لتي و�صعته 
فيها هزيمة �لعرب �لكبرى عام 1948 ، وذلك من خالل 

)1( ر�جع معلومات بهذ� �ل�صا�ن في كتاب : » كلمات وفاء لذكرى اأحمد ال�شقيري « ، حيث ��ن�صفه بع�ش عارفيه و�لمقّربون منه . 
)2( خيرية قا�صمية ، اأحمد ال�شقيري زعيماً فل�شطينياً ورائداً عربياً ، �ش 60 . 



511

قيام كيان خا�ش به تمّثل في » منظمة �لتحرير « و��دو�تها 
�ل�صيا�صية و�لع�صكرية ، ومن خالل �عتر�ف �لعالم بهذ� 
�لكيان ، �إل ��ن �ل�نظمة �لعربية لم تكن في م�صتوى هذه 
 ، �لفل�صطيني  �صعبه  في  �ل�صقيري  بعثها  �لتي  �لنه�صة 
�إلى درجة ��نه لم يتوّرع عن ��ن يعلن ، قبيل موؤتمر �لقمة 
بالمغرب  �لبي�صاء  �ل��د�ر  في  �ل��ذي عقد  �لثالث  �لعربية 
ولدت  قد  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��ن   ،  1965  عام 
 » على فر��ش موؤتمر �لقمة ، ���صيرة �لظروف �لعربية «)1( ، 
��ن   - �لموؤتمر  نتائج هذ�  ��مله في  ثم يعلن - بعد خيبة 
منظمته لم تجد فيه » �ل�صتجابة �لجديرة بالتحرير ، 

و��هد�ف �لتحرير « .)2( 
�ل�نظمة  بع�ش  فنا�صبت   ، بعدها  �ل�م���ور  وتفاقمت 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ق��ي��ري �ل���ع���د�ء ، �إل����ى درج����ة ��ن���ه���ا �صحبت 
، وقد  رئا�صتها  باإبعاده عن  بالمنظمة وطالبت  �عتر�فها 
�ن�صحابه  بعد   ، �لطموح  ه��ذ�  لها  نف�صه  �ل�صقيري  حقق 
��صتقالته  تقديم  ثم   ،  1967 ع��ام  �لخرطوم  موؤتمر  من 
 من رئا�صة �لمنظمة في �لعام نف�صه . وبعد هذ� �لتاريخ ، 
ما  كل  ��ودع��ه��ا  �لتي  مذكر�ته  لكتابة  �ل�صقيري  �ن�صرف 
يخالجه من م�صاعر و��حا�صي�ش ز�خرة بال��صى و�ل�لم من 
م�صير ��مة تحكمها ��نظمة ترى قياد�تها مر�آة ل�صعوبها ، 
وفي م�صالح تلك �لقياد�ت مر�آة لم�صائر تلك �ل�صعوب ، 
�إل ��نه لم يتخّل عن �إيمانه �لوطيد با�ن » �لكفاح �لُم�صّلح « 

هو » �ل�صبيل �لوحيد لتحرير فل�صطين « )3( 
�عترف بقر�ر�ت   « �إنه  ، قيل  �ل�صقيري كثير  قيل في 
بتدويل  ط��ال��ب   « و�إن����ه   ،  » بتنفيذها  وط��ال��ب  �لتق�صيم 
�ل�صلح  وع��ق��د  �ليهود  مفاو�صة  قبل   « و�إن���ه   ،  »  �لقد�ش 
معهم « ، و��صت�صهد على ذلك بما ورد في خطبه �لتي ��لقاها 
با�صم �لمنظمة في �ل�مم �لمتحدة )4( ، �إل ��ننا ل ن�صتطيع 
��ن نفهم ، في مو�قف �ل�صقيري هذه ، تفريطاً بالق�صية 
�لفل�صطينية ، بقدر ما نرى فيها موقفاً �صيا�صياً يتحا�صى 
معار�صة �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن �لإر�دة �لدولية �لمتمثلة 
بال�مم �لمتحدة ، طالما ��ن �ل�نظمة �لعربية عاجزة عن 
وهو   ، �لقر�ر�ت  لهذه  و�لُمحّق  �لطبيعي  �لبديل  �عتماد 

�لكفاح �لم�صلح لتحرير فل�صطين . 

وغادر �ل�صقيري ��روقة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
�إيمانه  ��ن  �إل   ، �ل��م��ت��ح��دة  و�ل�م�����م  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل��ج��ام��ع��ة 
بق�صيته وبال�صعي لتحقيق �آمال �صعبه و��مانيه ، لم يغادر 
طموحاته ، فثابر على �لعمل في �صبيل تحقيق تلك �لآمال 
و�ل�ماني ، بقلمه تارة ، وبخطبه �لنارية تارة ��خرى ، �إلى 
�آماله �لخائبة  �لكبير كل  ��ن ق�صى وهو يحمل في قلبه 

و�آلمه �لمعذبة ، وكانت وفاته في عمان عام 1980 . 
���ص�صها  �ل��ت��ي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��ن  �إل 
��حمد �ل�صقيري ورعاها با�هد�ب ُمقلتيه و�صغاف قلبه ، لم 
تمت بموته ، فقد �لتقط خليفته » يا�صر عرفات « ما زخر 
به قلب �ل�صقيري من ��ماني و�آمال ، وجعل منها �لقاعدة 
�ل�صلبة لثورته �لتي فّجرها في مطلع �لعام 1965 ، فم�صى 
�لعربية  �ل�صعوب  و�صاندته   ، خلفه  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
ودعمته ، وُقّي�ش لهذه �لثورة قائد عربي تاريخي رعاها 
 وتبناها ونا�صرها ، هو �لزعيم �لخالد جمال عبد �لنا�صر ، 
ما ��عطى �لمنظمة وعرفات دفعاً معنوياً رغم كل ما ��لّم 

بهذه �ل�مة من نكبات ونك�صات و�إخفاقات . 
ب��ن��ى �ل�����ص��ق��ي��ري ق���اع���دة �ل��ن�����ص��ال �ل��ع��رب��ي م���ن ��جل 
�لقاعدة  ه���ذه  ب��ي��ن  م��ت��ي��ن��اً  ج�����ص��ر�ً  م���ّد  ث���م   ، فل�صطين 
و�لم�صتقبل ، و��م�صك عرفات بالق�صية فنقلها �إلى حيث 
��ر�د �ل�صقيري لها ��ن تكون ثورة حتى �لن�صر . و��صت�صهد 
 ، ب��دم��ه  �ل��ق��اع��دة و�لج�صر  ��ن ع��زز  ، بعد  ع��رف��ات دون��ه��ا 
، �صاّلل لن  وب�صاّلل ه��ادر من دم��اء �صعبه في فل�صطين 
�ل�ميركي  و�لنحياز  �ل�صهيوني  �لحتالل  قوى  تتمكن 
و�ل��ت��خ��اذل �ل��ع��رب��ي ، م��ن �ل��وق��وف ف��ي وج��ه��ه ، و�إعاقة 

م�صيرته . 
 ي��ق��ول » ب���الل �ل��ح�����ص��ن « ف��ي م��ق��ال��ة ل��ه ف��ي جريدة 
ثالثة  �إن   :  2004/10/31 ب��ت��اري��خ   » �ل�و���ص��ط  �ل�����ص��رق   «
��مين  �ل��ح��اج   : وه���م  �ل��ح��دي��ث  فل�صطين  ت��اري��خ  �صنعو� 
�لح�صيني ) وحكومة عموم فل�صطين ( ، و��حمد �ل�صقيري 
عرفات  وي��ا���ص��ر   ،  ) �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  ومنظمة   ( 
) وثورة فل�صطينية حتى �لن�صر ( ، فهل ُيقّي�ش لفل�صطين 

- يا ترى - ر�بٌع ُيكمل �لم�صيرة ؟ 

)1( �لم�صدر �ل�صابق ، �ش 289 .
)2( �لم�صدر نف�صه ، �ش 290 .
)3( �لم�صدر نف�صه ، �ش 293 .

)4( كتيب بعنو�ن : » انحراف اأحمد ال�شقيري عن المبادئ الوطنية ، وتفريطه في ق�شية فل�شطين « فيه �جتثاث لبع�ش مقاطع 
مما قاله �ل�صقيري في �ل�مم �لمتحدة ) بالعربية و�لإنجليزية ( ، دون ذكر �لموؤلف .
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)*( نا�صط �صبابي ��ردني في �ل�صا�ن �لجتماعي و�ل�صيا�صي .

ال�شقيري .. روؤية جيل جديد

ال�شقيري روؤية الفتى ... وروؤى ال�شاب
�شامر الجعبري)*(

�ل�صبا  ��يام  و��عماله  �ل�صقيري  با�حمد  بد��ت معرفتي 
�لباكر ، م��ن خ��الل �ل�ح��ادي��ث �لتي ك��ان ج��دي ) رحمه 
 ، �ل�صقيري  �إي���اد  �ل����ص��ت��اذ  �ب��ن��ه  ي��روي��ه��ا عنه وع��ن   ) �هلل 
وخ���الل ه���ذه �ل�ح���ادي���ث ك��ن��ت ��ق����در �ل��رج��ل ل�ن���ي ر��يت 
، وذل��ك ل�ن��ي في حد�ثة عهدي  ج��دي يقدره ويحترمه 
كنت ��رى �لنا�ش بعيون جدي و��فكاره و�نطباعاته . فقد 
في  دوره  وي��ذك��ر   ، بالتقدير  دوم���اً  �ل�صقيري  يذكر  ك��ان 
�صنة  �ل�ول  �لفل�صطيني  �لوطني  �لموؤتمر  وعقد  تا��صي�ش 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وب��ن��اء  وتا��صي�ش   ،  1964
وموؤ�ص�صاتها �لمختلفة ، وزيار�ته �لد�ئمة لقطر و�لخليج 
فل�صطينيي  ولجمع  �لفل�صطيني  �لعمل  ل��دع��م  �لعربي 

�ل�صتات حول بناء �لمنظمة . 
��بو   ( �صا�لني  �إي��اد  �بنه  وخ��الل عالقتي �لالحقة مع 
محمد ( عن جهة تعمل على مر�جعة مخطوطات ��حمد 
�ل�صقيري �لإلكترونية ، وتنقيحها لغر�ش طباعة �ل�عمال 
�ل��صتاذ عبد  ، فاقترحت عليه  �لموقع  �لكاملة وتحديث 
�لجهات  ��ف�����ص��ل  م��ن  وه���ي   ، وموؤ�ص�صته  �ل�صيد  �ل��ع��زي��ز 
��قترب من  ��ن  �لظروف لحقاً  و�صاءت   ، بالمهمة  للقيام 
مخطوطات �لرجل ومن كتبه وموقعه �لإلكتروني ، حيث 
��ثرت �لمعلومات �لتي �طلعت عليها �صورته في مخيلتي ، 
فلم تعد روؤية جدي �لمعيار �لذي ��نظر به لل�صقيري ، بل 
بد��ت ��رى �ل�مور من ز�ويتي ، وخالل عالقتي ��ي�صاً مع 

 

 ) ��بو محمد ( تعرفت على بع�ش ���صدقاء ��حمد �ل�صقيري ، 
�ل��ك��ث��ي��ر م���ن �لق�ص�ش  �ل���ذي���ن ع���ا����ص���روه وذك������رو� ع��ن��ه 
فت�صكلت   . ذكره جدي  ما  كثير�ً  تتجاوز  �لتي  و�لمو�قف 

�صورة ��خرى مركبة غير �ل�صور �لب�صيطة �ل�ولى . 
وهو   ، �لثاقبة  �ل��روؤي��ا  �صاحب  �لقيادي  �لرجل  فهو   
 ، �ل��و����ص��ح   ، م��و�ق��ف��ه  ف��ي  �ل�صلب   ، �لموؤ�ص�صي  �ل��ق��ي��ادي 
 . وق�صيته  �صعبه  تجاه  �لعاطفي   ، ��فكاره  تجاه  و�لحازم 
فقد كان �ل�صقيري موؤ�ص�صياً ل�نه عمل بطريقة موؤ�ص�صية 
عمل  ف��ق��د   ، �لفل�صطيني  �ل��وط��ن��ي  �ل��م��وؤت��م��ر  ع��ق��د  ف��ي 
 . �لموؤتمر  ت�صكيل  في  وح�صارية  ديمقر�طية  بطريقة 
فيها  بما  �ل�خ���رى  للتجارب  مقارنة  روؤي���ا  �صاحب  وك��ان 
�ل�صهيونية لمو�جهة  �لموؤ�ص�صات  بناء  �لعدو في  تجارب 

موؤ�ص�صات �لعدو �ل�صهيوني ، ولكن من خالل �لإمكانات 
�ل��م��ح��دودة ، وف��ي ظ��ل ��ج����و�ء غير م��و�ت��ي��ة ، عمل بجد 
لت�ا��صي�ش موؤ�ص�صات متنا�صقة ع�صكرية و�صيا�صية ومدنية 
وت�صعى   ، �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان  ل��ب��ن��اء  ت��ه��دف   ، وف��ك��ري��ة 
في  و�لعربية  �لفل�صطينية  �لإن�صانية  �لطاقات  لت�صخير 

�صبيل �لق�صية �لفل�صطينية . 
 وجدته يهدف لإبر�ز �صخ�صية �لفل�صطيني في زمن 
كان �ل�صعب �لفل�صطيني فيه م�صطوباً ك�صعب ، وق�صيته 
ب���ذّل - وك��ال��ة غوث  ت��رع��اه��م -  م��ج��رد ق�صية لج��ئ��ي��ن 
�لالجئين ، بينما كل �لتفكير �لعالمي هو لتوطين �ل�صعب 
�لفل�صطيني في دول �لغتر�ب محروماً من �لتعبير عن 
تم  �لفل�صطيني  فال�صباب   ، لوطنه  و���صو�قه  فل�صطينيته 
ربطه وتوزيعه على دول مختلفة لغر�ش �لعمل و�لرزق . 
 ويبدو ��ن �نطالقة �ل�صقيري وروؤيته ��تاحت لكثيرين 
�لتفكير  �لغتر�ب  بلد�ن  وفي  فل�صطين  �ل�صباب في  من 
��نها  ك��م��ا   ، ت��ح��ري��ره��ا  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  لل�صعي  و�ل��م��ب��ادرة 
عن  يعبرو�  ��ن  و�ل�صابات  �ل�صباب  م��ن  لكثيرين  ��ت��اح��ت 
�لكثيرون لحذف كلمة  فل�صطينيتهم في زمن �صعى فيه 
عن  ف�صالً  �ل�صيا�صي  �لقامو�ش  من  وطم�صها  فل�صطين 
�ل�صعار�ت  �صياق  ف��ي  دمجها  ��و   ، �لجغر�فية  �لخريطة 

�ل�صائدة �لقومية ��و �لمارك�صية ��و �ل�صتر�كية وغيرها . 
بناها  �لتي  �لموؤ�ص�صات  ��ن  ف��خ��ر�ً  �ل�صقيري  ويكفي   
خالل رئا�صته للمنظمة ، هي �لتي ��صتمرت بالرغم من 
عن  ف�صالً  عربية  حكومات  م��ن  �لمختلفة  �لموؤتمر�ت 
يزد  لم  بعده  ��ت��ى  ، فكل من  �ل�صهيوني  و�لعدو  �لغربية 
على موؤ�ص�صات �لعمل �لفل�صطيني �لر�صمية �صيئاً يذكر ، 
و�إنما بقيت هذه �لموؤ�ص�صات تعمل بقوة �لدفع �لذ�تي �لتي 
وّلدها �ل�صقيري وزمالوؤه من ��ع�صاء �للجان �لتنفيذية 

و�لموؤ�ص�صات �ل�خرى ، �لذين ���صهمو� معه في بنائها . 
و�ليوم ��قول ب�صر�حة : �إنني ���صعر ��نه لول �ل�صقيري 
�لتحرير  منظمة  كانت  لما  �ل�و�ئ���ل  �لمنظمة  وق��ي��اد�ت 
�لقومي  و�ل�����ص��ن��دوق  �ل��ت��ح��ري��ر  وج��ي�����ش  �لفل�صطينية 
 و�لمجل�ش �لوطني ومركز �ل�بحاث �لفل�صطيني قائمة ، 
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واإذا كانت النفو�ُس كبارا ...
ُغنية كعابنة)*(

�لمحامي   ، �ل��م��ن��ا���ص��ل  �ل��رئ��ي�����ش   ، �ل�����ص��ق��ي��ري  ��ح��م��د 
 . ، زعيم وطني قومي عربي فل�صطيني  �لمفكر   �لباحث 
عربي  ك��ل  بها  وي��وؤم��ن   ، فل�صطيني  ك��ل  يعرفها  حقيقة 
من�صف ، فقد تد�خلت في خ�صاله وتعانقت في �صلوكاته 
�لفل�صطيني  �لن�صال  ���ص��رور�ت   ، ��ف��ع��ال��ه  ف��ي  و�ت�صحت 
�لعربي و�لتز�ماته ، فكر�ً و�صيا�صية وتخطيطاً . كما ��خاله 
لم يكن ��ميناً عاماً ل�ي تنظيم فد�ئي ، بل كان �لموؤتمن 
�لعام لل�صعب على ق�صيته ، ولم يكن موؤ�ص�صاً لحزب ، لقد 

كان منا�صالً ، منا�صالً وكفى بفعله �صاهد�ً ! 
حاول ترجمة �لن�صال كما يفهمه ويوؤمن به ، ويدعو 
�لولء  في  متوّحد�ً  كان   ... �لو�قع  ��ر���ش  على  لتحقيقه 
��حمد  كان  لقد   « قلبه وعقله  لها  نذر  لق�صية  و�لنتماء 

ن�صيَج وحده « . 
عكا و��حمد �بنها وحبيُبها 

 ��عطى وكان �لباذَل �لمتفّرد�)**(
ووفاءً لق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني ، و�عتر�فاً بمفهوم 
نقف   ، �لف�صل  ل�ه��ل  �لف�صل  ورّد   ، و�لعرفان  �لإخال�ش 
�إج����اللً ل��ذك��رى ب��ط��ل م��ن ��ب��ط��ال �لق�صية ط���ال ذك���َرُه 
�لت�صوي�ُش ، و�عترى �صيرَتُه �لجريئة نقُد �لحا�صِد ربما .. 

 

��و لغط �لمغتاظ .. لعّله ! ! وقد يكون �صوء فهم لإد�رة 
��ّن   ، ف��ي مو�صعِه  رج��ٍل  وع���ذُر   ، �لق�صية  لخبايا  �ل��رج��ل 
�لعيون و�لآماَل ل�صعٍب ت�صرد تعلقت به وبمفتاح �لمعجز�ت 
�لذي كان يمتلكه ، و�لذي ر��ى �صعبه �لمتعلق بق�ّصٍة في 

بحِر �لت�صّرد و�للجوء ��نه رهن �إ�صبعيه . 
 وما كان �ل�صقيري ليخذل ثقة �لو�ثقين وح�صن ظن 
�لموؤّملين » ل�صالح  ، و�آم��ال  �لظانين به خير�ً وخال�صاً 
فهو من   ، و�ل��م�����ص��ورة  �لحكمة  ف�صاد  زم��ن  ف��ي   » �ل����ر��ي 
.. لهذ�  �ل��رج��ال   .. �ل��رج��ال  ك��ان وم��ن عزيمة  ���صالبهم 
ليتحّمل وحده عبَء  ربما   ، �لقر�ر  �صارم  �ل�صقيري  كان 

ما �صوف توؤول �إليه �ل�مور ، وقد �آلت �إلى ما ظن !! ، وما 
يتحقق �لآن من نبوء�ت تنبا� بها تقر�صنا في �صمائرنا ، 
فتلدُغنا حكمة لم نحتكم �إليها ف�صّلت !! يق�ّش م�صاجع 
�آثرنا دعتها على تحّمل �لهّم �لثقيل ، و��صتكثاره حتى على 
من حمله ، لو ��مهلنا �لرجل ليترجم ما ��صتب�صر �لفوؤ�د 
ما ر��ى ، وليحقق على ��ر�ش �لو�قع ما ع�صف به حما�ُصه 
 .. قليالً  ��ك��ث��ر  با�حمد  وثقنا  ل��و   !! روؤ�ه  وعمق   ، وف��ك��ُره 

 

قليالً زيادة ، ولكن �لنبّي في قومِه غريب . 
يا ��حمد رحمَك �هلل �إذ لم نفعل ! و��ثابَك بما حاولَت 
�آثرت  �إذ  �إذ لم نتمّهل ، وُحو�صبت  ��ردَت  وبما ح��ّذرَت وبما 
وحدَك حمل �لهّم على كاهٍل ل ينوء . ��ر�دو� ��ن يق�صوَك 
�لع�صي  بجمِع  ��وم���ا�ت  حيَن   ،  ) نف�صك  ��ق�صيَت  لكّنك   (
ف��ف��ّرق��وه��ا ، ل��ُي��ك�����َص��رو� ���ص��ري��ع��اً .. ���ص��ري��ع��اً ك���ا�ن ل��م ت��ك��ن ، 
وُي�صامو� وي�صاومو� ويفاو�صو� حتى على لء�تَك �لبّينات . 

 

ل �لت�صحيات ��جَدت يا ��حمد �لحّق .. ! ، ولي�ش ل�نانية 
�آثرَت نف�صك ، ولكنه �ل�صتئثار بالت�صحيات و�لمخاطر�ت 
و�لن�صال . ��حمد �لذي لم نعرف ولم نفهم ، كم ظلمناُه 
وبخ�صنا نو�ياه ، و���صا�نا - بق�صٍد ��و دون ق�صد - �صر�مة 
�إل محاولة  يملك  ل��م  ه��دف��اً   ، ل��زم��ت  و���ص��ّدة   .. وج��َب��ت 

تحقيقه ؟ 
�بن عكا ��حمد .. و��ّمه �ل�ولى فل�صطين ، و�صيخ ق�صيتها 
، وخا�ش �صولتها  �لم�صتع�صية . تا�ّمل �ل�حد�ث �صغير�ً 
وجولتها �صاباً و�صيخاً وكهالً ، و�صارك في �صنعها وتوجيه 
�لن�صال لعيون ��ّمِه �لمباركة ��بد�ً فل�صطين ، منغم�صاً في 

عمله �ل�صيا�صي ل�جلها منذ ع�صرينات �لقرن �لما�صي . 
ظل �لهدف فل�صطين و�لمطمح وحدة عربية ، �إيماناً 
ومحركاً وغاية لمنا�صل بال حدود ، فحدود روح �ل�صقيري 
كفل�صطينيته ل حدود لها ، قوميُته ��بعد من مجرد حدود 

جغر�فية تُحّد م�صقط ر���صِه ورفيَف ��حالمه . 

)*( كاتبة ��ردنية - محررة م�صاعدة في هذ� �لكتاب . 
)**( هارون ها�صم ر�صيد . 

و�إن ك��ان �ع��ت��ر�ه��ا م��ا �ع��ت��ر�ه��ا �ل��ي��وم م��ن ه��ز�ل و�صمور 
من  و�جهت  ما  برغم  قائمة  �لق�صية  كانت  لما   ، وعجز 
�صهام على مد�ر �لعقود �ل�ربعة �لتي م�صت على تنحيه . 
من  قريب  و�صع  �إل��ى  عدنا  قد  �ليوم  فاإننا  ولال��صف 
بد� �صطب  ، حتى  �لمنظمة  تا��صي�ش  �ل�صابق قبل  �لو�صع 
�لق�صية �لفل�صطينية محاولة و��صحة لكي ي�صبح �ل�صعب 

ب�صعبنا  �إي��م��ان��ي  ول���ول   ، �ل��ح��م��ر  ك��ال��ه��ن��ود  �لفل�صطيني 
 ، �لموقف  �صيد  هو  �ليا��ش  لكان  تجربته  وعمق  و��جياله 
�ليا��ش من قبل - جيل  �إل��ى جيل لم يعرف  لكننا ننتمي 

�ل�صقيري - . 
ي��ا �صقيري ، ورح��م رف��اق��ك وم��ن عملو�   رحمك �هلل 

معك في بناء �لمنظمة ، و�إعادة �لحياة للق�صية . 
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 ، ن�صاله  دف��ع �صريبة  وق��د   ، وع��ن��ي��د�ً  ط��وي��الً  نا�صل 
�لإ�صر�ب  �إبان  �ل�صباب  بد�يات  �لمعتقلين منذ  ��حد  فهو 
خريف  في  �لثانية  للمّرِة  و�عتقل   ،  1936 �صنة  �ل�صهير 
�صجَنُه  �لبريطانية  �ل�صلطات  تعّمدت  حين   1937 �صنة 
مع �ل�صجناء �لعاديين ، ولم ينت�صب ل�ّي حزب ، فقد كان 
�لوطن كله حزبه ، فا�صتمّر منا�صالً م�صتقالً ، ولعله كان 

حزباً وحده . 
 ��ما �ل�صقيري �لرجل �لإن�صان �لمثقف ، فال ُيختلُف 
في خطابته وبالغته ، قد كان خطيباً ل ي�صّق له غبار ، 
بارع �لل�صان قوي �لحجة �صامي �لبالغة و�لبيان ، عرفته 
وكتبه  وم��ذك��ر�ت��ه  خطبه  ��ن  حتى   ، ات  و�لمن�صّ �لمنابُر 
و��درك   ، �لفل�صطينية  �لوطنية  للحركة  �صجالً  ت�صّكل 
�ل�صعب  ت��ا�ج��ي��ج غ�صب  ف��ي  وب��ي��ان��ه  ل�صانه  خ��ط��ر  �ل��ع��دو 
 . ب��ه  فترب�ش  وح���ق  م�����ص��روع  لن�صال  �ل��ح��م��ا���ص��ة  و�إث�����ارة 
فكان   ، و�لم�صّلح  �ل�صيا�صي  �لن�صال  بين  بالمز�وجة  �آمن 
�إن�صاء جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني ، متز�مناً مع رفع ر�ية 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بتا��صي�ش  �ل�ول��ى  �لجهاد 
عنو�ناً لل�صعب �لفل�صطيني ، في �لمطالبة با�ر�صه وحقه ، 

 

بروؤية   ، �لمباركة  و��ر�صه  �ل�صعب لتحرير وطنه  وو�جب 
ب�صيغة  �لمنظمة  ب��ن��اء  ف��ي  �تبعه  علمي  ون��ه��ج  و����ص��ح��ة 

متكاملة . 
و�لمحيط  �لمتو��صل  و�هتمامه  �ل�صقيري  ومتابعة   
بكل �صوؤون �لمنظمة خالل رئا�صته لها ، يدّلل على تفاني 
�لرجل ، ففل�صطين كما كل ق�صية عربية �إ�صالمية همُه 
 ، �لهمة  عظيم  �لنف�ش  كبير  �ل��رج��ل  وط��م��وُح   ، و�صغلُه 

 

�لعربية  �ل��ك��ر�م��ة  ق�صية   ، �لق�صية  فل�صطين  وك��ان��ت 
وكبرياء �ل�مة ، ففل�صطين لي�صت ق�صية منا�صب يرومها 
لغايتها ، ول عرو�ش يخطط لعتالئها ، بل ولعل تكاُتف 
خ�صومه عليه كان لحر�صه �ل�صديد على �لمتابعة و�لبّت 
في �ل�صغيرة و�لكبيرة بنف�صه ، ما دفعهم �إلى �تهامه با�نه 
» ��صتقاللي « ، و��حياناً » فردّي �لنزعة « ، وهذ� هو �صا�ن 
 �لرجال ذوي �لنفو�ش �لكبار ، فدقة �ل�حد�ث وح�صا�صيتها ، 
و�لوقت �صيق وحرج ، و�ل�ر�ش ت�صيع ، و�لعدو يكبر وينمو 
�صرطانه بين ظهر�نينا ، لم يكن لي�صمح بالتا�جيل طويالً 
و�لتعطيل كثير�ً ، و�لمماطلة و�لت�صويف ، ��و �لجلو�ش �إلى 
طاولة �لنقا�ش طويالً ، فيما �لبنادق في �صدور �ل�طفال 
و�ل�صبايا . وهو �إن ��و�صى فقد ��و�صى ���صدقاءه ومريديه 

�لعر�ش  وح��ر����ص��ة   ، للق�صية  و�لإخ����ال�����ش   ب��ال��ق�����ص��ي��ة 
�ل��ذي يتهم ذ�ت��ه بعد كل ذل��ك �لكفاح  - �لق�صية - وه��و 
بالتق�صير و�لتفريط ، فيو�صي بدفنه بجو�ر ��بي عبيدة 
عامر بن �لجر�ح قائالً : » نجاورهم لكي يغفرو� لنا ��ننا 
قد ���صعنا ما �صبق لهم ��ن حّرروه با�يديهم ودمائهم من 

��ر�ش و��وطان « . 
�لعارفون  بها  �صهد  �لتي   ، �ل��ن��ادرة  �صفاته  من  ولعل 
��ن ُيزّكى بها  ل�صخ�صه و�صخ�صيته و��خالقه ، �لتي يجب 
�لرجل ، تنزيهاً و�إن�صافاً ، ل طمعاً ول �صرهاً ، هو حر�صه 
مع  مقارنة  �لنف�ش  من  تمكنها  ك�صفة  �لعام  �لمال  على 
�صو�ه . و�إلى جانب » �لكاريزما « �لقيادية �لتي تمتع بها ، 
كان متعّدد �لقدر�ت و�لطاقات و�لكفاء�ت ، فهو �لبارع في 
�للغتين : �لعربية و�لإنجليزية ، وهو �لمطّل بعمق على 
�لقارئ  وه��و   ، و�لم�صيحية  �لإ�صالمية  �لديانتين  علوم 
للتاريخ �لمتعمق في خو�بيه ، وهو �لمحامي و�لدبلوما�صي 

�إل حين ت�صطدم �لدبلوما�صية مع معتقد�ته . 
له  مو�صوع  ��ي  في  باحثاً  ك��ان  �ل�صيا�صي  و�ل�صقيري 
وكانت   ، كافة  �لعربية  �ل�م��ة  �صوؤون  ��و  بالق�صية  م�صا�ش 
يرتئيه  ح��ّل  ��ي  ورفيقة  �ل�صاغل  �صغله  �لعربية  �لوحدة 
للق�صية �لفل�صطينية ، وبعد تنّحيه عن رئا�صة �لمنظمة ، 

 

��مته  ت��اري��خ  ودر����ش   ، خطبه  ون�صر  تجربته  فكتب  تفرغ 
وقّدمه في قر�ءة معا�صرة ، وكانت �لوحدة �لعربية د�ئماً 
و��صتعادة  للتحرير  و��كبر هو�ج�صه كطريق  ��هم همومه 
�ل�ر�ش و�لكر�مة في تالزم مع �لكفاح �لم�صلح ، لقد كتب 

�لتاريخ لمن يقر�� ، و��يام �ل�صقيري كلها تاريخ . 
 وبعد .. 

لقد كان قا�صياً .. نعم .. ق�صوة �ل�ب على ��ولده ، ناقد�ً .. 

 

وما  �ختلف  ولهذ�   ، �لكمال  على  �لحري�ش  نقد   .. ��ج��ل 
��ظنه �ختلف �إل مع من قد ��خطا� ��و تجاوز ليقّومه ، فقد 
كان ينظر �إلى �ل�حد�ث بمنظار يختلف في تقدير�ته عن 
غيره ، وبخا�صة �لملوك و�لروؤ�صاء �لعرب ، وقد �صدقت 
معظم تنبوؤ�ته وتحذير�ته و��صتنتاجاته ، ولعل �لم�صككين 
يعودون �إلى �صيرة �لرجل تدقيقاً و�إلى مو�قفهم مر�جعةً 

وت�صحيحاً . 
فدّون  �ل��زم��ان  ��صت�صرَف   ، �ل�صقيري  ��ح��م��د  دّره  هلِل 
وقائع من �لتاريخ ثم دّونه ... قبل ��ن يحدث !! .. وقد 

�صدق . 
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ال�شقيري كما قراأته
هيثم ح�ّشان)*(

�لكبير  �لفل�صطيني  �ل��ع��رب��ي  �ل��زع��ي��م  ع��ن  �ل��ك��ت��اب��ة 
بدت  مهما  م�صتع�صية  كتابة  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �ل����ص��ت��اذ 
طّيعة ، و�لقر�ءة فيه وعنه قا�صرة مهما بلغت ��هليتنا في 
�لقر�ءة ، و�لإفادة في ما له وما عليه �صهادة مجروحة في 
بما قر��نا و�صمعنا  ن�صهد  ، ل�ننا  و�لتعديل  �لجرح  ميز�ن 

ولي�ش ذلك كمن ر��ى .. 
وما �لكتابة هنا �إل في �صبيل �لبحث عن �لمعرفة ل 
و�إعادة  �صبيل �ل�صتك�صاف  �إل في  �لقر�ءة  ، وما  �لمعرفة 
�لتا�مل مرة و��خرى ، ��ما �لإفادة فما هي �إل �إ�صهام متو��صع 
وجهد ُمِقّل لإن�صاف رجل �لقانون و�لموؤرخ �لذي حاق به 
ظلم تاريخي كبير حين جرى تغييبه ، وزّجه في ذ�كرة 
�لمن�صيين  من  و�عتبارهم   ، غيره  كالكثيرين   ، �لن�صيان 
�لد�ئمة  بالغيبوبة  م�صابة  ��نظمتها  وجغر�فيا  بالد  في 
م�صابة  �صعوبها  وذ�ك����رة   ، �ل�ب����دي  �ل�����ص��ري��ري  و�ل��م��وت 
بفقد�ن �لذ�كرة �لق�صري ، لكن �ل�كثر م�صا�صة من كل 
�ل��م��وؤرخ��ي��ن و�لمقربين  ذل��ك ه��و ع��ق��وق ع��دد كبير م��ن 
 ، ���صقطوه  �لذين   ، �لكبير  �لزعيم  و�لعارفين ف�صل هذ� 
�صهو�ً ��و عمد�ً ، وكال �لحالين ���صهم في تغييبه ، فال�ول 
ل يبر�� من �إهماله ، و�لثاني ُمد�ن باإنكاره ، رغم ��نه ��حد 
��برز �صّناع �لتاريخ و�لموؤرخين و�لموثقين له ، وقد كفى 
جهد�ً  عليهم  ووف��ر  و�لتق�صي  �لبحث  م�صقة  �لموؤرخين 
كبير�ً ، با�ن دّون بقلمه ووثق بنف�صه �آلف �ل�صفحات عن 
��فكاره  وع��ن   ، �لعربية  و�لق�صايا  �لفل�صطينية  �لق�صية 
و�آر�ئه ومو�قفه و�صيرته ، على ما تتميز به �صفحاته تلك 

من مو�صوعية ودقة علمية . 
و�ل�����ص��ق��ي��ري ف��ي م��وؤل��ف��ات��ه �ل��ت��ي ��ث����رى ب��ه��ا �لمكتبة 
 ، ��خ��رى  برو�ية  �لتاريخ  لنا  قدم  و�لفل�صطينية   �لعربية 
�لوعي  تزييف  عن  بعيد�ً   ، �لمغيبة  بل  �لغائبة  بالرو�ية 
، �ل���ت���ي تنكر  وت���ح���ري���ف �ل��ك��ل��م وت�����ص��ح��ي��ف �ل�����رو�ي�����ات 
�لمزعومة  �لمهزومين  �نت�صار�ت  عن  وتتحدث  �لهز�ئم 
و�لمحاربين �لذين لم يحاربو� ، وهزمو� دون معارك .. 
��هم  من  �لمتعددة  وموؤلفاته  �لتاريخية  رو�ي��ات��ه  وكانت 

���صفار �لتاريخ �لعربي و�لفل�صطيني . 
هذ�  بمكانة  مكتملة  غير  �لإح��اط��ة  تبقى  ذل��ك  وم��ع 
�لرجل ودوره �لتاريخي ، و�لإلمام متعذر لكل ما قدم وما 
���صدى ل�مته �لعربية ولق�صيته �لفل�صطينية ، ناهيك عن 
روؤية م�صتقبلية ��صت�صر�فية ثاقبة ، ��مّدنا بها ، ت�صّكل جّل 
حا�صرنا وم�صتقبلنا رغم مرور ربع قرن على رحيل هذ� 

�لزعيم �لكبير . 

و��ن يتذكر �لبع�ش من �لمخل�صين �لقّلة ، ذكرى رحيل 
�ل��ذي م�صى فيه وحلول  �ل��ق��رن  ��ف���ول  بعد  �لزعيم  ه��ذ� 
�لقرن �لذي نحن فيه ، وبعد مرور خم�صة وع�صرين عاماً 
 ، و�نبعاثها من جديد  �إحيائها  �إلى  ، ويدعو  على رحيله 
 ، �صو�ده  ، في زمن عربي حالك في  ل�هميتها ورمزيتها 
وجغر�فيا عربية تتقل�ش با�صتمر�ر ، وعو��صم ل يع�صمها 
من مّد �لحتالل ��ي جزر ، هي مبادرة ت�صتحق كل �ل�صكر 
��و يعرف هذ�  و�لثناء خا�صة من جيلنا �لذي لم يجايل 

�لزعيم في حياته ، ولم يقر�� له ��و عنه بعد رحيله . 
وعلى م�صافة رب��ع ق��رن من �لتاريخ ، وق��د ج��رى في 
باإعادة  يقوم  كنا نحن من  �إن  ��دري  ل   ، كثير  م��اء  �لنهر 
بمهمة  يقوم  من  هو  ��م   ، جديد  من  �ل�صقيري  �كت�صاف 
�لك��ت�����ص��اف ه���ذه ، ف���ي م��ح��اول��ة م��ق��ارن��ة وم��ق��ارب��ة لما 
�لعربي  �لتاريخ  تردٍّ وهبوط في منحنى  نحن عليه من 
 و�لفل�صطيني ، وما كنا عليه قبل عقود من منعة و�صمود ، 
�لق�صية  ت�صوية  �إل���ى  فيها  ُن�����ص��اق  تاريخية  لحظة  وف��ي 
�ل�صالم  تيه  . ونلج في   » �لجلب  » مذكر�ت  وب���  ب��الإك��ر�ه 
و�لمفاو�صات باتفاقياتها �لمت�صل�صلة من ��و�صلو و��خو�تها 
�إلى ما ل نهاية .. حتى بقيت مدخالت �ل�صالم ونتائجه 
��ياً  تعالج  ول��م   ، و���صبابه  �ل�صر�ع  مخرجات  ع��ن  بعيدة 
من �لق�صايا �لجوهرية لل�صر�ع / �ل�صالم ، وبقيت تلك 
�لق�صايا ترحل حتى ��بعدت وُنفيت من ��جندة �لمفاو�صات، 

 

ومع ذلك ر�صينا بما ت�صنى لنا من وطن وما تبقى لنا من 
��ر�ش ت�صبه ��رخبيل �لجزر ، في حين لم تعد �لقد�ش �إلى 
في  �لالجئون  وبقي   ، للقد�ش  �لوطن  �ت�صع  ول  �لوطن 
 منافيهم �لبعيدة و�لقريبة بال عودة ، رغم ��ن حقائبهم 

ل تز�ل على حال تا�هبها منذ �صردو� عنوة من �لوطن . 
وتتز�من ذكرى مرور ربع قرن على رحيل �لمرحوم 
خريفاً  وخم�صين  �صبعة  م��رور  م��ع  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل�صقيري 
، وو�ح����د و��رب��ع��ي��ن ع��ام��اً على  ع��ل��ى �غ��ت�����ص��اب فل�صطين 
تا��صي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، �لوطن �لمعنوي 
��جل  من  وجاهد  �ل�صقيري  نا�صل  �لتي   ، للفل�صطينيين 
رمادها  م��ن  �لفل�صطينية  �لق�صية  ليخرج   ، تا��صي�صها 
�ل�صعب  وي��خ��رج   ، �ل�صم�ش  ت��ح��ت  م��ك��ان��ه��ا  ف��ي  وي�صعها 
و�لمنافي  و�ل��ل��ج��وء  �ل�صتات  مخيمات  م��ن  �لفل�صطيني 
من  ول��ع��ل   ، و�ل��ف��د�ئ��ي��ي��ن  �لمقاتلين  م��ن  �صعباً  لي�صبح 
��ن   ، �لر�حل  �لزعيم  �لفل�صطينية ولهذ�  للق�صية  �لوفاء 
تجري �إعادة �لعتبار �إلى منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
باعتبارها ��كثر ح�صانة من �ل�صلطة �لفل�صطينية ، و��كبر 

)*( كاتب و�صحفي ، باحث في د�ئرة �لمطبوعات �ل�ردنية ، م�صوؤول ق�صم �لتوثيق في �لمو�صوعة �لفل�صطينية �لمي�صرة �صابقاً . 
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من حدود �لوطن » �لمفتر�ش « ، و��طول ��مد�ً من �لدولة 
» �لقابلة للحياة « ، وذلك ل�نها تجمع جّل �صر�ئح �ل�صعب 
وُيجمع   ، ق��زح  قو�ش  ف��ي  و��ط��ي��اف��ه  و��ل��و�ن��ه  �لفل�صطيني 
عليها �لفل�صطينيون كافة �صو�ء في �ل�ر��صي �لمحتلة ��و 

في �ل�صتات . 
كان �ل�صقيري رحمه �هلل رمز�ً بكل ما تعنيه �لرمزية 
من معنى ، �صو�ء في ح�صوره ��و في غيابه ، وعندما تقر�� 
و�لكبرياء  �لعتد�د  من  بكثير  ت�صعر  �ل�صقيري  كتبه  ما 
�إلى �لرمز  ��ح��وج ما نكون فيه  و�لعنفو�ن في زمن نحن 
، ولعلي  �لذي نعي�ش  ، و�لتيه  �ل�صديم  �لفر�غ  في لحظة 
�صموخها  في  كثير�ً  ي�صبه مدينته  كان  �بن عكا  ��ن  ��زع��م 
وكبريائها وعنفو�نها وت�صديها ل�مو�ج �لبحر و�صمودها 
يقر��  م��ن  �إن  ك��ذل��ك   ، و�لمعتدين  �ل��غ��ز�ة  هجمات  ��م���ام 
لل�صقيري يجد ��ن �إيمان هذ� �لرجل با�مته كان عميقاً �إلى 
 ، �إليه ظن �إليه �صك ول يبلغ   درج��ة �ليقين ، فال يرقى 
��كثر  ، ولعل  بالن�صر كان حتمياً ل ريب فيه  �إيمانه  و��ن 
 ، بالذ�ت  �لثقة  ترميم  زمننا هذ� هو  �إليه في  نحتاج  ما 
�لكتفاء  وع��دم  �لفعل  على  �لخاّلقة  بقدر�تنا  وباإيماننا 
و��ن   ، و�ثقة  بعيون  �ل�صم�ش  في  نحدق  و��ن   ، بالنفعال 
��طر�ف  �حترقت  ل��و  حتى  �لجمر  موقد  ف��ي  يدنا  ن�صع 

�ل��صابع . 
 ولئن كان يوؤخذ على �ل�صقيري �عتد�ده �لكبير بذ�ته ، 

و�إن ب��د� ه��ذ� لف��ت��اً ، فقد ك��ان ه��ذ� م��ب��رر�ً ل��رج��ل يمّثل 
ق�صية �صعب فل�صطين ، بل و��مة عربية ، تعر�صت هويتها 
قبل  م��ن  و�لإب�����ادة  و�ل��ت��ذوي��ب  و�لته�صيم  ب��ل  للتهمي�ش 
��نه  يعني  فال  بذ�ته  معتد�ً  �لرجل  ك��ان  و�إن   ، �لحتالل 
ل�صوت  ��ذع��ن  عندما  ذل��ك  وبرهان   ، بر��يه  م�صتبد�ً  ك��ان 
�لتنفيذية  �للجنة  ف��ي  زم��الئ��ه  ورغ��ب��ة  �ل��دي��م��ق��ر�ط��ي��ة 
 ، ��وج عطائه  ، وتنحى بكل �قتد�ر في  لمنظمة �لتحرير 
وعندما �نتهت م�صوؤوليته بد��ت مو�طنيته �لتي لم يتخّل 

عنها يوماً . 
رحل �لزعيم �لكبير ��حمد �ل�صقيري عن عالمنا هذ� 
�ل��رج��ل فاإنه   منذ رب��ع ق��رن ، ورغ���م غ���روب �صم�ش ه��ذ� 
 ، وتجّلياً  ح�صور�ً  ي��زد�د   - �لقّلة  �لمخل�صين  وبف�صل   -

 

�إل���ى ق���ر�ءة م��ا ت��رك ودّون من  �إل��ح��اح��اً  وت���زد�د �لحاجة 
موؤلفات ومر�جع عاماً بعد عام . 

ولئن كان في حياته ج�صد�ً وروحاً ، فا�ما �لج�صد فقد 
طو�ه �ل��ردى ، و��م��ا �ل��روح فهي �لوقود �لذي ُت�صرج منه 
في  �صمعة  بغيابه  ��طفئت  ولئن   ، و�لنتفا�صة  �لمقاومة 

�لقلب فقد ��وقدت ذكر�ه �صعلة في �لعقل . 
و���صكنه  �ل�صقيري  ��ح��م��د  �لكبير  �ل��زع��ي��م  �هلل  رح��م 

ف�صيح جنانه . 
و�لبقاء لفل�صطين ولال�مة �لعربية . 
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ال�شقيري من جذور فل�شطين 2009 
 ف�شائية الجزيرة الوثائقية

في ��و�ئل �صنة 2009 قامت ف�صائية �لجزيرة �لوثائقية 
تحت  �ل�صقيري  ��حمد  عن  غني  وثائقي  برنامج  باإعد�د 
عنو�ن » من جذور فل�صطين « مدته نحو �صاعة ، من �إخر�ج 
محمد بلحاج ، بثته على �لجزيرة �لوثائقية ومن بعدها 
على �لقناة �لرئي�صة ، تناول طفولته ون�صا�ته وحياته على 
نحو �صبه در�مي ، ثم تنقل �إلى مر�حل حياته �ل�صيا�صية 
جّلهم  و�صيا�صياً  مفكر�ً  ع�صر  خم�صة  �صهاد�ت  خالل  من 
فل�صطينيون ، قّلة منهم من جيل �ل�صقيري وجّلهم من 

جيل �لنكبة . 
مكانه  في  �ل�صقيري  و�صع  ��ن��ه  �لبرنامج  هذ�  وقيمة 
، وع���ّرف به  �ل�م���ة م��ن جهة  ��ع���الم  ��ب���رز  �ل�صحيح بين 
�ل�صقيري  عنها  ُغّيب  ل�ج��ي��ال  وموقفاً  وموقعاً  �صخ�صاً 
من جهة ثانية ، ومن �لمهم ��نه جاء في توقيت �صيا�صي 
يتيح للم�صاهد ��ن يقارن بين َدور هذه �لزعامة �لتاريخية 
 في �لحفاظ على ثو�بت �لق�صية ، و��دو�ر ��خرى تنازلت ، 
ولّما تزل ، ل عن ثو�بت �لق�صية وح�صب بل وتندرج �صمن 

��وهام ت�صويات قد تودي بالق�صية نف�صها . 

وقد �صارك في تقديم �ل�صهاد�ت في �لبرنامج كل من 
) �لت�صل�صل هجائي ( : 

��حمد �ل�صعدي 
���صامة �لنقيب

د . ���صعد عبد�لرحمن
د . ��ني�ش �صايغ

بهجت ��بوغربية
د . حازم ن�صيبة

خيري �لدين ��بو�لجبين
د . خيرية قا�صمية

�صالح �صالح
عبد�لعزيز �ل�صيد
عبد�لقادر يا�صين

عبد�لمح�صن قطان
ماهر �لطاهر

د . محمد علي �لفر�
هارون ها�صم ر�صيد

درع الن�شال العربي لل�شقيري 2009
الموؤتمر العام الخام�س لالأحزاب العربية

في ت�صرين �لثاني / نوفمبر �صنة 2009 عقد �لموؤتمر 
في  �لخام�صة  دورت��ه  �لعربية  ل��ال�ح��ز�ب  �لخام�ش  �لعام 
دم�صق تحت �صعار : ) �لقر�ر �لعربي �لم�صتقل ( ��ي �لقر�ر 
بذلك  ��ع��رب  قد  �لموؤتمر  ��ن  ويبدو   ، �لم�صتقل  �لقومي 

عن مو�جهة �لقر�ر �لقطري �لم�صتقل . 
وقد ��طلق �لموؤتمر ل�ول مرة في تاريخه منذ تا��صي�صه 
 حتى �صنة 1996 درعاً حمل ��صم » درع �لن�صال �لعربي « ، 
ل�صخ�صية  يمنح  با�نه  وذك��ر   ، دروع��ه  ��ه��م  �لموؤتمر  ع��ّده 
عربية ���صهمت �إ�صهاماً مميز�ً في �لن�صال �لعربي من ��جل 
، وقد  ، و�لتزمت بثو�بتها �لكبرى  ��ه��د�ف �ل�مة  تحقيق 
قررت ��ن يكون ��ول من يمنح �لدرع هو ��حمد �ل�صقيري . 
��بو �لجبين  ودعت �إلى ت�صلمه كالً من خيري �لدين 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  �لمجاهد  ذك���رى  تخليد  لجنة  رئي�ش 

و�لمهند�ش �إياد �ل�صقيري . 
و���ص��ّل��م �ل����درع �إل����ى ��ب����و �ل��ج��ب��ي��ن م��ن ق��ب��ل ك��ل م��ن : 
للموؤتمر  �لعام  و�ل�مين  قد�صي  �صفو�ن  �لموؤتمر  رئي�ش 
�لعامة  �ل�م��ان��ة  ��ع�����ص��اء  م��ن  وع���دد   ، �ل�صيد  عبد�لعزيز 

ح�صرها  �لتي  للموؤتمر  �لختامية  �لجل�صة  في  للموؤتمر 
وع�صرة  مئة  من  ��كثر  يمّثلون   ، �صخ�صية  ��ربعمئة  نحو 

��حز�ب من مختلف �ل�قطار �لعربية . 
�ل���ع���ام للموؤتمر  �ل�م���ي���ن  �ل��ح��ف��ل  ف���ي  ت���ح���دث  وق����د 
عبد�لعزيز �ل�صيد ، فنّوه بجهود �ل�صقيري ون�صالته في 
�صبيل ق�صية فل�صطين و�صائر ق�صايا ��صتقالل �ل�مة في 
 ، �ل�صتينيات وفي مقدمها �لجز�ئر  و��و�ئل   �لخم�صينيات 
وبالذخيرة   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وتا��صي�ش 
�لمكتبة  ��غنت  و�لتي   ، خلفها  �لتي  و�ل�صيا�صية  �لفكرية 

�لعربية بما زخرت به من فكٍر وح�صاِد تجربة . 
هذ�  للموؤتمر  �لجبين  ��ب���و  �ل��دي��ن  خ��ي��رى  �صكر  كما 
في  �ل�����ص��ق��ي��ري  ع��ي��ن  ب��ه  �صتقرُّ  �ل���ذي  �ل�صعبي  �ل��ت��ك��ري��م 
�صريحه هو و�ل�صحابة �لذين يجاورهم ، ل�نه كان ز�هد�ً 
�إلى  د�ئماً  ��نه كان منحاز�ً  �إلى حد  �لتكريم �لر�صمي  في 
وعليها   ، م�صاعرها  و�صدق  ب��دوره��ا  موؤمناً   ، �لجماهير 
ُيعول في معارك �ل�مة في �صبيل نيل حريتها ووحدتها . 
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افتتاح �شارع اأحمد ال�شقيري في عدن *
ويحيى   - ع��دن  محافظ   - �لكحالني  ��ح��م��د  �فتتح 
محمد عبد�هلل �صالح - رئي�ش جمعية كنعان �لفل�صطينية 
بمدينة  �ل�صقيري  ��حمد  �ل�صهيد  �صارع   - �ليوم  �صباح   -

�لمن�صورة بعدن . 

�ل�صقيري بطول )1( كيلو متر  �ل�صهيد  �صارع  ويمتد 
 من جولة م�صنع �لغزل و�لن�صيج ، وحتى جولة كالتك�ش . 
�لرئي�ش  توجيهات  بناء على  �ل�صارع  ت�صمية هذ�  وج��اءت 

�ل�صيد  ��صتجابة لطلب عبد�لعزيز   ، علي عبد�هلل �صالح 
�ل�م���ي���ن �ل��ع��ام ل��ل��م��وؤت��م��ر �ل��ع��ام ل���ال�ح���ز�ب �ل��ع��رب��ي��ة من 
�لرئي�ش ، وذلك خالل كلمته في �لموؤتمر �لعام لموؤتمر 
حزب �لموؤتمر �ل�صعبي �لعام في �ليمن . تقدير�ً وعرفاناً 
�ل�صقيري  �ل�صهيد  �لتي لعبها  �لبارزة  �لن�صالية  ل��ال�دو�ر 
 في خدمة ق�صية �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني كمنا�صل ، 
عام  م��ن  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  رئي�ش  وك���ا�ول 

1964م وحتى عام 1967م .

)*( جريدة 14 ��كتوبر ، �صنعاء ، 2006/3/2 .
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ختام .. لكنه لي�س الختام

بعد هذه �لرحلة �لطويلة �لغنية مع �ل�صقيري ن�صل 
�إلى » ختام �لرحلة « �لذي لم نجد ��ف�صل منه �صوى هذ� 
البحر  اليهود في  اإلقاء   ... الكبرى  الفرية   : �لف�صل 
و�لتي ��ح�صب ��نها تقدم ��دق تعبير عن �لروؤية �ل�صهيونية 
�ل�صادقين  �لمخل�صين  �ل��ع��ام��ل��ي��ن  ول��ك��ب��ار  لل�صقيري 
�لجادين لفل�صطين ، �إن هذه �لتهمة �لفرية هي ��عتى ما 
في جعبتهم �لحاقدة ، �إذ هي ت�صع من يلب�صونها له في 
�لذي  �ل�صيف  بالمقابل  �لتي هي   ، �ل�صامية  مقام معاد�ة 
���صهروه وما ز�لو� بحق كل من وقف مع عد�لة �لق�صية 
�لفل�صطينية في وجه �لجريمة �ل�صتعمارية �ل�صهيونية 

في فل�صطين �حتاللً و�إجالء و�إحاللً وقتالً وت�صريد�ً .

ف�صل �لختام هذ� هو لهذ� �لكتاب ... لكنه لي�ش ف�صل 
�لختام بالن�صبة لم�صيرة �ل�صقيري ودوره �لن�صالي �لعربي 
 �لفل�صطيني ، �صيظل �ل�صقيري حتى بعد تحرير فل�صطين ، 
�لن�صالي  �لمّد  ، يفر�ش نف�صه في مر�حل  كل فل�صطين 
و�إذ  و��م��ت��ه  �صعبه  على  �لن�صالي  �لجزر  مر�حل  في  كما 
��ق��ول ) �لمّد و�لجزر ( هنا فال�ن هذ� هو طابع �لن�صال 
�صبيلها منذ عام  �ل�م��ة في  �لفل�صطيني ون�صال  �لوطني 
1917 حتى �ليوم ، وهو ما �صي�صتمر حتى �لتحرير ، تماماً 
كما �صهد تاريخ فل�صطين على �متد�د �لتاريخ ... وحتى 
ومو�قفه  وروؤ�ه  �ل�صقيري  م�صيرة  �صتكون  �لحين  ذل��ك 
، �لتي  �لتاريخ �لعربي �لفل�صطيني  لكتابة ف�صول  حافز�ً 

�صيكون ف�صل �لتحرير هو ف�صل �لختام ...

كان �لعدو �ل�صهيوني ��كثر من عرف ��حمد �ل�صقيري 
�متد�د  وعلى   ،  1928 �صنة  �لوطني  ن�صاطه  ب��د�ي��ات  منذ 
�لمختلفة فقد  ��ُع��د  �ل�����صُّ ع��ل��ى   ، ب��ع��ده��ا  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل��ع��ق��ود 

 

عرفه : - 
1 - خطيباً موؤّثر�ً في �لجماهير ل يقول جز�فاً ، بل يحدد 

موقفاً ، ويطرح روؤية . 
�لقانون  رج��ال  كان  يوم  بارعاً  دولياً  قانونياً  وعرفه   -  2
 ، فل�صطين  في  ناهيك   ، �لعربي  �لوطن  في  �لدولي 
قّلة قليلة ل تكاد تتجاوز �لندرة فيما هو في عنفو�ن 
م��ن موؤتمر  وم��ا   . وعلماً  ف��ك��ر�ً  يكبر  ، وظ��ل  �ل�صباب 
يتعلق بفل�صطين منذ ذلك �لحين �إل وله فيه �إ�صبع 

وب�صمة . 
3 - وع��رف��ه �ل��ع��دو �صحافياً ل��ه ق���ر�وؤه �ل��ذي��ن ي��رون في 
مهمة   « ي�صمى  م��ا  �إل��ى  ي�صل  يكاد  توجيهاً  مقالته 
��د�تا  �آن��ذ�ك هما  و�ل�صحافة  �لخطابة  و�إذ   ،  » و�ج��ب 
�لت�����ص��ال و�لإع�����الم ف��ي ح��ي��ن��ه ، ف��ه��م��ا ف��ي �لن�صال 

�لوطني جبهة وميد�ن . 
�إح�����دى مقالته  �ل�����ص��ق��ي��ري ف���ي  ي��ك��ت��ب  وح��ي��ن��م��ا 

�لبو�كير عنو�ن : 
 » ��يها �ل�صاب ��طرد ��باك وتقدم « فاإن �لعدو يدرك 
و��ية   ، �ل�صاب  لهذ�  هنا  به  يقوم  ث��وري  تحري�ش  ��ي 

نقلة ن�صالية ثورية يدعو لها .  
4 - و�لعدو يعرفه في �لمحافل �لدولية ، ل �صيما �ل�مم 
�لمتحدة ، محامياً ومر�فعاً ذرب �لل�صان قوي �لحجة 
وي�صتقطب   ، ن��اح��ي��ة  م��ن  وخ�����ص��وم��ه  ��ع�����د�ءه  يفحم 

لق�صيته �ل�ن�صار من �لناحية �ل�خرى . 
حال  ��ن   1948 نكبة  بعد  �لعين  ب���ا�م  ي���درك  و�ل��ع��دو   -  5
قد  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل  ق��ي��اد�ت  من  �لنخبة 
ماتت  حتى  وروح��ي��اً  نف�صياً  وحطمتها  �لنكبة  هزتها 
تتجرع  فظلت  �لإح���ب���اط  �صكنها  ��و   ، ق��ه��ر�ً  ذوت  ��و 
�ل��ح�����ص��ر�ت ، وت��غ��رق ف��ي �ل��م��الم��ات ��و �ل��ن��د�م��ات ، 
في  وبالن�صح  حيناً  بالعجز   ، �لتحرير  ��م���ل  تنتظر 
�ل�مل  �صيف  ��صتل  �ل�صقيري  ولكن   ، �ل�ح��ي��ان  غالب 
م�صيرة  ��ن  ي��وؤم��ن  وك��ان   ، للعمل  و�نطلق  غمده  م��ن 
�لتحرير بعد �لنكبة هي هي كما كانت قبل �لنكبة : 
�لكفاح بال�صالح و�لوحدة �لعربية ، فانطلق بكل تمرد 
روحه ، وثبات عزيمته يعمل على ذلك وفي �صبيله في 
طول �لبالد ، بل وور�ء �لمحيط ، حتى كلل ذلك بقيام 
��ُحكم  �لذي  وميثاقها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

��ّيما �إحكام . 
6 - و�إلى كل ذلك و�صو�ه فالعدو يعرف �ل�صقيري رجالً ل 
تلين له قناة مهما تكالب عليه �لمتكالبون وحاولو� 

ثنيه عن موقف مبدئي ��و روؤية ��صتر�تيجية . 
لكل هذ� كان ��حمد �ل�صقيري عدو�ً فل�صطينياً مقلقاً 
جد�ً لل�صهاينة ، وتفاقم هذ� �لقلق �إلى حّد �لخطر حين 

�صار للفل�صطينيين كيان ، نه�ش �ل�صقيري على ر���صه . 
�لمو�لي  و�لإع�����الم  �ل�صهيوني  �ل��ع��دو  �إع����الم  وبمتابعة 
لال�صتعمار في تلك �ل�ي��ام و�ل�ع��و�م نجد ��ن ��حمد �ل�صقيري 
كان عنو�ناً ثابتاً في �لإذ�عة ) �صوت » �إ�صر�ئيل « ( ببر�مجها 
�لعبرية و�لعربية و�إذ�عة جي�ش �لعدو ، ف�صالً عن �صحافته ، 

الفرية الكبرى ... اإلقاء اليهود في البحر
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، وكانو� يجهدون د�ئماً  �لمعادي  �لغربي  �لإع��الم  �إلى  �إ�صافة 
لت�صويه �صورته ، وهو كان يرهقهم من ��مره ع�صر�ً ، فال ينفك 
ي�صتطيعون  ب��ال��ك��اد  وه��م   - �لإع��الم��ي��ة  �لمعركة  خ��و���ش  ع��ن 
نحو  على  منه  ينال  م��ا�خ��ذ�ً  لهم  يترك  ل  وك��ان   - مالحقته 

مقنع لل�صامع ��و �لقارئ . 
��خطر �صهم  �إل��ى  ��ن ندلف  ه��ذه �لخلفية لزم��ة قبل 
�إعالمي وّجهه �ل�صهاينة لل�صقيري ومن خالل �صخ�صه 
ف��ي موؤتمر  ��ن���ه  زع��م��ه��م  وه���و  ب��ع��ام��ة  و�ل���ع���رب  للق�صية 
�صحفي عقده قبيل ��ن ي�صنو� عدو�نهم �صنة 1967 ، طالب 
باإلقاء �ليهود في �لبحر ، وب�صرعة فائقة طورها وروجها 
بن�صبتها   ) �لغربي  �ل�صهيوني   ( �ل�صهاينة  �لم�صوؤولون 
: ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر ي��ري��د �إل���ق���اء �ل��ي��ه��ود ف��ي �ل��ب��ح��ر ،   �إل�����ى
في  �ليهود  �إلقاء  يريدون  �لعرب   : ف�صارت  ر�صخوها  ثم 
 ، �لبحر . ولال��صف فاإن بع�ش �لعرب ، جهالة ��و تو�طوؤ�ً 

 

�ل�ح��و�ل فقد ظّل  ، لكن في كل  �لحملة  �صاركو� في  قد 
عن  �لن�صال  تتوقف  لم  �لتي  و�لقلعة  �ل��صا�ش  �لم�صدر 
�لوفاق  م��ن  معركة  وف��ي   ، �ل�صقيري  ه��ي  �إليها  �لتوجه 
�له�ش بين �لعرب �لمتخا�صمين قبل �لعدو�ن و��صتخد�م 
�لتعبوية  بالإذ�عة  ممثالً  �لم�صري  و�لإع��الم  �ل�صقيري 
�لنا�صرية �ل�هم ) �صوت �لعرب ومديرها ��حمد �صعيد ( 

كب�ش فد�ء؛ فا�طّلت �لفرية بر���صها مرة ��خرى . 
من  تجد  لم  �لفرية  ه��ذه  حقيقة  ��ن  �لموؤ�صف  وم��ن 
يجلوها با�صتثناء �إ�صار�ت محدودة �صفوياً ��ومبثوثة َعَر�صاً 
في مقالت هنا وهناك ، على نحو لم يبّدد �لكم �لهائل 
يح�صبون  من  بع�ش  �إن  بل   ، حينه  في  لها  �لترويج  من 
��نهم ين�صفون �ل�صقيري يطرحونها م�صفوعة بتبرير ��نه 
وهو �لم�صهور بحما�صته قد زّل ل�صانه فا�طلقها ، وتلقفها 
�ل�صهاينة ، ما يجعل من و�جب كل مخل�ش لت�صويب ما 
��ن ي�صعى لإماطة  �عترى تاريخنا �لفل�صطيني �لمعا�صر 
لثام �لتزوير ��و �لت�صليل �لذي ���صاء و�صيظل ي�صيء �إلينا 
ك�صعب و��مة من خالل �إ�صاءته ل�صناع هذ� �لتاريخ ما لم 

يقم جيل من �لباحثين بهذ� �لدور . 
بع�ش  ل��دى  تلّم�صناها  كما  �لو�قعة  ه��ذه  حقيقة  �إن 

�لم�صادر �لموثوقة هي على �لنحو �لآتي : 
 ، �لفرية  بهذه  �لمعنيين  ��كثر  ك��ان  نف�صه   �ل�صقيري 
لحقت  منذ   ،  1930 �صنة  منذ  ن�صا�تها  ج���ذور  تتبع  فقد 
و�ل�تا�صي  �لنا�صر  عبد  وحتى  �لح�صيني  ��م��ي��ن  بالحاج 
موّثقاً  و�فياً  تف�صيالً  �لق�صة  ل  وف�صّ  ، ��جمعين  و�لعرب 
��ورده  في كتابه » �لهزيمة �لكبرى ج2 « ، ومع ��همية ما 
كونه  �ل�صياق  �إدر�ج��ه في هذ�  �آثرنا عدم  فقد   �ل�صقيري 
» دفاع �لمتهم « لكننا �صّمّناه مالحق �لكتاب ، و�آثرنا هنا 

��ن نورد رو�يات �صهود ثقاة . 
1 ( �لدكتور حازم ن�صيبة في كتابه » نحن و�لعالم ، �ش 
�إلقاء �ليهود  ���ش107 - 110 « يقول تحت عنو�ن : ق�صة 

�لظروف  ل��ي  ��ت��اح��ت  ثالثة  م��ن  و�ح��د  لعّلني   : بالبحر 

 

- بمح�ش �ل�صدفة و�لموقع ول �صيء غيرهما - م�صاهدة 
ولدة هذه �ل�كذوبة �لكبرى في مهدها ، و��صتندت �إليها 
�إ�صر�ئيل « في �إقناع �لعالم با�ن �صعب فل�صطين و�ل�مة   «
�لعربية قد و�صعو� خطة محكمة لإلقاء يهود فل�صطين 
) �لم�صاكين ( في �لبحر ، ولم يم�ش على معاناتهم من 
��و  جاهل  لعالم  طبيعياً  وك��ان   . �صنتان  ��و  �صنة  �ل��ن��ازي��ة 
 ، ��ن يتعاطف مع » �لَحَمل �ل�صهيوني �لوديع «  متو�طئ 
و��ن يهتف لإنز�ل ��كبر نكبة �صد �صعب فل�صطين باقتالعه 
تحت  وت�صريده  وممتلكاته  وطنه  وم�صادرة   ، وطنه  من 

كل �صماء .
و��خذت   ، ��مامي  �خُتلقت  قلت  كما  �لكبرى  �ل�كذوبة 
طريقها �إلى و�صائل �لإعالم �لعالمي من �صاحة �لحناطير 

في مدينة حيفا في ��و�خر 1946 . 
وقد �ُصكلت لجنة ��نجلو - ��ميركية في عام 1946 جاءت 
�إلى فل�صطين و�لدول �لعربية �لمجاورة لدر��صة �لو�صع 
وتقديم تو�صيات �إلى �لحكومتين . ولقد ��صتمعت �للجنة 
�لعرب  من  كل  وهيئات  زعماء  من  لة  مطوَّ �صهاد�ت  �إل��ى 
و�ليهود ، وكانت تعقد �جتماعاتها يومياً في �إحدى قاعات 
لفندق  �لمقابلة  �ل�صاهقة  �لم�صيحية  �ل�صبان  جمعية 
بالتقرير  هنا  ���صيد  ��ن  و��ود   . �لقد�ش  في  د�وود  �لملك 
من  ناحية  كل  في  �لعربي  �لمكتب  ��ع��ده  �ل��ذي  �ل�صامل 
نو�حي �لق�صية ، بحيث لم يترك �صاردة ��و و�ردة �إل ��حاط 
بها ، وكان ���صلوبه مثالً ر�ئعاً للبحث �لعلمي �لمنظم �لذي 
��صترك فيه نخبة مختارة من رجالت �لفكر و�لعلم في 
فل�صطين ، و�لذي ت�صاوى في م�صتو�ه وربما فاق ما ��عدته 
�لوكالة �ليهودية و�لمنظمات �ل�صهيونية �لعالمية ومن 
يوؤ�زرها . وكان �ل��صتاذ ��لبرت حور�ني �ل��صتاذ و�لبّحاثة 
�لالمع في جامعة ��ك�صفورد ، �لمن�صق �لمحلي في �إعد�د 
�لتقرير . �إذن فلم يترك ل�حد �لزعم با�ن �لعرب كعادتهم 
لم يح�صنو� عر�ش ق�صيتهم على ��على م�صتويات �لإعد�د 
من  بوحي  ويحكم  ي�صتمع  ��ن  ي��ود  من  لكن  ؛  و�لتقديم 

نقاء �ل�صمير ومتطلبات �لعد�لة ؟ 
ب��ع��د -  ��ن �ل��م�����ص��ا�ل��ة ل��م ت��ك��ن - ك��م��ا تبين فيما  غ��ي��ر 
و�لرقم  بالحجج  �لحجج  ودفع  ��صتق�صاء حقائق  م�صا�لة 
لقر�ر  �صتار�ً  لتكون  �للجنة  تلك  ��ر�صلت  و�إنما   ، بالرقم 
�لذكر  �صيء  �ل�م��ي��رك��ي  �لرئي�ش  �ت��خ��ذه  ق��د  ك��ان  م�صبَّق 

 

) ترومان ( لإر�صال مئة ��لف مهاجر ��وروبي يهودي �إلى 
فل�صطين ، في �لوقت �لذي كان عرب فل�صطين ينتظرون 
من بريطانيا �لوفاء بالتز�مها بمنح فل�صطين ��صتقاللها 
بعد �لحرب بموجب �لكتاب �ل�بي�ش لعام 1939 مع وقف 
�لهجرة و�نتقال �ل�ر�ش . وهكذ� وقعت تو�صيات �للجنة 
�لإنجليزية - �ل�ميركية �لم�صار �إليها َوقع �ل�صاعقة على 
��هل فل�صطين ، و��حبطت �آمالهم في �لحرية و�ل�صتقالل 
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ووقف �لمد �ل�صهيوني . 
 �جتمع موؤتمر حيفا في قاعة مبنى في �صوق �لحناطير ، 
كما   ، �لمو�طنين  �آلف  وح�صره  وطنياً  مهرجاناً  وك��ان 
ح�صره ممثلو وكالت �ل�نباء �لعالمية و�ل�صحافة ، وكان 
في �لقد�ش �آنذ�ك ��كبر تجمع �صحفي عالمي بعد �لحرب 
�إطار�ً  �لجماهيري  �لتجمع  هذ�  كان   . �لثانية  �لعالمية 
ي�صم ��ع�صاء �لهيئة �لعربية �لعليا و�لفعاليات �ل�صيا�صية 
من جهة ) وكانو� متجمعين في غرفة �صغيرة في �لمبنى 
للتد�ول �لهادئ حول جدوى ��و عدم جدوى �لتعاون مع 
هذه �للجنة �لدولية ( . ��ما �لقاعة �لرئي�صية فكانت مليئة 
بالجماهير �لغفيرة في �نتظار ما �صت�صفر عنه مد�ولت 
��ع�صاء �لهيئة �لعربية �لعليا في �لغرفة �لمجاورة . وكان 
ل بد من �إ�صغال هذ� �لجمهور �لغفير و�لمتوقد حما�صاً 
 ، �ل��وق��ت  ل��م��لء  �صعرية  وطنية  وت����الو�ت  بليغة  بخطب 
حول  �صيا�صي  ق���ر�ر  م��ن  �صي�صدر  لما  نف�صية  وكتهيئة 
لجنة �ل�مم �لمتحدة . وكان �لخطباء و�ل�صعر�ء يعتلون 
و�ل�صعر في جو مفعم  �لخطابة  على  ويتعاقبون  �لمنبر 
�صبري  �ل�صيخ  �لمرحوم  �لمنبر  �عتلى  ثم   . بالحما�ش 
، و�رتجل خطبة حما�صية  عابدين ، وكان خطيباً مفوهاً 
�غت�صاب  �ليهود  �إذ� كان هدف   «  : �لقول  �إل��ى  به  و�صلت 
فل�صطين فو�هلل �صنلقي بهم �إلى �لبحر ! « . وكان �لبحر 
وفي   . �ل�متار  مئات  ب�صع  بعد  على  �لجتماع  من مكان 
 ذلك �لجو �لخطابي �لملتهب �صجت �لقاعة بالت�صفيق ، 
في  �لعادة  هي  كما  �لهو�ء  في  �لنارية  �لعيار�ت  و��طلقت 

مثل هذه �لمنا�صبات . 
كان يجل�ش بجانبي �صحفي ��ميركي كنت ��عرفه معرفة 
��م  �إذ� كان يمثل وكالة �ل��صو�صيتدبر�ش  ��ذكر  جيدة ، ول 
�ليونايتدبر�ش ، وكان يجل�ش خلفه �صحفي عربي نا�صئ 
بين  �لحدة  بالغة  �لمناف�صة  كانت   . يقال  ما  له  يترجم 
و�حد  ك��ل  وك���ان   ، �ل�صحفيين  م��ن  �لكبير  �ل��ج��م��ع  ه���ذ� 
منهم يعمل كل ما ي�صتطيع لالنفر�د ب�صبق �صحفي يعزز 
هذ�  �صمع  وعندما   . �صحيفته  ��و  موؤ�ص�صته  لدى  مكانته 
�لآذ�ن  ي�صّم  �لذي  و�لت�صفيق  �لعارم  �لحما�ش  �لمر��صل 
�إلى  �لتفت   ، عابدين  �ل�صيخ �صبري  قاله  لما  ��صتح�صاناً 
ماذ�  ؟!  �لخطيب  ق��ال  م��اذ�   : بلهفة  ل��ه  وق��ال  م�صاعده 
�إذ� كان �ليهود  ��نه قال  قال �لخطيب ! و��جابه م�صاعده 

ي�صتهدفون �غت�صاب فل�صطين ف�صنلقيهم في �لبحر . 
، وغادر  ��صمحو� لي  عندها قال �ل�صحفي �ل�ميركي 
مناق�صات  عنه  ت�صفر  قد  ما  �نتظار  دون  �لجتماع  قاعة 
�إلى د�ئرة  �ندفع كال�صاروخ  . لقد  �لعليا  �لعربية  �لهيئة 
بريد حيفا �لو�قعة في �صارع �لملوك ، و��ر�صل برقية ن�صرت 
�ل�صحف  كبريات  �صفحات  على  عري�صة  مان�صيتات  في 
�لعري�ش لها  �لعنو�ن  . كان  ��ي�صاً  �ل�ميركية و�ل�وروبية 
يقررون  حيفا  في  مجتمعون  عربي  �آلف  ع�صرة   «  : هو 

�إلقاء �ليهود في �لبحر « . ول�صقت هذه �ل�صورة �لمفتر�ة 
يومنا  حتى  �لغربي  �لعالم  ونفو�ش  عقول  في  و�لمزورة 
ي�صدره  ر�صمي  ق��ر�ر  وكا�نها  �لفقرة  تلك  ��ر�صلت   ... هذ� 
 . �لبحر  ف��ي  �ليهود  باإلقاء  عربي  م�صوؤول  �آلف  ع�صرة 
��لم يكن من �لو�جب �لنتظار ريثما ي�صدر قر�ر �لهيئة 

�ل�صيا�صية �صاحبة �لقر�ر ؟ 
2 ( ��نور �لخطيب محافظ �لقد�ش �صنة 1967 ، وهو 
تلك  في  �إن��ه  بل  لل�صقيري  ممالئاً  �عتباره  يمكن  ل  من 
�لآونة ، و�لخالف قائم بين �لمنظمة و�ل�ردن ، كان ��كثر 
بعد�ً عن �ل�صقيري يروي و�قعة �لموؤتمر �ل�صحفي �لذي 
عقده في �لقد�ش في �ل�ول من حزير�ن / يونيو ��ي قبيل 
��ي��ام فقط ؛ فيقول في كتابه ) مع  با�ربعة  �لعدو�ن  �صّن 
، �ش �ش  وذك��ري��ات  تا�مالت   : �لقد�ش  �لدين في  �صالح 
193 - 194 ( : و�صل �ل�صقيري �إلى �لقد�ش يوم �لخمي�ش 
31 ��يار / مايو 1967 ونزل كعادته في فندق �لقد�ش وقد 
زرته �صباح �لجمعة فوجدته جال�صاً على �ل�صرفة يحيط 
من  كبيرة  ومجموعة  �لإع���الم  ورج���ال  �ل�صحافيون  ب��ه 
و�ل��صو�ء  و�ل��ك��ام��ي��ر�ت   ، �لفرن�صي  �لتلفزيون  جماعة 
م�صّلطة عليه فا�خذت مكاني بهدوء في ركن منزٍو حتى 
يتم �لت�صوير و�لت�صجيل ، و��صتمعت �إلى جو�به على �صوؤ�ل 
بقي منهم  �صن�صمح لمن  با�ننا  قال  �إذ  �ليهود  عن م�صير 
�صن�صمح  كما   ، كثير�ً  عددهم  يكون  ولن   ، بالبقاء  ��حياء 

للبو�خر بنقلهم �إلى �ل�ماكن �لتي قدمو� منها . 
مالعب   ( كتابه  ف��ي  �لن�صا�صيبي  �ل��دي��ن  نا�صر   )  3
�لذكريات �ش �ش396 و397 ( يكتب : �إنه �صا�ل �ل�صقيري 
�لنحو  على  و�ل��و�ق��ع��ة  �ل�صابق  �ل�صحفي  �ل��م��وؤت��م��ر  ع��ن 

�لتالي : 
 - هل حقاً يا ��خي ��حمد ��نك قلت في ��و�ئل حزير�ن 
�إلى �لبحر  ��ن تقذف باليهود  با�نك تريد  من �صنة 1967 
و��ن �صمك �لبحر �ل�بي�ش ينتظر بفارغ �ل�صبر لكي تدق 
�صاعة �لحرب في�صبع �ل�صمك ويا�كل ما ي�صتهي من جثث 

�ليهود ؟ 
فعب�ش ��بو مازن في �صبه غ�صب وقال لي : 

- ) ي�صهد �هلل ��نها كذبة من ��كاذيب » �إ�صر�ئيل « و��نا 
��تحدى ��ي �صخ�ش ��و دولة ��و �إذ�عة ��و �صحيفة قادرة ��ن 

تثبت لي مثل هذ� �ل�صخف ب�صوتي ��و على ل�صاني ( .
ثم ��صتطرد ��حمد يقول لي : 

���صطورة  بث  على  تعي�ش  �صديقي  يا  �ل�صهيونية   -  
وحدها  ه��ي  ب��ا�ن��ه��ا  ت�����ص��وره��ا  معينة  ون��ف�����ص��ي��ة  �صيا�صية 

�ل�صحية �لمهددة بالفناء على يد �لمتطرفين �لعرب . 
- هذه �ل��صطورة ت�صمن لليهود تدفق �لمال �لعالمي 
�ل�ميركية  �لحماية  و��صتمر�ر   » �إ�صر�ئيل   « خز�ئن  على 
هذ�  مثل  ��طلق  لكي  غبياً  ول�صت   ،  » �إ�صر�ئيل   « ل�صيا�صة 
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�لقول ، ولكن �ليهود ماهرون في فنون �لدعاية و�ختالق 
�ل�ق���اوي���ل ، ف��ق��د و���ص��ع��و� م��ث��ل ه���ذ� �ل��ك��الم ع��ل��ى ل�صاني 
��نفي  ��ن  ��نا منه بر�ء . حاولت  ون�صروه في �لعالم بينما 
فلم  �لمتعددة  بياناتي  �����ص��درت   ، ��ح���د  ل��ي  ي�صتمع  فلم 
ين�صرها ��حد ، وقد ز�د في ��لمي وح�صرتي ��ن معظم ��هلي 
و�إخوتي قد �صدقو� مثل هذ� �لباطل ور�حو� يعاتبونني 

عليه ، وكا�نه حقيقة قائمة ثابتة .. ! 
4 ( �صمير عطا�هلل : وفي جملة ما ��خذ عليه �لغرب 
��نه قال : » �إننا �صوف نرمي �ليهود في �لبحر « . وتناقلت 
�ل�صحف ثم �ل�جيال هذ� �لزعم . وقد فوجئت �ل��صبوع 
�لما�صي ) تموز/ يوليو 2004 ( با�ن يكون �لزميل خالد 
وللزميل   . �ل�صائعة  بهذه  ��ي�صا  هو  ��خ��ذ  قد  �لق�صطيني 
�لكريم حقه وحريته في �لر��ي و�لموقف . وهو يمار�ش 
�لثنين بكل جر��ة ��دبية . لكنني ��عرف من �ل��صتاذ عبد 
�لمح�صن �لقطان ، �لذي كان ��قرب �لنا�ش �إلى �ل�صقيري ، 
��ن �لزعيم �لفل�صطيني �لر�حل لم يتفوه مرة و�حدة بمثل 
هذ� �لقول . ل في �لمجال�ش �لخا�صة ول في �لعلن . وقد 
�ل��صبق  �لرئي�ش  مع  ومطولة  عديدة  ح��و�ر�ت  لي  كانت 
ومالمحها  �ل�صقيري  مرحلة  حول   ، �لوطني  للبرلمان 
وبد�ية �لت�صال مع ماو ت�صي تونغ وهي �لمحادثات �لتي 

كان فيها �لقطان �إلى جانبه . 
هذ�  قريبة من  كلمة  ��و  عنه جملة  م��رة  ت�صدر  ول��م 
جمال  �لرئي�ش  �إل��ى  نف�صها  �لجملة  ن�صبت  وق��د   . �لقول 
���صهر  وق���ال   . بها  يتفوه  ل��م  ��ي�����ص��اً  وه��و   . �لنا�صر  عبد 
دبلوما�صيي بريطانيا �لموؤيدين للعرب كر�صتوفر ميهيو 
��ن يدفع  �إن��ه م�صتعد   ، �صنتين  �لعموم قبل  ��م��ام مجل�ش 
�لنا�صر  ��ن عبد  �آلف جنيه جائزة لمن يثبت له  خم�صة 
بع�ش  ��حيانا  نقبل  �إننا   . �لقبيل  ه��ذ�  ك��الم من  ��ي  ق��ال 
 . �للغة  في  نتقبلها  كما  �ل�صيا�صة  في  �ل�صائعة  �ل�خطاء 
ولكن علينا نحن ��ن نكون ��كثر �إن�صافا مع �ل�صقيري ل�ن 
�لذين قّولوه ما قيل لم يهدفو� �إلى �لفتر�ء عليه وحده 

بل علينا ��ي�صا . 
5 ( ويروي ��حمد بهاء �لدين في عموده ) يوميات ( 
في جريدة �ل�صرق �ل�و�صط / جدة ) تموز / يوليو 1981 ( 
��صتخد�م هذه �لفرية في �لوليات �لمتحدة في مو�جهة 
تلفزيونية مع د . فايز �صايغ فيقول : ��ذكر ��نه حدث بعد 
�نتهاء �لحرب با�يام ، ��ن دعت �إحدى محطات �لتلفزيون 
�لمذيع  ���صئلة  ليو�جه  �صايغ  فايز  �لمرحوم  �ل�ميركي 
من  �لح�صور  وم��ئ��ات   » �صكايند   « �لمعروف  �ل�صهيوني 

�ل�صهيونيين ��مام �لكامير� ، تحت �صيل من �ل��صئلة . 
و���ص��م��د ف��اي��ز ���ص��اي��غ ���ص��م��ود�ً ر�ئ���ع���اً . ورف���ع ب���ردوده 
�ل�يام  تلك  في  �لمنك�صة  �لعربية  �لروؤو�ش  كل  �ل�صجاعة 

�ل�صعبة . 
���ص��وؤ�ل و�ح���د �رت��ب��ك ف��اي��ز �صايغ ��م��ام��ه و��خ���ذ يدور 

�لنا�صر  ف��ي تهديد عبد  ر��ي���ه  ، وه��و  �لإج��اب��ة  ف��ي  حوله 
باإلقاء �ليهود في �لبحر . فحتى فايز �صايغ كان ي�صدق 

هذه �لو�قعة من كثرة ترديدها . 
وعلم عبد �لنا�صر بذلك �لبرنامج �لذي كان له وقتها 
رد فعل هائل . فا�ر�صل �إلى فايز �صايغ خطاباً بخط يده 
يهنئه وي�صكره ��ولً على بر�عته و�صجاعته في ذلك �لوقت 
�لع�صيب وفي قلعة �ل�صهيونية نيويورك ، ويقول له ثانياً 
�آخر  ��ي زعيم عربي  ��ن��ه ل هو ول  من  ��ن يكون متا�كد�ً 
��خرى  ��ي مناظرة  ، فهو في  نطق بهذه �لجملة �إطالقاً 
 . مطمئن  وه��و  تماماً  �ل��و�ق��ع��ة  ه��ذه  ينفي  ��ن  ي�صتطيع 

 

ويدعوه ثالثاً �إلى زيارة �لقاهرة ومقابلته . 
وقبل ذلك ، كان عبد �لنا�صر قد ��مر كل ما لديه من 
و�لإذ�ع���ات  و�لت�صريحات  �لخطب  كل  بمر�جعة  ��ج��ه��زة 
�لعربية لمدة �صنة كاملة للتا�كد من ���صل هذه �لحكاية . 
وج����اء �ل��م��رح��وم ف��اي��ز ���ص��اي��غ �إل����ى �ل��ق��اه��رة ملبياً 

 

�ل���دع���وة . وك����ان م��ن��ده�����ص��اً م���ن ه���ذه �ل�ك����ذوب����ة ودرج���ة 

 

�نت�صارها . وكان قد كذبها قبل مجيئه وتحدى ��ي مخلوق 
��ن يثبت عك�ش ذلك . وروى لي وقتها ، ��نهم عدلو� �لق�صة 
��ح��م��د �ل�صقيري  �إن �ل��ذي ق��ال ه��ذه �لجملة ه��و  وق��ال��و� 

رئي�ش منظمة �لتحرير في ذلك �لوقت . 
وم���ن �ل��ب��ح��ث �ل����ذي ��م����ر ب��ه ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر ظ��ه��ر ��ن 
��حمد �ل�صقيري لم يقل هذه �لكلمة من قبل . وقد ��كد 
�لق�صة مختلقة  ��ن  وقتها  �ل�صقيري  ��حمد  �لمرحوم   لي 
��ح��م��د �ل�صقيري قبل  ���ص��يء ق��ال��ه  ��ق����رب  . وك���ان  ت��م��ام��اً 
�صا�له عن  ��جنبياً  ��ن �صحفياً  يونيو هو   / حرب حزير�ن 
ماذ� يمكن لليهود ��ن يفعلو� لو قبلت » �إ�صر�ئيل « بعودة 
�لفل�صطينيين �إلى بالدهم ، فرد �ل�صقيري قائالً : من �صاء 
منهم �لبقاء �صيبقى كمو�طن عادي ، ومن جاء من ور�ء 
 �لبحار ول يريد �لبقاء ، ي�صتطيع ��ن يعود من حيث ��تى . 
وهو كالم ل عالقة له �إطالقاً بمقولة » �إلقاء �ليهود 
دون  �لآن  حتى  �لإ�صر�ئيليون  يرددها  �لتي   » �لبحر  في 

حياء من �لكذب . 
��م��ا محمد ح�صنين هيكل فله رو�ي��ة تتماهى في   ) 6
جوهرها مع رو�ية بهاء �لدين ، ��وردها في كتابه حديث 

�لمبادرة على �لنحو �لآتي : 
) ولعّلي ���صتطرد هنا �إلى رو�ية �لق�صة �لحقيقية لهذ� 
؛  �لعربية  �لقومية  بالحركة  �فتر�ء  ��ل�صق  �لذي   �ل�صعار 
تيتو  ب��روز  �لرئي�ش  ك��ان   ، �صنة 1966  م��ن  ي��وم  ذ�ت  ففي 
يتحدث مع جمال عبد �لنا�صر عن �لم�صكلة �لفل�صطينية 
وقال �لرئي�ش تيتو في �إخال�ش �صديق : �إن ق�صيتكم ل 
ي�صاعدها ��ن تطلقو� �صعار�ً ك�صعار �إلقاء �ليهود في �لبحر . 

 

���صتعمل هذ� �ل�صعار  �إنني لم  وقال جمال عبد �لنا�صر : 
في حياتي ، و��نا ل�صت متحم�صاً له . 
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��ن��ن��ي ك��ن��ت ��ظنك  وق���ال تيتو ف��ي ده�����ص��ة : �ل��غ��ري��ب 
�لحو�ر  هذ�  ح�صرت  ��نني  و��تذكر   ، �ل�صعار  هذ�  �صاحب 
لقائه  بعد  �لنا�صر  عبد  جمال  ��ن  و��ت��ذك��ر  �لثنين  بين 
بالرئي�ش تيتو طلب �إجر�ء تحقيق في ���صل هذ� �ل�صعار 
وم�صدره . وجرى تحقيق و��صع �لنطاق �صاركت فيه في 
ذلك �لوقت كل ��جهزة رئا�صة �لجمهورية ووزر�ء �لإر�صاد 
�لقومي في م�صر ووزر�ء �لخارجية ، و���صفر �لتحقيق عن 
��ن م�صرياً م�صوؤولً ��و غير م�صوؤول لم يطلق هذ� �ل�صعار . 

 

 ، كذلك  يطلقه  لم  �لعرب  �لم�صوؤولين  من  ��ح���د�ً  �إن  بل 
وكان ��قرب �صيء له ، و�إن �ختلف معناه عنه ، هو جو�ب 
�لجامعة  ع��ام  ��م��ي��ن  ع���ز�م  �لرحمن  عبد  �ل�صيد  ��ع��ط��اه 
 . �لتق�صيم  ق���ر�ر  ���ص��دور  ج��و  وف��ي   ،  1947 �صنة  �لعربية 
�ل�صبب  ع��ن  ب�����ص��وؤ�ل  بريطاني  �صحفي  �إل��ي��ه  ت��وج��ه  فقد 
�لذي يدعوه �إلى معار�صة قر�ر تق�صيم فل�صطين ، وعما 
بالبو�خر  �لقادمون  �ليهود  �لمهاجرون  يفعله  ��ن  يمكن 
�ل��رح��م��ن هو  �إل���ى فل�صطين . وك���ان رد عبد  ��وروب����ا  م��ن 
قوله : ) لقد جاءو� بالبحر وي�صتطيعون ��ن يعودو� منه 
�إلى حيث جاءو� ( . وهو معنى مختلف كثير�ً عن معنى 
�لتحقيق  نتيجة  ��ن  و��ت��ذك��ر   ، �لبحر  ف��ي  �ليهود  �إل��ق��اء 
و��تذكر   . يوغو�صالفيا  ف��ي  تيتو  �لرئي�ش  �إل���ى  ��ر���ص��ل��ت 
�ل��صدقاء  من  لعدد  بعد  فيما  �لق�صة  روي��ت  ��نني  ��ي�صاً 
 �لبريطانيين ، وبينهم �لوزير �ل�صابق كري�صتوفر مايهيو ، 
كتب  وه��ك��ذ�   ، ��ق��ول��ه  مما  م��ت��ا�ك��د�ً  كنت  �إذ�  عما  و�صا�لني 
خم�صة  لتقديم  ��صتعد�ده  ع��ن  فيه  ��ع��ل��ن  م��ق��الً  مايهيو 
�صعار  ن�صبة  ي�صتطيع  �صخ�ش  �إ�صترليني ل�ي  ��لف جنيه 
 ، ��و عربي  م�صوؤول م�صري  �إل��ى  �لبحر  في  �ليهود  �إلقاء 
وبادر ��حد �ل�صحفيين �لإ�صر�ئيليين �لعاملين في لندن 
�آلف  �إلى رفع ق�صية على كري�صتوفر يطالبه بالخم�صة 
��دلة  ��ن يقدم  �لمحكمة  ��م��ام  ، وطالبه كري�صتوفر  جنيه 
�لم�صوؤولين  �ل��ع��رب  م��ن  ��ح��د  �إل��ى  �لت�صريح  ن�صبة  على 
وعجز �ل�صحفي �لإ�صر�ئيلي ، وحكمت �لمحكمة برف�ش 

�لدعوى ( . 
7 - ع��ل��ى ��ن م��ا ي��وؤ���ص��ر �إل����ى ح�����ص��ور ه���ذه �ل��ف��ري��ة ، 
برغم كل ما �صبق في �لمجتمع �لعربي بمثقفيه ونخبه 
ب��ل وم��ن خاللهم وبنقد ذ�ت���ي ج���ريء ه��ام ه��و م��ا كتبه 
�لجفري  �هلل  عبد  �ل�صعودي  �لعربي  و�ل�صحافي  �لكاتب 
) �صحيفة �ل�صرق �ل�و�صط - جدة 1984/1/18 ( ��ي بعد 
��كثر من ��ربعة عقود على �إطالق �لفرية بعد ��ن كان كتب 
عنها كحقيقة م�صّلمة ، فقد عاد فكتب ناق�صاً ما كتبه بعد 

��ن ��صتبان �لحقيقة : 
ل�ن���ن���ي ك��ت��ب��ت ف���ي ه���ذ� �ل��م��ك��ان ق��ب��ل ف��ت��رة م�صتهالً 
فقد   .. �ل�صتينات  في  ��صتهرت  كلمة  با�صتخد�م  عبار�تي 
بادر بالكتابة �إلي بع�ش �لإخوة من �لقر�ء �لعرب .. منهم 
من  ومنهم   ، �ل��ع��ب��ارة  بتلك   » �لتذكير   « علي  ي��ل��وم  م��ن 
ي�صتهجنها حين �عتبرني قد ذّكرت بها ، ومنهم من ينفي 

قولها في تلك �لفترة ! 
 و��مام كل تلك �لر�صائل .. كان ل بد لر�صالة معينة ، 
�إلى  و���صغي   ، عندها  و��توقف   ، �إليها  ت�صدني  ��ن  مميزة 
كانت  فقد   .. �ل�صطور  خلف  من  �لمنبعث  كاتبها  �صوت 
 » �ل�صقيري  ��ح��م��د  م��ازن   « �ل�صيد  م��ن  مر�صلة  �لر�صالة 

�لمقيم بمدينة جدة . 
بها في مطلع كلمتي  ��ما �لعبارة �لتي كتبتها مذكر�ً 
�ل��ت��ي ن�����ص��رت ق��ب��ل ف��ت��رة .. ف��ق��د ك��ان��ت ه��ي ت��ل��ك �لعبارة 
 �لم�صهورة ، �لقائلة : » �صنقذف ب� » �إ�صر�ئيل « �إلى �لبحر « ! 
�صخ�صين  ��ن  �لعبارة  تلك  هوية  عن  �لمعروف  وك��ان 
عربيين رّدد�ها في فترة �ل�صتينات .. �ل�ول : كان �لرئي�ش 
�لر�حل » جمال عبد �لنا�صر « ، و�لآخر : كان �لمنا�صل 
ن�صبت  وق��د   ..  » �ل�صقيري  ��حمد   « �ل��ر�ح��ل  �لفل�صطيني 
تلك �لعبارة في كلمتي �إلى » �ل�صقيري « مثلما كنا نقر�� ، 

ون�صمع حينذ�ك ! 
��حمد   « « �بن �لمنا�صل �لر�حل  �ل�صيد » مازن  ولكن 
�ل�صقيري « ��ر�د ��ن يد�فع عن ��بيه ، وهذ� حقه بالطبع ، 
ولعله ��ر�د بالإ�صافة �إلى ذلك ��ن ي�صحح معلومة �صائعة 
��ك��د لي ذلك في ر�صالته .. حتى ل تح�صب  بالخطا� كما 
في تاريخ رجل قدم خدمات لق�صية بالده و��ر�صه و�صعبه 
�لعربية من  �ل��ف��ت��رة  تلك  ف��ي  وق��در�ت��ه  �ج��ت��ه��اده  ح�صب 

�ل�صر�ع �لإ�صر�ئيلي - �لعربي ! 
ويقول �ل�صيد » مازن « في ر�صالته : 

 » ق���ر��ت كلماتك ف��ي - ظ��الل - �ل�����ص��رق �ل�و���ص��ط ، 
دخولك  ك��ان  �ل��ت��ي   ،  ) 1983/12/22م   ( 1404/3/18ه������� 
�إلى  �لإ�صارة  عبر  �لموؤلم  �لمحزن  مو�صوعها  �صلب  �إلى 
�لمرحوم ��حمد �ل�صقيري ، وحكاية : » �صنقذف باإ�صر�ئيل 
�إلى �لبحر « .. وقد ر��يت ��ن ��بعث �إليك �صورة لما كتبه 
�ل��صتاذ ��حمد بهاء �لدين منذ مدة عن هذه �لحكاية في 
��نه لم يتح لك  ، و�ل��ذي يبدو  يومياته بال�صرق �ل�و�صط 
 مطالعته في حينه .. وبمثل ما كتب �ل��صتاذ بهاء �لدين ، 
فقد كتب �آخرون في �صحف ومجالت عربية ��خرى ، �إل 
فقد   ، ه��ذه  �لتعي�صة  ��يامنا  في  و�لما�لوف  كالمعتاد  ��ن��ه 
ظل �نت�صار وترديد �لحكاية �ل�كذوبة �لإ�صر�ئيلية ��و�صع 
و��قوى من �نت�صار وترديد �لرو�ية �ل�صدوقة �لعربية « ! 
بهاء  ��حمد   « �ل��صتاذ  بالفعل على عمود  وقد �طلعت 
�لنووي  للمفاعل  �لعدو  ق�صف  �إث��ر  كتبه  �ل��ذي   » �لدين 
�لعبارة  « هي �صاحبة تلك  �إ�صر�ئيل   « .. وكانت  �لعر�قي 
 ، ��طلقتها  ولكنها   ،  » �لبحر  �إل���ى  باإ�صر�ئيل  �صنقذف   «
��نها عبارة قالها �لرئي�ش �لر�حل » جمال  وروجتها على 
عبد �لنا�صر « ، ثم ز�دت على ذلك .. با�ن ن�صبتها لل�صيد 
��حمد �ل�صقيري ، وكان ر���صا فل�صطينيا بارز� ينا�صل �صد 

�ل�صتعمار �لإ�صر�ئيلي ، و�صد �لحتالل ل�ر�صه . 
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كان �لهدف من ترويج تلك �لعبارة ��ن ي�صدقها �لر��ي 
ما  �نظرو�   : للعالم   » �إ�صر�ئيل   « لتقول   ، �لعالمي  �لعام 
�لذي يفكر فيه �لعرب وينتوونه �صدنا .. بمعنى ��ن �لعدو 
في  يومها  �ل��دي��ن  بهاء  �ل����ص��ت��اذ  ��و���ص��ح  كما  �لإ�صر�ئيلي 
و�لعمل   ، �لع�صكري  �لعمل  بين  �لربط  ُيحكم   «  : عموده 
 �ل�صيا�صي ، و�لعمل �لدعائي ، و�لتمهيد لدى �لر��ي �لعام « ! 
��ما �ل�صيد » ��حمد �ل�صقيري « فقد كان في تلك �لفترة 
يعطي ما لديه من روؤي��ة �صيا�صية للغد .. في رحى تلك 
.. ولكن  �لظروف �لع�صيبة �لتي تطحن �لوطن �لعربي 
�إمكاناته كانت متو��صعة ، ولم تبد�� �لمقاومة �لفل�صطينية 
حينذ�ك  تبدو  �لمقاومة  ولكن   ، بعد  �لحقيقي  ن�صالها 
خطر�ً قادماً على » �إ�صر�ئيل « لم يعلن عن نف�صه ، ولكنه 

�لخطر �لمتوقع في ��ي لحظة ! 
وكانت �ل�مة �لعربية ، كما و�صف �ل�صيد �ل�صقيري في 
كتابه �لذي ���صدره بعد �ن�صحابه �إلى �لظل ، بعنو�ن : من 
ت��رزح تحت  �لتي   « �ل�م��ة  ، هي تلك  �لهزيمة  �إل��ى  �لقمة 
وعدو�نه  لطغيانه  حد  ل  �إ�صر�ئيلي  �حتالل   : كارثتين 
ويعبئ   ، �ل�صفوف  يوحد  ��ن  ي�صتطع  ل��م  عربي  وحكم   ،

�لقدر�ت ، ويح�صد �لطاقات « ! 
ثم ��رجع بعد ذلك كله �إلى م�صمون كلمتي �لتي علق 

عليها �ل�صيد » مازن �ل�صقيري « فا�قول : 
نحن نحتاج �إلى قدر�ت عربية ، وح�صد طاقات موؤمنة 

بفعل �لن�صال �لمت�صامن ! 
م��ن خ��ال���ص��ة م��ا �صبق ن��الح��ظ ��ن ه���ذه �ل��ف��ري��ة قد 

���صابت �لعديدين : 
�لحاج ��مين �لح�صيني في �لثالثينات
�ل�صيخ �صبري عابدين في �ل�ربعينات

عبد �لرحمن عز�م في �ل�ربعينات
��حمد �ل�صقيري في �ل�صتينات

جمال عبد �لنا�صر في �ل�صتينات
ي�صاف �إلى هوؤلء من ر�جع رو�ية �ل�صقيري نف�صه كل 

من : 
نور �لدين �ل�تا�صي

��نور �ل�صاد�ت
وهنا نوّد ت�صجيل ما يا�تي : 

حتى  بد�يتها  منذ  للفرية  �لحقيقي  �لن�ش  �إن   )  1
نهايتها �لتي لم تنته يت�صمن عن�صرين : 

مو�طنون  هم   ،  1918 �صنة  حتى  فل�صطين  يهود   -  1
فل�صطينيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

ذل��ك منذ  بعد  وف��دو�  �لذين  �لمهاجرين  - وج��ود   2
ع��ه��د �لن���ت���د�ب �ل��ب��ري��ط��ان��ي وج����ود غ��ي��ر �صرعي 
وكما   ، وع��دو�ن��اً  ���ص��ر�ً  �لفل�صطينيين  على  ُف��ر���ش 

جاوؤو� بالبحر ، يعودو� بالبحر . 
تعّر�ش  �ل���ذي���ن  و�ل�����ص��ح��ف��ي��ي��ن  �ل��ل��ج��ان  ك���ل  �إن   -  3
ل��صئلتهم  و�ل��ع��رب  �لفل�صطينيون  �ل��م�����ص��وؤول��ون 
كانو�  فل�صطين  ف��ي  �ل�����ص��ه��ي��ون��ي  �ل���وج���ود  ح���ول 

يقحمون �ل�صوؤ�ل نف�صه : 
هل �صتلقون باليهود في �لبحر ؟ 

وجميعهم كان يجيب بالنفي . 
ومع هذ� فقد كان حرف �لنفي يحذف عند �لن�صر .

4 - �إن هذه �لو�قعة كانت تثار في مفا�صل هامة من 
�لق�صية ��همها : 

- لجنة ) ثورة �لبر�ق ( 1930
- �صدور قر�ر �لتق�صيم 1947

- �إرها�صات عدو�ن 1967
وه����ذ� م���ا ي���وؤك���د ��ن���ه���ا ج���زء ه���ام م���ن �لخطة 
�لحركة  �بتدعتها  �لتي  �ل�صهيونية  �لإع��الم��ي��ة 
�ل�صهيونية ل �صيما بعد �لحرب �لعالمية �لثانية 
بمعاناة  �لإن�صاني  �لعالمي  �لوجد�ن  في  لربطها 
بين  مقاربة  محاولة  في  �لنازية  يد  على  �ليهود 
جر�ئمهم  عن  �لنظر  ل�صرف   ، و�لنازيين  �لعرب 
��ر�ش  وطئو�  منذ  �لم�صتمرة  و�لعن�صرية  �لنازية 

فل�صطين . 
و��خ��ي��ر�ً ، ف��ال ب��د م��ن �لإ���ص��ارة �إل��ى ��ن ك��ل م��ن ُذكرت 
ر�فقت  �لذي  بالقدر  �لفرية  تر�فقهم هذه  لم  ���صماوؤهم 
فيه �ل�صقيري �لذي لم يجد في حينه ول بعد ذلك �إعالماً 
- عربياً على �ل�قل - يو�صح �ل�صورة ويمحو هذه �لفرية ، 

 

�لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  بتا��صي�ش  فال�صقيري 
�لق�صية  م�صيرة  ف��ي  �لكبرى  �لتاريخية  �لنقلة  ��ح���دث 
�لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  بعث  خ��الل  م��ن  �لفل�صطينية 
�ل�صمير  في  ي�صتقر  ك��اد  ��ن  بعد   ، �لفل�صطيني  و�لكيان 
�لعولمة  ع�صر  بم�صميات  �لدولي  �لمجتمع  ��و  �لعالمي 
�ليوم ��ن لي�ش هناك ق�صية �صعب فل�صطيني ، و�إنما ق�صية 

لجئين بمعنى ) �لإغاثة �لإن�صانية ( . 
و�لعدو يدرك جيد�ً ��ن هذه �لخطوة ، وما ر�فقها من 
��ن  يمكن  وعلمية  و�إعالمية  ومالية  ع�صكرية  موؤ�ص�صات 

توؤ�ص�ش بدء �لنق�ش �لعملي للكيان �ل�صهيوني . 
هذ�  على  �ل�صقيري  على  �ل�صديد  �لتركيز  ك��ان  لهذ� 
���صبح  حين   ،  1967 �صنة  هزيمة  بعد  وخا�صة   . �لنحو 

�ل�صقيري ل بو�كي له .. 
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ملحق )4( 
اأع�شاء الموؤتمر الفل�شطيني الأول)1(

 الذي عقد في القد�س عام 1964م
والذي اأعلن قيام منظمة التحرير الفل�شطينية

مقدمة : 
��ما   ، وذو�ت  ���صماء  فيه  �صيرى  �لقد�ش  في  �لذي عقد  �لفل�صطيني  �لموؤتمر  في  و�لم�صاركين  �ل�ع�صاء  لقائمة  قارئ  ��ي  �إن 
�لم�صاركين  و�صهاد�ت  مذكر�ته  خالل  من  فيقدرون  �لموؤتمر  هذ�  في  �لفل�صطيني  �ل�صمل  لم  في  �ل�صقيري  لجهود  �لمتابعون 
جهوده �لتي ��دت �إلى ��ن يمثل �لموؤتمر �لفل�صطينيين في �ل�صفتين و�لقطاع و�صائر ��ماكن �ل�صتات �لفل�صطيني ، لكن جانبا مهماً 
بل ومهم جد�ً لم تجر �لإ�صاءة عليه حتى �لآن هو ��ن يمثل هذ� �لختيار جميع �لجغر�فيا �لفل�صطينية قبل �لنكبة ، وهو ��مر لم 

يكن ��قل �صعوبة من �لعو�مل �ل�خرى �لتي �عتر�صت جو�نب �لختيار و�لتمثيل . 
خيري �لدين ��بو �لجبين �لذي و�كب وتابع جزء�ً مهماً من معاناة �ل�صقيري في تلك �لمرحلة حر�ش على تغطية هذ� �لجانب 
من خالل قائمة �لم�صاركين �لالحقة ، وهو جهد ُم�صٍن ول ريب حين يجيء بعد خم�صة و��ربعين عاماً على �لحدث لقي خاللها 

�لكثيرون من �لمعنيين وجه ربهم .
و��بو �لجبين هو ��قدر من يقوم بهذه �لمهمة كونه ظل على تو��صل مع معظم زمالئه من ��ع�صاء ذلك �لموؤتمر ، وقد حر�ش 
��ي�صا على ��صتيفاء ��كثر ما يمكن من �لمعلومات و��صتق�صائها با�كبر جهد م�صتطاع ، �بتغاءً للدقة �آملين ممن لديه ��ية �إ�صافات 

��و ت�صويبات مو�فاتنا بها . 
 

اأع�شاء الموؤتمر الفل�شطيني الأول 

القطاع / ال�شاحة التي مثلها مكان الإقامةا�شم الع�شوم�شل�شل
�نتخب في �لكويتطولكرم�إبر�هيم حّماد  1 
ر�صح عن نابل�شنابل�ش�إبر�هيم �لخطيب  2 
ر�صح عن طولكرم�لمالحة / �لقد�ش�إبر�هيم �لدروي�ش  3 
�نتخب في �لكويت�لمجدل�لدكتور �إبر�هيم زّقوت  4 
�نتخب في قطاع غزة غزة�إبر�هيم �ل�صقا  5 
ر�صح عن نابل�شنابل�ش�إبر�هيم �صنوبر  6 
ر�صح عن م�صر��صتقر في م�صر بعد �لنكبة �إبر�هيم عي�صى  7 
ر�صح عن �إربد بئر �ل�صبع��حمد ��بو غيد�  8 
ر�صح عن جنينيعبد / جنين ��حمد ��مين �ل�صعد  9 
ر�صح عن ��ريحا ��حمد جبريل  10 
ر�صح عن م�صر �صفد��حمد خليفة  11 
ر�صح عن عّمان حيفا��حمد �لخليل  12 
ر�صح عن نابل�ش نابل�ش�لدكتور ��حمد �صروري  13 
ر�صح عن عّمان ��صتقر في عّمان بعد �لنكبة �لحاج ��حمد �صعد  14 
ر�صح عن عّمان يافا��حمد �صليم �لدجاني  15 
�للجنة �لتح�صيريةعكا��حمد �ل�صقيري  16 
 ر�صح عن ليبيا يافا�لدكتور ��حمد �صدقي �لدجاني  17 
ر�صح عن ليبيا ��صتقر في جنين بعد �لنكبة ��حمد �لعبد �هلل   18 

)1( �إعد�د : ع�صو �ملوؤمتر خريي �لدين ��بو �جلبني .
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ر�صح عن م�صر�لقد�ش��حمد عقل  19 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�ش��حمد علي �لعي�صاوي  20 
ر�صح عن قطرحتة / �لفالوجة ��حمد كمال عدو�ن  21 
�نتخب في قطاع غزة�لمجدل��حمد محمد عبد �لعزيز ��بو �صرخ  22 
�نتخب في قطاع غزة ��صتقر في قطاع غزة بعد �لنكبة ��حمد محمد علي  23 
�ل�عيان و�لنو�ب دور� / �لخليل��حمد محمود حجة  24 
ر�صح عن طولكرم ��صتقر في طولكرم بعد �لنكبة ��حمد �ليو�صف  25 
ر�صح عن عّمان�لقد�ش�إ�صحق �لن�صا�صيبي  26 
ر�صح عن عّمانيافا���صعد �لدرهّلي  27 
�ل�عيان و�لنو�ب�لظاهرية / �لخليل �إ�صماعيل ��بو عاّلن   28 
ر�صح عن �لزرقاء �للد�إ�صماعيل بدر�ن  29 
�لمغتربون  �إ�صماعيل ب�صير  30 
�ل�عيان و�لنو�ب�لخليل�إ�صماعيل حجازي  31 
ع�صو �صرف�للد�إ�صماعيل �صّموط  32 
ر�صح عن لبنان��صتقر في لبنان بعد �لنكبة �إ�صماعيل �ل�صيخ ح�صن  33 
ر�صح عن ��ريحا��صتقر في ��ريحا بعد �لنكبة �إ�صماعيل محمد �إ�صماعيل  34 
ر�صح عن عّمان �لرملة�إ�صماعيل �لنّحا�ش  35 
�لنقاباتيافا�لدكتور ��لفرد طوبا�صي  36 
ر�صحت عن لبنانغزة��لك�صاندر� ظريفة  37 
ر�صح عن بيت لحم بيت لحم�ليا�ش �لبندك  38 
�ل�عيان و�لنو�ب ��صتقر في �ل�ردن بعد �لنكبة �إميل حنا �صافية   39 
ر�صح عن عّمان ��صتقر في عّمان بعد �لنكبة �إميل كردي   40 
ر�صح عن عّماننابل�ش��مين �صاهين  41 
�لهيئات �لن�صائية�لقد�ش��مينة �لح�صيني  42 
ر�صح عن �لقد�ش بيت جال��نطون ��لبينا   43 
�ل�عيان و�لنو�ب�لقد�ش��نور ن�صيبة  44 
ر�صح عن ليبياجنين�لدكتور ��ني�ش �لقا�صم  45 
ر�صح عن م�صرغزة�إياد �ل�صّر�ج  46 
ر�صح عن نابل�شبديا / نابل�ش��يوب طه  47 
�ل�عيان و�لنو�بر�م �هلل��يوب م�صّلم  48 
�لنقابات بدر �لزعبي  49 
�لهيئات �لن�صائية ب�صمة فار�ش  50 
ر�صح عن بيت لحمبيت لحمب�صارة �لقنو�تي  51 
ر�صح عن عّماننابل�ش�لدكتور ب�صير �لب�صطامي  52 
ر�صح عن �لزرقاءيافاتح�صين �لكريدلي  53 
ر�صح عن نابل�شنابل�شتح�صين كمال  54 
ع�صو �صرفيافاتمام �ل�كحل �صموط  55 
ر�صح عن م�صرقلقيليةتي�صير ُقبعة  56 
ر�صح عن بيت لحمبيت لحمجبر� خمي�ش  57 
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ر�صح عن �لقد�ش�لقد�ش�لمطر�ن جبر�ئيل ��بو �صعدي  58 
ر�صح عن لبنان��صتقر في لبنان بعد �لنكبة جري�ش قي�صر �صمعان   59 
ر�صح عن عّمان ��صتقر في عّمان بعد �لنكبة جري�ش نجمة  60 
ر�صح عن م�صردير �لبلح / غزةجعفر �لم�صدر  61 
ر�صح عن ر�م �هللر�م �هللجليل حرب  62 
�نتخب في قطاع غزة غزةجمال �ل�صور�ني  63 
ر�صح عن نابل�شنابل�شجمال �لقا�صم  64 
ر�صح عن جنينجنينجمال قا�صم عبد �لهادي  65 
�لمغتربونبيرزيت�لدكتور جمال نا�صر  66 
�ل�صحافةبئر �ل�صبعجمعة حّماد  67 
ر�صح عن عّمان�لقد�شجميل بركات  68 
ر�صح عن م�صر�لرملةجميل �لتاجي  69 
�نتخب في قطاع غزة غزةجميل عبد �هلل ��بو معيلق   70 
ر�صحت عن م�صرقولية / �للد جهاد ح�صن �صالمة   71 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�شجورج خ�صر  72 
ر�صح عن عّمان�لقد�ش جورج ذيب  73 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�ش�لدكتور جورج فرح  74 
�ل�عيان و�لنو�بعنبتا / طولكرم حافظ �لحمد �هلل  75 
ر�صح عن �لخليل�لخليل �لدكتور حافظ عبد �لنبي   76 
ر�صح عن م�صربئر �ل�صبعحامد ��بو �صتة  77 
�نتخب في قطاع غزة غزةحبيب جر�دة  78 
 �نتخب في قطاع غزة ��صتقر في �لقطاع بعد �لنكبة �ل�صيخ ح�صن ��بو جابر  79 
ر�صح عن لبنان��صتقر في لبنان بعد �لنكبة ح�صن �ل�يوبي  80 
ر�صح عن نابل�ش��صتقر في نابل�ش بعد �لنكبة ح�صن حمد من�صور  81 
ر�صح عن عّمانعكاح�صن حّو�  82 
ر�صح عن �لزرقاء�لعبا�صية / يافا ح�صن د�وود خالد  83 
ر�صح عن �لزرقاءلفتا / �لقد�ش ح�صن ر�صيد   84 
ر�صح عن �لزرقاء�لقد�شح�صن زهر�ن  85 
ر�صح عن �صورية��صتقر في �صورية بعد �لنكبة ح�صن �ل�صامي  86 
ر�صح عن لبنان��صتقر في لبنان بعد �لنكبة ح�صن �صبالق  87 
ر�صح عن ر�م �هللر�م �هللح�صن �لعاروري  88 
�ل�عيان و�لنو�ب�لعبا�صية / يافا ح�صن عبد �لفتاح دروي�ش  89 
ر�صح عن طولكرمحيفاح�صن علي �ل�صباريني  90 
�ل�عيان و�لنو�ب�لقد�شح�صن �لكاتب  91 
ر�صح عن طولكرمعاّلر / طولكرم ح�صني �لحاج علي �صديد  92 
ر�صح عن جنينجنينح�صني �ل�صوقي  93 
ر�صح عن طولكرمقلقيليةح�صين عبد �هلل �صبري  94 
�ل�عيان و�لنو�بنابل�شحكمت �لم�صري  95 
ر�صح عن طولكرمطولكرمحلمي حنون  96 
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ر�صح عن عّمانيافاحليم �صابا  97 
ر�صح عن ما�دبابئر �ل�صبع�ل�صيخ حماد بن �صعيد   98 
�نتخب في قطاع غزة ��صتقر في قطاع غزة بعد �لنكبة �ل�صيخ حمد�ن �لم�صري   99 
ر�صح عن ر�م �هلل�لرملةحمدي �لتاجي �لفاروفي  100 
�نتخب في قطاع غزة ��صتقر في قطاع غزة بعد �لنكبة حمدي حرز�هلل  101 
ر�صح عن نابل�شنابل�شحمدي كنعان  102 
�نتخب في قطاع غزة ��صتقر في قطاع غزة بعد �لنكبة حميد �ل�صوفي  103 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�شحيدر دروي�ش  104 
�نتخب في قطاع غزةغزة�لدكتور حيدر عبد �ل�صافي  105 
ر�صح عن �صوريةعكاخالد �لجر�ح  106 
�نتخب في �لكويت حيفاخالد �لح�صن  107 
 ملحق  خالد عبد �هلل  108 
ر�صح عن �صورية�لنا�صرةخالد �لفاهوم  109 
ر�صح عن عّمان�لرملةخلو�صي �لخيري  110 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�شخليل �ل�صلو�ني  111 
�نتخب في �لكويتيافاخليل �ل�صاعر  112 
ر�صح عن عّمان�صفدخليل عي�صى  113 
  خليل محمد �صليم  114 
ر�صح عن �ل�غو�ر��صتقر في �ل�ردن بعد �لنكبة �ل�صيخ خليل �لم�صارقة  115 
ر�صح عن �لجز�ئر�لرملةخليل �لوزير  116 
�نتخب في �لكويتيافاخيري �لدين ��بو �لجبين  117 
�ل�عيان و�لنو�بنابل�شد�وود �ل�صخ�صير  118 
�نتخب في قطاع غزة غزةد�وود �ل�صايغ  119 
ر�صح عن �لعر�ق�لقد�شد�وود عودة  120 
ر�صح عن لبنانحيفار�جي �صهيون  121 
�ل�عيان و�لنو�بنابل�شر��صد �لنمر  122 
�نتخب في قطاع غزة غزةر�مز فاخرة  123 
�ل�صحافةيافارجا �لعي�صى  124 
�ل�عيان و�لنو�ب�لخليلر�صاد �لخطيب  125 
ر�صح عن �لخليل�لخليلر�صاد م�صودة   126 
ر�صح عن �صوريةحيفار�صيد جربوع  127 
ملحق - ر�صح عن نابل�شنابل�شرفعت عبد �لرحيم �لنابل�صي  128 
�ل�عيان و�لنو�ب�لقد�شرفيق �لح�صيني  129 
ر�صح عن طولكرمعنبتا / طولكرم رفيق �لحمد�هلل  130 
�نتخب في قطر �لخليلرفيق �لنت�صة  131 
ر�صح عن عّمان��صتقر في عّمان بعد �لنكبة رم�صان حّماد  132 
�للجنة �لتح�صيرية�لقد�شروحي �لخطيب  133 
�نتخب في �لكويت�ل�صيخ موّن�ش / يافا �لدكتور زكي ��بو عيد  134 
ر�صح عن ر�م �هلليافازكي بركات  135 
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�لنقاباتيافازكي �ل�صيخ يا�صين  136 
�للجنة �لتح�صيرية�لقد�شزليخا �ل�صهابي  137 
�نتخب في قطاع غزة غزةزهدي ��بو �صعبان  138 
�نتخب في قطاع غزة غزةزهير �لرّي�ش  139 
ر�صح عن لبنانغزة �لدكتور زهير �لعلمي   140 
�نتخبت في �لكويت يافازينب �صاق �هلل  141 
ر�صح عن عّمانحيفا�صامي حبيبي  142 
�نتخب في قطاع غزة غزة�صامي �لح�صيني  143 
ر�صح عن نابل�ش �صامي كنج �لظاهر  144 
ر�صح عن �لخليلبئر �ل�صبع�ل�صيخ �صرحان بن عيا�ش  145 
�لمغتربون  �صعاد�ت ح�صن  146 
ر�صح عن لبنان�صفورية�صعيد �إبر�هيم �لموعد  147 
 ملحق �صعيد ��بو �لهيجا  148 
�نتخب في �لكويت طولكرم�صعيد بريك  149 
ر�صح عن نابل�ش نابل�ش�صعيد جابر عبد �لرز�ق  150 
ر�صح عن �صورية�صفد�صعيد �لحاج عزيز  151 
ر�صح عن لبنان�صعيد �لحتحوت  152 
�للجنة �لتح�صيرية�لرملة�صعيد عالء �لدين  153 
ر�صح عن عّمان�لرملة�صالمة توفيق �لكيالي  154 
ر�صح عن �ل�غو�ربئر �ل�صبع�ل�صيخ �صلمان ��بو جريبات  155 
ر�صح عن �لخليلبئر �ل�صبع�ل�صيخ �صلمان �لعطاونة  156 
ر�صحت عن ليبيا�لقد�ش�صلمى �لدجاني  157 
ر�صحت عن لبنانعكا�صلوى �صكري نجية  158 
ر�صح عن عّمانيافا�صليم عرفة  159 
ر�صح عن �صوريةعكا�صليم قدورة  160 
ر�صح عن �لخليلبئر �ل�صبع�ل�صيخ �صليمان �لفر�جين   161 
ر�صح عن �إربد �ل�صيخ �صليمان قادر ��بو علي  162 
ر�صح عن ر�م �هلل�لقد�ش�صمعان د�وود  163 
�لهيئات �لن�صائية�لقد�ش�صميحة ثابت �لخالدي  164 
ملحق - ر�صح عن �صورية�صفد�صمير �ل��صدي  165 
ر�صح عن �صورية�صفد�صمير عبد �لرحيم  166 
ر�صحت عن لبنان�لنا�صرة�صميرة عز�م  167 
ر�صحت عن �لجز�ئر غزة�صميرة يو�صف �ل�صقا  168 
�نتخب في قطاع غزة غزة�صيد بكر  169 
ر�صح عن عّماننابل�ش�لدكتور �صيف �لدين �لكيالني  170 
�نتخب في قطر�لخليل�صريف �لجعبري  171 
ر�صح عن م�صر�لقد�ش�صريف �لح�صيني  172 
�نتخب في قطاع غزة �صعبان عيد  173 
�نتخب في قطاع غزة غزة�صفيق �لترزي  174 
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ر�صح عن لبنانيافا�صفيق �لحوت  175 
ر�صح عن لبنان �صفيق عبد �لرز�ق  176 
ر�صح عن طولكرمطولكرم�صكيب �لجيو�صي  177 
�نتخب في قطاع غزة خانيون�ش�صوقي �لفر�  178 
ر�صح عن نابل�شنابل�ش�لدكتور �صوكت �لكيالني  179 
�نتخب في قطردير غ�صانة / ر�م �هلل �صالح �لبرغوثي  180 
ر�صح عن ��ريحا��ريحا�صالح عبده  181 
ر�صحت عن لبنان�لنا�صرة�صبا �لفاهوم  182 
ر�صح عن �لخليل �لخليل�لدكتور �صبحي عمرو  183 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�ش�لدكتور �صبحي غو�صة  184 
ر�صح عن ��ريحا��ريحا�صبري خلف  185 
�ل�عيان و�لنو�ب�لخليل�صدقي �لجعبري  186 
ر�صح عن نابل�ش �صدقي �لديب  187 
ر�صح عن �صوريةطبريا�صدقي �لطبري  188 
ر�صحت عن ��ريحا عكا�صفية �ل�صقيري  189 
ر�صح عن طولكرم �صقر �لمهنا  190 
ر�صح عن طولكرمطولكرم�صالح ��مين �صالح  191 
ر�صح عن لبنانيافا�لدكتور �صالح �لدباغ  192 
ر�صح عن نابل�شنابل�ش�لدكتور �صالح �لعنبتاوي  193 
�نتخب في قطاع غزة خانيون�شطاهر �ل�غا  194 
ر�صح عن �إربد عادل �لدباح  195 
ر�صح عن �صورية عادل عبد �هلل  196 
�لنقابات�لرملةعادل �لمنير  197 
ر�صح عن ر�م �هلل�لقد�شعارف �لعارف  198 
ر�صح عن �لعقبة�لرملةعامر �صادق عالء �لدين  199 
ر�صحت عن م�صريافاعايدة بامية   200 
�نتخب في قطاع غزة بئر �ل�صبععبد �هلل ��بو �صتة  201 
�ل�عيان و�لنو�ب�لبيرةعبد �هلل جودة  202 
�ل�عيان و�لنو�بنابل�شعبد �هلل �لخطيب  203 
�نتخب في قطاع غزة غزة�ل�صيخ عبد �هلل �لعلمي  204 
�نتخب في قطاع غزة غزةعبد �هلل �لغر�بلي  205 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�ش�ل�صيخ عبد �هلل غو�صة  206 
�ل�عيان و�لنو�بطولكرمعبد �هلل �لفيا�ش  207 
ر�صح عن عّمانقلقيلية�ل�صيخ عبد �هلل �لقلقيلي  208 
 ملحقبيت جال�لدكتور عبد �هلل لما  209 
ر�صح عن عّمان �لحاج عبد �هلل محمد خليفة  210 
�نتخب في قطاع غزة عبد �هلل مهنا  211 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�ش�ل�صيخ عبد �هلل يو�صف  212 
�نتخب في قطاع غزة عبد �لباري �له�صي  213 
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ر�صح عن �لقد�شنابل�ش�ل�صيخ عبد �لحميد �ل�صائح  214 
ر�صح عن �لخليل�لخليلعبد �لخالق يغمور  215 
�للجنة �لتح�صيريةيافاعبد �لرحمن �ل�صك�صك  216 
ر�صح عن �صوريةحيفاعبد �لرحمن مر�د  217 
�ل�عيان و�لنو�بجنينعبد �لرحيم �ر�صيد  218 
ر�صح عن جنينجنينعبد �لرحيم جر�د  219 
�ل�عيان و�لنو�ب�لخليلعبد �لرحيم �ل�صريف  220 
ر�صح عن ر�م �هلل�صلمة / يافا عبد �لرز�ق عودة  221 
�ل�عيان و�لنو�بطلوزة / نابل�ش عبد �لروؤوف �لفار�ش  222 
�نتخب في قطاع غزةغزةعبد �لروؤوف �لمجدلني  223 
�نتخب في قطر عبد �ل�صالم ��بو عي�صى  224 
ر�صح عن جنينجنينعبد �لغني �صنان  225 
�نتخب في �لكويتيازور / يافا عبد �لفتاح جبريل  226 
ر�صح عن م�صر�لخليلعبد �لفتاح �ل�صريف  227 
�نتخب في قطاع غزة ���صدودعبد �لفتاح قفة  228 
ر�صح عن �صوريةعارة / حيفا عبد �لفتاح يون�ش  229 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�شعبد �لقادر �لجاعوني  230 
�لنقابات عبد �لقادر �لزنانيري  231 
ر�صح عن �لخليل�لفالوجة عبد �لقادر عبد �لرحمن  232 
�نتخب في �لكويت غزةعبد �لكريم �ل�صو�  233 
ر�صح عن �لخليل�لظاهرية / �لخليل عبد �لكريم �لطل  234 
ر�صح عن ر�م �هلل�لقد�شعبد �لكريم �لعلمي  235 
ر�صح عن �صوريةطولكرمعبد �لكريم �لكرمي ) ��بو �صلمى (   236 
ر�صح عن �لزرقاء�لرملةعبد �لكريم �لكيالي   237 
ر�صح عن نابل�شنابل�شعبد �للطيف �لقدومي  238 
ر�صح عن عّمانبيت حنينا / �لقد�ش عبد �لمجيد �صومان  239 
�نتخب في �لكويتيافاعبد �لمح�صن �لقطان  240 
ر�صح عن لبنان�للدعبد �لوهاب يان�ش  241 
�نتخب في �لكويت�صلمة / يافا عثمان ��بو حا�صية  242 
ر�صح عن �إربدطيرة / حيفا عثمان فوؤ�د فتح �هلل  243 
�ل�صحافة�لخليلعرفات حجازي  244 
ر�صح عن �صوريةنابل�شعزة دروزة  245 
ر�صح عن لبنان�لقد�شعزت طنو�ش  246 
�نتخب في �لكويت يافاع�صام عا�صور  247 
�لهيئات �لن�صائيةنابل�شع�صام عبد �لهادي  248 
ر�صح عن بيت لحمبيت �صاحور�لدكتور عطا�هلل �لر�صماوي  249 
ر�صح عن بيت لحمبيت �صاحورعطا�هلل م�صلح  250 
�نتخب في قطاع غزة عطية �صر�ر  251 
ر�صح عن ��ريحابئر �ل�صبع�ل�صيخ عطية �لوحيدي  252 
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�ل�عيان و�لنو�بلجا� �إلى �ل�ردن عفيف بطار�صة  253 
ر�صح عن �إربدعر�ق �لمن�صيةعفيف �صالح �لعفيفي  254 
�نتخب في قطاع غزة بئر �ل�صبععلى ��بو مّدين  255 
ر�صح عن �لخليلبئر �ل�صبع�ل�صيخ علي ��بو ربيعة  256 
ر�صح عن �لقد�ش�لقد�ش�ل�صيخ علي حجازي  257 
ر�صح عن نابل�شيافاعلي ح�صن جبر  258 
�ل�عيان و�لنو�ب�لقد�ش�لحاج علي �لدجاني  259 
ر�صح عن عّمان�صمال فل�صطين علي �لزعبي  260 
ر�صح عن طولكرمطولكرمعلي �ل�صفاريني  261 
ر�صح عن م�صرقولية / �للد علي �صالمة  262 
�نتخب في �لكويت  علي �صالح �ل�صيد  263 
�نتخب في قطاع غزة غزةعلي ها�صم ر�صيد  264 
ر�صح عن ��ريحا�لقد�شعلي يون�ش �لح�صيني  265 
ر�صح عن �صوريةنابل�شعمر حمادة  266 
�لهيئات �لن�صائيةنابل�ش�لحاجة عندليب �لعمد  267 
ر�صح عن لبنان�لقد�شعوني عزيز �لدجاني  268 
ر�صح عن �لخليل�لخليلعيد حجازي  269 
ر�صح عن �لخليل�لخليلعيد �ل�صريف  270 
ر�صح عن �إربد عي�صى ��بو زيد  271 
�ل�عيان و�لنو�بر�م �هللعي�صى عقل  272 
ر�صح عن نابل�ش �لدكتور فار�ش �لم�صعود  273 
ر�صح عن م�صرحيفافا�صل زيد�ن  274 
�نتخب في قطاع غزة غزةفايز ��بو رحمة  275 
�نتخب في �لكويتعكافايز ف�صة  276 
�لهيئات �لن�صائيةنابل�شفايزة عبد �لمجيد  277 
ملحق - ر�صح عن �لقد�ش�لقد�شفايق بركات  278 
ر�صح عن ر�م �هلليافافايق تماري  279 
ر�صح عن ر�م �هللر�م �هللفايق �لريماوي  280 
ر�صح عن جنين فايق عبد �لعزيز  281 
ر�صح عن جنينجنينفايق مرعي  282 
ر�صح عن جنيننابل�شفتحي �لقمحاوي  283 
ر�صحت عن نابل�شنابل�شفدوى طوقان  284 
ر�صح عن ما�دبا �ل�صيخ فرحان ��بو �لخيل  285 
ر�صح عن �صوريةحيفافر�صان �لما�صي  286 
�نتخب في قطاع غزة بئر �ل�صبعفريح فرحان �لم�صدر  287 
ر�صح عن عّمانجنينفريد �ل�صعد  288 
�للجنة �لتح�صيريةحيفافالح �لما�صي  289 
ر�صح عن جنينجنينفهمي �لعبو�صي  290 
�لنقاباتغزةفوؤ�د �ل�صّر�ج   291 
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�ل�عيان و�لنو�بنابل�ش�لحاج فوؤ�د عبد �لهادي  292 
ر�صح عن ر�م �هلل�للدفوؤ�د كرزون  293 
�ل�عيان و�لنو�بجنينفوزي جر�ر  294 
ر�صح عن ��ريحا��بو دي�ش / �لقد�شفوزي عريقات  295 
�نتخب في قطر�صفدقا�صم حمد  296 
�ل�عيان و�لنو�ببيت ريما / ر�م �هلل �لدكتور قا�صم �لريماوي  297 
�للجنة �لتح�صيريةنابل�شقدري طوقان  298 
�ل�عيان و�لنو�ب�لقد�شكامل عريقات  299 
�نتخب في قطاع غزة بئر �ل�صبع�لحاج كامل م�صتهى  300 
ر�صح عن ليبياغزةكمال �لدين �ل�صر�ج  301 
ر�صح عن �لخليل�لخليلكمال طهبوب  302 
�لهيئات �لن�صائيةنابل�شلمياء �صالح  303 
�لهيئات �لن�صائيةبيت لحمليديا �ل�عرج  304 
ر�صح عن عّماننابل�شمالك �لم�صري  305 
�نتخب في قطاع غزة غزةمجدي ��بو رم�صان  306 
ر�صح عن ما�دبابئر �ل�صبع�ل�صيخ محمد ��بو �صنار  307 
ر�صح عن لبنانيافامحمد ��بو �لعافية  308 
 �لقد�شمحمد ��بو غربية  309 
�ل�عيان و�لنو�بدير غ�صانة / ر�م �هلل محمد ��حمد �لبرغوثي  310 
  محمد ��حمد علي  311 
ر�صح عن عّمانيافامحمد ��ديب �لعامري  312 
�ل�عيان و�لنو�بجنينمحمد �ر�صيد  313 
ر�صح عن عّمانحيفامحمد بر�دعي �لعبا�صي  314 
ر�صح عن لبنانيافامحمد بركات  315 
ر�صح عن نابل�شحيفامحمد توفيق �ليحيى  316 
�لنقابات محمد جوهر  317 
 ملحق  محمد ح�صن �لحاج علي  318 
ر�صح عن لبنان�لقد�شمحمد ح�صن �ل�صهابي  319 
ر�صح عن ��ريحا��ريحامحمد ح�صني �صهو�ن  320 
ر�صح عن �لعر�ق محمد ح�صين  321 
�نتخب في قطاع غزة  محمد حمد�ن �لدغمة  322 
ر�صح عن �صورية�صفدمحمد �لخ�صر�  323 
ر�صح عن لبنان محمد خليل  324 
ر�صح عن �لخليلبيت جبرين�لحاج محمد خليل �لعزة  325 
�لنقابات�لقد�شمحمد ر�تب غنيم  326 
ر�صح عن ر�م �هلل�لقد�ش�لدكتور محمد زهدي �لدجاني  327 
ر�صح عن بيت لحم�لتعامرة / بيت �صاحور �ل�صيخ محمد �صالم �لذويب  328 
ر�صح عن عّمان�للدمحمد �صعيد �لهنيدي  329 
�ل�عيان و�لنو�بقلقيليةمحمد �صعيد يون�ش  330 
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�لنقابات محمد �ل�صربجي  331 
ر�صح عن �إربدعر�ق �لمن�صيةمحمد �لطيطي  332 
ر�صح عن �إربد�لنا�صرةمحمد عبد �لعزيز �لفاهوم  333 
ر�صح عن �لزرقاءجنينمحمد عبد �لغني يو�صف  334 
ر�صح عن �لخليلبيت ��ول / �لخليل محمد عبد �لهادي �لعملة  335 
ر�صح عن م�صريافامحمد عكيلة   336 
�نتخب في قطاع غزة  محمد علي ب�صير  337 
�ل�عيان و�لنو�ب �لخليل�ل�صيخ محمد علي �لجعبري  338 
ول  339  ر�صح عن لبنانحيفامحمد علي دلُّ
�نتخب في قطاع غزة  محمد م�صطفى ��بو مو�صى  340 
ر�صح عن �لخليل�لخليل�لدكتور محمد نا�صر �لدين  341 
ر�صح عن جنينجنينمحمد نجيب زيد  342 
ر�صح عن بيت لحمبيت جبرين / �لخليل محمد يون�ش �لعزة  343 
�ل�صحافةيافامحمود ��بو �لزلف  344 
ر�صح عن ليبيايافامحمود ��بو �لفخر  345 
ر�صح عن ��ريحا محمود ��بو نافذ  346 
ر�صح عن لبنان محمود �لحاج طاهر  347 
ر�صح عن �صورية�صفدمحمود �لخالدي  348 
�نتخب في قطاع غزة  محمود ر�صدي �لخطيب  349 
ر�صح عن لبنانطولكرم�لدكتور محمود ز�يد  350 
�نتخب في �لكويت �لطنطورة / حيفا �لدكتور محمود �ل�صمرة  351 
�لنقابات محمود �ل�صربيني  352 
ملحقمحمود طه �ل�صربي  353 
�نتخب في �لكويتقلقيليةمحمود عبد �لفتاح �لح�صن  354 
ر�صح عن ��ريحا�لعبا�صية/ يافامحمود محمد �صعيد  355 
�نتخب في قطاع غزة  محمود محمد �ل�صاعر  356 
ر�صح عن نابل�شيافا�لدكتور محمود م�صطفى عبد �لجو�د  357 
�نتخب في قطاع غزة �لمجدلمحمود نجم  358 
 ملحق عرب �ل�صامن / نابل�ش �ل�صيخ م�صهور �ل�صامن  359 
ر�صح عن نابل�شيافام�صطفى �لبنا  360 
مخيم �لكر�مة م�صطفى مرعي �لجندي  361 
ر�صح عن �لعر�ق مطيع �ل�صيخ طه  362 
�ل�عيان و�لنو�بجنينمعروف رّباع  363 
ر�صح عن نابل�شنابل�ش�لحاج معزوز �لم�صري  364 
ر�صح عن عّماننابل�شممدوح �ل�صخن  365 
ر�صح عن لبنان منذر ��يوب  366 
ر�صح عن ر�م �هللقرية ��بو غو�ش / �لقد�ش �لدكتور مو�صى ��بو غو�ش  367 
ر�صح عن �لزرقاءبئر �ل�صبع�ل�صيخ مو�صى ��بو غيث  368 
ر�صح عن �صورية�لقد�ش�لدكتور مو�صى خوري  369 
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�ل�عيان و�لنو�ب��صتقر في �ل�ردن مو�صى عي�صى عابدة  370 
ر�صح عن ر�م �هللبيرزيت�لدكتور مو�صى نا�صر  371 
�ل�عيان و�لنو�ب�لقد�شميتا مروم  372 
ر�صح عن عّمانيافامي�صيل �لعي�صى  373 
�نتخب في قطرغزةمي�صيل فرح  374 
ر�صح عن �لزرقاءتر�صيحا�لدكتور مي�صيل ليو�ش  375 
ر�صح عن �صورية نافذ �لحور�ني  376 
ملحق - ر�صح عن �صوريةطبرية�ل�صيخ نايف �لطبري  377 
ر�صح عن ليبيا نايف فار�ش  378 
ر�صح عن جنينرمانة / جنين نجيب �ل�حمد  379 
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�إلقاء �ليهود في �لبحر .. �صعار �صنعه �ليهود . و�صنعو� 
معه كالماً �آخر ، ��ن �لعرب قد �صنعوه . 

وه���و ���ص��ع��ار ق��دي��م ل��ع��ل ع��م��ره ��رب���ع���ون ع��ام��اً ��و ي��زي��د ، 
، في �لمنا�صبات �لعامة و�لمو��صم  ولكنه يتجدد مع �لزمان 

�ل�صيا�صية . 
وخ���الل ه���ذه �لحقبة �ل��ط��وي��ل��ة م��ن �ل��زم��ن ، ن���زل هذ� 
�ل�صعار في كتب �صتى ، ولكته ��ل�صنة كثيرة ، ورددته �إذ�عات 
وت�صريحات ، وخا�ش فيه �صحافيون ، ووزر�ء ، وروؤ�صاء ، و�صق 

طريقه �إلى منابر �ل�مم �لمتحدة ومحا�صرها . 
وقد ��صتهدف هذ� �ل�صعار �لت�صهير بال�صعب �لفل�صطيني 
��ول �ل�مر ، ُثّم ��صتهدف �ل�مة �لعربية با��صرها ، بعد ��ن تطور 
�لنز�ع �ليهودي - �لفل�صطيني �إلى �صر�ع �إ�صر�ئيلي - عربي . 
وما   ، بد�ية  له   ، تاريخ  �ل�صعار  لهذ�  ���صبح  وهكذ�   
�إ�صر�ئيل « �لدولة ،  �إل ب��زو�ل »   ، ��ّن��ه �صتكون له نهاية  ��ظ��ن 
ويومئذ   . وت��ن��ظ��ي��م  وح��رك��ة  ك��ع��ق��ي��دة  �ل�صهيونية  و�ن��ت��ه��اء 
�صي�صتريح �لعالم �لدولي من هذ� �ل�صعار و���صحاب �ل�صعار . 

غير  با��صخا�ش  �لت�صهير   ، �ل�صعار  ه��ذ�  ��صتهدف  وق��د 
قد  �ل�صقيري  ��ن  ��ح�صب  ولكني   ، �لعربية  �ل�م��ة  في  قليلين 
�����ص��اب��ه ��ع��ظ��م » ط��وف��ان « م��ن ه��ذ� �لت�صهير .. وظ��ل��ت هذه 
�ل�صيا�صي  �لن�صاط  عن  تخلى  ��ن  بعد  حتى  تالحقه  �لحملة 

�لعام ، و�ن�صرف �إلى كتابة �لمذكر�ت . 
ُكّل  ف��ي  �لعالم  ُت��ذك��ر  فتئت  م��ا   » �إ�صر�ئيل   « ��ن  و�ل��و�ق��ع 
منا�صبة ��ن » �ل�صقيري « قد �صرح با�نه كان يريد �إلقاء �ليهود 
في �لبحر . وكثير�ً ما كنت ���صتمع لإذ�عة » �إ�صر�ئيل « وهي 
 ،  » �إ�صر�ئيل   « تتحدث عن ذكرى » �ل�صتقالل « وقيام دولة 
وتح�صر ��صم » �ل�صقيري « با�نه كان يريد ��ن يلقي �ليهود في 

�لبحر . 
ول�صت ��ع��ظ��م ق���ادة �ل��ع��رب ق���در�ً و�ق���ت���د�ر�ً ح��ّت��ى تجعلني 
ق�صة  ل��ه  ُك��ّل��ه  �لمو�صوع  ولكن   ، ��ه��د�ف��ه��ا  ��ع��ظ��م   » �إ�صر�ئيل   «
 ، �لعربي  �لمو�طن  ��م��ام  ���صعها  ��ن  و�جبي  من  ��رى   ،  طويلة 
ع��ن غ��ي��ري ممن �صملهم هذ�  دف��اع��اً  ع��ن نف�صي ول  دف��اع��اً  ل 

 

 �ل�صعار ، ولكن �ل�مر يك�صف عن حقيقة �لعدو وخططه وو�صائله . 
�ليهود في �لبحر ق�صية عامة  �إلقاء  ���صبح مو�صوع  ومن هنا 
معركتنا  من  ج��زء  ��نها  �عتبار  على   ، وت��در���ش  تحلل  ��ن  يجب 

�لكبرى مع » �إ�صر�ئيل « و�ل�صهيونية و�ل�صتعمار �لعالمي . 
وقد يظن �لمو�طن �لعربي ��ن » �ل�صقيري « هو ��ول من 
 ن�صب �إليه �صعار �إلقاء �ليهود في �لبحر . ولكن من » �لإن�صاف « 
��ن ن�صتعر�ش م�صيرة هذ� �ل�صعار من بد�ية �لرحلة ، لنتعرف 

على » ���صخا�ش « �لهدف و�حد بعد و�حد . 
كان �لحاج ��مين �لح�صيني رئي�ش �لمجل�ش �لإ�صالمي �ل�على 

في فل�صطين ��ول �صخ�ش قذف عليه �ليهود في فل�صطين �صعار 
��و�ئ��ل �لثالثينيات .  �إلقاء �ليهود في �لبحر .. وكان ذلك في 

ولذلك ق�صة هي جزء من �لن�صال �لفل�صطيني . 
�ليهود على حرمات حائط  �عتدى  في �صيف عام 1929 
للحرم  �لغربي  �ل��ج��د�ر  وه��و   ،  ) �لمبكى   ( �ل�صريف  �ل��ب��ر�ق 
في  كبير  هياج  ووق��ع   ، �لم�صلمين  ث��ائ��رة  وث���ارت   ، �لقد�صي 
�صقط  و�ل��ي��ه��ود  �ل��ع��رب  بين  ��صتباكات  وح��دث��ت   ، فل�صطين 

نتيجتها عدد من �لقتلى و�لجرحى . 
وتا�لفت لجنة دولية للتحقيق في دعاوى �ليهود بالن�صبة 
بيت  ف��ي  و�ح��ت�����ص��د   .. �لمبكى  ح��ائ��ط  ف��ي   » » حقوقهم  �إل���ى 
�لمقد�ش عدد و�فر من قادة �لعرب و�لم�صلمين للدفاع عن 
و�ل�صيخ  علوبة  علي  محّمد  بينهم   ، �لإ���ص��الم��ي  �ل�ث���ر  ه��ذ� 
�لباجه  وم��ز�ح��م   ، م�صر  م��ن  با�صا  زك��ي  و��ح��م��د  �لتفتنازي 
فل�صطين  �إليهم عدد من محامي  و�ن�صّم   ، �لعر�ق  جي من 
يتقدمهم عوني عبد �لهادي ، وكنت محامياً تحت �لتمرين 

في مكتبه . ومن هنا بد��ت �صلتي بالمو�صوع من ��وله . 
وبعد مر�فعات طويلة من �لجانبين �لإ�صالمي و�ليهودي 
 ، �لبر�ق  لحائط  �لم�صلمين  بملكية  �لدولية  �للجنة   حكمت 
. وكان  ب��ه��دوء  و�ل��ع��ب��ادة  �ل��زي��ارة  �ليهود ل يتعدى  و��ن ح��ّق 
�لإ�صالمي  للمجل�ش  رئي�صاً  بو�صفه  �لح�صيني  ��مين  للحاج 
�ل�على جهود كبيرة في تعبئة �ل�صعور �لديني في فل�صطين 

و�صائر ��رجاء �لعالم �لإ�صالمي . 
ثم تا�لفت بعد ذلك لجنة تحقيق بريطانية ) لجنة �صو ( 
 للبحث في �لجو�نب �ل�صيا�صية في �لنز�ع �لعربي - �ليهودي . 
وزعماء  �لفل�صطينيين  ق��ادة  �إف���اد�ت  �إل��ى  �للجنة  و��صتمعت 
�لوكالة �ليهودية في فل�صطين . وقدم �لحاج ��مين �لح�صيني 
��ع�صاء  وناق�صه   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  م�صتفي�صاً  بياناً 
طريقة  ع��ل��ى  تف�صيلية  مناق�صة  �ل��ي��ه��ود  وم��ح��ام��و  �للجنة 

�لمر�فعات �لق�صائية ، بال�صوؤ�ل و�لجو�ب . 
�ل�صعب  م��ط��ال��ب  �لح�صيني  ��م��ي��ن  �ل��ح��اج  ل��خ�����ش  وق���د 
�لفل�صطيني باإقامة دولة عربية في فل�صطين ، وبد��ت مناق�صة 

�لحاج ��مين �لح�صيني كما يلي : 
�صوؤ�ل : » وما هو موقع �لطائفة �ليهودية في هذه �لدولة 

�لعربية ؟ « . 
�لدولة  د�صتور  ن�صع في  » نحن م�صتعدون ل�ن   : ج��و�ب 

�ل�صمانات �لكافية لحماية حقوق �ل�قليات « . 
�صوؤ�ل : » و�لهجرة �ليهودية ، ما موقفكم منها ؟ « . 

جو�ب : » نحن نعار�ش �لهجرة �ليهودية ، نعتبرها غير 
ت��و�ف��ق على هجرة  ��ن  �لن��ت��د�ب  ل��دول��ة  . ول ح��ّق  م�صروعة 
�ليهود �إلى فل�صطين . نحن ���صحاب �لبالد �ل�صرعيين . ُكّل 

)1( ��حمد �ل�صقريي ، الهزمية الكربى مع امللوك والروؤ�شاء ، ج 2 ، بريوت : د�ر �لعودة ، 1973 ، و�لكتاب نف�صه يف ��حمد �ل�صقريي ، الأعمال 
الكاملة ، املذكرات ، مج 2 ، بريوت : مركز در��صات �لوحدة �لعربية وجلنة تخليد ذكرى �ملجاهد ��حمد �ل�صقريي ، 2006 �ش �ش 1911 - 1922 .

ملحق )5( 
اإلقـاء اليهـود في البحر .. واإلقاء العرب في ال�شحراء)1(
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���صحاب �لبالد ، كما  ��ن تكون بمو�فقة  هجرة ��جنبية يجب 
هو �لحال في جميع بالد �لدنيا « . 

غير  ���ص��ك��ان��اً  ي��ه��ود فل�صطين  ت��ع��ت��ب��رون  وه���ل   «  : ����ص���وؤ�ل 
�صرعيين ؟ « . 

ف���ي 1918 كان  �ل��ب��ري��ط��ان��ي  » ع��ن��د �لح���ت���الل   : ج����و�ب 
. ه��وؤلء هم مو�طنون  ��لفاً  �ليهود في فل�صطين �صتين  عدد 

فل�صطينيون ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا « . 
�صوؤ�ل : » و�لآخرون ، ويتجاوزون �لآن مائتي ��لف ؟ « . 

جو�ب : » هوؤلء لي�صو� مو�طنين �صرعيين . لقد دخلو� 
�لبالد بغير حّق ، من غير �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني « . 
�صوؤ�ل : » وماذ� تفعلون بهم . ما هو م�صيرهم ؟ « . 

�إل��ى ��وطانهم �ل�ول��ى .  �إل��ى بالدهم ،  ج��و�ب : » يعودون 
 ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  وط��ن  �إنها   . وطنهم  لي�صت  فل�صطين 

�لم�صلمين و�لم�صيحيين ، و�ليهود �لفل�صطينيين « . 
و�صا�ل محامي �لوكالة �ليهودية : » وهل تريد يا �صماحة 

�لمفتي �إلقاء �ليهود بالبحر ؟ « . 
�إلقاء  نريد  ل  نحن   «  : �لح�صيني  ��م��ي��ن  �ل��ح��اج  ف��ا�ج��اب 
�ليهود في �لبحر . بالدنا لنا ، و�ليهود �لمهاجرون يعودون 

�إلى بالدهم « . 
�لحاج  على  �لكبرى  �لحملة  وب���د��ت   . �لجل�صة  و�نتهت 
�لحاج  ��ن  �ليهودية  �لوكالة  زعماء  و��علن   . �لح�صيني  ��مين 
و�نطلقت   . �لبحر  ف��ي  �ليهود  �إل��ق��اء  يريد  �لح�صيني  ��م��ي��ن 
�لخطير  �لنبا�  هذ�  �لعالم  �صحف  �إل��ى  تنقل  �ل�نباء  وك��الت 

و�ل�صّر �لم�صتطير . 
وبعد » لجنة �صو « جاءت �إلى فل�صطين لجان بريطانية 
م��ت��ع��ددة ، و��م����ام ك��ل لجنة ، ك��ان �ل��ي��ه��ود ي��ك��ّررون ��ن عرب 
فل�صطين يريدون ��ن يلقو� باليهود في �لبحر ، و��ن زعيمهم 
�لحاج ��مين �لح�صيني قد ��علن ذلك في يوم كذ� ، في �صهر 

كذ� ، من عام كذ� ، �إلى �آخر حبل �لكذب و�لتزوير . 
�ل�مم  �إل��ى  ، و�نتقلت ق�صية فل�صطين  �ل�ح��د�ث  وتو�لت 
 �لمتحدة في عام 1947 ، وق�صى �ل�مر باإن�صاء دولة » �إ�صر�ئيل « 
�لغربية  �ل�صفة  و�إل���ح���اق   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  وت�����ص��ري��د 
�لر�صمي  �ل��وج��ود  و�ن��ت��ه��ى   . �لها�صمية  �ل�ردن���ي���ة  بالمملكة 

�لكياني لل�صعب �لفل�صطيني . 
ولما وقعت حرب فل�صطين في عام 1948 ، �نطلقت �لدعاية 
با�نها  وتتهمها  �لعربية  بالدول  ت�صّهر  ��خ��رى  م��رة  �ل�صهيونية 
ت�صتهدف �إلقاء �ليهود في �لبحر . وفي كتاب ��يتها �لقد�ش ذكر 
�لموؤلفان كولنز ولبيير)1( ��ن » وز�رة �لخارجية �لم�صرية كانت 
تنادي باإلقاء �ليهود في �لبحر ، و��ن �لجي�ش �ل�صوري قد ��علن 

عهده باإلقاء �ليهود في �لبحر « . 
و�نتهت حرب فل�صطين ، ووقعت فترة فر�غ في �لق�صية 
�لفل�صطينية على �ل�صعيد �ل�صعبي �بتد�ء من عام 1948 حّتى 
�لتي كان يرئ�صها �لحاج  �لعليا  . فالهيئة �لعربية  عام 1964 
��مين �لح�صيني فقدت وجودها في �صفوف �ل�صعب ، وحكومة 

عبد  با�صا  حلمي  ��ح��م��د  يرئ�صها  ك��ان  �لتي  فل�صطين  عموم 
�لباقي وئدت يوم مولدها ، و���صبح �ل�صعب �لفل�صطيني من 
غير قيادة : تجمعات فل�صطينية م�صتتة في �لوطن �لعربي 
تتطلع ب�صوق �إلى قيام » كيان لفل�صطين « يمثل �إر�دة �ل�صعب 

�لفل�صطيني ، ويقود ن�صاله لتحرير وطنه . 
لول  زمناً طويالً  ي�صتمر  ��ن   » �لفر�غ   « لهذ�  يمكن  ك��ان 

�لم�صادفة . 
�لعربي  �لقمة  موؤتمر  �نعقد  ��ن  �لم�صادفة  ه��ذه  وكانت 
وقرر   ،  1964 عام  �ل�ول من  �ل��صبوع  في  �لقاهرة  في  �ل�ول 
كما  ذلك  تّم   . �لفل�صطيني  �لكيان  �إن�صاء  و�لروؤ�صاء  �لملوك 

�صرحت بالتف�صيل في مذكر�تي �ل�صابقة . 
وكان مجرد عودة » �ل�صخ�صية �لفل�صطينية « �إلى ميد�ن 
�إ�صر�ئيل « . و�زد�د قلقها ، ومعها  �لن�صاط �لعام مفاجا�ة ل� » 
�لوليات �لمتحدة ، من ��ن �ل�صعب �لمهاجر �لالجئ �لذي ظن 
بفناء  �صيفنى  ��ّنه  �ل�ميركية  �لخارجية  وزير  د�ل�ش  فو�صتر 
 . �لفل�صطينية  �لق�صية  بانتهائهم  وتنتهي   ، �لكبيرة  ��جياله 
�إن هذ� �ل�صعب قد عادت �إليه حياته وهويته ، و���صبح له في 
 خالل عامين منظمة تحرير ، لها جي�ش ، و�صندوق قومي ، 
وعالقات   ، و�صحيفة   ، و�إذ�ع����ة   ، ��ب��ح��اث  وم��رك��ز   ،  ومكاتب 

دولية . وكل ذلك من �لعدم ، من �ل�صفر . 
من   ، �لتحرير  لمنظمة  �ل�صاري  �ل��ع��د�ء  ب��د��  هنا  وم��ن 
جانب » �إ�صر�ئيل « ومن �لوليات �لمتحدة . وقد ظهر ذلك 
دين  ت�صريحات  وف��ي   ،  » �إ�صر�ئيل   « زع��م��اء  ت�صريحات  ف��ي 

ر��صك وزير خارجية �لوليات �لمتحدة . 
 » �إ�صر�ئيل   « �إذ�ع���ات  في  تظهر  �لت�صهير  مالمح  وب���د��ت 
و�صحفها ، ومعها و�صائل �لإعالم �ل�صهيونية .. وبد�� �لكالم 
�إذ�ع��ة �ل�صقيري .   ، عن منظمة �ل�صقيري ، جي�ش �ل�صقيري 
ُكّل ذلك تمهيد�ً للت�صهير » �ل�صخ�صي « بال�صقيري . وقد غاب 
ُكّل  و��ن   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  هو  لي�ش  �ل�صقيري  ��ن  عنها 

فل�صطيني هو �ل�صقيري و��ح�صن . 
 وك������ان �ل�م�������ر �ل������ذي ق�����ام ب����ه » �ل�����ص��ق��ي��ري « ف����ي نظر 
 » �إ�صر�ئيل « ، خطير� وخطير� جد�ً . كانت ��حالم » �إ�صر�ئيل « 
 ، �نتهى  ق��د  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ن  تفتر�ش  ومخططاتها 
و�نتهت معه ق�صية �لوطن ، وكفاحه �لن�صالي ، و��ن �ل�صعب 
في  ت�صّردو�   ، �لالجئين  من  مجموعات  ���صبح  �لفل�صطيني 
�لآفاق ، و�بتلعتهم �صرور�ت �لحياة �ليومية تحت ُكّل �صماء 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل «  ��م���ا �ل�ر�����ش ف��ق��د ت��ق��رر م�صيرها ، »   وك��وك��ب . 
�ل�����ص��رق : ، و�ل��م��م��ل��ك��ة �ل�ردن���ي���ة �لها�صمية ف��ي  �ل��غ��رب   ف��ي 
 ، �لوقت  بع�ش  �إل  يبق  ول��م   ، ېئچ)2(  ۈئ   ۈئ    چ 
ك��ان ت�صور  . ه��ذ�   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « �ل��ع��رب و  �ل�صلح بين   وي��ت��م 

» �إ�صر�ئيل « وعلى ���صا�صه كانت �لخطة . 
��كبر من  ، فاإن ق�صية فل�صطين   » �إ�صر�ئيل   « وخاب ظن 
��ك��ب��ر من  �إن��ه��ا  ب��ل   ، ��جمعين  �ل��ع��رب  �ل�صقيري وم��ن ح��ك��ام 
ق�صية  �إن��ه��ا   ، وب��ط��ولت��ه  ب�صالته  بكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

. O Jerusalem , Larry Collins and Dominique Lapierre , p. 393 : 1( �نظر(
)2( القراآن الكرمي ، » �صورة هود « ، �لآية 44 . 
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�ل�مة �لعربية بكل طاقاتها وقدر�تها ، وبكل ��جيالها ، �إذ� كان 
مقدر� لهذه �لق�صية ��ن تعي�ش مع �ل�جيال . 

وتالحقت �ل�حد�ث �لعربية ، فانعقدت موؤتمر�ت �لقمة 
�لعربية �لثالثة ، في �لقاهرة و�لإ�صكندرية و�لد�ر �لبي�صاء . 
وتوتر �لموقف ربيع عام 1967 ، و��علن �لرئي�ش عبد �لنا�صر 
. وفي  �لعقبة  و��غ��ل��ق خليج  �لدولية  �ل��ط��و�رئ  ق��و�ت  �صحب 
غمرة �لموجة �لعارمة �لتي �صادت �لوطن �لعربي جاء �لملك 
ح�صين �إلى �لقاهرة ، و�لتقى مع �لرئي�ش عبد �لنا�صر ، وتم 
توقيع �تفاقية �لدفاع �لم�صترك . و�صافرت مع �لملك ح�صين 
�إلى عّمان وهو يقودني بطائرته ، و��نا ��حاول ��ن ��قوده على 

درب �لن�صال بكل �صفاء و�إخال�ش . 
 و��ت��رك بقية �لق�صة ، وقد �صرحتها في �لف�صول �ل�صابقة ، 
من  �لثاني  �ل��ي��وم  ف��ي  عقدته  �صحافي  موؤتمر  �إل��ى  ل�نتقل 
��ي��ام . وقد  حزير�ن / يونيو في عّمان ، قبل �لحرب بثالثة 
لإطالق   » �إ�صر�ئيل   « ل�  جديدة  فر�صة  �لمنا�صبة  هذه  كانت 

�صعار �إلقاء �ليهود في �لبحر من جديد . 
 ، �ل�ج��ان��ب  بالمر��صلين  اً  غا�صّ �ل�صحافي  �لموؤتمر  ك��ان 
بالإ�صافة �إلى �ل�صحافيين �لعرب ، وقد �صرحت فيه �لموقف 
و�لموؤ�مر�ت   ، �لفل�صطينية  �لق�صية  �إل��ى  بالن�صبة  �لعربي 
 �لدولية �لتي ��دت بالنهاية �إلى ت�صريد �ل�صعب �لفل�صطيني . 
و��نا ��قول ��نقل �لآن عن مح�صر �لموؤتمر �ل�صحافي ما يت�صل 

بالمو�صوع �لذي نحن ب�صدده . 
�ش- » هل تعتقدون ��ن �لتوتر �لحا�صر �صيوؤدي �إلى حرب 

بين �لدول �لعربية و » �إ�صر�ئيل « ؟ « . 
ج - » يبدو لي ��ن �لحرب و�قعة ل محالة ، و��نه ���صبح ل 

مفّر منها « . 
�لفل�صطينية في  �لتحرير  » وهل �صت�صترك منظمة  �ش- 

هذه �لحرب ؟ « . 
�إمرة  تحت  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  و�صع  لقد   « ج- 
في  �صيكون  �إن���ه  ب��ل   ، جانبها  �إل���ى  ل��ي��ح��ارب  �لعربية  �ل���دول 

�ل�صفوف �ل�مامية في هذه �لمعركة « . 
�ش- » وما هو هدفكم �إذ� ربحتم �لحرب ؟ « . 

 ج - » �إن هدفنا هو تحرير وطننا من �لحتالل �لإ�صر�ئيلي ، 
 ، �لعالم  ف��ي  �لتحريرية  �لحركات  جميع  ���ص��ا�ن  ذل��ك  ف��ي  �صا�ننا 

ننا�صل من ��جل حريتنا �لوطنية و�صيادتنا �لقومية « . 
تلقونهم في  ؟ هل  �لإ�صر�ئيليين  وم��ا هو م�صير   « ���ش- 

�لبحر ؟ « . 
 ج - » ل نريد �إلقاء �ليهود في �لبحر ، هذه تهمة قديمة ، 
 ��ول ما زيفتها �ل�صهيونية على �لقيادة �لفل�صطينية عام 1929 ، 
��ثناء �لثورة �لتي ن�صبت لمنا�صبة ��حد�ث حائط �لبر�ق . ��ما 
�لمتحدة  �ل�م��م  تقرره  مو�صوع  فهو   ، �لإ�صر�ئيليين  م�صير 

باعتباره م�صكلة دولية « . 
ل لنا هذ� �لر��ي ؟ « .  �ش- » هل تف�صّ

ج- » لقد �صبق لي في عام 1957 ��ن تقدمت باقتر�ح �إلى 
» بوكالة  �إن�صاء وكالة تعرف  �إلى  �لمتحدة دعوت فيه  �ل�م��م 
�لعودة « تعمل على ت�صهيل �إعادة �لإ�صر�ئيليين �إلى مو�طنهم 
�ل�ولى . و�إنني ���صيف �لآن ��ن �لدول �لعربية بو�صفها ��ع�صاء 

في �ل�مم �لمتحدة م�صتعدة ل�ن ت�صاهم بن�صيبها في ميز�نية 
��وطانهم  �إل���ى  �لإ�صر�ئيليين  ع���ودة  لت�صهيل  �ل��وك��ال��ة  ه��ذه 

�ل�صابقة « . 
���ش- » وه��ل معنى ذل��ك ��ن��ك��م ت��ري��دون ط��رد �ليهود من 

فل�صطين ؟ « . 
 ج : » لي�ش هذ� �صحيحاً ، نحن �صّد » �إ�صر�ئيل « �لدولة ، 
�ل�صهيونية  نقاوم  نحن   . �ل�صفة  بهذه  �ليهود  �صّد  ول�صنا 
 . ��و خارجها  �صو�ء كانو� في فل�صطين  �ل�صهيونيين  وجميع 
 ، فل�صطين  في  �لبقاء  ي�صتطيعون  �لفل�صطينيين  �ليهود  �إن 
وكذلك �ليهود �لذين جاوؤو� من �لبالد �لعربية . ولي�ش لنا 
عليهم �إل �صرط و�حد ، وهو ��ن ل يكون لهم ولء لل�صهيونية 

ول� » �إ�صر�ئيل « �لدولة « . 
�ش- » و�ليهود باقون ؟ « . 

ج- » يعودون كما ج��اوؤو� ، لقد ج��اوؤو� بالبحر ، وبالبحر 
يعودون ، ونحن م�صتعدون ل�ن ن�صاهم مع �ل�مم �لمتحدة في 

ت�صهيل عودتهم �إلى ��وطانهم �ل�ولى « . 
ويقودني ما ورد في هذ� �لموؤتمر �ل�صحافي �إلى ��ن ��عود 

�إلى �لما�صي قليالً . فاإنه في �لمو�صوع نف�صه . 
كان ذلك في �ليوم �لثاني من �صهر ت�صرين �ل�ول / ��كتوبر 
مطولً  خطابا  �لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  ��لقيت  ويومها   .  1957
تناولت فيه ق�صية فل�صطين من جميع جو�نبها . وعر�صت 
في جملة ما عر�صت �قترحاً با�ن تن�صئ �ل�مم �لمتحدة هيئة 
�لفل�صطينيين  ع��ودة  مهمتها  تكون   » �لعودة  وكالة   « ت�صمى 
 ، �ل�ول��ى  ��وطانهم  �إلى  �لإ�صر�ئيليين  ، وع��ودة   �إلى فل�صطين 
 ، �لدولية  �لوكالة  ه��ذه  �خت�صا�ش  �صرحت  ��ن  بعد   ،  وقلت 
�إلقاء  نريد  ل  با�ننا  يت�صح  ف��اإن��ه  وه��ك��ذ�   «  : بالن�ّش  يلي  م��ا 
و��ف�صل  ���صعد  حياة  لهم  نتمنى  ونحن   . �لبحر  في  �ليهود 
تحت  ي�صتقرو�  ��ن  ي�صتطيعون  حيُث  �ل�صابقة  مو�طنهم  في 
�إ�صر�ف �ل�مم �لمتحدة . و�ليهود ، �لمو�طنون �ل�صرعيون في 
��ن ي�صاركو�  ، �لذين يبقون في �لبالد ي�صتطيعون  فل�صطين 
جديدة  حياة  ف��ي  و�لم�صيحيين  �لم�صلمين  مو�طنيهم  م��ع 
من �لمودة و�ل�صتقر�ر ، يطورون م�صتقبلهم �ل�صيا�صي وفق 
��ف�صل �لمنظمات �لد�صتورية �لديموقر�طية . من غير دولة 
يتعلق  ما  وف��ي   . كانو�  حيثما  ي��زده��رو�  ��ن  �ليهود  ي�صتطيع 
بالوطن �لعربي ، فاإن خير ما ���صتطيع ��ن ��قوله هو ما ��علنه 
��حد قادة �لثورة �لفرن�صية في �لمجل�ش �لوطني �لفرن�صي : 
» نحن ل نعطي �صيئاً لليهود ك�صعب ، ولليهود كا�فر�د فاإننا 

نعطي ُكّل �صيء « . هذ� ما نقوله �ليوم وغد�ً . 
�لمتحدة  �ل�م����م  م��ح��ا���ص��ر  ف��ي  �ل��خ��ط��اب م�صجل  وه���ذ� 
وق��د طبع في كر��ش خا�ش في   . �لثانية ع�صرة  �ل���دورة  في 
�ل�صفحة  �إليه من�صور في  ���صرت  �لذي  ، و�لمقطع  نيويورك 

�لثانية ع�صرة ، لمن ��ر�د ��ن ير�جع . 
�ل�صحافي في  �لموؤتمر  ��علنته في  �لذي  فاإن  وعلى هذ� 
�صنو�ت  ع�صر  قبل  ��علنته   1967 يونيو   / حزير�ن  في  عّمان 

 

) 1957 ( على منبر �ل�م��م �لمتحدة ، مع �لتوكيد » با�ننا ل 
نريد �إلقاء �ليهود في �لبحر « . 

��ك��د ه��ذ� �لتوكيد قد  �ل��ذي  ��ن  وك��ان من �صخرية �لقدر 
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زّورت عليه » �إ�صر�ئيل « و�ل�صهيونية �لعالمية و��ن�صارها ��ّنه 
قال » �إننا نريد �إلقاء �ليهود في �لبحر « . 

تنقل  �لعالمية  �ل�نباء  �نطلقت وكالت  وفي طرفة عين 
�لعرب  ��ن  ع��ّم��ان  م��ن  يعلن  �ل�صقيري   «  : �ل��ره��ي��ب  �ل��خ��ب��ر 
يحاربون لإلقاء �ليهود في �لبحر « . و��صتمرت هذه �لحملة 
بكل �صر��صتها و�صر�وتها ، ودخلت حرب �ل�يام �ل�صتة ودخلت 
�لجولن  في  �لنت�صار�ت  هام�ش  على   ، �لحملة  ه��ذه  معها 

و�صيناء ، وفي قطاع غزة . 
�لإ�صر�ئيلي  �لجي�ش  تكبد  حيُث   ، ب��ال��ذ�ت  �لقطاع  وف��ي 
خ�صائر فادحة في غزة وخانيون�ش ورفح ��مام بطولة �صعبنا 
وجي�صنا ، ر�ح �لمر��صلون �لحربيون يكتبون �إلى �صحفهم عن 
�إطالق  ، وهي  ��خ��رى  « مع هو�ية  �ل�صقيري  » جي�ش  تدمير 
�ل��ر���ص��ا���ش ع��ل��ى �ل���ج���در�ن �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ح��ت��وي ع��ل��ى �صور 

�ل�صقيري . 
و�نتهت �لحرب ، ولكن �لحملة على �ل�صقيري بد��ت من 
 جديد . فقد �صنعت » �إ�صر�ئيل « ��فالماً ت�صجيلية » وثائقية « 
ُكّل لغات �لب�صر . وقد  ، وفي  ��رج��اء �لعالم  ُكّل  عر�صتها في 
��ح��د�ث �لحرب ، وغنائم �لحرب ،  عر�صت في هذه �ل�ف��الم 
و���صرى �لحرب . وكانت في هذه �ل�فالم ، �صورتي بالمالب�ش 
�لع�صكرية ، ��خطب في قطاع عزة ، وفي �لقاهرة ، وفي بيت 
�لمقد�ش ، و�لمذيع �لإ�صر�ئيلي يقول : » هذ� هو �ل�صقيري .. 

�لذي ��علن ��ّنه يريد �إلقاء �ليهود في �لبحر « . 
وك��ان��ت ه���ذه �ل�ف����الم م���ا�خ���وذة ع��ن ���ص��ور حقيقية ل��ي ، 
فيها  �لمنا�صبة  وكانت   ، �لعامة  �لجتماعات  ��خطب في  و��نا 
حقيقية ، ولكن ما لم يكن حقيقياً �لكالم �لذي ن�صبوه �إلّي . 
و��ّني للمو�طن �لعادي ��ن ي�صا�ل نف�صه وهو يرى هذه �ل�فالم ، 

 

ماذ� كنت ��قول ، وماذ� كنت ل ��قول ؟ 
وقد �نت�صرت هذه �ل�فالم في ُكّل ��رجاء �لعالم ، و�صهدها 
�ل��م��الي��ي��ن ، و��ع��ادت��ه��ا �إل���ى ذ�ك��رت��ه��م ب��رب��ري��ة ت��ي��م��ورل��ن��ك ، 
�ل�صخ�ش  ه��ذ�  في  كلها  و�جتمعت   ، وهولكو   ، وجنكيزخان 

�لمتعط�ش �إلى �لدماء �لذي ��صمه » �ل�صقيري « . 
وقد عر�ش هذ� �لفيلم عدة مر�ت في بيت �لمقد�ش بعد 
ُكّل مرة كانو�  ، وفي  ، وقد �صهده �ل�صباب �لعربي  �لحتالل 

ي�صتبكون مع �ل�صباب �ليهود ��صتنكار�ً للتزوير و�لبهتان . 
وتجاوزني �لحقد �لإ�صر�ئيلي �إلى �صبابنا �لذين �عتقلو� 
في �صجون » �إ�صر�ئيل « ، فلم يتركو� ��حد�ً من �لفل�صطينيين 
�لمنا�صلين �إل و�صاحو� في وجهه : » ��نت تريد �إلقاء �ليهود 

في �لبحر « . 
�لمنا�صل  و���ص��ع��ه  �ل�����ذي  ������ص���ي���ر  م����ذك����ر�ت  ك���ت���اب  وف����ي 
�لفل�صطيني ���صعد عبد �لرحمن عن �عتقاله في » �إ�صر�ئيل « ، 

طر�ئف يجدها �لقارئ )1( . ومن هذه �لطر�ئف : 
 قال �لمحقق �لإ�صر�ئيلي : » لقد جئت لتلقينا في �لبحر ، 

��لي�ش كذلك ؟ « . 
لنا  �إن   . �لبحر  ف��ي  �إل��ق��اءك��م  نريد  » نحن ل   : �ل��ج��و�ب 

حقوقاً نطالب بها « . 
�لتي  �ل�صقيري  ��حمد  �صوؤ�ل : » وماذ� تقول بت�صريحات 

��علن فيها ��ّنه يريد ��ن يلقي �ليهود في �لبحر « . 
��ن نلقي �ليهود في �لبحر .  �إننا ل نريد  جو�ب : » قلت 

نحن نطالب بحقوقنا في بالدنا « . 
وتابع �ل��صير �لفل�صطيني حديثه قائالً : 

  » وجاءني �لمحقق ، في �ل�صباح ، وهو ي�صيح مبتهجا : 
ولكننا علمنا في   .  » �ل�صقيري  م��ات   . �ل�صقيري  م��ات  لقد   «
ولكن حّل محّله يحيى  لم يمت  �ل�صقيري  ��حمد  ��ن  بعد  ما 

حمودة في رئا�صة �لمنظمة « . 
 ، بيتي  �إل���ى  �صخ�صي  م��ن  �لإ�صر�ئيلي  �لحقد  �نتقل  ُث���ّم 
�إليه  يا�خذون  �صياحياً  مركز�ً  فل�صطين  في  بيتي  جعلو�  فقد 
�ل�صائحين ، بعد زيارتهم لال�ماكن �لتاريخية ، ليقولو� لهم : 
هذ� منزل » �ل�صقيري « �لذي كان يريد ��ن يلقينا في �لبحر . 
�ل�صلطات  �عتقلته  ق��د  ل��ب��ن��ان��ي��اً  ���ص��ح��اف��ي��اً  ��ن  و����ص���ادف 
في  و�حتجزته   1970 ع��ام  �صيف  �ل��ح��دود  على  �لإ�صر�ئيلية 
�لإفر�ج  وقبل   ، معه  للتحقيق  ���صبوعين  لمدة   » �إ�صر�ئيل   «
، حيُث قال له  و�إل��ى منزلي   ، ��خذته في رحلة �صياحية  عنه 
�ل�صرطي : » هذ� بيت �ل�صقيري �لذي يريد ��ن يلقي بنا �إلى 

�لبحر « . 
وفي كانون �ل�ول / دي�صمبر من هذ� �لعام 1972 ، نقلت 
وكالة �ليونايتد بر�ش نبا� يقول ��ن �ل�صلطات �لإ�صر�ئيلية قد 
جعلت منزل �ل�صقيري معبد�ً يهودياً . و�لحمد هلل ول يحمد 

على مكروه �صو�ه . 
، فقد  ب��زم��ان  ��ن��ي حمدت �هلل قبل ه��ذ� �لخبر  و�ل��و�ق��ع 
�نز�ح �صعار �إلقاء �ليهود في �لبحر عن ��كتافي ، و��لقي على 
��كتاف �لرئي�ش عبد �لنا�صر و�لرئي�ش د . نور �لدين �ل�تا�صي ، 
ففي ندوة تلفزيونية ) 1970/7/3 ( ��علن �لرئي�ش �ل�ميركي 
نيك�صون ��ن م�صر و�صورية دولتان معتديتان ، و��ن �لرئي�َصين 

عبد �لنا�صر و�ل�تا�صي يريد�ن �إلقاء �ليهود في �لبحر . 
، كان  ، قبل وليته  �لرئي�ش نيك�صون  ��ن   ، �لعلم  هذ� مع 
قد جاء ز�ئر�ً �إلى �لقاهرة ، فاحتفى به �لرئي�ش عبد �لنا�صر 
حفاوة بالغة ، فا�صت�صافه في �ل�ق�صر و���صو�ن وفي غيرهما 
 من �ل�ماكن �ل�صياحية ، وو�صع تحت ت�صرفه طائرة خا�صة . 
�صديقاً  ي�صبح  ��ن  ��ج��ل  م��ن  و�ل��ح��ف��اوة  �ل�صيافة  ه��ذه  وُك���ّل 
��ن  �كت�صف  �ل�ميركي  �لرئي�ش  ��ن  �لنتيجة  فكانت   ، للعرب 

�لرئي�ش عبد �لنا�صر يريد ��ن يلقي �ليهود في �لبحر . 
ُثّم ��لقي هذ� �ل�صعار على ��كتاف �لرئي�ش ��نور �ل�صاد�ت ، 

 

��ق��ي��م ف��ي تل  ��ع��ل��ن��ت غ��ول��د� مائير ف��ي �ج��ت��م��اع �صعبي  فقد 
�لملك  به  يتحلى  �لذي  �ل�صيا�صي  بالن�صج   « فا��صادت   ، ��بيب 
ح�صين ، و��ن �لرئي�ش �ل�صاد�ت ي�صّر على �ن�صحاب » �إ�صر�ئيل « 

 

�ل�صعب  ح��ق��وق  و�إع����ادة  يونيو 1967   / ح���دود ح��زي��ر�ن  �إل���ى 
�لفل�صطيني ، وذلك يعني رمي �ليهود في �لبحر « ، �إلى �آخر 

ما نقلته وكالة ��نباء 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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 هذ� هو عر�ش موجز لحكاية �صعار �إلقاء �ليهود في �لبحر ، 
وقد �خترعه �ليهود في عام 1929 ، ول يز�لون يرفعونه من 
حين �إلى حين .. وهو ���صبه ب�صعار �لال�صامية �لذي �صنعوه 
��وروب��ا لي�صهروه في وجه من ينتقد ت�صرفاتهم ويعيب  في 

عليهم �صلوكهم . 
 ... ... 

ولكن ��حد�ً لم يفطن �إلى ��ن �ل�صهيونية قد �صنعت �صعار�ً 
�لعرب في  �إلقاء  �صعار  ، ذلك هو  �ل�صنين  رهيباً طبقته عبر 

�ل�صحر�ء . 
�لمر�جع  ف���اإن   . مبالغة  دع��اب��ة ول  �ل��ك��الم  ه���ذ�  ول��ي�����ش 
�ل�صهيونية كثيرة وكثيرة . وكلها تقول بالعبارة و�لكلمة �إن 
على �لعرب ��ن يعودو� �إلى �ل�صحر�ء .. هنالك وطنهم . ول 

��ريد ��ن ��زيد . فاإن ذلك ي�صتغرق كتاباً بكامله . 
وي��ك��ف��ي ��ن ن��ت��ذك��ر ، و�ل��م��ا����ص��اة ل ت��ح��ت��اج �إل����ى ت��ذك��ي��ر ، 
مخيمات �لالجئين �لفل�صطينيين �لتي دقو� ��وتادها في عام 
1948 ، ور�حت �لخيام تزد�د ُكّل عام حتى ���صبحت مجموعة 
�لالجئين و�لنازحين مليوناً ون�صف مليون ، يعي�صون حياةً ، 

�لموت معها ��كرم و���صرف . 
ول�صت ��عتذر عن �لإ�صارة �لمتو��صلة �إلى ��صمي في هذ� 
�إلقاء  �صعار   ، �ل�صعار  �صخ�ش عابر تحت هذ�  فاإني   ، �لف�صل 

�لذين دفعتهم  . و�صيمر تحته غيري من  �لبحر  �ليهود في 
�ل�قد�ر �إلى �لم�صوؤولية �لقيادية في ق�صية فل�صطين . 

بالعدو  معرفة  �لعربي  �لمو�طن  ي��زد�د  ��ن  ق�صدي  وُك��ّل 
و���صاليبه ، ودعاياته ، و��ن يعلم كذلك ��ن دعاياته قد �خترقت 
ع��ق��ول بع�ش �ل��ع��رب ، ف���ر�ح ي�����ص��ّدق �ل��ت��زوي��ر �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي ، 
 : قائالً   » وعقالنية  ورجاحة  بحكمة   « يحكي  ��ن  يتردد   ول 
��ن نلقي �ليهود في  ��خي هذه نتيجة خطبنا با�ننا نريد  » يا 

�لبحر ! « . 
تلك هي ق�صة �ل�صهيونية : �خترعت �صعار �إلقاء �ليهود 
في �لبحر ، زور�ً وبهتاناً ، و��لقت بالعرب في �ل�صحر�ء فعالً 

وعمالً . 
في  �لبحر  ت�صتخدم  ��ن   » �إ�صر�ئيل   « على  غريباً  ولي�ش 

دعاياتها ، فاإن لها فيه ��حد�ثاً و��حد�ثاً . 
ويقول �هلل تعالى في كتابه �لكريم : 

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 �هلل �لعظيم

)1( القراآن الكرمي ، » �صورة يون�ش « ، �لآية 90 .
)2( �مل�صدر نف�صه ، » �صورة �لبقرة « ، �لآية 50 . 

)3( �مل�صدر نف�صه ، » �صورة �ل�صعر�ء « ، �لآية 63 . 
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