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مقدمة

شخصية فذة ُظلمت وجرى التعتيم عليها
اذا كان من ف�ضل خلروج هذا الكتاب ليكون بني اأيدي القراء, فهو 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  مازن" رئي�س  "ابو  عبا�س  حممود  للرئي�س 
الذي  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  رئي�س  الفل�ضطينية,  التحرير 
الكيانية  راي��ة  لتبقى  عنه  وداف���ع  ال�ضقريي  ال��راح��ل  اإرث  على  حافظ 
حتى  �ضعبها  ارادة  يف  ماثال  فل�ضطني  ا�ضم  ويظل  قائمة  الفل�ضطينية 
على  مازن  ابو  الرئي�س  يعمل  التي  العتيدة  الفل�ضطينية  الدولة  تقوم 

جت�ضيدها.

فقد كنت حتدثت اأمامه عن فكرة تاأليف كتاب عن الراحل احمد 
م�ضريته  ع��ن  ودف��اع��ه  عبا�س  الرئي�س  اهتمام  راأي���ت  وح��ني  ال�ضقريي 
وتراثه وت�ضمية اكرب قاعة يف حرم الرئا�ضة با�ضمه وجدت منه ترحيبا 
وت�ضجيعاً ومتكيناً فم�ضيت افكر كيف ميكنني ان احيط معرفة بهذه 
مكتوب  ن�س  ال��ى  املعرفة  ه��ذه  انقل  واأن  الكبرية,  القائدة  ال�ضخ�ضية 
يف  ال�ضقريي  اح��م��د  ال��راح��ل  الن  �ضهلة  املهمة  تكن  مل  ك��ت��اب,  يحويه 

�ضخ�ضيته الرثية املتنوعة كان �ضهال ممتنعا... الخ.

يحار الدار�س يف تقييم �ضخ�ضية الراحل اأحمد ال�ضقريي اأول رئي�س 
احلديث,  الفل�ضطيني  الكيان  وباعث  الفل�ضطينية,  التحرير  ملنظمة 
فالراحل  كثرية,  فهي  واالأوراق  والوثائق  واملراجع  امل�ضادر  لقلة  لي�س 
ومرافعاته  وخطبه  وم��ذك��رات��ه  كتاباته  خ��الل  م��ن  كثريا  نف�ضه  �ضرح 
ومداخالته, ومالحظاته وتقاريره, فلم يرتك حدثا اإال �ضجله, اأو تكلم 
اأو  فيه او كان له فيه راأي, طاملا تداخل ذلك مع ق�ضيته الفل�ضطينية 
بها منذ وعيه على  التي ظل مي�ضك  العربية  اإميانه بفكرته  حتى مع 

احلياة ال�ضيا�ضية.

ميدان ال�ضاعة يف يافا
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الشقيري

او  وب�ضيطة  �ضهلة  بدت  وان  ومعقدة  مركبة  �ضخ�ضية  ال�ضقريي   
مبا�ضرة يرى فيها البع�س �ضخ�ضية ذكية وعبقرية ومتنوعة املواهب 
ي�ضمع  او  ومذكراته  وبياناته  ن�ضو�ضه  يقراأ  او  خطيباً  يرجتل  حني 
�ضوته املجلجل ونرباته العميقة الوا�ضحة, وخمارج حروفه الرنانة, يف 
حني يراه اخرون ممن تابعوه او ر�ضدوه او عملوا معه مت�ضرعاً احيانا 
لدرجة كبرية, ومندفعاً وغري حمت�ضب لدرجة "الهوج",  "و�ضخ�ضية 
او يقبل الهزمية  طحي�ضة ودمياغوجية" يخلط اال�ضياء وال يرتاجع 
او ان�ضاف احللول, وتقليدياً ال يغري ب�ضهولة يف�ضل ان يتكلم على ان 
يرى  فردية  نزعة  اال�ضت�ضارة,  الى  ينتظر وال مييل  وال  ويبادر  ي�ضمع 
ان  يجب  حيث  االم��ور  يقلب  وال  كثريا,  واليجامل  ال�ضواب,  راأي��ه  يف 
ُتقلب وي�ضتعجل اال�ضياء وتاأخذه العاطفة باالثم, ويحب ان يعمل مع 
اجلماهري ال مع القيادات, ومع االفراد الذين يراأ�ضهم ولي�س مع من 
يوازونه يف امل�ضوؤولية والقيادة من اع�ضاء الفريق, وكما قيل انه مل يكن 
دميوقراطيا وكان يعتقد اأن من حقه كتم اال�ضياء عن رفاقه.له اأ�ضاليب 
عديدة ي�ضتمر يف حماوالته وال ير�ضى ان�ضاف احللول. لي�س من ال�ضهولة 
اخلروج بحكم ثابت على �ضخ�ضيته التي ُحكم عليها مبعايري خمتلفة 
اأق��راأه يف كتبه ومن اق��الم االخرين  وب��اآراء متباينة, ومل ا�ضتطع واأن��ا 
وجتاربهم يف العمل معه ان اأحدد له �ضخ�ضية ثابتة, وهناك من يرى 
ان ل��ه كاريزما قوية وه��ن��اك م��ن ال ي��راه��ا, وه��ن��اك م��ن ي��رى ان��ه كان 
االن�ضب لقيادة ال�ضعب الفل�ضطيني يف تلك املرحلة فتحم�س له ودافع 
عنه, مثل املنا�ضل عزت دروزة يف مواجهة املفتي احلاج امني احل�ضيني, 
�ضخ�ضيته  بجوانب  معجبا  ك��ان  ال��ذي  عبا�س  حممود  الرئي�س  ومثل 
بت�ضمية  امر  ول��ذا  با�ضتمرار  ان�ضافه  على  فعمل  ين�ضف  انه مل  وراأى 
قاعة با�ضمه وهي االأكرب يف املقاطعة حتمل ا�ضم احمد ال�ضقريي كما 

اأكد على ع�ضويته الثابتة يف املجل�س الوطني.



8

فيها  نواق�س  ال  ال�ضقريي  �ضخ�ضية  ان  عبا�س  الرئي�س  ي��رى  ال 
ولكنه يراه قائدا ا�ض�س اأ�ضياء كثرية بداأ بها وبداأت معه, وترك عليها 
الفل�ضطيني  التحرير  جي�س  موؤ�ض�س  فهو  بعده,  ملن  وتركها  ب�ضماته 
وال�ضندوق القومي ومركز االبحاث واأول اذاعة فل�ضطينية, ويف زمن 
يف  عديدة  وهياكل  وامل���راأة  والعمال  الطالب  احت���ادات  تاأ�ض�ضت  ادارت���ه 
املنفى واط��ار جتمعه  الفل�ضطيني يف  ال�ضعب  التي كانت وطن  املنظمة 

املعا�ضر بعد النكبة.

حار الكثريون يف قراءة احمد ال�ضقريي, فمنهم من جمده وهم 
قليلون, ومنهم من نال منه وافرتى عليه وظلمه وعمل �ضد ما اجنز 

او �ضد كل فكرة حملها ودعا اليها.

ال�ضيا�ضية العربية   فال�ضقريي الذي رمى حجرا يف بركة احلياة 
الراكدة واالآ�ضنة اأثار حفيظة النظام العربي التقليدي ورموزه الذين 
قبلوه على م�ض�س حينما دعمه الرئي�س امل�ضري جمال عبد النا�ضر 
واراد به ومن خالله ان "يج�س" نب�س حالة ال�ضعب الفل�ضطيني وان 
 1967 النا�ضر يف هزمية  عبد  ما �ضعف  اذا  يخترب عمق حركته حتى 
العربي اال�ضا�ضيون  النظام  الثمن, وبالكاد قبله زعماء  ال�ضقريي  دفع 
يف اخل��رط��وم  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية  ت��اأب��ني  ق��م��ة  ليح�ضر   ان����ذاك 

اآب 1967والتي خرجت منها و�ضايا ثالث هي الالءات ال�ضهرية يف حني 
�ضادروا الو�ضية الرابعة لل�ضقريي والتي كان يريد بها ان ال يفاو�ضوا 
نيابة عن ال�ضعب الفل�ضطيني حتى ال يتنازلوا اأو يذهبوا بهذا الطريق.
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الشقيري

ال��وق��ت بدل  يلعب يف  وت��رك��وه  ال��ع��رب على م�ض�س,  ال��ق��ادة  قبله 
ال�ضائع ل�ضنوات هي يف كفاح ال�ضعب الفل�ضطيني قليلة, بداأت بتاأ�ضي�س 
املنظمة عام 1964 وانتهت بهزمية النظام العربي عام 1967. جاءوا به 
لرفع العتب وا�ضكات اال�ضوات الفل�ضطينية التي بداأت تعلو وتتحرك 
هذه  ي�ضخم  ب��ه  واذا  اح��ت��وائ��ه��ا,  على  �ضي�ضاعدهم  ان��ه  ب��داي��ة  وظ��ن��وا 
اال�ضوات ويحاول ان يفجر طاقاتها باقرتاحاته ومناوراته وخروجه 
على "الن�س العربي" التقليدي الذي و�ضعوه له يف اجلامعة العربية 

حني التقوا يف القمة العربية االولى.

ع���ادوه منذ  ال��ذي��ن  العربي  النظام  اق��ط��اب  بع�س  ي��درك  يكن  مل 
عليه  االنق�ضا�س  اأن متكنوا من  اإلى  له  واأخفوا عداءهم  االأول  اليوم 
بعد هزمية 1967 وحتى قبل ذلك اأنه ي�ضتطيع ب�"ال�ضيك" الذي بدون 
وّف��ر  اأ�ضطر  ث��الث��ة  م��ن  تعليمات  اأع��ط��وه  ي��وم  ل��ه  وق��د منحوه  ر�ضيد 
والهام�س  الب�ضيط  الن�س  ه��ذا  من  �ضي�ضع  اأن��ه  كتابتها  النا�ضر  عبد 
التجمعات  تفقد  اط��ار  يقيدوا حركته يف  اأن  منه  اأرادوا  ال��ذي  ال�ضيق 
الفل�ضطينية و�ضرف الوعود التخديرية لها واإذا بهم يرونه ي�ضع جي�ضا 
حتى واإن كان منزوع االإرادة رهنه بقيادتهم وباأوامر عوا�ضمهم وراأوه 
يدرب وينظم ويعد ويدعو النتخابات تارة ولت�ضكيل اأول جمل�س وطني 
يف القد�س, كانوا قد فوجئوا به يف قمتهم االولى وحتى الثانية والى 
اأن انعقدت قمة اخلرطوم فقد وجدوا اأن ثمار الهزمية التي واجهوها 
ميكن جتيريها وتربيرها وجعلهم قادرين على االطاحة به حتى من 
�ضاعتها  ل�ضان حاله  فكان  وتوكيله,  اختياره  على  عملوا  الذين  �ضكوت 
مع عبد النا�ضر حني مل ي�ضتقبله بعد الهزمية وحني مل ي�ضتقبله اأحد 
با�ضتقالته  هيكل  ح�ضنني  حممد  رحب  فقد  النا�ضر  عبد  قيادات  من 
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وكذلك قيادات اأخرى ترتب م�ضجباً يعلقون عليه هزميتهم, فوجدوا 
امل�ضريني  امل�ضوؤولني  كبار  بني  من  يكن  ومل  ف��داء  كب�س  ال�ضقريي  يف 
من يبكي عليه اأو ياأ�ضف من اجله و�ضاعتها وكاأنه يقول: "حتى اأنت يا 

بروت�س"!  

 كان له كل �ضيء ومل يكن له �ضيء, جاء وحيدا وخرج وحيدا, مل 
يودعه احد حني ا�ضتقال وال هتف احد با�ضمه حني غادر القاعة, ومل 
يكن اأمامه ووراءه حر�س, مل يكن له ميلي�ضيا وال جي�س وال حرا�ضات 
كالتي راأيناها لزعماء امليلي�ضيات والدكاكني امل�ضلحة, رغم انه موؤ�ض�س 
جي�س التحرير الذي كانت حالته معه "�ضوف وال تذوق" جمرد طوابري 
له ومعه حني  الذين حتم�ضوا  اولئك  اأوام��ر حتريكها, حتى  ال ميلك 
انطلق ليحرك ال�ضعب الفل�ضطيني وق�ضيته, مل يكونوا يرون يف ذلك 
اكرث من عملية, يريدون بها ان يزايد بع�ضهم على بع�س وان يتباروا 
يف تغطية اأنف�ضهم بالق�ضية الفل�ضطينية وادعاء العمل من اجلها,  فقد 
كانوا يتوقفون ناقدين حني كان ال�ضقريي يتجاوز خطوطهم الهابطة 
التي و�ضعوها, فقد �ضاق به عبد النا�ضر نف�ضه والذي وفر له حا�ضنة 
والدة املنظمة, فحني زار ال�ضقريي ال�ضني والتقى زعيمها ماو�ضي تونغ 
وطلب منه �ضالحا جرى ار�ضاله الى ميناء اال�ضكندرية, اثار ذلك غ�ضب 
عبد النا�ضر وا�ضتنكاره, وهذا ما جعل ال�ضقريي يندم وينتظر عقوبة 

حني قال: اف�ضل ان ا�ضتقيل على ان تخ�ضر ق�ضيتي عبد النا�ضر.

 كان على ال�ضقريي ان يلعب على التناق�ضات العربية والتباينات 
ال�ضديدة يف مرحلة تاأ�ضي�س املنظمة  و قبل هزمية 1967 وبعدها, ولكنه 
اإقالته ودفعوا به  مل ي�ضتطع ان يجامل فاوقعوه و�ضادوه وت�ضببوا يف 
اإلى اال�ضتقالة, وهو يف ذلك �ضخ�ضية تختلف عن الرئي�س يا�ضر عرفات 
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الشقيري

الذي ا�ضتطاع ان مي�ضي على احلبل العربي امل�ضدود وان يتعامل مع كل 
التناق�ضات ب�ضبب اعتماده على قدرات �ضعبه مبا�ضرة وتفجريه لثورته 
ووجود م�ضلحني معه, وب�ضبب توليده للقرار امل�ضتقل حني جاء به من 
رحم املقاومة ومل ياأت من ملف اجلامعة العربية كما كانت احلالة يف 

مرحلة ال�ضقريي.

ابا مازن فقد د�ضنت طريقاً ال�ضتعادة فل�ضطني ما  يا  رحمك اهلل 
زال احرارها مي�ضون عليه, ويدميون من م�ضالكه بال�ضهداء اإلى اأن تبلغ 
راية فل�ضطني عالية مهما طالت  التحرير واال�ضتقالل وترفرف  يوم 

امل�ضرية وتعقدت امل�ضالك.

فل�ضطينيا  نظاماً  يولد  اأن  يريد  التقليدي  العربي  النظام  ك��ان 
نف�س  حتت  ويجل�س  ومالحمه  �ضماته  نف�س  يحمل  له  وتابعا  �ضبيهاً 
�ضقوفه وقد قبل ال�ضقريي ذلك لكنه عمل كما يعمل النمل يف ا�ضلوب 
مثل  لدعمه  عربية  اط���راف  وا�ضتمالة  ال��ه��وام�����س  وتو�ضيع  ال��رتاك��م 
كال�ضعودية وتون�س  اأط��راف متنعت  ان��ذاك يف وج��ه  وال��ع��راق  اجلزائر 
ودول اخرى ارادوه �ضبيا يف خدمتهم و لكنه ما لبث ان �ضب عن الطوق 
ب�ضرعة ولوال ان هزمية 1967. ح�ضلت ما بداأ يف بنائه دون ان ي�ضتكمله 
لكان له معهم ولهم معه حديث ومواقف اخرى ولكن الواقع عاك�ضه 
فاختباأوا خلف هزميتهم عام 1967. لقد قدموه قرباناً وانق�ضوا عليه 
حتت دخان املقاومة التي انطلقت عام 1965 وراأوا فيها بديال تكتيكيا 
فحّيوها خلوفهم منها ولي�س قناعة بها اذ حاولوا احتواء فتح بعد ان 
ف�ضحت بانطالقتها الهزمية العربية وطرحت بديال لها يف عمليات 

اأولية كانت ت�ضي بانطالقة حرة وواعدة.
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 كان ال�ضقريي حتى وهو يف عنفوان خطابته ويف َجَي�ضان ا�ضتقبال 
القد�س" ويف  و�ضرق  "ال�ضفة وقطاع غزة  فل�ضطني   له يف  اجلماهري 
عوا�ضم عربية عديدة زارها والتقى الفل�ضطينيني فيها, كان يدرك ان 
العربي  القرار  او ر�ضى  القمة عنه  حركته مرتبطة بر�ضى موؤمترات 
املتناق�س عن عمله, فكان مطلوباً منه ان يحتكم الى االطراف العربية 
ادائ��ه, لي�س النه على خطاأ بل  او عن  التي مل تكن كلها را�ضية عنه, 
انه يحرجهم ويخرج باأعماله عن اتفاقياتهم املخفية وغري املعلنة مع 
الغرب واإ�ضرائيل التي التزموا فيها خا�ضة اتفاقيات الهدنة عام 1949 

وبعد ذلك.

النظام  التي ميدها   العربية  اليد  ان  ب��اأمل  ي��رى  ال�ضقريي  ك��ان   
عربية  ب��رغ��ب��ة  اع��ن��اق��ه��م  ع��ل��ى  وت��ل��ت��ف  الفل�ضطينيني  تخنق  ال��ع��رب��ي 
وا�ضرائيلية فكان الفل�ضطيني ُيطارد ومُينع من ذكر فل�ضطني او العمل 
من اجلها او حتى العمل يف بالد عربية عديدة مينع من العمل فيها او 
حتى الدخول اليها الن احلركة ال�ضهيونية كانت تطارد الفل�ضطينيني 
يقراأ  ان  ويكفي  فقط  داخلها  ولي�س  فل�ضطني  خ��ارج  عليهم  وت�ضيق 
ال�ضم�س(  يف  )رج���ال  كنفاين  غ�ضان  املنا�ضل  ال��راح��ل  رواي���ة  امل��راق��ب 

ليدرك ذلك.

ال�ضعب  ا�ضرائيل ال تريد ان تكون قيادة  ان  ال�ضقريي يدرك  كان 
الفل�ضطيني منه وانها ال تريد ان تعرتف بال�ضعب الفل�ضطيني حتى وان 
جرى االعرتاف بالق�ضية فالق�ضية عند الغرب واحلركة ال�ضهيونية 
وبع�س النظام العربي ال تعني ال�ضعب الفل�ضطيني وامنا تعني �ضعارا 
اأ�ضم ال داللة له لذا كان يح�س انه يتحرك بق�ضيته يف حقل األغام وانه 

مكبل وان الذين يغ�ضبون منه اكرث من الذين ير�ضون عنه.
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االأول���ى  والكينونة  وال��راف��ع��ة  االط���ار  ال�ضقريي  وّف���ر  لقد  ن��ع��م,   
واحل��ا���ض��ن��ة ال��ت��ي اخ��ت��ل��ف عليها وع��ل��ى ف��ائ��دت��ه��ا وام��ك��ان��ي��ات��ه��ا فكانت 
)امل��ن��ظ��م��ة( ال��ت��ي ا���ض��ب��ح��ت ����ض���رورة واأ���ض��ب��ح ال���دف���اع ع��ن��ه��ا وعملها 
وتطوره واجبا وطنيا �ضروريا ال منا�س منه, فلوالها لت�ضتت ال�ضعب 
الفل�ضطيني مرة اخرى ولوال اعادة بناء موؤ�ض�ضاتها حتى بعد "او�ضلو" 
لفقد الفل�ضطينيون وطنهم املعنوي واإطار ن�ضالهم ال�ضرعي املعرتف 
الدولة  حا�ضنة  �ضي�ضكل  وال��ذي  الفل�ضطينية"  التحرير  "منظمة  به 

العتيدة.. دوله فل�ضطني.

كانت  كما  الفل�ضطينية  الق�ضية  مع  يتعامل  العربي  النظام  كان 
قبيلة متيم العربية يف اجلاهلية تتعامل مع  ربها الذي كانت ت�ضنعه 
ياأخذ  ال��ذي  التقليدي  العربي  والنظام  اكلته,  جاعت  فان  التمر,  من 
الفل�ضطينية  الق�ضية  يقدم  كان  وحمايته  االجنبي  دعم  من  �ضرعيته 
على  للت�ضييق  وي�ضارع  لبقائه  كفاتورة  عليها  ي�ضاوم  او  يقاي�س  حني 
الفل�ضطينيني, ما كان ذلك يف �ضاحله ويرتكهم حني ال يكون مطلوبا 
اأرح��م  احيانا  االح��ت��الل  "او�ضلو" ف��ك��ان  ك��ان��ت  ان  ال��ى  الت�ضييق  منه 
الفل�ضطينيون  ا�ضتطاع  العربي, حيث  النظام  اطراف  بع�س  من وطاأة 
قادرين على  كانوا  باأكرث مما  االحتالل  انف�ضهم حتت  ان يعربوا عن 
ترى  عربية ظلت  امنية  انظمة  قب�ضة  وهم يف  ق�ضيتهم  التعبري عن 

امانيهم وتطلعاتهم من خالل ملفاتها االمنية.

 كان ال�ضقريي �ضليط الل�ضان غري جمامل ولو مل ينجز بعد ان 
ا�ض�س املنظمة �ضوى  بع�س كتبه التي ف�ضح فيها تعامل النظام العربي 
مع ق�ضيته, لكان يف ذلك اجناز عظيم كما كان �ضفافا ب�ضكل كبري كتبت 
عنه يف ال�ضفحات التي يحويها هذا الكتاب من خالل ما حتدث به عن 
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نف�ضه وما حتدث به عنه رفاقه الذين تعاملوا معه من عرب وغريهم 
ور�ضدت حلظات فرحه وا�ضتب�ضاره وحلظات �ضيقة وياأ�ضه وما قاله عنه 
الكتاب واملفكرون وال�ضحفيون وحتى اأ�ضرته ووجدت اي�ضا يف موؤلفاته 
انه  ورغ��م  املنا�ضلة,  امل�ضلمة  الفل�ضطينية  العربية  ل�ضخ�ضيته  �ضورة 
خدم انظمة انقلبت عليه �ضخ�ضياً وعلى ق�ضيته, اإال انه ظل قادراً على 
التخل�س من روؤيتها وهيمنتها واأن ينفتح بق�ضية �ضعبه على اطراف 
دولية كان بع�س النظام العربي ب�ضبب ارتباطاته الغربية يعاديها مثل 

االحتاد ال�ضوفيتي وال�ضني.

عرقاً"  بالعروبة  "اآمن  بها  اآم���ن  و  االأم���ة  على  ال�ضقريي  راه���ن 
اللغات  اتقن  ال��ذي  اب��دع من خاللها وهو  دون تع�ضب وبالعربية لغة 
وحا�ضر بها  ورافع عن ق�ضايا اأمته وق�ضايا ان�ضانية عديدة ومل يهز 
اإميانه مواقف عربية تاآمرت على ق�ضيته او اخرى �ضيقت عليه بل ظل  
اإميانه باأمته ورموزها قوياً وعلمته التجارب وهو عربي حتى النخاع, 
اأن ال ي�ضلم القرار الفل�ضطيني وان ال ي�ضرك به وان يحافظ عليه, ما 
ا�ضتطاع الى ذلك �ضبياًل الأنه مل يكن يثق وهو يرى ما كان يجري, وقد 
العربي من ق�ضيته  النظام  اط��راف يف  بقوله عن موقف  ذلك  خل�س 
بالقول: "كانوا يتاآمرون على ق�ضيتي يف الغرف املغلقة ويطلبون مني 

ان ا�ضرح عن انت�ضاراتهم لهذه الق�ضية يف العلن!". 

مات ال�ضقريي املظلوم واملفرتى عليه ويف نف�ضه غ�ضة  كتب عنها 
الأ�ضدقائه واأقاربه يف نهاية حياته حني قال:"اخذوا القد�س مني"  بعد 
م�ضجدها  يقتحمون   1967 حزيران  يف  اال�ضرائيليني  اجلنود  راأى   اأن 
واأدرك انها �ضاعت حني راأى اكرب دولة عربية وقد ح�ضنت يف عا�ضمتها 
�ضفارة ا�ضرائيلية يرفرف فوقها علم اإ�ضرائيل بعد اأن ذهب زعيمها الى 
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القد�س واألقى خطاباً يف الكني�ضت, فلم يحتمل قلبه امل�ضهد, ولعل من 
ال�ضدف ال�ضوداء انه يف يوم رفع العلم اال�ضرائيلي يف �ضماء القاهرة التي 
الظاملون  "اخي جاوز  اغنية  "حي على اجلهاد" وبثت  بداية:  له  قالت 
املدى" يف افتتاح القمة التي ولدت فيها املنظمة, ففي نف�س اليوم  الذي 
ال�ضقريي للبحث  القاهرة فا�ضت روح  العلم اال�ضرائيلي يف �ضماء  رفع 
ع��ن ف�ضاء اخ��ر وج��دت��ه ال��ى ج��ان��ب ام��ني االأم���ة اب��ي عبيدة ع��ام��ر بن 
اجلراح يف غور االأردن حيث او�ضى ال�ضقريي اأن يدفن ليكون يف اقرب 

مكان ي�ضتطيع برفاته اأن يكون االأقرب اإلى القد�س التي ق�ضى دونها.

  ي���رق���د ال�������ض���ق���ريي ال�����ى ج���ان���ب ال�����ض��ح��اب��ي��ني م���ع���اذ ب����ن ج��ب��ل
و�ضرحبيل بن ح�ضنة وغريهما من ال�ضحابة.

 بعد كل ما قراأت عنه, وله, وما �ضمعت عنه مما له وعليه, ا�ضتطيع 
ان اقول ان اخلالف على ال�ضقريي يف تقييم دوره التاريخي وقيمته مل 
ينل مما اجنز, فقد بقي عندي علماً من ابرز اعالم فل�ضطني و�ضارية 

يحتاج املرء ان يرفع راأ�ضه كثريا لرياها ويرى رايتها خفاقة.

لو اتيح لل�ضقريي اأن يكون طليقاً دون اأن يحا�ضره ملوك العرب 
خطوة  كل  يف  وي�ضكوا  واأنفا�ضه  خطواته  عليه  ويح�ضبوا  وروؤ���ض��اوؤه��م 
التي  امل�ضوؤولية  الكثري ولكان اعطى من عمره يف  لكان عمل  خطاها, 

اعطاها لتاأليف  كتبه الكثري اأي�ضا.

العالية وجزاها عن  العربية  الفل�ضطينية  القامة   رحم اهلل هذه 
�ضعبها الفل�ضطيني خرياً, واإذا كان من عرفان متوا�ضع له, فاين اأقدم 
عرفان  على  وت��اأك��ي��دا  ل�ضخ�ضه  وا���ض��اءة  بف�ضله  ت��ذك��رياً  الكتاب  ه��ذا 

االآخرين من االوفياء ل�ضريته.

         

�ضلطان احلطاب       
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المناخ السياسي الفلسطيني 
ما قبل الشقيري وما بعده 

ه��ل ت��غ��ري االم�����س ع��ن ال��ي��وم اذا م��ا ادرك���ن���ا جم���ددا ان التفكري 
املمثلة  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ط��رح  اجت���اه  يف  ي��ذه��ب  زال  م��ا  ال�ضهيوين 
ل�ضالح  القرن  �ضفقه  �ضمي  ما  ا�ضرائيل  ومل�ضالح  الغربي  لال�ضتعمار 

التو�ضع اال�ضرائيلي.

لقد كان هذا النمط من التفكري والتعامل, االأ�ضلوب املحبب واملفيد 
الطرفان  الربيطاين, بحيث توجه  واالنتداب  ال�ضهيونية  يف احلركة 
معا الى الزعامات العربية يف القاهرة ودم�ضق وعمان وبغداد وبريوت 
يتلم�ضان لديها البحث عن حلول يف مقابل, اأي مقابل ميكن اأن يقبل 
فان احلركة  اقليميا,  اأم  �ضخ�ضيا  اأك��ان  �ضواء  العوا�ضم  زعماء هذه  به 
ال�ضهيونية م�ضتعدة لتلبيته ما دامت �ضتح�ضل على ما تريد وذلك بان 
وهكذا  والفل�ضطينيني,  الفل�ضطينية  الق�ضية  بني  الف�ضل  من  تتمكن 
تتوجه  التي  العناوين  بفل�ضطني  املحيطة  العربية  العوا�ضم  ا�ضبحت 
اليها قيادة الوكالة اليهودية. لذا بقيت احلركه ال�ضهيونيه تعمل يف 
االخرية  ال�سنوات  يف  خا�سة  خمتلفة  بو�سائل  العربي  النظام  او�ساط 
وهي توؤ�ض�س ملرحلة من التطبيع املجاين مع النظام العربي كما اليوم.
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الق�ضية  اأن  مبقولة  ال��ب��داي��ة  منذ  ال�ضهيونية  احل��رك��ة  مت�ضكت 
الفل�ضطينية �ضيء يختلف متاما عن ال�ضكان الفل�ضطينيني ووجدت يف 
اأنظمة النظام العربي, وبال �ضك فاإن  هذا جتاوبا كبريا من كثري من 
احلركة ال�ضهيونية كانت تبحث عن اإثبات ملقولة هرتزل "ار�س بال �ضعب 
ل�ضعب بال اأر�س" فوجدتها احيانا, االأمر الذي اأعفاها من االعرتاف 
بحقوق هذا ال�ضعب بل بوجوده, والى يومنا هذا ال يزال ال�ضيناريو دون 

تغيريمنذ وعد بلفور الذي اطلقته احلكومة الربيطانية. 

ب��االن��ت��داب  ت��ق��وم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  بريطانيا  �ضغطت   1936 ع��ام  ففي 
ال��ث��ورة  وق��ف  على  مل�ضاعدتها  العربية  االن��ظ��م��ة  على  فل�ضطني  على 
الفل�ضطينية الكربى حيث عمل امللوك والروؤ�ضاء العرب على ال�ضغط 

على الفل�ضطينيني وقيادتهم وثورتهم اللقاء ال�ضالح.  

للق�ضية  ع��ادال  حال  �ضتجد  بريطانيا  �ضديقتهم  "باأن  وتعهدوا 
�ضندخل  "نحن  ق��ال��وا:   1948 ع��ام  ويف  كان".  م��ا  وك���ان  الفل�ضطينية 
اأن  ك��ان وم��ع ذل��ك ال نريد  لتحرير فل�ضطني. ودخلوا فعال وك��ان ما 
االأم��ر  به  وينتهي  باالحباط،  ال�سعب  ي�ساب  ال  حتى  ال��واق��ع  ن�سدق 
اإلى الهزمية النف�ضية واال�ضت�ضالم. ولكن الى متى؟ عادوا من جديد 
لريفعوا �ضعار "قومية املعركة". هذه املرة بدون الفل�ضطينيني بدون 
ال�ضعب, وا�ضروا على اأن الق�ضية تختلف عن ال�ضعب, فالق�ضية همهم 
اأدق, يجب  اأن يفعل �ضيئا. وب�ضورة  اأعجز من  االأول, اما ال�ضعب فهو 
اأن ال يفعل �ضيئا, فهو جمموعة من االنهزاميني الذين باعوا االأر�س 
الرا�ضخة يف ذهن وم�ضلكيات  ال�ضورة  والوطن والق�ضية!!! هذه هي 

النظام العربي.

الواليات  من  باوامر  املنامة  ور�ضة  ال��ى  ذهبوا  وق��د  اأي�ضا  واليوم 
املتحدة يف حماولة منها لعقد كامب ديفيد ثالثة يكونون فيها �ضهوداً 

جيم�س بلفور
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الفل�ضطينية, فقد ظلوا يف اكرثهم ال يلتزمون  على ت�ضفية الق�ضية 
بالقرارات التي �ضيتخذونها يف العلن يف قممهم, كما حدث يف قمة تون�س 
عام 2019 حني قالوا "نلتزم مبا يلتزم به الفل�ضطينيون ونقبل مبا يقبل 
به الفل�ضطينيون" لكن ذلك �ضيء والواقع الذي جرى يف املنامة �ضيء 
اأخر, وقد خل�س ال�ضقريي مثل هذا املوقف عندما قال:"يتاآمرون على 
ق�ضيتي يف الغرف املغلقة  ويطلبون مني ان ا�ضرح عن انت�ضاراتهم يف 

العلن!!".

م�ضطهد,  املعركة"  وطن"قومية  من  مكان  كل  يف  الفل�ضطيني   
معادلة  املعركة".  "قومية  وطن  يف  كان  من  كل  ق�ضية  هي  والق�ضية 
بحاجة الى فهم ولي�س من ال�ضروري اأن نفهم. وان �ضاألنا, فال يحق لنا 
اأن ن�ضاأل, فهي اأمور بني الدول واأ�ضرار بني الكبار, فال مكان لل�ضغار 
"نحن  ل��ك:  ي��ق��ول  امل�ضري  م��ع  اختلفت  اذا   . ال�ضغار  ون��ح��ن  بينهم, 
ال�ضهداء,  من  االأل��وف  بع�ضرات  فل�ضطني  �ضعب  يا  اأجلكم  من  �ضحينا 
ومباليني اجلنيهات, وحتملنا ال�ضيم واجلوع يف �ضبيل ق�ضيتكم", هل 
"قومية املعركة"؟ وهذا ينطبق على غري  اذا اين �ضعار  هذا �ضحيح؟ 

امل�ضري من اجلن�ضيات العربية.

ال��ت��ي ك��ان��ت ت�ضيب الق�ضية  ال��ت��داع��ي��ات  وال�����ض��وؤال ام���ام ك��ل تلك 
فيها:  �ضلبيا  احيانا  العربي  النظام  موقف  ك��ان  وال��ت��ي  الفل�ضطينية 
كانوا  العربية؟ وهل  باملواقف  الفل�ضطينيون على علم  القادة  كان  هل 
او  يثنوا  ان  عليهم  ان  ام  منها؟  وال�ضلبي  اخلفي  ف�ضح  ي�ضتطيعون 

ي�ضمتوا, او يدفعوا الثمن ان رف�ضوا؟

با�ضكال خمتلفة ولكن  يا�ضر عرفات  الراحل  الرئي�س   لقد قالها 
ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س ق��ال��ه��ا ب�ضكل اك���رث ع��الن��ي��ة ح��ني ك���ان ي��رد 
والذين  الفل�ضطيني  ال��ق��رار  او  الفل�ضطيني  ال�ضاأن  يف  علىاملتدخلني 

ور�ضة املنامة



21

الشقيري

كانوا يعملون على طم�س القرار او التاآمر عليه )حلوا عنا( لقد قالها 
بى وحني كان النظام العربي يتعامل مع الق�ضية  حني بلغ ال�ضيل الزُّ
التدخل  املخابرات وحني كان  اأجهزة  اأمنيا وعرب  الفل�ضطينية تعامال 
فا�ضدة  او  م��ط��رودة  او  خملوعة  فل�ضطينية  ق��ي��ادات  تبني  يف  وا�ضحا 
ح�ضاب  على  الإع��ادت��ه��ا  وال��ن��ف��وذ  امل���ال  وا�ضتعمال  اأي��دي��ه��ا  على  وال�����ض��د 
على  تخفى  ال  زال��ت  وم��ا  كانت  حم���اوالت  وتلك  الفل�ضطيني,  ال��ق��رار 
لقد  الفل�ضطينية.  القيادة  التحري�س على  اط��ار  ت�ضب يف  وكلها  اأح��د 
مطاردين  ال�ضقريي-  اليه  ي�ضري  ظل  ما  -وه��ذا  الفل�ضطينيون  بقي 
وم�ضطهدين يف االأر�س العربية رغم انهم كانوا خارج دائرة االحتالل 

االإ�ضرائيلي املبا�ضرة.

بلفور  �ضنوات حني ج��اء وع��د  ال�ضقريي مل ي�ضل ع�ضر  ك��ان عمر 
يف  النا�ضئة  املخل�ضة  العربية  وحتى  الفل�ضطينية  ل��الم��اين  طام�ضاً 
الوقت الذي بداأت اقطار عربية تتطلع الى اال�ضتقالل فقد �ضدر "وعد 
بلفور" الذي حمل ا�ضمه بتاريخ الثاين من ت�ضرين الثاين 1917 على 
يقول  روت�ضلد  الربيطاين  اليهودي  الزعيم  اإل��ى  موجهة  ر�ضالة  �ضكل 
اأن ابلغكم بالنيابة عن حكومة جاللة  امللك باأن  "ي�ضرين جدا  فيها: 
لل�ضعب  قومي  وط��ن  ان�ضاء  اإل��ى  الر�ضا  بعني  تنظر  جاللته  حكومة 
اليهودي يف فل�ضطني وتبذل اجلهود يف �ضبيل ذلك على اأن ال يجري ما 
ي�ضر باحلقوق املدنية والدينية لغري اليهود يف فل�ضطني, اأو ي�ضر مبا 

لليهود من حقوق ".

احلكومة  تثبت  الوعد  ه��ذا  "يف  عبا�س:  حممود  الرئي�س  يقول   
الربيطانية وهما تاريخيا عندما تتحدث عن وجود �ضعب يهودي, يف 
الوقت الذي يحتج كثري من زعماء وقادة اليهود على ا�ضتعمال مثل هذا 
وا�ضحا  ويبدو  اليهود.  على  �ضيئة  انعكا�ضات  من  �ضي�ضببه  ملا  التعبري, 
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اال�ضتعماري  العقل  اخ��رتاع��ات  اأب��رع  م��ن   اليهودية  القومية  فكرة  اأن 
الربيطاين, ويف هذا الوعد اأي�ضا متحو احلكومة الربيطانية حقيقة 
تاريخية عندما تتجاهل وجود ال�ضعب الفل�ضطيني على اأر�س فل�ضطني, 
الوجود  وك���اأّن  ال��ي��ه��ود,  غ��ري  بعبارة  اال  اليه  اال���ض��ارة  وترف�س جم��رد 
الفل�ضطيني طارئ عابر  ال�ضعب  االأ�ضل ووج��ود  اليهودي يف فل�ضطني 
بال اأ�ضول وال جذور وبالتايل فانه ال ميلك اأية حقوق يف هذا الوطن 

تتجاوز احلقوق املدنية والدينية".

 وهذا ما طبق بال�ضبط بعد عقود عدة من اتفاقية كامب ديفيد 
ب��ني ال��رئ��ي�����س امل�����ض��ري ان���ور ال�����ض��ادات وم��ن��اح��ي��م بيجن رئ��ي�����س وزراء 
االأمريكية. ونالحظ  املتحدة  الواليات  رئي�س  كارتر  ا�ضرائيل وجيمي 
يف هذه االتفاقية ا�ضتمرار التوجه نحو الزعامات العربية خارج حدود 
عنه,  بالنيابة  وتتحدت  الفل�ضطيني  ال�ضعب  با�ضم  لتنطق  فل�ضطني 
وتعقد االتفاقيات با�ضمه. وال ميكن لنا اأن نت�ضور اأن ا�ضرائيل تتنازل 
احلقوق  ع��ن  ال�����ض��ادات  ي��ت��ن��ازل  مل  ل��و  �ضيناء  ل�ضحراء  احتاللها  ع��ن 
عنا�ضر  ا�ضتكملت  ديفيد  كامب  ففي  الفل�ضطيني,  لل�ضعب  الوطنية 
ب��اأن  دول��ة عربية  اأك��رب  اع��رتف��ت  ب��ح��ذاف��ريه عندما  بلفور ونفذ  وع��د 
حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني ال تتجاوز احلقوق املدنية والدينية, ومتت 
عملية املقاي�ضة بني زعامة م�ضر وزعامة ا�ضرائيل على ح�ضاب ال�ضعب 
اأو تفهمه من خالل  اأن تنفذه  اإ�ضرائيل  الفل�ضطيني, وهذا ما حاولت 

اتفاقيات او�ضلو حني �ضادرتها.

�ضكل  على  جت��دد  حتى  �ضنة  مائة  بلفور  وع��د  عمر  و�ضل  ان  وم��ا 
ونفى حل  ابدية ال�ضرائيل  عا�ضمة  القد�س  اعطى  الذي  ترامب  وعد 
وها  الدولية  ال�ضرعية  ق��رارات  يف  ال��دويل  املجتمع  واجماع  الدولتني 
هو النظام العربي جمددا يتماهى بع�ضه يف املوقف االمريكي لت�ضدد 
احلقوق الوطنية الفل�ضطينية فاتورة حماية بع�س االنظمة نف�ضها من 

اتفاقية كامب ديفيد بني الرئي�س امل�ضري 
انور ال�ضادات ومناحيم بيجن رئي�س وزراء 

ا�ضرائيل وجيمي كارتر رئي�س الواليات 
املتحدة االأمريكية عام 1979
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الغ�ضب االمريكي ولتك�ضب احلماية االأمريكية التي ظلت عند بع�س 
االنظمه بديال حلماية �ضعوبها.

االأم��م  اأع��ل��ن م�ضروعه م��ن قبل ع�ضبة  االن��ت��داب, فقد  اأم��ا �ضك 
 ,1923/9/29 يف  التنفيد  مو�ضع  وو�ضع   ,1921/7/6 بتاريخ  املتحدة 
خموال احلكومة الربيطانية حق ممار�ضته وتطبيقه, وت�ضمن حيثيات 
ويف  املنتدبة  احلكومة  وواج��ب��ات  ح��ق��وق  تو�ضح  م���ادة  و)28(  مقدمة 
املقدمة نرى  ان  ع�ضبة االأمم املتحدة قد تبنت وعد بلفور م�ضرية اإلى 

اأن الدول احلليفة قد اأ�ضندت مهمة تنفيذه الى بريطانيا.

تلك هي خطوط ال�سيا�سة الربيطانية يف فل�سطني والتي حتددت 
ميكن  وال��ت��ي  ال��ك��ربى   الفل�ضطينية  ال��ث��ورة  ا�ضتعار  خ�ضم  يف  معاملها 

تو�سيح النقاط التي هدفت اليها بالتايل: 

تغييب الوجود الفل�ضطيني برف�س قبول ممثلي ال�ضعب للتحدث   .1
دعت  اإن  والتاأكد  االإره���اب  ميار�ضون  اأنهم  بحجة  ال�ضعب,  با�ضم 
اإل���ى دع���وة املعتدلني م��ن ال��ذي��ن ي��ع��رف �ضلفا اأن��ه��م ال  ال�����ض��رورة 

ميثلون احدا. وهذا يعني الغياب الكامل للفل�ضطينيني.

تغييب  على  امل��واف��ق��ة  على  معظمه  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ظ��ام  داأب  لقد 
الفل�ضطينيني او التواطوؤ من اجل تغييبهم وهذا االمر ما زال م�ضتمرا 
فالعرب يذهبون الى كامب ديفيد امل�ضريه بدون الفل�ضطينيني والى 
ور�ضه البحرين اي�ضا وهم مدعوون الى موؤمترات الحقة يف الواليات 

املتحدة يف الوقت الذي ميتنع الفل�ضطينيون عن احل�ضور.

فر�س القادة العرب اأو�ضياء على ال�ضعب الفل�ضطيني, يتحدثون   .2
با�ضمه وينوبون عنه, من اجل حتقيق هدفني يف اآن معا, اأولهما: 
الق�ضية  مت��ي��ي��ع  وث��ان��ي��ه��م��ا:  الفل�ضطيني  ال�����ض��ع��ب  وج����ود  ان��ك��ار 
وت�ضييعها عندما تكون بني اأيدي اأنا�س بعيدين عنها, باال�ضافة 
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ا�ضتغالل  وك��ذل��ك  الربيطانية,  لل�ضيا�ضة  ال��ت��ام  خ�ضوعهم  اإل���ى 
الق�ضية الفل�ضطينية لتحقيق مكا�ضب �ضخ�ضية اأو ُقطرية �ضيقة 

على ح�ضاب التنازالت التي تتم من حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني.

ثم   وم��ن  واحباطها,  الفل�ضطينية  ال��ث��ورة  الف�ضال  ال��وق��ت  ك�ضب   .3
اليهودية,  الهجرة  م��ن  احل��د  ع��ن  باحلديث  اخل��واط��ر(  )تهدئة 
واحلديث عن رف�س فكرة التق�ضيم, وا�ضتعمال احلكام العرب اأدوات 
تلطيف قادرة على ك�ضب ثقة ال�ضعب الفل�ضطيني وهذا ما يف�ضر 
النداء ال�ضهري الذي وجهه هوؤالء القادة اإلى الثوار الفل�ضطينيني 
اللقاء ال�ضالح واالعتماد على )�ضديقتهم( بريطانيا لو�ضع االأمور 
اأنها  بريطانيا  تعرف  كانت  الذي  الوقت  ال�ضحيح, يف  ن�ضابها  يف 
مقبلة على حرب وان هاج�ضها الوحيد ال�ضعي لتهدئة االأو�ضاع يف 
املنطقة, واخماد الثورة الفل�ضطينية, حتى تفرغ مل�ضاكلها القادمة 

مع النازيني والفا�ضيني.

را�ضخة يف عقول الربيطانيني  اأن تبقي   التي يجب  ال�ضيا�ضة  ان   .4
على املدى البعيد هي ت�ضهيل اال�ضتيطان ال يف فل�ضطني وحدها 
ا�ضرار  م��دى  يوؤكد  وه��ذا  ال�ضهاينة,  قبل  من  اأي�ضا  خارجها  بل 

بريطانيا على �ضهينة املنطقة كلها وبكل الو�ضائل. 

ففي مذكرة مفعمة باالأ�ضى واحل�ضرة واخليبة, قدمها ممثلو �ضكان 
بتاريخ  اأر�ضلت  ال�ضهاينة,  التي عقدت مع  اتفاقية رود�س  ب�ضاأن  املثلث 
1949/5/22 يعرب املوقعون عليها عن عميق قلقهم من التفريط الذي 
مت على يد املفاو�ضني العرب, وقد جاء يف هذه املذكرة انه: "ال نود اأن 
نبحث يف الكارثة العظيمة التي اأ�ضيبت بها ق�ضية العرب, وال يف اأن ما 
امل�ضادفات  اأقطارهم  رهني  العرب من اال�ضتقالل يف بع�س  يتمتع به 
االأ�ضباب  نبحث  اأن  نود  وال  فل�ضطني,  �ضيما عرب  للتداول ال  وعر�ضة 

هجرة اليهود الى فل�ضطني 
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املادية واالأدبية التي تفت يف ع�ضد االأمة العربية من تخادل حكوماتها 
وتقاطع دولها وما اإلى ذلك, االأمر الذي جعل منها �ضعبا بائدا, ملا يف 

ذلك من دخول يف �ضنن االجتماع ونوامي�س الكون".               

 لقد كان يجري يف كثري من االحيان القفز عن التمثيل الفل�ضطيني 
الق�ضية  ح�ضاب  على  ال�ضيا�ضية  ال�ضفقات  وتقدمي  با�ضمه  واحلديث 
الفل�سطينية، كان ذلك باالم�س وهو اليوم ما زال م�ستمرا، فقد فرط 
املفاو�س العربي باالأر�س الفل�ضطينية وباالإن�ضان الفل�ضطيني وتهاون 
يف احلفاط على ال�سعب الفل�سطيني وكاأن االر�س واالن�سان  واحلقوق 

ال قيمة لها. 

مل ي��ك��ن م��وق��ف امل��ف��او���ض��ني ال��ع��رب منطلقا م��ن ع���دم االه��ت��م��ام 
والالمباالة  بحقوق �ضعب فل�ضطني فح�ضب, بل كان منطلقا من تواطوؤ 
بتاأنيب  اح��د  ي�ضعر  ان  دون  رهيبة  جغرافية  ت��ن��ازالت  ال��ى  ادى  وا�ضح 

ال�ضمري.

اإن خروج العراق من املعركة الع�ضكرية عام 1948 وان�ضحاب جي�ضه 
ا�ضعفا املوقف العربي يف فل�ضطني وفتح ثغرة هامة يف اجلبهة ا�ضاءت 
كثريا اإلى معنويات ال�ضعب. ومن املوؤ�ضف ان احلكومة العراقية رف�ضت 

ا�ضتقبال وفد فل�ضطيني لال�ضتماع لوجهة نظره. 

مائدة  اإل��ى  اجللو�س  ا�ضتبعادهم عن  على  الفل�ضطينيون  يحتج  5. مل 
يطالبوا  ب��ان  اكتفوا  بل  اأم��ره��م,  على  املغلوبون  وه��م  املفاو�ضات, 
اأم��ور بلدهم  ُي�ضاألوا عن  اأن ي�ضت�ضاروا وان  االأمي��ان وهو  با�ضعف 
حتى  جميعا,  املفاو�ضني  من  بها  اأدرى  وهم  واأر�ضهم,  وق�ضيتهم 
اإل��ى  امل��ف��او���ض��ات  و���ض��ارت  كليا  امل��ت��وا���ض��ع مت جتاهله  الطلب  ه��ذا 

النتائج املر�ضومة لها �ضلفا, 
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وحماولة  القرن  �ضفقة  يف  كما  اليوم  يتكرر  وه��و  باالم�س  ذل��ك  ك��ان 
متريرها رغم رف�س الفل�ضطينيني القاطع لها.

6. حتدثت اتفاقية رود�س عن حدود مع ا�ضرائيل متجاهال متاما ا�ضم 
فل�ضطني مع ان املناطق املعنية ارا�ٍس فل�ضطينية.

ال��ت��ي مت جت��اوزه��ا  وال�����ض��وؤال اي��ن ك��ان��ت حكومة ع��م��وم فل�ضطني, 
والتي مل مي�س على قيامها عام واحد! وملاذا مل ت�ضتدع لتمثل  ال�ضعب 
التي  اآماله واأمانيه وهي  الفل�ضطيني والتي قامت معربة بالفعل عن 
انبثقت عن االجماع  الفل�ضطيني الذي �ضم كل الزعامات الفل�ضطينية 

املعرتف بها؟

لكن  م��وؤك��د,  وه��ذا  معها,  التفاو�س  ترف�س  اإ�ضرائيل  كانت  واإذا 
اأن اجلامعة العربية جتاهلتها واأهملتها وانكرت بعد اقل من  املوؤ�ضف 
حكومة  اأر�ضلت   1949/  10/17 ففي  بها,  اعرتافها  اإن�ضائها  عن  �ضنة  
ال��دول  جلامعة  العامة  االأم��ان��ة  اإل��ى  احتجاج  مذكرة  فل�ضطني  عموم 
العربية على عدم دعوتها اإلى ح�ضور دورة املجل�س احلادية ع�ضرة. وقد 
اذ جتد  االأ�ضف,  ا�ضد  "تاأ�ضف حكومة عموم فل�ضطني  املذكرة:  جاء يف 
نف�ضها م�ضطرة اإلى االحتجاج ال�ضديد اإلى االأمانة العامة املوقرة على 

عدم دعوتها".

وكل ما فعلته هذه احلكومة املغلوبة على اأمرها الرف�س ال�ضلبي 
ال��دول  جامعة  تتخدها  ق���رارات  اي  برف�س  اكتفت  اذ  امل��واق��ف,  لهذه 
العربية بغيابها, ب�ضفتها املمثل ال�ضرعي والوحيد لل�ضعب الفل�ضطيني 
وقد ال ن�ضتطيع اإدانة هذه احلكومة ب�ضلبيتها حني نعرف حجم املوؤامرة 

التي كانت وال زالت تتعر�س لها الق�ضية الفل�ضطينية. 

جواز �ضفر حكومة عموم فل�ضطني
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وهكذا انتهت ب�ضكل موؤمل مرحلة اأخرى من مراحل ن�ضال ال�ضعب 
الفل�ضطيني, حيث ذابت يف اأروقة اجلامعة العربية مالمح ال�ضخ�ضية 
له  �ضعب  ق�ضية  من  فل�ضطني  ق�ضية  وحتولت  الفل�ضطينية  الوطنية 
حقوق م�ضروعة  ومعرتف بها دوليا اإلى ق�ضية ان�ضانية حم�س, تتعلق 
املنت�ضرة حول  الفل�ضطينيني يف خميماتهم  وا�ضكان الالجئني  باطعام 
مدن وعوا�ضم الدول العربية والى ق�ضية حدود بني ا�ضرائيل والدول 

العربية املحيطة . 

 ح�ضب قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة ال�ضادر يف 29 ت�ضرين 
الثاين 1947,  ب�ضاأن تق�ضيم فل�ضطني يفرت�س اأن تقوم دولة يهودية على 
جزء من فل�ضطني ودولة فل�ضطينية على اجلزء االآخر, فقامت الدولة 
اليهودية واعرتفت بها االمم املتحدة وكثري من دول العامل. ومل تقم 
الدولة الفل�سطينية مع انها كانت يف ذلك الوقت م�ستوفية كل �سروط 
الدولة االأر�س وال�ضعب وال�ضلطة الوطنية. ملاذا؟ لقد تكفلت ا�ضرائيل 
بجزء كبري من االأر�س فالتهمته وتكفلت الدول العربية باجلزء االآخر 
بني ال�ضم واقامة احلكم الع�ضكري ذي ال�ضبغة االحتاللية, اما ال�ضعب 

فقد  ا�ضبح الجئا واجلزء الباقي على اأر�ضه غريب! 

الع�ضكري  احل��اك��م  اإدارة  اأم��ره��ا  تولت  فقد  غ��زة  ال�ضلطة يف  اأم��ا   
اإلى م�ضر حتت احلرا�ضة  افرادها ورحلتهم  امل�ضري يف غزة فاعتقلت 
وفر�ضت عليهم عزلة قاتلة, ثم تولت جامعة الدول العربية بعد ذلك 
عملية االجهاز على احلكومة. وهكذا بدا وا�ضحا تبادل االأدوار وانتقال 
الكرة من العب اإلى العب ومن عا�ضمة اإلى عا�ضمة, ومن موؤ�ض�ضة اإلى 
موؤ�ض�ضة حتى حقق الطرفان )الدول العربية وا�ضرائيل( ن�ضرا �ضاحقا 

على الق�ضية الفل�ضطينية اأر�ضا, و�ضعبا, و�ضلطة وطنية. 

با�ضت�ضدار  الربيطاين  االن��ت��داب  ل�ضلطة  االأم��ر  ا�ضتقر  اأن  بعد    
����ض���ك  االن����ت����داب م���ن ق��ب��ل ع�����ض��ب��ة االأم������م, ع���ني ه���رب���رت �ضموئيل 

خميمات حول مدن وعوا�ضم الدول العربية
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اأن  وا�ضحا  وك��ان  فل�ضطني  على  �ضاميا  مندوبا  اليهودي  ال�ضهيوين 
وعد  بنود  حتقيق  يف  الربيطانية  احلكومة  لرغبة  تلبية  ج��اء  تعيينه 
اأدركته  الذي  االأمر  اإلى وطن قومي يهودي,  بلفور بتحويل فل�ضطني 
القيادات الفل�ضطينية يف ذلك الوقت, فار�ضلت مندوبني عنها الى اوروبا 
ظالمتهم  ل�ضرح  الربيطانيني  بالزعماء  لالجتماع  بالذات  واجنلرتا 
هنا, لعل القيادات العليا الربيطانية تتفهم م�ضاكلهم ويكون لديها حد 

اأدنى من املو�ضوعية.

 ف�ضافر مو�ضى كاظم احل�ضيني على راأ�س وفد ي�ضم كال من احلاج 
توفيق حماد  واأمني التميمي ومعني املا�ضي واإبراهيم �ضما�س و�ضبلي 
امل�ضتعمرات  وزير  ت�ضر�ضل  ون�ضتون  مقابلة  الوفد  اجلمل. وطلب هذا 

الربيطانية, ومتت املقابلة بالفعل يوم  1921/8/22. 

كل  عن  ال�ضرعية  فل�ضطني  عموم  حكومة  ابعدت  مل��اذا  وال�����ض��وؤال: 
جامعة  عن  نهائيا  بابعادها  القا�ضية  ال�ضربة  لها  ووجهت  املفاو�ضات 

الدول العربية قبل ان يتم �ضم ال�ضفة الغربية الى االردن. 

ومن عام  1921 اإلى 1948 الى 1978, كل �ضيء تغري وتبدل. حكومات 
خلفت حكومات, وعهود تبعها عهود,  وزعماء, واأحزاب اندثرت واأخرى 
ن�����ض��اأت, ودول ظ��ه��رت واخ����رى ان��ق��ر���ض��ت, و���ض��ع��ارات �ضقطت واأخ���رى 
اإلى اريحا, اإلى كامب ديفيد, اإلى �ضفقه القرن  ارتفعت, فمن رود�س, 

وما بينها. ما ا�ضبه اليوم باالم�س.

الفل�ضطينيني  اقناع  معظمه  يف  العربي  النظام  مهمه  كانت  لقد 
بنتائج تفاو�ضه مع ا�ضرائيل و مبا قدم اليه من تنازالت ومل يكن يكتفي 
ويطاردهم  الفل�ضطينيني  وي��ع��زل  ال�ضغط  ليمار�س  ذه��ب  ب��ل  بذلك 

ويتهمهم بانهم يريدون توريطه يف �ضراعات وحروب.

هربرت �ضموئيل

مو�ضى كاظم احل�ضيني
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على  باملوافقة  اأنف�ضهم  الفل�ضطينيني  اق��ن��اع  حماولتهم  فكانت 
ايار �ضنة  اليهود, وهناك امثلة ففي  اإليها مع  التي تو�ضلوا  االتفاقية 
1931 و�ضل ريا�س ال�ضلح الى فل�ضطني وحاول اقناع جمال احل�ضيني 
اأمني عام اللجنة التنفيذية العربية بالتعاون مع ال�ضهاينة ما دامت 
ال�ضهيونية قد اأ�ضبحت ح�ضب راأيه اأمرا واقعا. وقد �ضدد ال�ضلح على 
اأن مثل هذا التعاون �ضيكون مل�ضلحة العرب, وقد رف�س الفل�ضطينيون 
مطلبه ب�ضكل قاطع  وقالوا له: "ب�ضفتك �ضوريا يجب عليك بعد االآن 

عدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية الفل�ضطينية".

الفل�ضطينية  اجلماهري  جتتاح  كانت  التي  امل�ضاعر  تاأجج  وب�ضبب 
فقد كان االعرتا�س من  قبل هوؤالء ال يعدو االحتجاج اللفظي والردع 

الكالمي املمزوج بكثري من االأمل وخيبة االأمل. 

ولكن مثل هذا الرف�س مل يردع "الزعامات العربية" ومل مينعها 
من ال�ضري يف هذا النهج امللتوي الذي ادى يف النهاية اإلى �ضياع فل�ضطني 
وت�ضريد �ضعبها. ولقد كانت لهذا النهج اأ�ض�ضه العميقة, فهي ال�ضيا�ضة 
الربيطانية التي كثريا ما عرب عنها زعماوؤها بو�ضوح كامل وبكلمات 

حمددة ال تقبل التاأويل وال حتتمل اأي تف�ضري.

 وبهذا ال�ضدد يقول ال�ضيد مارك �ضايك�س الدبلوما�ضي الربيطاين: 
ق�ضاياهم  حت��ظ��ى  ل��ك��ي  و���ض��ي��ل��ة  اأف�����ض��ل  ال��ي��ه��ودي  ال��ع��رب��ي  "الوفاق 
باالعرتاف الدويل, يف حالة تاأييد اليهود لل�ضيادة العربية خارج حدود 

فل�ضطني فان على القادة العرب اأن  يوؤيدوا االأهداف اليهودية". 

و�ضالمة  الفل�ضطينية  احل��ق��وق  يف  التفريط  ب��ني  املقاي�ضة  ه��ذه 
م�ضتمرة  زال��ت  فما  تنته,  مل  ال�ضفقات  يف  الداخلية  العربية  االنظمة 
مع اختالف الو�ضائل اإال ان الهدف بقي على حاله وبقيت احلاله تتكرر 
ادارة الظهر للق�ضية وتفاقم م�ضاألة  وهي اليوم وا�ضحة يف حماوالت 

جمال احل�ضيني

ريا�س ال�ضلح
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اأن  اإذ  القرن,  �ضفقه  به  تب�ضر  ما  وه��و  ا�ضرائيل  مع  املجاين  التطبيع 
بع�س االأنظمة تقاي�س ا�ضتقرارها بتنازالت من احلقوق الفل�ضطينية.

اللنبي وم�ضوؤولون  اآدموند  وقد كان )ت. اي, لورن�س( واجل��رال 
باأن  التحليل,  هذا  �ضايك�س  مارك  ي�ضاركون  كانوا  اآخ��رون  بريطانيون 
الطريق  العرب  �ضيفتح  بينما  �ضورية  العرب يف  �ضي�ضاعدون  ال�ضهاينة 
اأمام اليهود يف فل�ضطني. وقد �ضاهم اللنبي بعقد اجتماع بني وايزمان 
اأن مثل هذه اال�ضرتاتيجية �ضتكون على  اأما وايزمان فريى  وفي�ضل. 
ح�ضاب العرب الفل�ضطينيني الذين يتوقع اأن يكونوا عدائيني, وذلك اذا 

ما مت اتفاق مع قادة عرب خارج فل�ضطني. 

اإلى االن مل يتغري الكثري, فقد كان مطلوبا تغييب  منذ البداية 
ال�ضعب الفل�ضطيني واحليلولة بينه وبني اختيار قياداته.

فرتة  ي�ضمل  طويل  م��دى  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  تغييب  ك��ان 
ظهور الق�ضية الفل�ضطينية كم�ضكلة, ال�ضمة الرئي�ضية البارزة لل�ضيا�ضة 
العربية الر�ضمية, بحيث كانت تتخد القرارات وتعقد ال�ضفقات اخلا�ضة 
بفل�ضطني ار�ضا و�ضعبا وق�ضية, مبعزل عن قيادات هذا ال�ضعب, التي 
ارت�ضاها لنف�ضه ب�ضرف النظر عن كفاءتها وقدرتها وجتربتها, ولقد 
كان الهدف االأول لل�ضا�ضة العرب, يف مرحلة ما ان مل يكن يف كل مراحل 
ا�ضتبعاد هذه القيادات من �ضاحة الن�ضال بالت�ضويه تارة, وبالق�ضر تارة 
اأخرى, وباالحتواء تارة ثالثة, حتى يخلو لها اجلو لتت�ضرف ح�ضبما 
م�ضاحلها  من  الفل�ضطينية  الق�ضية  من  مواقفها  يف  منطلقة  ترتئي 
ال�ضخ�ضية,  الزعامات  تلك  او من م�ضالح  ال�ضيقة   املحلية  القطرية 
اخ��ر ما ميكن  ان  ه��وؤالء  اأو �ضراحة بني كل  املتفق عليه �ضمنا  اأن  اال 
بل  وال�ضعب.  واالأر���س  الق�ضية  فل�ضطني,  م�ضلحة  ببالهم  يخطر  ان 
على العك�س متاما فانهم كانوا وال زالوا يعتربون هذه امل�ضكلة املنجم 

اجلرال اآدموند اللنبي 

مارك �ضايك�س
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الوحيد الذي ينفقون منه ما ي�ضتطيعون ليحلوا م�ضاءلهم الُقطرية 
وال�ضخ�ضية.

اال�ضبق يف  �ضورية  وزراء  رئي�س  العظم  �ضجله خالد  ما  الى  ونعود 
من  �ضوريا  يف  انقالب  اول  قائد  الزعيم  ح�ضني  موقف  حول  مذكراته 
ح�ضني  على  انكر  ال  فيقول:"انني  ا�ضرائيل  م��ع  عقدها  التي  الهدنة 
الزعيم عقده الهدنة بل انكر عليه عقده اياها ب�سروط اقل من التي 
يجب التم�ضك بها, والتي كان ميكن  احل�ضول عليها بقليل من اال�ضرار. 
انه لو اظهر عنادا وثباتا حل�سل على ر�سم خطوط الهدنة يف منت�سف 
�ضطوح املياه, وجلعل موقف اجلي�س ال�ضوري يف امل�ضتقبل اح�ضن و�ضعا 

مما هو عليه االن" .

غري اأن حر�س ح�ضني الزعيم على م�ضايرة االأمريكيني للح�ضول 
مل�ضيئة  اإلى ر�ضوخه  اأدى  ذلك,  له وغري  وتاأييدهم  به  على اعرتافهم 

اليهود بجعل مواقع اجلي�س ال�ضوري غري موؤاتية.

 ويا ترى اليوم حني ينظر الى موقف النظام العربي من التطبيع 
املجاين مع ا�ضرائيل او مواقفه من اخلطة االمريكية الداعية لت�ضفية 
ابتعدنا عما ما كان يجري قبل اكرث من  الفل�ضطينية, فهل  الق�ضية 
مبقاي�ضة  العربي  النظام  اط���راف  بع�س  ي�ضتمر  ومل  �ضنة؟  �ضبعني 
ا���ض��ت��ق��راره��ا وق��ب��ول��ه��ا وامل���واف���ق���ة ع��ل��ى ا���ض��ت��م��راره��ا يف احل��ك��م ور���ض��ا 
االمريكيني عنها بت�ضديد ذلك من حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني وجعله 
كو�ضنري  ا�ضتقباالت  نفهم  كيف  واال  مبوجبها!  الدفع  يجري  فاتورة 
الو�ضيط االمريكي ورئي�ضه ترامب الذي تراأ�س قمما عربية وا�ضالمية!

خالد العظم

ح�ضني الزعيم
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وال�ضفة  اإ�ضرائيل  فكانت  وتق�ضمت   1948 ع��ام  بعد  فل�ضطني  غابت   
الغربية وقطاع غزة, حتى ا�ضم فل�ضطني �ضطب من كل فندق او �ضارع اأو ناد 

اأو �ضحيفة او حتى مطعم اأو مكان تغيري  بنا�ضر! ويظل ال�ضوؤال:  ملاذا؟؟

لقد حتول ال�ضعب الفل�ضطيني الواقع حتت الهيمنة العربية يف اكرث 
من قطر عربي الى ج�ضم بال راأ�س وجماهري بال قيادة, بعد ان ت�ضردت 
قياداته التاريخية وزعاماته الوطنية او ا�ضتوعبت حتت وطاأة احلاجة 
او االرهاب الذي يالحقها يف كل مكان, اما احلاج امني احل�ضيني مفتي 
لبنان,  اال  احد  به  يقبل  فلم  العليا,  العربية  الهيئة  ورئي�س  فل�ضطني 
�سريطة اال ميار�س اي عمل �سيا�سي او يقوم باي ن�ساط وطني من �ساأنه 
ان يعرقل �ضفو االمن فيه, وهكذا انتهت الق�ضية الفل�ضطينية لت�ضبح 
ق�ضية اجلميع ولي�ضت ق�ضية اأحد, وكان مطلوبا من الفل�ضطينيني ان 
يخلدوا للراحة الى ان ياأتي النظام العربي بفل�ضطني حمررة. يف تلك 

الظروف بداأت والدة منظمة التحرير الفل�ضطينية.

ففي عام 1961 التقى عبد النا�ضر باع�ضاء من املجل�س الت�ضريعي 
لتحرير  خطة  ل��دي  ان  تت�ضورون  كنتم  "ان  لهم:  وق��ال  غ��زة  لقطاع 
فل�ضطني فانتم واهمون", اقولها ب�ضراحة: لي�ضت لدي خطة, ولي�س 

لدي ا�ضتعداد".

 لقد وقعت هذه اجلملة على م�ضامع احل�ضور وقوع ال�ضاعقة ومن 
هول ال�ضدمة اخذ البع�س يف�ضر اقوال عبد النا�ضر ويبحث لها عن 
معان خمتلفة وقالوا من جملة ما قالوا: وعندما يقول عبد النا�ضر 
اأنه لديه اخلطة  يعنى  لي�ضت لديه خطة لتحرير فل�ضطني فهذا  اإنه 
ولكنه يقول العك�س, حتى ال يك�ضف للنا�س ا�ضراره". وتبني فيما بعد 

وخا�ضة يف عام 1967 اأن عبد النا�ضر كان �ضادقا فيما يقول.

احلاج امني احل�ضيني
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ويف جانب اخر من مرحلة اخلم�ضينيات, اأح�س ال�ضباب الفل�ضطيني 
ممن كانوا خارج اطار االح��زاب واجهزة املخابرات او ممن تخلوا عن 
احزابهم  بعد اأن خابت اآمالهم فيها, اأح�س هوؤالء باأن عليهم واجبا ال 
اأجل  ع��بء ق�ضيتهم  من  بانف�ضهم حلمل  يت�ضدوا  وان  ي���وؤدوه,  اأن  بد 
اإلى حيز الوجود كق�ضية حترر وطني  حتريكها, والعمل على ابرازها 
ق�ضية  وال��دول��ي��ة  والعربية  املحلية  امل��ح��اف��ل  ك��ل  يف  اأ�ضبحت  اأن  بعد 
العربية, فعملوا على تنظيم �ضفوفهم يف  الدول  الجئني, وحدود مع 
خاليا �ضرية بعيدة عن اأعني املباحث واأيدي رجال املخابرات, الن عمال 
من هذا النوع يعترب يف نظر القوانني جرمية تعاقب عليها القوانني. 

غ��زة,  وق��ط��اع  ولبنان  وم�ضر  �ضورية  يف  املجموعات  ظهرت  وق��د 
الرقابة  ب�ضبب  يذكر  اأو تطور  تقدم  اأي  اأن حتقق  ت�ضتطع  اأنها مل  اال 
املخابرات,  اأجهزة  تفر�ضها  كانت  التي  ال�ضارمة  والعقوبات  ال�ضديدة 
االأمر الذي جعل منوها حمدودا للغاية, اال اأن ال�ضمة البارزة ملعظمها 
كانت النزعة اال�ضتقاللية عن االأنظمة واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية واالأحزاب 
عمل  اأي  �سيجه�س  اجل��ه��ات  ب��ه��ذه  االرت��ب��اط  ب���اأن  منت�سبيها  لقناعة 

فل�ضطيني مهما كانت اأهدافه متوا�ضعة.

اأحد هذه التنظيمات الذي ن�ساأ يف دم�سق والذي اأحاط نف�سه ب�سرية 
ال�ضلطات  على  يتحايل  اأن  مرة  ح��اول  ذكرناها,  التي  لالأ�ضباب  كاملة 
يتحرك من خالله,  اأن  ي�ضتطيع  �ضرعيا  له غطاء  ب��اأن يجد  ال�ضورية 
وكان ان�ضب غطاء  اإن�ضاء ناد ثقايف فل�ضطيني م�ضتندا يف ذلك اإلى قانون 

اجلمعيات املعمول به والذي كان �ضاري املفعول يف ذلك الوقت.

وبناء على هذا  القانون تقدم اأفراد التنظيم ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية 
اأ�ضا�ضي  نظام  مب�ضروع  م�ضفوعا  ال�ضورية  الداخلية  وزارة  اإل��ى  بطلب 
للنادي ح�ضب اال�ضول للح�ضول على موافقة ال�ضلطات الر�ضمية. لقد 

جمال عبد النا�ضر
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كان الهدف املعلن من ان�ضاء النادي جتميع ال�ضباب الفل�ضطيني حتت 
عنوان الن�ساط الريا�سي والتثقيف الوطني اال ان ال�سلطات ال�سورية 

رف�ضت بحزم الطلب دون ابداء اال�ضباب.

ا�ضتمرت مرحلة ال�ضياع �ضتة ع�ضر عاما, وهي االأعوام التي بداأت 
الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  بان�ضاء  وانتهت   1948 ع��ام  النكبة  مع 
ال�ضقريي  املرحوم احمد  املرحلة عرب عنها  �ضنة 1964. هذه  ايلول  يف 
الغرف  فرتة  "اإنها  بقوله:  الفل�ضطينية   التحرير  ملنظمة  رئي�س  اأول 
ال�ضقريي مندوبا ل�ضوريا يف  ال�ضوداء". ففي مطلع اخلم�ضينيات كان 
االأمم املتحدة, ثم اأمينا عاما م�ضاعدا يف اجلامعة العربية, ثم م�ضت�ضارا 
فى اململكة العربية ال�ضعودية يف عام 1960 عندما التقى جمموعة من 

الفل�ضطينيني ودار بينهم احلوار التايل:

 �ضوؤال اأ�ضتاذ  اأحمد: اأين و�ضلت ق�ضيتنا, وانت اخلبري بدقائقها 
وال��ع��امل ب��ب��واط��ن االأم�����ور, ول���ك جت��رب��ة ط��وي��ل��ة يف امل��ح��اف��ل العربية 

والدولية؟

يعمل على  م��ن  ي��وج��د  م��ك��ان��ه��ا, وال  الق�ضية  زال���ت  ج�����واب:  ال   
حتريكها, وال اأ�ضتطيع اأن اأخدعكم واأقول لكم اإن العرب ال يعملون �ضيئا 

من اأجلها.

 �ضوؤال: اذا ما دورنا نحن الفل�ضطينيني, ما دام االخرون ال يعملون؟ 

جواب: على كل فل�ضطيني ان يوؤدي دوره يف مكان عمله او درا�ضته 
اك��رث من  العربية ال حتتمل  االو���ض��اع  ي�ضتطيع الن  ما  بقدر  بيته  اأو 

العمل الفردي. 

احمد ال�ضقريي
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�ضوؤال: نفهم من ذلك اأن االمل مفقود يف اأي عمل جاد لتحريك 
الق�ضية ونعي�س مرحلة الياأ�س؟

اأح��د ينطبق عليه  نياأ�س, واذا كان هناك من  اأن ال  ج��واب: يجب 
اأنا, الأنني الوحيد املطلع على ما يجري يف الغرف  الياأ�س فهو  تعبري 
املظلمة ال�ضوداء. وا�ضمعوا هذه الق�ضة: "يف عام  1954 اجتمع جمل�س 
جامعة الدول العربية بح�ضور حممد جنيب رئي�س اجلمهورية امل�ضرية 
ليناق�س م�ضاألة توطني الالجئني الفل�ضطينيني يف �ضبه جزيرة �ضيناء, 
وعلى  ولكن  مطلقا,  رف�ضا  الفل�ضطينيون  رف�ضها  التي  امل�ضاألة  تلك 
الرغم من ذلك فقد ناق�ضها احلا�ضرون بق�ضد تطبيقها, وعندما انتهى 
االجتماع كان ح�ضد من رجال ال�ضحافة العربية واالأجنبية ينتظر يف 
اخلارج لي�ضاأل وي�ضمع عن طبيعة املوا�ضيع التي ناق�ضها املجتمعون, اإال 
اأن املجتمعني اتفقوا فيما بينهم على اأن يبلغوا ال�ضحافة اأن االجتماع 
املحزن  االأم��ر  اأن  اإال  ال��غ��وث,  وكالة  ون�ضاطات  اأع��م��ال  لبحث  خ�ض�س 
اأنهم  "ت�ضوروا  ال�ضحفيني بذلك",  اإب��الغ  اأن جمل�س اجلامعة كلفني 
كانوا يتاآمرون على �ضعبي يف الغرف املظلمة ويدعون امام ال�ضحافة 
مني,  ويطلبون  املعي�ضية  الفل�ضطينيني  او�ضاع  حت�ضني  يبحثون  انهم 
انا الفل�ضطيني, اأن اأكذب على النا�س وعلى �ضعبي وان اأ�ضلله". لذلك, 
اأن اأ�ضرب واأن  فانني اأكرث النا�س عر�ضة للياأ�س, ومع ذلك فال بد يل 

اأعي�س على االمل.

ك��ن��ا ق��د �ضمعنا ع��ن م�����ض��روع ت��وط��ني ال��الج��ئ��ني يف ���ض��ي��ن��اء, وع��ن 
تلك  امل�ضروع,  ه��ذا  على  غ��زة  قطاع  اجتاحت  التي  العارمة  املظاهرات 
املظاهرات التي قادها ال�ضهيدان حممد يو�ضف النجار ومعني ب�ضي�ضو 
وال�ضباب  املنا�ضلني  وع�����ض��رات  اعتقالهما  اإل��ى  النهاية  يف  ادت  وال��ت��ي 

الفل�ضطينيني بعد  اأن اأحرقوا خمازن وكالة الغوث.

حممد جنيب رئي�س اجلمهورية امل�ضرية



36

 على �ضوء ذلك فكرنا مليا باالأمر, واعتربنا اأن مثل هذا امل�ضروع 
على  م��وؤام��رة  ال��داخ��ل  اإل��ى  التما�س  خطوط  من  الفل�سطينيني  بنقل 
الق�ضية تتمثل بابعادهم عن حدود بالدهم وتوطينهم ب�ضكل نهائي يف 

االأقطار العربية.

ل��ق��د ك���ان وج���ود ال��الج��ئ��ني الفل�ضطينيني ع��ل��ى ح���دود ب��الده��م   
ا�ضرائيليا  هاج�ضا  واجل��والن  العربية  وال�ضفة  غزة  قطاع  يف  االأ�ضلية 
منه,  تتخل�س  اأن  ميكن  كيف  االإ�ضرائيلية  القيادة  تعرف  ال  وكابو�ضا 
وهذا ما يف�ضر معنى  ال�ضفقات ال�ضرية التي كانت حتاول اأن تعقدها 
مع الزعامات ال�ضورية وامل�ضرية لتوطني الالجئني بعيدا عن احلدود. 

اأن تفكر باحتالل قطاع عزة  اإل��ى  القيادة  االأم��ر بهذه  وقد و�ضل 
واجبار جميع الالجئني على الفرار اإلى م�ضر. وبهذا ال�ضدد ي�ضت�ضهد 
مو�ضي �ضاريت مبقرتحات بن غوريون ودايان والفون وغريهم بتقدمي 
اإما جالء جميع الالجئني عن قطاع غزة وتوزيعهم  خيار الى م�ضر, 
ع�ضوائيا داخل م�ضر, واإما كما جاء يف و�ضف �ضاريث ملناق�ضات جمل�س 
وت�ضريد  غ��زة  ق��ط��اع  ب��اح��ت��الل   1955/3/29 يف  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء 
الالجئني بالقوة باجتاه م�ضر, اما بالن�ضبة لالجئني يف االردن فيقول 
بن غوريون: ان م�ضكلة الالجئني ت�ضبب لنا ازعاجا بالتاأكيد, لكن مع 

ذلك علينا مالحقتهم يف االردن.

الفل�ضطيني  ذل���ك  اإل����ى  ن�ضتمع  ون��ح��ن  ب��ب��ال��ن��ا  ي��خ��ط��ر  ي��ك��ن  مل 
الالجئني  اإل��ى  النظرة  واالن�ضجام يف  التناغم  هذا  اجل��والن  املقيم يف 
الفل�ضطينيني, كما اأن احدا مل يكن ي�ضدق وال ميكن اأن ي�ضدق وجود 

مثل هذه ال�ضفقات بني الزعامات العربية وزعامة دولة اإ�ضرائيل.

مو�ضيه �ضاريت
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يقول حممود عبا�س عن تلك الفرتة وقد كان مقيما يف �ضوريا:

الذهبي,  ع�ضرها  الفرتة  تلك  يف  ال�ضورية  اجلامعة  عا�ضت  لقد   
اال�ضتقالل  ورم��ز  الدميقراطية  وح�ضن  احلرية  قلعة  متثل  كانت  اذ 
كان  ال��ذي  نف�ضه,  ال��ربمل��ان  من  نظام  اأي  على  اأخطر  وكانت  الوطني. 
اي�ضا يعرب عن وجود الدميقراطية, هذا االأمر �ضحيح بالن�ضبة لطالب 
اجلامعة ال�ضوريني. اأما الفل�ضطينيون فاالأمر خمتلف والنظرة اي�ضا 
تختلف, اإال ان هناك فرقاً بني الق�ضية الفل�ضطينية التي ال ي�ضتطيع 
اأحد اأن يناف�س ال�ضلطات ال�ضورية يف التحدث عنها, وبني الفل�ضطينيني 
اأمينة  اأي��د  يف  الأنها  ق�ضيتهم,  الى  اال�ضارة  لهم جمرد  يحق  الذين ال 
وما عليهم اال ان يعي�ضوا يف �ضمت وهدوء ويكفي واال, فاإنه ي�ضتح�ضن 
والتج�ض�س,  االأرا���ض��ي,  يف  بيع  من  املعروفة,  االتهامات  بكل  التذكري 
والتقاع�س يف احلرب والهروب من الوطن, اإلى اآخر املعزوفة اليومية 
والتي تختتم "باأن احلكومة ال�ضورية تقدم كل الت�ضحيات من اأجلكم, 

ويف �ضبيل ق�ضيتكم, فماذا تريدون اأكرثمن هذا!".

حلركة  موؤ�ض�س  فل�ضطيني  لقائد  -واحل��دي��ث  ببالنا  خطر  لقد 
  , اجلامعة" "طالب  منها  وت�ضتفيد  ال�ضفة  ه��ذه  ن�ضتعمل  اأن  ف��ت��ح- 
اأ�ضرت فهناك  فارق كبري بني الطالب ال�ضوريني والطالب  لكن, كما 
الفل�ضطينيني, وعلى الرغم من ذلك فقد غامرنا وطلبنا لقاء مدير 
موؤ�ض�ضة الالجئني الفل�ضطينيني حتت هذا اال�ضم ونحن نتوج�س خيفة 
من اأنه �ضيدعو لنا املخابرات لتنقلنا اإلى ال�ضجن. ولكن ده�ضتنا كانت 
اأننا فهمنا فيما  اإال  ا�ضتدعانا ب�ضرعة للمثول بني يديه  كبرية عندما 
ولذلك  ال�ضوريني  الطالب  من  اننا  وظن  عليه  التب�س  االأم��ر  اأن  بعد 
خالل  م��ن  ع��رف��ن��اه   م��ا  وه���ذا  ا�ضتقبالنا,  يف  �ضريعة  ا�ضتجابته  ك��ان��ت 
اختالف اللهجة التي قابلنا بها قبل اأن يعرف حقيقتنا وبعد اأن عرفها, 

مو�ضيه دايان
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ولذلك حاولنا يف بداية حديثنا اأن ن�ضخم حجمنا وان نعطي ملهمتنا 
الطالب  جميع  با�ضم  جئنا  لقد  قلنا:  حينما  كبريا  جماهرييا  بعدا 

الفل�ضطينيني يف اجلامعة ال�ضورية. 

واحلقيقة اأن اأحدا مل يكلف بذلك واننا ال منثل اإال اأنف�ضنا لنبحث 
معكم مو�ضوعا على جانب كبري من االأهمية واخلطورة, وهو مو�ضوع 
نقل الفل�ضطينيني من اجلوالن الى منطقة بادية ال�ضام, اننا نعترب ان 
وكالة الغوث- وهنا حاولنا ان نوجه االتهام لوكالة الغوث - تعمل على 
التخل�س من الفل�ضطينيني بنقلهم  الى داخل البالد حتى تبعدهم عن 

حدود بالدهم".. الخ. 

وبعد ثالثني �ضنة كاملة انك�ضفت بقية اأبعاد هذه ال�ضفقة ونحن 
نطلع على مذكرات مو�ضي �ضاريث لنعرف اأن جدعون روفائيل عر�س 
بتوطني  يتعهد  اأن  مقابل  اإل��ى احلكم  يعيده  اأن  ال��ربازي  على ح�ضني 
الفل�ضطينيني داخل االرا�ضي ال�ضورية  لكن الربازي كان خارج ال�ضلطة,  
فاملنطق يق�ضي اأن يكون غريه ممن يتواجدون يف ال�ضلطة قد عقدوا 
على  ق��ادرون  وحدهم  الأنهم  مبا�ضرة  اال�ضرائيليني  مع  ال�ضفقة  هذه 
تطبيقها ومن املمكن اي�ضا ان يكون الربازي قد عاد اإلى البالد ليبا�ضر 
هذه املهمة التي تعهد بها. على كل حال, اأياً كانت اجلهات التي حاولت 
"كنت  اأق��ول, والقائل هنا حممود عبا�س:  اأن  اأ�ضتطيع  تنفيذها فانني 
�ضاهدا �ضخ�ضيا دون ان ادري يف ذلك الوقت على هذه املوؤامرة الدنيئة" 

مثل هذه الرواية ومثل هذا الوقائع تتكرر يف العديد من ال�ضاحات 
ولبنان  االردن  يف  الفل�ضطينيون  الالجئون  اإليها  و�ضل  التي  العربية 
وغريهما بدرجات خمتلفة من احلدة من املنع او الرف�س او املطاردة.

علي ح�ضني الربازي
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   هذه املرحلة �ضهدت ال�ضياع واملخا�س الذي بداأت معامله ال�ضرية 
تنمو يف غزة و�ضوريا وم�ضر ولبنان وانتقلت بعد ذلك الى دول اخلليج 
اإليها بحثا عن الرزق حيث  وال�ضعودية, وذلك بانتقال ال�ضباب املثقف 
اخوانهم  بني  لين�ضروها  ومعاناتهم  واآراءه���م  افكارهم  معهم  حملوا 
واأهلهم املغرتبني, وي�ضتطيع املتتبع اأن يقراأ جتارب كثرية لقادة وكتاب 

ومفكرين دونوا جتاذبهم مع ال�ضاحات التي عا�ضوا فيها.

يف عام 1963 بداأت اأجهزة املخابرات العربية ت�ضعر بتحركات مريبة 
جعل  ال��ذي  االأم��ر  الكويت,  ام��ارة  يف  خا�ضة  الفل�ضطينيني  �ضفوف  يف 
ناقو�س  التحركات وتدق  تكتب عن هذه  القاهرية  اليو�ضف  روز  جملة 
اأع��دادا كبرية من  اأن 36 تنظيما فل�ضطينيا تنظم  اإل��ى  اخلطر م�ضرية 
بالوالء  تدين  التي  فتح  حركة  هي  كرباها  اأن  م��وؤك��دة  الفل�ضطينيني, 
اإلى االخوان امل�ضلمني, حيث اأن معظم منت�ضبيها, على حد زعم املجلة, 
من اع�ضاء هذه اجلماعة املحظورة يف م�ضر واملكروهة يف غريها من 

البلدان العربية. 

وي�ضيف الرئي�س حممود عبا�س"اأبو مازن": وحتى ال تفلت االأمور 
من بني يديها, حتركت جامعة الدول العربية, متذكرة اأن احمد حلمي 
ممثل  ال��وق��ت  نف�س  يف  وه��و  ت���ويف,  ق��د  فل�ضطني  حكومة  رئي�س  با�ضا 
فل�ضطني يف اجلامعة العربية. حتركت لتعيني بديل عنه فاختارت اأحمد 
ال�ضقريي يف دورة جمل�س اجلامعة يف اأيلول 1963, وقد طلبت اليه اأن 
يجري ات�ضاالت بالدول االأع�ضاء وبال�ضعب الفل�ضطيني لتمكينه ح�ضب 

القرار املتخذ من القيام بدوره يف حترير وطنه وتقرير م�ضريه.  

لقد ظنت الدول العربية اأنها بتعيني اأحمد ال�ضقريي يف هذا املوقع 
ت�ضتطيع اأن متت�س الغليان الذي يعتمل يف �ضدور ال�ضعب الفل�ضطيني, 

وتتمكن من اإجها�س اأية حركة يف مهدها.

جملة روز اليو�ضف القاهرية
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اإال اأن ال�ضقريي ما لبث اأن ا�ضتغل هذا التعيني الذي منحه فر�ضة  
نادرة اتاحت له اللقاء املعلن وال�ضرعي بال�ضعب الفل�ضطيني يف خمتلف 
اأماكن  جتمعه, فكانت لقاءاته  تخلق ن�ضوة فل�ضطينية حقيقية اعادت االأمل 
الى النفو�س, فالتقوه بحما�ضة منقطعة النظري, ذكرتنا بلقاءات ال�ضعب 
مع زعمائه قبل النكبة الأنها كانت املرة االأولى التي ي�ضمح  للفل�ضطينيني 
فيها بالتجمع والتحدث والتفكري فل�ضطينيا يف موؤمتر القمة العربي 
االأول الذي انعقد يف االإ�ضكندرية يف الفرتة بني 13 و 16 كانون الثاين 
وقد  الفل�ضطينية.  التحرير  منظمة  ت�ضكيل  ق��رار  عنه  وانبثق   1964
 جاء هذا القرار قبل اجلوالت التي قام بها ال�ضقريي يف الفرتة ما بني
 2/19  و 1964/4/5 والتي اعلن فيها عن امليثاق القومي الفل�ضطيني.

وهكذا كان, ففي االأول من اأيلول 1964 انعقد يف القد�س املجل�س 
الوطني الفل�ضطيني االأول, وانبثقت  عنه جلنة تنفيذية برئا�ضة اأحمد 
ال�ضقريي, ومت تاأ�ضي�س ال�ضندوق القومي الفل�ضطيني, وجي�س التحرير 
الفل�ضطيني  وكان ذلك والدة حقيقية لن�ضال ال�ضعب الفل�ضطيني  بعد 
العربية  اجلامعة  ال�ضقريي  ودخل  عاما   )16( ا�ضتمرت  فرتة خما�س 
من  معينا  موظفا  ال  الفل�ضطيني,  لل�ضعب  ممثال  الوا�ضع,  بابها  من 

قبلها.

مل تثق حركة فتح باأحمد ال�ضقريي, ونظرت اإلى م�ضروعه نظرة 
اب��ن غ��ري �ضرعي للدول  اأن م��ول��وده ه��ذا  ري��ب��ة و���ض��ك, الأن��ه��ا اعتقدت 
العربية جمتمعة وان هذا االبن لن تكتب له احلياة, ولن يحقق النجاح, 
والقيادة.  االرادة  مكبل  النه  حقيقي  ن�ضال  ممار�ضة  من  يتمكن  ولن 
ب��اأي نظام عربي. لكن  الثقة  االأ�ضا�س على عدم  وحركة فتح قامت يف 
هذا مل ينف تعاملها مع كل االأنظمة مهما اختلفت م�ضاربها واأفكارها 
وعقائدها. التعامل �ضيء, والثقة �ضيء اآخر. وهذه النظرة املو�ضوعية 

ح�����رك�����ة  ت������ث������ق  مل 
ال�ضقريي,  ب��اأح��م��د  ف��ت��ح 
ون���ظ���رت اإل����ى م�����ض��روع��ه 
الأنها  و�ضك,  ريبة  نظرة 
هذا  مولوده  اأن  اعتقدت 
للدول  �ضرعي  غ��ري  اب��ن 
ال��ع��رب��ي��ة جم��ت��م��ع��ة وان 
ه��ذا االب���ن ل��ن تكتب له 

احلياة
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العربي, اعطت حركة فتح مدا جماهرييا  الوطن  االأم��ور يف  لطبيعة 
ا�ضتغالل  امكانية  لها  وه��ي��اأت  ك��ب��رية,  اآف��اق��ا  اأم��ام��ه��ا  وفتحت  وا���ض��ع��ا, 

الفر�س التاريخية كحزب.

ال�ضقريي,  باأحمد  تثق  "ان حركة فتح مل  الرئي�س عبا�س:  يقول 
الوطني  املجل�س  الى  فار�ضلت  �ضديد  تعاملت معه بحذر  اأي�ضا  ولكنها 
منهم  قلة  اإال  معروفني  يكونوا  ان  دون  ومنا�ضليها  �ضبابها  من  ع��ددا 
الع�ضوية  �ضرية  حركة  الوقت  ذلك  يف  كانت  الأنها  اإليها",  بانتمائهم 
يحظر على اع�ضائها الك�ضف عن انف�ضهم اال من ي�ضمح له بذلك ح�ضب 
الظروف  على  مالحظاتها  ب��ني  خلطت  فتح  حركة  ولكن  ال�����ض��رورة, 
التي اأحاطت بن�ضاأة املنظمة واال�ضباب التي دعت ال�ضقريي لقبول كثري 
من القيود العربية, وبني نظرتها اإلى املنظمة ككيان ومن�ضاأة لها وزن 
الفل�ضطيني  للتمثيل  واملتني  اجليد  االأ�ضا�س  و�ضع  وق��ان��وين  �ضرعي 
واأعاد القطار الفل�ضطيني الى �ضكة القانون الدويل واملوؤ�ض�ضات الدولية 

والعربية واالإقليمية. 

اأعظم حدث  لقد كان ان�ضاء منظمة التحرير يف نهاية عام 1964 
يف تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني احلديث خ�ضو�ضا بعد نكبة فل�ضطني التي 
التي مثلته الى ذلك  ال�ضعب وق�ضت على �ضلطته  ذهبت باالر�س وفرقت 
احلني ومن ح�ضن احلظ انها  ولدت يف غفلة من الزمن العربي الرديء, الأن 
االأنظمة مل تِع يف ذلك الوقت اأهمية وخطورة هذا احلدث, بحيث �ضمحت 
لها باالنفالت من القيود, الأن ان�ضاء متثيل ما لل�ضعب الفل�ضطيني اأيا  

كان حجمه او �ضكله او تاثريه يدخل يف دائرة املحرمات العربية! 

منظمة  ان�����ض��اء  ك����ان 
ال��ت��ح��ري��ر يف ن��ه��اي��ة ع��ام 
يف  ح������دث  اأع�����ظ�����م   1964
تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني 

احلديث 
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ولكن عندما نعرف حجم املوؤامرات التي تعر�ضت لها هذه 
املنظمة منذ ان�ضائها اإلى االآن �ضنفهم حجم اخلطاأ الذي ارتكبه 
العرب عندما قرروا ان�ضاء املنظمة دون ان يتنبهوا  الى خمالفة 
ذلك لكل �ضيا�ضاتهم ال�ضابقة  جتاه الق�ضية الفل�ضطينية وال�ضعب 

الفل�ضطيني, 

 بعد نكبة 1948 ح�ضلت تغيريات كثرية يف الوطن العربي وقيل 
ان مرد هذه االحداث يعود الى ا�ضباب النكبة وم�ضببها, بحيث ان كل 
زعيم جديد ياأتي الى ال�ضلطة يدعي انه امنا جاء ب�ضبب تق�ضري �ضلفه 
الفل�ضطينية, فقد ح�ضلت ثورة 23 متوز 1952,  وتاآمره على الق�ضية 
ونقلت  وبامللكية,  م�ضر  ملك  االأول  بفاروق  اأطاحت  التي  الثورة  تلك 
التي حتدث  االأ�ضباب  اأب��رز  ك��ان من  اإل��ى عهد اجلمهورية, وق��د  م�ضر 
يف  م�ضر  جي�س  بها  زود  التي  الفا�ضدة  االأ�ضلحة  ال��ث��ورة  رج��ال  عنها  
املعركة �ضد  ادارة  والع�ضكرية يف  ال�ضيا�ضية  القيادات  وتق�ضري  احلرب 

العدو ال�ضهيوين.

 يف 30 اآذار 1949 وقع يف دم�ضق انقالب ع�ضكري قادته جمموعة 
من ال�سباط يف اجلي�س ال�سوري على راأ�سهم الزعيم ح�سني الزعيم، 
القائد العام للجي�س والقوات امل�ضلحة, وقد جاء يف البيان االأول, ان 
اليه و�ضع  اآل  ملا  ومتاأملون  الوطنية  االنقالبيني مدفوعون بغريتهم 

البلد جراء افرتاءات وتع�ضف احلكام.. جلوؤوا اإلى ا�ضتالم ال�ضلطة.

ا�ضبحت  ال��ت��ي  فل�ضطني  ب��ت��ح��ري��ر  تتغطى  االن��ق��الب��ات  م�����ض��ت 
كقمي�س عثمان.

 ان���������ض����اء مت���ث���ي���ل م��ا 
ل��ل�����ض��ع��ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 
او �ضكله ك��ان حجمه   اأي���ا  
او تاأثريه يدخل يف دائرة 

املحرمات العربية! 

فاروق االأول ملك م�ضر
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ح�ضني   ان  م��ع��ا  والفل�ضطينية  ال�����ض��وري��ة  اجل��م��اه��ري  ظ��ن��ت   ل��ق��د 
ف�ضاد  ب�ضبب  النك�ضات  من  وجي�ضه  اأ�ضابه  ملا  اأمل��ا  بانقالبه  قام  الزعيم 
رد  على  احلثيت  العمل  �ضيكون  االأول  همه  وان  ال�ضيا�ضية,  ال��ق��ي��ادة 
الطعنة التي تلقاها من ال�ضهاينة ابان احلرب. ولكن احلقيقة اأن اآخر 
ما فكر فيه الزعيم هو الق�ضية الفل�ضطينية, وانه ما قام بانقالبه اإال 
ت�ضمر  ال�ضيا�ضية  القيادة  اأن  �ضعر  اأن  بعد  ال�ضياع  من  نف�ضه  حلماية 
له ال�ضر, الأن الهزمية التي وقعت للجي�س ال�ضوري يف حرب فل�ضطني 
امل�ضوؤولني, �ضيا�ضيني وع�ضكريني تق�ضريا  �ضارك يف ن�ضج خيوطها كل 
وتاآمرا, ويعدد خالد العظم يف مذكراته اأ�ضباب النكبة, ومن بني هذه 
اال�ضباب: " ت�ضلط النفوذ الربيطاين على ملوك العرب وروؤ�ضائهم دون 

ا�ضتثناء".

 واجلدير بالذكر اأن عهد ح�ضني الزعيم الذي مل يعمر اأكرث من 
الهدنة  اتفاقية  عقد  اولهما  هامني,  بحدثني  حفل  فقط,  يوما   137
ال�ضركات  مع  التابالين  اتفاقية  اعتماد  وثانيهما,  رود���س,  الدائمة يف 

البرتولية االمريكية. 

وت�ضري وثائق وزارة اخلارجية االإ�ضرائيلية املفرج عنها لعام 1949 اإلى 
اأن الزعيم عر�س على ديفيد بن غوريون عقد �ضلح منفرد مع ا�ضرائيل, 

ولكن بن غوريون اأجاب بان الوقت مل يحن بعد ملثل هذه االتفاقية.

�ضلح  "ا�ضرائيل" عقد  من  يطلب  ال��ذي  الوقت  يف  ان��ه  والغريب 
للقوى  ال��ت�����ض��دي  ع��ن  الر�ضمية  ال��ب��الغ��ات  ي��ت��ح��دث يف  ك���ان  م��ن��ف��رد, 
العام.  ال��راأي  ت�ضليل  من  ملزيد  منه  حماولة  يف  الغا�ضمة  ال�ضهيونية 
وهنا نعود مرة اأخرى الى نذير فن�ضة الذي يقول: يف 16 ني�ضان 1949 

التقى نوري ال�ضعيد ح�ضني الزعيم يف مطار دم�ضق.
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او �ضبب  وكل طرف عربي دخل حرب فل�ضطني عام 1948 لهدف 
ولكن  العام  ال��راأي  دخلها حتت �ضغط  امل�ضري  فاجلي�س  ما  ظ��رف  او 
متفقني  كانوا  اجلميع  ان  اال  ال�ضوري,  اجلي�س  وك��ذا  فا�ضدة  با�ضلحة 
ويعرتف  النتائج,  كانت  مهما  م�ضتقل  فل�ضطيني  كيان  قيام  منع  على 
اإن  قال  ال��ذي  ال�ضابقني  �ضوريا  وزراء  روؤ�ضاء  احد  العظم  خالد  بذلك 
من ا�ضباب النكبة اأن روؤ�ضاء العرب مل يعملوا على احكام االن�ضجام بني 
احلاج  املفتي  جهزها  التي  املحلية  الداخلية  والقوة  العربية  اجليو�س 

امني احل�ضيني وجماعته.

االأ�ضبق  الرئي�س  ايزنهاور  الى  النا�ضر  كتب عبد   1956 �سباط  يف 
للواليات املتحدة يقول: "اإن اإقامة ا�ضرائيل يف فل�ضطني تعترب اأخطر 
حتد ميكن ت�ضوره لالهتمامات ال�ضلمية لدى ال�ضعب العربي وامل�ضري, 
م�ضر  ف��ان  ال�ضالم  م�ضلحة  اأج���ل  وم��ن  بالظلم,  ال�ضعور  رغ��م  ول��ك��ن 
تعرتف باأهمية املحاوالت اجلارية الإزالة التوتر بني  ا�ضرائيل والدول 
العربية". واأجاب ايزنهاور باأنه يعتقد اأن املرحلة الراهنة ت�ضكل اأف�ضل 

فر�ضة للعمل من اأجل ت�ضوية يف املنطقة.

انتهت   التي  املتتالية  االن��ق��الب��ات  مغاط�س  م��ن  ال�ضوريون  خ��رج   
باالطاحة باديب ال�ضي�ضكلي عام 1954 ليدخلوا مرحلة من الدميقراطية 
اله�ضة التي رعتها الع�ضكرتارية القابعة يف رئا�ضة االأركان ال�ضورية اال ان 
الع�ضكرتارية هذه مل يرق لها اأن ي�ضتمر دورها من وراء حجاب يف ادارة 
التدخل  الى  ف�ضيئا  �ضيئا  فانتقلت  واخلارجية,  الداخلية  البلد  �ضوؤون 
ال�ضوؤون فن�ضب �ضراع �ضامت بني افرادها ا�ضتمر من  املبا�ضر يف هذه 

عام 1955 حتى دخول �ضورية يف دوله الوحدة مع م�ضر.

حتى  القومية,  لل�ضعارات  خ�ضبا  م�ضرحا  ���ض��وري��ة  ك��ان��ت  وه��ك��ذا 
�ضميت دم�ضق قلب العروبة الناب�س, ولكن هذه ال�ضعارات كانت تقتل 

عبد النا�ضر و ايزنهاور الرئي�س االأ�ضبق 
للواليات املتحدة

ايزنهاور
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اإلى �ضدة  بيد دعاتها وتهزم بيد رافعيها والداعني لها عندما ي�ضلون 
احلكم في�ضبح احلكم غاية يف ذاته وهدفا ا�ضمى ال يجوز التنازل عنه. 

القومية  االأح���زاب  على  اأي�ضا  ينطبق  االأنظمة,  على  ينطبق  وم��ا 
التي كانت تت�ضدر احلديث عن العمل  القومي يف مرحلة اخلم�ضينيات 
وبداية ال�ضتينيات. تلك االأحزاب التي ا�ضتولت فيما بعد على نظامي 
العرب",  القوميني  "البعث وحركة  والعراق  �ضورية  احلكم يف كل من 
من  البعث  ح��زب  منت�ضبو  ت�ضور  ال��ع��رب��ي,  االع��الم��ي  االن��ق��الت  ففي 
وي��وؤدوا  القطري  بدورهم  ليقوموا  ح��ان  قد  الوقت  اأن  الفل�ضطينيني 
القوميات  عن  احلديث  مّلوا  ان  بعد  فل�ضطني  وطنهم  نحو  واجبهم 
الغيبية التي طرحها حزبهم موؤجال الأ�ضباب ومربرات غري مفهومة 

العمل من اأجل الق�ضية الفل�ضطينية.

حزب  يف  الفل�ضطينية  ال��ف��روع  ت��داع��ت    1962/11/18 ع��ام   ففي 
اجتماع  ال��ى  القومية,  ال��ق��ي��ادة  علم  دون  اال���ض��رتاك��ي  ال��ع��رب��ي  البعث 
�ضري عقد يف بريوت, تدار�س فيه املجتمعون احلال الذي و�ضلت اليه 
والفروع  عام  ب�ضكل  به حزبهم  يقوم  اأن  ال��ذي يجب  وال��دور  ق�ضيتهم 
ت�ضكيل  املجتمعون  ق��رر  النهاية  ويف  خ��ا���س,  ب�ضكل  فيه  الفل�ضطينية 
وتبنوا  الفل�ضطيني,  العمل  مبا�ضرة  يتولى  موحد   فل�ضطيني  تنظيم 
تتبع  م�ضلحة  ف�ضائل  وت�ضكيل  فل�ضطني,  لتحرير  امل�ضلح  الكفاح  مبداأ 
هذا التنظيم واتفقوا على االج��راءات التي �ضيتولى حتقيقها كل فرع 
يف منطقته للتح�ضري الن�ضاء الف�ضائل امل�ضلحة وبدء العمل الع�ضكري, 
وفيما بعد رفع املجتمعون هذه القرارات الى القيادة القومية من اجل 
املو�ضوع  القيادة مل تناق�س هذا  اأن هذه  اال  �ضيا�ضة احل��رب,  اعتمادها 
اال يف ربيع 1963 بعد اأن ا�ضتولى احلزب على ال�ضلطة يف كل من �ضوريا 

والعراق 8 اذار 1963 يف �ضورية, و 8 �سباط 1963 يف العراق.

اديب ال�ضي�ضكلي
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خم�س  العربية  االأ���ض��واء  عن  بعيدة  الفل�ضطينية   الق�ضية  بقيت 
اال�ضرائيلي  االن�ضحاب  فبعد   ,1956 ع��ام  �ضيناء  اح��ت��الل  بعد  �ضنوات 
امل�ضرية- احل���دود  على  املتحدة  االأم���م  ق��وات  ومرابطة   1957 اذار  يف 
اهتمام  على  ا�ضتحوذت   حملية  عربية  ق�ضايا  تفجرت  االإ�ضرائيلية, 
والثورة   ,1958 �ضنة  اللبنانية  االأهلية  كاحلرب  العربي,  العام  ال��راأي 
نظام عبد  ن�ضبت بني  التي  احل��ادة   واخل��الف��ات   ,1958 �ضنة  العراقية 
واالنف�ضال  امل�ضرية,  ال�ضورية  والوحدة  النا�ضر,  وعبد  قا�ضم  الكرمي 
التي  العربية  واالنق�ضامات  اليمن,  يف  وال�ضعودي  امل�ضري  والتدخل 
اأن  اإل��ى  ثورية(,  واأخ��رى  )اأنظمة حمافظة  ايديولوجيا  اتخذت طابع 
جاء عام 1963, حيث ظهرت مرة اأخرى م�ضكلة اخلالف على حتويل 
انق�ضامات  من  يعاين  كالعادة  العربي  ال�ضف  وك��ان  االأردن,  نهر  مياه 

داخلية وخالفات قطرية اأكرث حدة 

 كان بروز هذه الق�ضية كافيا لتاأجيج نار املراودة االعالمية بني 
الوحيدة  املوؤهلة  باأنها  نف�ضها  دول��ة  كل  تظهر  بحيث  العربية  ال��دول 
للت�ضدي ل��ل��ع��دوان, ل��وال ت��خ��اذل ال���دول االأخ���رى, اأو ال���دول االأخ��رى 
هذا  العربي  الو�ضع  اأن  القول  عن  وغني  معها.  واملت�ضارعة  املتحاربة 
ال�ضمة الرئي�ضية لل�ضيا�ضة العربية التي برزت ب�ضكل وا�ضح, ع�ضية حرب 
الركن  ال�ضهيونية ي�ضكل  الدولة  الن�ضال �ضد  ادعاء  1948, حيث كان 
والثورية,  وللتقدمية  للوطن  واحلما�س  االأ�ضلية,  للعروبة  االأ�ضا�ضي 
وكانت كل هذه املوا�ضفات �ضرطا اأ�ضا�ضيا حل�ضول اأي نظام عربي على 

�ضرعيته اأمام اجلماهري.  ب�����ق�����ي�����ت ال���ق�������ض���ي���ة 
عن  بعيدة  الفل�ضطينية  
خم�س  العربية  االأ���ض��واء 
�ضنوات بعد احتالل �ضيناء 

عام 1956

عبد الكرمي قا�ضم
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مواجهة  م��ن  و���ض��وري��ة  ال��ع��راق  يف  البعثيون  متكن   1963 ع��ام  يف 
اعالم عبد النا�ضر يف الوقت الذي كانوا يحجون اليه ملطالبته باعالن 
الوحدة الفورية معه, وهم يعرفون �ضلفا انه غري قادر على م�ضايرتهم 
وجماراتهم خ�ضو�ضا انه  مل ين�س جتربته املرة يف وحدته مع �ضورية, 
اال اأن موقف دم�ضق �ضعف كثريا وا�ضيبت بعزلة خانقة بعد ان �ضقط 
تواأمها يف بغداد يف ت�ضرين الثاين 1963 وا�ضتولى على احلكم عبد ال�ضالم 
ا�ضتعمال  ا�ضتمرت يف  البعث هناك, ولكن دم�ضق  عارف مطيحا بحكم 
�ضالحها االعالمي �ضد نظام عبد النا�ضر متهمة اياه بالتق�ضري جتاه 
الإ�ضرائيل  ومهادنته  اليمن  بحرب  وانغما�ضه  الفل�ضطينية  الق�ضية 
بو�ضع البولي�س الدويل على احلدود, وفتح املمرات املائية اأمام املالحة 

االإ�ضرائيلية. 

وهكذا دعا عبد النا�ضر اإلى موؤمتر القمة االأول يف القاهرة بتاريخ 
اال���ض��ول  ح�ضب  دع���وات  توجيه  ع��ن��اء  نف�ضه  يكلف  ومل   1964/1/13
األقاه يف  خ��الل خطاب  رغبته من  باالعالن عن  اكتفى  وامن��ا  املرعية 
مدينة بور�ضعيد بتاريخ 1963/12/23 لبحث مو�ضوع حتويل ا�ضرائيل 

جمرى نهر االأردن, فا�ضتجاب كل العرب دون ا�ضتثناء. 

ويف امل���وؤمت���ر ت��ق��رر ان ي�����ض��ت��م��ر ال�����ض��ي��د اأح���م���د ال�����ض��ق��ريي ممثل 
فل�ضطني لدى اجلامعة العربية يف ات�ضاالته بالدول االأع�ضاء وال�ضعب 
الفل�ضطيني, بغية الو�ضول الى اإقامة القواعد ال�ضليمة لتنظيم ال�ضعب 
الفل�ضطيني ومتكينه من القيام بدوره يف حترير وطنه وتقرير م�ضريه. 

كان ال�ضقريي م�ضتاء من هذا القرار املائع, وهذه ال�ضيعة الهزيلة, 
ي���ربز الكيان  ال��ط��ري��ق وان  اأن ي�ضع ق��دم��ي��ه  ع��ل��ى  ي��ري��د  ول��ك��ن��ه ك���ان 
الفل�ضطيني كاأمر واقع ثم ينمو هذا الكيان ويكرب ب�ضورة ذاتية وقد 
�ضاعدته يف  ذلك احلملة االعالمية امل�ضخمة التي تبعت انتهاء املوؤمتر, 

دع������ا ع���ب���د ال��ن��ا���ض��ر 
االأول  القمة  م��وؤمت��ر  اإل��ى 
ب����ت����اري����خ  ال������ق������اه������رة  يف 
يكلف  ومل   1964/1/13
نف�ضه عناء توجيه دعوات 
ح�����ض��ب اال����ض���ول امل��رع��ي��ة 
وامنا اكتفى باالعالن عن 
م��ن خ��الل خطاب  رغبته 

األقاه يف مدينة بور�ضعيد

عبد ال�ضالم عارف
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فا�ضتعلت اآمال االأمة العربية, ومعها اآمال ال�ضعب الفل�ضطيني, االأمر 
الذي جعل جميع احلكام ي�ضتجيبون لهذا القرار بني را�س وجمرب وال 

مبال. 

النا�ضر,  عبد  اأح�����ض��ان  يف  الفل�ضطينية  ال�ضرعية  ول���دت  وه��ك��ذا 
واأ�ضبحت الق�ضية الفل�ضطينية ورقة يف يده ي�ضتطيع ان اأراد اأن ي�ضتفيد 
منها وال يتحمل م�ضوؤولية جناحها  ولكن هذا االأمر اأغ�ضب خ�ضومه 

التقليديني يف دم�ضق.

عام  من  ني�ضان  "يف  فيقول:  جابر  ف��وؤاد  الو�ضع  ه��ذا  على  ويعلق 
1964, اأ�ضبح وا�ضحا ح�ضب اعتقاد امني احلافظ رئي�س الدولة ال�ضورية 
اأن منظمة التحرير الفل�ضطينية والتي اتخذ قرار بان�ضائها يف موؤمتر 
القمة العربي االأول يف كانون الثاين من عام 1964, قد اأ�ضبحت حتت 
الهيمنة امل�ضرية, هذا باال�ضافة الى كون القيادة الع�ضكرية امل�ضرتكة 
قرر  ان  وبعد  عامر  علي  امل�ضري  ال��ل��واء  ب��ام��رة  و�ضعت  ق��د  اجل��دي��دة 
املوؤمتر رغم اعرتا�ضات اأمني احلافظ, اأن الوقت مل ين�ضج للقيام باي 
عمل فردي او م�ضرتك, ميكن اأن يوؤدي الى حرب مع ا�ضرائيل". وهكذا 
اأ�ضبح معروفا اأن عبد النا�ضر املناف�س االأول حلزب البعث, وانه قد ربح 

معركة تقدمي املبادرات ال�ضيا�ضية بخ�ضو�س الق�ضية الفل�ضطينية. 

الطويلة  معاناته  م��ذك��رات��ه  يف  ال�ضقريي  اح��م��د  امل��رح��وم  ي�ضرح 
التي ينوي  الفل�ضطينية,  التحرير  �ضورية حول منظمة  مع احلكم يف 
برجال  "اجتمعت  فيقول:  العربية  القمة  ق��رار  اإل��ى  ا�ضتنادا  ان�ضاءها 
الدولة واحلزب واجلي�س و�ضرحت مهمتي  وم�ضروعي فوجدت فتورا, 
دور  وا�ضتعر�ضت  واالي�����ض��اح,  ال�ضرح  يف  وتعمقت  ومتلمال,  تربما  مت 
ثم  فل�ضطني",  بق�ضية  العميق  واميانها  العربية,  احلركة  يف  �ضورية 
وان ال حترير  التحرير,  وواجبه يف معركة  البعث  ر�ضالة  الى  انتقلت 
لفل�ضطني من غري �ضعب فل�ضطني, وال �ضعب من غري تنظيم وكيان, 

ولكن بقي الفتور هو الفتور. 

وه�����������ك�����������ذا ول�����������دت 
الفل�ضطينية  ال�����ض��رع��ي��ة 
النا�ضر,  عبد  اأح�ضان  يف 
واأ������ض�����ب�����ح�����ت ال���ق�������ض���ي���ة 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ورق������ة يف 
اأن  اأراد  ان  ي�ضتطيع  ي��ده 
ي�ضتفيد منها وال يتحمل 
م�ضوؤولية جناحها  ولكن 
ه���������ذا االأم�������������ر اأغ���������ض����ب 
يف  التقليديني  خ�ضومه 

دم�ضق 

امني احلافظ رئي�س الدولة ال�ضورية
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ويتابع ال�ضقريي: وعندما ا�ضتف�ضرت منهم ان  كان لهم اعرتا�س 
على �ضخ�ضي فانني م�ضتعد لال�ضتقالة ويتم اختيار غريي, اأفادوا باأنه 

ال اعرتا�س علي, ولكن املو�ضوع بالن�ضبة لهم مو�ضوع مبداأ وخطة.

 قلت: ما هو املبداأ وما اخلطة؟ 

على  يجب  اأر����س,  غري  من  ي�ضلح  ال  الفل�ضطيني  الكيان  ق��ال��وا: 
اأن  النا�ضر  الرئي�س عبد  الغربية وعلى  ال�ضفة  ي�ضلَّم  اأن  امللك ح�ضني 

ي�ضلَّم قطاع غزة.

قلت: هذا كالم رائع جدا, ولكن دون ذلك اأهوال.

 قالوا: وما االأهوال؟ 

قلت: من يحمي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من ا�ضرائيل؟ 

قالوا: اإبنوا جي�ضا لفل�ضطني.

 قلت: ومن اأين املال؟ اأنتم تعرفون تكاليف بناء اجلي�س.

 قالوا: يجب على الدول العربية اأن تدفع.

 قلت: واذا مل يدفعوا؟

قالوا: جنربهم. 

قلت: ومباذا جتربونهم, اذ مل ير�ضخوا, هل نبقى من غري كيان 
اإلى البعث؟ وانتم حزب البعث! 

الغربية  ال�ضفة  ع��ن  يتخلى  اأن  ح�ضني  امللك  على  يجب  ق��ال��وا:   
ويجب على الرئي�س عبد النا�ضر اأن يتخلى عن قطاع غزة. 

قلت: اقنعوهما واأنا موافق, ثم اقنعوا الدول العربية باأن تتحمل 
نفقات جي�س ف�ضطني, واأنا موافق اأي�ضا. 

امللك ح�ضني
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اآخر جرى يف الق�ضر  ثم ينتقل ال�ضقريي بعد ذلك لينقل حوارا 
اجلمهوري حول نف�س املو�ضوع:

 قالوا: نحن ال نوافق على امل�ضروع الذي اأعددته. لقد در�ضناه يف 
احلزب.

 قلت: وما اعرتا�ضاتكم على امل�ضروع؟ 

قالوا: الكيان الفل�ضطيني يجب اأن يقوم عن طريق االنتخاب.

 قلت: ال�ضعب الفل�ضطيني م�ضتت يف الوطن العربي, واالنتخابات 
يف حاجة اإلى �ضلطة وقانون و�ضجالت وحمكمة طعون, واأجهزة كثرية, 
ثم اين  الوقت احلا�ضر,  �ضيئا منها يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وال ميلك 
فر�ضة  اأول  يف  االنتخابات  اإل��ى  ي�ضري  ن�ضا  اال�ضا�س  النظام  يف  اأوردت 
كل  يف  اللجنة  تختار  اأن  احلا�ضرة  املرحلة  يف  ويكفي  ا�ضبابها,  تتي�ضر 
قطر النظام االأ�ضا�س لتختار ممثلي ذلك القطر لال�ضرتاك يف املجل�س 

الوطني الذي �ضنعقده يف بيت املقد�س.

قالوا: هذه طريقة قدمية بالية وهي ال تختلف عن  اأ�ضلوب احلاج 
اأمني احل�ضيني يف ت�ضكيل الهيئة العربية العليا. 

ت�ضكيله مبوجب  املزمع  الوطني  املجل�س  بني  �ضا�ضع  الفرق  قلت: 
النظام اال�ضا�ضي وبني الهيئة العربية العليا. 

وافقتم   وق��د  معه  تتعاونون  انتم  فها  احل�ضيني  ام��ني  احل��اج  ام��ا 
على ان يفتتح مكتباً يف دم�ضق با�ضم الهيئة العربية العليا واريد هنا ان 
ا�ضاألكم بكل اخوة و�ضراحة هل حكم احلا�ضر يف دم�ضق قائم على ا�ضا�س 
االنتخابات؟ ال�ضعب  ال�ضوري يف وطنه, لي�س الجئا, وانتم متلكون كل 
اأ�ضباب االنتخابات, فلماذا تريدون اأن تفر�ضوا على اخوانكم الالجئني 

ما ال تفر�ضون على انف�ضكم؟! 
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 قالوا: احلكم يف �ضورية بيد احلزب, واحلزب له قواعد, والقواعد 
هي التي تنتخب القيادة.

ق��واع��ده��م  ي��ب��ن��وا  اأن  فل�ضطني  الأب��ن��اء  ت�ضمحون  ال  ومل����اذا  ق��ل��ت: 
لينتخبوا قياداتهم؟.

اإلى  الو�ضول  دون  ال�ضورية  القيادة  مع  ال�ضقريي  ح��وار  وانتهى 
نتيجة حا�ضمة, وهو يف طريقه الى لبنان �ضمع  "�ضوت دم�ضق" يذيع 
عمالء  يبنيه  ورجعي  هزيل  الفل�ضطيني  "الكيان  فيه:  يقول  تعليقا 
امل�ضرية, وال�ضقريي واحد من هوؤالء  املخابرات  واأج��راء  النا�ضر  عبد 

العمالء".

ر�ضميا  مقرا  القاهرة  واتخذت   1964 عام  املنظمة  ان�ضئت  عندما 
لها, اأعطت االنطباع بانها تقع حتت الهيمنة امل�ضرية. ورمبا كان هذا 
�ضحيحا حلد ما ب�ضبب اجلغرافية ال�ضيا�ضية. وكذلك, عندما انطلقت 
اعطت  دم�ضق  الفعلي  وكان مقرها  ال�ضورية  االرا�ضي  فتح من  حركة 
بني  العالقات  اأن  اال  ال�ضورية  الهيمنة  حتت  تقع  اأنها  انطباعاً  اي�ضا 
الطرفني -فتح واملنظمة- مرت مبراحل توتر وعدم ثقة  لي�س ب�ضبب 
التي حتكم  العقليات  اختالف   ب�ضبب  وامن��ا  التواجد  اماكن  اختالف 
والثورة  القيود  من  االن��ف��الت  عقلية  �ضادت  فتح  ففي  اجلانبني,  كال 
وعلى اجلمود القائم يف الوطن العربي والتح�ض�س ال�ضديد من �ضيطرة 
االنظمة على مقاليد االمور الفل�ضطينية,  بينما �ضاد يف املنظمة الفكر 
التقيلدي املتزن املبني على �ضرورة االعداد امل�ضبق والرتيث واالعتماد 
على القوة العربية النامية التي تعد من اجل حترير فل�ضطني, ي�ضاف 
الى ذلك كله اأن هياكل املنظمة "القيادة وكوادرها االأ�ضا�ضية" كانت يف 
االأ�ضا�س من املنا�ضلني ال�ضابقني ذوي املا�ضي العريق واأبناء العائالت 
فتح  قيادة  كانت  بينما   1948 عام  فل�ضطني حتى  بن�ضالها يف  املعروفة 
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وكوادرها من االأفراد العاديني �ضغار ال�ضن الذين مل تكن لهم جتارب 
�سابقة ن�سالية وغري معروفني يف االأو�ساط الفل�سطينية.

ومع ذلك فلم ي�ضل توتر العالقة بني الطرفني الى م�ضتوى العداء, 
الأن العاقلني يف كال اجلانبني كانوا يرون اأن املنظمة بوجودها الر�ضمي 
وفتح بوجودها العملي يكمالن بع�ضهما البع�س, فاملنظمة حتمل راية 
املمار�ضة  راي��ة  حتمل  وفتح  العملية  املمار�ضة  تنق�ضها  التي  ال�ضرعية 
مل  ال��ود  حبال  ف��ان  ولذلك  ال�ضرعية,  غطاء  ال��ى  حتتاج  التي  العملية 
تنقطع يف اأي وقت من االأوق��ات, وكذلك ا�ضتمر احلوار بني الطرفني. 
وعلى الرغم من حمافظة كل طرف على مواقفه ومت�ضكه بها اال اأن هذا 
مل مينع من ا�ستمرار احلوار، والبحث عن نقاط لقاء وتقريب وجهات 
اللجنة  رئي�س  ال�ضقريي  امل��رح��وم  احل���وار  ه��ذا  ال��ى  اأ���ض��ار  وق��د  النظر, 
املنعقد يف غزة  الوطني  الثالثة للمجل�س  ال��دورة  ال�ضابق يف  التنفيذية 
من 20 الى 1966/5/24 حيث قال انني ا�ضتجابة ل�ضمريي, ولتو�ضيتكم 
واحلزبية  والعقائدية  والعلنية  )ال�ضرية  باملنظمات  االت�ضال  ب�ضاأن 
االخوان  اللقاء مع  كل جهدي يف  الع�ضكرية( عملت  و�ضبه  والع�ضكرية 
جميعا املنت�ضبني اإلى هذه املنظمات وهذه احلركات, وقد متت لقاءات يف 
بريوت انتهت الى مرحلة طيبة, وهناك اأبحاث ودرا�ضات ا�ضتطاعوا اأن 
يجدوا نقاط تالق فيما بينهم، وو�سعوا لها منهاجا نظريا، اإننا اليوم 
التي جتمع كل طالئعنا, كل  الوطنية  الوحدة  املرحلة مرحلة  يف هذه 

رجالنا, وكل قواتنا الثورية.
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 وجاء يف القرار الثاين ال�ضيا�ضي املتخذ يف هذه الدورة حتت عنوان 
اجل  من  الفل�ضطيني  النظام  ك��ان  ملا  يلي:  ما  الثوري"  العمل  "وحدة 
القوى  "جميع  الفل�ضطيني  الن�ضال  توحيد  يتطلب  فل�ضطني  ا�ضتعادة 
ا�ضا�س تخطيط  التحريرالفل�ضطينية وعلى  الوطنية" يف اطار منظمة 
مبداأ  اق��رت  ق��د  الفل�ضطينية  ال��ث��وري��ة  ال��ق��وى  كانت  ومل��ا  للعمل,  ث��وري 
توحيد عملها, وللحقيقة فان كثريين من الفل�ضطينيني ممن انت�ضبوا 
اإلى هذه االحزاب وغريها كان هدفهم االول العمل من اجل ق�ضيتهم 
���ض��وق��اً الأي ع��م��ل ي��خ��دم ق�ضيتهم ويف  ي��ت��ح��رق��ون  ول��ذل��ك ف��ق��د ك��ان��وا 
والتحقوا  عنها  ان�ضلخوا  ومنظماتهم  اأحزابهم  يئ�ضوا من  الذي  الوقت 
باملنظمات الفدائية ولكن الوحدة مل تتم وا�ضتمر كل طرف يوؤدي مهامه 
يف  املنظمة   ن�ضطت  بحيث  تنفيدها,  ا�ضتطاع  اأو  لنف�ضه,  اختارها  التي 
افتتاح املكاتب والعمل على تاأمني املوارد من ا�ضتقطاعات الفل�ضطينيني, 
وتاأ�ضي�س جي�س التحرير الفل�ضطيني املرتبطة قياداته باخلطط العربية 
يف كل من م�ضر و�ضورية والعراق, وا�ضتمرت فتح يف عملياتها الع�ضكرية 
اأن  اذ  ال�ضهيوين,  الكيان  موؤثرة يف  كانت  اأنها  اال  والب�ضيطة,  الفدائية 
ا�ضرائيل تفهم معناها وتقدر عواقبها متاما, ومع هذه العمليات ك�ضبت 
فتح تاأييدا جماهرييا وا�ضعا وا�ضتقبل مندوبوها يف كل مكان ا�ضتقبال 
االأبطال احلقيقيني العاملني من اأجل حترير الوطن باال�ضلوب الذي 
يريده ال�ضعب, اال انها بقيت حمظورة على امل�ضتوى الر�ضمي العربي 
الذي مل يعجبه هذا النمط من العمل الذي يخ�ضى من انتقال عدواه 

الى بقية ال�ضعوب العربية.

لقد جاء ميالد املنظمة يف الوقت ال�ضائع الذي كان فيه ال�ضراع 
العربي الداخلي على ا�ضده, واملزاودة بني االأنظمة بلغت ذروتها, ولكن 
هذا املوقف بقي حمكوما بجملة قيود متنع عليه احلركة يف اي اجتاه 
يف  جماهريي  بتاأييد  واأ�ضبحت"فتح" تتمتع  االنظمة,  هذه  تقبله  ال 
ب��داأت  وهنا  دولية،  اأو���س��اط  يف  حتى  والعربية،  الفل�سطينية  االأو���س��اط 



54

اجهزة "البعث" واخ�س الفل�ضطينيني بالذات تنظر اليها بعني الغرية 
الداخلي �ضدها, وانتقلت هذه  التحري�س  واحل�ضد, فمار�ضت عمليات 
لهم  �ضمح  ال��ذي��ن  البعثيني  الع�ضكريني  م��ن  جمموعة  ال��ى  ال��ع��دوى 
عليها لل�ضلطة  اأنهم كانوا عيوناً  اال  "فتح" كان�ضار لها,  بالتعاون مع 
واحلزب, كما كانوا مدخرين للوقت املنا�ضب, ويف هذا اجلو التحري�ضي 
املحموم بدا وا�ضحا ان هوؤالء الع�ضكريني يوؤدون امرا ما وبالتايل ال بد 

من و�ضع حد لوجودهم داخل �ضفوف احلركة. 

 ويف اأيار  1966 تقرر من قبل بع�س البعثيني ال�ضيطرة على حركة 
فتح بالتعاون مع جماعة اأحمد جربيل وبداأوا التح�ضري لهذه العملية 
ال�ضقق  اح��دى  يف  م�ضادة  ح�ضلت   1969/5/9 ي��وم   ويف  ت��ام��ة,  ب�ضرية 
مبدينة دم�ضق بني �ضابطني اأحدهما بعثي وهو النقيب يو�ضف عرابي 
امل�ضادة  والثاين من حركة فتح وهو النقيب حممد ح�ضمة, وقد ادت  
اإلى تدخل اأحد العنا�ضر وهو عبد املجيد زغموت الذي كان قريبا من 
"البعث"  وكان ع�ضوا يف احلر�س القومي  ف�ضهر �ضالحه عليهما وقتل 
ال�ضدفة  وليد  كان  ح�ضمة ثم عرابي, ومل يكن احل��ادث مدبرا وامن��ا 
البحت, اال اأن التوتر الذي �ضبق هذا احلدث املوؤمل اأوحى بان االمر مت 
بعد �ضابق ا�ضرار وتر�ضد, واأن قيادة احلركة وراءها, وهي التي رتبته 
اأع�ضاء  ال�ضجن جميع  اأودع يف  فقد  الت�ضور,  على هذا  وبناء  ونفذته. 
والتخل�س  ملحاكمتهم,  متهيدا  دم�ضق,  يف  املتواجدين  "فتح"  ق��ي��ادة 
منهم, ومن ثم ال�ضيطرة الكاملة على احلركة, وقد تولى الّتحقيق اأحد 
املتقاعد حممود  ال�سابق   اللواء  هو  الفل�سطينيني  البعثيني  ال�سباط 
عزام, وقد حاول اأن يوجه التحقيق لي�ضل به الى النتيجة القائلة اإن 
احلادث مت بتواطوؤ من القيادة, وال بد من تقدمي اأفرادها الى املحكمة 

الع�ضكرية ملحاكمتهم.
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 ا�ضتمر اعتقال االخوة �ضتة وخم�ضني يوما, مل ت�ضتطع ال�ضلطات 
احلزبية اثبات التهمة, على الرغم من كل الظروف التي رافقت احلدت, 
والتي حاولوا ا�ضتغاللها لتاأكيدها. ويف احلقيقة, فقد لعبت التناق�ضات 
بني امل�ضوؤولني احلزبيني دورا هاما يف ابعاد التهمة عن القيادة, وك�ضف 
النظام  هموم  وب�ضبب  ال�ضليم,  بالطريق  التحقيق  وتوجيه  احلقائق 
الع�ضكريني  وال�ضيا�ضيني  الع�ضكريني  ب��ني  وال��ت��ن��اق�����ض��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 
انف�ضهم فلتت "فتح" من  قب�ضة "البعث" وعادت اإلى ممار�ضة اأعمالها 
مرة اأخرى, ولكن بحذر اأكرب من ال�ضابق, بحيث ابقت معظم كوادرها 
اذا ما لفقت  االأ�ضا�ضيني خارج �ضورية, حتى ال تقع يف قب�ضة ال�ضلطة 
اأول��ى املحاوالت البعثية يف ال�ضيطرة على  اأخ��رى. وهكذا ف�ضلت  تهمة 

الفل�ضطينية.  البندقية  "فتح" ورمز 
كانون   8 بتاريخ  القاهرة  يف  عقد  ال��ذي  الثالث  القمة  موؤمتر  يف 
الثاين 1965 حتدث الدكتور نور الدين االتا�ضي رئي�س الدولة ال�ضورية 
ق�ضية  اأج��ل  من  وامل��ادي��ة  الب�ضرية  امكاناتها  كل  ت�ضع  �ضورية  قائال: 
العرب االأولى, ق�ضية  فل�ضطني وهي م�ضممة على اأن تخو�س املعركة 
اأن  ب�ضدق  واأرج���و  االأخ���رى,  ال�ضقيقة  االأق��ط��ار  مع  بالتعاون  القادمة 
املتوفرة  الطاقات  جمع  على  ق��ادرا  الفل�ضطيني  التحرير  جي�س  يكون 

لدى ال�ضعب الفل�ضطيني ليكون طليعة للجيو�س العربية.

مع  ومتناق�س  للواقع,  متاما  خمالف  ال�ضوري  الرئي�س  قاله  ما 
ب��اأي��ة �ضلة  ال��واق��ع ال مي��ت  ار���س  ال�ضوري على  امل��وق��ف  احلقيقة, الأن 
فقد  اجلل�ضة,  حا�ضرا  ال�ضقريي  ك��ان  ومل��ا  القمة,  م��وؤمت��ر  يف  الأق��وال��ه 
االثنني  بني  جرى  فقد  ولذلك  الكالم,  هذا  مثل  وا�ضتهجن  ا�ضتغرب 

احلوار املثري التايل: 

 

نور الدين االتا�ضي رئي�س الدولة ال�ضورية
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حددت  لقد  �ضورية.  موقف  ار�ضاك  قد  يكون  اأن  ع�ضى  الرئي�س: 
املوقف يف خطابي ومل اأغفل جي�س التحرير.

ال�ضورية  احلكومة  تقنع  ليتك   . ال��دي��ن  ن��ور  اخ��ي  ي��ا  ال�ضقريي: 
باأن تدفعوا التزاماتكم املالية جلي�س التحرير حتى ي�ضتطيع اأن يوؤدي 
اأعلنت االن يف خطابك  اأنك  اليه, خا�ضة  اأ�ضرت  الذي  الدور الطليعي 
القليل  نريد  ونحن  واملادية,  الب�ضرية  امكاناتها  كل  ت�ضع  �ضورية  باأن 

من هذه االمكانات. 

الرئي�س: هل الدول العربية االأخرى تدفع؟ 

تكون  اأن  ويجب  االآخ���ر,  البع�س  ووع��د  البع�س,  دف��ع  ال�ضقريي: 
�ضورية يف الطليعة. على االأقل ادفعوا رواتب جي�س التحرير الفل�ضطيني 

املوجود يف �ضورية, ولكن هنالك ما هو اأهم من الرواتب.

 الرئي�س: وماذا؟ 

يكون  اأن  االفتتاح  جل�ضة  يف  خطابك  يف  متنيت  لقد  ال�ضقريي: 
جي�س التحرير قادرا على جمع الطاقات  املتوفرة لل�ضعب الفل�ضطيني, 
فانا اأطالب حكومة دم�ضق اأن ال تتدخل يف �ضوؤون جي�س التحرير, وان 
يقر للمنظمة ال�ضيطرة الكاملة عليه �ضباطا وجنودا, حتى ت�ضتطيع اأن 

حتقق الغاية التي متنيتها �ضيادتك. 

غ���زة حت��ت �ضيطرتكم  ق��ط��اع  ال��ت��ح��ري��ر يف  ه��ل جي�س  ال��رئ��ي�����س: 
�ضوؤون  واالأخ��رية يف  االأول��ى  الكلمة  �ضاحبة  القاهرة  األي�ضت  الكاملة؟ 

جي�س التحرير؟

كاملة على جي�ضنا يف  �ضيطرة  لنا  لي�ضت  اأن��ه  ال�ضقريي: �ضحيح   
غزة, ولكننا منار�س كثريا من ال�ضلطة عليه, وليت دم�ضق تعاملنا كما 

تعاملنا القاهرة.
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اأب��ت بها, وال بد من عر�ضها  اأن  اأ�ضتطيع  اأم��ور ال   الرئي�س: هذه 
على قيادة احلزب. 

ال�ضقريي: لقد م�ضى علينا عامان ونحن ننا�ضد احلزب اأن يقوم 
بني املنظمة والبعث تعاون قومي �ضادق.

 الرئي�س: ال اأمل يف التعاون ما دامت املنظمة تابعة للقاهرة, ولعبد 
النا�ضر. 

ال�ضقريي: انا ل�ضت تابعا  للقاهرة, وال لعبد النا�ضر.

 الرئي�س: االأمر يحتاج الى برهان .

ال�ضقريي: وما هو؟ 

اإلى دم�ضق, ونحن ن�ضع حتت  اأن ترتك القاهرة وتاأتي  الرئي�س: 
ت�ضرفك االذاعة وكل اأجهزة الدولة.

 ال�ضقريي: اأريد اأن اأعمل مع القا هرة ودم�ضق, وكل رجائي ودعائي 
اأن ال تتمزق الق�ضية الفل�ضطينية على م�ضرح ال�ضراعات العربية.

 انتهى حوار االأم�س, وهو حوار اليوم وكل يوم, احلوار الذي تكرر مئات 
املرات, بل األوف املرات, واإن اختلف االأطراف واالأ�ضخا�س. املوقف ثابت. 

يقول ال�ضقريي: بعد ذلك اقرتب منا احلاج ح�ضني العويني رئي�س 
وزراء لبنان, فقال الدكتور االتا�ضي: وهل يدفع لبنان التزاماته املالية؟ 
قلت: نعم. دفعها كاملة للمنظمة واجلي�س. واتبع العويني قانال: نحن 

ل�ضنا دولة ثورية, ولكننا ندفع الرتاماتنا يف مواعيدها.

املنظمة  اأن دم�ضق لن تتعامل مع  كان وا�ضحا من كالم االتا�ضي 
ما دام رئي�ضها يقيم يف القاهرة, وهي بالتايل �ضت�ضع كل العراقيل يف 
اأن املنظمة تقع حتت هيمنة  وجه ن�ضاطها وتطورها ومنوها, مقتنعة 
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وحتى  معها.  واعالمية  �ضيا�ضية  خ�ضومة  مرحلة  يف  وه��ي  القاهرة, 
لو مل تكن يف حالة خ�ضومة مع القاهرة فهي ت�ضعى لل�ضيطرة عليها 
حتى تكون ورقة بيدها وحدها ولي�س هناك حل و�ضط, فاذا مل ت�ضلم 
ولن  عنها,  تر�ضى  فلن  الطاعة  بيت  يف  وت��دخ��ل  لدم�ضق,  مقاليدها 
ت�ضمح لها باأي هام�س للعمل احلر امل�ضتقل. وقد كان حديث االتا�ضي 
نوعا من ال�ضغط املبا�ضر على املنظمة حتى تقبل بالهيمنة ال�ضورية,  
اال اأن دم�ضق عندما ف�ضلت �ضغوطها جلاأت الى االأ�ضلوب املك�ضوف الذي 
دخول  ال�ضقريي من  منع  وه��و  املنا�ضبات  ه��ذه  مثل  اتباعه يف  اعتادت 

االأرا�ضي ال�ضورية, ونرتك له يروي ما حدث:

يقول ال�ضقريي: كنت يف اأوائ��ل العام 1966 على موعد مع جي�س 
التحرير الأزوره يف ثكناته يف درعا, وقد فاجاأين مطار القاهرة يبلغني 
تلفونيا اأنه تلقى ر�ضالة ال�ضلكية من دم�ضق تفيد اأنه ي�ضتح�ضن تاأجيل 
زيارتي اإلى �ضورية حتى اإ�ضعار اآخر ومنت على هذا اخلرب املريح, فقد 
اأراحني من احلوار الذي كنت اأتوقعه من االخوان البعثيني, واأ�ضفت 
لقيتها من  التي  والكبرية  ال�ضغرية  امل�ضاعب  قائمة  اإلى  هذا احلدث 
اأ�ضري معها على طريق الق�ضية الفل�ضطينية  احلكومات العربية, واأنا 

بكل تعرجاتها ومزالقها.

قد تكون منظمة التحرير الفل�ضطينية واقعة حتت تاأثري م�ضر, 
وهذا ممكن, الأنها ال بد اأن تدفع �ضريبة تواجدها على االأر�س العربية 
بعد اأن حرمت من اأر�ضها ب�ضبب االأنظمة العربية, واملفرو�س ب�ضورية 
اإن رف�ضت اأن يكون و�ضع املنظمة هكذا, اأن ت�ضاعدها على التخل�س من 
الهيمنة وال�ضيطرة, ال اأن تطالبها با�ضتبدال بلد ببلد, وهيمنة بهيمنة, 

لتكون لها الكلمة االأولى واالأخرية يف م�ضريها وم�ضتقبلها.

التحرير  منظمة  م��ع  اجل��دي��دة  ال�ضيا�ضية  حياته  ال�ضقريي  ب��داأ 
الفل�ضطينية, ويف االجناز االعظم يف تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني, ويعود 
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ب��ري��ق يف االأو���س��اط  ل��ه  ك��ان  لل�سقريي الف�سل يف ه��ذا االجن����از، وق��د 
املثقفني  اأو���س��اط  من  مبعار�سة  جوبه  لكنه  التقليدية،  الفل�سطينية 
والثوريني واحلزبيني واأن�ضار احلكومات واالأنظمة ال تخلو من املبالغة 
اإل��ى احلمالت  كثري من حيثياتها  م�ضتندة يف  وهي  اأحيانا,  واملغالطة 
ع��ام,  ب�ضكل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ق��ي��ادات  لها  تعر�ضت  التي  ال�ضر�ضة 
اأو  باأ�ضغر منا�ضل حي  وانتهاء  اأم��ني احل�ضيني,  باملفتي احل��اج  وب��داأت 
ال��روح املعنوية لهذا ال�ضعب  ميت وكان االمر يدخل حتت عنوان قتل 

من خالل الت�ضهري بقياداته, وبتاريخه وبن�ضاله املرير.

هذه احلمالت التي تبناها كثريون مبا يف ذلك بع�س االأو�ساط يف 
العربية  اأجهزة االعالم  التي جعلت  االأ�ضباب  اأن تعي  حركة فتح, دون 

ت�ضن حمالتها هذه.

 مل يكن ال�ضقريي رحمه اهلل يتمتع باالأحرتام يف الوطن العربي 
كالذي يتمتع به خارج حدوده, ومل يجد تعاونا وتقديرا هنا كما وجد 
هناك, لذلك, فان النظرية التي تقول اإنك كلما ابتعدت عن فل�ضطني 
ولثورتك  ل��ك  والتقدير  ب��االح��رتام  �ضعرت  جغرافيا,  ال�����ض��راع  ب���وؤرة 
ول�ضعبك ولق�ضيتك, نظرية �ضحيحة, اذ ان ح�ضن املعاملة والتعاطف 
والتعاون تتنا�ضب طردا مع البعد عن فل�ضطني, وهذا ما نلم�ضه اليوم 

ونعي�ضه ونعاين منه.

 ومالحظة اأخرى قدمية حديثة, وهي اأن نظرة وتعامل "الدول 
نظرة  عن  كثريا  تختلف  الفل�ضطينية  التحرير   منظمة  مع  الثورية, 
وتعامل الدول التقليدية, ومبعنى اخر فان الدول التي ت�ضف نف�ضها 
عن  تتورع  ال  لالمربيالية,  واملعادية  وال�ضعبية  والتقدمية  بالثورية 
لنف�ضها  وت�ضمح  ولقياداتها,  للمنظمة  �ضربة  اأو  اه��ان��ة,  اأي���ة  توجيه 
عليها,  وال�ضيطرة  توجيهها   وحم��اول��ة  عليها,  وامل���زاودة  مبقاطعتها  
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بادعاء اأن هذه الدول قلعة الثورية والتقدمية ومعاداة االمربيالية يف 
الوطن العربي, اما  الدول االأخرى التقليدية فهي ال متار�س ذلك, وان 
حاولت ففي اأ�ضيق نطاق ويف حاالت ا�ضتثنائية, وعلى ا�ضتحياء. وهنا 
االأ�ضبق  لبنان  وزراء  رئي�س  العيوين  الذاكرة حديث ح�ضني  اإل��ى  نعيد 

لل�ضقريي بح�ضور نور الدين االأتا�ضي.

اح�س الكثريون ان ان�ضاء منظمة التحرير الفل�ضطينية قد �ضلبهم 
اأن يلعبوا بها يف مواجهة �ضعوبهم ومواجهة  اأوراق��ا كانوا ي�ضتطيعون 
االخرين, لذلك فقد ت�ضرفوا حيالها با�ضكال خمتلفة, بني راغب يف 
احتوائها, وعامل على انهائها و�ضامت  متفرج �ضعيد مبا يجري, وقلة 
قليلة تتامل للذي يجري, وهي عاجزة عن تقدمي اأي عون او م�ضاعدة.

لهذا كانت املنظمة مكبلة م�ضلولة, ال ت�ضتطيع التحرك على امل�ضتوى 
العربي مبا ي�ضمن اأداءها ملهامها  املطلوبة, على الرغم من اأنها افتتحت 
ن�ضاطا  وب����داأت  العربية,  وغ��ري  العربية  ال���دول  خمتلف  يف  لها  مكاتب 
�ضيا�ضيا ملحوظا, اال ان طبيعة تركيبها, وب�ضبب القيود املفرو�ضة عليها 
ان  الن�ساط, االمر الذي جعلنا نرفع �ضعارين  مل ت�سمح لها مبزيد من 

تكون املنظمة حرة االرادة والقيادة, وتثوير اأجهزتها وجي�ضها.

ع�ضية حرب حزيران 1967   كانت احلرب االعالمية على اأ�ضدها 
اإل��ى حد مل ي�ضبق له مثيل, ويف نف�س  املنظمة واالأردن, و و�ضلت  بني 
الوقت كانت اخلالفات حادة بني كل من م�ضر واالأردن, وقد تزامنت 
ان  ب��ادع��اء  �ضوريا  قادتها  واإع��الم��ي��ة  �ضيا�ضية  حملة  احل��رب  ه��ذه  م��ع 
ا���ض��رائ��ي��ل حت�����ض��د ع��ل��ى ح���دوده���ا واأن���ه���ا ت��ق��ف وح��ده��ا يف مواجهتها. 
 يف ه���ذا اخل�����ض��م اع��ل��ن  ع��ب��د ال��ن��ا���ض��ر يف م��وؤمت��ر �ضحفي ع��ق��ده ي��وم
غزة,  وقطاع  �ضيناء  من  املتحدة  االم��م  ق��وات  �ضحب  عن   1961/5/15
الثالثي على م�ضر عام 1956  العدوان  بعد  التي و�ضعت  القوات  تلك 



61

الشقيري

كما اعلن اقفال امل�ضائق وخليج العقبة, واأ�ضدر اأوامره بالتعبئة العامة 
لقواته, واأمر بدخول القوات امل�ضرية اإلى �ضيناء, حيث  دخلت بارتال 

كبرية ويف و�ضح النهار كما لو كانت مظاهرة ع�ضكرية. 

 قبل احلرب بب�ضعة ايام, وجه امللك ح�ضني ر�ضالة الى عبد النا�ضر, 
العالقات  القاهرة يف حم��اول��ة  لفتح �ضفحة ج��دي��دة يف  اإل��ى  وت��وج��ه 
عالقة  على  ك��ان  ال��ذي  ال�ضقريي  و�ضملت  امل�ضاحلة,  ومت��ت  الثنائية, 
�ضيئة مع امللك ح�ضني, فا�ضطحبه اإلى عمان للتدليل على اأن امل�ضاحلة 
تامة, وقد زالت كل مظاهر اخل�ضام. وهذا النمط من امل�ضاحلات هو 
ال�ضائد يف العالقات بني زعماء العرب, بحيث تبداأ باحلمالت االإعالمية 
بالقطيعة  متر  ثم  االث��ري,  على  الغ�ضيل  ون�ضر  والتخوين  والت�ضهري 
ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية وتنتهي بقطع العالقات الدبلوما�ضية, وينعك�س 
كل ذلك �ضلبا على م�ضالح املواطنني يف البلدين, وبعد ذلك, وما اإن يتم 
لقاء بني الزعيمني ويقع تقبيل ال�ضوارب واللحى, حتى تعود العالقات 
اأح�ضن مما كانت عليه, دون اأن تنتهي اأ�ضبابها, اإن كانت هناك ا�ضباب, 
ومن غري اأن يناق�س املتخا�ضمون املت�ضاحلون حيثيات خالفهم واأ�ضلوب 
عالجه يف امل�ضتقبل, بحيت ترتاكم يف القلوب والعقول, وتعود لتطفو 

على ال�ضطح مرة اأخرى, وتنفجر الأتفه اال�ضباب.

على   ا�ضطلحوا  ب�ضعة  بهزمية  اأي��ام  �ضتة  وا�ضتمرت  وقعت احلرب 
واحتلت  واالأردن,  و�ضورية  م�ضر  جيو�س  وان��ه��ارت  "نك�ضة"  ت�ضميتها 
�ضيناء وقطاع غزة وال�ضفة الغربية واجلوالن, وتبخرت كل العنرتيات 
االعالمية, وحتطمت معنويات االأمة العربية من املحيط اإلى اخلليج, 
وبداأ العرب يبحثون عن �ضحية للهزمية, والهزمية يتيمة   تل�ضق بها 
كل اأ�ضبابها ورذائلها ومل يجدوا اف�ضل من ال�ضقريي ليكون ال�ضحية, 
فكان االأ�ضعف بينهم؟ كذلك فقد حانت الفر�ضة املواتية للتخل�س منه 

ومما ميثل. 
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انتهت احلرب وبداأت نهاية ال�ضقريي, اذ تعر�س حلرب اعالمية 
اأج��ه��زة االع��الم العربية, التي  م��زدوج��ة من ا�ضرائيل  وال��غ��رب, وم��ن 
حتدثت جميعها عن اأخطاء ال�ضقريي ال�ضيا�ضية قبل احلرب واثناءها,  
واأل�ضق به الت�ضريح ال�ضهري الذي ينادي بالقاء اليهود يف البحر, ذلك 
الت�ضريح الذي ثبت بعد فوات االأوان اأن اأحدا من العرب مل يتفوه به, 
واأن املاكينة االعالمية اال�ضرائيلية هي التي فربكته من اأ�ضا�ضه. ولكن 
ما  ت�ضديق  بد من  للهزمية,  فال  يبحثون عن �ضحية  العرب  دام  ما 
يقال عنه وترويج ذلك على اأو�ضع نطاق, وت�ضخيم االأخطاء والهفوات, 
هذا اإن وجدت, لي�ضدر احلكم بعد ذلك ح�ضب اال�ضول, موجهني اليه 
اتهامات كثرية من اأبرزها الت�ضريح ال�ضهري الذي ن�ضب اليه, لدرجة 
اأن بع�س الزعماء طلب اإخراجه من االجتماع, باعتبار انه مل يعد مربر 
لوجوده بينهم وال يحق له ح�ضور مثل هذه االجتماعات, وكان وا�ضحا 
انهم يبحثون عن ال�ضحية, فوجدوا فيه احللقة ال�ضعيفة يف ال�ضل�ضلة 

العربية املتما�ضكة!

املكبلة  الفل�ضطينية,  التحرير  مبنظمة  ذرع��ا  ال��ع��رب  �ضاق  لقد   
واملحجمة, والتي ال تخرج عن بيت الطاعة العربية, ولكنها حتمل ا�ضما 
يثري املتاعب ويحملهم م�ضوؤوليات ال قبل لهم بها, وي�ضعهم امام م�ضاكل 
وابتدعت  االأ���ض��ب��اب,  واختلقت  الفر�ضة,  الح��ت  وق��د  عنها  غنى  يف  ه��م 

الذرائع, وجهزت الئحة االتهام ومل يبق اال ا�ضدار احلكم وتنفيذه.

وعلم  وروؤ���ض��اء  االأ�ضقاء من ملوك  له  ي�ضمره  ما  ال�ضقريي  عرف 
وك��اأن��ه  م��ط��وال,  فالقى خطابا  ال���رديء  العربي  ال��زم��ن  ل��ه  يخبئه  مب��ا 
خطبة الوداع, نا�ضد فيه اجلميع اأن يحر�ضوا على املنظمة التي ان�ضاأوها 
واأن  اأن يحموها من غريهم,  قبل  انف�ضهم  واأن يحموها من  بقرارهم 

يتيحوا لهذا الوليد ال�ضعيف فر�ضة احلياة. 



63

الشقيري

تنتبه  اأن  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  على  قاله:"ويبقى  ومما 
اإلى م�ضري منظمة التحرير الفل�ضطينية". 

املنظمة نف�ضها اجناز كبري يتجلى بقيامها كيان م�ضتقل لل�ضعب 
الفل�ضطيني ول�ضخ�ضيته الوطنية, وان بقاءها وا�ضتمرارها باال�ضطالع 
مب�ضوؤولياتها القومية األزم واجب يف هذه املحنة القا�ضية من اأي وقت 
الكثرية  امل�ضاعب  رغ��م  التحرير  منظمة  ا�ضتطاعت  ول��ق��د   م�ضى, 
املرتاكمة يف طريقها اأن جتمع حولها جميع فئات ال�ضعب الفل�ضطيني, 
على  املتجمع  �ضعبها  عربية  حكومة  اأي��ة  متثل  كما  متثله  فاأ�ضبحت 
ال�ضيا�ضية  ن�ضاطاتها  اإل��ى  وباال�ضافة  �ضلطتها,  حتت  واملقيم  اأر�ضها 
واالعالمية, فلقد ا�ضتطاعت اأن تبني جي�ضا بناء ن�ضاليا جعله يقاتل 

بب�ضالة يف قطاع غزة واجلبهة االأردنية واجلبهة ال�ضورية. 

بقاء  وان  امل�ضري  اأم��ام  لوجه  وجها  االن  يقفان  وجي�ضها  املنظمة 
املنظمة �ضرورة قومية فل�ضطينية وعربية يف املقام االأول, وانها لكارثة 
قومية فل�ضطينية وعربية اأن ت�ضفى املنظمة وان ي�ضرح جي�ضها, وياأبى 
ال�ضعب الفل�ضطيني  ومعه االمة العربية ان ت�ضل املنظمة وجي�ضها الى 
هذا امل�ضري, و�ضيظل ال�ضعب الفل�ضطيني يقتطع من حلمه وي�ضتنزف 

من دمه ليبقي ما اأمكن اجلي�س واملنظمة.

 بعد ذلك طالب العرب بالوفاء بااللتزامات املالية ومتكني املنظمة 
من تنظيم ال�ضعب وتعبئة جي�س التحرير بالت�ضليح والتدريب, وتعزيز 
عمله الع�ضكري �ضمن اخلطة العربية, وطالب بان�ضاء مراكز التدريب 
وال�ضماح با�ضتيفاء �ضريبة التحرير, وما ان انتهى ال�ضقريي من  كلمته 
اأك��رث من  اإل��ى درج��ة عالية, وك��ان  حتى رفعت اجلل�ضة الأن اجلو توتر 

زعيم عربي  يتحفز لالنق�ضا�س عليه. 
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وكانت اخلرطوم اآخر قمة عربية يح�ضرها املرحوم ال�ضقريي.

 يغيب ال�ضقريي وتبقى املنظمة وتاأتي قيادتها اجلديدة قيادة فتح 
وتبداأ مرحلة تطبيق يف عالقاتها مع القاهرة.

ابو م��ازن: �ضكل لنا نظام عبد النا�ضر ب�ضبب احجامه عن  يقول 
من  ن��واج��ه  عندما  كبريا  حرجا  جن��د  وكنا  نق�س,  عقدة  معنا  اللقاء 
قبل خ�ضومنا بهذه امل�ضاألة وكنا ال ن�ضتطيع ان نف�ضح عن راأينا بعبد 
كل  كنا حري�ضني  املنطلق  بنا, ومن هذا  النا�ضر  عبد  راأي  اأو  النا�ضر 
احلر�س على ان نفتح ولو طاقة �ضغرية  مع هذا النظام لي�ضمع منا 
وعنا كل ما يريد ونزيل من االأذهان روا�ضب الدعايات امل�ضمومة التي 
كان يبثها خ�ضومنا �ضدنا, �ضريطة اأن ال نتنازل عن �ضرطينا املذكورين 
اأع��اله, الننا نرف�س احتواء عبد النا�ضر ونظامه لنا على الرغم من 
ان الكثريين يعتربون   ذلك �ضرفا كبريا ومنحة �ضماوية عظمى وهم 
ال��ذي  العمالق,  النا�ضر  عبد  وه��ذا  م�ضر,  فهذه  م��ع��ذورون,  ذل��ك  يف 
تتمنى انظمة كبرية وقومية يف املنطقة ان ي�ضملها بعطفه ورعايته وان 

ي�ضمها الى قائمة املريدين.

لو نظرنا ُمقّيمني الى نظام عبد النا�ضر  من زاوية معاملة اجهزته 
الهلنا بقطاع غزة, لكانت نظرتنا ال تخلو من النقد ال�ضديد الذي ي�ضل 
كاجهزة  النا�س هناك  تعاملت مع  االأجهزة  الأن هذه  االتهام,  اإل��ى حد 
خمابرات, بكل ما فيها من م�ضاوئ االجهزة يف الوطن العربي, مل تهتم 
ب�ضوؤون العدو مبقدار اهتمامها بالتج�ض�س على املواطنني,  تتدخل يف 
عليهم  وتنغ�س  الذاتية,  و�ضوؤونهم  العائلية  واأ�ضرارهم  خ�ضو�ضياتهم 

حياتهم وت�ضلبهم حريتهم وكرامتهم.

 ال��ن��ظ��رة ل��ن��ظ��ام ع��ب��د ال��ن��ا���ض��ر م���ن ه���ذه ال���زاوي���ة خ��اط��ئ��ة, الأن 
الكثرية. اأخطائه  من  الرغم  على  كبري,  اأي�ضا  ونا�ضر  كبرية,   م�ضر 
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كحاكم  ولفل�ضطني,  الفل�ضطينية  للق�ضية  نظرته  اأن  ل��ه  يغفر  وم��ا 
الذين يعتربون فل�ضطني  الكثريين  م�ضري تختلف متاما عن نظرة 
مناف�ضا لهم, يفقدهم كثريا من اأوراقهم, وهي يف نف�س الوقت قمي�س 
عثمان الذي يظهرونه كلما دعت احلاجة, ومع ذلك تبقى له ح�ضاباته 

املحلية اخلا�ضة التي لها اأهمية كبرية يف �ضيا�ضته العامة. 

اختلف معظم الذين عا�ضوا مرحلة نهاية ال�ضتينيات فيما بينهم 
حول دور عبد النا�ضر يف اإنهاء عهد احمد  ال�ضقريي يف منظمة التحرير 
الفل�ضطينية, لكنهم متفقون على اأن م�ضر مل تلعب دورا يف م�ضرحية 
االهانات التي وجهت له يف موؤمتر قمة اخلرطوم, ويف حفلة االتهامات 
التي �ضبت على راأ�ضه, ال ن�ضتطيع ان ننكر ان جممل حيثيات اال�ضتقالة 

او االقالة متت على ار�س م�ضر وهذا يثري �ضبهة حول دور م�ضر. 

يف الرابع والع�ضرين من كانون االأول 1967 وجه احمد ال�ضقريي 
اأع�ضاء  )اخ��واين  للمنظمة:  التنفيذية  اللجنة  ال��ى  التالية  الر�ضالة 
ال�ضعب  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  اإل��ى  ا�ضتقالتي  اق��دم  التنفيذية:  اللجنة 
االأ�ضري ال�ضريد الطريد, واأقدم ا�ضتقالتي كذلك اإلى الفدائيني االبطال 
الوطن  اأر���س  على   الن�ضال  غمرات  االي��ام  ه��ذه  يف  يخو�ضون  الذين 
فل�ضطني,  �ضعب  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اهلل  اإل��ى  وابتهل  احلبيب, 
ويحفظ ق�ضيته وان ي�ضون ن�ضاله وي�ضون منظمته, وعهدي ملن ياأتي 
اأكون �ضندا وع�ضدا, اأ�ضع بني يديه كل جتربتي وطاقتي يف  اأن  بعدي 
طاعة اجلندي بني يدي القائد, فتلك م�ضرية �ضيدنا خالد, قاتل قائدا 

وقاتل جنديا, واحلمد هلل اأوال واأخريا( .
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اخلالق ح�ضونة  ال��ى عبد  ر�ضالة  مماثلة  ال�ضقريي  وج��ه  اليوم  نف�س  يف 
االأمني العام جلامعة الدول العربية يبلغه فيها با�ضتقالته من رئا�ضة اللجنة 

التنفيذية, واأي�ضا من من�ضبه كممثل لفل�ضطني يف جمل�ضها.

 وعلى الرغم من اأن الر�ضالة االأولى وجهت الى اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفل�ضطينية, اال اأن ال�ضقريي مل يقدم ا�ضتقالته اليها, 
وامنا اإلى ال�ضعب الفل�ضطيني كله, باعتباره منتخبا ا�ضال من ممثليه, 
ومن املجل�س الوطني, وبالتايل فانه غري م�ضوؤول امام اللجنة ليقدم 
بان  يق�ضي  للمنظمة  القدمي  النظام  ان  املعروف  ومن  ا�ضتقالته,  لها 
املجل�س  انتخابهم من  يتم  وال  االأع�ضاء,  بنف�ضه  اللجنة  رئي�س  يختار 

مبا�ضرة كما هو االن. 

مل يقدم ال�ضقريي ا�ضتقالته برغبته, ومل يعط مهلة حتى يعقد 
املجل�س الوطني ليقدمها اليه, وامنا وقعت يف ظروف مل يتمكن من 
عقد املجل�س, مما ا�ضطره اإلى اأن يوجهها اإلى ال�ضعب الفل�ضطيني من 
خالل اللجنة التنفيذية, تلك اللجنة التي توجه ثمانية من اع�ضائها 

اليه يطالبونه باال�ضتقالة, فما الق�ضة احلقيقية لهذه املرحلة؟

اأنه ال بد من   بعد نك�ضة حزيران وجدت قيادة منظمة التحرير 
باملمار�ضة  �ضواء  فدائية  باأعمال  ليقوم  وتهيئته  اجلي�س  و�ضع  تطوير 

املبا�ضرة, اأو بالتدريب, مل�ضاعدة االآخرين على القيام بهذه املهمة. 

وقد حتم�س املرحوم ال�ضقريي لهذه الفكرة, وطرحها على اأع�ضاء 
بان  الأح�ضا�ضه  ونظرا  ف��ورا,  تنفيذها  اليهم  ورغ��ب  التنفيذية  اللجنة 
ب��ه منظمات  تقوم  ال��ذي  ال��وق��ت  العمل يف  ه��ذا  اجلي�س مل يقم مبثل 
وموؤهالته,  امكانياته  لديها  ولي�س  اجلي�س  ق��درات  متلك  ال  فدائية 

عبد اخلالق ح�ضونة
 االأمني العام جلامعة الدول العربية
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فقد اندفع لتحقيق هذا العمل دون ابطاء, وهنا ح�ضلت م�ضادة  بينه 
باال�ضراف عليه,  املكلفة  اللجنة  اأع�ضاء  اأح��د  اب��و  غربية  وبني بهجت 
ق��رر فيها  التي  ال��درج��ة  اإل��ى  ال�ضقريي ي�ضتاء منه  ال��ذي جعل  االأم��ر 
تهدئة  اأبو غربية حاولوا  اأن زمالء  اال  التنفيذية,  اللجنة  اقالته من 
وتنتهي  لل�ضقريي  يعتذر  بحيث  الى جماريها,  املياه  واع��ادة  اخلواطر 
االأزمة, لكنه اأ�ضر على موقفه ورف�س جمرد االعتذار, فتكتل اع�ضاء 
من  اللجنة وعددهم ثمانية وقرروا اأن يطلبوا اإلى ال�ضقريي تقدمي 
رئا�ضة  عن  تنحيته  فيها  يطلبون  اليه  ر�ضالة  ه��وؤالء  وكتب  ا�ضتقالته, 
ما  اللجنة  لهذه  اجتماعات  اأية  التنفيذية, ويرف�ضون ح�ضور  اللجنة 
مل تكن فقط من اأجل ابالغهم مبوافقته على اال�ضتقالة واعالنها يف 

موؤمتر �ضحفي.

 رف�س ال�ضقريي اال�ضتقالة وقال: اأنظمة املنظمة تخولني تعيني 
واأنا  عينتهم  الذي  فانا  اقالتهم,  وتخولني  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء 
النظام  على  ت��ط��اول  ف��ه��ذا  اال�ضتقالة,  يطلبوا  اأن  اأم���ا  اقيلهم,  ال���ذي 
واملنظمة. وهنا حاول اأن يجري بع�س االت�ضاالت مع امل�ضوؤولني يف م�ضر 
خ�ضو�ضا اأنه يعرف اأن كثريين من العرب يتمنون التخل�س منه, وظن 
اأن م�ضر ميكن اأن تقف اإلى جانبه, فار�ضل مذكرة اإلى وزارة اخلارجية, 
ولكن اأحدا مل  يهتم به اأو ي�ضاأل عنه, فطلب مقابلة زكريا حميي الدين 
نائب رئي�س اجلمهورية, اآماًل على االأقل ان يجد منه �ضندا ويقف الى 
جانبه. انتظر ال�ضقريي اربعة ايام ليوؤذن له باملقابلة اأو يحدد موعدها, 
اال اأنه فهم بعد هذا االنتظار ان حميي الدين ال يرغب يف لقائه, عندها 
اأيقن اأن ال�ضاعة قد ازفت واأنه حو�ضر من كل جهة ومل يعد له حول وال 
قوة, لقد كانت اجلهة الوحيدة التي ميكن اأن يحتكم اليها هي املجل�س 
الثقة وهو الذي ينتزعها, ولكنه مل  ال��ذي  اواله  الفل�ضطيني  الوطني 

بهجت اأبو غربية
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يكن بامكانه دعوته لالجتماع, فال الظروف العامة ت�ضمح, وال الظروف 
كان  فقد  اي�ضا,  ت�ضمح  الفل�ضطينية  الظروف  وال حتى  ت�ضمح  العربية 

اجلميع يعي�ضون مرحلة الذهول من هول نتائج نك�ضة حزيران. 

ا�ضتدعى ال�ضقريي اع�ضاء  اللجنة التنفيذية وكتب لهم يف ر�ضائل 
اال�ضتقالة عليهم, ومت  ك��ت��اب  ل��ت��الوة  ي��دع��وه��م  امن��ا  اأن���ه  اال���ض��ت��دع��اء 
االجتماع واعلن ا�ضتقالته من رئا�ضة اللجنة التنفيذية. وهكذا انتهى 
عهده يف املنظمة لتبداأ عهدا جديدا عهد املنظمات الفدائية بعد مرحلة 

انتقالية ق�ضرية.

ح�ضنني  حممد  ك��ان  االأه����رام,  دار  ال��ى  اال�ضتقالة  و�ضلت  عندما 
هيكل رئي�س حتريرها, وعندما ا�ضتلمها مل يفاجاأ, ومل يبد اأ�ضفا على 
واأخ��ريا وقعت  بعيد,  انتظرناها منذ زمن  ال�ضقريي, وامنا قال: لقد 

على كل حال, هذا خري وكان ال بد اأن يذهب ال�ضقريي, فقد انتهى.

يقول ال�ضقريي يف هذا: "لي�س هاما اأن يبقى ال�ضقريي اأو يذهب, 
بد  وال  خملد,  غ��ري  فاالن�ضان  ي��ذه��ب,  او  غ��ريه  يبقى  اأن  هاما  ولي�س 
اأن مي�ضي وقته لياأتي غريه من بعده, هذه �ضنة الكون واحلياة, فقد 
ذهب االأنبياء والر�ضل وا�ضتمر الكون عامرا, وميوت امللوك والروؤ�ضاء, 
اال�ضر  وت�ضتمر  االأ�ضر  اأرباب  ال�ضعوب, ويق�ضي  الدول وتبقى  وت�ضتمر 
وتنمو وتاأخذ م�ضارها ون�ضيبها يف احلياة ولكن بقاء ال�ضقريي او ذهابه 
ق�ضية �ضعب فل�ضطني, فهو �ضاحب الكلمة االولى واالخرية وهو الذي 
يقرر الذهاب والبقاء, ولي�س من حق احد كائنا من يكون اأن يقول يف 
هذا االأمر ولو راأيا حياديا, كما اأننا ال يحق لنا اأن نقول ملاذا بقي هذا 
ال�ضفات كذا وك��ذا وكذا.  ب��الده وفيه من  راأ���س  امللك على  اأو  الرئي�س 
فهدا �ضاأن �ضعبه, كذلك ال يحق الأحد يف الوطن العربي زعيما كان اأم 

�ضيا�ضيا اأم �ضحافيا اأن يقول بال�ضقريي اأو بغريه جمرد كلمة".
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 ولقد كان وا�ضحا اأن موؤمتر اخلرطوم بداية نهايته, وجاء اخوانه 
يف منا�ضبة مو�ضوع ال نعتقد اأنه ي�ضتحق ان ي�ضتقيل ال�ضقريي ب�ضببه  
ليقولوا له: ا�ضتقل, وهو الذي عينهم واختارهم, وهو �ضاحب احلق يف 
اقالتهم, اإال اأنهم على ما يبدو �ضعروا اأن الغطاء العربي قد رفع عنه,  
فاأكملو املهمة على امت وجه وحا�ضى هلل ان نتهمهم بالتواطوؤ, ولكنهم 

قاموا مبهمة متناها كثري من حكام العرب. 

الفل�ضطيني  التحرير  وتفعيل جي�س  الفدائي  العمل  كان مو�ضوع 
وتطوره ليوؤدي هذه املهمة, الق�ضة التي ق�ضمت ظهر البعري. هذا االأمر 
بعد  ل�ضورية  احلزبية  والقيادة  ال�ضقريي  بني  مرير  نقا�س  حمل  ك��ان 
حرب حزيران, اذ ذهب اإلى هذه القيادة ليقنعها باأن الوقت منا�ضب جدا 
ال�ضوريون  اذا �ضمح له  للقيام باعمال فدائية من قبل جي�س التحرير 
ا�ضتمر �ضاعات طويلة,  العمل واالختيار, وبعد جدال  وتركوا له حرية 
اأبلغه  اع�ضاء القيادة انهم �ضيدر�ضون املو�ضوع و�ضيعطونه جوابا ر�ضميا 
انهم  اجوبتهم  م��ن خ��الل  لل�ضقريي  وا���ض��ح��ا  وك���ان  ال��ت��ايل,  ال��ي��وم  يف 
خارج  عمل  ب��اأي  يقوم  ب��اأن  للجي�س  ي�ضمحوا  ول��ن  طروحاته  يرف�ضون 

اطار خططهم التي يدعون اأنها مو�ضوعة للزمان واملكان املنا�ضبني. 

ويف اليوم التايل ات�ضل ال�ضوريون به وابلغوه اأن اثنني من اأع�ضاء 
فرف�س  ال��ر���ض��م��ي,  اجل����واب  معهما  ي��ح��م��الن  الفل�ضطينيني  ال��ق��ي��ادة 
ا�ضتقبالهما, النه يعرف اجلواب �ضلفا, وقال ملن حوله من اأع�ضاء اللجنة 
اإلى  عاد  ثم  بابنائي,  اإنهم يحاربونني  قلبه:  واال�ضى ميالء  التنفيدية 

القاهرة يجر اأذيال احل�ضرة وي�ضعر باأن الدنيا بداأت ت�ضيق به وعليه. 

لل�ضعب  والفذ  االأمثل  القائد  ال�ضقريي  اإن  نقول  اأن  ن�ضتطيع  ال 
الفل�ضطيني, كما اأن قادة العرب لي�ضوا اأح�ضن من يف �ضعوبها. لقد كانت 

حممد ح�ضنني هيكل
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ح�ضناته  اب��رز  من  ولكن  اأي�ضا,  الكثرية  و�ضيئاته  الكثرية  ح�ضناته  له 
كان  بل  املنظمة,  �ضوؤون  العربية يف  ال��دول  تدخل  ي�ضت�ضيغ  ال  كان  انه 
حيث ا�ضتطاع يرف�س ذلك, ونذكر له انه عندما انتهت اأعمال املجل�س 
الوطني الثالت يف غزة, ات�ضل به الدكتور �ضامي الدروبي �ضفري �ضورية 
يف القاهرة طالبا على عجل موعدا, فحدد له املوعد وجاءه اإلى البيت 
املنظمة  ال�ضيا�ضية يف  العالقات  رئي�س  امل�ضري  وكان يجل�س معه منر 
والتمنيات  املجل�س,  اأعمال  بانتهاء  بالتهاين  الدروبي حديثه  بداأ  وقد 
اأنهى  ثم  عاتقها,  على  امللقاة  مب�ضوؤولياتها  بالنجاح  التنفيذية  للجنة 
عتبها  ال�ضقريي  تبلغ  ق��ي��ادت��ه,  م��ن  يحملها  �ضفوية  بر�ضالة  حديثه 
ال�ضديد عليه, النه مل ي�ضتمزجها يف تعيني اأع�ضاء اللجنة التنفيذية 
الذين وقع اختياره عليهم من القطر ال�ضوري, وكانت القيادة امل�ضوؤولة 
تتمنى اأن ت�ضاأل عنهم لتقول راأيها فيهم, فلرمبا ن�ضحته بغريهم ممن 
الفل�ضطيني  العمل  على  واأح��ر���س  ال�ضعاب,  مواجهة  على  اأج��در  هم 

وادائه على الوجه االأكمل. 

ال�ضقريي  قاطعه  ر�ضالته  اب���الغ   م��ن   ال�ضفري  ينتهي  اأن  وق��ب��ل 
اإن  ل�ضاين  "قطع  قائال:  ال�ضليمة  الف�ضحى  وبلغته  ب�ضوته اجلهوري 
اأع�ضاء  ا�ضتمزجكم يف  اأو  ا�ضتاأذنكم  اأن  فعلت ذلك. كيف تطلبون مني 
فهذا  اب��دا,  افعل  لن  اهلل  �ضاء  وان  فعلت,  اإن  انني  التنفيذية؟  اللجنة 
يعني  وه��ذا  ورئي�ضا,  ملكا  ع�ضرين  راأي  ال�ضتمزاج  م�ضطر  اين  يعني  
اأن يتدخلوا يف  ���ض��يء, و�ضاترك لكل ه���وؤالء  اأمت��ك��ن م��ن فعل  ل��ن  اأن��ن��ي 
�ضوؤوننا واأعمالنا. هل ت�ضمحون الأحد اأن يتدخل يف �ضوؤونكم؟ اأرجو اأن 
تبلغ القيادة بانني �ضاأقطع ل�ضاين  قبل اأن افكر يف عمل كهذا, وان�ضحب 
ال�ضفري بهدوء, وعلى الرغم من اجلواب القا�ضي الذي �ضمعه, اال اأنه 

يف قرارة نف�ضه  قدر له موقفه هذا وزاد احرتامه عنده. 
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تلك كانت احدى ح�ضنات املرحوم اأحمد ال�ضقريي, واإحدى �ضيئاتنا, 
اأو غريها  �ضورية  راأي  ا�ضتمزاج  ال��ذي رف�س جم��رد   الوقت  اأن��ه يف  اذ 
يف اأع�ضاء اللجنة التنفيذية حتى ال ي�ضمح لها مبزيد من التدخل يف 
�ضوؤون املنظمة, خ�ضو�ضا ان لها من االمتيازات ما ال يتحمله اي ان�ضان 
املثال  �ضبيل  علي  باجلي�س  يتعلق  فيما  وذل��ك  منظمة.  اأو  موؤ�ض�ضة  اأو 

والقيود املفرو�ضة عليه والتي كبل بها منذ ان�ضائه.

ب��داأن��ا نحن عهدنا   اق��ول يف ال��وق��ت ال��ذي رف�س ال�ضقريي ذل��ك 
من  ثالثة  بانتخاب  الوطني  للمجل�س  اخلام�ضة  ال��دورة  يف  باملنظمة 
رف�س  لقد  التنفيذية,  اللجنة  يف  اأع�ضاء  ال�ضورية  ال�ضاعقة  منظمة 
االأب��واب  املنظمة, ففتحنا لهم  نافدة  اأن ي�ضمح لهم بدخول  ال�ضقريي 
على م�ضارعيها ليدخلوا ويكونوا �ضركاء يف القرار والتقرير وامل�ضري. 

لقد كان هذا خطاأ قاتال, فلنعرتف.

التحرير  التنفيدية ملنظمة  اللجنة  اأواخ��ر متور 1967 عقدت   يف 
الفل�ضطينية اجتماعا طارئا يف عمان  بح�ضور رئي�ضها يحيى حمودة, 
وقد خرج يف هذا االجتماع مو�ضوع اعتربته اللجنة يف غاية االأهمية 
واخلطورة,  وهو تكدي�س كميات من ال�ضالح والذخائر والعتاد �ضربت 
)ق��وات  الفل�ضطيني  التحرير,  جي�س  بوا�ضطة  ال�ضرقية  ال�ضفة  اإل��ى 

حطني املتواجدة على االأر�س ال�ضورية(.

 تداول االأع�ضاء باأمر هذه االأ�ضلحة والهدف من نقلها اإلى االأردن, 
اأغرا�س  خلدمة  املحتلة  الغربية  ال�ضفة  اإلى  �ضتنتقل  كانت  اذا  وفيما 
�ضيئا,  عنه  ال�ضيا�ضية  القيادة  تعرف  لهدف ال  انها  اأم  الفدائي,  العمل 
ويف نهاية االجتماع كلف ع�ضو اللجنة عبد اخلالق يغمور يف التحقيق 
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باالأمر ملعرفة اأبعاده ومالب�ضاته, وظروف نقل االأ�ضلحة بهذه الكميات 
اإلى ال�ضفة ال�ضرقية. بعد يومني عاد يغمور اإلى اللجنة بتقرير مف�ضل 
اإلى االأردن بهدف القيام باعمال تخريبية  يفيد باأن االأ�ضلحة �ضربت  

داخلية,  ولي�س نقلها اإلى االأر�س املحتلة تدعيما للعمل الفدائي. 

بعد ا�ضتقالة اأحمد ال�ضقريي او اقالته حاولت اللجنة التنفيذية 
تعيدها  وان  االأردن,  م��ع  عالقتها  تطبع  اأن  ح��م��ودة  يحيى  برئا�ضة 
انطالقا  املنظمة,  ان�ضاء  اب��ان  عليها  كانت  التي  االأول���ى  �ضريتها  اإل��ى 
يف  التدخل  عدم  وهي  بها  نف�ضها  الزمت  التي  اجلديدة  ال�ضيا�ضة  من 
ال�����ض��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة, واح����رتام اأن��ظ��م��ة وق��وان��ني هذه 
ن�ضبية,  بحرية  عملها  اأداء  يف  املنظمة  ا�ضتمرار  ي�ضمن  مب��ا   ال���دول, 
املنظمة   ممار�ضات  من  كثريا  يتح�ض�س  ال��ذي  البلد  االأردن  يف  بخا�ضة 
الق�ضايا  م��ن  وغ��ريه��ا  والتمثيل  وال���والء  االنت�ضاب  ازدواج��ي��ة  ب�ضبب 
التي ت�ضبب االختالف والتوتر با�ضتمرار باال�ضافة اإلى تواجد املكاتب 
الرئي�ضية للمنظمة على االأر�س االأردنية بعد ان ا�ضتقر اع�ضاء اللجنة 
التنفيذية  هناك, فان و�ضول مو�ضوع االأ�ضلحة, اإلى ال�ضلطات االأردنية 
�ضيثري متاعب للجنة وللمنظمة ب�ضكل عام, وال ميكن اأن تقبل ال�ضلطات 
االأردنية اأي تربير من قيادة املنظمة  بعدم علمها به, االأمر الذي دعاها 
الى احتاد قرار �ضريع باعفاء رئي�س اأركان اجلي�س العميد الركن �ضبحي 
اجلابي )�ضابط يف اجلي�س ال�ضوري اأ�ضال(, وتعيني العميد الركن عبد 

الرزاق اليحيى خلفا له.

خم��ازن  ال��ى  بتحويلها  وام���رت  اال�ضلحة  على  ي��ده��ا  و�ضعت  كما 
التا�ضع  ويف  املحتلة.  االأر�����س  ال��ى  لنقلها  متهيدا  الر�ضمية  اجلي�س 
والع�ضرين من متوز  1967 اأذاعت اللجنة بيانا مقت�ضبا قررت فيه ا�ضناد 
من�ضب  رئي�س االأركان اإلى العميد اليحيى خلفا للعميد الركن اجلابي 

الذي اأعفي من من�سبه، واجريت تنقالت �سملت نفرا من ال�سباط. 
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ويف االأول من اآب قام نفر من جي�س التحرير بقيادة العقيد عثمان 
باحتالل  مبتدئا  للجي�س,  اجلديدة  القيادة  �ضد  مت��رد  بحركة  ح��داد 
مكتب املنظمة يف دم�ضق, حيث كان رئي�س االأركان اجلديد عبد الرزاق 
التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  امل�ضري  منر  برفقة  هناك  موجودا  اليحيى 
حديثه  موجها  ح��داد  فقال  املنظمة,  يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  وم�ضوؤول 
قيادة  اأي��ة  با�ضم  امل�����ض��ري:  ف��رد  معتقل,  اأن��ت  ال��ق��ي��ادة  با�ضم  لليحيى: 
ال��رزاق  ف��االخ عبد  الع�ضكرية  القيادة  با�ضم  تتحدث  اإن كنت  تتحدث؟ 
وان كنت تتحدث  رتبة ع�ضكرية فيه,  واأعلى  اأرك��ان اجلي�س  رئي�س  هو 
با�ضم القيادة ال�ضيا�ضية, فانا اأقول ال علم لنا, نحن القيادة ال�ضيا�ضية 
القيادة  االم��ر؟ هل هي  اعطى  ال��ذي  االأم��ر, فمن  بهذا  الفل�ضطينية, 
االأول��ى  جملته  برتديد  اكتفى  وامن��ا  جوابا  ح��داد  يجد  مل  ال�ضورية؟ 
املوجهة اإلى اليحيى: اأنت معتقل با�ضم القيادة. وبعد حوار مطول تبني 
اأن هدف املتمردين اقالة اليحيى من املن�ضب الذي عينته فيه اللجنة 

التنفيدية ليكون هو -اأي حداد- خلفا له. 

ويف نف�س اليوم )االأول من اآب( اذاع املتمردون بيانا با�ضم القيادة 
العربي  ال�ضعب  اإل���ى  موجها  الفل�ضطيني,  التحرير  جلي�س  ال��ع��ام��ة 
الفل�ضطيني جاء فيه: اإن جي�س التحرير الفل�ضطيني قبل يف املجل�س اأن 
يوكل الى اللجنة التنفيذية ال�ضابقة مهمة اال�ضتمرار يف عملها بالرغم 
من كافة العراقيل واملتاعب التي كانت ت�ضعها امام مهام اجلي�س والعمل 
الفدائي. ثم ك�ضف البيان النقاب عن اأن اللجنة التنفيذية اتخذت قبل 
اأيام -29 متوز- �ضل�ضلة قرارات و�ضفها البيان دون اأن يذكرها, وان املح 
اإلى طبيعتها باأنها تخالف ما اتفق عليه يف املجل�س الوطني الفل�ضطيني, 
وهذا ما يوؤدي حتما اإلى �ضرب وحدة اجلي�س والعمل الفدائي وعرقلة 
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اجلهود الرامية اإلى توحيد املنظمات الفدائية. وطالب البيان بالغاء 
التدخل يف  الع�ضكرية والكف عن  القيادات  القرارات حول تغيري  هذه 
الفدائية  املنظمات  وكافة  العربي  ال�ضعب  ودع��ا  اجلي�س,  اخت�ضا�ضات 

للوقوف يف وجه هذه الت�ضرفات.

باملغالطات  امل��ل��يء  البيان  بهذا  امل��ت��م��ردون  الع�ضكريون  يكتِف  مل 
ك�ضف  فقد  اح��د,  على  التي ال تخفى  اخل��ادع��ة  وال��ت��ربي��رات  املك�ضوفة 
القيادة  ان  وف��ه��م��وا  مت��ام��ا  اللعبة  اب��ع��اد  الفل�ضطيني  ال��وف��د  اع�����ض��اء 
ال�ضورية لن ت�ضمح بوجود العميد اليحيى على راأ�س اجلي�س ولن تقبل 
ا�ضتبدال العميد اجلابي, النه موال لها ويتلقى تعليماته منها, واللجنة 
التنفيذية عاجزة عن مواجهة �ضوريا ولن جتد من ينا�ضرها كالعادة 
بني اال�ضقاء, لذلك عمدت الى امل�ضاومة والقبول مببداأ التنازالت, وهنا 
كلفت القيادة القومية حلزب البعث بالتفاو�س مع الوفد الفل�ضطيني 

كغطاء مك�ضوف بان الدولة ال�ضورية ال عالقة لها باملو�ضوع.

ال��ع��م��ي��د اليحيى  ال���ى ح��ل ينحى مب��وج��ب��ه  ال��ت��و���ض��ل  واخ����ريا مت 
الفل�ضطينية,  االب��ح��اث  مركز  يف  الع�ضكرية  لل�ضوؤون  خبريا  وي�ضمى 
ويعني مكانه العميد م�ضباح البديري, وهكذا مت لل�ضوريني ما ارادوه 
يف احكام القب�ضة على مقاليد االمور يف جي�س التحرير, تلك القب�ضة 
ال�ضوري يف لبنان عام 1976, حيث وقعت  التدخل  ا�ضتمرت حتى  التي 

احداث اخرى.

ر���ض��م��ي يف منظمة  ن��اط��ق  ���ض��رح  اي��ل��ول 1968,  م��ن  ال���راب���ع   ويف 
اعتذار  االنباء  وك��االت  بع�س  "اذاعت  يلي:  الفل�ضطينية مبا  التحرير 
ارك��ان  رئي�س  من�ضبه  مهام  ممار�ضة  عن  اليحيى  ال��رزاق  عبد  العميد 
كانت  التنفيذية  اللجنة  ان  املعلوم  ومن  الفل�ضطيني,  التحرير  جي�س 
قد ا�ضدرت قرارا با�ضناد هذا املن�ضب اليه بتاريخ  1968/8/1, ولكنه مل 
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 يتمكن من تنفيذ هذا القرار ب�ضبب اعتقاله حتى تاريخ  1968/9/1,
 وقد تعر�س خالل هذه الفرتة الى �ضغط م�ضتمر حلملة على االعتذار 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  تود  املنا�ضبة  وبهذه  املن�ضب,  قبول هذا  عن 
التحرير الفل�ضطينية ان تعلن عن اعتذار ال�ضيد العميد اليحيى عن 

ممار�ضة مهام من�ضبه كرئي�س اركان جلي�س التحرير الفل�ضطيني".

وهكذا انتهت اول حماولة انقالبية يف جي�س التحرير الفل�ضطيني 
عليها  ح�ضلت  قليلة  مبكا�ضب  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ا���ض��اب��ت   بخ�ضائر 
�ضوريا, ولكن هذه املكا�ضب فتحت �ضهيتها ملزيد من ال�ضيطرة على هذا 
اجلي�س واملنظمة اي�ضا, وبهذا انتهت مرحلة من حياة منظمة التحرير 
الفل�ضطينية والعمل الفدائي الفل�ضطيني لتبداأ مرحلة اخرى تغريت 
فيها اال�ضكال والبنى وتبدلت او�ضاع كثرية وغاب عن ال�ضاحة ا�ضخا�س 
كانت لهم ادوار ليحل فيها ا�ضخا�س اخرون, حتى طبيعة ال�ضراع بني 
ال�ضرعية الفل�ضطينية وبع�س االنظمة العربية اتخذت ا�ضكااًل جديدة 

ومتت بو�ضائل جديدة مل تعهدها ال�ضاحة الفل�ضطينية من قبل.

يقول احمد ال�ضقريي: "قررت اال�ضتقاله بعد ان راأيت على مدى 
او تربيرها هذه  اخ��و���س يف تف�ضريها  ان  اري��د  اي��ام ظ��اه��رة ال  ع�ضرة 
على  القاهرة  �ضحف  اخ��ذت  فقد  مظاهرة,  ال��واق��ع  يف  كانت  الظاهرة 
والتعليق  ال�ضبعة  االخ��وة  اب��راز مذكرة  االه��رام  بقيادة جريدة  نف�ضها 
عليها ون�ضر �ضور ا�ضحابه وت�ضريحاتهم ومطالبتهم با�ضتقالة رئي�س 
ايام كانت ال�ضفحات االولى فى جريدة االهرام  املنظمة. وعلى مدى 
وا�ضتقالة  املنظمة  ازم��ة  عن  تتحدث  وه��ي  ال��ب��ارزة  بعناوينها  مكر�ضة 
ال�ضقريي حتى ا�ضبح القتال يف فيتنام وال�ضراعات الدولية واخلالفات 
العربية ام���ورا ت��اأت��ي يف امل��ق��ام ال��ث��اين م��ن االه��ت��م��ام! وق���راأت ك��ل هذا 
وفهمت ما يجب ان افهم, قدمت ا�ضتقالتي ال الى االخوة ال�ضبعة وال 

الرئي�س حممود عبا�س يقلد العميد عبد 
الرزاق اليحيى و�ضاماً
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الى امللوك والروؤ�ضاء الثالثة ع�ضر, ولكن الى ال�ضعب الفل�ضطيني, وقد 
قامت م�ضريات ومظاهرات تعرت�س على ا�ضتقالتي وو�ضلتني عرائ�س 
وبرقيات تطالبني بالبقاء يف موقع امل�ضوؤولية ولكني اثرت ان ا�ضتقيل 
الف�ضح املجال لغريي, فقد يكونون على �ضواب واأكون على خطاأ, ومنذ 
االخ��وة  ومنهم  فل�ضطني  ابناء  من  العديد  ا�ضتقبل  وان��ا  الوقت  ذل��ك 
اعتذر  القيادية, وكنت  امل�ضوؤولية  الى  العودة  ينا�ضدونني  ال�ضبعة وهم 
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على الدوام وانا اقول لهم: لي�ضت يل م�ضكلة مع ال�ضعب الفل�ضطيني 
وال مع اجلماهري العربية, ان امل�ضكلة مع امللوك والروؤ�ضاء انا ال ميكنني 
وقد م�ضت  امل�ضكلة  وه��ذه هي  بدونهم  العمل  العمل معهم وال ميكن 
�ضتة اعوام على ا�ضتقالتي واالر�س العربية حتت االحتالل اال�ضرائيلي 
واحل��ل��ول ال�ضلمية تقف ام���ام ط��ري��ق م�����ض��دود وامل��ل��وك وال��روؤ���ض��اء ال 
يجتمعون على راأي واحد وال�ضقريي الذي اختاروه كب�س الفدا التزم 

بيته وا�ضرتاح واراح".



الشقيري
من مولده إلى رحيله



قلعة تبنني حيث ولد

مدينة طولكرم بداية طفولته



هنا في هذا الضريح المتواضع الذي يغطيه العشب االخضر 
حديدي  بسياج  سيج  وقد  حانية  زيتون  شجرة  شاهده  وتظل 
رئيس  أول  مازن(  )أبو  الشقيري  اسعد  احمد  يرقد  بسيط 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وباعث الكيانية الفلسطينية 

المعاصرة وقد قرأت على شاهد قبره:
“وال تهنوا وال تحزنوا وانتم األعلون أن كنتم مؤمنين” 

ولد في قلعة تبنين عام 1326 هـ-1908م
وتوفي في عمان عام 1400هـ- 1980م 

رحمه اهلل



إلى  ادفن  أن  أريد 
عبيدة  أبي  جــوار 
الجراح  بن  عامر 
في  ــة  األم أمين 
ــة شــهــداء  ــاح س
اليرموك  معركة 
األردن  ــور  غ فــي 

الشمالي . 

وصيتي







84

الشقيري.. من مولده إلى رحيله

حياته ومسيرته

ال�ضقريي يف قلعة تبنني يف لبنان)2(, حيث كان والده  ُولد احمد 
معتقاًل يف عهد ال�ضلطان عبد احلميد, وكان مولده عام 1908 م, على 
اأقرانه. والدته تركية, تزوجها  ما قّدر هو نف�ضه فيما يعد من اأعمار 
اأبوه على زوجة تركية اأخرى, ثم طّلقها, ف�ضافرت مع طفلها اأحمد يف 
�ضحبة اأ�ضرة عّمه قا�ضم ملا نقل اإلى طولكرم, موظفاً يف دائرة املالية. 
ويف طولكرم تزوجت االأم موظفاً يف الربيد, ا�ضمه �ضليم, وقد تويف عم 

ال�ضقريي, زوج اأمه, بعد الزواج بعام, اأو بع�س عام)3(. 

اليتم  اإنها �ضنوات من  االأول��ى هّينة رخّية,  اأحمد  مل تكن طفولة 
القامتة على  وت��رك��ت ظاللها  االأح����زان,  وال��ف��ق��ر, مالأتها  واحل��رم��ان 
االأليمة,  �ضورها  يذكر  وظ��ّل  حياته,  اأواخ��ر  حتى  تربحها  فلم  نف�ضه, 
مبعنى  بيتا  يكن  "مل  ال��ذي  طولكرم  يف  بيته  يذكر  مرارتها.  ويح�س 

قلعة تبنني
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لكنه  والغنى,  ال��رتف  مظاهر  من  مظهر  اأي  من  خال  وق��د  الكلمة", 
نظيف ح�ضن الرتتيب, ويرتّحم على عمه �ضليم, الذي اأنقذه من �ضقاء 
اليتم, ولو الى حني. اأما اأمه, التي حملتها االأقدار من بالد الرتك اإلى 
تزال  وما  احلزينة املنك�ضرة,  تلك  فهي  النائية,  ال�ضغرية  املدينة  هذه 
"فرياها جال�ضة يف  لياًل  ي�ضحو  كان  ماثلة يف خميلته حني  �ضورتها 

الفرا�س تدّخن, وتر�ضل مع دخانها الزفرات واحل�ضرات)4(.

عانى الطفل اأحمد واأم��ه يف تلك االأي��ام ما عانى من الفقر, وقد 
اأحب اأمه حباً كبرياً, زاد فيه ما كان يراها عليه من حال األيمة. وكانت 
يفرح  حتى  هناك,  من  وُت��دب��ر  هنا  من  ُتقرت  فقرها,  من  الرغم  على 
طفلها اأحمد يوم العيد, فريتدي ثوباً وحذاًء جديدين. ولعل هذا ما 
جعله, كلما ذكر والده الغني القوي, يرتحم عليه ترحم الناقم املتاأمل, 

الأنه هجر اأمه وتركهما فري�ضتني لل�ضقاء. 

اإلى  اللغة الرتكية  وهو ال يتذكر متى ذهب  اأمه  اأحمد عن  اأخذ 
املدر�ضة, لكنة يذكر انه كان يف املدر�ضة الواقعة و�ضط مدينة طولكرم 
يتعلم القراءة والكتابة يف جو من الرهبة واخل�ضية. مل يحّب املدر�ضة, 
وارتبطت �ضورتها يف ذهنه ب�ضورة ال�ضجن واالإرهاب والتهديد والوعيد, 

وكان اأ�ضعد ما يف طفولته الهرب من املدر�ضة)5(. 

تفتحت عيناه, اأول ما تفتحتا عليه من �ضوؤون الدنيا, على اأخبار 
احلرب العاملية االأولى التي بداأت عام 1914. وكان " جمل�س اخلّراف")6( 
الو�ضيلة الوحيدة لتداول االأخبار, واالطالع على �ضوؤون الدنيا واأحوالها. 
 وكان معظم ما علق من اأخبار ال�ضاعة اآنذاك يدور حول احلرب واجلراد )7(. 

مدينة طولكرم
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�ضديداً, مل ميهلها  للحرب مر�ضاً  الثانية  ال�ضنة  يف  اأم��ه  مر�ضت 
�ضوى يومني اأو ثالثة ماتت بعدها, وهو يف ال�ضابعة من عمره, ودفنت 
يف  وفرا�ضها  ثيابها  واأحرقت  الغرباء,  يدفن  كما  املقربة)8(  اأط��راف  يف 

املكان نف�ضه.

 ق�ضى الطفل اأحمد اأياماً يف بيت اجلريان, بعد موت اأمه, ينتظر 
اأث��ن��اء ذل��ك حديث  اأبيه واأه��ل��ه يف عكا. وق��د �ضمع يف  اإل��ى  اأن ُير�ضل به 
اأهله, وعن عظمة مدينة عكا, فاأخذ يتطّلع  اأبيه وث��راء  اجل��ريان عن 
اأم���ه,  ث���وت  ل��ف��راق ط��ول��ك��رم ح��ي��ث  لل�ضفر, وت��ن��ازع��ت��ه م�ضاعر احل���زن 

وم�ضاعر الفرح للقاء اأبيه.

يف �ضيف 1916 ُحمل اأحمد اإلى قرية قاقون * حمطة املوا�ضالت 
بني يافا وحيفا التي فيها العربات( . ومنها حملته العربة الى حيفا, 
اليهود  راأى  زّمارين, حيث  م�ضتعمرة  ليلة يف  الطريق  اأم�ضى يف  وقد 
الأول مرة غري عامل, هو اأو غريه, مبا �ضيخبئ لهم القدر. وملا و�ضل اإلى 
حيفا نام ليلته عند ابن عمه الدكتور حممد علي ال�ضقريي الذي كان 
يعمل يف دائرة ال�ضحة يف حيفا, ويف ال�ضباح اجته اإلى عكا, فو�ضل اإليها 

يحدوه ال�ضوق اإلى لقاء اأهله. 

اأي��ام يف بيت عمه داخل ال�ضور, ثم  اأو ثالثة  اأم�ضى اأحمد يومني 
اأُخذ اإلى بيت اأبيه الفخم خارج ال�ضور. ويبدو اأن خالته زوج اأبيه, كانت 
اأب��وه, فكان يف  اأما  اأياماً,  بقبوله  اإقناعها  ال ترغب يف قدومه, واحتاج 

تركيا, لذا مل يره اأ�ضه�راً. 

كانت خالته �ضاحبة ال�ضطوة  وال�ضاأن, فلم يجروؤ اأحد, حتى والده, 
عكا  االأول���ى يف  اأي��ام��ه  كانت  وهكذا  اأمامها.  عليه  العطف  اإظ��ه��ار  على 

�ضعبة األيمة. 
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التحق اأحمد باملدر�ضة, فغمرته احلياة فيها, واأن�ضته بع�س هموم 
اإلى  يبّكر  درو�ضه,  ال��دوام فيها, جمتهداً يف  على  البيت, وكان مواظباً 
ل�سانه  وا�ستقام  وب��االإع��راب،  بالنحو  اأول��ع  بن�ساط وهمة، وقد  املدر�سة 
بالعربية وابتعد عن اللحن, على الرغم من اأن الدرو�س كانت باللغة 
الرتكية, وكاأنه عّو�س بجده واجتهاده يف املدر�ضة عن و�ضعه يف البيت, 

رة, "ومواطن من الدرجة الثانية اأو الثالثة".  فهو ابن �ضّ

اأخذ هذا الطفل اليتيم يقتحم حياة االأ�ضرة, وي�ضعد �ضلم املواطنة 
فيها مبا اأظهر من جّد واجتهاد. وتفّوق على اأقرانه يف املدر�ضة, وتناقلت 
االأ�ضرة, ويجل�س يف  الطعام على مائدة  يتناول  اأ�ضر عكا ق�ضته, وغدا 
الديوان, غدا "اأمرا واقعا" يف املنزل, وع�ضواً عادياً يف االأ�ضرة, واأ�ضبح 

اأكرث ات�ضاال باملدينة ومعرفة ب�ضوؤونها. 

حياة  على  الثقيل  ظّلها  تب�ضط  االأول����ى  العاملية  احل���رب  وك��ان��ت 
النا�س, و�ضحت االأقوات, وعانت اأ�ضرة ال�ضقريي بع�س ما عاناه النا�س 
من احلرب, ثم انك�ضفت احلرب عن هزمية االأتراك وانت�ضار احللفاء, 
وبداأ عهد جديد بالن�ضبة اإلى عكا والى فل�ضطني واالأمة العربية كان 
له اأثر بعيد يف نف�س ال�ضبي ال�ضغري, وهو مل يتفّتح بعد على احلياة. 

العثمانيني  اأ���ض��اب  ما  فاأ�ضابها  عثمانية,  ال�ضقريي  اأ���ض��رة  ُع��ّدت 
مقراً  وات��خ��ذوه  ال�ضور,  خ��ارج  بيتها  من  االإنكليز  وطردها  املنهزمني, 

الإقامة �ضباطهم, فانتقلت االأ�ضرة اإلى البيت القدمي داخل �ضور عكا.

اأما اأبوه فقد ظل غائباً منقطع االأخبار زمناً, ثم و�ضل اإلى حيفا, 
فاعتقلته �ضلطات االحتالل الربيطاين, ونقلته اإلى م�ضر مع االأ�ضرى 
العرب, فظّل هناك ب�ضعة ع�ضر �ضهراً, عاد بعدها اإلى عكا, وبداأ النا�س 

يزورونه يف البيت �ضيئاً ف�ضيئاً. 
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كان اأحمد ال�ضقريي, كما قلنا, جمداً يف املدر�ضة, جمتهدا, متمكناً 
اأحب  والريا�ضة,  للمو�ضيقى  ك��اره��اً  الر�ضم,  يف  �ضعيفاً  العربية,  من 
اخلطابية  قدراته  برزت  ن�ضاطها  خالل  ومن  اإليها,  وانتمى  الك�ّضافة, 
واإتقانه العلوم العربية, وراأى فيها ن�ضاطاً ينف�س فيه عن الروح الوطنية 
التي امتالأت بها نف�ضه ونفو�س اأبناء عكا وفل�ضطني, وانتقلت اإليهم يف 
املدار�س, فغدوا يتحدثون يف �ضوؤون الق�ضية ويناق�ضون اأمورها, يرددون 

ما ي�ضمعون من اأخبار ت�ضلهم عن طريق ال�ضحف اأو الرواة.

املدر�ضة,  عطلت  عكا,  �ضموئيل  هربرت  ال�ضامي  املندوب  زار  ومل��ا 
حتى ال يكون التالميذ يف ا�ضتقباله, وبذا ظهرت اأولى بوادر املقاومة 

ال�ضلمّية لالنتداب الربيطاين وللحركة ال�ضهيونية. 

يف  ال��درو���س  ح�ضور  عن  ال�ضقريي  اأحمد  ت�ضغل  املدر�ضة  تكن  مل 
اجلامع, وجمال�س والده, والقراءة يف مكتبه. وعرف عنه اإتقانه علوم 
العربية والعلوم الدينية, حتى قال النا�س انه �ضيكون خليفة اأبيه, وقد 
اأنهى ال�ضف الثاين الثانوي, وكان االأول يف معظم املواد, واأبدى الرغبة 
يف االلتحاق باالأزهر ال�ضريف, لكنه ُثنَي عن عزمه, واأجربه اأهله على 
اإعادة ال�ضنة, حتى يلحق به اأخوه اأنور, فيذهبا معاً اإلى القد�س لتكملة 

الدرا�ضة يف مدر�ضة �ضهيون. 

واللد,  القد�س عن طريق حيفا  اإل��ى  اأن��ور,  اأخيه  اأحمد مع  �ضافر 
اأثارت يف نف�ضه الكثري من املعاين, ذّكرته ب�ضموخها وبعبق  وملا دخله�ا 
التاريخ فيها, وبكل معاين العّزة والفخار. وقد اأم�ضى االأخوان اليومني 
االأولني يف الفندق, وزارا معامل املدينة اجلديدة والقدمية, وراأى اأحمد 
بع�س اليهود عند حائط ال��رباق, وراأى بيوتهم خارج ال�ضور, لكنه مل 

يكن يت�ضور اأن يحّل به, وب�ضع�به و ببالده ما حّل بهم. 
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مدر�ضة  الأنها  لهما  اأب��وه  اختارها  داخلية,  �ضهيون  مدر�ضة  كانت 
ُت��ع��ن��ى ب��ال��ع��ل��وم وب��ال��ن��ظ��ام, ومل ي��ك��ن ي��ق��در ع��ل��ى االن��ت�����ض��اب اإل��ي��ه��ا اإال 
ال��ف��رن�����ض��ي��ة فكانت  اإال م��در���ض��ة  اأ���ض��ات��ذت��ه��ا ع���رب���اً,  امل���و����ض���رون, وك����ان 
وقد  االإن��ك��ل��ي��زي��ة,  مدر�ضتها  ل��ك��ره  الفرن�ضية  اللغة  َف��ِك��ره  اإن��ك��ل��ي��زي��ة, 
اأُِع���ف���َي اأح��م��د ال�����ض��ق��ريي م��ن درو�����س ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ف��وق��ه فيها, 
تدر�س  امل��واد  جميع  كانت  التي  االإنكليزية  اللغة  �ضعوبة  على  وتغّلب 
اللغة  ه��ذه  التمّكن يف  على  واأع��ان��ت��ه  ال��ك��ث��رية,  امل��ف��ردات  بحفظ  ب��ه��ا, 
بعد.  فيما  ال�ضيا�ضية  حياته  يف  حتى  واأف��ادت��ه  املقد�س,  الكتاب   درا�ضة 
اأنهى اأحمد درا�ضته الثانوية بنجاح يف مدر�ضة �ضهيون مع اأخيه, وقد 

ت�خّرج يف �ضهر متوز 1926, وكانت فرحته بذلك كبرية. 

االأمريكية يف بريوت وقد  اأخيه, باجلامعة  ال�ضقريي, مع  التحق 
اأده�ضته ببنائها, واأق�ضامها وموقعها, وفتنته احلياة اجلامعية بحريتها, 
بعد قيود مدر�ضة �ضهيون. وقد مالأت حياة اجل�امعة نف�ضه بالغبطة 
و�ضعر يف رح��اب��ه��ا ب��احل��ري��ة ف��ك��ان يفعل م��ا ي�����ض��اء, وان�����ض��م اإل���ى ن��ادي 
الوثقى")9(يف اجلامعة, وكان هذا النادي جمتمع الطالب من  "العروة 
اأتاحت له اأجواوؤه االإح�ضا�س بروح االأمة العربية  جميع االأقطار, وقد 
ووحدت�ها, على الرغم من وجود النعرات االقليمية التي كانت تظهر يف 

اأثناء انتخابات الهيئة االإدارية للنادي. 

اإذ ا�ضرتك يف  وت�ضاء االأم��ور اأن جتري على غري هوى ال�ضقريي, 
املظاهرة التي قام بها الطالب يف ذكرى �ضهداء ال�ضاد�س من اأيار, واندفع 
يرجتل ُخطبة حما�ضّية يف �ضاحة ال�ضهداء ببريوت, نّدد فيها باال�ضتعمار 
فقررت  امل�ضتعمرة,  الفرن�ضية  ال�ضلطات  فاأثار  العثماين,  وباال�ضتبداد 
اإبعاده عن لبنان يف 1927/5/13 وقد اأثار اإبعاده هياج رفاقه الطالب, 

اليهود عند حائط الرباق

اجلامعة االأمريكية يف بريوت
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اإلى الناقورة, على احلدود  لكن القرار كان نافذاً ال رجعة فيه, فنقل 
الفل�ضطينية اللبنانية, ومنها عاد اإلى عكا. 

وك����ان اإب����ع����اده م���ن ل��ب��ن��ان ن��ق��ط��ة حت����ول يف ح��ي��ات��ه, األ���ق���ت ب���ه يف 
اأن يعطي ن�ضيباً من وقته  راأيه على  ميادين العمل الوطني, فا�ضتقّر 
لل�ضيا�ضة, ون�ضيباً اآخر للدرا�ضة, وعلى اأن يوّفق, ما اأمكن, بني حوافز 
االأولى و�ضرورات الثانية, وقد اأخذ يكتب املقاالت الوطنية يف جريدة 
)الزمر( ل�ضاحبها ال�ضيخ خليل زقوت, يدعو فيها اإلى مقاومة احلركة 
الفرن�ضي  اال�ضتعمار  على  الهجمة  وي��رك��ز  واال�ضتعمار,  ال�ضهيونية 
ال���ذي ح��رم��ه ال��درا���ض��ة اجلامعية يف ب���ريوت, وك��ان��ت م��ق��االت��ه عنيفة 
اأثارت احتجاج القن�ضلية الفرن�ضية يف عكا, وبرزت خالل هذه الفرتة, 
مواهبه اخلطابية, وكان عريف حفلة التاأبني التي اأقيمت ل�ضعد زغلول 

يف املدينة, وخطب اأبوه, وخطب هو بعده.

 وبات من تقاليد ال�ضحافة اأن ت�ضري اإليه ب� )ال�ضقريي ال�ضغري( 
للخطابة يف خمتلف  يدعى  وكان  الكبري(.  )ال�ضقريي  وال��ده  وت�ضمي 
املنا�ضبات. وقد دفعه اإعجاب النا�س بخطابته اإلى التفكري جدياً بال�ضفر 

اإلى القد�س, وااللتحاق مبعهد احلقوق لدرا�ضة املحاماة. 

ُقبل ال�ضقريي يف معهد احلقوق يف القد�س �ضنة 1928. وكان املعهد 
اأ�ضاتذته  ومعظم  م�ضائياً,  كان  فيه  الدرا�ضة  ونظام  امل�ضكوبية,  حي  يف 
واملحا�ضرين فيه من الربيطانيني وال�ضهيونيني, وكان فيه عدد كبري 

من الطالب اليهود. 

جريدة  يف  عماًل  فوجد  النهار,  يف  ف��راغ��ه  وق��ت  ي�ضغل  اأن  ح��اول 
اأم��ر  �ضّلمه  وق��د  ���ض��ح��ادة,  بول�س  ي�ضدرها  ك��ان  التي  ال�����ض��رق(,  )م���راآة 

�ضعد زغلول 
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اإ�ضدارها مرتني يف االأ�ضبوع من دون اأجر, على اأن ي�ضكنه عنده, ويقدم 
له الطعام, وهكذا بداأ �ضفحة جديدة من حياته, �ضحفياً و�ضيا�ضياً يف 

النهار وطالب حقوق يف امل�ضاء. 

اأطلعه عمله على الو�ضع ال�ضيا�ضي, وعلى طبيعة احلركة الوطنية 
ال�ضهيونية  احلركة  مواجهة  يف  وب�ضاطتها,  بعفويتها  الفل�ضطينية, 
�ضباب  من  لعدد  م��زاراً  اجلريدة  يف  مكتبه  غدا  وقد  املنظمة,  الواعية 
القد�س وغريها, وندوة �ضيا�ضية لهم, يتداولون فيها اأمر تفاقم اخلطر 
بني  وانق�ضامها  الفل�ضطينية,  الوطنية  احلركة  وت���رّدي  ال�ضهيوين, 

جمل�ضيني ومعار�ضني.

وقد جعل ال�ضقريي جريدة )مراآة  ال�ضرق( منربا للدعوة امل�ضتقلة, 
اإلى  وتدعو  االإنكليز,  ومهادنة  واالنق�ضامات,  اخلالفات  ترف�س  التي 
نبذ الزعامات التقليدية لتحّل حملها قيادات �ضابة, وكانت اأول مقالة 

له فيها بعنوان "تقّدم اأيها ال�ضاب واطرد اأباك من امليدان" .

وح��اول��ت  ال�����س��ق��ريي،  م��ق��االت  ب�سبب  لل�سغوط  اجل���ري���دة  ت��ع��ر���س��ت 
ال�ضلطات الربيطانية اإغالقها بحجة اأن رئي�س حتريرها, اأي ال�ضقريي, مل 
يبلغ احلادية والع�ضرين, فثار ال�ضباب, وجمعوا العرائ�س والتقارير الطبية 

التي تثبت, اأو تّدعي, اأن اأحمد ال�ضقريي فوق هذه ال�ضن, فاأبقي يف عمله.

ال��وط��ن��ي  ال��ن�����س��اط  ال��ع��ام )1928( يف  ال�����ض��ق��ريي يف ذل���ك  ���ض��ارك 
ب��ارز, وكان  دور  لل�ضباب فيه  اأ�ضده, وكان  كان على  الذي  الفل�ضطيني, 
هّمه اأن يزول االنق�ضام من �ضفوف احلركة الوطنية, واأن يتولى احلاج 
اأمني احل�ضيني قيادة هذه احلركة مبا�ضرة, ويف الظاهر ودون ت�ضرّت. 

لهذا كان ينتقده, ويهاجمه, عّله يتحرك لهذه الغاية. 

ح�ضر ال�ضقريي املوؤمتر الفل�ضطيني ال�ضابع يف القد�س �ضنة 1928 
�ضحفياً, وملا اأن�ضئت جمعّيات ال�ضبان امل�ضلمني يف فل�ضطني, على غرار 
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اإلى  القد�س  وفد  وكان ع�ضوا يف  الفكرة,  لل�ضقريي هذه  راقت  م�ضر, 
املوؤمتر, الذي تقرر فيه تاأ�ضي�س هذه اجلمعيات يف جميع اأنحاء البالد, 
وقد تّلقى دعوات كثرية من مدن فل�ضطني الإلقاء املحا�ضرات الوطنية, 
وكان يلهب احلما�ضة, ويدعو اإلى جمع قوى ال�ضعب للوقوف يف وجه 
والطائفية  العائلية  ال��ن��زاع��ات  ع��ن  ب��ع��ي��داً  وال�ضهيونية,  اال�ضتعمار 
اأثناء مو�ضم النبي مو�ضى يف  اأي��دي ال�ضرطة يف  واملحلية, وكاد يقع يف 
اخلليل, فعاد اإلى القد�س, والتزم ال�ضكينة زمنا, وا�ضتاأنف الدرا�ضة لياًل 

وال�ضحافة نهاراً. 

ودرا�ضته,  عمله  بتاأثري  الوطنية  باالأحداث  ال�ضقريي  التحام  زاد 
املوؤمتر  اأخبار  و�ضلتهم  اأن  بعد  ال�ضباب,  ن�ضاطه, مع غريه من  وازداد 
احلركة  احل��ي��اة يف  بعث  اإل��ى  ال��دع��وة  وق��وي��ت  ميونيخ,  ال�ضهيوين يف 
للعرب  ك�ضفت  ال��ت��ي  ال�ضريف,  ال���رباق  ح��ادث��ة  بعد  خا�ضة  الوطنية, 
اخلطر الداهم, وقد زادت الرغبة يف نف�س ال�ضقريي, ونفو�س ال�ضباب, 
يف قيام قيادة وطنية جديدة تتولى االإم�ضاك بزمام احلركة الوطنية, 
فقرروا توزيع اأنف�ضهم على مناطق البالد املختلفة, لبث الوعي فيها, 
وكان ن�ضيب ال�ضقريي العمل يف بلده عكا ويف لواء اجلليل, ف�ضار يتنقل 
بينهما, يخطب, ويدعو اإلى مقاومة اال�ضتعمار وال�ضهيونية معاً, والى 

التخل�س من الزعامة التقليدية. 

ثورة الرباق, هو اال�ضم الذي اأطلقه الفل�ضطينيون على ا�ضتباكات 
االن��ت��داب  اأي����ام   ,1929 اآب    9 يف  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  يف  ان��دل��ع��ت  عنيفة 
1929" اأو  ب�"اأحداث  اإليها  ي�ضار  بالعربية  فل�ضطني.  على  الربيطاين 
التقومي  اال�ضتباكات ح�ضب  اندالع  تاريخ  اإلى  تارباط" ن�ضبة  "اأحداث 

اليهودي.
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قرب  الزيب,  قرية  اإلى  ونقلوه  ال�ضقريي,  ال�ضرطة  رجال  اعتقل 
اإذ  العمر,  فر�ضة  وك��ان��ت  ال�ضعدي,  اآل  بيت  يف  جربية  اإق��ام��ة  يف  عكا, 
�ضاهرهم وتزّوج ال�ضيدة ن�ضيبة, بنت عبد الفتاح ال�ضعدي رئي�س بلدية 

عكا, واأجنبت له اأوالده ال�ضّتة. 

عاد ال�ضقريي اإلى القد�س, بعد انتهاء االعتقال, واعتزل العمل يف 
جريدة )مراآة ال�ضرق( عام 1930, ليوّفر الوقت للدرا�ضة.

وكان يف ال�ضنة الثالثة يف معهد احلقوق عندما التحق بالتمرين 
ال�ضقريي  اأف���اد  وق��د  اأج���ر,  ب��دون  مغنم  اليا�س  مغنم  املحامي  مبكتب 
كثرياً من العمل مع املحامي مغنم, اإذ اأعطاه الكثري من اأ�ضرار املهنة, 
وتّعرف عن طريقه اإلى الق�ضاة واملحامني, ووجد يف عمله متعة ولذة 
�ضغلتاه, بع�س الوقت, عن ال�ضيا�ضة, لكنه ما لبث اأن عاد اإلى ال�ضيا�ضة 
عن طريق املحاماة عندما و�ضلت اإلى فل�ضطني جلنة �ضو للتحقيق يف 
ا�ضطرابات الرباق, فقد كان املحامي مغنم اأحد االأمناء الثالثة للجنة 
اأمام جلنة  الق�ضية  الفل�ضطينية تتولى ب�ضط  القيادة  العربية, وكانت 
يف  ي�ضهم  اأن  لل�ضقريي  اأت��ي��ح  وب��ذل��ك  فل�ضطني,  �ضعب  ع��ن  نيابة  �ضو, 
اإعداد ملف الق�ضية, وك�ضفت له هذه املنا�ضبة �ضعف العرب وو�ضائلهم 
يف الدفاع عن حقهم, وقد قام بدور ال باأ�س به يف تو�ضيح تاريخ الق�ضية 
احل�ضني-مكماهون,  مرا�ضالت  �ضيما  ال  وثائقها,  و�ضرح  الفل�ضطينية 

للمحاميني الربيطانيني, اللذين اختارتهما اللجنة العربية. 

الثالثينيات,  اأوائ��ل  يف  الوطنية,  باحلركة  ال�ضقريي  �ضلة  قويت 
وقد  �ضواء,  حد  على  وامل�ضتقلني  واملعار�ضني  املجل�ضيني  من  وبقادتها 
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ترك مكتب املحامي مغنم ليلتحق مبكتب املحامي عوين عبد الهادي, 
الأ�ضباب �ضيا�ضية والأ�ضباب مادية, على الرغم من املقدرة املهنية التي 
يغّلب  الهادي  عبد  املحامي  مكتب  الأن  االأول,  املكتب  يف  يكت�ضبها  كان 
وال��ده,  االنتقال  اأث��ار هذا  املهني, وقد  ال�ضيا�ضي على اجلانب  اجلانب 
الأنه يف نظره انتقل اإلى �ضفوف املجل�ضيني, يف حني كان ال�ضيخ اأ�ضعد 

من قادة املعار�ضني. 

وجد اأحمد ال�ضقريي فر�ضة اأخرى للعمل يف اإعداد ملف الق�ضية 
الفل�ضطينية, الذي حمله الوفد الفل�ضطيني اإلى لندن, وكان قد اأ�ضبح 
متمر�ضاً بتاريخ الق�ضية, من خالل عمله يف امللف, الذي قدم اإلى جلنة 
�ضو, وكانت م�ضاهمته الكربى اأي�ضاً من خالل عمله يف مكتب املحامي 
اأمام  الفل�ضطينية  الق�ضية  الدفاع عن  يتولى  كان  الذي  الهادي,  عبد 
اللجنة الدولية, التي وفدت اإلى فل�ضطني, للف�ضل يف النزاع القائم بني 

العرب واليهود ب�ضدد الرباق. 

ازداد متّر�س ال�ضقريي يف املحاماة يف اأوائل الثالثينيات, خ�ضو�ضاً 
وما  ال��رباق,  ث��ورة  خّلفتها  التي  الثورية,  الوطنية  الق�ضايا  ميدان  يف 
رفعته ال�ضلطات الربيطانية من ق�ضايا �ضد الوطنيني, وقد ا�ضرتك 
ال��زي��ر وحممد  وع��ط��ا  ح��ج��ازي  ف���وؤاد  و�ضهد حماكمات  ع��دد منها,  يف 
جمجموم, وزاره��م غري م��ّرة, يف �ضجن عكا مع الوفود املختلفة, التي 

كانت تزورهم قبل تنفيذ حكم االإعدام فيهم. 

ثم  ذل��ك,  بعد  زمنا  احلقوق  وملعهد  للدرا�ضة  ال�ضقريي  ان�ضرف 
ال  العام،  الوطني  الن�ساط  اإل��ى ميدان  ت�سده  فل�سطني  اأح��داث  راح��ت 
ال�ضامي  املندوب  وجميء  اليهودية,  الهجرة  اأمر  ا�ضتفحال  بعد  �ضيما 
الوطنية, والج��ت��ذاب  احل��رك��ة  لتمييع  �ضعى  ال��ذي  واك��ه��وب,  اجل��دي��د 
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من  واأق��ران��ه  ال�ضقريي  ن�ضط  وقد  ال�ضلطة,  اإل��ى  الكبرية  االأ�ضر  اأبناء 
ال�ضباب للوقوف يف وجه هذا اخلطر, واإيقاظ ال�ضعور الوطني, فعقدوا 
توعية  بحملة  القيام  على  واتفقوا  بينهم,  فيما  الكثرية  االجتماعات 
حزب  تاأ�ض�س  وملا  القد�س,  منطقة  فيها  ال�ضقريي  ن�ضيب  كان  ك��ربى, 
موؤ�ض�ضو  وك��ان  الوطنية,   احل��رك��ة  يف  ج��دي��دة  روح  نفخت  اال�ضتقالل 
احلزب من اأ�ضدقاء ال�ضقريي, وقد ا�ضرتك يف معظم اجتماعاته, لكنه 
رف�س االن�ضمام اإليه, الأنه كان, بطبيعته, ينفر من احلزبية واالأحزاب. 

يف ذلك الوقت حدثت ق�ضة عرب وادي احلوارث, وذهب ال�ضقريي 
الطبيعة,  الكارثة على  العرب ليحققوا يف هذه  املحامني  مع نفر من 
البولي�س  رج��ال  ي��رون  األ�ضنتهم, وهم  احل��زن  راأوا, وعقد  ما  فاأذهلهم 

ينذرون مئات العائالت العربية باجلالء عن اأر�ضهم. 

اأنهى ال�ضقريي درا�ضة املحاماة يف معهد احلقوق اأواخر عام 1933, 
الربيطاين, حتى يتمكن من  الق�ضاة  اليمني يف مكتب قا�ضي  وحلف 
ممار�ضة املحاماة. اأحب ال�ضقريي املحاماة, وانغم�س فيها, لكن احلركة 
الوطنية كانت تقتحم مكتبه حيناً بعد حني, فهي عنده الق�ضية الكربى 
القد�س يف  التي جرت يف  الكربى,  املظاهرة  ا�ضرتك يف  واالأول���ى, وقد 
1933/9/13, وقادها مو�ضى كاظم احل�ضيني, ويف املظاهرة التي نظمتها 
كاظم  وقادها مو�ضى  بتاريخ 1933/10/13,  يافا  التنفيذية يف  اللجنة 
الذين  العرب  املحامني  من  واح���داً  ال�ضقريي  وك��ان  اأي�ضاً,  احل�ضيني 
تطوعوا للدفاع عن املعتقلني, الذين زجت بهم ال�ضلطات الربيطانية 

يف ال�ضجون, حني قمعت هذه املظاهرة. 

وعلى الرغم من قوة الن�ساط احلزبي يف تلك الفرتة، مل ي�سرتك 
ال�ضقريي فيه, ومل ين�ضم اإلى اأي حزب, الأنه كان يوؤمن باحلاجة اإلى 
جبهة وطنية واحدة, وكان ي�ضاند كل فكرة وطنية ت�ضدر عن اأي حزب, 
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لكنه, ب�ضكل عام, كان ميااًل اإلى احلزب العربي وحزب اال�ضتقالل وحزب 
ال�ضباب, ومل يكن يفهم �ضبباً لوجود بقية االأحزاب. 

عقد اأحمد ال�ضقريي يف عام 1933 قرانه على االآن�ضة ن�ضيبة بنت 
ال��ق��ران,  عقد  وحفلة  اخلطبة  يف  جريئاً  وك��ان  ال�ضعدي,  الفتاح  عبد 
�ضافر يف  اآن��ذاك. وقد  ال�ضائدة  التقاليد االجتماعية  فك�ضر كثرياً من 
اأول ني�ضان 1933 مع عرو�ضه لق�ضاء �ضهر الع�ضل يف طربية, مف�ضاًل 

ذلك على ال�ضفر اإلى اأوروبا. 

الك�ضب  وراء  �ضعياً  متوا�ضل  عمل  يف   1934 عام  ال�ضقريي  اأم�ضى 
والرزق, بعد اأن اأ�ضبح م�ضوؤوال عن عائلة. وقد اأجنبت له زوجه اأولى 
ت�ضييع  ي�ضارك يف  القد�س  ال�ضقريي يف  وك��ان  اآذار 1934,  اأواخ��ر  بناته 

جثمان مو�ضى كاظم احل�ضيني. 

اأخ����رج����ت االأح��������داث ال���ع���ام���ة ال�����ض��ق��ريي م���ن دن���ي���اه ال�����ض��غ��رية 
 -دن��ي��ا العمل م��ن اأج��ل احل��ي��اة ال��رخ��ي��ة- اإل��ى دنيا ال��وط��ن ح��ني ج��اءه 
يوم 1935/11/10نباأ ا�ضت�ضهاد ال�ضيخ عز الدين الق�ّضام, وقد ا�ضرتك يف 
جنازته يف حيفا. وعلى الرغم من معرفته الق�ضام خطيباً يف اجلامع 
�ضيئاً عن ثورته, وقد عرفها, وعرف رجالها,  وواعظاً, مل يكن يدري 
عندما تطوع مع زميله املحامي معني املا�ضي, للدفاع عن بقية اأفراد 
واأث��ارت  الق�ّضامية,  الثورة  فاأعجبته  جنني,  مدينة  يف  الق�ّضام  جماعة 
الكثري  واأف��اد  وه��دووؤه��م,  واإميانهم  وب�ضاطتهم  رجالها  �ضجاعة  نف�ضه 

من درو�س هذه الثورة الرائدة. 

التوعية  ح��م��الت  يف  ال�ضباب,  م��ن  غ��ريه  م��ع  ال�ضقريي,  ا���ض��رتك 
اأوا�ضط الثالثينيات, تلك احلمالت التي كانت تطالب بريطانيا بتبديل 
�ضيا�ضتها يف فل�ضطني, وبوقف الهجرة ال�ضهيونية,  وكان بحكم عمله, 
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النوادي, يخطب ويحا�ضر, وقد  اإلى  التنقل, يخرج من املحاكم  كثري 
انربى، يف جملة ما انربى له من األوان الن�ساط الوطني، اإلى ترجمة 
اآنذاك, وكان ين�ضر هذه  مناق�ضات الربملان الربيطاين حول فل�ضطني 

الرتجمات يف ال�ضحف العربية. 

وملا اأ�ضربت مدينة يافا ا�ضتنكاراً لالأحداث الدامية يف 1936/4/15, 
مدن  معها  ت�ضامنت  امل��دي��ن��ة,  يف  بالعرب  احلكومية  ال��ق��وات  وبط�س 
فل�ضطني كلها, ومنها عكا, وا�ضرتك ال�ضقريي يف تاأ�ضي�س جلنة قومية 
يف مدينته, على غرار جلان املدن االأخرى, و�ضافر مع عدد من رجاالت 
الوطنية  القد�س لالت�ضال بزعماء احلركة  اإلى  مدن �ضمال فل�ضطني 
الن�ضال,  تقود  وطنية  جبهة  واإن�����ض��اء  ال�ضفوف,  توحيد  على  للعمل 
يف  العليا  العربية  اللجنة  تاأليف  على  االأم��ر  اآخ��ر  الكلمة  اتفقت  وق��د 

 .1936/4/25

بداأ االإ�ضراب �ضلمياً, ثم تطور اإلى مظاهرات, فاإلى ن�ضال م�ضّلح 
يف �ضكل ع�ضابات ته�اجم وتن�ضحب, ت�ضاعدها ومتّدها بالعون اللجان 
القومية, وقد كان ال�ضقريي يخطب يف كل منا�ضبات واجتماعات اللجنة 
ال��ط��وارئ,  حالة  الربيطانية  ال�ضلطات  اأعلنت  ومل��ا  عكا,  يف  القومية 
ونقل  ال�ضقريي,  اعتقل  اجلربية,  االإقامات  وفر�ضت  النا�س,  واعتقل 
االإقامة  اإل��ى احلمة يف مت��وز 1936, حيث فر�ضت علية  اإل��ى �ضمخ, ثم 
ومعرفة  �ضلة  على  ال�ضورية  احل��دود  من  قربه  جعله  وق��د  اجل��ربي��ة, 
بطريق عبور املجاهدين واالأ�ضلحة من �ضورية, وتوّلى مع رفاقه توزيع 
من�ضورات يف جميع مناطق ال�ضمال, وبهذا غدا املعتقل االإجباري موقعاً 

ا�ضرتاتيجياً بني �ضورية واالأردن وفل�ضطني. 
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اللجنة  ال��ى  ر�ضالة  ال�ضقريي,  ومنهم  احلمة,  يف  املعتقلون  وّج��ه 
الثورة,  الإيقاف  العربية  الو�ضاطة  رف�س  ينا�ضدونها  العليا,  العربية 
ووّجه ال�ضقريي نف�ضه ر�ضالة خا�ضة مطولة اإلى احلاج اأمني احل�ضيني 
يحذره من الوقوع يف الفخ الربيطاين, ومن قبول اإيقاف الثورة بدون 
اأمر– قبول وقف  -اإن كان البد من  �ضمانات �ضريحة, واق��رتح عليه 
بياناً   1936/10/11 يف  اأ���ض��درت  العليا  اللجنة  لكن  فقط.  االإ���ض��راب 
امللوك  �ضمانات  على  اع��ت��م��اداً  لل�ضكينة,  االإخ���الد  اإل��ى  دعته  لل�ضعب, 

والروؤ�ضاء العرب, وكان البيان مفاجئاً للكثريين, ومنهم ال�ضقريي. 

اإل����ى مدنهم  ال�����ض��ق��ريي, م��ع م��ن ع���اد م��ن املعتقلني  اأح��م��د  ع���اد 
وقراهم, واأ�ضتاأنف العمل يف املحاماة, وقد اأم�ضى يف القد�س �ضهراً عند 
التقى هناك قادة احلركة الوطنية,  امللكية الربيطانية,  اللجنة  قدوم 
واآملته موافقة اللجنة العربية العليا على املثول اأمام اللجنة امللكية يف 
اأن يكون يف  اأم��ني له  1937/2/26, وق��د اعتذر عن قبول دع��وة احل��اج 
القانونية  الناحية  من  الق�ضية  عن  ليتحدث  العرب  املندوبني  جملة 
ل��دى �ضماحتكم, وقد  "راأيي م��ع��روف  ك��ت��اب االع��ت��ذار:  اآخ���ر  وق���ال يف 
ال��دويل لن  القانون  ف��اإن  اأبديته يف اجتماعنا االأخ��ري, وعلى كل ح��ال 

ينقذ فل�ضطني من خطر ال�ضهيونية واال�ضتعمار".

فل�ضطني,  تق�ضيم  مقرتحة  تقريرها,  امللكية  اللجنة  اأ�ضدرت  وملا 
ثارت ثائرة العرب, وعقدوا موؤمتراً يف بلودان يف 1937/9/8, ا�ضرتك 

فيه ال�ضقريي ع�ضوا يف جلنة االإعالم والتوعية. 
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اأن��دروز حاكم  اإلى اال�ضتعال بعد مقتل  الفل�ضطينية  الثورة  عادت 
معظم  ونفي  العليا,  العربية  اللجنة  وُحّلت  الربيطاين,  اجلليل  ل��واء 
وجمال  احل�ضيني,  اأم��ني  احل��اج  وه��رب  �ضي�ضل,  جزيرة  اإل��ى  اأع�ضائها 
احل�ضيني اإلى لبنان, ولوحق ال�ضقريي فيمن لوحق, فاختباأ يف القد�س 
عند عمر �ضالح الربغوثي, وعند مغنم اليا�س مغنم, ثم قرر اأن يلجاأ 
الربيطانية  ال�ضلطات  لكن  متخفياً,  لل�ضفر  خطة  ودّب���ر  م�ضر,  اإل��ى 
قب�ضت عليه يف حمطة دير البلح, فاأعيد اإلى غزة مقيداً, واأودع ال�ضجن 
خم�ضة اأيام, ثم نقل اإلى �ضجن عكا, حيث و�ضع مع ال�ضجناء العاديني, ومل 
يو�ضع يف املعتقل اأ�ضوة بغريه من املعتقلني ال�ضيا�ضيني, ونقل ال�ضقريي 
بعد ع�ضرين يوماً اإلى معتقل املزرعة)10(, حيث اأم�ضى اخلريف وال�ضتاء 
والربيع, ثم اأدركت ال�ضلطات احلاكمة اأن ال جدوى من االعتقال, فاأفرجت 
عن املعتقلني، وعاد ال�سقريي اإلى بيته على اأال ميار�س اأي ن�ساط �سيا�سي. 

�ضمال  الوطنية يف  احلركة  رج��ال  ُدع��ي من  فيمن  ال�ضقريي,  ُدع��ي 
فل�ضطني, اإلى مدينة النا�ضرة للقاء كريكربايد)11(, حاكم لواء اجلليل, 
فانربى  ال��ث��ورة,  تتوقف  مل  اإن  الغرامات  وفر�س  بالعقاب  هددهم  وق��د 
اأن  وب��نّي  الفل�ضطيني,  الوطني  الن�ضال  ت��اري��خ  ع��ن  يتحدث  ال�ضقريي 
ال�ضقريي من عند  اآماله. وملا خرج  ال�ضعب �ضيتابع كفاحه حتى تتحقق 
احلاكم, اأ�ضّر اإليه موظف ع�ربي كبري اأن التعليمات قد �ضدرت باعتقاله, 
اإلى  ب�ضيارته  ال�ضقريي  فخرج  عكا,  اإل��ى  ال�ضفر  وع��دم  الهرب  عليه  وان 
طربية, بداًل من عكا, ثم اإلى �ضمخ, فاإلى احلمة, واحلدود ال�ضورية, حيث 
�ضاعده �ضديقه روحي اخلطيب على عبور احلدود بالقطار, فو�ضل اإلى 

دم�ضق, ومن هناك ات�ضل هاتفيا بزوجته التي مل تكن تعلم عنه �ضيئاً. 

اأندروز حاكم لواء اجلليل الربيطاين
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في سوريا 
بداأت يف �ضورية ولبنان �ضفحة جديدة من حياة ال�ضقريي, اأ�ضهم 
خاللها بق�ضط طيب يف خدمة الثورة الفل�ضطينية, اإلى جانب اإخوانه. 
اأي��ام ق�ضاها يف دم�ضق, ليكون على مقربة من  اإل��ى ب��ريوت بعد  انتقل 
قيادة احلركة الوطنية وزعيمها احلاج اأمني احل�ضيني. وقام بدور كبري 
االأجانب,  بال�ضحفيني  يجتمع  ف�ضار  الفل�ضطينية,  الق�ضية  �ضرح  يف 
اأم��ني يف  احل��اج  الرغم من خمالفته  وعلى  لل�ضحف.  املقاالت  ويكتب 
ال�ضقريي  عند  فالثورة  اأ�ضلوبه,  الوقت,  مع  األ��ف  فقد  العمل,  اأ�ضلوب 
�ضرورة قومية, وال بد لها من قائد, وهو عنده احلاج اأمني بال منازع. 

كان عام 1938 اأجمل اأيام عمره واأكرثها اأحداثاً, فقد كان الثوار 
ينتقلون من ن�ضر الآخر, فم�ضى يعمل يف امليدانني ال�ضيا�ضي واالإعالمي 
اأو  ب��ريوت  ي��زورون  كانوا  الذين  الثورة،  بقادة  ون�ساط، ويجتمع  بهمة 
دم�ضق لبع�س �ضوؤون الثورة, من اأمثال عبد الرحيم احلاج حممد واأبي 

اإبراهيم الكبري. 

واآمل ال�ضقريي اأن يرى هذه الثورة الفل�ضطينية الكب�رى, على الرغم 
من جناحها وانت�ضارها يف الكثري من العمليات, مما دعا بريطانيا اإلى 
التوقف عن تنفيذ خطتها بتق�ضيم فل�ضطني, ودفعها اإلى اإر�ضال جلنة 
وود هيد, والدعوة اإلى موؤمتر لندن. اآمله اأن يرى هذه الثورة توؤول اإلى 
ما اآلت اليه, وت�ضلك طريق الت�ضفيات واالغتياالت, التي راح �ضحيتها 
اأن��ور, فحزن واأب��وه عليه كثريا,  اأخوه الطبيب  الكثريون, وكان ب�ينهم 
ودار يف نف�ضه �ضراع حاد بني والئه للثورة, ووالئه الأ�ضرته, التي كان 
راأ�ضها -اأبوه- خ�ضماً من خ�ضوم احلاج اأمني احل�ضيني, لكن ال�ضقريي 
-على الرغم من نكبته باأخيه- ظّل مع الثورة, وتابع ن�ضاطه, ف�ضافر 
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والتاأييد هناك,  العون  اإمكان  لي�ضتطلع  القيادة  من  تركيا موفداً  اإلى 
اأتاتورك  كمال  م�ضطفى  الأن  املهمة  ه��ذه  يف  االختيار  عليه  وق��ع  وق��د 

وع�ضمت اإينينو �ضديقان لوالده. 

اأم�ضى ال�ضقريي يف تركيا ثالثة اأ�ضابيع, ات�ضل خاللها بال�ضحافة, 
وا�ضتعاد بع�س ما فقده من لغته الرتكية, وحاول االت�ضال بامل�ضوؤولني, 
لكنه اأخفق يف مهمته, ومل يجد اآذاناً �ضاغية, ف�ضارع بالعودة اإلى بريوت, 
حيث كان الن�ساط ال�سيا�سي على اأ�سده، ا�ستعداداً ملوؤمتر لندن، وتوالت 
اإلى موافقة الزعماء الفل�ضطينيني على ح�ضور  االجتماعات, وانتهت 
املوؤمتر, على اأن يكون احلاج اأمني رئي�ضاً ا�ضمياً للوفد الفل�ضطيني, دون 
اأن يح�ضر املوؤمتر, وقد ا�ضرتك ال�ضقريي يف اإعداد املذكرات والدرا�ضات 
ملرا�ضالت  م�ضتفي�ضة  درا���ض��ة  واأع���ّد  لندن,  اإل��ى  الوفد  �ضيحملها  التي 
احل�ضني- مكماهون, وظّل ال�ضقريي يف بريوت اإلى جانب احلاج اأمني, 

ي�ضاعد يف تزويد الوفد يف لندن بكل ما يطلبه من ن�ضائح ووثائق. 

كان  لكنه  العليا,  العربية  اللجنة  يف  ع�����ض��واً  ال�ضقريي  يكن  مل 
يح�ضر اجتماعاتها املهمة, وقد هياأ درا�ضة وافية عن الكتاب االأبي�س 
الزعماء  ح��ول��ه  واخ��ت��ل��ف   ,1939/5/17 يف  بريطانيا  اأ���ض��درت��ه  ال���ذي 
الفل�ضطينيون, ومال ال�ضقريي يف درا�ضته اإلى ترجيح قبول هذا الكتاب, 
على الرغم من معار�ضة احلاج اأمني له. بيد اأن الكتاب االأبي�س ذهب 
طّي الن�ضيان مع جميء احلرب العاملية الثانية, بعد اأن رف�ضته اللجنة 
العربية العليا, وجلنة االنتداب يف ع�ضبة االأمم, واملوؤمتر ال�ضهيوين. 

مع ن�ضوب احلرب العاملية الثانية, طلبت ال�ضلطات الفرن�ضية من 
االإقامة  على  ال�ضقريي  فعزم  لبنان,  مغادرة  الفل�ضطينيني  الالجئني 

م�ضطفى كمال اأتاتورك
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يف القاهرة ب�ضبب ي�ضر احلياة فيها, فقد كادت مدخراته اآنذاك تنفد, 
حتى انه �ضار يقراأ ال�ضحف يف بريوت باالأجرة. 

�َضَكن ال�ضقريي يف القاهرة مع ر�ضيد احلاج اإبراهيم, وعلى عادته 
ما  قدر  على  الن�ساط  يوا�سل  اأ�سهر  ب�سعة  واأم�سى  راتباً،  يتقا�س  مل 
ت�ضمح له به الظروف, وكان يرتدد على مكتب اأ�ضعد داغر)12( يف جريدة 
واللبنانيني,  وال�ضوريني  امل�ضريني  من  ع��دداً  هناك  ويلتقي  االأه���رام, 

وكان من بني من عرفهم اآنذاك عبد الرحمن عّزام)13(.

يف هذه الفرتة توقفت الثورة يف فل�ضطني, اأو كادت تتوقف, ومات 
اإلى  بالعودة  الربيطانية  ال�ضلطات  له  ف�ضمحت   ,1940 �سباط  اأب��وه يف 
فل�ضطني, وقد عاد اإلى مكتبه بعد اأربع �ضنني من البعد خايل الوفا�س. 

اأجره,  اأذنيه, وكرب  اإلى �ضحمتي  املحاماة  ال�ضقريي يف بحر  غرق 
وتدفقت اخلريات عليه, وانفرجت اأزمته املالية, وكان, كغريه من اأبناء 
فل�ضطني, م�ضغواًل باأخبار احلرب, ميااًل اإلى االأملان ودول املحور نكاية 
الفل�سطينية،  القوة  يف  االن��خ��راط  ع��دم  اإل��ى  ال�سباب  ودع��ا  باالإنكليز، 
التي �ضعى االإنكليز اإلى اإن�ضائها مل�ضاعدتهم يف احلرب, وقد مل�س اخلوف 
من  روم��ل  اق���رتاب  م��ع  واليهود  االإنكليز  على  ظهرا  اللذين  والقلق, 

االإ�ضكندرية. 

لكن الهزائم بداأت تلحق باجليو�س االأملانية, ون�ضط ال�ضهيونيون 
اإلى فل�ضطني, فاأخذ اخلوف ميالأ نفو�س  يطالبون بفتح باب الهجرة 
ال�ضهيونية  ال�����ض��ح��ف  ق�����ض��ا���ض��ات  ي��ج��م��ع  ال�����ض��ق��ريي  وك����ان  ال���ع���رب, 
والربيطانية, ويجتمع مع اأمثاله من ال�ضبان املثقفني من حني الآخر, 

يرتجم وي�ضرح, ويتناق�س واإياهم يف اأخبار العدو.
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 وقد اقرتح يف اأحد االجتماعات, وكان يف بيت ر�ضيد احلاج اإبراهيم 
العنا�ضر  فيها جميع  تتمثل  الفل�ضطيني  لل�ضعب  قيادة  قيام  يف حيفا, 
الوطنية, الأن قيادته ال�ضابقة غائبة خارج البالد, وقد عار�س االقرتاح 
ر�ضيد  يت�ضل  اأن  الكلمة على  اتفقت  ثم  اأمني احل�ضيني,  اأن�ضار احلاج 
اإب��راه��ي��م ب��رج��ال االأح����زاب الإن�����ض��اء هيئة تتولى ق��ي��ادة احلركة  احل��اج 

الوطنية, الأن املرحلة خطرية وال تنتظر التاأجيل. 

اأ�ضّده, جاء من خارج فل�ضطني خرب اتفاق  حني كان اجلدل على 
زعماء العرب على عقد اجتماع حت�ضريي يف االإ�ضكندرية لدرا�ضة اإن�ضاء 
جامعة الدول العربية, ولو�ضع اأ�ض�س الوحدة العربية, وقد اهتم �ضعب 
فل�ضطني بذلك اهتماماً كبرياً, ب�ضبب الفراغ الوطني الذي كان يعي�ضه, 
وت�ضاءل اأبناوؤه عن موقعهم من هذا االجتماع. واجتمع رجاالت احلركة 
الوطنية الفل�ضطينية -وفيهم ال�ضقريي- يف بيت اأحمد حلمي)14( با�ضا, 
على  خ��الف-  -بعد  واتفقوا  فل�ضطني.  ع��رب  متثيل  مو�ضوع  لدرا�ضة 
اختيار مو�ضى العلمي)15( مندوباً عن االأحزاب الفل�ضطينية لهذه املهمة. 

االإ�ضكندرية يف  اإلى  اأن ي�ضافر معه  ال�ضقريي  العلمي على  عر�س 
اأواخر اأيلول 1944, فاعتذر عن عدم الذهاب, لكنه قّدم له مذكرة ت�ضرح 
قبل  اأعّدها من  التي  اأي�ضاً جميع ملفاته  له  وق�دم  الق�ضية,  تطورات 
توالت  ثم  ال�سهيونية،  واملنظمات  والهجرة  ال�سهيوين  الن�ساط  عن 
اجتماعات ال�ضقريي والعلمي عامي 1944 و1945, يخططان ويعقدان 

الندوات واالجتماعات لبعث احلركة الوطنية من جديد. 

مو�ضى العلمي
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وملا ولدت اجلامعة العربية يف 1945/3/22, كان ال�ضقريي يف القاهرة 
على مقربة من االجتماعات, وجاءه مو�ضى العلمي يعر�س عليه ال�ضفر 
تو�ضيات جمل�س  على  بناء  هناك  لتاأ�ضي�س مكتب عربي  وا�ضنطن  اإل��ى 
جامعة الدول العربية, وقد اقنع العلمي ال�ضقريي بقبول املهّمة, بعد 
اأن تبنّي له انها مهمة حم��دودة الأ�ضهر لكي يوؤ�ض�س فيها املكتب, وعاد 

ال�ضقريي اإلى عكا من القاهرة لي�ضتعد لل�ضفر اإلى اأمريكا. 

بداأت الرحلة اإلى اأمريكا بالطائرة يف 1945/7/26, ورافق ال�ضقريي 
اأبو  فيها زم��الوؤه يف العمل خلو�ضي اخل��ريي وع��وين الدجاين وعمر 
ال�ضقريي  اأخذ  وقد  م�ضاء 1945/8/3.  نيويورك  اإلى  وو�ضلوا  خ�ضرا, 
ممن  منهم  ع��دداً  وزار  وا�ضنطن,  يف  العرب  باملفو�ضني  هاتفياً  يت�ضل 
كانوا يجيئون اإلى نيويورك, كذلك زاره يف الفندق بع�س االأمريكيني 
ويطلبون  مهمتهم  للجميع  ي�ضرحون  ورفاقه  وك��ان  عربي,  اأ�ضل  من 

منهم امل�ضاعدة والعون. 

وال���دورف  فندق  يف  اأق��ي��م  احتفااًل  اآب  اأواخ���ر  يف  ال�ضقريي  ح�ضر 
ب��ريوت,   يف  االأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  عميد  دودج  امل�ضرت  لتكرمي  ا�ضتوريا 
وتكلم عدد من املثقفني العرب, وُدعي للكالم, فكان كالمه قا�ضياً اأحال 
احلفلة اإلى جو قامت, واأثار موجات من الت�ضاوؤم مبا ك�ضف من حقائق 
الق�ضية الفل�ضطينية واالأخطار املقبلة, وقد �ضهد ال�ضقريي, يف اأيامه 
التي جتعل االأمريكيني,  ال�ضيطرة ال�ضهيونية  اأمريكا, قوة  االأولى يف 
الكونغو�س  جل�ضات  اإح���دى  و�ضهد  تيارها,  م��ع  وينجرفون  يخ�ضونها 
االأمريكي يف وا�ضنطن, وعجب للفو�ضى فيها, وراأى كيف ت�ضنع قرارات 
وا�ضنطن  اإل��ى  �ضافر  تقريباً  �ضهر  م�ضي  وبعد  االأمريكية,  ال�ضيا�ضة 

الإن�ضاء املكتب هناك. 
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بداأ العمل يف املكتب العربي يف نهاية اأيلول 1945 وعقد ال�ضقريي 
موؤمتراً �ضحفياً ملنا�ضبة افتتاح املكتب, واألقى يف بدايته بياناً, ثم اأخذ 
الذين  اليهود,  من  معظمهم  وكان  الكثرية,  ال�ضحفيني  اأ�ضئلة  يتلقى 
تعمدوا اإحراجه, وقد حجبت ال�ضحف اأخبار املوؤمتر, كما اأهملت فيما 
ال�ضحف  جميع  اإل��ى  وير�ضلها  ي�ضدرها,  كان  التي  املكتب  ن�ضرات  بعد 
واالإذاعات, فقد كانت و�ضائل االإعالم كلها تقريباً واقعة حتت ال�ضيطرة 

ال�ضهيونية. 

نيويورك  اإل��ى   1945 ال��ث��اين  ت�ضرين  منت�ضف  يف  ال�ضقريي  ق��دم 
اإلى املهاجرين العرب, وقد  الإلقاء كلمة بالعربية يف االإذاع��ة, موجّهة 
اجلّيا�ضة  والعواطف  والنخوة  احلما�ضة  فيهم  وراأى  منهم,  عدد  زاره 
اأن يدخر للملمات,  واالإقبال على التربع, فكان ذلك عنده كنزا يجب 
الق�س  مع  نيويورك  اإذاع��ة  من  م�ضاجلة  يف  نف�ضه  ال�ضهر  يف  وا�ضرتك 

وندل فيلب�س املوايل ال�ضهيونية, حول الق�ضية الفل�ضطينية. 

وزار  ب��ال��ب��اخ��رة,  فل�ضطني  ال��ى   1945/11/29 يف  ال�ضقريي  رج��ع 
اإلى  لل�ضفر  ثانية  حقائبه  يحزم   1946 مطلع  يف  وع��اد  عكا,  يف  اأ�ضرته 

القد�س. 

كان عام 1946 عاماً جديداً متميزاً يف الق�ضية الفل�ضطينية, ن�ضط 
فيه ال�ضهيونيون بعد اأن تقرر اإيفاد جلنة التحقيق االأنكلو- اأمريكية, 
عدم  على  زعماوؤهم  واجمع  الوطنية,  االجتماعات  العرب  عقد  وق��د 
مقاطعة جلنة التحقيق, واتفقوا على اأن تعر�س اللجنة العربية العليا 
الق�ضية ب�ضكل عام اأمام جلنة التحقيق, وعلى اأن يقوم املكتب العربي 

بعر�س اجلوانب التف�ضيلية التخ�ض�ضّية. 
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م���راراً,  القد�س  يف  العربي  املكتب  يف  وزم���الوؤه  ال�ضقريي  اجتمع 
مبوباً  �ضخماً  ملفاً  واأع��دوا  والوثائق,  التقارير  ويراجعون  يت�ضاورون 
اللجنة  بداأت  وقد  االإنكليزية,  باللغة  الفل�ضطينية  للق�ضية  ومفهر�ضا 
اإلى  وا�ضتمعت   ,1946 �سباط   يف  القد�س  يف  عملها  اأمريكية  االأنكلو- 
زعماء ال�ضهيونية, ثم اجتمعت يف جمعية ال�ضبان امل�ضيحية لال�ضتماع 
اأن قّدم جمال احل�ضيني وعوين عبد الهادي عر�س  اإلى العرب, وبعد 
اأعّده, واأدلى  اللجنة العربية للق�ضية, قّدم املكتب العربي امللف الذي 
اأن يكون للجنة احلق يف تقرير  ال�ضقريي ببيان تف�ضيلي, رف�س فيه 
اإفهام  اأمامها  املثول  الق�ضد من  اأن  الفل�ضطيني, وبني  ال�ضعب  م�ضري 
بينه  دار  الفل�ضطينية, وقد  الق�ضية  بعدالة  العاملي فقط  العام  ال��راأي 
وبنّي اللجنة نقا�س وجدل حادان, وقف فيه ال�ضقريي, كعادته, �ضلبا, 

قوي احلجة, �ضريع البديهة, وا�ضح البيان. 

اأمريكية  االأن��ك��ل��و-  اللجنة  اأ���ض��درت  ي��وم  ال��ق��اه��رة  يف  ال�ضقريي  وك��ان 
مائة  ب��اإدخ��ال  مو�ضية  العربي,  احل��ق  متجاوزة   ,1946 ني�ضان  يف  تقريرها 
األف يهودي مهاجر اإلى فل�ضطني فوراً, وباإطالق الهجرة اليهودية, وباإلغاء 
القيود على ملكية االأرا�ضي, وبو�ضع فل�ضطني حتت الو�ضاية مدة طويلة اإلى 

اأن يكرث عدد اليهود فيها, وكان ذلك كله ن�ضفاً للكتاب االأبي�س �ضنة 1939. 

عاد ال�ضقريي اإلى القد�س يف اأوائل اأيار  1946, فوجد ال�ضعب العربي 
على  ال�ضهيونية  االإرهابية  االأع��م��ال  كانت  حني  يف  هياج,  يف  الفل�ضطيني 
اأ�ضّدها, واجتمع اإلى اأع�ضاء املكتب العربي يف القد�س واإلى عدد من العاملني 
يف احلقل الوطني, وتدار�ضوا االأمر, وانته�وا اإلى انه ال بّد من الكفاح امل�ضلح, 
ال��دول العربية لهذا الكفاح, وقد دعا ال�ضقريي مرا�ضلي  وال بّد من دعم 
القيام  على  واتفقوا  العربي,  املكتب  اإل��ى  والعربية  الفل�ضطينية  ال�ضحف 

بحملة �ضحفية تدعو للكفاح امل�ضلح, والإن�ضاء جلان طوارئ يف البالد. 
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 وملا تنادى امللوك والروؤ�ضاء العرب اإلى عقد موؤمتر يف اأن�ضا�س)16(
 قرب القاهرة يف 5/28/ 1946ب�ضاأن اإن�ضاء جامعة للدول العربية, طلب 
اإلى  يوافيه  اأن  ال�ضقريي  اأحمد  القوتلي من  �ضكري  ال�ضوري  الرئي�س 
اإلى جانبه ي�ضت�ضريه يف �ضوؤون الق�ضية الفل�ضطينية,  القاهرة, ليكون 
البيان  يف  فل�ضطني  بق�ضية  املتعلقة  الفقرة  على  القوتلي  اطلعه  وقد 
ها,  ن�ضّ ال�ضقريي على  ن�ضره, فاعرت�س  اأن�ضا�س قبل  ملوؤمتر  اخلتامي 
وبنّي جوانب ال�ضعف فيها, لكن القوتلي �ضارحه باأنها ال�ضيغة, التي 
اأجمع عليها املوؤمترون, واإنهم ال يوافقون على اأن ي�ضار يف البيان اإلى 

دور االحتاد ال�ضوفييتي كما يرى ال�ضقريي. 

ويف 1946/6/8 انعقد جمل�س جامعة الدول العربية يف بلودان )يف 
�ضورية(, وح�ضر اجتماعاته وفد فل�ضطيني تراأ�ضه جمال احل�ضيني)17(, 
الهيئة  ع�ضوية  يف  اال���ض��رتاك  عن  اعتذر  ال��ذي  ال�ضقريي,  فيه  وك��ان 
العربية العليا التي األفها موؤمتر  بلودان)18( من الفريقني الفل�ضطينيني 
الوطني  احل��ق��ل  يف  العمل  م��وؤث��راً  فل�ضطني,  اإل���ى  وع���اد  امل��ت��ن��اح��ري��ن, 

م�ضتقاًل. 

الوقت  يف  ال��ق��د���س,  يف  العربي  املكتب  يف  ن�ضاطه  ال�ضقريي  تابع 
الذي اأخذ االإرهاب ال�ضهيوين يزداد ويت�ضع يف جميع اأرجاء فل�ضطني, 
ومن ذلك حادث تفجري فندق امللك داود)19( يف القد�س يف 1946/6/17 
احل�ضيني  جمال  ال�ضقريي  التقى  وق��د  ال��ع��رب��ي,  املكتب  م��ن  القريب 
اإل��ى  ال�ضفر  ال��ق��ائ��م��ة, وارت�����اأوا  االأو����ض���اع  العلمي, وت��دار���ض��وا  وم��و���ض��ى 
العربي.  امل���دد  ان��ت��ظ��ار  ط��ال  اأن  بعد  ال��ع��ون,  لطلب  العربية  االأق��ط��ار 
العزيز  عبد  امللك  والتقوا  الريا�س,  اإل��ى  يومني  بعد  ثالثتهم  �ضافر 
ب��غ��داد, ث��م اجت��ه ال�ضقريي وح��ده  اإل��ى  اآل �ضعود, وم��ن هناك اجت��ه��وا 

الرئي�س ال�ضوري �ضكري القوتلي
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ال�ضورية.  احل��دود  عرب  ال��ع��راق  من  ال�ضالح  نقل  لتاأمني  دم�ضق   اإل��ى 
وملا  العون,  من  لال�ضتزادة  القاهرة  اإلى  بالتوجه  ال�ضقريي  كّلف  وقد 
و�ضل اإليها كان احلاج اأمني احل�ضيني قد عاد من اأملانيا يف رحلة مثرية, 
ال�ضقريي,  وزاره  امل��ن��ت��زه)20(  ق�ضر  يف  ف���اروق  امل��ل��ك  على  �ضيفاً  وح���ّل 
اأمريكا  املفتي دفاعه عنه يف  له  بينهما طوياًل, و�ضكر  وامتد احلديث 
للمفتي  �ضرح  وقد  احللفاء,  اإل��ى  بت�ضليمه  ال�ضهيونية  طالبت  عندما 
م�ضاألة تنظيم ال�ضعب الفل�ضطيني وت�ضليحه, وما مّت يف بغداد ودم�ضق 

والريا�س, واأكّد له اأن ال�ضعب الفل�ضطيني جممع على زعامته.

 وحاول ال�ضقريي جهده اأن يزيل خماوف احلاج اأمني من مو�ضى 
االإن�ضائي  امل�ضروع  يف  له  العربية  ال��دول  بع�س  م�ضاندة  وم��ن  العلمي 
املفتي, وقد دافع  الزعامة من  انتزاع  العربية, رغبة منها يف  واملكاتب 
عن العلمي اأمام املفتي, وهّياأ لقاء بني الرجلني, لكنه اأخفق, فيما بعد, 
وجميع الفل�ضطينيني املوجودين يف القاهرة يف التوفيق بني الرجلني, 
وقد �ساء ال�سقريي االأمر وغريه، فعقد العزم على اأن ميتنع عن الن�ساط 
العام حتى تبدو يف االأفق بوادر اجلدية على ال�ضعيد العربي, ومعامل 

الوحدة الوطنية على ال�ضعيد الفل�ضطيني. 

اأن اجتمع جمل�س جامعة  اإلى  اأ�ضابيع,  القاهرة  ال�ضقريي يف  ظّل 
بالوفود,  ات�ضال  على  وك��ان   ,1946 االأول  ت�ضرين  يف  العربية  ال���دول 
اإخ��وان��ه  ل��ه  اأن كتب  اإل��ى فل�ضطني بعد  ال�����ض��وري, ع��اد  ال��وف��د  ال �ضيما 
يطلبون عودته ب�ضبب الفراغ الوطني داخل فل�ضطني, ووجود القيادة 
عزم  عن  االأخبار  وتواترت  املفتي,  ج��وار  الى  القاهرة  يف  الفل�ضطينية 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اأم���ام  الفل�ضطينية  الق�ضية  ط��رح  بريطانيا 
اجلامعة  جمل�س  اجتمع  وق��د  دول��ي��ة,  حتقيق  جلنة  وت�ضكيل  املتحدة, 
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العربية يف هذا اجلو, يف اأوائل اآذار 1947, وح�ضر ال�ضقريي اجلل�ضات 
م�ضت�ضاراً للوفد ال�ضوري, وقدم للوفد ال�ضوري مذكرات قانونية اأعّدها 

حول حق تقرير امل�ضري. 

دورة  يف   1947/4/28 يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  انعقدت 
غري عادية للنظر يف الق�ضية الفل�ضطينية بطلب من بريطانيا, و�ضدر 

قرار باإن�ضاء جلنة حتقيق دولية من اأحد ع�ضر ع�ضواً.

البالد,  فاأ�ضربت   1947/6/17 يف  فل�ضطني  اإل��ى  اللجنة  و�ضلت 
لبنان  يف  �ضوفر  اإل��ى  �ضافرت  ثم  ال�ضهيونيني,  ممثلي  اإل��ى  واجتمعت 
حيث اجتمعت اإلى ممثلي احلكومات العربية, وكان ال�ضقريي يف اأثناء 
االكتمال،  نحو  طريقها  اأخ��ذت  التي  امل��وؤام��رة  خيوط  يتابع  كله  ذل��ك 
اجلامعة  جمل�س  اجتماعات  يف  ال�ضوري  الوفد  اإل��ى  م�ضت�ضاراً  وان�ضم 
العربية الذي عقد يف عاليه من 7-1947/10/15, ويف هذه االجتماعات 
اتخذت قرارات عدة, وتاألفت جلنة ع�ضكرية, يف حني كان اأبناء فل�ضطني 
دم�ضق,  ال��ى  ال�ضقريي  انتقل  وق��د  مكان,  كل  يف  ال�ضالح  عن  يبحثون 
الذي مل يكن را�ضياً عما قرره جمل�س اجلامعة,  اأمني  والتقى احلاج 
باءت  حماولته  لكن  الع�ضكرية,  اللجنة  مع  بالتعاون  اإقناعه  فحاول 

باالإخفاق. 

ظّل ال�ضقريي يف دم�ضق, ويف مكتب خ�ض�س له يف وزارة اخلارجية 
ال�����ض��وري��ة, ي��ت��اب��ع االأح������داث ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة, وي�����ض��وغ ال��ت��ق��اري��ر 
اإلى االت�ضال  اأ�ضار يف تقاريره  للم�ضوؤولني يف احلكومة ال�ضورية, وقد 
يف  االأق���ل  على  ح��ي��اده  اأو  تاأييده  على  للح�ضول  ال�ضوفييتي  ب��االحت��اد 
وجه املوؤامرة التي حتاك خيوطها، وال�سغوط التي متار�سها الواليات 
املتحدة االأمريكية وبريطانيا, لكن املوؤامرة كانت قد اكتملت ون�ضجت, 
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يوم  فكان   ,1947/11/29 يف   181 رق��م  امل�ضوؤوم  التق�ضيم  ق��رار  ف�ضدر 
�ضدوره يوم حداد عام يف العامل العربي. 

التطوع,  مكاتب  وافتتحت  احل��رب,  جو  و�ضاد  االأح���داث,  تتابعت 
الوفد  م��ع  ال�ضقريي  وك���ان  االج��ت��م��اع��ات,  وع��ق��دت  االأم����وال  وجمعت 
و�ضط  عقد  ال���ذي  العربية  اجل��ام��ع��ة  جمل�س  اج��ت��م��اع��ات  يف  ال�����ض��وري 
والدرا�ضات,  وامل��ذك��رات  بامللفات  امل��الأى  االأج���واء, يحمل حقيبته  ه��ذه 
والت�ضريحات اجلوفاء, واجلدل  امل��زاودات  �ضيا�ضة  راأى عن قرب  وقد 
والعمل  املنا�ضبة  االأجهزة  اإل��ى  واالفتقار  القاتلة  واخلالفات  العقيم, 
اجلاد, وا�ضرتك مع م�ضت�ضار اجلامعة عبد املنعم م�ضطفى يف �ضياغة 
املذكرة التي بعثت بها اجلامعة العربية الى االأمم املتحدة ل�ضرح اأ�ضباب 
وعمان  دم�ضق  ب��ني  ي���رتدد  ذل���ك,  ت��ال  فيما  وك���ان  الع�ضكري,  التدخل 
والقاهرة, يلتقي باأمني عام اجلامعة عبد الرحمن عزام )با�ضا(, و�ضهد 
تطور االأحداث التي انتهت اإلى قبول قرار جمل�س االأمن وقف اإطالق 

النار وتوقيع الهدنة االأولى.

ل�ضرح  العربية  ال�جامعة  اختارته  ال��ذي  الوفد  يف  ال�ضقريي  ك��ان 
وجهة النظر العربية للو�ضيط الدويل الكونت برنادوت يف رود�س, بعد 
ف�ضرد  الوفد,  با�ضم  الناطق  وكان   ,1948 11 حزيران  القتال يف  توقف 
املطالب الوطنية ورف�س االجتماع باليهود, وملا انعقدت اجلمعية العامة 
مقتل  بعد   1948 خريف  باري�س  يف  �ضايوه)21(  ق�ضر  يف  املتحدة  لالأمم 
ال��دورة وفد فل�ضطني  ب��رن��ادوت)22( )1948/9/17(, ا�ضرتك يف  الكونت 
ك��ن)23( ويعقوب خ��وري)24(,  ال�ضقريي وه��ري  اأحمد  تاألف من  ال��ذي 
وقد عّلمته حادثة مقتل برنادوت وتباكي وفود الدول عليه, ثّم ن�ضيانه, 

در�ضاً يف اأولويات القواعد الدولية, وهو اأن االأقوى هو االأبقى. 

اأمني عام جامعة الدول العربية
 عبد الرحمن عزام )با�ضا(
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اإع���داد البيانات واخل��ط��ب, وك��ان  ك��ب��رياً يف  ب��ذل ال�ضقريي ج��ه��داً 
يجل�س اإلى ميينه مو�ضيه �ضرتوك)25( ممثل ال�ضه�يونيني, الذي رد على 

ال�ضقريي واتهمه بالنازية والعمل مع املفتي.

 وقد اختلفت الوفود العربية حول تقرير برنادوت وجدواه, ومل 
يعرفوا املوقف الذي يجب اأن يتخذوه منه, الأنهم كانوا يجهلون واقع 
املوقف العربي الع�ضكري على اأر�س املعارك, لهذا كّلف ال�ضقريي بال�ضفر 
ال�ضريع اإلى القاهرة ليعر�س على جمل�س جامعة الدول العربية االأمر, 
وعلى الرغم من ميل بع�س الدول العربية اإلى تاأييد م�ضروع برنادوت, 
والتم�ضك  التق�ضيم,  م�����ض��روع  ورف�����س  امل�����ض��روع,  رف�����س  املجل�س  ق��رر 
اجلامعة  ق���رار  يحمل  باري�س  اإل���ى  ال�ضقريي  ع��اد  فل�ضطني.  بعروبة 
امل�ضرية يف  املواقع  تهاجم  ال�ضهيونية  القوات  كانت  العربية, يف حني 
النقب, وت�ضع االأمم املتحدة اأمام االأمر الواقع. اأخذت قرارات جمل�س 
 االأمن بوقف القتال والعودة اإلى اخلطوط ال�سابقة تتتالى بال فائدة، 

ثم �ضدر قرار االأمم املتحدة يف 1948/12/11 بتعيني جلنة التوفيق. 

وقد ح�ضر ال�ضقريي اجتماعات جلنة التوفيق مع الوفود العربية 
بياناً  واأل��ق��ى  ال�ضوري,  للوفد  م�ضت�ضاراً  ببريوت  ج��ورج  �ضان  فندق  يف 
مطواًل, ركز فيه على حق الالجئني الفل�ضطينيني يف العودة من دون 
اقرتحت  ثم  وافية،  قانونية  مناق�سة  ذل��ك  يف  اللجنة  وناق�س  �سرط، 
اللجنة بحث الق�ضايا التف�ضيلية يف مكان حمايد هو لوزان)26(, فقبلت 

الوفود العربية. 
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اأح�س ال�ضقريي اأن امل�ضاألة طويلة, وال بد له من اال�ضتقرار, فانتقل 
اإلى القاهرة, وهياأ لنف�ضه منزاًل هناك, لكن �ضرعان ما طلبته �ضورية 
ال�ضوري  بالوفد  وااللتحاق  ل��وزان,  اإلى  لل�ضفر  بربقية عاجلة, ودعته 

للقاء جلنة التوفيق الدولية. 

)بروتوكول  �ُضمي  ملا  نهائية  اإلى و�ضع �ضيغة  االجتماعات  انتهت 
لوزان( وقد اأحزنت ال�ضقريي هذه النهاية التي ال تقدم جديداً, واأثاره 
املوقف العربي ال�ضعيف, وما كان ُيقدم من تنازالت متتالية, وقد �ضافر 
وبذل   .1949 ع��ام  املتحدة  االأم��م  دورة  ليح�ضر  �ضك�س()27(  )ليك  اإل��ى 
اللجان, ال  الوفود, وي�ضعى مع  اإل��ى  جهده يف كل مكان, وك��ان يجتمع 
اأن يجدي ذلك  �ضيما اللجنة القانونية يف االأمم املتحدة, لكن هيهات 
كله نفعاً! لقد بداأ يدرك جوهر االأمم املتحدة, فهي لعبة بيد الدول 

الكربى عند اتخاذ القرارات والتنفيذ, وال مكان فيها للعواطف. 

عاد ال�ضقريي اإلى دم�ضق من اأمريكا اأواخر عام 1949 وقدم تقريراً 
اإلى احلكومة ال�ضورية,  واأخذ ي�ضتقبل وفود الالجئني الغا�ضبة املت�ضائلة 
عما �ضيوؤول اإليه امل�ضري وهو ال يقدر على �ضيء �ضوى �ضرح اجلهود املبذولة 
يف االأمم املتحدة. ثم �ضدر اإليه االأمر يف ربيع 1950 بال�ضفر اإلى �ضوي�ضرا 
لتمثيل �ضورية اأمام جلنة التوفيق الدولية التي ا�ضتاأنفت عملها, يف جمل�س 
الو�ضاية الذي عقد يف جنيف لو�ضع م�ضروع د�ضتور منطقة القد�س, وقد 
الد�ضتور,  باإ�ضدار م�ضروع  املجل�س  انتهت يف  �ضهوراً,  االجتماعات  امتدت 
اأمام جلنة التوفيق كان يدور يف حلقة مفرغة, مل ينتج عنه  لكن العمل 

�ضوى )جتميع بع�س العائالت(واالإفراج عن االأر�ضدة املجّمدة. 
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الدول  جلامعة  م�ضاعداً  عاماً  اأميناً   1951/2/2 يف  ال�ضقريي  عني 
العربية وجاء تعيينه حاًل مر�ضياً جلميع الدول العربية, فقد كانت كل 
واحدة تريد االأمني امل�ضاعد منها, لكن �ضورية ا�ضرتطت اأن يظل ال�ضقريي 
�ضافر  ال�ضفة  وبهذه  املتحدة,  االأم��م  ال�ضوري يف  الوفد  للعمل يف  معاراً 
اإلى دورة االأمم املتحدة التي عقدت يف ق�ضر �ضايوه)28( يف باري�س خريف 
1951, وكان نائباً لرئي�س الوفد ال�ضوري فار�س اخلوري)29( الذي فو�ضه 
ي�ضرح  فانربى  وحما�ضته,  عزمه  �ضاعف  مما  وامل�ضورة,  وال���راأي  العمل 
التوفيق, ويف�ضح  ال�ضيا�ضية, ويحلل تقرير جلنة  اللجنة  اأمام  الق�ضية 
ادعاءات االإ�ضرائيليني, وقد انتهت الدورة باتخاذ قرار يلزم )اإ�ضرائيل( 

الأول مرة وخالفاً لرغبة اأمريكا, بتنفيذ قرارات االأمم املتحدة. 

دعا فا�ضل اجلمايل)30( رئي�س الوفد العراقي, ال�ضقريي اإلى تناول 
اإل��ى باري�س يف طريقه  ال��ذي و�ضل  ال�ضعيد)31(  ن��وري  طعام الغداء مع 
اإلى لندن, وقد عر�س عليه ال�ضعيد اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه, وان يدر�س 
مع الربيطانيني اإمكان العودة اإلى قرار التق�ضيم, لكن ال�ضقريي كان 

يدرك اأن ال�ضهيونيني لن يقبلوا ذلك. 

ال�ضقريي  تولى  التي  باملعارك  حافلة  املتحدة  االأم��م  دورة  وكانت 
م�ضريه  تقرير  وم�ضاألة  ال�����ض��ودان,  ق�ضية  فيها  عر�ضت  فقد  اأم��ره��ا, 
والق�ضية  اجل��زائ��ري��ة,  والق�ضية  م�ضر,  مع  ب��االحت��اد  اأو  باال�ضتقالل 
يف  ال�ضقريي  وكان  املراك�ضية,  والق�ضية  الليبية,  والق�ضية  التون�ضية, 
خمتلف هذه الق�ضايا جريئاً, قوي احلجة, يتكلم ويناق�س, وهو الذي 
ال وطن له, نيابة عن الوفود العربية االأخرى, حتى عّده اخلوري جنم 
الدورة, وقد عاد من باري�س ماراً باإ�ضبانيا يف رحلة ذكرته مباآثر العرب 

واأيقظت يف نف�ضه اأجماد املا�ضي. 
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وق��د عا�ضها  والدولية,  العربية  ب��االأح��داث  ع��ام 1952 حافاًل  ك��ان 
اأميناً م�ضاعداً جلامعة الدول العربية, ورئي�ضاً  ال�ضقريي بحكم عمله 
الثوري يف �ضورية وم�ضر  املد  املتحدة, وراأى  ال�ضوري يف االأم��م  للوفد 
تدفعه ق�ضية فل�ضطني وتغذيه, وا�ضتدعاه الرئي�س اأديب ال�ضي�ضكلي)32( 
لكنه  حكومته,  يف  اخلارجية  وزي��ر  من�ضب  عليه  وعر�س  دم�ضق,  اإل��ى 

اعتذر عن قبوله. 

اأخبار  لبنان, حيث و�ضلت  العام يف  ذلك  ال�ضقريي �ضيف  اأم�ضى 
الثورة امل�ضرية, فا�ضتدعاه االأمني العام للجامعة عبد الرحمن عزام)33( 
على  م��رك��زة  حملة  م�ضر  �ضنت  وق��د  جانبه,  اإل��ى  ليكون  القاهرة  اإل��ى 
امل�ضرية  الثورة  ال�ضقريي ورجال  با�ضتقالته, وجرت بني  انتهت  عزام, 
م�ضاورات حول االأمني العام اجلديد الذي كان يج�ب اأن يكون م�ضرياً, 
وم�ضاورات حول اأو�ضاع اجلامعة العربية وميثاقها. واختري للمن�ضب 
ال�ضقريي معاونته, الأن  امل�ضريون من  عبد اخلالق ح�ضونة)34( وطلب 

خربته يف الق�ضايا العربية حمدودة. 

تكررت لقاءات ال�ضقريي بقادة احلكم اجلديد يف م�ضر, واجتماعاته 
اإلى  الثورة  روح  لنقل  دائما  يدعوهم  وك��ان  املنا�ضبات,  بهم يف خمتلف 
وتقوم  تطويرها,  �ضبيل  يف  م�ضر  تعمل  واأن  العربية,  اجلامعة  داخ��ل 
منه  طلب  وقد  وق�ضاياها,  العربية  االأم��ة  حياة  يف  التاريخي  بدورها 
العربية,  وافية عن اجلامعة  اإع��داد مذكرة  الرئي�س حممد جنيب)35( 
اإلى ذلك  ال�ضقريي,  وعما يقرتحه الإ�ضالح ميثاقها واأجهزتها, وكان 
اأثناء بع�س  اإال لقاءات عابرة يف  احلني, مل يقابل جمال عبد النا�ضر 

االحتفاالت. 
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عام  امل��ت��ح��دة  االأم���م  دورة  حل�ضور  اأم��ري��ك��ا  اإل���ى  ال�ضقريي  �ضافر 
1952, وكانت ق�ضية فل�ضطني تواجه, اآنذاك, اأكرب خطر يتهددها بعد 
التق�ضيم, فقد وجدت اإ�ضرائيل والواليات املتحدة االأمريكية اأن العرب 
الق�ضية  لت�ضوية  الفر�ضة منا�ضبة  واأن  الداخلية,  باأمورهم  م�ضغولون 
اإلى  اجلديدة  النظم  حاجة  ب�ضبب  الواقع,  االأم��ر  اأ�ضا�س  وعلى  نهائياً 
االعرتاف الدبلوما�ضي واإلى الدعم االقت�ضادي, لذلك راأت اأمريكا اأن 
التنمية االقت�ضادية يف امل�ضرق العربي خري حل ال�ضتيعاب الالجئني, 
ف��دع��م��ت وك���ال���ة غ���وث ال��الج��ئ��ني واأوف������دت ب��ع��ث��ة ك������الب)36( ل��درا���ض��ة 
االإعالم  اأجهزة  واأخ��ذت  اإلى توطني الالجئني,  توؤدي  التي  امل�ضروعات 
املفاو�ضات  واإ�ضرائيل وعن  العرب  ال�ضالم بني  االأمريكية تتحدث عن 
املناق�ضة يف  ابيان  اأبا  االإ�ضرائيلي  وزير اخلارجية  افتتح  املبا�ضرة, وقد 
االمم املتحدة، وعر�س اخلطوط العري�سة مل�سروع ال�سالم، وقد اتفقت 
ال�ضقريي  يتولى  اأن  العربية -وكانت على م�ضتوى عال- على  الوفود 
الرد على خطاب اإيبان, وكانت ملفاته جاهزة, ومراجعه متوافرة, وهي 

جهد ب�ضعه ع�ضر عاماً من العمل يف امليدان الوطني. 

�ضرح ال�ضقريي, خالل االأيام اخلم�ضة التي دامت فيها املناق�ضات, 
بلفور,  وعد  منذ  واملوؤامرة  ال�ضهيونية,  الدعاية  يف  الت�ضليل  اأ�ضاليب 
وتناول  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  وث���ورات  االن��ت��داب  �ضنوات  ع��ن  وحت��دث 
مو�ضوع التق�ضيم وما نتج عنه من ت�ضريد ال�ضعب الفل�ضطيني, ثم فند 
اأخريا م�ضروع اأبا ايبان, وقد اعتمد يف ذلك كله على م�ضادر ومراجع 

بريطانية ويهودية, لذلك كان رد اإيبان عليه باهتا. 

االأمريكان م�ضروع قرار يقرتح منا�ضدة  تاأجلت اجلل�ضات, وطبخ 
يف  باالأغلبية  ال��ق��رار  وف��از  مبا�ضرة,  مفاو�ضات  يف  ال��دخ��ول  الفريقني 
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يكون  لن  اأن احلل  ووج��دوا  املوقف,  العرب  فدر�س  ال�ضيا�ضية,  اللجنة 
الثلثني  باأغلبية  ال��ق��رار  يفوز  ال  حتى  ال�ضوفييتي,  االحت���اد  عند  اإال 
ال�ضوفييتي,  الوفد  مكتب  اإل��ى  ال�ضقريي  وذه��ب  العامة,  اجلمعية  يف 
وحتدث مع رئي�ضه في�ضن�ضكي, فكان من نتيجة ذلك اإخفاق القرار يف 
اال�ضرتاكية  الدول  ال�ضوفييتي, وجميع  الأن االحتاد  العامة,  اجلمعية 
�ضوتت �ضده, فانربى ال�ضقريي ي�ضكر, من على منرب االأمم املتحدة, 
الغربية, يف حني كان كثريون من  ال��دول  ال�ضوفييتي ويدين  االحت��اد 

اأع�ضاء الوفود العربية يف خوف من مغامرة ال�ضقريي. 

كانت الثورة يف اأوائل اخلم�ضينيات, تتفجر يف  اأقطار املغرب العربي, 
بيد اأن موقف اجلامعة العربية كان �ضعيفاً ال يتعدى موا�ضاة تر�ضلها 
اإلى �ضعوب املغرب العربي من حني اإلى حني, حتى اإن اجلامعة اكتفت 
املتحدة,  االأم��م  يف  االإن�ضان  حقوق  جلنة  اأم��ام  اجلزائر  ق�ضية  بعر�س 
العامة, مثلما فعلت بق�ضيتي تون�س ومراك�س, وقد  اأم��ام اجلمعية  ال 
 ,1953 خريف  يف  املتحدة  االأم��م  اإل��ى  ال�ضوري  الوفد  ال�ضقريي  تراأ�س 
تون�س  االأدغ��م من  الباهي  الوفد  اإل��ى  وك��ان على عادته جريئاً, ف�ضم 
ميكنهما  حتى  م�ضت�ضاران,  اأنهما  على  امل��غ��رب  م��ن  فريج  ب��ال  واأح��م��د 
من ح�ضور الدورة من مقاعد الوفود, وقد اأثار ذلك احتجاج املندوب 
الفرن�ضيني  يفند حجج  ال�ضقريي  له  وان��ربى  ج��دوى,  الفرن�ضي, بال 

ويهاجم ا�ضتعمارهم لل�ضمال االفريقي. 

ال�ضوفييتي  االحت���اد  خارجية  وزي���ر  ال���دورة  يف  ال�ضقريي  التقى 
مولوتوف, وحادثه طويال عن االأو�ضاع العربية واالأهداف اال�ضتعمارية 
�ضورية  تزويد  ال�ضورية,  احلكومة  با�ضم  منه,  وطلب  اإ�ضرائيل,  لقيام 

باالأ�ضلحة, فكانت تلك اأول خطوة عربية لطلب ال�ضالح من رو�ضيا. 
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اإل��ى  وتتقل�س  ت��رتاج��ع  فل�ضطني  ق�ضية  ي��رى  اأن  ال�ضقريي  اآمل 
اأمريكا على  اإغاثة الجئني, وع��رج يف طريق عودته من  ح��دود ق�ضية 
روما والتقى البابا يطلب منه ال�ضعي عند الدول الكاثوليكية ملنا�ضرة 

ق�ضية االأماكن املقد�ضة, فوعده بذلك, ومنحه و�ضاماً. 

على  لتقف  ال�ضقريي  الليبية  احلكومة  ا�ضتدعت   1954 ع��ام  يف 
نالت  اأن  بعد  ليبيا  يف  االإيطالية  املمتلكات  مو�ضوع  يف  القانوين  راأي��ه 
وقد   ,1951 عام  منذ  واكبها  اإذ  ليبيا,  بق�ضية  عارفا  وكان  ا�ضتقالله�ا, 
ق�ضى اأياما هناك, والتقى امللك اإدري�س ال�ضنو�ضي, و�ضجعه على و�ضع 
اليد على االأمالك, واالتفاق, فيما بعد, مع احلكومة االإيطالية ب�ضاأن 

التعوي�ضات. 

العربية حتى و�ضلته  واإل��ى ملفات اجلامعة  القاهرة  اإل��ى  عاد  اإن  وما 
ومقابلة  مدريد  اإل��ى  ال�ضفر  ترجوه  اإ�ضبانيا,  يف  االأردن  �ضفري  من  ر�ضالة 
فرانكو, الأن الفر�ضة مواتية لك�ضب دعم اإ�ضبانيا ل�ضعب مراك�س �ضد فرن�ضا, 
وقد عر�س االأمر  على االأمري عبد الكرمي اخلطابي, وعلى الرئي�س امل�ضري 

حممد جنيب الذي رحب بالفكرة, وحمله ر�ضالة منه اإلى فرانكو. 

�ضافر ال�ضقريي اإلى مدريد, وقابل الرئي�س االإ�ضباين فرانكو, الذي 
ر�ضالة من رئي�س م�ضري, ثم ن�ضحه  اأن يحمل فل�ضطيني  عجب من 
املفّو�س  اإلى تطوان, ومقابلة اجلرال كار�ضيا فالينو  بال�ضفر  فرانكو 
اأيام,  بال�ضلطات الكاملة يف ال�ضوؤون املغربية, ويف تطوان اأم�ضى اأربعة 
الذي  املغربي  ال�ضعب  االأم��ر, والتقى  التقى فيها اجل��رال, وباحثه يف 
رحب به ترحيباً حاراً, لكن احلكومة الفرن�ضية بذلت جهوداً كبرية يف 
اإلى  ومنها  مدريد,  اإلى  وعاد  مهمته,  فاأخفقت  اإ�ضبانيا,  على  ال�ضغط 

القاهرة. 

امللك اإدري�س ال�ضنو�ضي

الرئي�س االإ�ضباين فرانكو
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ا���ض��ت��دع��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ض��وري��ة, خ��ال��د ال��ع��ظ��م, ال�ضقريي 
 اإل�����ى دم�����ض��ق ل��ي��ع��د ال���ع���دة مل���وؤمت���ر ب���ان���دون���غ ال�����ذي ك����ان ���ض��ي��ع��ق��د يف
ني�ضان 1955, فاأبدى ا�ضتعداده لتقدمي كل عون, لكنه اعتذر عن عدم 
ال��دول  ال��ذه��اب, ثم ع��اد فوافق على ال�ضفر ملا ع��رف حم��اوالت بع�س 
موؤمتر  اأع��م��ال  ج��دول  يف  فل�ضطني  ق�ضية  ادراج  معار�ضة  االآ�ضيوية 

باندونغ, وعزم على الت�ضدي لهذه املحاوالت. 

ال�ضرقية  وكتلتيه  ال��ع��امل  انق�ضامات  باندونغ  م��وؤمت��ر  يف  متثلت 
والغربية, وتو�ضلت اإ�ضرائيل ب�ضتى ال�ضبل كي ال تعر�س ق�ضية فل�ضطني 
املوؤمتر  اأعمال  ج��دول  يقت�ضر  اأن  ال��دول  بع�س  فاقرتحت  املوؤمتر,  يف 
اأال تدرج ق�ضية فل�ضطني يف  على املبادئ ال الق�ضايا, وكان ذلك يعني 
اأ�ضحاب  وال��رد على  للنقا�س  ال�ضقريي  انربى  االأعمال, لذلك  جدول 
هذا االقرتاح, وعلى راأ�ضهم نهرو, وبنّي اأن العرب جميعاً يريدون لهذه 
ق�ضية  ببحث  االأم��ر  وح�ضم  امل��وؤمت��ر,  يف  تطرح  اأن  امل�ضريية  الق�ضية 

فل�ضطني يف جلنة تقرير امل�ضري.

اتخذ يف املوؤمتر قرار حول حق �ضعب فل�ضطني, قريب من قرارات 
االأمم املتحدة, وكانت هناك لقاءات جانبية على هام�س املوؤمتر, منها 
ال�ضقريي,  وفيه  ال�ضوري,  للوفد  ال�ضيني  الوفد  اأعدها  التي  الوليمة 
اإن الي بتاأييد الق�ضايا العربية, وق�ضية فل�ضطني خا�ضة,  وتعهد �ضو 
ال�ضقريي ورئي�س  بداية �ضداقة توطدت بني  الوليمة  اللقاء يف  وكان 

وزراء ال�ضني. 

عن  ليدافع  املتحدة  االأم��م  اإل��ى   1955 خريف  يف  ال�ضقريي  �ضافر 
ق�ضية  وك��ان��ت  وم��راك�����س,  وتون�س  اجل��زائ��ر  وق�ضايا  فل�ضطني  ق�ضية 
اللجنة  اإل��ى  اأم��ره��ا  فاأوكلت  املتحدة,  االأم���م  على  هانت  ق��د  فل�ضطني 
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اأنها ق�ضية الجئني, تنا�ضد االأ�ضرة  ال�ضيا�ضية اخلا�ضة, لتعاجلها على 
الق�ضية  وهانت  اأجلها,  من  وال��غ��ذاء  والك�ضاء  ال��دواء  اإر���ض��ال  الدولية 
املتحدة وزراء  االأم��م  اأ�ضحابها! فما عاد ي�ضرتك يف دورات  على  اأي�ضاً 
خارجية الدول العربية, يف حني كان وزراء خارجية اإ�ضرائيل ال يفرتون 
عن ح�ضور الدورات, وال ينفكون يتحدثون فيها. حاول ال�ضقريي مع 
جتاوز  يف  وجنحوا  الق�ضية,  �ضباب  جتديد  العرب  املندوبني  زمالئه 
اإل��ى بحث  امل��درج على ج��دول االأع��م��ال, وهو )اإغاثة الالجئني(  البند 

الق�ضية الفل�ضطينية من خمتلف جوانبها. 

ال�ضقريي منا�ضبة )يوم االأم��م املتحدة( و)ي��وم حقوق  انتهز  وقد 
االإن�ضان( فركز يف خطابه على معناهما يف خدمة الق�ضية والرد على 
ادعاءات االإ�ضرائيليني واالأمريكيني. قدم بتاريخ 1955/12/11 �ضكوى 
ع���دوان  ب�ضبب  ال�����ض��وري,  ال��وف��د  رئ��ي�����س  ب�ضفته  االأم����ن,  اإل���ى جمل�س 
طربية,  ب��ح��رية  �ضرقي  ال�����ض��وري  اجلي�س  خم��اف��ر  على  ال�ضهيونيني 
وطلب الأول مرة, تطبيق املادة ال�ضاد�ضة من ميثاق االأمم املتحدة التي 
تن�س على ف�ضل الدولة من ع�ضوية االأمم املتحدة اإذا كانت ت�ضتمر يف 
خمالفاتها, لكن قدراته اخلطابية والقانونية مل تنفع يف اإ�ضدار القرار 

املطلوب, الذي اكتفى كالعادة بالتنديد. 

زارت  التي  العربية  اجلامعة  بعثة   1957 اأي��ار  يف  ال�ضقريي  تراأ�س 
ثم  املحتل,  اليمن  بريطانيا على جنوب  اعتداءات  للتحقيق يف  اليمن 
زارها ثانية لتقدمي امل�ضورة لالإمام اأحمد ملك اليمن يف النزاع اليمني-

الربيطاين, ويف مالءمة عر�ضه على االأمم املتحدة. 

دفعت ق�ضية خليج العقبة)37(, وهي من نتائج عدوان 1956, امللك 
يف  ال�ضعودية  ممثل  ليكون  �ضورية,  من  ال�ضقريي  ا�ضتعارة  اإل��ى  �ضعود 
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االأمم املتحدة, ومل مينعه مركزه اجلديد ممثاًل لل�ضعودية من الت�ضدي 
بعنف لوزراء خارجية اأمريكا واإنكلرتا وفرن�ضا الذين هاجموا القومية 
اجل��زائ��ري��ة,  وال��ث��ورة  العربية,  واجل��ام��ع��ة  وم�ضر,  و���ض��وري��ة  العربية, 
ونددوا مب�ضاعدة الرو�س للعرب, وكان موقفه مثار ا�ضتغراب الكثريين 
ب�ضبب معرفتهم ب�ضيا�ضة ال�ضعودية املوالية للغرب, ودافعاً اإلى احتجاج 
�ضفراء الدول الغربية لدى ال�ضعودية, فطلب منه التقيد بالتعليمات, 

فقدم ا�ضتقالته, لكن امللك �ضعود رف�س قبولها. 

تفجرت االأحداث عام 1958, اإذ قامت الوحدة بني م�ضر و�ضورية 
اأيام دخلت اليمن يف  باإقامة اجلمهورية العربية املتحدة, وبعد ثالثة 
احتاد فيدرايل معها بعد توقيع ميثاقه و�ضمي "احتاد الدول العربية" 
اأح��داث  ون�ضبت  ال��ع��راق,  يف  امللكية  و�ضقطت  ل��ه,  اأعلى  جمل�س  واأن�ضئ 
خطرية يف االأردن ولبنان, واأنزلت الواليات املتحدة االأمريكية قواتها 
اجلمعية  انعقدت  وقد  االأردن,  يف  قواتها  بريطانيا  واأنزلت  لبنان,  يف 
الرئي�س  وخطب   ,1958 اآب  يف  طارئة  دورة  يف  املتحدة  لالأمم  العامة 

االأمريكي ايزنهاور منذراً وحمذراً. 

كان و�ضع ال�ضقريي حرجاً, لكنه قرر يف نف�ضه اأن القومية العربية 
مطواًل  فاألقى يف 1958/8/15 خطاباً  اعتبار,  اأي  اأكرب من  وفل�ضطني 
اأث��ار  مما  بريطانيا,  وزراء  رئي�س  لويد  و�ِضْلوين  ايزنهاور  على  به  رد 
زوبعة �ضحفية عاملية ركزت على مهاجمته ايزنهاور)38(, وعلى االأزمة 
اي��زن��ه��اور يف  اأث��اره��ا خطابه, وق��د ق��ال  ال��ت��ي  ال�ضعودية - االأم��ري��ك��ي��ة 
موؤمتره ال�ضحفي: "اإن ال�ضقريي ال ميثل اململكة العربية ال�ضعودية". 

ال��دول  جامعة  ملجل�س   32 ال��دورة  اجتماعات  يف  ال�ضقريي  �ضارك 
العربية الذي عقد يف الدار البي�ضاء يف اأيلول 1959, وبالرغم من اأن 

امللك �ضعود بن عبد العزيز

الرئي�س االأمريكي ايزنهاور
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املعتادة,  القرارات  اأ�ضدرت  فقد  امل�ضتوى,  عالية  كانت  العربية  الوفود 
وكان ال�ضقريي غري متفائل, مل ير جديداً يف الدورة, وقد التقى امللك 
حممد اخلام�س, الذي اأ�ضاد بجهوده يف االأمم املتحدة من اأجل الق�ضية 
املغربية, وا�ضت�ضاره ب�ضاأن ق�ضية موريتانيا التي كانت فرن�ضا "تطبخ" 
ا�ضتقاللها, وب�ضاأن ق�ضية التفجري الفرن�ضي الذري يف ال�ضحراء, وقد 
تولى يف العام التايل الرد على مندوب فرن�ضا يف االأم��م املتحدة, لكن 
املتحدة,  االأم��م  ال�ضحراء, رغم قرار  الذرية يف  فرن�ضا فجرت قنابلها 

وا�ضتقلت موريتانيا وقبلت يف االأمم املتحدة. 

وك��ان��ت دورة االأم����م امل��ت��ح��دة ع���ام 1960 ع��ال��ي��ة امل�����ض��ت��وى, ت��راأ���س 
اأيزنهاور  فيها  بالدهم, وحتدث  وفود  واحلكومات  الدول  روؤ�ضاء  فيها 
وخرو�ضوف وعبد النا�ضر ونهرو و�ضوكارنو ونكروما وكا�ضرتو وامللك 
ح�ضني, وحدثت فيها احلادثة امل�ضهورة, حني لّوح خرو�ضوف بحذائه)39( 

يف وجه اأحد االأع�ضاء الغربيني.

 هناأ ال�ضقريي الوفد ال�ضوفييتي, والقى كلمة رد فيها على كلمات 
روؤ�ضاء الدول الغربية, مما دعا ال�ضحافة الغربية اإلى مهاجمته هجوماً 
ذلك  واأعقب  خرو�ضوف",  ح��ذاء  نف�ضه"يف  و�ضع  باأنه  واتهامه  عنيفاً, 
املتحدة وزيارته االحتاد  االأمم  ال�ضقريي خلر�ضوف يف مقره يف  زيارة 

ال�ضوفييتي بدعوة �ضخ�ضية منه.

واالأم���ري   ال�ضقريي  ب��ني  ال�ضخ�ضية  ال�ضداقة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
في�ضل وزير خارجية ال�ضعودية اآنذاك, فقد و�ضل اخلالف بينهما اأوجه 
اإلى  انتقلت  التي  اليمن بني م�ضر وال�ضعودية,  اأزمة  عام 1962, ب�ضبب 
االأمم املتحدة, فقد كانت ال�ضعودية تطلب منه اأن يبلغ جمل�س االأمن 
امل�ضرية  القوات  املتحدة– عن اعتداءات  االأمم  -ب�ضفته ممثاًل لها يف 

على حدودها.
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لكن اأحمد ال�ضقريي كان يرى اأن اخلري اأن تعر�س اخلالفات على 
اجلامعة العربية, يف نطاق االأ�ضرة الواحدة, فقد ظل عند راأي��ه, على 
الرغم من طلب االأمري في�ضل منه االلتزام بالتعليمات, ال تف�ضريها, 
اإعفاءه من من�ضبه  الكثريون  �ضاعت ق�ضة هذا اخل��الف, وتوقع  وقد 
اإجازته  مي�ضي  ال�ضقريي  ك��ان  ال��ذي  الوقت  ويف   ,1963 اآب  ب�ضببه. يف 
 - ب��ريوت  يف  ال�ضعودية  ال�ضفارة  طريق  –عن  ابلغ  لبنان,  يف  ال�ضنوية 
قرار االأمري في�ضل اإنهاء عمله رئي�ضاً لوفد ال�ضعودية يف االأمم املتحدة, 
اأي �ضجة اإعالمية حني  اإث��ارة  ب��االأمل وامل��رارة, لكنه رف�س  وقد اأح�س 
واآثر  الطرد,  ق��رار  على  تعليقه  يريدون  ال�ضحفيون  املرا�ضلون  انهال 

لزوم ال�ضمت حر�ضا على امل�ضلحة العربية.

اأح��د  عليَّ  دخ��ل  حينما   ,1963 اآب  يف  ذل��ك  ك��ان  ال�ضقريي:  يقول 
مرا�ضلي ال�ضفارة ال�ضعودية يف بريوت, يحمل مظروفاً خمتوماً بال�ضمع 
االأحمر,  وكان املرا�ضل بادي القلق, وراح يتفّر�س يف وجهي, واأنا اأف�ّس 
خامت ال�ضمع واأفتح املظروف الكبري الأقراأ ما فيه, وكان كل ما فيه ورقة 

�ضغرية, و�ضغرية جداً, فيها الربقية االآتية:

ال�ضيد اأحمد ال�ضقريي:

باأمر من �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري في�ضل, تقرر اإنهاء عملكم.

)اخلارجية(.

الكبري,  املظروف  اإلى  وال�ضغرية ج��داً,  ال�ضغرية,  الورقة  واأع��دت 
واملرا�ضل ما يزال يتفر�س يف وجهي وهو يقول يل:

يا �ضيدي ال تزعل, اإن جزاءك عند اهلل, اهلل يوفقك.

قلت: اإن كلماتك يا اأخي, اأعظم عندي من هذه الربقية.
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قال: وهل ميكن اأن تذهب اإلى االأمم املتحدة بعد هذه الربقية؟ 
نحن نريدك اأن تذهب اإلى اأمريكا, لتدافع عن ق�ضية فل�ضطني, اإنها 

ق�ضيتنا جميعاً.

قلت:  لقد ق�ضيت يف االأمم املتحدة خم�ضة ع�ضر عاماً من عمري, 
ولي�س يل فيها رجاء, ويقيني اأن اهلل قد اختار يل اخلري, واإنها لكارثة 
اأن اأق�ضي بقية عمري يف املحافل الدولية, لعل اهلل يريد يل اأمراً, ومن 

يدري؟

اأراد  العربية, ومن  االأمة  اأريحية  اأكرب فيه  واأنا  املرا�ضل,  ان�ضرف 
املواطن  ال�ضعبية, فليقعد بني يدي هذا  العربية  االأ�ضالة  ي�ضتبني  اأن 

ال�ضغري الكبري, الغني الفقري.

وو���ض��ع��ت ال��ربق��ي��ة يف امل��ل��ف اخل���ا����س ب��ر���ض��ائ��ل االأم�����ري في�ضل, 
و�ضممتها اإلى الر�ضائل الكثرية التي تبادلتها معه ملدة خم�ضة وع�ضرين 

عاماً, اأثناء عملي يف اجلامعة العربية وبعدها".

املتحدة نقطة  االأم��م  اإل��ى  ال�ضعودي  الوفد  رئا�ضة  انتهاء عمله يف  كان 
حتول كربى يف حياة ال�ضقريي, فقد تقاطرت الوفود الفل�ضطينية اإلى 
بيته يف لبنان تطلب منه تويل قيادة احلركة الفل�ضطينية على ال�ضعيد 

ال�ضعبي.

وزير اخلارجية ال�ضعودي االأمري في�ضل
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 وبداأ ال�سقريي يتعرف اإلى الن�ساط الوطني الفل�سطيني واملنظمات 
الفل�ضطينية املختلفة, بعد �ضنوات من االأ�ضفار والبعد والعمل يف االأمم 
املتحدة, وكان ي�ضتمع اإلى ما تقوله الوفود باهتمام وعناية, دون اأن يعد 

ب�ضيء.

الفل�ضطينية يف بيتي يف لبنان, واجلميع  الوفود  علّي  "وتقاطرت 
ال�ضعبي,  ال�ضعيد  على  الفل�ضطينية  احلركة  قيادة  اأتولى  اأن  يطلبون 
بعد اأن انتهت �ضلتي بالعمل الر�ضمي, وبداأت اأعرف ما مل اأكن اأعرفه يف 
املا�ضي ب�ضبب اأ�ضفاري الكثرية وعملي يف االأمم املتحدة, عن املنظمات 

الفل�ضطينية املتعددة.

وكان ممن زارين يف تلك الفرتة, ال�ضيد يا�ضر عرفات, فقد حتدث 
اإلى عن منظمة فل�ضطينية تعد نف�ضها للن�ضال, وطلب مني اأن اأتولى 
اأعمل مع  اأن  قيادتها ال�ضيا�ضية, فاعتذرت و�ضكرت, فقد كان كل همي 

ال�ضعب بكل جماهريه, ال مع اإحدى منظماته. 

اأن  دون  وعناية,  باهتمام  الفل�ضطينية  الوفود  اإل��ى  اأ�ضتمع  وكنت 
اأعد ب�ضيء, فقد كنت اأعرف م�ضاعب الق�ضية الفل�ضطينية, كما عرفت 
اأثناء عملي على ال�ضعيد الر�ضمي, جوانب ال�ضعف يف احلكم العربي يف 

جمموعه".

العراقية يف  ال�ضفارة  اأبلغته   1963 اأيلول  االأول من  االأ�ضبوع  ويف   
بريوت م�ضمون برقية من عبد اخلالق ح�ضونة, االأمني العام جلامعة 
اإلى القاهرة, ثم زاره �ضفري  الدول العربية, يرجوه فيها ال�ضفر فوراً 
اجلمهورية العربية املتحدة يف لبنان, ونقل اإليه اأي�ضاً برقية اجلامعة 
تر�ضحه  النا�ضر,  عبد  جمال  الرئي�س  م��ن  �ضفوية  ور�ضالة  العربية, 
ملن�ضب ممثل فل�ضطني يف اجلامعة العربية, بعد وفاة اأحمد حلمي عبد 

الباقي )با�ضا( رئي�س حكومة عموم فل�ضطني.
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 ويقول: ويف م�ضاء اليوم نف�ضه زارين �ضفري اجلمهورية العربية 
ال�ضيد عبد احلميد غالب, ونقل اإلى برقية اجلامعة العربية, واأ�ضاف 
اإليها ر�ضالة �ضفوية من الرئي�س جمال عبد النا�ضر, باأنه نظراً خللو 
من�ضب ممثل فل�ضطني لدى اجلامعة العربية بوفاة اأحمد حلمي با�ضا 
رئي�س حكومة عموم فل�ضطني, فاإن امل�ضلحة العربية تق�ضي برت�ضيحي 
لهذا املن�ضب, واأنه ياأمل اأن ال اأتردد يف قبول هذه املهمة من اأجل ق�ضية 

فل�ضطني, واأنه م�ضتعد لبذل كل دعم وتاأييد.

فوجئ ال�ضقريي بالتكليف واعتذر, اأول االأمر.

اأن اجلامعة  اأعلم  التكليف مفاجاأة يل, فقد كنت   )لقد كان هذا 
العربية يف واد, والق�ضية الفل�ضطينية يف واد, واإن كانت ق�ضية فل�ضطني 
هي التي كانت يف راأ�س االأ�ضباب التي �ضاهمت يف اإن�ضاء اجلامعة العربية,  

وقلت لل�ضفري العربي:

اأرجو اأن تربق للرئي�س عبد النا�ضر �ضاكراً له رغبته وثقته, واإين 
العربية  املا�ضية باجلامعة  املن�ضب, الأن خربته  معتذر عن قبول هذا 
ال ت�ضجعه على القبول, لكن ال�ضفري امل�ضري اأقنعه بالقبول بعد طول 

تردد, الأن االأو�ضاع -كما قال- قد تغريت, وال باأ�س يف التجربة.

 ق��ل��ت: اإين ال اأت��خ��ل��ف ع��ن خ��دم��ة ب���الدي ول��ك��ن��ي اأع����رف ال���دول 
العربية جيداً واأعرف اجلامعة العربية جيداً, لقد واكبت العمل العربي 
الر�ضمي خم�ضة ع�ضر عاماً, واإن خربتي املا�ضية ال ت�ضجعني على قبول 

هذه املهمة.
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الجامعة األمريكية في بيروت
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قال: اإنني اأعرف ما تعني, ولكن الظروف تغريت كثرياً. �ضحيح اأن 
املهمة �ضعبة و�ضاقة, ولكنك �ضتجد التاأييد الكامل من الدول العربية, 
عملك,  لتي�ضر  اإمكاناتها  كل  �ضت�ضع  املتحدة  العربية  اجلمهورية  واإن 
اأن عالقتك ح�ضنة  والدول العربية االأخرى لن ترتدد كذلك, خا�ضة 
العربية  الق�ضايا  عن  الدفاع  توليت  فقد  العربية,  ال��دول  جميع  مع 
باأ�ضرها يف االأمم املتحدة, ويف مقدمتها ق�ضايا ليبيا, وتون�س, واملغرب, 

واجلزائر.

ولكني  اهلل,   اأن عالقتي ح�ضنة مع اجلميع بحمد  قلت: �ضحيح 
اأميناً  كنت  اإذا  فل�ضطني,  ق�ضية  م��ن  احل�ضنة  عالقتي  على  اأخ�����ض��ى 

وخمل�ضاً لها, وال اأ�ضتبعد اأن ت�ضبح العالقة احل�ضنة خ�ضنة!!".

ال��دول العربية, للمرة االأخ��رية يف  اأن يجرب  اراد  وق��د قبل الأن��ه 
اإن راأى فيما  حياته, على حّد قوله, ونوى يف قراره نف�ضه اال�ضتقالة, 
بعد اأن االأمر جمرد ظواهر, ال جوهر وراءها, وقد �ضجعه على القبول 
كل  الفل�ضطينيني من  االإخ���وان  تلقى من هواتف  ما  ال��رتاج��ع  وع��دم 
القبول,  تنا�ضده  فل�ضطينية  وف��ود  من  اإليه  ح�ضر  وما  و�ضوب,  حدب 

بعد اأن ذاع اأمر تر�ضيحه لهذا املن�ضب. 

غادر ال�ضقريي بريوت اإلى القاهرة, وقال قبل �ضفره من ال�ضفري 
ت�ضكر  واأن  للجامعة مبوافقتي,  اأن تربق  اأرج��و  اهلل,  بركة  غالب:على 

الرئي�س عبد النا�ضر, واإين اأ�ضاأل اهلل العون, وال اأ�ضاأل �ضواه, ولكن. 

قال: ولكن ماذا؟

ال�ضعودية  اخلارجية  اإل��ى  اأر�ضلته  ال�ضعودي  �ضفري  ج��واز  قلت: 
الأجدده, لي�س عندي وثيقة �ضفر.
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ق����ال: وه���ل ه���ذه ���ض��ع��وب��ة؟! ���ض��ت��ج��د رج����ال اخل��ارج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واجلامعة العربية بانتظارك يف املطار.

ملاذا  نف�ضي,  اأحا�ضب  وب���داأت  منزيل,  من  غالب  ال�ضفري  ان�ضرف 
قبلت؟ وم�ضيت اأ�ضتعر�س, كما لو كنت اأمام فيلم �ضينمائي, االأحداث 
العربية الهزيلة ب�ضاأن ق�ضية فل�ضطني منذ اأن اأن�ضئت اجلامعة العربية, 

وق�ضيت ليلتي واأنا اأتقلب على فرا�ضي ال اأدري ماذا اأ�ضنع.

ونه�ضت يف ال�ضباح على اأجرا�س التلفون من االخوان الفل�ضطينيني 
اأجيبهم بال�ضكر  من القد�س وعمان وبريوت ينا�ضدونني القبول, واأنا 
تر�ضحني  العربية  اجلامعة  اأن  االإذاع����ات  م��ن  �ضمعوا  وق��د  والتحية, 
ممثاًل لفل�ضطني يف جمل�س اجلامعة, ولكني عزمت يف دخيلة نف�ضي اأن 
اأبرق اإلى القاهرة معتذراً و�ضاكراً, وحدث يف ذلك اليوم اأن جاءين وفد 
من الالجئني من خميم ) �ضاتيال()40( يف بريوت, ليعربوا عن �ضرورهم 
فاإذا  ت��رددي وحريتي,  الوفد  اأكتم عن  بتعييني لهذه )الوظيفة( ومل 
برئي�س الوفد, وهو �ضيخ كبري اأخذ ي�ضهق بالبكاء, وهو ي�ضيح يف وجهي:

يا حاج اأحمد: اأحلفك بالنبي الذي زرته اأن ال ترف�س, نحن نريد 
منك اأن تبني الكيان الفل�ضطيني.

القبول, وقد  ال��ذي ثبتني على  "ال�ضيخ" هو  ك��ان ك��الم ه��ذا  لقد 
ومعه  النا�ضر,  عبد  الرئي�س  وع��د  اأقنعني  مما  اأك��رث  دموعه  اأقنعتني 

احلكومات العربية جمتمعة.

وا�ضتخرت اهلل وحددت موعد �ضفري, واأخربت ال�ضفارتني العراقية 
وامل�ضرية, وخرجت من مطار بريوت من غري جواز �ضفر, ومدير املطار 
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يقول يل باللهجة اللبنانية املرحة: 

اأنت ممثل فل�ضطني يف اجلامعة العربية, لقد اأذاعت النباأ حمطة 
بريوت, وهل اأنت حتتاج جلواز �ضفر؟!

ب��ريوت,  مطار  مدير  االأخ  عاطفة  يف  اأرى  واأن��ا  الطائرة  امتطيت 
عواطف اجلماهري العربية يف كل دنيا العرب.

ف��اإن ق�ضية فل�ضطني هي  العربية,  االأم��ة  ولي�ضت يل �ضكوى على 
يف �ضويداء قلبها, ولكن �ضكواي هي من احلكم العربي كما خربته اإلى 

ذلك العهد.

ورح��ت يف ال��ط��ائ��رة, واأن���ا اأق���رب اإل��ى اهلل, اأدع���وه اأن يكون احلكم 
العربي الذي عرفته قد تغري اأو اأنه �ضيتغري, وعجبت للقدر, كيف اأين 
ط��ردت من االأم��م املتحدة, كما عرب عن ذل��ك رادي��و لندن ي��وم انتهت 

خدمتي من اململكة العربية ال�ضعودية الأدخل اجلامعة العربية.

وزار يف اليوم الثاين لو�ضوله االأمني العام جلامعة الدول العربية 
الذي اأكد اأن معظم الدول العربية ترى اإ�ضناد املن�ضب له, واأن الفر�ضة 
اجلامعة  جمل�س  انعقد  وق��د  الفل�ضطينية,  الق�ضية  خل��دم��ة  طيبة 
اأبدى  حني  يف  واالأردن,  ال�ضعودية  وف��دي  عدا  الوفود,  روؤ�ضاء  ور�ضحه 
رئي�س وفد العراق بع�س التحفظات على هذا الرت�ضيح, وقد اأثارت هذه 

التحفظات ال�ضقريي.

اأح��داً من رج��ال اخلارجية  اأج��د  القاهرة, فلم  اإل��ى مطار  و�ضلت 
امل�ضرية, وال من اجلامعة العربية, كما ذكر ال�ضفري غالب, وحفظتها 
يف نف�ضي واأنا اأقول هذا هو اأول الطريق وهذه اأول ال�ضغريات, وقدمت 
نف�ضي اإلى مدير املطار وذكرت له �ضبب جميئي اإلى القاهرة, وانتظرت 

���ض��ك��وى  ول��ي�����ض��ت يل 
فاإن  العربية,  االأم��ة  على 
يف  ه���ي  فل�ضطني  ق�����ض��ي��ة 
����ض���وي���داء ق��ل��ب��ه��ا, ول��ك��ن 
���ض��ك��واي ه���ي م���ن احل��ك��م 
ال��ع��رب��ي ك��م��ا خ��ربت��ه اإل��ى 

ذلك العهد



137

الشقيري

وان�ضرفت  املطار,  تثبت دخ��ويل  ورق��ة  و�ضلمني  الوقت, ثم جاء  بع�س 
واأبلغتهم  ال��ع��رب��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة  ات�ضلت  وم��ن��ه  م��ن��زيل,  اإل���ى  بحقائبي 

بو�ضويل".

الو�ضطاء,  تدخل  لوال  املن�ضب,  قبول  عن  يعدل  ال�ضقريي  وك��اد   
اختيار  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ق���رار جمل�س  ين�س  اأن  ع��ل��ى  واأ���ض��ر 
ال�ضقريي لهذا املن�ضب نافذا اإلى اأن يتي�ضر لل�ضعب الفل�ضطيني اختيار 
اأخرياً  القرار  ن�س  لذلك جاء  العربية.  ممثله لدى جمل�س اجلامعة 
باختيار "ال�ضيد اأحمد ال�ضقريي مندوبا لفل�ضطني لدى جامعة الدول 
واإلى  بفل�ضطني,  اجلامعة اخلا�س  ميثاق  مللحق  وذلك طبقاً  العربية, 
العبارة  عد  وقد  ممثليه".  اختيار  من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  يتمكن  اأن 

االأخرية يف القرار ن�ضراً ل�ضخ�ضية ال�ضعب الفل�ضطيني.

االجتماع  األقى يف  واجل���راأة,  ال�ضراحة  ال�ضقريي من  ع��ادة  وعلى 
العلني االأخري الذي يح�ضره ال�ضحفيون, كلمة اأرادها �ضريحة تن�زل 
ال��دول  م��ن  وم��وق��ف��ه  �ضيا�ضته  وحت���دد  اجل��ام��ع��ة,  جمل�س  حما�ضر  يف 
العربية, وت�ضارح ال�ضعب الفل�ضطيني واالأمة العربية بكل اآماله واآرائه, 
واأكد فيها طبيعة مهمته ومن�ضبه, واأنه ال يراه عماًل روتينياً يقت�ضر 
هذا  حتتمل  ال  فل�ضطني  ق�ضية  الأن  املجل�س,  اأعمال  يف  امل�ضاركة  على 
الروتني, وال يراه عماًل دبلوما�ضياً بل يعتربه عماًل ن�ضالياً من اأجل 
حترير الوطن, يقبله بال راتب, واأعلن اأنه كان يتمنى لو كان اختياره, 
اأج��ل احل�ضول على  بالريا�س وعمان من  باالت�ضال  ووع��د  باالإجماع, 

موافقتيهما على تعيينه يف من�ضبه.

اجلامعة  جمل�س  اأمام  ومن�ضبي  مهمتي  طبيعة  اأوؤكد  اأن  "واأردت 
ملجل�ضكم  اأوؤك���د  اأن  �ضيء  كل  قبل  يهمني  فقلت:  �ضريحة,  ع��ب��ارات  يف 
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املوقر اأنني ال اأرى يف من�ضبي هذا عماًل روتينياً يقت�ضر على امل�ضاركة 
يف اأعمال املجل�س مرتني كل عام, فاإن الق�ضية الفل�ضطينية تتمثل فيها 
نكبة مروعة اأ�ضابت �ضعباً برمته يف اأقد�س ما ميلك, وهي لذلك تاأبى 

بطبيعتها وجوهرها اأن حتتمل الروتني من قريب اأو من بعيد.

وكان كالم ال�ضقريي ال�ضريح القوي مفاجئاً وجديداً على جمل�س 
ي�ضمع من  �ضكلياً, ومل  اأن يرى متثيل فل�ضطني  اعتاد  ال��ذي  اجلامعة 
والكيان  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  وجتنيد  فل�ضطني,  "حترير  كلمات  قبل 
اأث����ار خ��ط��اب��ه م��وج��ة م��ن االه��ت��م��ام, وق���د ���ض��ارح  الفل�ضطيني", وق���د 
كلفه فيه بتاأليف وفد فل�ضطيني  ال�ضقريي املجل�س الذي اتخذ قراراً 
اإلى االأمم املتحدة, باأن ال حل للق�ضية الفل�ضطينية يف االأمم املتحدة, 
فاحلل هنا يف الوطن العربي, ويف الوحدة العربية وامل�ضكالت العربية 
جتعل  اأن  العربية  اجل��ام��ع��ة  وع��ل��ى  تعرت�ضه,  ال��ت��ي  العقبات  اأ���ض��ع��ب 

فل�ضطني عامل توحيد, ال عامل خالف وفرقة.  

ويف هذا يخاطب روؤ�ضاء الوفود يف اجلامعة:

اجلامعة  فاأنتم  والعزمية,  اجل��د  طريق  متلكون  الذين  "اأنتم 
ولي�ضت غريكم, وال تتمنوا �ضيئاً على �ضواكم".

كانت اأولى ال�ضعوبات التي واجهت ال�ضقريي يف من�ضبه اجلديد 
م�ضاألة تاأليف الوفد الفل�ضطيني اإلى االأمم املتحدة, اإذ مل يكن لل�ضعب 
تاأليف  �ضعباً  فكان  جامعة,  وطنية  قيادة  اأو  وطني,  كيان  الفل�ضطيني 

وفد, وال�ضعب الفل�ضطيني م�ضتت ممزق بال كيان وال قيادة. 

وكان اأول الواجبات اأمامي, ونحن على اأبواب دورة االأمم املتحدة, 
هذه  وجوهر  �ضعوباتي,  اأول��ى  ذل��ك  وك��ان  الفل�ضطيني,  الوفد  تاأليف 
االأم��م  يف  احتجبت  ق��د  الفل�ضطينية  ال�ضخ�ضية  اأن  م���رده  ال�ضعوبة 
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ال��ع��رب��ي��ة متثل  الهيئة  ك��ان��ت  ف��ق��د  ع��ام��اً,  ع�ضر  مل���دة خم�ضة  امل��ت��ح��دة, 
فل�ضطني يف املحافل الدولية اإلى اأن وقعت الهزمية يف حرب فل�ضطني 
واأ�ضبحت  املتحدة  االأم��م  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية  وتهاوت   ,1948 عام 
وطنية  قيادة  الفل�ضطيني  لل�ضعب  يكون  اأن  ويتطلب  الجئني  م�ضكلة 
يف اإطار تنظيم وطني, اأو كيان فل�ضطني كما ا�ضطلح عليه يف ال�ضنني 

االأخرية.

وحني توليت عملي, يف اأيلول 1963, ممثاًل لفل�ضطني يف اجلامعة 
وطنية,  قيادة  وال  وطني  كيان  الفل�ضطيني  لل�ضعب  يكن  مل  العربية, 
�ضعب فل�ضطني, قبل  فل�ضطينياً ميثل  وف��داً  اأوؤل��ف  اأن  ولهذا كان علي 

الكيان الفل�ضطيني, وقبل القيادة الفل�ضطينية".

وقطاع  ولبنان  و���ض��وري��ة  ل���الأردن  �ضريعة  ب��زي��ارة  ال�ضقريي  ق��ام   
العربية, ويف هذا يقول:  اأن ي�ضرت�ضي احلكومات  غزة, وحاول جهده 
والتجمعات  العربية  باأين )ا�ضرت�ضيت( احلكومات  االآن  واإين اعرتف 

الفل�ضطينية. 

ومت تاأليف الوفد الفل�ضطيني عام 1963 من ثمانية ع�ضر ع�ضواً 
رئي�ضة  اخلرطبيل  ودي��ع��ة  ال�ضيدتان  "هما  وي��ق��ول:  �ضيدتان,   منهم 
االحتاد الن�ضائي الفل�ضطيني يف بريوت, واالآن�ضة ي�ضرى الرببري من 
القيل وال��ق��ال, واجل��دال  ب��داأ  الوفد, حتى  اأ�ضماء  اأعلن  اأك��د  غ��زة, ومل 

وال�ضوؤال!

���ض��اف��ر ال��وف��د اإل���ى االأم����م امل��ت��ح��دة, وع��ر���س ال�����ض��ق��ريي الق�ضية 
الفل�ضطينية يف ثالث خطب)41(, وبذلك اأكدت ال�ضخ�ضية الفل�ضطينية 
على  �ضيا�ضي  انت�ضار  اأول  وحققت   ,1948 عام  بعد  مرة  الأول  وجودها 

ال�ضعيدين العربي والدويل. 
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وعدت  ويقول:  املتحدة,  االأم��م  من  عودته  بعد  ال�ضقريي,  �ضافر 
من االأمم املتحدة يف اأواخ��ر 1963 جمهداً مكدوداً ي�ضد من عزمي اأن 
ال�ضخ�ضية الفل�ضطينية قد اأكدت وجودها يف االأمم املتحدة الأول مرة 

بعد عام 1948.

توجه ال�ضقريي يف اأواخر عام 1963, اإلى تون�س بدعوة من احلبيب 
بورقيبة, مبنا�ضبة جالء القوات الفرن�ضية عن بن�زرت, وكانت الدعوات 
فل�ضطني يف  ب�ضفته ممثل  وال��روؤ���ض��اء, وجاءته  امللوك  اإل��ى  قد وجهت 
اجلامعة العربية, وقد وجد ال�ضقريي يف هذه الزيارة فر�ضة لتج�ضيد 
بالن�ساط  ح��اف��اًل  ال��ربن��ام��ج  وك��ان  املتميزة،  الفل�سطينية  ال�سخ�سية 
بالهتاف  ال�ضقريي  التون�ضية  العربية  وا�ضتقبلت اجلماهري  واحلركة, 
يف  وحتادثا  بورقيبة,  احلبيب  الرئي�س  والتقى  وحتريرها,  لفل�ضطني 
التون�ضية,  امل��دن  يف  ال�ضقريي  جتول  وقد  الفل�ضطينية,  الق�ضية  �ضاأن 
�ضحفياً  موؤمتراً  زيارته  ختام  يف  وعقد  واالجتماعات,  الندوات  واأق��ام 
لتنظيم  وتطلعه  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  حتفز  وبنّي  الق�ضية,  فيه  �ضرح 

�ضفوفه والقيام بدوره يف حترير فل�ضطني. 

انتقل ال�ضقريي الى تون�س ويقول عن فتور الر�ضميني:"وما ابعد 
ال�ضقة بني ما �ضمعت يف ال�ضارع من اجلماهري التون�ضية, وما �ضمعت 

من امل�ضوؤولني التون�ضيني يف مكاتب الوزارات!!" 

ر�ضمياً  ا�ضتقبااًل  ا�ضتقبل  حيث  اجل��زائ��ر,  اإل���ى  ال�ضقريي  ت��وج��ه 
اجلزائريني  ال����وزراء  م��ن  ع��دد  امل�ضتقبلني  ب��ني  وك���ان  ع��ارم��اً.  و�ضعبياً 
امل��دين  وتوفيق  اخل��ارج��ي��ة,  وزي��ر  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�ضيد  منهم 
وزير االأوق��اف, وال�ضفراء العرب وجمع من اأبناء فل�ضطني, ومل ترتك 
للربوتوكول واملرا�ضيم, فقد اقتحموا كل  الفل�ضطينيني مكاناً  حما�ضة 

احلبيب بورقيبة
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الرئي�س  له  واأق��ام  لفل�ضطني,  ويهتفوا  فل�ضطني  التقاليد لريوا ممثل 
اأحمد بن بال)42( ماأدبة ع�ضاء, تكرمياً له, واأعلن اأن اجلزائر ت�ضع جميع 
ناق�س, حتى  ا�ضتقالل اجلزائر  وان  اإمكاناتها حتت ت�ضرف فل�ضطني, 
يتم حترير فل�ضطني, ووعده باإر�ضال مبلغ من املال عن طريق ال�ضفارة 
لفل�ضطني  اجلزائر  على  يرتتب  ما  كل  وبدفع  القاهرة,  يف  اجلزائرية 
اجلزائرية,  اجلامعة  ال�ضقريي  زار  وقد  العربية,  اجلامعة  خالل  من 
والتقى الطالب الفل�ضطينيني فيها, وكان انفعاله وتاأثره كبريين مبا 
لقي يف اجلزائر كلها من حفاوة وحما�ضة وتكرمي. وحني اخلروج يقول:

ومال  �ضيارته,  يف  ال�ضيافة  دار  اإل��ى  بال  بن  الرئي�س  )و�ضحبني 
اإلى ونحن يف الطريق, يهم�س يف اأذين "نحن نعرف م�ضاعب الكفاح , 
لقد مرت بنا اأيام قا�ضية, �ضاأر�ضل اإليك عن طريق �ضفارتنا يف القاهرة 
ما  و�ضندفع  ل��ك,  خا�ضة  نفقات  اإ�ضرتليني,  جنيه  اآالف  بع�ضرة  �ضيكاً 
"اأ�ضكر  قلت:  اجلامعة".  طريق  عن  فل�ضطني  لق�ضية  علينا  يرتتب 
لالأخ الرئي�س هذه العاطفة الكرمية, وحينما نن�ضئ ال�ضندوق القومي 
الفل�ضطيني �ضاأطلب من اجلزائر كل ما نحتاج اإليه", وو�ضلنا اإلى دار 

ال�ضيافة ونا�ضدته اأن ال ير�ضل يل �ضيئاً خا�ضاً(.

ب��ال��ط��الب  واإذا  اجل����زائ����ر,  ج��ام��ع��ة  زرت  ال���ث���اين  ال���ي���وم  "ويف 
واأ�ضبحنا  اجل���دار,  اإل��ى  اجل��دار  من  القاعة  م��الأوا  قد  الفل�ضطينيني 
وهتافاً,  ون�ضيداً  وج��واب��اً,  و���ض��وؤااًل  حديثاً  فل�ضطني,  اأر���س  على  وكاأننا 
اإلى بزوغ فجره, وقد  وكلهم لهفة على الكيان الفل�ضطيني, يتطلعون 
طال عليه الليل, وان�ضرفت واأنا اأ�ضق طريقي بني �ضفوفهم املرتا�ضة, 
مهدورة  بقيت  التي  الطاقات  ه��ذه  على  ح�ضرات  تذهب  نف�ضي  وتكاد 

خم�ضة ع�ضر عاماً طوااًل".

الرئي�س اأحمد بن بال

الدكتور رمزي خوري
مدير ال�ضندوق القومي الفل�ضطيني
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البقاء طوياًل يف اجلزائر, فلم اأحتمل ذلك التقدير  ا�ضتطع  "ومل 
اإزاء  اأديت من واجب قومي  الذي ا�ضبغه علّي ال�ضعب واحلكومة فيما 

الق�ضية اجلزائرية, اأيام توليت الدفاع عنها يف االأمم املتحدة". 

�ضافر ال�ضقريي بعد ذلك اإلى املغرب, وو�ضل اإليها يف اليوم الذي 
يف  امل�ضهور  خطابه  النا�ضر  عبد  ج��م��ال  امل�����ض��ري  الرئي�س  فيه  األ��ق��ى 
العربي  القمة  اإل��ى عقد موؤمتر  بور �ضعيد يف 1963/12/23 ودع��ا فيه 
اإ�ضرائيل جمرى نهر االأردن, وقد نا�ضد  االأول لبحث مو�ضوع حتويل 
على  يوافق  اأن  له,  ا�ضتقباله  اأثناء  يف  الثاين,  احل�ضن  امللك  ال�ضقريي 
ب�ضبب  النا�ضر  عبد  الرئي�س  مع  نا�ضياً خالفه  القمة,  موؤمتر  ح�ضور 

تاأييد االأخري اجلزائر يف نزاع احلدود بينها وبني املغرب.

بال�ضالح  اجل��زائ��ر  موقف  ت��وؤي��د  م�ضر  وك��ان��ت  ال�ضقريي:   يقول 
وبالرجال, وحمل الرئي�س عبد النا�ضر على "الرجعية ال�ضعودية التي 
مل تر�س ل�ضعب اليمن اأن يحيا, وت�ضدت لثورة اليمن, واأن التحالف 
انتقل  ثم  اليمن",  و�ضد  م�ضر  �ضد  وبريطانيا  �ضعود  امللك  بني  قائم 
الرئي�س عبد النا�ضر اإلى مهاجمة "البعث" يف دم�ضق فقال اإن "حزب 
البعث يعاين �ضكرات املوت, حزب البعث االنتهازي مل يح�ضن ا�ضتخدام 

ال�ضفحة اجلديدة التي فتحت له للتعاون مع العنا�ضر القومية".

الثاين يف مكتبه  امللك احل�ضن  ا�ضتقبلني  وقد  ال�ضقريي:  ويقول 
يف املوعد املحدد, ولبثت معه �ضاعتني, واأنا اأحدثه عن ال�ضوؤون العربية 
الق�ضية  الن��ق��اذ  العربية  اجل��ه��ود  تكاتف  و���ض��رورة  فل�ضطني  وق�ضية 
الفل�ضطينية من وهدة اجلمود التي تهاوت اإليها, وقد الحظت اأن ملك 
القمة,  اإل��ى موؤمتر  �ضخ�ضياً  ال�ضيء يف ح�ضوره  بع�س  م��رتدد  املغرب, 
فاأخذت اأنا�ضده احل�ضور, واأنها فر�ضة عربية كربى الإزالة اخلالفات 
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ودعم الت�ضامن العربي, وكان وزراوؤه ينظرون اإيلَّ م�ضتزيدين من هذا 
يفعله  ما  جاللتكم  مع  �ضاأفعل  حديثي:  نهاية  يف  له  وقلت  احلديث, 

العرب يف امل�ضرق العربي.

قال: وماذا يفعلون ؟

قلت: اأحلف ال اأذوق طعامكم وال اأ�ضرب ماءكم حتى تقبل رجائي, 
وحت�ضر موؤمتر القاهرة ب�ضخ�ضك.

التي  ليبيا  على  ال�ضقريي  ع��رج  القاهرة,  اإل��ى  ال��ع��ودة  طريق  ويف 
كانت اآنذاك حتتفل بذكرى ا�ضتقاللها, وطاف مع رئي�س وزرائها باملدن 
الليبية, وخطب يف اجلماهري عن تاريخ الق�ضية الفل�ضطينية, وكفاح 

ال�ضعب الفل�ضطيني. 

كانت اال�ضتجابة للدعوة اإلى عقد موؤمتر القمة �ضريعة, ومل يكن 
راأ�ضها ثالثة  العربية على  واالأم��ة  �ضهاًل,  اأم��راً  املوؤمتر  حتديد موعد 
ع�ضر ملكاً ورئي�ضاً, فال بد من التنقيب يف الروزنامة عن موعد يالئم 
اجلميع, واأخرياً مت االتفاق على يوم 1964/1/13, وب�ضبب االأثر القوي 

الذي كان لعبد النا�ضر.

 ث���ار خ���الف د���ض��ت��وري ب��روت��وك��ويل ح���ول اأم���ر ال�����ض��ق��ريي, وكيف 
ال�ضقريي  وا�ضطر  منهم,  لي�س  وهو  والروؤ�ضاء  امللوك  موؤمتر  يح�ضر 
اأن  اأج���ل فل�ضطني, وال ب��د م��ن  ل��الإن��ذار وال��ت��ه��دي��د, الأن امل��وؤمت��ر م��ن 
ا�ضتقالته,  اأ�ضباب  للمالأ  ويعلن  �ضي�ضتقيل,  فاإنه  واإال  يح�ضره ممثلها, 
اأن ممثل فل�ضطني �ضوف  اإن��ذاره, واأعلنت ال�ضحف امل�ضرية  اأفلح  وقد 
يح�ضر املوؤمتر, كذلك ثارت م�ضكلة ثانية حول مكان جلو�ضه, وانتهى 
الراأي اإلى اأن يجل�س اإلى طرف الطاولة, وعلى كر�ضي عادي متاأخر عن 

امللوك والروؤ�ضاء, فوافق ال�ضقريي, مبيتاً يف نف�ضه اأمراً. 
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اأجل�س؟  اأي��ن  ويف هذا يقول: )وج��اءت بعد ذلك م�ضكلة جلو�ضي, 
واأف��ت��ى خ��رباء ال��ربوت��وك��ول ب��اأن اأجل�س اإل��ى ط��رف امل��ائ��دة البي�ضاوية 
ال�ضكل يف ال�ضالة الكربى يف اجلامعة حيث �ضينعقد املوؤمتر, واأن اأجل�س 
على كر�ضي عادي, ال مزدوج كاملقاعد املخ�ض�ضة للملوك والروؤ�ضاء, واأن 
يكون هذا الكر�ضي بعيداً مبقدار خطوتني اإلى الوراء عن مقاعد امللوك 

والروؤ�ضاء فقبلت الفتوى وبّيت يف نف�ضي اأمراً(.

جمهورية  اإن�ضاء  ح��ول  ال�ضقريي  على  تنهال  االق��رتاح��ات  ب��داأت 
واإج���راء  ال��ك��ي��ان,  واإن�����ض��اء  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  وجتنيد  فل�ضطينية, 
االنتخابات, لكن هّم ال�ضقريي, وهو العامل ببواطن االأمور وخباياها, 
اإلى بحث ق�ضية فل�ضطني برمتها,  املوؤمتر  اأن يدفع  على  كان من�ضباً 
ال ق�ضية حتويل جمرى نهر االأردن, على اأن ينتزع من املوؤمتر قراراً 
باإن�ضاء الكيان الفل�ضطيني, باأي �ضيغة كانت, وقد بذل يف �ضبيل ذلك 
جهوداً كبرية, واأعانته يف هذا املجال معرفته ال�ضخ�ضية ال�ضابقة بامللوك 
ذك��ري��ات و���ض��داق��ات, ويقول: فرحت  وال��روؤ���ض��اء, وم��ا تربطه بهم من 
اأ�ضتقبل امللوك والروؤ�ضاء, اأجامل واأتودد, وحر�ضت على جماملة امللك 
ح�ضني ب�ضورة خا�ضة, فاحت�ضنتنه وقبلته. فال بدَّ للكيان الفل�ضطيني 
يف بدايته من موافقة عمان, ورفعت قامتي وقبلت جبهة �ضعود واأنفه 
تاأييد تر�ضيحي  ال�ضعودية عن  امتنعت  ال�ضعودية, فقد  الطريقة  على 
ممثاًل لفل�ضطني يف اجلامعة, وفعلت مع القادة االآخرين �ضروباً من 
التودد, كاأنني اأريد اأن اأخطب واحدة من بناتهم اإلى واحد من اأوالدي 

يوم االجتماع. 
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ال�ضقريي  فاجاأ   1964/1/13 ظهر  بعد  من  اخلام�ضة  ال�ضاعة  يف 
اإل��ى االأم���ام, حتى �ضار على  امل��وؤمت��ر, حني دف��ع مقعده  احلا�ضرين يف 

م�ضتوى امللك احل�ضن الثاين, بني ده�ضة رجال الربوتوكول.

ودفعت  ال�ضكل,  البي�ضاوية  امل��ائ��دة  اإل���ى  ثابتة  خطى  يف  "�ضرت 
بيدي الكر�ضي ال�ضغري الذي كان قد اأعد يل خطوتني اإلى االأمام حتى 
اإلى كتف مع امللك احل�ضن الثاين على ميمنتي, ورجال  اأ�ضبحت كتفاً 
الربوتوكول يحملقون بي لهذه املخالفة ال�ضارخة, ومل يجروؤ اأحد اأن 

يعيدين اإلى الوراء على م�ضهد من ال�ضحافة العربية والعاملية".

العربي  العمل  امل��ل��وك وال��روؤ���ض��اء, م��وؤك��دي��ن ���ض��رورة   وق��د تكلم 
املوحد للوقوف يف وجه م�ضروع اإ�ضرائيل بتحويل جمرى نهر االأردن, 
من  تناديتم  ال��ذي  االأردن  نهر  نحيي  اإننا  وق��ال:  ال�ضقريي,  تكلم  ثم 
اأجله, والتقيتم اأخرياً, ولكن حتويل الروافد ال ميكن اأن ينف�ضل عن 
الق�ضية االأم وهي ق�ضية فل�ضطني, يجب اأن يكون هذا املوؤمتر لق�ضية 
فل�ضطني واأن ي�ضمى موؤمتر فل�ضطني اإن ق�ضية فل�ضطني قد انحدرت 

على ال�ضعيدين العربي والدويل, واأ�ضبحت ق�ضية الجئني.

وطالب ال�ضقريي باالهتمام بالق�ضية االأ�ضل, واأعلن ا�ضتعداد ال�ضعب 
الفل�ضطيني للبذل والفداء, وقال: اأقرتح عليكم اأن تولوا اهتمامكم اإلى 
وفرة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  عند  لي�س  ثانياً,  الفرع  اإل��ى  ثم  اأواًل,  االأ�ضل 
مالية وال خربة فنية لي�ضرتك معكم يف مو�ضوع حتويل الروافد, ولكن 
املن�ضاآت  يدمروا  اأن  م�ضتعدون  االأبطال  �ضبابنا  اإن  اأعظم,  هو  ما  عندنا 
االإ�ضرائيلية التي تعمل يف حتويل جمرى االأردن, وكل ما يحتاجه االأمر 

اأن تردوا غارات اإ�ضرائيل االنتقامية وت�ضمدوا لها.

امللك احل�ضن الثاين
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بعد ذلك, تقرر اأن يقت�ضر االجتماع الثاين على امللوك والروؤ�ضاء, 
معرب  يف  ب��ال  وب��ن  النا�ضر  عبد  الرئي�س  ولقيت  ال�ضقريي:   وي��ق��ول 
عبد  امل�ضري  العراقي  الرئي�س  جناح  اإل��ى  طريقهما  يف  ال�ضابع  الطابق 

ال�ضالم عارف, فقال يل الرئي�س عبد النا�ضر: عندك اإجازة غداً.

قلت: ملاذا؟؟

قال: االجتماع قا�ضر على امللوك والروؤ�ضاء, واأنت تكلمت اليوم ما 
على  قا�ضرة  �ضتكون  غداً  تبحث  التي  املو�ضوعات  اأن  ثم  الكفاية,  فيه 

اخلالفات العربية. 

ويقول:  اجلل�ضة,  يح�ضر  كي  واالإن��ذار  باحليلة  ال�ضقريي  و�ضعى 
يعار�س  مل  اإذا  معي,  لي�ضت  م�ضكلتك  اإن  النا�ضر:  عبد  الرئي�س  ق��ال 
امللك ح�ضني فنحن موافقون جميعاً على ا�ضرتاكك يف جميع جل�ضات 

املوؤمتر, �ضواء بحثت فيها ق�ضية فل�ضطني اأو مل تبحث.

"وذهبت من توي اإلى جناح امللك ح�ضني, وكانت ال�ضاعة قد قاربت 
االأم��ري  �ضقيقه  اإال  ع��ن��ده  يكن  ومل  الليل  منت�ضف  بعد  الثانية  على 
امللوك والروؤ�ضاء جميعاً,  املقدمة: )لقد طفت على  احل�ضن, قلت بعد 
يبق  ومل  �ضباحاً,  غ��داً  ال�ضرية  اجلل�ضة  ح�ضوري  على  موافقون  وهم 
اإال �ضيدنا(. تلعثم )�ضيدنا( واأكفهر وجه االأمري احل�ضن, وقال امللك: 
�ضنبحث االأم��ر, وال�ضباح رباح. وقفت وقلت يف لهجة حازمة: )اإذا مل 
اأح�ضر اجتماع الغد, ف�ضاأن�ضحب من املوؤمتر و�ضاأ�ضتقل اأول طائرة اإلى 
له  لي�س  اأنه  الفل�ضطيني  ال�ضعب  الأبلغ  االأق�ضى  امل�ضجد  اإلى  القد�س- 
مكان يف املوؤمتر,  وهممت باخلروج من جناح امللك ح�ضني, وحملق بي 
كمن يريد اأن ي�ضاوم للمرة االأخرية, وقال: اإذا كان االخوان االآخرون 
موافقني,  ومعهم امللك �ضعود, فاأنا موافق, وقد اأ�ضار امللك ح�ضني اإلى 

امللك ح�ضني
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امللك �ضعود يف هذا ال�ضدد الأن اململكتني االأردنية وال�ضعودية كانتا يف 
)مع�ضكر( واحد ب�ضاأن مو�ضوع الكيان الفل�ضطيني كما بدا وا�ضحاً يف 

اجتماع اجلامعة العربية".

  و�ضع ال�ضقريي اجلميع اأمام االأمر الواقع, ودخل قاعة االجتماع, 
اأن يكون له  اأحمد بن بال, دون  اإلى جانب الرئي�س اجلزائري  وجل�س 
الق�ضية  عن  اجلل�ضة  يف  تكلم  وق��د  لفل�ضطني,  خا�ضة  لوحة  اأو  مكان 
كيان  قيام  يفر�س  القومي  ال��واج��ب  اأن  وب��نّي  باإ�ضهاب,  الفل�ضطينية 
فل�ضطيني يوحد ال�ضعب الفل�ضطيني, وينظم �ضفوفه, ويعبئ طاقاته 
اأن يكون  الع�ضكرية وال�ضيا�ضية للقيام بدوره يف حترير وطنه, ويجب 
مل��ا تفعله  ب��ذات��ه, وف��ع��اًل ال رد فعل  اأ���ض��ي��اًل  اأج��ل فل�ضطني  العمل م��ن 
اإ�ضرائيل. وقد �ضرح للموؤمترين –بناء على طلب امللك ح�ضني - املق��ضود 
بالكيان الفل�ضطيني واأ�ض�ضه مبا ال يعار�س راأي االأردن,   فوافق امللك 
ح�ضني على االجتماع به يف عمان ال�ضتكمال البحث. يقول ال�ضقريي: 

ثم �ضاأل امللك وما االأ�ض�س لقيام الكيان الفل�ضطيني؟

ميار�س  وال  حكومة  لي�س  الفل�ضطيني  الكيان  �ضيدنا,  يا  فقلت: 
�ضيادة, وال يهدف اإلى �ضلخ ال�ضفة الغربية عن الكيان االأردين,  واإمنا هو 
تنظيم لل�ضعب الفل�ضطيني يتعاون مع جميع الدول العربية, ويهدف 
يف  واإعالمياً  و�ضيا�ضياً  الفل�ضطيني ع�ضكرياً  ال�ضعب  تعبئة طاقات  اإلى 

معركة فل�ضطني.

امللك ح�ضني براأ�ضه بالقبول, وعاد اإلى  فاأوماأ  الكالم,  هذا  "قلت 
ال�ضوؤال, وقال: وحكومة عموم فل�ضطني؟ قلت:"يا �ضيدنا" نحن ل�ضنا 
طالب حكم, نحن طالب حترير, وقد زالت الظروف التي اأدت اإلى قيام 
حكومة عموم فل�ضطني, واإنني ال اأفكر يف اإحيائها, ثم قال امللك ح�ضني: 

وما االأ�ض�س لقيام الكيان الفل�ضطيني؟"
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املوؤمترون  ووق��ع  االأول,  القمة  ملوؤمتر  النهائية  ال��ق��رارات  �ضيغت 
ميثاق الت�ضامن العربي, واأن�ضئت قيادة عربية موحدة, وهيئة ا�ضتغالل 
العربية,  امل�����ض��روع��ات  لتمويل  م��ايل  اع��ت��م��اد  واأق���ر  االأردن,  نهر  م��ي��اه 
وتعزير القدرات الع�ضكرية, واأقّر املوؤمترون ب�ضاأن الكيان الفل�ضطيني 
جامعة  ل��دى  فل�ضطني  ممثل  ال�ضقريي,  اأحمد  ال�ضيد  ي�ضتمر  "اأن 
الدول العربية, بات�ضاالته بالدول االأع�ضاء وال�ضعب الفل�ضطيني بغية 
الفل�ضطيني,  ال�ضعب  لتنظيم  ال�ضليمة  القواعد  اإقامة  اإل��ى  الو�ضول 

ومتكينه من القيام بدوره يف حترير وطنه وتقرير م�ضريه. 

القدم على  "الهزيلة" الأنها ت�ضع  ال�ضيغة  ال�ضقريي بهذه  ر�ضي 
يكرب  اأن  بد  ال  واق��ع��اً,  اأم��راً  الفل�ضطيني,  الكيان  وت��ربز  الطريق,  اأول 

وينمو ب�ضورة ذاتية. 

بالرئي�س  ال�ضقريي  اجتمع  الق�اهرة,  مطار  يف  امللوك  وداع  بعد 
جمال عبد النا�ضر يف منزله مبن�ضية البكري, حتادثا يف نتائج املوؤمتر, 
وما حقق من اإجنازات, ثم ان�ضرف من عنده وهو يفكر يف القرار الذي 
اأواله تنظيم ال�ضعب الفل�ضطيني, فوجده جمرد �ضطرين بال دعم وال 
تاأييد, ف�ضعر بثقل املهمة التي األقيت على عاتقه, لكن ذلك مل يفت من 

عزميته, فبداأ يعمل, ويبني. 

اأم�ضى ال�ضقريي يف القاهرة ثالثة اأ�ضابيع بعد موؤمتر القمة االأول, 
ال�ضطرين  هذين  من  الفل�ضطيني  الكيان  لبناء  ويخطط  يفكر  وه��و 
املا�ضي  �ضور  ي�ضرتجع  واأخ��ذ  وال��روؤ���ض��اء,  امللوك  ق��رار  كتبهما  اللذين 
عّلها ت�ضعفه يف بناء احلا�ضر والتخطيط للم�ضتقبل, وا�ضتح�ضر ال�ضور 
تاأ�ضي�س اجلمعيات االإ�ضالمية  التي عا�ضها �ضبياً, و�ضاباً, ورجاًل, منذ 
ثم   ,1928 و   1920 عامي  بني  الفل�ضطينية  امل��وؤمت��رات  اإل��ى  امل�ضيحية, 
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اأوائل الثالثينيات, فاإن�ضاء الهيئة العربية  قيام االأحزاب الفل�ضطينية 
العليا, واجتماع املجل�س الوطني يف مدينة غزة الذي قرر اإقامة حكومة 
عموم فل�ضطني, وتذكر حال الكيان الفل�ضطيني على �ضعيد اجلامعة 
واأخ��ذ  تو�ضيات,  م��ن  ذل��ك  تلى  م��ا  اإل��ى  اجلامعة  ميثاق  م��ن  العربية, 
البناء,  الفل�ضطيني, وي�ضع خريطة  الكيان  الورق, �ضورة  ير�ضم, على 
الوطني(  )امليثاق  و�ضع  له  مت  اأن  اإل��ى  ومقايي�ضه,  وتفا�ضيله  باأ�ض�ضه 
و)النظام االأ�ضا�ضي ملنظمة التحرير الفل�ضطينية( م�ضتفيدا يف ذلك من 
كل خرباته يف الق�ضية الفل�ضطينية على ال�ضعيدين العربي والدويل, 
من  طبع  وق��د  امل��م��زق,  امل�ضتت  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ظ��روف  وم��راع��ي��اً 
واأعد نف�ضه لل�ضفر واالت�ضال باحلكومات  امليثاق ع�ضرين ن�ضخة,  هذا 

العربية وزيارة التجمعات الفل�ضطينية املختلفة. 

"االت�ضال"  القمة  م��وؤمت��ر  ق���رار  عليها  ن�س  ال��ت��ي  املهمة  ك��ان��ت 
فقط الإن�ضاء الكيان الفل�ضطيني, وقد خ�ضي ال�ضقريي, اإن نفذ القرار 
بحرفه, اأن يكون لتقريره م�ضري التقارير ال�ضابقة, لذلك عزم على اأن 
ي�ضع اجلميع اأمام االأمر الواقع, فيدعو اإلى جمل�س وطني فل�ضطيني, 
االأ�ضا�ضي, ويعلن قيام  النظام  امليثاق ويف  القد�س, لينظر يف  ينعقد يف 
يف  ت�ضرتك  تنفيذية  جلنة  وينتخب  الفل�ضطينية,  التحرير  منظمة 
موؤمتر امللوك والروؤ�ضاء التايل يف االإ�ضكندرية با�ضم )منظمة التحرير 

الفل�ضطينية(, ال با�ضم )ممثل فل�ضطني يف اجلامعة العربية(.
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ات�ضل ال�ضقريي اأول ما ات�ضل بالرئي�س جمال عبد النا�ضر, ونال 
وناق�س  م��راراً,  بامللك ح�ضني  واجتمع  االأردن,  اإل��ى  ثم اجته  موافقته, 
اأو  ال�ضفة  �ضلخ  اإل��ى  ي�ضعى  ال  اأن��ه  له  مبيناً  فقرة,  فقرة  امل�ضروع  معه 
االأردن  موافقة  على  وح�ضل  اإقليمية,  نعرات  اإث��ارة  اأو  حكومة,  اإن�ضاء 
على م�ضروعه, وزار يف اأثناء وجوده يف االأردن التجمعات الفل�ضطينية يف 
ال�ضفتني, وكان يخطب فيها وي�ضرح م�ضروعه و�ضط جو حما�ضي دافق.

اإقناع  يف  اأخ��ف��ق  ولكنه  دم�ضق,  اإل��ى  االأردن  بعد  ال�ضقريي  انتقل 
االأردن  بتخلي  طالبوا  الأنهم  الفل�ضطيني,  الكيان  مب�ضروع  امل�ضوؤولني 
عن ال�ضفة الغربية, وم�ضر عن غزة, ليوؤلفا نواة اأر�س هذا الكيان, وباأن 
تدفع الدول العربية نفقات بناء اجلي�س الفل�ضطيني, وباأن يقوم الكيان 
الدولة  برجال  اجتمعت  )لقد  يقول:  هذا  االنتخاب, ويف  اأ�ضا�س  على 
ثم  ف��ت��وراً,  فوجدت  وم�ضروعي,  مهمتي  و�ضرحت  واجلي�س,  واحل��زب 
تربماً ومتلماًل, وتعمقت يف ال�ضرح واالإي�ضاح, وا�ضتعر�ضت دور �ضوريا 
وت�ضحياتها  فل�ضطني,  بق�ضية  العريق  واإميانها  العربية,  احلركة  يف 
الغالية يف حرب 1948, ثم انتقلت اإلى ر�ضالة "البعث" وواجبه يف معركة 
التحرير, واأن ال حترير لفل�ضطني من غري �ضعب فل�ضطني, وال �ضعب 

من غري تنظيم وكيان, ولكن بقي الفتور هو الفتور(.

و�ضاأدعو  الفل�ضطيني,  الكيان  اإن�ضاء  يف  ال�ضري  على  ع��ازم  "اإين 
اأيار من هذا العام )1964(, واآمل  املجل�س الوطني يف القد�س يف �ضهر 
ال�ضعب  اأن  لكم  اأوؤك����د  وان��ن��ي  ال��ك��ي��ان,  وم��ن  مني  ت��غ��ريوا موقفكم  اأن 
ل�ضت  اأنني  جيداً  تعرف  واأن��ت  امل�ضرية,  ه��ذه  ارت�ضى  قد  الفل�ضطيني 
املكافحني  املنا�ضلني ورفيق  اأنا زميل  النا�ضر وال لغريه,  عمياًل لعبد 

حيثما كانوا يف دنيا العرب, ورويت له ما يتحدث به بع�س البعثيني.
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�ضافر ال�ضقريي من دم�ضق اإلى بريوت, وعنها يقول: ما اإن و�ضلت 
رادي��و  وك���ان  ال��ل��ب��ن��اين,  املخفر  واج��ت��زت  اللبنانية,  ال�����ض��وري��ة  احل���دود 
ويهاجم  يهاجمني  بالتعليق  واإذا  دم�ضق,  اإذاع��ة  على  مفتوحاً  ال�ضيارة 

الكيان والذين وراء الكيان.

"انتقلت اإلى العراق وا�ضتقبلني وزير اخلارجية وكانت مهمتي يف 
العراق يف غاية الي�ضر, فقد كان امل�ضري عبد ال�ضالم عارف ووزراوؤه على 
اإن�ضاء الكيان الفل�ضطيني وتاأييده, دون  ا�ضتعداد كامل للموافقة على 

اأن يتدخلوا يف التفا�ضيل".

 يقول ال�ضقريي: توجهت اإلى الكويت وكان يف الكويت مائة األف 
و�ضعباً,  وحكومة  اأم��رياً  الكويت,  مع  �ضعوبة  يل  تكن  ومل  فل�ضطيني, 
واأع��رب��وا  فل�ضطني,  اأه��ل  عليه  يوافق  ما  على  يوافقون  اأنهم  فاأعلنوا 
اإلى دار ندوة  ا�ضتعدادهم للعون والتاأييد, وحتول ق�ضر ال�ضيافة  عن 
لياًل  الفل�ضطينيني  مع  االجتماعات  فتعاقبت  الفل�ضطيني,  لل�ضعب 
ونهاراً, واأنا اأجيب وهم ي�ضاألون ويف الكويت �ضفوة ال�ضعب الفل�ضطيني 
علماً وثقافة, وقد �ضاهموا يف بناء الكويت, كما يطيب لرجال الدولة يف 
الكويت اأن يعلنوا على الدوام, وكان ال�ضوؤال احلائر بني الفل�ضطينيني 
يف الكويت, كيف يتم اختيار ممثليهم اإلى املجل�س الوطني, وتلك مهمة 
�ضاقة �ضعبة, واأردت اأن اأ�ضرتيح منهم والقيها على اأكتافهم, فقلت: اإذا 
كنتم تريدون االنتخابات فاأنا موافق, واإن كنتم تريدون االختيار فيما 
بينكم باالأ�ضلوب الذي ترت�ضونه, فاأنا موافق, اأبلغوين حتى �ضهر اأيار 
اأ�ضماء وفدكم, واأنا م�ضتعد الأن اأر�ضل اإليهم الدعوات حل�ضور املجل�س 

الوطني.
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ثانوية  يف  �ضخم  �ضعبي  اجتماع  اإل��ى  فل�ضطني  اأب��ن��اء  "وتداعى 
وممثلو  ال��دول��ة,  رج���ال  م��ن  كبري  ع��دد  ح�ضره  ال��ك��وي��ت,  يف  ال�ضويخ 
يف  النظام  وك��ان  االجتماع,  �ضاحة  اإل��ى  ودخلت  والتلفزيون,  ال�ضحافة 
ما  اأعظم  على  واحلما�ضة  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  كفاءة  يثبت  ما  اأروع 
ينبئ عن اأ�ضالته وعراقته, ورحت يف تلك الع�ضية اأحتدث عن اأيامنا يف 
اأح�ض�ضنا معها  الكفاح, وغمرتنا نفحة �ضوفية  فل�ضطني وذكرياتنا يف 
اأننا يف فل�ضطني, اأو قاب قو�ضني اأو اأدنى منها, وانهمرت الدموع �ضوقاً 
اإلى الديار, وتعلقاً بالكيان, حتى اأ�ضبح كل واحد  اإلى الوطن, وحنيناً 

من اخلم�ضني األفاً الذين �ضهدوا االجتماع, كاأنه هو الكيان وحده". 

اهلل  عبد  ال�ضيخ  ال��ك��وي��ت  اأم���ري  على  خطابي  نهاية  يف  "اأثنيت 
ال�ضامل ال�ضباح وحكومته, ملا يلقى اأهل فل�ضطني من الرعاية, موؤكداً 
واأن حالهم هو حال  الكويت يعملون يف وطنهم,  اأبناء فل�ضطني يف  اأن 
الكويت  اأم��ري  واأن  االأن�ضار,  اإخوانهم  مع  املنورة  املدينة  يف  املهاجرين 

اأمري املهاجرين واالأن�ضار".

ال�ضيخ حمد بن عي�ضى  ا�ضتقبلني  البحرين  ال�ضقريي: يف   يقول 
واأع��ي��ان  ال��دول��ة  ب��رج��ال  مم��ل��وءة  ال�ضالة  وك��ان��ت  حاكمها,  خليفة  اآل 
البالد, فحدثتهم عن موؤمتر امللوك والروؤ�ضاء وقراراته, وعن ق�ضية 
االعتذار:  بلهجة  وق��ال  مكتبه  اإل��ى  البحرين  حاكم  دع��اين  فل�ضطني, 
عليك  اأن  ب��د  ال  ل��ك,  �ضخ�ضية  تقدمة  جنيه  اآالف  بع�ضرة  �ضيك  ه��ذا 
نفقات كثرية يف هذه االأيام, وحينما توؤ�ض�ضون منظمة التحرير �ضنقوم 
بواجبنا, ف�ضكرته وقلت: �ضاأ�ضع هذا املبلغ يف البنك العربي يف بريوت 
با�ضم "�ضندوق فل�ضطني" وهو ثاين مبلغ ا�ضتلمه من غري طلب, فاإن 
املبلغ االأول دفعه يل واحد من اأبناء فل�ضطني هو ال�ضيد حامد اأبو �ضتة 

بقيمة خم�ضني األف دوالر. 

ال�ضيخ عبد اهلل ال�ضامل ال�ضباح

ال�ضيخ حمد بن عي�ضى اآل خليفة
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مطار  يف  العهد,  تقادم  عن  رغماً  كاأنني,  قطر  مطار  اإل��ى  و�ضلت 
اللد)43(يف فل�ضطني, قبل االحتالل االإ�ضرائيلي, فقد كان املطار مزداناً 
انتظموا  فل�ضطني,  باأبناء  مكتظة  ال�ضاحات  وكانت  فل�ضطني,  باإعالم 
��وا  ر���ضّ وق��د  قطر  �ضباب  ومعهم  ويهتفون,  ي��ه��زج��ون  حلقات  حلقات 
اأنف�ضهم يف �ضفوف اخوانهم الفل�ضطينيني وراحت "الكوفيات" تتطاير 

يف الهواء, ومل تعد تعرف, اقطري اأم فل�ضطيني �ضاحبها".

املطار يف مظاهرة كربى اإلى ق�ضر ال�ضيافة, وحمل  "خرجنا من 
ال�ضراب  يقدمون  واأخ���ذوا  ال��ن��وم,  غرفة  اإل��ى  حقائبي  فل�ضطني  اأب��ن��اء 
املقاعد  وي��ن��ظ��م��ون  ال��واف��دي��ن,  وي�ضتقبلون  ال�����ض��ي��وف  اإل���ى  وال��ق��ه��وة 

والكرا�ضي, حتى اأ�ضبح اأهل قطر يرحبون باأبناء قطر".

اآل ثاين يف مكتبه, وحتدثت  اأحمد علي  "زرت حاكم قطر ال�ضيخ 
اإليه عن ق�ضية فل�ضطني وكيان فل�ضطني, وا�ضتو�ضح كثرياً من االأمور 
عن موؤمتر امللوك والروؤ�ضاء, وحني هممت باالن�ضراف قال "هذا �ضيك 

بثالثني األف جنيه اإ�ضرتليني". 

ع��ارم��اً,  �ضعبياً  ا�ضتقبااًل  ي�ضتقبل  م��ك��ان  ك��ل  يف  ال�ضقريي  وك���ان 
ويح�ضل على موافقة اجلهات امل�ضوؤولة على م�ضروعه. عاد اإلى بريوت 
�ضوى  م�ضعاه  عليه  يعكر  ومل  لبنان,  يف  الالجئني  خميمات  زار  حيث 
حاول  ال�ضقريي  اأن  من  الرغم  على  احل�ضيني,  اأم��ني  احل��اج  معار�ضة 

ا�ضرت�ضاءه.

يقول ال�ضقريي: ق�ضيت يومني اآخرين يف بريوت, واأر�ضل يل احلاج 
اأمني احل�ضيني عددا من اعوانه اإلى القاعة ي�ضاغبون وي�ضو�ضون, فانهال 
عليهم اجلمهور �ضربا  وولوا هاربني, ومنذ اختارين جمل�س اجلامعة 
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ممثال لفل�ضطني اخذ احلاج امني يهاجمني يف جملته وجمال�ضه, فهو 
ال يرى يف الق�ضية الفل�ضطينية اإال من خالل "�ضماحته", وكان اأر�ضل 
للملك ح�ضني ر�ضالة يعرب فيها عن خماوفه على الكيان االأردين من 

الكيان الفل�ضطيني وكان موقفه يف غاية ال�ضوء.

قطاع  اإل��ى  ومنها  القاهرة  اإل��ى  و�ضافر  ق��دم��اً,  ال�ضقريي  وم�ضى 
العري�س  وكان  اإل��ى مطار  الطائرة  ال�ضقريي: و�ضلت بي  غ��زة, يقول 
ال�ضعب حول الطريق ي�ضرخ "يا �ضقريي بدنا �ضالح",  فاأجبت "افتحوا 

الطريق واأنا اأعدكم بال�ضالح".

خم�ضة  مببلغ  ال��ع��ج��رودي,  يو�ضف  للفريق  �ضيكاً  ال�ضقريي  كتب 
والتقى جماهري  الن�ضريات,  لتاأ�ضي�س مع�ضكر  اإ�ضرتليني   اآالف جنيه 
ال�ضعب الفل�ضطيني التي ا�ضتقبلته اأروع ا�ضتقبال, وخطب يف جموعها, 
وحاول اإزالة ما علق يف النفو�س من خيبات اأمل �ضابقة بالدول العربية, 
املتطوعني  لتدريب  مع�ضكر  باإن�ضاء  امل�ضري  غ��زة  ل��واء  حاكم  فاأقنع 
الفل�ضطينيني يف الن�ضريات, وقدم نفقات ذلك مما كان يف ح�ضابه يف 

البنك العربي با�ضم �ضندوق فل�ضطني. 

على  وات�ضاالته  رحالته  نتائج   1964 ني�ضان  يف  ال�ضقريي  عر�س 
اأنه  املوؤلفة مبوجب قرار موؤمتر القمة االأول, واأخربها  املتابعة  جلنة 
اإن�ضاء جلان حت�ضريية الختيار اأع�ضاء املجل�س الوطني املزمع  قد مت 
والروؤ�ضاء  امللوك  رج��ا  واأن��ه  القد�س,  مدينة  يف   1964/5/28 يف  عقده 
اأن يوفدوا وف��وداً على م�ضتوى عاٍل حل�ضور املوؤمتر, واأكد لهم معنى 
اللجنة  املناق�ضات يف  "ال�ضالح والكفاح", وقد كانت  الكيان, واأنه يعني 
با�ضتثناء  الدعوة  لتلبية  حكوماتهم  ا�ضتعداد  االأع�ضاء  واأعلن  هادئة, 

الوفدين ال�ضعودي وال�ضوري, اللذين التزما ال�ضمت. 
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مل  في�ضل  االأم��ري  )اإن  ال�ضقريي:  يقول  ال�ضعودي  املوقف  وع��ن 
ياأذن يل بزيارته والتحدث اإليه ب�ضاأن الكيان الفل�ضطيني, وكنت خالل 
جولتي يف الوطن العربي, اأزور ال�ضفارات ال�ضعودية, عا�ضمة.. عا�ضمة, 
الأبرق اإليه م�ضتاأذناً بال�ضفر اإلى اململكة العربية ال�ضعودية, لالت�ضال به 
وباأبناء فل�ضطني يف ال�ضعودية, ويبلغون فيها نحواً من ثالثني األفاً,مل 

يتح يل اأن اتفاهم(.

عن  عدم  ال�ضوري  الرئي�س  ممثل  اأع��رب  فيقول:    �ضوريا  عن  اأم��ا 
ال��ق��ي��ادة يف  راأي  الفل�ضطيني, وك���رر  ال��ك��ي��ان  اإن�����ض��اء  ر���ض��اه ع��ن ط��ري��ق��ة 
الفل�ضطينيني حتى تكون  القيام بانتخابات عامة بني  دم�ضق يف �ضرورة 
الفل�ضطيني,  ال�ضعب  جماهري  اإرادة  ع��ن  م��ع��ربة  الفل�ضطينية  ال��ق��ي��ادة 
دون  حتول  التي  العملية  امل�ضاعب  االأطر�س  من�ضور  لل�ضيد  و�ضرحت 
ق���ادة ح���زب البعث,  ل��ق��اءات��ي م��ع  االن��ت��خ��اب��ات, وك��ن��ت ق��د ف�ضلتها يف 
واأنني عقدت ما يقرب من ثالثني موؤمتراً �ضعبياً فل�ضطينياً با�ضتثناء 
ال��ت��ي  ال�ضعب"  "جماهري  واأن  االأخ�������رى,  واالج���ت���م���اع���ات  ال����ن����دوات 
الطريقة, ه��ذه  ع��ن  را���ض��ي��ة  االأط��ر���س  من�ضور  ال�ضيد  عنها   يتحدث 
وتكلم املندوب ال�ضوري مرة ثانية مبدياً اعرتا�ضه وحتفظاته, والواقع 
�ضلخت ليايل طويلة يف  اأن  بعد  ه��ذا احل��وار  اأط��ق �ضربا على  اأين مل 
متاهاته يف دم�ضق, فقلت لل�ضيد من�ضور االأطر�س "يا اأخي, اإن والدك 
�ضلطان با�ضا حينما قاد الثورة ال�ضورية مل ينطلق من معركة انتخابية, 
ولكنه انتخب نف�ضه الأداء واجب الن�ضال, ومل تكن احلركة الوطنية يف 
�ضوريا حتت و�ضاية اأحد, وان ال�ضعب الفل�ضطيني يرف�س اأن يكون تابعاً 
اأو حتت و�ضاية اأحد, نحن نقبل امل�ضورة االأخوية, ولكن �ضعبنا  الأحد, 
الذي يبني كيانه, ونحن نعترب مو�ضوع  الذي يقرر م�ضريه وهو  هو 
اأن يتدخل فيها, متاماً  الفل�ضطيني م�ضاألة داخلية لي�س الأحد  الكيان 

كما ال نتدخل يف االأمور الداخلية الأي بلد عربي". 

�ضلطان با�ضا االأطر�س
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�ضافر ال�ضقريي اإلى االأردن ليهيئ البناء, وجابه هناك الكثري من 
اأن يعقد  االأم��ر على  ا�ضتقر  اأن  اإلى  ال�ضعوبات,  امل�ضككني والعديد من 
املوؤمتر الفل�ضطيني يف فندق اإنرتكونتيننتال على جبل الزيتون, وقد 
جّند نف�ضه مع فريق ان�ضرفوا للعمل ليل نهار اإلى اأن اكتمل كل �ضيء. 

اإل��ى عمان ووج��دت عمان على غري ما  �ضافرت  ال�ضقريي:  يقول 
وتردد  والبيوت,  وال�ضوارع  املقاهي  متالأ  االإ�ضاعات  كانت  لقد  تركتها, 
ال�ضائعات اأن امللك ح�ضني ال يريد اأن يح�ضر املوؤمتر الفل�ضطيني, واأنه 
�ضافر اإلى العقبة ليكون بعيداً اأثناء انعقاد املوؤمتر, و�ضينيب عنه رئي�س 
الوزراء ال�ضيد بهجت التلهوين, توجهت اإلى العقبة للقاء امللك ح�ضني 
وكان يف ا�ضتقبالنا يف املطار  و�ضاألته عن �ضبب تخلفه, فقال: اإن امللوك 
و�ضينوب  اخلارجية,  وزراء  م�ضتوى  على  وف��وداً,  �ضري�ضلون  والروؤ�ضاء 
االأخ  اأن يكون  امللك: نحن نريد  ق��ال  عني رئي�س وزرائ���ي, وبعد ح��وار 
اثني على موقف  واأنا  بنف�ضي,  االفتتاح  و�ضاأح�ضر حفل  را�ضياً,  اأحمد 

ال�ضيد بهجت التلهوين االأردين يف تاأييد الكيان الفل�ضطيني.

اإلى  والعربية  الفل�ضطينية  الوفود  تكاملت  يف �ضباح 1964/5/28 
على  �ضوية  وجل�ضا  ال�ضقريي  وا�ضتقبله  ح�ضني  امللك  وو�ضل  امل��وؤمت��ر, 
املن�ضة مع الوزراء العرب واالأمني العام جلامعة الدول العربية, وبعد 
وللملك  اخلطيب  روح��ي  القد�س  بلدية  لرئي�س  الرتحيبية  الكلمات 
ح�ضني والأمني اجلامعة العربية عبد اخلالق ح�ضونة, األقى ال�ضقريي 
التي هي  الفل�ضطيني, وطريقه  بالكيان  املراد  خطاباً مطواًل بني فيه 
اإن�ضائه  تي�ضري  العربية يف  ال��دول  دور  وو�ضح  وال�ضالح,  الكفاح  طريق 

وتاأييده بعد قيامه.

 

بهجت التلهوين
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يقول ال�ضقريي: ثم جاء دوري يف الكالم   وكان ال�ضعب الفل�ضطيني 
يريد اأن ي�ضمع مني ماذا يريد هو بالكيان الفل�ضطيني, وكان امللك ح�ضني 
يريد اأن ي�ضمع مني ما دورهم بالن�ضبة اإلى الكيان الفل�ضطيني, وكذلك 
فقد كان العامل الدويل يريد اأن يفهم ما هذا الكيان الفل�ضطيني الذي 

مالأ ال�ضقريي الدنيا دوياً ب�ضاأنه.

واأمانة  الرئا�ضة  وانتخب مكتب  رئي�ضاً,  ال�ضقريي  املوؤمتر  انتخب 
ال�ضايف  عبد  وح��ي��در  )نابل�س(  امل�ضري  حكمت  ال�ضيد  فكان  امل��وؤمت��ر, 
)غزة( نائبني للرئي�س, وانتخب ال�ضيد نقوال الدر )�ضفا عمرو( اأميناً 

للموؤمتر.

  ان�ضرفت اللجان املختلفة بحما�ضة, ويف اليوم االأخري اقر املوؤمتر 
امليثاق والنظام كما قدمهما ال�ضقريي تقريباً, بل قرر املوؤمتر اعتماد 
واأعلن  الفل�ضطيني,  الكيان  ملفهوم  اإي�ضاحياً  بياناً  االفتتاحي  خطابه 
الفل�ضطينية(  التحرير  )منظمة  قيام  اخلتامية  اجلل�ضة  يف  امل��وؤمت��ر 
وطنه,  حترير  اج��ل  من  لكفاحه  وقائدة  الفل�ضطيني,  لل�ضعب  ممثلة 
وخوله,  التحرير,  ملنظمة  التنفيذية  للجنة  رئي�ضاً  ال�ضقريي  وانتخب 

مبوجب النظام االأ�ضا�ضي اختيار اأع�ضاء اللجنة.

التحرير  منظمة  قيام  الوطني  امل��وؤمت��ر  اأع��ل��ن  ال�ضقريي:  يقول 
الفل�ضطينية ممثلة لل�ضعب الفل�ضطيني وقائدة لكفاحه من اأجل حترير 
وطنه, وانتخبني رئي�ضاً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير, خمواًل اإياي 

مبوجب النظام االأ�ضا�ضي, اأن اأختار اأع�ضاء اللجنة التنفيذية.

حيدر عبد ال�ضايف
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بانبثاق  م���وؤذن���اً  الفل�ضطيني,  ال��ك��ي��ان  م��ي��الد  ال��ي��وم  ذل���ك  وك����ان 
التحرير  وجي�س  فل�ضطينية,  قيادة  يج�ضدها  الفل�ضطينية  ال�ضخ�ضية 
الفل�ضطيني, وال�ضندوق القومي الفل�ضطيني, واأجهزة اإعالمية واإدارية 
خالل  م��وج��ودة  تكن  مل  القومية  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  وجميع  وتنظيمية, 
خم�ضة ع�ضر عاماً, وهي االآن تولد من العدم وتبداأ من ال�ضفر. عزم 

ال�ضعب الفل�ضطيني على حترير وطنه.

اإلى  ال�ضقريي  عاد  املقد�ضة,  بق�ضيتها  العربية  االأم��ة  من  واإمياناً   
ال��ق��اه��رة يحمل م��ل��ف��ات امل���وؤمت���ر, وه��ن��اك ي��ق��ول ال�����ض��ق��ريي: ع���دت اإل��ى 
القاهرة ويف حقيبتي ملفات املوؤمتر, وكاأمنا جبال هماليا على كتفي, فاإن 
الذي يعرف م�ضاعب الق�ضية الفل�ضطينية يف م�ضتوياتها الفل�ضطينية 
والعربية والدولية, يفهم ما اأعني, ويفهم ما اأقول, ومن الذين يفهمون 
ما اأعني وما اأقول وزير اخلارجية ال�ضوفيتية ال�ضيد اأندريه جروميكو, 
فقد رافق الق�ضية الفل�ضطينية منذ عام 1947, وقد لقيته يف منا�ضبات 
اأم  اأُهنيك  هل  اأدري  يل:ل�ضت  فقال  التحرير  منظمة  قيام  بعد  الحقة 

اأعزيك! 

حمل ال�ضقريي على كتفية م�ضاعب الق�ضية الفل�ضطينية واأعباءها,  
فال�ضعب  املنظمة,  قيادة  اختيار  م�ضاألة  ال�ضعوبات  ه��ذه  اأول��ى  وكانت 
الفل�ضطيني م�ضرد يف اأقطار عدة, بال موؤ�ض�ضات وطنية وال �ضلطان اأو 
قانون, وكان اختيار االأع�ضاء ممن ير�ضى عنهم ال�ضعب الفل�ضطيني, 
انتهى  اأن  اإلى  �ضبه م�ضتحيل,  اأم��راً  العربية  وتر�ضى عنهم احلكومات 
به االأمر يف نهاية املطاف اإلى اختيار اأع�ضاء هذه املنظمة, يقول: وقع 
ومن  الغربية  ال�ضفة  اأب��ن��اء  من  الفل�ضطينية,  القيادة  على  اختياري 
قطاع غزة, ومن الفل�ضطينيني يف �ضوريا ولبنان, واأح�ضب اأين مل اأكن 

وزير اخلارجية ال�ضوفيتية اأندريه 
جروميكو
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خمطئاً يف اختيارهم فاإنهم مواطنون خمل�ضون, وقد ا�ضرتاح ال�ضعب 
العربية,  احلكومات  مع  مب�ضاعبي  علم  على  كان  الأن��ه  االختيار  لهذا 
ومع هذا الذي ي�ضمى املنظمات الفل�ضطينية, واأنا اأعني جلهم ال كلهم.

 دعا ال�ضقريي اللجنة التنفيذية اإلى االجتماع االأول يف القد�س, 
يف بيت جماور لفندق االإمب�ضادور)44(, وا�ضتغرقت اأعمال الدورة االأولى 
اخت�ضا�ضها,  ال��ت��ح��ري��ر,  منظمة  ���ض��وؤون  يف  ل��ل��ت��داول  ك��ام��اًل  اأ���ض��ب��وع��اً 
خططها, متويلها, وكان اأول اإجنازات الدورة تكوين ال�ضندوق القومي 

الفل�ضطيني واختيار اأع�ضائه. 

ان�ضرف ال�ضقريي الى بيته يف لبنان ليعد خطة �ضاملة متكاملة 
عليها  ات��ف��ق  ال��ت��ي  العري�سة  اخل��ط��وط  ���س��وء  ع��ل��ى  املنظمة  لن�ساط 
من  الكثري  �ضماع  عن  اأُذن��ي��ه  واأ���ض��م  التنفيذية,  اللجنة  اجتماعات  يف 
ال�ضيحات واالتهامات التي وجهت اإليه, والى من اختارهم من اأع�ضاء 
اللجنة التنفيذية, وغدا بيته يف بلدة كيفون خلية نحل وعمل ومركز 
ال��ن��دوات  ذل���ك، يعقد  و���س��ط  ال�سقريي،  وك���ان  وا���س��ع،  اإع��الم��ي  ن�ساط 
م��ا ميكن  الإع���داد  امل��ج��االت  ك��ل  الفل�ضطينيني يف  ب��اخل��رباء  وي�ضتعني 
من  وخ��رج  االإ�ضكندرية,  يف  الثاين  القمة  موؤمتر  الجتماعات  تقدميه 
ذلك كله مب�ضروع �ضامل مف�ضل, اأولى اجلانب الع�ضكري فيه اهتماماً 

كبرياً, وا�ضتعان من اجله بالزعيم �ضوكت �ضقري )لبناين(.

وهنا يقول: وجاءين الزعيم �ضوكت �ضقري مبذكرة وافية تتناول 
فل�ضطينية,  كتائب  الإن�����ض��اء  وامل��ال��ي��ة  واالإداري�����ة  التنظيمية  ال��ن��واح��ي 
اأن  ت�ضتطيع  وم��ت��و���ض��ط��ا,  خ��ف��ي��ف��اً  ���ض��الح��اً  م�ضلحة  احل���رك���ة,  خفيفة 
لعمل  كاملة  لديَّ خطة  تكاملت  وبهذا  الع�ضابات,  تقوم مبهمة حرب 
منظمة التحرير الفل�ضطينية تتناول الن�ضاطات الع�ضكرية وال�ضيا�ضية 

�ضوكت �ضقري
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واالإعالمية واملالية والتنظيمية, و�ضمت هذه اخلطة اإلى ملف املجل�س 
وبقيت  الفل�ضطينية,  التحرير  منظمة  عنه  انبثقت  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
يف  اأطمع  واأن��ا  االإ�ضكندرية,  يف  والروؤ�ضاء  امللوك  موؤمتر  انعقاد  انتظر 
الو�ضول اإلى هدفني: االأول االعرتاف مبنظمة التحرير الفل�ضطينية 
ممثلة لل�ضعب الفل�ضطيني, والثاين املوافقة على اخلطة ال�ضاملة التي 

اأعددتها, وتوفري االأموال الالزمة لها. 

تكاملت خطة عمل منظمة التحرير يف خمتلف املجاالت, و�ضمها 
ال�����ض��ق��ريي اإل����ى م��ل��ف امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ال����ذي ان��ب��ث��ق��ت ع��ن��ه منظمة 
التحرير الفل�ضطينية, واخذ ينتظر انعقاد موؤمتر القمة, وهو يتطلع 
ممثلة  الفل�ضطينية  التحرير  االع��رتاف مبنظمة  االأول  اإل��ى هدفني: 
لل�ضعب الفل�ضطيني, والثاين املوافقة على اخلطة ال�ضاملة التي اأعدها, 
وتوفري االأموال الالزمة لها, وقد جابه يف فرتة االنتظار حمالت �ضعت 

اإلى تخريب ما خطط ور�ضم, والى توجيه خمتلف االتهامات اإليه. 

ح��م��ل ال�����ض��ق��ريي امل��ل��ف��ات اإل���ى اال���ض��ك��ن��دري��ة, م��ع اأع�����ض��اء اللجنة 
التنفيذية, وقد قام بزيارة امللوك والروؤ�ضاء زيارات املجاملة املعروفة, 
�ضيلقيه,  ال��ذي  اخلطاب  املوؤمتر  الجتماعات  ال�ضابقة  الليلة  يف  واأع��د 

وت�ضاور يف اأمره مع رفاقه اأع�ضاء اللجنة التنفيذية.

روح  ت�ضودها  والروؤ�ضاء  بامللوك  لقاءاتي  )وكانت  يقول:  هذا  ويف 
والرئي�س  في�ضل,  )امل��ل��ك(  االأم��ري  اثنني:  مع  اإال  واالنفتاح  املجاملة 
جناحه  يف  في�ضل  االأم���ري  زرت  فقد  احل��اف��ظ,  اأم��ني  الفريق  ال�ضوري 
ومعي اأع�ضاء اللجنة التنفيذية, و�ضرحت.. و�ضرحت, ولكنه كان بذكائه 
ودهائه يدير احلديث اإلى موا�ضيع اأخرى, عقد موؤمتر القمة جل�ضته 
امل�ضورين,   اأجهزة  من  متتاليات  متواثبات  وم�ضات  حتت  االفتتاحية 
بحث  فجرى  ال�ضحف,  يف  علنية  القاعة,  يف  �ضرية  جل�ضاته  وتعاقبت 

الرئي�س ال�ضوري الفريق اأمني احلافظ
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تقرير القائد العام الفريق علي عامر, وتقرير هيئة حتويل الروافد, 
وعر�س ال�ضيد عبد اخلالق ح�ضونة تقريره التقليدي الذي يكتبه عادة 
الدكتور �ضيد نوفل االأمني العام امل�ضاعد, من االألف اإلى الياء, فاأ�ضهب 

يف �ضرح العالقات العربية.

والواقع اأنني مل اأكن متحم�ضاً يف االأ�ضل لتحويل م�ضروع الروافد, 
اجلل�ضات,  ب��داأت  اإ�ضرائيل.  عن  كلية  ب�ضورة  امل��اء  يقطع  ال  الأن��ه  اأواًل, 
واألقيت الكلمات, وبحثت تقارير القيادة العربية املوحدة وهيئة حتويل 

روافد االأردن واالأمني العام جلامعة الدول العربية(. 

ال�ضقريي  فتكلم  الفل�ضطيني,  الكيان  مو�ضوع  دور  اأخ���رياً  ج��اء   
حمواًل املوؤمتر كله اإلى موؤمتر للق�ضية الفل�ضطينية, ال موؤمتر لتحويل 
الفل�ضطيني   الكيان  مو�ضوع  عاجلت  )وق��د  يقول:  ه��ذا  الروافد, ويف 
موجزاً  ���ض��ردا  يتعدى  وال  ال��ع��ام  االأم���ني  تقرير  االأول  ث��الث��ة:  تقارير 
الجتماع املجل�س الوطني بالقد�س دون ان يقرتح �ضيئاً اأو يو�ضي ب�ضيء, 
القيادة  تقرير  والثاين  العربية,  اجلامعة  يف  "احلياد"  تقاليد  فهذه 
الفل�سطيني  الع�سكري  الن�ساط  حتديد  يرتك  وهو  املوجودة،  العربية 
للدول العربية املعنية والقيادة العربية هيئة ر�ضمية ت�ضتمد اخت�ضا�ضها 
من الدول العربية وهي حري�ضة اأن تبتعد عن عمل ع�ضكري نابع من 
والثالث تقرير  العربية,  الدول  اأرا�ضي  اإلى  ن�ضاطه  "ال�ضعب" وميتد 
موؤمتر  واأ�ضبح  الكلمة,  طلبت  وهنا  الفل�ضطينية,  التحرير  منظمة 

القمة من هذه اللحظة موؤمتراً للق�ضية الفل�ضطينية(.
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�ضرح ال�ضقريي يف كلمته املطولة مراحل اإن�ضاء الكيان الفل�ضطيني, 
وبنّي اأن دور الدول العربية هو تي�ضري البناء وت�ضهيله, ال اإن�ضاوؤه وبناوؤه, 
الع�ضكري, الأن  اأهمية اجلانب  واأكد  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  فتلك مهمة 
املنظمة بدون ذلك ج�ضد بال روح, ولن يتم حترير فل�ضطني اإال بالكفاح 

امل�ضلح, وعلى اأر�س فل�ضطني. 

اأبدى بع�س امللوك ا�ضتغرابهم ملا �ضمعوا من ال�ضقريي, ويف ذلك 
يقول: وتكهرب جو اجلل�ضة, وتطلع اإيلَّ الرئي�س اللبناين �ضارل احللو 
منا�ضداً الهدوء وال�ضكينة, وت�ضاءلت, اأالأننا �ضعب من الالجئني تنكرون 
علينا حقنا يف اأن نن�ضئ كياننا كما نريد اإن�ضاءه!  لقد اأن�ضاأمت كياناتكم 
كما اأردمت ومل يتدخل اأحد يف �ضوؤونكم,  فلماذا هذا التدخل يف �ضوؤوننا, 
لقد رف�ضنا االنتداب والو�ضاية منذ زمان طويل,  فهل تفر�س علينا 
العربي؟!   الوطن  يف  م�ضردين  الجئني  اأ�ضبحنا  الأننا  االآن  الو�ضاية 
االآم��ن يف  املواطن  اأكرث من  ورعاية  "لالجئ" حقوقاً  اأن  اأح�ضب  اإنني 
وطنه, ولي�س عاراً اأن يكون املرء الجئاً, ولكن العار كل العار اأن ينتق�س 
اآل �ضعود الجئاً يف الكويت  من حقوقه و�ضيادته, اأمل يكن عبد العزيز 

عند اآل ال�ضباح, ثم نه�س نه�ضته املعروفة واأ�ضبح �ضيد اجلزيرة؟

واأدرك املوؤمترون اأن نقطة االنفجار قد اأ�ضبحت يف ثنايا حديثي,  
حممل  وه��و  امل��وؤمت��ر  عقد  ينفرط  ال  "مقاطعتي" حتى  م��ن  ب��د  وال 
امل��وؤمت��ر  ك���اف لت�ضفية  ال��ع��رب��ي��ة, وك���ل منها  ب��اأح��م��ال م��ن اخل��الف��ات 
اأرجو من  ووج��وده,  فتدخل الرئي�س اجلزائري اأحمد بن بال, وقال: 
يف  يعي�س  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإن  بها,  يقنع  اأن  في�ضل  االأم���ري  �ضمو 
ظروف اأ�ضعب من الظروف التي عا�ضها ال�ضعب اجلزائري, ويف بداية 
احلركة اجلزائرية مل ن�ضتطع اأن جنمع كل النا�س,  كان عندنا خ�ضوم 

الرئي�س اللبناين �ضارل احللو
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يزال  وال  انت�ضرنا,  ثم  وا�ضتمرت,   ب��داأت  احلركة  ولكن  ومعار�ضون,  
اأن تكون منظمة التحرير قادرة على  عندنا خ�ضوم ومعار�ضون, املهم 
جمع اأكرب عدد ممكن من ال�ضعب الفل�ضطيني وهذا يكفي يف البداية.   
االأخ بوتفليقة وزير اخلارجية ح�ضر املجل�س الوطني يف القد�س يف اأيار 
للغاية,  اإن االجتماع كان ناجحاً  اإلينا بتقرير يقول فيه  الفائت, وعاد 
متثل  التحرير  منظمة  واإن  باالإجماع,  ال�ضقريي  انتخب  املوؤمتر  واإن 
ال�ضعب الفل�ضطيني, واإين اأ�ضاأل �ضمو االأمري في�ضل, ماذا نقول لل�ضعب 
منظمة  قيام  على  ن��واف��ق  مل  نحن  اإذا  العربية  ول��الأم��ة  الفل�ضطيني 
اأن نقوم  ن�ضتطيع  امللوك والروؤ�ضاء  الفل�ضطينية؟ وهل نحن  التحرير 
الوطنية  احل��رك��ات  ت��ب��داأ  وه��ل  الفل�ضطيني؟  ال�ضعب  ب��ني  بانتخابات 
بطريقة االنتخاب؟ والتفت الرئي�س اجلزائري اإلى االأمري في�ضل وهو 
يقول: اأعتقد يا �ضمو الرئي�س اإننا موافقون على نقطة واحدة وهي اأن 
منظمة التحرير الفل�ضطينية ممثلة لل�ضعب الفل�ضطيني, وال داعي اأن 
اأن ننتقل  اأقرتح  نقف طوياًل عند االأمور االإجرائية وال�ضكلية, واإنني 

اإلى بحث مطالب منظمة التحرير واحداً واحداً. 

عار�ضوه فيما ذهب اإليه, الأنه جتاوز املهمة التي اأوكلت اإليه, وتوتر 
اأن منظمة  جو املوؤمتر, لوال تدخل الو�ضطاء, فوافق احلا�ضرون على 
مطالب  ب�ضاأن  اأما  الفل�ضطيني.  ال�ضعب  ممثلة  الفل�ضطينية  التحرير 
الفل�ضطيني,  التحرير  جي�س  اإن�ضاء  االأم���ر,  اآخ��ر  تقرر  فقد  املنظمة, 
يف  املحلية  القيادات  اأو  املوحدة،  للقيادة  التبعية  ب�سرط  ُقّيد  كان  واإن 
ال��دول  تربعت  ثم  فقط,  للمنظمة  تابعاً  ي��رتك  ومل  العربية,  ال��دول 
الع�ضكرية, ومبليون  للجوانب  دينار ون�ضف  العربية بخم�ضة ماليني 
دينار مليزانية منظمة التحرير املدنية, وتعهد امللوك والروؤ�ضاء بالوفاء 

اأحمد بن بال
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م�ضروع  اأما  دولهم.  على  املرتتبة  احل�ض�س  ودفع  املالية  بالتزاماتهم 
اختلف  فقد  املنظمة,   املقدم من  فل�ضطني(  لتحرير  املالية  )املوؤ�ض�ضة 
حوله املجتمعون, وقرروا تكليف االأمني العام للجامعة,  بتاأليف جلنة 
موؤمتر  دورة  اإل��ى  عنه  تقرير  وتقدمي  امل�ضروع,  هذا  لدرا�ضة  برئا�ضته 

القمة املقبلة. 

واإل��ى  العمل,  اإل��ى  القمة  م��وؤمت��ر  انتهاء  بعد  ال�ضقريي  ان�ضرف 
التحرير  اإن�ضاء جي�س  �ضيما  الفل�ضطيني حقيقة حية, ال  الكيان  جعل 
الفل�ضطيني. كان �ضجره من العمل ال�ضيا�ضي, ومن االأمم املتحدة دافعاً 
اإلى  التنفيذية  اللجنة  دعا  العمل.  هذا  يف  جوارحه  بكل  لالندفاع  له 
اجتماع عاجل الختيار قيادة اجلي�س, على الرغم من علمه باأن املنطق 
وا�ضتق�ضى  �ضاأل  القيادة.  له  تختار  ثم  اأوال,  اجلي�س  اإن�ضاء  اإل��ى  يدعو 
ال�سباط  م��ن  ع�����س��رة  اخ��ت��ي��ار   1964/9/10 يف  مت  اأن  اإل���ى  وا���ض��ت�����ض��ار, 
منهم  لتتكون  العربية,  االأق��ط��ار  خمتلف  يف  امل�ضتقلني  الفل�ضطينيني 

قيادة جي�س التحرير, قبل اأن يكون هناك جي�س اأو �ضالح. 

العربية,  ال��دول  مع  اجلي�س  ب�ضاأن  ال�ضقريي عقبات كربى  جابه 
بعد  طويل  نقا�س  )ودار  ال�ضقريي:  يقول  ه��ذا  ويف  ع�ضكري,  بع�ضها 
ذلك حول كيفية اإن�ضاء جي�س التحرير وعالقته بالقيادة العامة ودوره 
التفا�ضيل  واإدارات��ه وكثري من  املعركة وتدريبه وت�ضليحه ومتويله  يف 

االأخرى؟

حتت  واق��ع��اً  الفل�ضطيني  اجلي�س  ي��ك��ون  اأن  ل��ذل��ك,  طبيعياً,  "وكان 
ال�ضيادة العربية منذ اللحظة االأولى التي يخرج فيها اإلى حيز الوجود, وقد 
حاولت كل جهدي اأن يكون جي�س فل�ضطني تابعاً ل�ضعب فل�ضطني, ملنظمة 

التحرير الفل�ضطينية, �ضاأنه يف ذلك �ضاأن اأي جي�س عربي تابع حلكومته".
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 وعلى عادته يف اجلراأة وو�ضع الدول اأمام االأمر الواقع, �ضافر اإلى 
غزة, ويقول: وما هي اإال ب�ضعة اأي��ام حتى كنت يف قطاع غزة مع 400 
األف فل�ضطيني بني مواطن والجئ, وهبطت يف مطار العري�س, الأرى 
جموع ال�ضعب الفل�ضطيني يتقدمهم الفريق العجرودي وكبار موظفي 

القطاع.

يقول ال�ضقريي: واجتمع املجل�س الت�ضريعي يف غزة )1965/3/15( 
اأقر املجل�س  اأو ثالثة,  اإلى ثانية  ومن القراءة االأول��ى, من غري حاجة 
م�ضروع  باالإجماع  واأق��ر  االج��ب��اري  التجنيد  قانون  م�ضروع  باالإجماع 

التجنيد االإجباري الفل�ضطيني. 

 عاد ال�ضقريي اإلى القاهرة ليجد �ضياًل من الربقيات والعرائ�س 
من جماهري ال�ضعب الفل�ضطيني يف خمتلف االأقطار العربية تطالب 

باالن�ضمام اإلى جي�س التحرير. 

قام ال�ضقريي, مع القيادة الفل�ضطينية, بجولة يف االأقطار العربية, 
�ضعبة  مهمته  وكانت  الفل�ضطيني,  اجلي�س  كتائب  اإن�ضاء  على  ليعمل 
اإن�ضاء قوات  يف بع�س االأقطار, و�ضهلة يف االأقطار االأخرى, ومت اأخرياً 

)القاد�ضية( يف العراق.

يقول ال�ضقريي: وكانت مهمتي ي�ضرية غاية يف الي�ضر, فقد وافقت 
رئا�ضة االأركان العراقية على جتنيد الفل�ضطينيني يف العراق, واأحلقت 
عدداً منهم يف املعاهد الع�سكرية وكلية ال�سباط، وتوالت زياراتي ملع�سكر 
الر�ضيد يف �ضاحية بغداد حتى غدا مع�ضكر الر�ضيد حتت ت�ضرف ال�ضعب 
الفل�ضطيني, اأو كاأنه قطعة من االأر�س الفل�ضطينية, وقوات )حطني( 

يف �ضورية, وقوات )عني جالوت( يف غزة. 
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وعام  نهايته,  ال��ى  بدايته  ع��ام عمل مت�ضل, من   1965 ع��ام  وك��ان 
ال�ضيا�ضية  موؤ�ض�ضاته  بجميع  الفل�ضطيني  الكيان  لبناء  اله��ث  ن�ضال 
عارفاً  ال�ضقريي  وك��ان  والتنظيمية,  واالإعالمية  واملالية  والع�ضكرية 
مب�ضقة البناء بني االأنقا�س واخلرائب, ومع احلكومات العربية, وبعد 
اأي���ام م��ن اال���ض��رتاح��ة يف القاهرة اإث��ر اجل��ول��ة التي ق��ام بها يف ال��دول 
القاهرة,  يف  مكتبه  على  ي��رتدد  اأخ��ذ  التحرير,  جي�س  الإن�ضاء  العربية 
فيجد وفود الفل�ضطينيني قد �ضبقته تلح ال�ضتكمال بناء الكيان, ويجد 
اإلى املبادرة بتنظيم ال�ضعب  اأكدا�ضاً من الر�ضائل من كل مكان تدعوه 

الفل�ضطيني وتعبئة طاقاته وقدراته. 

كان اأول عمل ان�ضرف له ال�ضقريي اإن�ضاء اإذاعة ملنظمة التحرير 
الفل�ضطينية, وقد اآمن على الرغم من االنتقادات التي وجهت اإليه يف 
هذا ال�ضاأن, اأن االإذاعة الزمة و �ضرورة "فاإذا كانت االإذاعة الزمة ل�ضعب 
اآمن يف وطنه م�ضتقر يف دياره, وله حكومته وحريته وا�ضتقالله, فاإنها 
لل�ضعب الفل�ضطيني األزم, وقد فقد وطنه ودياره, وتباعدت منازله, ومل 
اإال عن طريق االإذاع��ة,  اأو االجتماع اليه  يعد من و�ضيلة لالت�ضال به 

بالتعبئة والتوجيه".

افتتحت االإذاعة يف مطلع اآذار 1965, بعد اأن اأعطت وزارة الثقافة 
���ض��اع��ات  اأجر– ���ض��ت  –مقابل  امل��ن��ظ��م��ة  م�����ض��ر  ال��ق��وم��ي يف  واالإر�����ض����اد 
م��ن ب��رام��ج اإح����دى حم��ط��ات��ه��ا, وب��ع��د اأن و���ض��ع ع���دد م��ن االإذاع���ي���ني 
األقى  وقد  املنظمة,  ت�ضرف  حتت  وكفاءاتهم  خرباتهم  الفل�ضطينيني 
اأطلق فيها  االإذاع��ة, وكانت كلمة عاطفية  افتتاح هذه  ال�ضقريي كلمة 

جلنانه وم�ضاعره العنان, وهو يخاطب اأبناء فل�ضطني. 
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ان�ضرف ال�ضقريي بعد ذلك الى اإلى اإن�ضاء مركز االأبحاث للق�ضية 
الكفاءات  خ��رية  فيه  وجتمعت  ب�ضرعة,  امل��رك��ز  تاأ�ض�س  الفل�ضطينية. 
املراجع  لتوافر  بريوت  يف  املركز  يكون  اأن  على  وحر�س  الفل�ضطينية. 
العلمية واالت�ضاالت ال�ضهلة هناك, من جهة, والأنه اأراد اأن يدفع  عنه, 
من  م�ضر,  �ضيطرة  حتت  وقوعهما  تهمة  عملي  ب�ضكل  املنظمة,  وع��ن 

جهة اأخرى. 

خطا ال�ضقريي خطوة ثالثة, على الرغم من ال�ضعوبات الكبرية 
التي وقفت يف وجهها, وهي تاأ�ضي�س مكاتب للمنظمة يف اأقطار الوطن 
املكاتب يف نظره, ونظر من معه, �ضرورة  العربي ويف اخل��ارج, وكانت 
الزمة ال بد منها, الأن للفل�ضطينيني يف اأماكن جتمعهم, م�ضاكل خا�ضة 
وعامة مع ال�ضلطات املحلية, يجب اأن يتولى معاجلتها مكتب يفتح يف 
هذا القطر وذاك, واحتمل ال�ضقريي اأ�ضهم نقد كثرية وجهت اإليه يف 
هذا ال�ضاأن, واتهمته باأنه اإمنا يبني �ضفارات, ويتوهم اأنه رئي�س دولة, 
ووجهت االتهامات اإلى االأ�ضخا�س الذين اختريوا الإدارة املكاتب, وقد 
البلدان  املكاتب يف  وافتتحت  كله, وم�ضى يف طريقه,  ذلك  �ضرب على 

العربية, ويف نيويورك قريباً من االأمم املتحدة. 

وكانت ال�ضعوبة الكربى التي جابهت ال�ضقريي هي املال, فقد �ضكا 
رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضندوق القومي له مراراً اأن احلكومات العربية 
تتباطاأ يف الوفاء بالتزاماتها املالية التي اأقرها موؤمتر القمة الثاين يف 
االإ�ضكندرية, لذلك قام بجولة خاطفة, بداأها بلقاء حاكم قطاع غزة, 
الذي عر�س على  التحرير(  قانون )�ضريبة  واتفق معه على م�ضروع 

املجل�س الت�ضريعي يف غرة, فاأقره يف 1965/4/15.

خ�����ط�����ا ال���������ض����ق����ريي 
الرغم  ثالثة, على  خطوة 
م��ن ال�����ض��ع��وب��ات ال��ك��ب��رية 
ال���ت���ي وق���ف���ت يف وج��ه��ه��ا, 
وه������ي ت���اأ����ض���ي�������س م��ك��ات��ب 
للمنظمة يف اأقطار الوطن 

العربي ويف اخلارج
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واكتفت  التحرير,  �ضريبة  على  احل��ك��وم��ة  اع��رت���ض��ت  االأردن  يف 
اعتلى  )ال���ذي  في�ضل  امل��ل��ك  وواف���ق  للمنظمة,  امل��ق��ررة  ح�ضتها  ب��دف��ع 
العر�س بعد امللك �ضعود( على حتويل ح�ضة اململكة العربية ال�ضعودية 
من  مبالغ  اقتطاع  على  يوافق  ومل  التحرير,  ملنظمة  التزاماتها  من 
رواتب الفل�ضطينيني العاملني يف ال�ضعودية ل�ضالح ال�ضندوق القومي 
الفل�ضطيني, ووافقت الكويت على دفع االلتزامات املالية املقررة عليها, 
من  التحرير  �ضريبة  اإداري���ة-  -ب�ضورة  املالية  وزارة  حت�ضم  اأن  وعلى 
رواتب الفل�ضطينيني فيها, و�ضمحت باإن�ضاء مكتب ملنظمة التحرير يف 
الكويت, واأقرت لبنان دفع التزاماتها ملنظمة التحرير الفل�ضطينية, عدا 
ومنحته  ب��ريوت  يف  للمنظمة  بفتح مكتب  و�ضمحت  التحرير,  �ضريبة 

احل�ضانة الدبلوما�ضية.

ع���اد ال�����ض��ق��ريي م��ن ج��ول��ت��ه ت��ل��ك اإل���ى ال��ق��اه��رة ليجد ال��ت��ربع��ات 
اإل��ى  و�ضلت  ق��د  العربية  االل��ت��زام��ات  وبع�س  الطوعية  وامل�����ض��اه��م��ات 

ال�ضندوق القومي, وحّلت بع�س االأزمة املالية. 

 ,1965/2/17 يف  القاهرة  بورقيبة  احلبيب  التون�ضي  الرئي�س  زار 
والتقاه ال�ضقريي, وتذاكرا معاً ما م�ضى من االأحداث واخلدمات التي 
قدمها ال�ضقريي لق�ضية تون�س يف االأمم املتحدة, لكن ال�ضقريي فوجئ 
بع�س  يف  يدعو  التون�ضي  بالرئي�س   1965 اآذار  من  االأول  االأ�ضبوع  يف 
اإلى  االأردن,  الغربية يف  ال�ضفة  عدد من مدن  األقاها يف  التي  خطبه, 
االعرتاف باالأمر الواقع والتعاي�س ال�ضلمي مع اإ�ضرائيل, والقبول بها 
دولة قائمة, وكاد ال ي�ضدق ما نقل اإليه لوال اأن الرئي�س بورقيبة كرره 
وتركيا  ولبنان  االأردن  يف  ال�ضحفية  موؤمتراته  ويف  جولته,  يف  م��رات 

ويوغو�ضالفيا وتون�س.

الرئي�س التون�ضي احلبيب بورقيبة
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فيه رف�س  اأعلن  �ضحفياً  ال�ضقريي يف 1965/4/22 موؤمتراً  عقد 
مقرتحات الرئي�س بورقيبة، وهاجمه بعنف، ودعا اإلى اإ�سقاط ع�سوية 
لكن  العربية,  القمة  م��وؤمت��رات  وم��ن  العربية,  اجل��ام��ع��ة  م��ن  تون�س 
بتاريخ  ال��دوري  اجتماعها  يف  اتخذت  وال��روؤ���ض��اء,  امللوك  ممثلي  جلنة 
روؤ���ض��اء  جمل�س  اج��ت��م��اع  اإل���ى  امل��و���ض��وع  ب��اإح��ال��ة  تو�ضية   1965/4/28
احلكومات العربية التايل, ويف االجتماع الذي عقد من 1965/5/30-26 
الرئي�س  ال�ضقريي م��ط��واًل ع��ن خ��ط��ورة موقف  ال��ق��اه��رة, وحت��دث  يف 
من  تون�س  بف�ضل  وط��ال��ب  العربي,  االإج��م��اع  ع��ن  وخ��روج��ه  التون�ضي 
اجلامعة العربية, لكن اكتفي مب�ضروع قرار يرف�س مقرتحات الرئي�س 
بورقيبة, ويوؤكد مت�ضك الدول العربية مبقررات موؤمتري القمة االأول 

والثاين.

موافقة  ع��دم  واأع��ل��ن  ال�ضعيف,  ال��ق��رار  ه��ذا  ال�ضقريي  ا�ضتنكر 
اأن  اأعلنت  يقول:  احتجاجا.  االجتماع  قاعة  وخ��رج من  عليه,  املنظمة 
اإال  اأمامي  �ضبيل  ال  واأن  ال��ق��رار,  ه��ذا  على  توافق  ال  التحرير  منظمة 
من  وخرجت  الهزيل,  القرار  لذلك  ا�ضتنكاراً  اجلل�ضة,  من  االن�ضحاب 
القاعة, وهرول ال�ضحفيون من حويل ي�ضاألون عن ال�ضبب, فقلت لهم: 
ا�ضاألوا روؤ�ضاء احلكومات العربية الذين ي�ضرحون لكم يف اخلارج على 

النقي�س مما يقولون يف الداخل!

ك�ضب  اإل��ى  ي�ضعى  للمنظمة,  رئي�ضاً  اأ�ضبح  منذ  ال�ضقريي,  اأخ��ذ 
املع�ضكر اال�ضرتاكي,  اإلى  الفل�ضطينية, فاجته  العاملي للق�ضية  التاأييد 
وعلى راأ�ضه االحتاد ال�ضوفييتي, وطرق باب �ضفاراته يف كل بلد عربي, 
تاأييد  يف  مطالبه  لهم  و�ضرد  ال�ضوفييت,  ال��دول��ة  رج��ال  كبار  والتقى 
ثقافية,  وبعثات  وم�ضاعدات  ع�ضكرية,  معونات  منهم  وطلب  املنظمة, 

امللك في�ضل بن عبد العزيز
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دائماً  اجل��واب  لكن  مو�ضكو,  يف  للمنظمة  مكتب  افتتاح  على  وموافقة 
كان االعتذار عن حتقيق ذلك ب�ضبب الظروف الدولية.

يقول ال�ضقريي: وكان اجلواب اإن االحتاد ال�ضوفييتي يقدر جهودي 
الظروف  "ولكن  ال�ضوفييتي,  الدولية, و�ضداقتي لالحتاد  املنظمة  يف 
الدولية يف الوقت احلا�ضر, ولكن موقفنا من ق�ضية فل�ضطني, ولكن 
�ضفارتنا  واأن  ندر�س,  اأن  علينا  يفر�س  ذلك  كل  اإ�ضرائيل,  من  موقفنا 
مفتوحة لك على الدوام لتنقل اإلينا اآراءك يف الق�ضية الفل�ضطينية ويف 

�ضائر ال�ضوؤون العربية والدولية, و�ضنظل اأ�ضدقاء على الدوام".

يف  واإحلاحه  الفل�سطيني،  ال�سعب  من  املتوا�سلة  ال�سغوط  واأم��ام 
طلب ال�ضالح, اجته ال�ضقريي اإلى ال�ضني ال�ضعبية, وكان على معرفة 
ات�ضل  وق��د  ع��ام 1955,  ب��ان��دون��غ  م��وؤمت��ر  اأي���ام  اإن الي منذ  ب�ضو  قوية 
بال�ضفارة ال�ضينية يف القاهرة معرباً عن رغبته يف زيارة ال�ضني, فجاءه 
لل�ضقريي,  �ضخ�ضية  وب��دع��وة  ب��ال��زي��ارة,  بالرتحيب  �ضريعاً  اجل���واب 

ور�ضمية بو�ضفه رئي�ضاً للمنظمة. 

الزيارة,  يف  �ضريافقه  الذي  الوفد  اختيار  عند  ال�ضقريي,  حر�س 
على اأن يكون االأع�ضاء من اللجنة التنفيذية, واملجل�س الوطني, وجي�س 
والت�ضريعية,  التنفيذية  ال�ضلطات  فيه  لتتمثل  الفل�ضطيني,  التحرير 
من  تريده  ال��ذي  الع�ضكري  العون  اإل��ى  املنظمة  تطلعات  عن  وليعرب 
ال�ضني, ويف هذا يقول ال�ضقريي: لقد جئنا اإلى بكني بواقع اثني ع�ضر 
فل�ضطينياً لنمثل ال�ضعب الفل�ضطيني ولكننا االآن اأ�ضبحنا بكم �ضبعمائة 

مليون, وهذه بداية الن�ضر مهما طال الزمان.

يف  ال�ضني  اإل��ى  القاهرة  يرافقه,  ال��ذي  وال��وف��د,  ال�ضقريي  غ��ادر 
بكني,  تلتها  كانتون,  زاره��ا  التي  االأول���ى  املدينة  وكانت   ,1965/3/15
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فاأوهان, وهان �ضاو, واأخريا �ضانغهاي, وقد كانوا ي�ضتقبلون يف كل مكان 
باحلفاوة والالفتات واالأعالم, وتقام لهم احلفالت وتعقد االجتماعات 
رجال  كبار  وي�ضتقبلهم  العامة,  وامليادين  الكربى  ال�ضاالت  يف  العامة 
على  اجتماعهما  اأث��ن��اء  يف  الي,  اإن  �ضو  م��ن  ال�ضقريي  طلب  ال��دول��ة, 
اإر�ضال  واتفق معه على  ت��ردد,  فوافق بال  والتدريب,  االأ�ضلحة  انفراد, 
�ضفينة حمملة بال�ضالح اإلى االإ�ضكندرية على اأن يعود عليها عدد من 

ال�ضباب للتدريب على حرب الع�ضابات. 

بكني  يف  ل��ه��ا  مكتب  بفتح  و�ضمحت  باملنظمة,  ال�����ض��ني  اع��رتف��ت 
ومنحته احل�ضانة الدبلوما�ضية, ثم جرى توقيع بيان م�ضرتك فاجاأ 
"اعرتافاً ثورياً" باملنظمة, مما اأثار يف نف�س ال�ضقريي  اجلميع, وكان 
التقى  واالع��ت��زاز.  الفرحة  م��ن  عظيمة  م�ضاعر  معه  م��ن  نفو�س  ويف 
ال�ضقريي والوفد الفل�ضطيني بالرئي�س ماوت�ضي تونغ يف مدينة اأوهان, 
�ضاعات,  ث��الث  دام��ت  و�ضرح لهم, يف جل�ضة  وت��رح��اب,  ب��ود  وا�ضتقبلهم 
ال�ضعب  على  وم��ا  حماربتها,  و�ضبل  االإم��ربي��ال��ي��ة  ح��ول  ن��ظ��ره  وج��ه��ة 

الفل�ضطيني, والعرب, اأن يفعلوه يف معركتهم التحريرية.

عاد ال�ضقريي اإلى القاهرة وهو يح�س اأنه قد حقق اإجنازاً رائعاً. 
دعا اإلى موؤمتر �ضحفي يف مكتب املنظمة يف القاهرة, حتدث فيه عن 
الرحلة ومكا�ضبها ال�ضيا�ضية والع�ضكرية, واأجاب عن اأ�ضئلة ال�ضحفيني 
االإع��الم يف  ب��اأن و�ضائل  بلباقة وبدقة, لكنه فوجئ فيما بعد  املحرجة 
القاهرة قد اأهملت موؤمتره ال�ضحفي, وباأن الرئي�س عبد النا�ضر امتنع 
عن مقابلته, فاأدرك اأن �ضفره اإلى ال�ضني هو ال�ضبب, الأن اخلالف بني 
اأ�ضّده, وم�ضر مهتمة ب�ضداقتها مع االحتاد  رو�ضيا وال�ضني كان على 
اأمر  يف  النا�ضر  عبد  الرئي�س  ي�ضتاأذن  ال�ضقريي مل  والأن  ال�ضوفييتي, 

�ضحن االأ�ضلحة ال�ضينية اإلى ميناء االإ�ضكندرية.

ال�ضقريي والوفد الفل�ضطيني مع الرئي�س 
ماوت�ضي تونغ
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الوطن,  اإلى  ال�ضني  �ضفرة  من   ويف هذا يقول ال�ضقريي: "عدت 
اأ�ضبوعني رائعني يف  اأن ق�ضيت  اإلى الركبتني, بعد  الأخو�س يف الوحل 
ال�ضيني يف مدنه  ال�ضعب  ومع  اإن الي,  و�ضو  تونغ  ماوت�ضي  بكني, مع 
فل�ضطني  هي  ال�ضني  اأ�ضبحت  وكاأمنا  وم�ضانعه,  مدار�ضه  يف  وق��راه, 
م�ضروبة مليون مرة اأو يزيد, م�ضاحة و�ضكاناً. ولقد اأجنزنا يف ال�ضني 
ما اأجنزنا على نحو ما ذكرت, وها اإين اأحطُّ رحايل يف القاهرة الأواجه 
املتاعب من كل جانب,  وكاأمنا ُقدر ملن يعمل يف الق�ضية الفل�ضطينية اأن 

يت�ضدى للم�ضاعب العربية اأواًل, قبل امل�ضائب اال�ضتعمارية! 

وظّل االأمر على هذه احلال, اإلى اأن جاء اأيار 1965, املوعد ال�ضنوي 
القاهرة,  يف  العادية  دورت���ه  يف  الفل�ضطيني  الوطني  املجل�س  النعقاد 
فاأخذت االإ�ضاعات ترتدد عن خالف ال�ضقريي وعبد النا�ضر, ويف هذا 
يقول ال�ضقريي: وحني قلبت االأمر على جميع وجوهه, اأدركت اأن �ضفرة 

ال�ضني هي العقدة,  وبداأت اأ�ضتعر�س االأ�ضباب.

اأدركت اأواًل, اأن الرئي�س عبد النا�ضر كان يت�ضور اأن اأق�ضى جناحنا 
يف ال�ضني �ضيقف عند حدود املكا�ضب ال�ضيا�ضية, واأن مو�ضوع امل�ضاعدات 
الع�ضكرية غري وارد, فنحن ل�ضنا حكومة,  واأر�س املعركة مل تتهياأ بعد, 
واأدركت ثانياً اأن جناحنا يف بكني �ضيزعج مو�ضكو, وكان اخلالف بينهما 
على اأ�ضده, واأدركت ثالثاً اأن مو�ضكو عند عبد النا�ضر, اأهم يف موازين 
الثانية,  م��ن  ل��ه  اأن��ف��ع  االأول���ى  واأن �ضداقة  بكني,  م��ن  العاملية  ال��ق��وى 
واأدركت رابعاً اأن �ضحن االأ�ضلحة ال�ضينية اإلى ميناء االإ�ضكندرية, هكذا,  
ومن غري ا�ضتئذان �ضابق من الرئي�س عبد النا�ضر جتاوز على احلدود, 
االأم��ور كلها,  كما  النا�ضر على حق يف هذه  الرئي�س عبد  اأن  والواقع 
اأنني على حق يف هذه االأمور كلها, لقد ت�ضرفت من غري �ضك ت�ضرفاً 
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القاهرة  ع��الق��ة  على  خ��ط��راً  بال�ضني  عالقتي  واأ���ض��ب��ح��ت  ان��ف��رادي��اً, 
مبو�ضكو, ولكن ما ذنبي؟

لقد طرقت اأبواب مو�ضكو اأواًل حتى قبل اأن اأفكر يف زيارة ال�ضني, 
ولكن االحتاد ال�ضوفييتي ال يوافق على حترير فل�ضطني, وال يريد اأن 

يعرتف مبنظمة التحرير)45(.

الفل�ضطيني  لل�ضعب  لي�س  بها؟  اأذه��ب  اأي��ن  ال�ضينية,  واالأ�ضلحة 
اأر�س وال م�ضتودع, فالأر�ضلها اإلى ميناء االإ�ضكندرية, األي�ضت اجلمهورية 
العربية املتحدة قاعدة الن�ضال الثوري؟ األي�ضت اأر�ضها اأر�ضنا, وموانيها 
موانينا, فلتذهب اأ�ضلحتنا اإليها ومن غري اإذنها ومن لنا غريها؟ وهكذا 

كان تفكريي, ب�ضوفية الن�ضال, و�ضفاء االإخاء.

زيارتي  مو�ضوع  ك��ان  فقد  حملها,  يف  وح�ضاباتي  فرا�ضتي  وكانت 
�ضامي  ال�ضيد  يل  قال  فقد  النا�ضر,  عبد  الرئي�س  فتور  �ضبب  لل�ضني 
مقابلة  التلفون ط��ال��ب��اً  اأُل���ح على  واأن���ا  ال��رئ��ي�����س,  م��دي��ر مكتب  ���ض��رف 
الرئي�س: اأرجوك اأن ال تزعل, اإن الرئي�س عبد النا�ضر يحبك ويقدرك, 
االأم��ور يف  اأعاجله, لقد تعجلت  الوقت حتى  املو�ضوع بع�س  اأت��رك يل 
االأ�ضلحة  توؤخر مو�ضوع  اأن  ياأمل  النا�ضر  الرئي�س عبد  وكان  ال�ضني, 

ال�ضينية اإلى اأن تعود اإلى القاهرة للت�ضاور يف االأمر".
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عند ذلك اأبدى ال�ضقريي لعدد من اإخوانه الفل�ضطينيني ا�ضتعداده 
ل��ال���ض��ت��ق��ال��ة ح��ت��ى ال ت��وؤث��ر ع��الق��ت��ه ب��ع��ب��د ال��ن��ا���ض��ر ب��ع��الق��ة املنظمة 
عنده  للمنظمة  ال��ق��اه��رة  ت��اأي��ي��د  الأن  امل��ت��ح��دة,  العربية  باجلمهورية 
اأثمن من بقائه رئي�ضاً للمنظمة, ويف ذلك يقول ال�ضقريي: واأعلن يف 
بداية خطابه باأنه قرر احل�ضور "يف اآخر حلظة" ولكنه مل يذكر �ضبباً 
لذلك, ثم حتدث عن الكيان الفل�ضطيني, ومنظمة التحرير , وجي�س 
ال�ضوؤون  القمة, وتناول  اإجن��از موؤمتر  واإن ذلك كله هو من  التحرير, 
 العربية, معرجاً على الرجعية العربية, وعلى الرئي�س بورقيبة بالذات,

وكان مما قاله بعباراته املعروفة: "اأنا اأوؤكد لكم اأن اأكرب �ضيء تعب الغرب 
الفل�ضطينية,  التحرير  ومنظمة  الفل�ضطيني  الكيان  قيام  واإ�ضرائيل 
اأن منظمة التحرير ُتهاجم, ال�ضقريي بيتكلم ونازل كالم,  لهذا جند 
طيب حيعمل اإيه ال�ضقريي, يف االأول ما هو بيتكلم, يف اأول قيام املنظمة, 
تكلموا اأن املنظمة م�س ثورية, قد تكون فيه ماآخذ على املنظمة, ولكن 
بدي اأقول لكم حاجة, الكيان الفل�ضطيني قام, املنظمة قامت, وبعدين 
الهجوم على املنظمة مغر�س, املنظمة بقى لها �ضنة واحدة, اأرجو منكم 
منا  اإذا ح�ضلت  منا,  ت�ضتكي  بتاعتكم  والقيادة  منا,  ت�ضتكو  تبقو�س  ما 
اإن  داع��ي  في�س  ما  كبرية  م�ضوؤوليات  واخدين  احلقيقة  اإحنا  حاجات, 
بورقيبة( طلع م�س  العربية )مو�ضوع  اجلامعة  ق��رار  الأن  نزعل  اإحنا 

ثوري, ومفي�س داعي اإنه احنا نزعل, ده اللي خالين جيت النهادره".

"وم�ضى الرئي�س عبد النا�ضر يف خطابه على هذا املنهج, وم�ضيت 
يف متابعة نظراته اإيلَّ مرة, واإلى اجلمع احلا�ضد مرة اأخرى, واأنا اأرى 
اأنه يدافع عني تارة, ويقرعني تارة اأخرى, يدافع عني اأمام "الثوريني" 
الفل�ضطينية,  الق�ضية  وم�ضاعب  العربي  ال��واق��ع  ي��درك��ون  ال  ال��ذي��ن 
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ابو  مو�ضوع  ب�ضدد  العربية,  اجلامعة  م��ن  ان�ضحبت  الأين  ويقرعني 
رقيبة, والأين اأ�ضكو من اجلمهورية العربية املتحدة, ومل يكن الرئي�س 
فال�ضعب  ف���راغ,  م��ن  الفل�ضطينية  اخل��الف��ات  اإل��ى  ي�ضري  النا�ضر  عبد 
الفل�ضطيني بجماهريه كان متحد الكلمة وراء املنظمة, ولكن املنظمات 
الفل�ضطيني- هي  ال�ضعب  الفل�ضطينية -وهي متثل جانباً �ضئياًل من 

التي رفعت علم اخلالفات وراء راية ال�ضعارات.

وملا حان يوم افتتاح املجل�س الوطني يف قاعة جامعة القاهرة, فاجاأ 
دفاع  فيه  كان  خطاباً  واألقى  بح�ضوره,  املجل�س  النا�ضر  عبد  الرئي�س 
الق�ضية  وم�ضاعب  العربي  ال��واق��ع  ي��درك  ال  من  اأم��ام  ال�ضقريي  عن 
الفل�ضطينية, ولوم له الن�ضحابه من اجلامعة يف �ضدد مو�ضوع بورقيبة, 

ولتجاوزه احلدود يف م�ضاألة االتفاق مع ال�ضني. 

يف  تعلق  التون�ضية  االإذاع���ة  كانت  "لقد  وق���ال:  ال�ضقريي  خطب 
دوائ��ر  من  دائ��رة  اأ�ضبحت  التحرير  منظمة  ب��اأن  ال�ضابقني,  اليومني 
وزارة اخلارجية امل�ضرية, واأن ال�ضقريي قد اأ�ضبح عمياًل لعبد النا�ضر, 
اأن  النا�ضر  الرئي�س عبد  املنرب, وعلى م�ضمع  اأعلن من هذا  اأن  واأري��د 
منظمة التحرير الفل�ضطينية لي�ضت عميلة الأحد, وال تابعة الأحد, اإنها 
ملك ال�ضعب الفل�ضطيني وحده, اأما اأنا, فاإنني اأرف�س اأن اأكون عمياًل 
الأحد, ما اأنا عميل اأنا زميل, اأنا زميل لعبد النا�ضر لقاء الثوار بالثوار, 

واالأحرار باالأحرار". 

وقدم يف نهاية اخلطاب, ا�ضتقالته ليف�ضح املجال اأمام املجل�س كي 
يحا�ضبه, ويتخذ املوقف الذي يراه مالئماً, بعد اأن كان ما م�ضى من 
ت�ضرفات واأعمال جتري على م�ضوؤولية ال�ضقريي الفردية, ب�ضبب ت�ضتت 
اال�ضتقالة  املجل�س  رف�س  وقد  وهناك.  هنا  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء 
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رئي�س  وقفه  ال��ذي  الرائع  احل��ازم  الوطني  التقدير"للموقف  و�ضجل 
منظمة التحرير حفاظا على الق�ضية الفل�ضطينية". 

ف��زار  االأردن,  م��ع  ب��داي��ة خ��الف  ال�ضني  اإل��ى  ال�ضقريي  �ضفر  ك��ان 
ال�ضقريي االأردن ملعاجلة الو�ضع, وحث احلكومة االأردنية على تنفيذ 
القرى  وت�ضليح  االإج��ب��اري,  التجنيد  وه��ي  االأرب��ع��ة,  املنظمة  مطالب 
االأمامية وحت�ضينها, واإقامة مع�ضكرات التدريب, واإن�ضاء فرق الدفاع 
املدين, وحاول اأن يقطع الطريق على من كان يدعي اأن املنظمة تغذي 
وال�ضفة  ال�ضرقية  ال�ضفة  وب��ني  واالأردين,  الفل�ضطيني  بني  الفرقة 

الغربية. 

جابه ال�ضقريي اأي�ضاً م�ضاعب كبرية يف دم�ضق, وهاجمته ال�ضحف 
واالإذاع��ة ال�ضورية, واتهمت املنظمة باأنها لي�ضت ثورية, وال جدوى يف 
قيادتها, ويف هذا يقول ال�ضقريي: ما اأ�ضقى ال�ضعب الفل�ضطيني واأتع�ضه, 
كنت يف عمان فقالوا اإن منظمة التحرير جهاز م�ضري, و�ضافرت اإلى 
دم�ضق فقالوا اإن ال�ضقريي �ضلم املنظمة للملك ح�ضني, وها اأنا يف بغداد 
للقيام  تدبر خطة  بعثية  عنا�ضر  فيه  التحرير  اأن جي�س  منكم  اأ�ضمع 
بانقالب يف العراق, فلم يبق اأمامنا اإال اأن نلقي بال�ضعب الفل�ضطيني يف 

البحر, لي�ضرتيح وت�ضرتيحوا.

اإليه  اأزعجه, وهو يف بغداد يتفقد قوات القاد�ضية, ما نقل  كذلك 
وجلي�س  للمنظمة  التزاماتها  دف��ع  ع��ن  �ضتتوقف  ال�ضعودية  اأن  م��ن 
–كما قيل– اأر�ضل كتائب من الفل�ضطينيني  التحرير, الأن ال�ضقريي 
التحرير يف  اأن يخو�ضوا معركة  ليحاربوا هناك بدال من  اإلى فيتنام 
اإلى امللك في�ضل ينفي  واأب��رق  ال�ضعودية,  ال�ضفارة  اإلى  الوطن, فذهب 
هذا اخلرب, وطلب االإذن بزيارة ال�ضعودية, لكن االإذن مل ياأته, ف�ضافر 
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اإلى القاهرة, واأوعز الإذاعة فل�ضطني باإذاعة ت�ضريح با�ضمه ينفي هذه 
التهمة. ويف هذا يقول ال�ضقريي: ابرقت للملك في�ضل"جاللة امللك" 
اإر���ض��ال جنود من  مل��ا ذك��رت��ه االإذاع����ة ال�ضعودية ع��ن  اإط��الق��اً  ال �ضحة 
اأبناوؤنا خارج وطنهم, وي�ضيف ال�ضقريي:  اإلى فيتنام,  جي�س التحرير 
كله مل يقنع امللك في�ضل, فقد داأب يف جمال�ضه يتحدث بهدوئه  "ذلك 
العربية"  الق�ضايا  يف  خدمات  له  اأحمد  "االأخ  باأن  املعروفني  ووداعته 
ولكنه مع االأ�ضف مييل لل�ضيوعيني, ويف زيارته االأخرية لل�ضني اأعلن 
ت�ضامنه مع املبادئ ال�ضيوعية, واأخرياً اأر�ضل جي�س التحرير اإلى فيتنام 

عو�ضاً عن اأن يحارب يف فل�ضطني".

كانت هذه االأحداث جتري, يف الوقت الذي كانت م�ضروعات حتويل 
روافد نهر االأردن ومعها خطط القيادة العربية املوحدة ترتنح وتتخبط, 
وقد ظل ال�ضقريي ي�ضرح دائماً منذ موؤمتر القمة االأول ويف جلنة املتابعة 
املنبثقة عنه ويف جمل�س روؤ�ضاء احلكومات العربية, باأنه ال يوؤمن بجدوى 
م�ضروع حتويل الروافد, الأن تكاليفه باهظة, ومن اخلري اأن تنفق على 
اإال  اإ�ضرائيل  يحرم  ال  فنية  ناحية  من  والأن��ه  العربية,  اجليو�س  ت�ضليح 
من جانب �ضئيل من املياه, والأنه من ناحية ع�ضكرية ال ميلك احلماية 

الكافية؛ فاإ�ضرائيل قادرة دائماً على تدمري امل�ضروع العربي.

امل�����ض��روع  ت��دم��ري  الفل�ضطينيون  ي��ت��ول��ى  اأن  ال�����ض��ق��ريي  راأي  ك���ان 
االإ�ضرائيلي. وقد حتقق ما حذر منه يف 1965/3/17 حني قامت اإ�ضرائيل 
باالإغارة على مواقع م�ضروع حتويل الروافد, وكان هذا اأول حتد ع�ضكري 
تبعه  به, ومبا  القمة, وثبت  بعد موؤمتر  العربية  ال��دول  واجهته  �ضارخ 
من اعتداءات اإ�ضرائيلية متكررة على اأعمال التحويل, اأن القيادة العربية 
املوحدة تتعرث بال عمل, وهيئة م�ضروع حتويل الروافد ت�ضكو من توقف 

العمل, فالدول العربية ال تفي بالتزاماتها الع�ضكرية واملالية. 
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ت�ضق طريقها ال�ضتكمال  اآن��ذاك,  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  اإرادة  كانت 
املزيد  يكون  اأن  املنظمة  قيادة  ال�ضقريي وزم��الوؤه يف  وراأى  املوؤ�ض�ضات, 
الوفود  فاأر�ضلت  ال��داخ��ل,  يف  دائ��م��اً  وتنظيماً  اخل���ارج,  يف  دائ��ب��اً  ن�ضاطاً 
من  موقعة  ر�ضائل  وحملت  واأفريقيا  الالتينية,  واأمريكا  اأوروب��ا,  اإل��ى 
ذلك  وك���ان  ووزرائ���ه���ا,  ال���دول  روؤ���ض��اء  اإل���ى  املنظمة,  رئي�س  ال�ضقريي, 
ال��دويل, وقد  امليدان  الفل�ضطينية يف  ال�ضخ�ضية  ب��روز  ب��ادرة على  اأول 
ال��وف��ود,  مهمة  تي�ضري  يف  ك��ب��رية  بجهود  العربية  ال���دول  ���ض��ف��راء  ق��ام 

وم�ضاعدتها يف مواجهة احلمالت ال�ضهيونية امل�ضادة. 

وعلى ال�ضعيد التنظيمي يف الداخل, اأن�ضاأت املنظمة احتاد الطلبة 
دعا  وقد  التحرير,  منظمة  قواعد  من  �ضعبية  كقاعدة  الفل�ضطينيني 
االحتاد يف اأواخر اآذار 1965, اإلى )ندوة عاملية( عقدت جل�ضاتها يف القاعة 
الكربى جلامعة القاهرة, وح�ضرتها جمهرة كبرية من اأن�ضار الق�ضية 
العربية يف اأوروبا واآ�ضيا واأفريقيا, وعدد من املفكرين العرب, وقد األقى 
ال�ضقريي خطاباً يف افتتاح الندوة اأبرز فيه قيمة الندوة على خمتلف 
ال�ضعد, وبني فيه, من واقع خربته الطويلة, اأن ق�ضية فل�ضطني لي�س 
الوحيدة  الطريقة  التحرير  واأن حرب  دبلوما�ضي,  اأو  �ضيا�ضي  لها حل 
الإعادة الوطن, وللعودة اإليه, ووجود اإ�ضرائيل يف حقيقته باطل, يجب 
اآ�ضيا  اأق��ط��ار  ال��وج��ود اال���ض��ت��ع��م��اري يف  ي���زول م��ن ج���ذوره كما زال  اأن 

واأفريقيا واأمريكا. 

التاأ�ضي�ضي  امل��وؤمت��ر  يف  خطاباً  ال�ضقريي  األ��ق��ى   1965/4/14 ويف 
لالحتاد العام لعمال فل�ضطني الذي انعقد يف غزة وح�ضره مندوبون 
ب��ال��وف��ود, وعر�س  ال��دول��ي��ة, وق��د رح��ب  ع��ن احت���ادات العمال العربية 
لتاريخ احلركة العمالية يف فل�ضطني ون�ضاطها الوطني, ودعا العمال 

اإلى التدرب على ال�ضالح, واإلى الوحدة ور�س ال�ضفوف. 
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العام  املوؤمتر  ليفتتح   1965 اأي��ار  يف  القد�س  اإل��ى  ال�ضقريي  �ضافر 
العربية  امل��راأة  تاريخ  كلمته  وا�ضتعر�س يف  الفل�ضطينية,  امل��راأة  الحت��اد 
عرب الع�ضور, ودورها الن�ضايل, ثم حتدث عن دور املراأة الفل�ضطينية 

يف مكافحة اال�ضتعمار وال�ضهيونية اإلى جانب الرجل. 

وذهب ال�ضقريي مع رجال املنظمة اإلى قرية قلقيلية اإثر العدوان 
االإ�ضرائيلي عليها يف 1965/6/5, وتلقاه اأهل قلقيلية ب�ضيحات تطالب 

بال�ضالح. 

كان اجلو العربي والدويل, قبل عقد موؤمتر قمة الدار البي�ضاء 
من  �ضل�ضلة  العام  ذل��ك  وك��ان  الداكنة,  بالغيوم  ملبدا   ,1965 اأيلول  يف 
العرثات على ال�ضعيدين العربي والدويل, وراأى ال�ضقريي اأن من حق 
ال�ضعب العربي الفل�ضطيني اأن يعرف موقع الق�ضية الفل�ضطينية؛ فقد 
انتهى الزمن الذي كانت الق�ضية فيه تعالج يف اجتماعات مغلقة بعيدة 
عن ال�ضعب, لذلك األقى من اإذاعة فل�ضطني كلمة قبل موؤمتر القمة, 
املنظمة  اأن  فيها  وبني  املنظمة,  تعانيها  التي  بامل�ضاعب  ال�ضعب  ليعلم 
ولدت على فرا�س موؤمتر القمة, اأ�ضرية ظروف الدول العربية, وال بد 
للمنظمة من اأن حترر اإرادة ال�ضعب الفل�ضطيني, ومن اأن متار�س العمل 
العربية  ال���دول  مبطالبة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ووع��د  كاملة,  بحرية 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  وب��اإع��داد  التحرير,  ملعركة  االأم��ة  ق��درات  بتعبئة 
وحت�ضني  االإج��ب��اري,  التجنيد  بتطبيق  وذل��ك  املعركة,  طليعة  ليكون 
القرى االأمامية, واإن�ضاء مع�ضكرات التدريب, وجباية �ضريبة التحرير. 

1965/9/13, ومت  ال��ذي عقد يف  البي�ضاء  ال��دار  قمة  موؤمتر  ويف 
فيه التوقيع على ميثاق الت�ضامن العربي واإقرار خطة القيادة العربية 
وال��روؤ���ض��اء  امل��ل��وك  على  ال�ضقريي  عر�س  فل�ضطني,  لتحرير  امل��وح��دة 
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التحرير  جي�س  اإل��ى  بالن�ضبة  تنجزه  اأن  املنظمة  ا�ضتطاعت  ما  العرب 
وطرح  االأخ��رى,  واالإعالمية  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضات  واإل��ى  الفل�ضطيني, 
االإقامة  مو�ضوع  اأولها  وك��ان  للدرا�ضة,  واملقرتحات  امل�ضائل  من  ع��دداً 
بداية  اإلى  يعود  الأبناء فل�ضطني, وهو مو�ضوع قدمي  والعمل  وال�ضفر 
الذي و�ضعته  الربوتوكول  التوقيع على  العربية  الدول  النكبة, ورجا 
الربوتوكول مل  لكن  الفل�ضطينيني.  �ضوؤون  لتنظيم  العربية  اجلامعة 
يوقع, واكتفى املجتمعون بدعوة املنظمة اإلى االت�ضال بالدول العربية 

لالتفاق مع كل منها على الت�ضهيالت املمكنة. 

ودعا ال�ضقريي احلكومات العربية الإجراء انتخابات عامة الختيار 
اإلى  تنبثق عنه قيادة فل�ضطينية, فالق�ضية قد و�ضلت  جمل�س وطني 
اأمام ال�ضعب, لكن امللوك  مرحلة تتطلب قيام قيادة منتخبة م�ضوؤولة 
والروؤ�ضاء طلبوا من املنظمة, يف هذا املو�ضوع اأي�ضاً, اأن تت�ضل بالدول 
العربية وتتفق معها ب�ضاأنه. اأما م�ضاألة جتنيد الفل�ضطينيني يف االأردن, 
القيادة  وكلفت  واجتماعية,  اقت�ضادية  الأ�ضباب  االأردن  عار�ضها  فقد 
العربية املوحدة بدرا�ضة وتنفيذ مطلب املنظمة يف زيادة عدد القوات 
�ضورية وغزة, وقرر  التحرير يف  يتاألف منها جي�س  التي  الفل�ضطينية 
امللوك والروؤ�ضاء �ضرف املبالغ امل�ضتحقة للمنظمة من الوفر املوجود يف 

ميزانية القيادة العربية املوحدة. 

كان موؤمتر القمة يف الدار البي�ضاء اآخر موؤمتر قمة عقده امللوك 
باأن املوؤمتر  اأح�س ال�ضقريي  والروؤ�ضاء قبل نك�ضة حزيران 1967, وقد 
اأخفق يف معظم ما انعقد الأجله, اإن مل يكن كله, وراأى اأن االأمر يحتاج 
اإلى مكا�ضفة االأمة العربية وال�ضعب الفل�ضطيني بحقائق ما يجري من 
االأمور, وحتذيرهم مما �ضيكون يف امل�ضتقبل, فاألقى كلمة مطولة من 
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موؤمتر  وعن  وم�ضتقبلها,  الفل�ضطينية  الق�ضية  حول  فل�ضطني  اإذاع��ة 
الدار البي�ضاء, وافرغ فيها غ�ضبه على احلا�ضر, واأبدى جوانب ال�ضعف 
يف املوقف العربي وقرارات موؤمتر القمة, وانتقد اخلالفات العربية التي 
ت�ضل حركة االأمة, وت�ضعف اإمكاناتها, ثم كا�ضف امل�ضتمعني بامل�ضاعب 
التجنيد  يف  ال�ضرعية  ب�ضاأن مطالبها  التحرير  تواجهها منظمة  التي 
الع�ضكري للفل�ضطينيني وحرية �ضفرهم واإقامتهم وممار�ضة ن�ضاطهم 
الوطني وتعبئة طاقاتهم وتنظيم �ضفوفهم, وهي املطالب التي رف�ضها 
ف�ضعب  واأه���داف���ه,  للتحرير  اجل��دي��رة  اال�ضتجابة  جت��د  ومل  امل��وؤمت��ر, 
اأر�ضه, وانطالقه يف  اإرادت��ه قبل حترير  اإلى حترير  فل�ضطني بحاجة 
تعبئة طاقاته اأول خطوة على طريق حترير فل�ضطني, واأعلن ال�ضقريي 
اأن منظمة التحرير لي�ضت رئي�س املنظمة واأع�ضاء جلنتها التنفيذية, 
موقفه  يحدد  اأن  ال�ضعب  ه��ذا  حق  وم��ن  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  هي  بل 
فل�ضطني,  عموم  حكومة  ماأ�ضاة  تتكرر  اأن  يرف�س  وهو  كلمته,  ويقول 

فت�ضبح املنظمة دمية يلهو بها احلكام العرب. 

ال��دول  بع�س  م��ن  ك��ث��رية  فعل  ردود  ال�ضقريي  كلمة  اأث����ارت  وق��د 
اإذاع��ة فل�ضطني القيام بحملة  العربية, وال �ضيما االأردن, لذلك تولت 
توعية تبني مطالب املنظمة, وقام ال�ضقريي, يف اجتماعات كثرية, ب�ضرح 
وجهات نظره, موؤكداً اأن املنظمة ال تريد اإقامة دولة يف ال�ضفة الغربية, 
 واإنها تريد التعاون مع االأردن لبناء قاعدة انطالق لتحرير فل�ضطني. 
وقابل  الغاية,  لهذه  االأردن,  اإل��ى   1965/10/19 يف  ال�ضقريي  و�ضافر 
اإل��ى جناح,  ال���وزراء, لكنها مل تنته  واأج��رى مباحثات مع رئي�س  امللك 
وعادت احلمالت االإعالمية بني االأردن واملنظمة, ال �ضيما بعد اعتداء 

االإ�ضرائيليني على منطق�ة اللطرون يف 1965/10/30. 
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واالأردن,  املنظمة  بني  للم�ضاحلة  النا�ضر  عبد  الرئي�س  تو�ضط 
االأمر  وانتهى  القاهرة,  اإلى  اأردين  الو�ضاطة وفد  بنتيجة هذه  وو�ضل 
ال��دول  العامة جلامعة  االأم��ان��ة  دار  وق��ع يف  ات��ف��اق  اإل��ى  يف 1966/3/1 
العربية, من بنوده درا�ضة االأردن مو�ضوع التجنيد االإجباري, واحالة 
القيادة العربية املوحدة, واملبادرة  اإلى  مو�ضوع كتائب جي�س التحرير 
االجتماعي  امل��ج��ال��ني  يف  وم�ضاعدتها  االأم��ام��ي��ة  ال��ق��رى  ت�ضليح  اإل���ى 
املحافظات  فرعية يف  مكاتب  باإن�ضاء  للمنظمة  وال�ضماح  واالقت�ضادي, 
االأردنية وجلان توعية وجباية, وكان االتفاق -على الرغم من �ضعف 

اجلانب الع�ضكري- حمققاً بع�س املكا�ضب للمنظمة.

وطلب  االتفاق,  تنفيذ  و�ضائل  لبحث  عمان  اإل��ى  ال�ضقريي  �ضافر 
احلكومات  روؤ�ضاء  اجتماع  اإلى  املو�ضوع  واأرج��ئ  للدرا�ضة,  وقتاً  االأردن 

العربية يف 1966/3/14. 

قد  الت�ضدع  وك��ان  القمة,  موؤمترات  نهاية  بداية   1966 عام  �ضهد 
بداأ منذ انتهاء موؤمتر الدار البي�ضاء, حني حامت يف االآفاق الدولية 
يتكلم عن  في�ضل  امللك  واأخذ  االإ�ضالمي,  املوؤمتر  اأطياف  واالإ�ضالمية 
كلمتهم,  وتوحيد  امل�ضلمني  �ضوؤون  للنظر يف  اإلى عقده  املا�ضة  احلاجة 
وقد عار�س الرئي�س عبد النا�ضر الدعوة وهاجمها, وانتهى به االأمر 
يف خطابه يف ال�ضوي�س يف 1966/3/22 اإلى اإعالن اإميانه بعدم جدوى 
على  واحلملة  القمة,  م��وؤمت��رات  خ��الل  م��ن  امل�ضرتك  العربي  العمل 
التحرير  منظمة  وظلت  االإ�ضالمي,  احللف  ودع��اة  العربية  الرجعية 

حيال ذلك كله تلتزم ال�ضمت. 

كان املوقف العربي يف اأعلى درجات الت�ضدع والتمزق عندما اجتمع 
جمل�س روؤ�ضاء احلكومات العربية يف القاهرة يف اآذار 1966, وبدا وا�ضحاً 
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فيه اأن الت�ضامن العربي غري موجود, وان القيادة العربية املوحدة غري 
قادرة على حتريك القوات الع�ضكرية, واأن هيئة حتويل روافد االأردن ال 
جتد حماية ع�ضكرية, واأن منظمة التحرير يف حاجة اإلى حترير, قبل 

اأن تدخل معركة التحرير. 

قطاع  يف  الفل�ضطينيني  احتفال   1966 اآذار  يف  ال�ضقريي  ح�ضر 
غزة بذكرى جالء القوات االإ�ضرائيلية بعد عدوان عام 1956 الثالثي, 
وتنقل بني غزة وخان يون�س ورفح يخطب يف اجلماهري, ويربز بطوالت 

ال�ضعب الفل�ضطيني التي جتلت يف اأثناء االحتالل االإ�ضرائيلي. 

دورته  الفل�ضطيني يف  الوطني  املجل�س  تكامل عقد   1966 اأي��ار  يف 
الثالثة يف غزة, واألقى ال�ضقريي كلمة عن اإجنازات املنظمة, وعن جي�س 
لالحتاد  قدمها  التي  املطالب  وعر�س  ال�ضينية,  واالأ�ضلحة  التحرير, 
ال�ضوفييتي, وفيها ما حتتاج اإليه املنظمة يف هذه املرحلة من الن�ضال. 
اإن كان قيامه  واأنها معه  االإ�ضالمي,  املنظمة من احللف  وبنّي موقف 
اجتماع حكومات,  ك��ان جم��رد  اأن  و���ض��ده  فل�ضطني,  اأج��ل  م��ن  للجهاد 
الوطني  املجل�س  واأع�ضاء  ال�ضقريي  باإ�ضرائيل, �ضاهد  بع�ضها معرتف 
وكانت  يون�س,  خ��ان  يف  الفل�ضطيني  التحرير  جي�س  لكتائب  م��ن��اورة 
والن�ضوة,  ال��ف��رح  دم��وع  فانهمرت  ب��االع��ت��زاز,  النفو�س  م��الأت  �ضاعات 
اأن يكون مع  ال�ضقريي, يف خطابه هناك, كل ملك وكل رئي�س  ونا�ضد 

�ضعب فل�ضطني, ومع كفاحه لتحرير اأر�ضه املحتلة. 

ن��اق�����س املجل�س ال��وط��ن��ي ت��ق��اري��ر ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة يف ج��و كامل 
منها  باالإجماع,  عليها  واف��ق  ق��رارات  اإل��ى  وانتهى  الربملانية,  التقاليد 
العدة,  وا�ضتكمال  املقبل,  للمجل�س  حرة  انتخابات  اإج��راء  اإل��ى  املبادرة 
القمة,  م��وؤمت��ر  ق����رارات  بتنفيذ  ب��االل��ت��زام  العربية  ال���دول  ومطالبة 
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و����ض���رورة ا���ض��ت��خ��دام ال���ب���رتول ال��ع��رب��ي ���ض��الح��اً يف امل��ع��رك��ة, و�ضجب 
انتخابية  دائ��رة  املحتلة  فل�ضطني  باعتبار  املجل�س  واأو�ضى  االأح��الف. 
واحدة, لها مقعد واحد, وانتخاب ال�ضقريي رئي�س املنظمة, نائباً عن 
هذه الدائرة واعتباره ع�ضواً طبيعياً يف املجل�س الوطني الذي �ضيجري 

انتخابه يف العام املقبل.

اآذار 1966  اتفاق  بتنفيذ  االأردن  الفل�ضطينيني يف  ازدادت مطالبة 
ب�ضاأن التجنيد والتدريب والت�ضليح والتنظيم, ال �ضيما بعد انتهاء دورة 
واإجنازاتها,  املنظمة  اأخبار  وو�ضول  غ��زة,  يف  الثالثة  الوطني  املجل�س 
االأردن��ي��ة,  ال�ضلطات  املطالبة  اأث���ارت  وا���ض��ت��ع��دادات��ه.  التحرير  وجي�س 
ومبحا�ضرة  الفل�ضطينيني,  من  عدد  على  بالقب�س  االأوام��ر  ف�ضدرت 
منه  يطلب  ح�ضني  للملك  ال�ضقريي  وكتب  القد�س,  يف  املنظمة  مقر 
اإطالق �ضراح املعتقلني, فرد عليه باأنها اأمور داخلية واإج��راءات تتعلق 
باالأمن والقوانني, وحاول ال�ضقريي االت�ضال بامللك, وبعث له بر�ضالتني 
امللك  بخطاب  ���ض��وءاً  االأم���ر  وازداد  م�ضعاه  يف  يفلح  مل  لكنه  اأخ��ري��ني, 
ح�ضني يف عجلون يف 1966/6/14 الذي هاجم فيه املنظمة و"غوغائية" 
رئي�ضها, ثم متت القطيعة ر�ضمياً بني االأردن واملنظمة يف 1966/7/17. 

انهار موؤمتر القمة بعد خطاب عبد النا�ضر يف العيد الرابع ع�ضر 
املتحدة  العربية  اجلمهورية  رف�س  فيه  اأعلن  ال��ذي  امل�ضرية,  للثورة 
غري  اأج���ل  اإل���ى  بتاأجيله  وط��ال��ب  املقبل  القمة  م��وؤمت��ر  يف  اال���ض��رتاك 
التحرير  منظمة  م�ضري  عن  يت�ضاءل  ال�ضقريي  اأخ��ذ  عندئذ  م�ضمى. 

وجي�س التحرير, وعزم على بدء عالقات ثنائية مع الدول العربية.

عبد  خ��ط��اب  قبل  خطاباً  االإ���ض��ك��ن��دري��ة  يف  األ��ق��ى   1966/7/28 يف   
الفل�ضطيني,  ال�ضعب  ق��درات  جتميع  اإل��ى  فيه  دعا  التقليدي,  النا�ضر 
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االأردن  اأن  وب��نّي  التحرير,  معركة  يف  العربية  ل��الأم��ة  طليعة  لتكون 
وقال يف  للمنظمة وغاياتها,  قلبها  تفتح  اأن  التحرير, وعليها  منطلق 
ختام خطابه: نحن يف مناأى عن اخلالفات العربية ما دام اخلالف يف 
مناأى عن ق�ضية فل�ضطني, ومن كان معنا من امللوك والروؤ�ضاء فنحن 

معه, ومن مل يكن معنا فل�ضنا معه, ولي�ضت االأمة العربية معه.

واتخذ  العربية,  ال���دول  جامعة  جمل�س  انعقد   1966 اأي��ل��ول  ويف 
قراراً ب�ضاأن تهويد القد�س وافتتاح مبنى الكني�ضت اجلديد يف القد�س 
يف 1966/8/30. وقد اعرت�س ال�ضقريي على القرار يف جمموعه, وراآه 
العربية,  اجلامعة  اأ�ضدرتها  التي  القرارات  جميع  مثل  اإن�ضائياً  ق��راراً 
وتقدم باملقابل, باقرتاحات عملية جتابه االأعمال ال�ضهيونية, كذلك 
طالب يف اجتماعات املجل�س بالوفاء بااللتزامات الع�ضكرية واملالية, بعد 
اأن قام االإ�ضرائيليون بتدمري مواقع العمل يف م�ضروع حتويل روافد نهر 
االأردن تدمرياً كاماًل, وطالب بدخول القوات ال�ضعودية والعراقية اإلى 
االأردن, وبتحديد املوقف من الواليات املتحدة االأمريكية التي ت�ضاند 
لالعتداء,  ا�ضتنكار  بقرار  اكتفى  املجل�س  لكن  عدوانها,  يف  اإ�ضرائيل 

وملوقف اأمريكا. 

دورة   1966/12/7 يف  امل�����ض��رتك  ال��ع��رب��ي  ال���دف���اع  امل��ج��ل�����س  ع��ق��د 
ا�ضتثنائية بدعوة من الفريق علي عامر, القائد العام للقيادة العربية 
املوحدة,  القيادة  وواج��ب��ات  ال�ضموع  على  ال��ع��دوان  يف  ليبحث  امل��وح��دة 
والتزامات الدول العربية, وقد تولى ال�ضقريي احلديث على اجلل�ضات 
ومطالبها  امل��وح��دة  القيادة  عن  فتكلم  الطارئة,  ال���دورة  لهذه  االأرب���ع 
التي ال تنفذ وال ي�ضتجاب لها, و�ضرح للمجل�س تفا�ضيل غارة ال�ضموع, 
من  اأ�ضهر  ثالثة  م�ضت  ثم  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  مطالب  وا�ضتعر�س 

الفريق علي عامر
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جديد,  من  العربي  ال��دف��اع  جمل�س  انعقاد  انتظار  يف  واحل��رية  القلق 
وكان ال�ضقريي, ومعه منظمة التحرير, يف قمة القلق واحلرية بعد اأن 
�ضقطت موؤمترات القمة, ويف هذا اجلو انعقد جمل�س الدفاع العربي 

امل�ضرتك يف 1967/3/12 بدون ح�ضور ال�ضعودية واالأردن. 

بتو�ضيات  امل�����ض��رتك  ال��ع��رب��ي  ال��دف��اع  اج��ت��م��اع��ات جمل�س  ان��ت��ه��ت 
موجزة تدعو اإلى الوفاء بااللتزامات املالية, وبتكليف القيادة العربية 
الع�ضكري, وبتوزيع االعتمادات  املوحدة بو�ضع تقدير جديد للموقف 

املخ�ض�ضة لالأردن على �ضورية ولبنان وجي�س التحرير الفل�ضطيني. 

يف  جميعاً  العربية  احل��ك��وم��ات  ت��ك��ون  اأن  حري�ضاً  ال�ضقريي  ك��ان 
ال��ع��رب��ي��ة, ومب���ن���اأى عن  ف���وق اخل���الف���ات  الق�ضية  ت��ك��ون  امل���ي���دان, وان 
التناق�ضات العربية, لكن التناق�ضات وقعت على راأ�س ال�ضقريي, بغري 
اإرادته, وا�ضطر اإلى خو�س املعارك على الرغم منه, وكانت اأوالها كما 
ذكرنا مع تون�س عام 1965, وثانيتها مع االأردن عام 1966, وكانت الثالثة, 
وهي �ضامتة, مع ال�ضعودية التي اأوقفت دفع التزاماتها ملنظمة التحرير 
بتهمة اأن ال�ضقريي عميل لعبد النا�ضر ولل�ضيوعية العاملية, وقد ا�ضطر 
ال�ضقريي للدفاع عن نف�ضه والرد على احلمالت التي وجهت اإليه, وجاء 

الدفاع يف دورة جمل�س جامعة الدول العربية يف 1967/3/14.

 ا�ضتعر�س ال�ضقريي يف رده تاريخه الن�ضايل ودفاعه عن الق�ضايا 
العربية يف املحافل الدولية, واأكد انه اإن�ضان زائل, واختياره, اأو اختيار 
و���ض��اي��ة, وهو  ك��ل  ال��ذي يرف�س  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ح��ق  م��ن  غ��ريه, 
اأو غري جدير بها,  برئا�ضة املنظمة  اأن كان جديراً  وح��ده, الذي يقرر 
وقد تولى مندوبو الدول العربية الدفاع عن ال�ضقريي, وابراز مواقفه 
الوطنية يف خمتلف امليادين, ودعوا -عدا ال�ضعودية- اإلى حذف اأي بيان 

يتهمه باالنحراف, من اأجل �ضبط اجلل�ضة. 
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�ضباح  وو�ضلته   ,1967 ني�ضان  اأوائ���ل  ال��ق��اه��رة  يف  ال�ضقريي  ك��ان 
االإ�ضرائيلي  العدوان  اأخبار  االإذاع���ات,  طريق  عن  ني�ضان,  من  ال�ضابع 
التي �ضهدتها  املعارك  اأكرب  الذي كان  اجلوي والربي على �ضورية)46(, 
�سدقي  حممود  التقى  وق��د  العربية-االإ�سرائيلية،  الهدنة  خطوط 
ع��ودة  بعد  ال��ط��ريان,  ���ض��الح  ق��ائ��د   - امل�ضري  ال����وزراء  رئي�س  �ضليمان 
وتباحث  دم�ضق,  من  تراأ�ضهما  اللذين  والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  الوفدين 
معهما ب�ضاأن املوقف العام. كذلك التقى الفريق علي عامر القائد العام 
للقيادة العربية املوحدة, وتدار�س معه املو�ضوع, وانتهى اللقاء بتوقع 

كارثة مهلكة. 

التي  دم�����ض��ق  اأي����ار 1967يف  م��ن  االأول  ال��ن�����ض��ف  ال�����ض��ق��ريي  ع��ا���س 
كان  ال��ذي  الفدائي  العمل  وحمورها  ال�ضاخنة,  باالأحداث  تفور  كانت 
االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون ي��ه��ول��ون م��ن خم��اط��ره عليهم اآن�����ذاك, وال��ت��ه��دي��دات 
االإ�ضرائيلية �ضد �ضورية, وقد اجتمع بعدد من قادة فتح واأبطال العودة 
لهم  وب��ني  الفدائي,  العمل  ح��ول  وح��اوره��م  فل�ضطني,  وجبهة حترير 
تتوحد  مل  واإن  الفدائية,  املنظمات  تتوحد  مل  اإن  واأخ��ط��اره  اأخ��ط��اءه 
حتت  املنظمة  اإمكانيات  لو�ضع  ا�ضتعداده  واأب��دى  ال�ضيا�ضة,  املنظمات 

ت�ضرفهم, وتكررت االجتماعات دون نتيجة,

رف�س ال�ضقريي الراأي املنادي بتوريط الدول العربية وجرها اإلى 
لقادة  وب��نّي  الفل�ضطينية,  الق�ضية  ت��ذوب  ال  حتى  اإ�ضرائيل  مع  ح��رب 
املنظمات خطر هذا الراأي, الأن الدول العربية غري قادرة على احلرب 
وغري راغبة فيها, و�ضتكون النتيجة وخيمة, و�ضتعطى اإ�ضرائيل فر�ضة 

ذهبية للتو�ضع, و�ضتختار مكان املعركة وزمانها. 
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اأم�ضى ال�ضقريي �ضطراً من وقته يف دم�ضق يف دار وزارة اخلارجية 
وال�ضحفية  ال�ضيا�ضية  ال��ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ع  ك���ان  ح��ي��ث  ال�����ض��وري��ة, 
والربقيات, يدر�ضها ويحللها وي�ضتخل�س منها النتائج. وكانت احل�ضود 

االإ�ضرائيلية على احلدود ال�ضورية بلغت حداً مثرياً للقلق. 

 دار ب���ني ال�����ض��ق��ريي وب����ني وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال�������ض���وري���ة اآن�����ذاك 
ال�ضقريي من خطط  املو�ضوعات, وحذره  حوار ونقا�س حول خمتلف 
دم�ضق  1967 يف   /5/14 والتقى يف  العدوان,  على  ال�ضهيونية وعزمها 
اجلمهورية  يف  امل�ضلح�ة  ال��ق��وات  هيئة  رئي�س  ف���وزي  حممد  ال��ف��ري��ق 
غليله  ي�ضفي  �ضيئا  منه  يفهم  اأن  ي�ضتطع  مل  لكنه  املتحدة,  العربية 
املتوقعة  القادمة  احل��رب  ح��ول  حريته  ويزيل  ت�ضاوؤالته  عن  ويجيب 

واال�ضتعداد العربي لها, فعزم على العودة اإلى القاهرة. 

مكتبه  م��ن  1967/5/15����ض���اه���د  دم�ضق يف  م��ن  ع��ودت��ه  �ضباح  ويف 
يف ال��ق��اه��رة وح����دات اجل��ي�����س امل�����ض��ري ت��خ��رتق ����ض���وارع ال��ق��اه��رة اإل��ى 
اال�ضتعداد  حالة  يف  امل�ضرية  امل�ضلحة  القوات  وو�ضعت  القتال,  مناطق 
املتحدة ال��ع��رب��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  اأن  م�ضر  �ضحف  واأع��ل��ن��ت   ال��ق�����ض��وى, 
 �ضوف تخو�س املعركة �ضد اإ�ضرائيل اإذا تعر�ضت �ضورية لعدوان يهدد 

اأرا�ضيها و�ضالمتها.

وملا وجه الفريق حممد فوزي يف 1967/5/17 كتابا اإلى قائد قوات 
الطوارئ الدولية يف غزة يطلب منه �سحب القوات الدولية من نقاط 
املراقبة على حدود اجلمهورية العربية املتحدة حفاظاً على �ضالمتها, 
قراأ ال�ضقريي هذا الكتاب مرات ومرات, وتنازعه �ضعوران, �ضعور الفرحة 
بالهجوم والتحرير, و�ضعور اخلوف الأنه خرب قوة ال�ضهيونية, وم�ضاندة 
اأمريكا لها, وعرف مواطن ال�ضعف العربي, وكان موقعه يف قلب االأحداث 
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ال على هام�ضها, وهو يذكر جيداً ما قاله عبد النا�ضر اأكرث من مرة 
 من اأن حترير فل�ضطني يحتاج اإلى مزيد من اال�ضتعداد واملال والوقت, 

لذلك اأيقن اأن الرئي�س عبد النا�ضر ال يعتزم احلرب حقاً, واأن االأمر ال 
يعدو كونه مظاهرة ع�ضكرية لتحقيق مكا�ضب �ضيا�ضية, وفر�ضة ذهبية 
كان  التي  املطاعن  اأك��رب  الدولية, وهي  الطوارئ  ق��وات  للخال�س من 

خ�ضوم عبد النا�ضر يوجهون اإليه النقد والهجوم ب�ضببها. 

عليه  فتعذر  وبواطنه,  االأم��ر  حقيقة  يعرف  اأن  ال�ضقريي  ح��اول 
عبد  امل�ضري  فقابل  ال�ضديد,  الن�ضغاله  النا�ضر  عبد  الرئي�س  مقابلة 
املقبلة  املعركة  يف  ودوره  التحرير  جي�س  اأم��ر  وتدار�ضا  عامر  احلكيم 
وخطط حماية قطاع غزة حتى ال تتكرر ماأ�ضاة عام 1956, ومل ت�ضف 
ري���ا����س, وزي��ر  م��ق��اب��ل��ة حم��م��ود  ك��م��ا مل ت�ضفها  امل��ق��اب��ل��ة,  ه���ذه  غليله 
النا�ضر  عبد  زي��ارة  بعد  بخا�ضة  قلقه وحريته,  على  اخلارجية, وظل 
األقاه  ال��ذي  ال��ق��وي  واخل��ط��اب   ,1967/5/22 يف  �ضيناء  حكمه  واأرك����ان 
الرئي�س عبد النا�ضر هناك, لكن مل يكن اأمام ال�ضقريي, اإال اأن يعي�س 
تلك االأيام التاريخية مع ال�ضعب العربي وهو يف قمة حما�ضته واندفاعه, 
اأي��ار ينتقل من حي اإلى حي يف القاهرة,  فاأم�ضى ال�ضطر االأخ��ري من 
ومن م�ضجد اإلى م�ضجد يخطب يف اجلماهري املتوثبة ويثري حما�ضتها. 

حول  وحتادثا   ,1967/5/26 م�ضاء  النا�ضر  عبد  ال�ضقريي  التقى 
املوقف, وبنّي للرئي�س امل�ضري �ضكوكه واأ�ضباب قلقه, فاأخربه الرئي�س 
اأن معركة التحرير مل يحن وقتها بعد, واملعركة اليوم معركة دفاعية 
مفرو�ضة على م�ضر وعلى العرب, واإ�ضرائيل هي التي بداأتها, واأو�ضح 
له اأن االأمر انتهى بالن�ضبة اإليه عند هذه املرحلة التي حقق فيها ثالثة 
جن��اح��ات: رف��ع ال�ضغط ع��ن �ضورية, واخل��ال���س م��ن ق��وات ال��ط��وارئ 
املوقف توتراً, وقد طلب  ي��زداد  اأال  العقبة وهو يرجو  ومو�ضوع خليج 
اأج���ل االب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل م��ا يزيد  م��ن ال�ضقريي االت�����ض��ال بدم�ضق م��ن 

التوتر وي�ضعله. 

امل�ضري عبد احلكيم عامر
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�ضديد  وك���ان  االأح�����داث,  وي��رتق��ب  االأخ��ب��ار  يتابع  ال�ضقريي  ظ��ل 
االن��ت��ب��اه اإل���ى ك��ل م��ا ي�ضدر ع��ن وا���ض��ن��ط��ن, الأن ق���رار اإ���ض��رائ��ي��ل حول 
احلرب, يف حقيقته قرار الواليات املتحدة, ويف هذه االأثناء جاء االأمني 
العام لالأمم املتحدة يوثانت اإلى القاهرة, فاجتمع به ال�ضقريي بحكم 
ال�ضداقة التي تربط بينهما منذ اأيام العمل يف االأمم املتحدة, وقد دار 
ي�ضاعده يف  اأن  ال�ضقريي  يوثانت من  فيه  بينهما حديث طويل طلب 
اأجل تهدئة املوقف,  اأفكاره التي �ضيقرتحها من  اإقناع القاهرة بقبول 
النا�ضر  عبد  الرئي�س  اأن  مودعاً  ثانية  زاره  حينما  يوثانت  اخ��ربه  ثم 
يخ�ضى  واأن��ه  اإ�ضرائيل,  ي�ضمن  ال  اأو  يعرف,  ال  لكنه  احل��رب,  يريد  ال 
اإلى ن�ضوب �ضدام �ضامل يف ال�ضرق  اأن يوؤدي النزاع حول خليج العقبة 

االأدنى. 

األقاها يف 26  التي  الثالثة  النا�ضر  ال�ضقريي خطابات عبد  تتبع 
و28 و 1967/5/29 بعقله وقلبه, وراجعها ودر�س مقاطعها, كذلك زار 
ال�ضفري ال�ضوفييتي يف القاهرة ثالث مرات, حماواًل التعرف اإلى موقف 
االحتاد ال�ضوفييتي من تطور االأح��داث, لكنه مل ي�ضرتح اإلى ح�ضيلة 
هذه اللقاءات, وظل على غري يقني من املوقف ال�ضوفييتي, يف حني كان 
اأخبار  ي�ضتطلع  واأخذ  املعادي,  املتحدة  الواليات  على يقني من موقف 
اإ�ضرائيل ويراجع خمتلف ال�ضحف, فاجتمع لديه من القرائن ما يثبت 
اأن تواطوؤاً اأمريكياً اإ�ضرائيلياً قد دبر يف وا�ضنطن, واأن اإ�ضرائيل قررت 
اأن حتارب يف الوقت املنا�ضب, ومل يبق اإال اأن حتدد �ضاعة ال�ضفر, واأخذ 
خماوفه,  ف��ازدادت  مكان,  كل  من  عليها  يتوافدون  اليهود  املتطوعون 
خا�ضة اأنه يعرف اأكرث من غريه اأن العرب غري قادرين على احلرب, 

ولي�ضوا م�ضتعدين لها. 
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و�ضل امللك ح�ضني اإلى القاهرة يف 1967/5/30 ب�ضورة مفاجئة, فقد 
كانت العالقات امل�ضرية- االأردنية يف غاية ال�ضوء, وقد طلب الرئي�س 
عبد النا�ضر باإحلاح من ال�ضقريي اأن يح�ضر اجتماعاته بامللك ح�ضني 
الإزالة �ضوء التفاهم بني االأردن واملنظمة, من اأجل الظروف احلا�ضرة 
واملعركة املقبلة, وانتهى النقا�س بني ال�ضقريي وامللك اإلى موافقة امللك 
على ا�ضتئناف املنظمة ن�ضاطها يف االأردن, وعلى عودة مكتبها يف القد�س 
اإلى العمل, واقرتح ال�ضقريي اأن ي�ضافر مع امللك اإلى االأردن يف طائرته, 

الأن االأمر ال يحتمل التاأجيل. 

ان�ضرف  ح��ني  يف  لل�ضفر,  نف�ضه  ليعّد  بيته  اإل���ى  ال�ضقريي  ع��اد 
امل�ضرتك  الدفاع  معاهدة  الإع��داد  ح�ضني  وامللك  النا�ضر  عبد  الرئي�س 
بني م�ضر واالأردن, ومل تتح لل�ضقريي فر�ضة مقابلة زمالئه يف اللجنة 
التنفيذية, ورجع اإلى ق�ضر القبة, حيث كانت اال�ضتعدادات قائمة على 
قدم و�ضاق حلفل توقيع املعاهدة, وقد اأ�ضر الرئي�س عبد النا�ضر على اأن 
يح�ضر ال�ضقريي االحتفال, ويجل�س معهما, ويخطب فيه, وبعد تبادل 
اهلل  فيها  رجا  ق�ضرية  كلمة  ال�ضقريي  األقى  الكلمات,  وامللك  الرئي�س 
تعالى اأن ينتقل هذا االتفاق من الورق اإلى امليدان بكل اأمانة واإخال�س. 

جل�س ال�ضقريي يف الطائرة يت�ضفح اتفاقية الدفاع امل�ضرتك التي 
وقعت, فلم يجد فيها جديداً, وملا �ضاأله امللك ح�ضني عن راأيه, �ضارحه 
الفل�ضطيني  التحرير  جي�س  لقوات  امللك  �ضمح  اإذا  اإال  يرتاح  ال  باأنه 
املوجودة يف درعا )�ضورية( بالدخول اإلى االأردن والتمركز يف القد�س, 
مع  يت�ضاور  وحتى  منا�ضبة,  �ضيغة  لذلك  يجد  حتى  امللك  فا�ضتمهله 
القادة الع�ضكريني, وقد اأطلع ال�ضقريي امللك على خماوفه على القد�س, 

وحاول اأن يزيل تردده. 
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بهما,  للرتحيب  ال�ضعب  خ���رج  ع��م��ان  اإل���ى  ال��ط��ائ��رة  و���ض��ل��ت  ومل���ا 
وان�ضرف ال�ضقريي اإلى الفندق, وجاءته الوفود الفل�ضطينية املختلفة, 
امللك ح�ضني  مع  التايل  اليوم  يف  واجتمع  القدامى,  اأ�ضدقاءه  والتقى 
وال�ضريف نا�ضر بن جميل لبحث خطة التعاون والتن�ضيق بني االأردن 
املنظمة  وفتح مكتب  نف�ضه,  اليوم  القد�س يف  اإل��ى  �ضافر  ثم  واملنظمة, 
املغلق, ورجع اإلى فندقه يف القد�س لي�ضتقبل الوفود التي تقاطرت من 
الفل�ضطينية, و�ضرح  الق�ضية  اأو�ضاع  ال�ضفة, وعر�س عليها  اأنحاء  كل 

لها ما جرى يف اجتماع ق�ضر الق�بة. 

اإل��ى عمان وذهب  عائداً  نف�ضها  الليلة  القد�س يف  ال�ضقريي  غ��ادر 
يف اليوم التايل مع ال�ضريف نا�ضر يف جولة تفقدية لق�طعات اجلي�س 
االأردين يف ال�ضفة الغربية, وعاد اآخر النهار اإلى ق�ضر امللك يف احلّمر, 
فاأخرب امللك بانطباعاته, واأثنى على اجلي�س االأردين, لكنه بنّي له اأنه 
ال بّد من دعم اجليو�س العربية االأخ��رى, الأن اجلي�س االأردين وحده 
الدعم يجب  واأن هذا  االإ�ضرائيلية,  القوات  اأم��ام  ال�ضمود  ي�ضتطيع  ال 
االإذاع��ات  تذيعه  ما  بدليل  قريبة,  املعركة  الأن  وق��ت,  اأ�ضرع  يف  يتم  اأن 
االإ�ضرائيلية وتن�ضره ال�ضحف ال�ضهيونية, وما اتخذته جلنة ال�ضليب 
االأحمر من احتياطات الطوارئ يف املنطقة ملجابهة احتمال احلرب, وقد 
واملدينة معر�ضة  اأع��زل,  فال�ضعب  القد�س,  ال�ضقريي قلقه على  اأب��دى 
لل�سقوط يف اأي وقت، والدفاع عنها يجب اأن يكون من الداخل بحرب 
�ضوارع, ال من اخلارج, وعاد يكرر طلبه بال�ضماح بدخول كتائب جي�س 

التحرير الفل�ضطيني من �ضورية اإلى القد�س. 

اأم�ضى ال�ضقريي املدة الواقعة بني �ضباح يوم اجلمعة 1967/6/2 
الفل�ضطينيني  وفود  مع  وذهب  القد�س  1967/6/5 يف  االثنني  و�ضباح 

امللك ح�ضني وال�ضريف نا�ضر بن جميل

ال�ضريف نا�ضر بن جميل
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من خمتلف اأنحاء ال�ضفة اإلى امل�ضجد االأق�ضى ليوؤدوا �ضالة اجلمعة, 
وكان يوماً م�ضهوداً, خطب فيه ال�ضقريي بعد ال�ضالة, و�ضدد على وحدة 
االأمة, ثم عاد اإلى فندقه ي�ضرتيح قلياًل, فمرت به اخلواطر الكثرية 
وهو يرى ا�ضتعدادات اليهود, وحفر اخلنادق وو�ضع اأكيا�س الرمل, يف 

حني كانت القد�س القدمية نائمة بال ا�ضتعداد. 

الفريق  ب��اأن  يخربه  بال�ضقريي  عامر  احلكيم  عبد  امل�ضري  ات�ضل 
طاهر يحيى قد جاء اإلى م�ضر ليوقع على بروتوكول ان�ضمام العراق 
اإل��ى عمان  واأن��ه �ضي�ضافر غ��داً  اإل��ى اتفاقية الدفاع مل�ضرتك مع االأردن 
ليوقع مع امللك ح�ضني االتفاقية وطلب منه اأن يكون يف عمان ليقابل 

الفريق يحيى ويح�ضر توقيع االتفاقية. 

اإلى  �ضائقه,  ح��زي��ران,م��ع  من  اخلام�س  �ضباح  ال�ضقريي   انطلق 
اأخبار ن�ضوب املعركة والبالغات  عمان, ويف الطريق �ضمع من الراديو 
الع�ضكرية, وملا و�ضل اإلى عمان اجته فوراً اإلى ال�ضفارة العراقية, فعلم اأن 
القوات العراقية �ضت�ضل هذا اليوم, ثم اجته اإلى مبنى القيادة العامة, 
والى غرفة العمليات الع�ضكرية, حيث كان امللك ح�ضني والفريق عبد 
املنعم ريا�س, الذي تولى القيادة االأردنية - امل�ضرية امل�ضرتكة, واللواء 
عامر خما�س وال�ضريف نا�ضر واللواء عاطف املجايل, وقد نقلوا اإليه 
االأردن��ي��ة  امل��ط��ارات  االأم���ر, ثم و�ضل خرب �ضرب  اأول  اأخ��ب��اراً مطمئنة 
معه  ومن  ال�ضقريي  ذهل  اجلميع,  ففزع  االأردين,  الطريان  وحتطيم 
مبا كانت االإذاعات االإ�ضرائيلية تذيعه عن �ضري املعارك وعن اال�ضتيالء 
اأن اخلطر كبري, لكنه مل  ف���اأدرك  ال�ضفة وغ���زة,  على ع��دد م��ن م��دن 
يت�ضور اآنذاك حجم الكارثة, عاد اإلى فندق االأردن وظل �ضاهراً ي�ضتمع 
اإلى االإذاعات علها تنقل اإليه اأخبار االنت�ضارات العربية, ثم نام ما بقي 

من ليلته متاأملاً خائفاً. 

الفريق عبد املنعم ريا�س
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اإذاع��ة القاهرة التي كانت متالأ  اأخبار  �ضحا يف اليوم التايل على 
النف�س اإحباطاً وخوفاً, ف�اأ�ضرع اإلى غرفة العمليات, فاأُخرب اأن املوقف 
غري ح�ضن, واأن ال�ضفة �ضاقطة ال حمالة, وكاد يفجع ملا �ضمع, وهاله اأن 
ت�ضقط القد�س وال�ضفة, وتتابعت االأخبار الكئيبة, وكان اآخرها موافقة 
القيادة يف م�ضر على اقرتاح االأردن �ضحب اجلي�س اإلى ال�ضفة ال�ضرقية 
واإخالء ال�ضفة الغربية, وبرقية عبد النا�ضر التي تعرتف بالهزمية, 

ف�ضعق ال�ضقريي من ال�ضرعة التي حلت بها الهزمية بالعرب. 

املنظمة عن طريق  رج��ال  به  وات�ضل  الفندق,  اإل��ى  ال�ضقريي  عاد 
موفد لهم, واخربوه عن و�ضع القد�س ال�ضيئ, ونقلوا اإليه مطالبهم, 
ويف اليوم التايل دعاه عبد املنعم ريا�س اإلى غرفة العمليات حيث كان 
ُت�ضعر  النا�ضر  الرئي�س عبد  برقية من  امللك ح�ضني واجلميع ومعهم 
بانهيار اجلبهة امل�ضرية, فعاد اإلى الفندق حزيناً كا�ضف البال, وتعطلت 
م�ساعره وهو ي�سمع اإذاعة اإ�سرائيل وهي تعلن �سقوط القد�س ومعظم 

ال�ضفة, و�ضالة زعماء اليهود عند "حائط املبكى".

القد�س، فعزم  البقاء يف عمان بعد �سقوط  ال�سقريي   مل يحتمل 
اإل��ى القاهرة عن طريق دم�ضق وب��ريوت, وانطلق - بدون  على العودة 
زيارة دار القيادة العامة - اإلى دم�ضق, و�ضاهد يف الطريق ارتال االآليات 
العراقية املدمرة, وكانت يف طريقها اإلى امليدان دون غطاء جوي, ويف 
درعا انتقل اإلى مقر قيادة جي�س التحرير الفل�ضطيني الذي ُو�ضع باإمرة 
اجلي�س ال�سوري، واتخذ مواقعه على اخلطوط االأمامية، وطلب من 
هناك مقابلة رئي�س اجلمهورية ال�ضورية, فحملته �ضيارة من �ضيارات 
بينهما  ودار  ال�ضوري,  الرئي�س  التقى  الرئا�ضة, حيت  اإلى مقر  الدولة 
حوار موؤمل حول االأو�ضاع - وعّرج بعد املقابلة على مكتب املنظمة يف 
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دم�ضق, حيث راأى مئات الفل�ضطينيني يتجمعون حوله يبدون رغبتهم 
يف التطوع, ويطلبون ال�ضالح وهم ال يعملون اأن كل �ضيء قد انتهى اإلى 
هزمية, فان�ضحب ال�ضقريي من اأمام املكتب, ومل يدخله, وتابع �ضفره 
اإلى بريوت, حيث مل يجد طائرة تقله اإلى القاهرة, الأن االأجواء مغلقة. 

)م��ن 8-1967/6/13( يف  ب��ريوت  اأي��ام يف  ال�ضقريي خم�ضة  ق�ضى 
الفندق ي�ضتمع اإلى الزائرين واالأ�ضدقاء وال�ضحفيني, ويتحمل الكثري 
مما دار من لغط حوله وحنق عليه وعلى امللوك والروؤ�ضاء, ال �ضيما عبد 
النا�ضر, ويف هذه االأيام اأعلن عبد النا�ضر ا�ضتقالته وتنّحيه عن رئا�ضة 
الفرتة  تنتهي  حتى  مكانه,  يف  للبقاء  ا�ضتعداده  اأعلن  ثّم  اجلمهورية, 

التي ميكن فيها اإزالة اآثار العدوان. 

جمل�س  حترك  يتابع  اأن  انتظاره,  اأي��ام  اأثناء  ال�ضقريي  �ضغل  كان 
العربية, وملا طال  االأر���س  اإ�ضرائيل على  االأم��ن يف نيويورك, وحت��رك 
اإلى  اأق��ام,  اإلى ليبيا, حيث  اأثينا, ومنها  اإلى  ب��ريوت, �ضافر  انتظاره يف 
عودته  وكانت   , عليها  فعاد  القاهرة,  من  رك��اب  طائرة  اأول  و�ضلت  اأن 
مفاجئة الأ�ضرته التي مل تكن تدري من اأمره �ضوى اأنه �ضافر مع امللك 
ح�ضني ثم انقطعت اأخباره بعد ذلك, وقد راأى ال�ضقريي بعد عودته اإلى 
مكتبه كل �ضيء يف مكانه, لكن الوجوه تغريت, فر�ضمت على مالحمها 

الكاآبة والذّلة. 

اأم�ضى ال�ضقريي الن�ضف الثاين من �ضهر حزيران مع بريد امللوك 
التحرير,  مبنظمة  العرتافهم  رم��زاً  تقاليدهم,  من  وك��ان  والروؤ�ضاء, 
اإر�ضال خطبهم وت�ضريحاتهم ور�ضائلهم التي يتبادلونها اإلى ال�ضقريي, 
للر�ضائل, حتدد  خ�ضباً  ت�ضبح حرب حزيران ميداناً  اأن  وكان طبيعياً 
املواقف واملواقع . لذلك اهتم ال�ضقريي بهذا الربيد, يقراأه ويتاأمل فيه 
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ليحدد مكانه يف املعركة, وكانت ت�ضله اأي�ضاً تقارير مكاتب املنظمة يف 
الوطن العربي وهي تتحدث عن موقف ال�ضعب اأثناء املعركة, واندفاعه 

ورغبته يف القتال. 

قابل ال�ضقريي يف دار ال�ضفارة اجلزائرية وزير اخلارجية اجلزائري 
عبد العزيز بوتفليقة الذي جاء اإلى القاهرة ليطلع الرئي�س جمال عبد 
النا�ضر على ما دار يف مو�ضكو خالل يومي الزيارة العاجلة التي قام بها 
الرئي�س اجلزائري هواري بومدين يف 1967/6/14,وابلغه اأن الرئي�س 
الوطن  تعم  ال��ت��ي  اال�ضتياء  م�ضاعر  ال�ضوفييت  اإل���ى  نقل  اجل��زائ��ري 
العربي جتاه االحتاد ال�ضوفييتي, وحتميله جانباً كبرياً من امل�ضوؤولية 
مل�ضر  االأ�ضلحة  تقدمي جميع  التزمت  اأن مو�ضكو  واأعلمه  الهزمية,  يف 
و�ضورية من اأجل اإزالة اآثار العدوان, وكان ال�ضقريي متاأملا من موقف 
االأمريكي  امل��وق��ف  مقابل  ال��ع��رب  تاأييد  يف  ال��ل��نّي  ال�ضوفييتي  االحت���اد 
ال�ضلب يف تاأييد اإ�ضرائيل, ومن عدم �ضعيه الإجبار اإ�ضرائيل على اجلالء 

عن االأرا�ضي العربية, كما حدث يف عهد خرو�ضوف عام 1956. 

يف  الكويت  يف  ال��ع��رب  اخلارجية  وزراء  اجتماع  ال�ضقريي  ح�ضر 
1967/6/17 لبحث اآثار العدوان, وقد دام االجتماع ن�ضف يوم ون�ضف  
ليلة, �ضارع بعده الوزراء اإلى نيويورك حل�ضور الدورة الطارئة لالأمم 
املتحدة بدعوة من االحتاد ال�ضوفييتي . وكان من راأي ال�ضقريي البقاء 
للعدوان  للت�ضدي  �ضاملة  خطة  بدرا�ضة  ي�ضمح  كافياً  وقتاً  الكويت  يف 
االإ���ض��رائ��ي��ل��ي, ح��ت��ى ي��ذه��ب ال�����وزراء ال��ع��رب اإل���ى االأم����م امل��ت��ح��دة وه��م 
اإلى  يتحدثون بل�ضان واحد, لكن راأيه مل ي�ضتجب له, ف�ضافر ال��وزراء 
اأنها  تعلن  كانت  التي  اأمريكا  املوؤيدة من  اإ�ضرائيل  ليجابهوا  نيويورك 
لن تتزحزح من املناطق املحتلة, و�ضت�ضم القد�س القدمية اإلى القد�س 

اجلديدة وتعلنهما عا�ضمة موحدة الإ�ضرائيل.

الرئي�س اجلزائري هواري بومدين
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ظل ال�ضقريي يف القاهرة يت�ضّقط االأخبار, ويقراأ التقارير الواردة 
من نيويورك, ويرت�ضخ يف نف�ضه "اأن الهزمية يف الوطن ال ميكن معها 
انت�ضار يف االأمم املتحدة, فان الغلبة يف االأمم املتحدة للمنت�ضرين, ولو 

كانوا على باطل, والهزمية للمهزومني, ولو كانوا على حق". 

وكان ال�ضقريي يف جملة م�ضتقبلي الرئي�س ال�ضوفييتي بودغورين 
املرافق  والوفد  ال�ضوفييتي  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  زخ��اروف  واملار�ضال 
لهما عند زيارتهما القاهرة يف 1967/6/20, والحظ الهدوء والتحفظ 
يف كالم الرئي�س ال�ضوفييتي, والبعد عن االلتزام ب�ضيء حازم حا�ضم, يف 

حني كان يتوقع حزماً اأكرب, والتزاماً اأو�ضح. 

اأعلى  على  متالحق  عربي  حت��رك  ال�ضابع  ال�ضهر  مطلع  يف   ب��داأ 
ال�ضقريي,  والتقاه   ,1967/7/9 يف  القاهرة  بومدين  ف��زار  امل�ضتويات, 
وبنّي الرئي�س اجلزائري وجهة نظره, واأنه كان يرى ا�ضتمرار املعركة 
وعدم املوافقة على قرار جمل�س االأمن وقف اإطالق النار, و�ضاأله عن 
موقف ال�ضعب الفل�ضطيني ودوره, فاأبدى ال�ضقريي اال�ضتعداد لو�ضع 
جي�س  اأن  واأع��ل��م��ه  امل��ع��رك��ة,  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإم��ك��ان��ي��ات  جميع 

التحرير جاهز م�ضتعد.

عقدت يف القاهرة يف منت�ضف متوز 1967 قمة عربية م�ضغرة من 
ال�ضقريي جانباً  وال�ضودان, وح�ضر  والعراق  و�ضورية  واجلزائر  م�ضر 
من االجتماعات, والتقى بع�س الروؤ�ضاء يف لقاءات ثنائية, وكان حمور 
وجاء  للمعركة,  العربية  ال��ق��درات  وتعبئة  القتال  ا�ضتئناف  احلديث 
اخلارجية  وزي��ر  نائب  م��ال��ك)47(  ياكوف  الفرتة  ه��ذه  القاهرة يف  اإل��ى 
وقابل  االأو���ض��ط,  ال�ضرق  اأزم��ة  لت�ضوية  مقرتحات  يحمل  ال�ضوفييتية 
الروؤ�ضاء اخلم�ضة, والتقاه ال�ضقريي مرات, ومل يجد من الروؤ�ضاء ومن 

املار�ضال زخاروف رئي�س اأركان 
اجلي�س ال�ضوفييتي
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ال�ضقريي موافقة على مقرتحاته التي تدعو اإلى االعرتاف باإ�ضرائيل 
عام  املحتلة  االأرا���ض��ي  م��ن  االن�ضحاب  �ضبيل  احل���رب يف  ح��ال��ة  واإزال����ة 
اأن يف مقرتحاته ت�ضفية للق�ضية  1967, واأب��دى له ال�ضقريي راأيه يف 

الفل�ضطينية. 

ويف ذكرى عيد الثورة اخلام�س ع�ضر )1967/7/23(, خطب عبد 
املن�ضة  على  يجل�س  ال�ضقريي  وك��ان  النك�ضة,  بعد  م��رة  الأول  النا�ضر 
بعد  النا�ضر  عبد  الرئي�س  منه  وطلب  القاهرة,  جامعة  يف  الرئي�ضية 
اأن ي��زوره يف منزله يف اليوم التايل, الأن��ه مل يجتمع به منذ  اخلطاب 
ال�ضقريي  روى  التايل  اليوم  ويف  النك�ضة,  قبل  امللك ح�ضني  مع  �ضافر 
لعبد النا�ضر ما جرى, ثم بداأ عبد النا�ضر يتحدث عن املعركة, وعن 
اأنه كان ينف�س  االأخطاء, وامل�ضوؤوليات مبرارة وحزن, و�ضعر ال�ضقريي 

عما يف نف�ضه مما ال ي�ضتطيع اجلهر به, فحاول اأن يخفف عنه. 

اإلى القاهرة يف 1967/8/10, يحمل م�ضروعاً  وقدم املار�ضال تيتو 
االإ�ضرائيلية  القوات  ان�ضحاب  على  ين�س  االأو���ض��ط  ال�ضرق  اأزم��ة  حلل 
حتت اإ�ضراف مراقبي االأمم املتحدة, وقيام جمل�س االأمن ب�ضمان حدود 
واأمن جميع دول املنطقة, ريثما يتم حل نهائي للق�ضية, وقد اجتمع 
ال�ضقريي بالرئي�س اليوغ�ضاليف, واأب��دى له راأيه يف امل�ضروع, وبني له 
اأن ال�ضعب الفل�ضطيني, وهو لي�س فريقاً يف االأمم املتحدة, ال ميكن اأن 
يقبل هذا امل�ضروع, الأنه يرتك ق�ضية فل�ضطني مبجموعها بدون حل, 

بني يدي جمل�س االأمن الذي ت�ضيطر عليه اأمريكا.

املار�ضال تيتو
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اجتمع وزراء اخلارجية العرب يف اخلرطوم يف 1967/8/1, للتمهيد 
واالإعداد ملوؤمتر القمة الذي اتفق الروؤ�ضاء اخلم�ضة على الدعوة اإليه 
اأثناء اجتماعهم يف القاهرة يف ال�ضهر املا�ضي , وح�ضر ال�ضقريي اجتماع 
اخلرطوم وتقدم با�ضم ال�ضعب الفل�ضطيني, مبجموعة من املقرتحات 
�ضاملة  اأ�ضا�ضاً خلطة عربية  لتكون  والع�ضكرية  واالإعالمية  ال�ضيا�ضية 
الإزال����ة اآث����ار ال��ع��دوان��ني, ال��الح��ق وال�����ض��اب��ق, وق���د ظ��ه��رت يف امل��وؤمت��ر 
بوزير  ال�ضقريي  وا�ضطدم  واختالفاتها,  العربية  ال���دول  تناق�ضات 
بق�ضر  طالب  ح��ني  بينهما  املناق�ضة  واحتدمت  التون�ضي,  اخلارجية 
االجتماعات على الوزراء دون ال�ضقريي, فهدد ال�ضقريي باالن�ضحاب, 

واأ�ضدر بياناً �ضحفياً عنيفاً رد به على بيان املندوب التون�ضي. 

تو�ضط عدد من املندوبني لتهدئة اجلو, وتوتر جو املوؤمتر ثانية 
املعركة,  يف  االقت�ضادية  اجلبهة  فتح  ب�ضرورة  ال�ضقريي  طالب  حني 
اجلوانب  بحث  باإرجاء  االأم��ر  وانتهى  فيها,  �ضالحاً  النفط  وا�ضتخدام 
)امل��ال  املخت�ضني  ال��ع��رب  وزراء  ودع���وة  ال��ب��رتول,  ملو�ضوع  ال�ضيا�ضية 
وتقدمي  جوانبه,  جميع  م��ن  املو�ضوع  لبحث  وال��ب��رتول(  واالقت�ضاد 
اخلارجية  وزراء  اجتماع  اإل���ى  وتو�ضياتهم  اأبحاثهم  بنتيجة  تقرير 
الثاين يف 1967/8/26, حتى يكون كل �ضيء جاهزاً اأمام موؤمتر القمة 

املقرر عقده يف 1967/8/29. 

ع��دداً  اإل���ى م��وؤمت��ر قمة اخل��رط��وم الأن  ال�ضقريي  ت��اأخ��رت دع���وة 
امل�ضيفة  ال�ضودان  حكومة  ووقعت  وج��وده,  يعار�س  ك��ان  الروؤ�ضاء  من 
منظمة  رئي�س  ا�ضتبعاد  وحدها  تقرر  اأن  ت�ضتطيع  ال  الأنها  ح��رية,  يف 
التحرير ,وال ت�ضتطيع من جهة اأخرى, اإغ�ضاب بع�س امللوك والروؤ�ضاء, 
وكان ال�ضقريي زاهداً حقاً يف ح�ضور املوؤمتر, لكنه راأى اأنه ال ي�ضح, من 
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املنظمة  وتغيب  ال�ضابقة,  بهذه  ير�ضى  اأن  الفل�ضطينية,  الق�ضية  اأجل 
فبعث مدير مكتب  ج��رى,  نف�ضه خاطر  لذلك خطر يف  ال�ضاحة,  عن 
املنظمة يف بريوت اإلى ال�ضودان, ليذكر بالدعوة, وليهدد –اإن ف�ضل– 
الكبري,  اجلامع  اإلى  ,و�ضيذهب  ال�ضودان  اإلى  �ضيح�ضر  ال�ضقريي  باأن 
ويعلن من على منربه لل�ضعب ال�ضوداين اأنه �ضيف ال�ضعب, واأن امللوك 
والروؤ�ضاء, ومعهم حكومة ال�ضودان يريدون ا�ضتبعاد منظمة التحرير 
من ح�ضور املوؤمتر,  جنحت اخلطة, اإذ و�ضلته برقية دعوة اإلى املوؤمتر 
وا�ضتقبله  اإلى اخلرطوم,  نف�ضه  اليوم  م�ضاء  ف�ضافر يف  �ضاعة,   48 بعد 

رئي�س الوزراء حممد اأحمد حمجوب.

 ذهب ال�ضقريي يف اليوم التايل حل�ضور اجتماع وزراء اخلارجية 
والدرا�ضات,  التو�ضيات  ويهيئ  املوؤمتر,  اأعمال  ج��دول  يعد  كان  ال��ذي 
وقدم يف االجتماع ملفاً كاماًل عن مو�ضوع ا�ضتخدام ال�ضالح االقت�ضادي 
)التكامل  ع��ن  بلده  م�ضروع  ال��ع��راق  م��ن��دوب  ق��دم  اأن  بعد  املعركة,  يف 

االقت�ضادي(.

اإلى  املو�ضوع  باإحالة  اخلارجية  وزراء  يكتفي  اأن  ال�ضقريي  رف�س 
موؤمتر الروؤ�ضاء وامللوك, وطلب الت�ضويت عليه ملعرفة من يوافق على 
تو�ضيات بغداد ومن ال يوافق, حتى يعرف الراأي العام العربي حقائق 
اإلى خالف واتفق يف الكوالي�س  االأمور, واأوقف النقا�س خ�ضية تطوره 
على اأن ال داعي للت�ضويت حتى ال يحدث �ضقاق, وعلى اأنه يح�ُضن اإحالة 

مو�ضوع النفط اإلى امللوك والروؤ�ضاء. 

للمناق�ضة �ضمنها  ع��م��ل  ورق���ة  امل��ن��ظ��م��ة,  ب��ا���ض��م  ال�����ض��ق��ريي,  ق���دم 
وال�ضعيد  ال��ع��رب��ي,  وال�ضعيد  الفل�ضطيني  ال�ضعيد  على  اق��رتاح��ات 
ب�ضاأنها  ويتخذوا  اخلارجية,  وزراء  يناق�ضها  اأن  على  واأ���ض��ّر  ال���دويل, 

رئي�س الوزراء ال�ضوداين
حممد اأحمد حمجوب
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قراراتهم, واأال يكتفي باإحالتها اإلى امللوك والروؤ�ضاء مع جدول االأعمال, 
وتوتر جو االجتماع ثانية وانتهى االأمر باإحالة اقرتاحات املنظمة اإلى 

جلنة فرعية لدرا�ضتها, وتقدمي التو�ضيات ب�ضاأنها. 

امللوك والروؤ�ضاء  الوزراء وال�ضفراء ال�ضتقبال  ال�ضقريي مع  خرج 
و�ضط ح�ضود ال�ضعب ال�ضوداين, وكاأنها خرجت ت�ضتقبل اآمالها املرجوة 
ون�ضرها امل�ضتقبلي, وهي ال تدري ما يجري داخل االجتماعات املغلقة 
وامللك  النا�ضر  عبد  جمال  الرئي�س  اآخرهم  وك��ان  القادمون,  .وتوافد 
في�ضل, وت��خ��ل��ف ع��ن ح�����ض��ور امل��وؤمت��ر ال��رئ��ي�����ض��ان اجل���زائ���ري ه���واري 

بومدين وال�ضوري نور الدين االأتا�ضي. 

افتتح الرئي�س ال�ضوداين اإ�ضماعيل االأزهري اجلل�ضة االأولى م�ضاء 
الثالثاء 1967/8/29 يف جو غري م�ضرتخ, مِلَا بني الروؤ�ضاء, واألقى كلمة 
الليل ج��رى لقاء مغلق بني  . ويف  التناحر  ال��ى نبذ  دع��ا فيها اجلميع 
امللك في�ضل والرئي�س عبد النا�ضر يف منزل رئي�س الوزراء ال�ضوداين, 
النا�ضر يف جل�ضة  التايل حت��دث عبد  اليوم  اأح��د كنهه, ويف  مل يعرف 
�ضبه مغلقة للموؤمتر, وخّل�س على مدى �ضاعتني الو�ضع قبل النك�ضة 
وبعدها, وقدم اقرتاحاته لقيام عمل عربي موحد على اجلبهات الثالث 

الع�ضكرية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية. 

حتدث باقي امللوك والروؤ�ضاء عدا امللك في�ضل, وجاء دور ال�ضقريي, 
ملن  ي��وح��ي  حتى  عادته– مكتوبة  خ��الف  –على  ك��ان��ت  كلمة,  ف��األ��ق��ى 
بدايتها  يف  خل�س  وق��د  واالرجت����ال,  العاطفة  ع��ن  بعيدة  اأن��ه��ا  ي�ضمعه 
االجتاه الغالب يف املوؤمتر يف ا�ضتبعاد ا�ضتئناف القتال يف وقت قريب, 
ال�ضعوب العربية وت�ضميمها على  اإرادة  اأن هذا االجت��اه ال ميثل  وبنّي 
احتمال الت�ضحية,  وقدم خطة بديلة ترتابط فيها اجلوانب الع�ضكرية 

الرئي�س ال�ضوداين اإ�ضماعيل االأزهري
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واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية, واأكد فيها املبادئ االأربعة التالية: ال �ضلح مع 
اأي حل للق�ضية  انفراد بقبول  اإ�ضرائيل, وال تفاو�س, وال تعاي�س, وال 

الفل�ضطينية. 

وا�ضتنكار  والروؤ�ضاء,  للملوك  اإن��ذار  مبقام  ال�ضقريي  كلمة  كانت 
اإذا ظل على حاله من الرتاخي,  املوؤمتر  اإليه  للم�ضري الذي �ضينتهي 
امللوك  اأن م�ضريته مع  اأح�س  اأم��راً, الأن��ه  ال�ضقريي يف نف�ضه  وقد بيت 
النا�ضر  عبد  الرئي�س جمال  ودع��اه  فائدة,  بدون  قد طالت  والروؤ�ضاء 
م�ضاء لتناول الع�ضاء منفردين يف جناحه, وقد ان�ضاقا يف حديث طويل 
و�ضريح, �ضاأله فيه عبد النا�ضر عن كلمته, وعن االأ�ضباب التي حملته 
اإلى هذا املوقف )النا�ضف(, فروى له بع�س ما عاناه من الدول العربية 
مرحلة  بلغ  قد  االأم��ر  ب��اأن  و�ضارحه  الفل�ضطيني,  الكيان  اإن�ضاء  منذ 
خطرية ال يجوز ال�ضكوت عنها اأو ال�ضرب عليها, فاإما م�ضرية �ضحيحة 
وانتهاج  باحلقيقة  العربية  االأم��ة  مكا�ضفة  واإم��ا  بااللتزامات,  ووف��اء 
من  عنها  ويتخلف  ي�ضري,  م��ن  فيها  ي�ضري  ق��ومي��ة,  ن�ضالية  م�ضرية 
يتخلف, ثم بنّي له الرئي�س عبد النا�ضر �ضيا�ضته يف هذا املوؤمتر, والتي 

تقوم على احل�ضول على املمكن.

املد  ا�ضتغالل  م��ن  ب��د  وال  ن�ضبي,  اأم��ر  املمكن  ب��اأن  ال�ضقريي  ف��رد 
ال�ضعبي العربي للح�ضول على )ممكن( قوي, وكان عبد النا�ضر يوؤكد 
احلاجة اإلى احلكومات العربية يف هذه املرحلة, يف حني كان ال�ضقريي 

ي�ضدد على دور ال�ضعوب. 

بداأت اجلل�ضة التالية عند ظهر اليوم التايل, وكان اجلو م�ضحوناً 
بتاأثري كالم ال�ضقريي, وجرى نقا�س حول العمل الفدائي, والع�ضكري, 
والقيادة العربية املوحدة, ثم اقرتح الرئي�س عبد النا�ضر, وب�ضرعة, اأن 
ي�ضتاأنف �ضخ النفط, على اأن ت�ضاعد دول النفط الدول املعتدى عليها.
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في�ضل  امل��ل��ك   - النقي�ضان  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق  ب�ضرعة,  االأم���ر  مت   
مبا  االإع��ان��ات,  مبالغ  وح��ددت  ال��ق��رار,  و�ضيغ  عبدالنا�ضر-  والرئي�س 
اأن كل �ضيء كان مرتباً من قبل, يف االجتماع الذي عقد بني  دّل على 

الرئي�س عبد النا�ضر وامللك في�ضل يف منزل حممد اأحمد حمجوب. 

توتر جو املوؤمتر حني بنّي ال�ضقريي -بحزم- اأن ق�ضية فل�ضطني 
بالرغم من كونها ق�ضية عربية, فهي ق�ضية �ضعب فل�ضطني, ول�ضعبها 
الكلمة االأولى يف تقرير م�ضريه, ومنظمة التحرير وحدها, التي متثل 
ال�ضعب  غ��ري  اأح��د  ميلك  وال  بل�ضانه,  وتتحدث  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
اأن  واأو�ضح  الفل�ضطينية,  للق�ضية  حل  اأي  على  يوافق  اأن  الفل�ضطيني 
اإلى  باحلاجة  ينادي  الذي  ال��راأي  رف�س  اإلى  تدفعه  باإ�ضرائيل  خربته 
ت�ضفية  والثمن  العرب,  بدفعه  ثمن  بد من  ال  الأن��ه  ال�ضيا�ضي,  العمل 
الق�ضية الفل�ضطينية ت�ضفية نهائية , وهو ال يعتقد اأن ال�ضفة الغربية, 

اأو غريها من املناطق املحتلة ميكن اأن تعود �ضلماً وبالعمل ال�ضيا�ضي.

اأثارت كلمات ال�ضقريي نقا�ضاً طوياًل حامياً, ظل فيه على �ضالبته 
ومعار�ضته, حتى لعبد النا�ضر فيما قاله وطرحه, لذلك بادر الرئي�س 
االأزهري اإلى تاأجيل اجلل�ضة اإلى اليوم التايل, وظل ال�ضقريي متم�ضكاً 

مبوقفه رغم تو�ضط بع�س الوزراء الذين �ضعوا لتليني موقفه.

اأك��د  ال��ت��ايل,  ال��ي��وم  واالأخ���رية يف  الرابعة  اجلل�ضة  ا�ضتوؤنفت  ومل��ا   
اإلى جانب  اإلى ال�ضري يف خطوات العمل ال�ضيا�ضي  املجتمعون احلاجة 
العمل الع�ضكري, واجتهوا اإلى و�ضع القرارات , فذكرهم ال�ضقريي ب�اأن 
جدول االأعمال مل ُيبحث بكامله بعد, وبقي منه اإزالة اآثار العدوان على 
امل�ضتوى الع�ضكري, وو�ضع خطة عربية �ضاملة بعيدة املدى ومتكاملة 
�ضيا�ضيا وع�ضكريا واقت�ضاديا لدعم الت�ضامن العربي وحتقيق االأهداف 
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يف  م�ضوؤوليات  لديهم  والروؤ�ضاء  امللوك  باأن  الرئي�س  فاعتذر  العربية, 
ينتهي  اأن  من  ال�ضقريي  �ضخر  عندئذ  عودتهم,  من  ب��ّد  وال  ب��الده��م, 
املوؤمتر كله اإلى تقدمي 135 مليون جنيه فقط وال يتخذ اأي قرار اآخر 
فنه�س  اجلل�ضة,  نظام  واختّل  املجتمعني,  بع�س  مع  وا�ضطدم  ناجح, 
ال�ضقريي يحمل اأوراقه وهو يقول:"اأنا ل�ضت ملكاً الأحر�س على البقاء 
يف امللك, ول�ضت رئي�ضا الأحر�س على البقاء رئي�س جمهورية, اأنا واحد 
من �ضعب فقد كل �ضيء, ومل يعد لنا ما نخ�ضره الأننا خ�ضرنا كل �ضيء, 
ولكن بقي لنا عقلنا وكرامتنا واآمالنا, اإن االجتاه العام يف هذا املوؤمتر 
ال ي�ضجعني على امل�ضاركة فيه, وال اأ�ضتطيع اأن اأ�ضاهم يف هذه القرارات: 

ولذلك فاإين اأعلن ان�ضحابي من املوؤمتر".

 خ��رج ال�ضقريي م��ن االج��ت��م��اع يف ح��ني اأك��م��ل امل��ل��وك وال��روؤ���ض��اء 
عقد  مبا�ضرة  القمة  ملوؤمتر  اخلتامية  اجلل�ضة  انتهاء  جل�ضتهم, بعد 
اأ���ض��ب��اب  ب��داي��ت��ه  ال��ف��ن��دق, وع��ر���س يف  ال�����ض��ق��ريي م���وؤمت���راً �ضحفياً يف 
ت�ضارك يف حتمل  اأن  ت�ضتطيع  "ال  فهي  املوؤمتر,  املنظمة من  ان�ضحاب 
م�ضوؤولية االجتاه العام الذي �ضار عليه امللوك والروؤ�ضاء يف معاجلتهم 
ملو�ضوع اإزالة اآثار العدوان", وان�ضرف بعد املوؤمتر اإلى �ضرفة الفندق 

وهو يح�س اأنه قد ملك حريته بعد عبودية. 

وكانت  التايل,  اليوم  قي  القاهرة  اإل��ى  اخلرطوم  ال�ضقريي  غ��ادر 
اأوردت خرب  ال�ضحف تقدم قرارات املوؤمتر باأ�ضخم العناوين, يف حني 
ان�ضحابه يف زاوية مغمورة, وظل مو�ضوع ان�ضحابه من املوؤمتر مطمو�ضاً 
بعيداً عن انتباه املواطن, ملا فر�س من رقابة على ال�ضحف واالإذاعات 

بهذا ال�ضاأن.
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 اأم�ضى ال�ضقريي وقته يف القاهرة , ويف هذه الفرتة عقد جمل�س 
املتحدة  العربية  اجلمهورية  وفد  من  بطلب  م�ضتعجلة  جل�ضة  االأم��ن 
يف 1967/11/9, وقد انتهت جل�ضات املجل�س يف 1967/11/22 باملوافقة 
اإ���ض��داره  ليلة  ال�ضقريي  وك���ان  امل��ع��روف,   242 ال��ق��رار  ب��االإج��م��اع على 
يتابع االإذاعات االأجنبية وهي تنقل ن�ضه باالإنكليزية, فتمّلكه اخلوف, 
وحتققت خماوفه, فقد اأعطى القرار الإ�ضرائيل اأكرث مما تريد, واأعطى 
وبقدوم  بالقرار,  االإ�ضرائيليون  لذلك رحب  اأقّل مما يطلبون,  العرب 
 الدكتور يارنغ ممثل االأمني العام لالأمم املتحدة, فهذا القرار يربط
اآمنة  ح��دود  واإق��ام��ة  ال�ضالم  واإح��الل  االن�ضحاب  بني  مرة–  –الأول 

متفق عليها. 

عقد ال�ضقريي يف مقر منظمة التحرير بالقاهرة يف 1967/11/24 
 . القرار  الفل�ضطيني من هذا  ال�ضعب  ليحدد موقف  موؤمتراً �ضحفياً 
الفل�ضطيني,  لل�ضعب  املمثلة  التحرير  منظمة  "رف�س  فيه  اأعلن  وقد 
اأ�ضئلة ال�ضحفيني,  قرار جمل�س االأمن جملة وتف�ضيال", واأج��اب عن 
ال �ضيما االأجانب, مبا ميلك من خربات اكت�ضبها من معاي�ضة الق�ضية 
بريوت  �ضحف  اإل��ى  املوؤمتر  وقائع  ار�ضال  الى  ا�ضطر  وقد  كله,  عمره 
امل�ضرية احلديث عن  االإع��الم  اأجهزة  اأغفلت  اأن  كي تن�ضر هناك, بعد 

تفا�ضيل ما جرى يف املوؤمتر.

بعد اأقل من �ضهر, ويف 1967/12/14 و�ضلت اإلى ال�ضقريي مذكرة 
قدمها �ضبعة من اأع�ضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�ضطينية 
للوحدة  وحتقيقاً  الفل�ضطيني,  الكيان  على  "حر�ضاً  يقولون فيها: 
الت�ضدي  م��ن  للمنظمة  ومتكينا  امل�ضلح,  الن�ضال  ووح���دة  الوطنية, 
الإحباط املحاوالت واالإجراءات املرتتبة على قرار جمل�س االأمن الذي 
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تنحيكم  من  بد  ال  اأن��ه  نعلن  الفل�ضطينية,  الق�ضية  ت�ضفية  ي�ضتهدف 
من ريا�ضة اللجنة التنفيذية للمنظمة اإذا ما اأُريد لها البقاء . ونطلب 
اإليكم التنحي فوراً عن ريا�ضة املنظمة لنتمكن, بالتعاون مع ذوي الراأي 
من اإخواننا اأبناء فل�ضطني, من الو�ضول اإلى قيام قيادة جماعية واعية 

للمنظمة تعمل على م�ضتوى االأحداث". 

كانت  بناء على عوامل  ا�ضتقالته يف 1967/12/24  ال�ضقريي  قّدم 
اأزم���ة عربية  ق��د خلق  اأن���ه  �ضعر  اأو���ض��اع عربية ودول��ي��ة, فقد  وراءه����ا 
بان�ضحابه من موؤمتر قمة اخلرطوم, واأن عدداً من امللوك ال يريدون 
ال��راأي العام  اأ�ضبح �ضخ�ضاً غري مرغوب فيه لدى  التعاون معه, واأن��ه 

الدويل. 

التنفيذية,  اللجنة  رئا�ضة  من  بخروجه  ال�ضقريي  دور  ينته  مل 
االأح��داث  واجهة  عن  وابتعاده  الر�ضمي,  العمل  ممار�ضة  عن  وتوقفه 
بخروجه,  ينتهي  ال  املوؤ�ض�س  "دور  الأن  االأو�ضط,  ال�ضرق  يف  ال�ضيا�ضية 
ما دامت املوؤ�ض�ضة قائمة", وقد ظل يوؤدي دورة الوطني والقومي, على 
اأقعده  اأن  وال��ى  حياته,  اأواخ��ر  اإل��ى  والعربي,  الفل�ضطيني  ال�ضعيدين 

املر�س، وحال بينه وبني الن�ساط والعمل. 

وا�ضل ال�ضقريي االهتمام بال�ضوؤون الفل�ضطينية والعربية ومتابعة 
ال�ضيا�ضة الدولية من موقع املواطن العادي, وقام بجوالت يف الوطن 
العربي, قادته من اأق�ضى امل�ضرق اإلى اأق�ضى املغرب, وتعرف خالل ذلك 
التي  العامة  الق�ضايا  ب�ضدد  واآرائ��ه��ا  العربية  اجلماهري  م�ضاعر  اإل��ى 
املواطنني  مع  كثرية  لقاءات  له  وكانت  اهتمامها,  وتثري  بالها  ت�ضغل 
اآراءه, ون�ضائحه وخرباته, وعقد  وامل�ضوؤولني هنا وهناك, عر�س فيها 
اإلى ذلك تاأليفه كتبه  موؤمترات �ضحفية وكتب ر�ضائل كثرية, ي�ضاف 
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الغنية القيمة التي �ضطرها بعد )تقاعده( يف ال�ضنوات االإثنتي ع�ضرة 
االأخرية من حياته .

يقول ال�ضقريي يف ر�ضالة كتبها من القاهرة اإلى اأحد اأ�ضدقائه بعد 
اأن يكون فيما جرى خري لق�ضيتنا  اأرجو  اأ�ضابيع من ا�ضتقالته: "واإين 
ومنظمتنا, و�ضاأظل يف خدمة الن�ضال العربي, وفل�ضطني يف الطليعة, 
لو  ال�ضوفية:  القدماء من  ق��ال  ما  اأح�ضن  وم��ا  االأخ��ري,  النف�س  حتى 
اطلعتم على الغيب الخرتمت الواقع, ثم اأردفوا ذلك بقول اآخر :"اإن هلل 

خوا�س يف االأزمنة واالأمكنة واالأ�ضخا�س".

ظ����ل ال�������ض���ق���ريي م��ن��ف��ت��ح��اً ع���ل���ى ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
الفل�ضطينية, يتعاون مع اأي جماعة تق�ضده لال�ضت�ضارة, اأو لال�ضتنارة 
براأيه, وي�ضتقبلها ب�ضعادة ور�ضا, وال يفرت عن اإبداء الن�ضيحة والدعاء 
يف  احلياة  مدى  ع�ضواً  اختياره  واعتزاز,  ب�ضرور  قبل,  وقد  بالتوفيق, 
املجل�س الوطني الفل�ضطيني, تكرمياً لن�ضاله يف �ضبيل الق�ضية, وكان 
بيته ال�ضيفي يف بلدة كيفون بلبنان, ومنزله القدمي يف القاهرة ملتقى 
�ضبل  معه  ويتدار�ضون  عنده  يجتمعون  والعروبة,  فل�ضطني  رج��االت 

التحرير وطريق الوحدة.

الطويلة يف  امل�ضتخل�ضة من جتاربه  ب��اآرائ��ه  ي��ديل  ال�ضقريي  ك��ان 
امليدانني العربي والدويل, ويقدم ذكرياته عن فل�ضطني, تراباً ون�ضااًل 
وق�ض�ضاً, وخالل زياراته البلدان العربية, كان يحب االلتقاء باأ�ضدقائه 
رهم ويوعيهم, وقد ظلت الوحدة العربية الق�ضية االأولى  هناك, يب�ضّ

عنده, يتابعها, ويراقب م�ضريتها واأثرها يف الق�ضية الفل�ضطينية.

كتب يف بع�س ر�ضائله اإلى اأ�ضدقائه يف ني�ضان 1971 بعد قيام احتاد 
اجلمهورية العربية: "واأنا واإياك من اجليل الذي عا�س ونا�ضل من اأجل 
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الوحدة, واإين اأدعو اهلل اأن ينق�ضي الفاحت من اأيلول والوحدة قد جنت 
من املوؤامرات التي حتيط بها, واأن تتج�ضد الفكرة على �ضورة جدية قادرة 
الق�ضية  اأن  نرى  للوحدة,  ارتياحنا  بقدر  واأن��ه  االأح���داث,  مواجهة  على 
ت�ضري من �ضيئ اإلى اأ�ضواأ, واالأو�ضاع الفل�ضطينية تكتنفها مرحلة خطرية.

ومن  امل�����ض��وؤول��ني,  ال��ى  ر�ضائله  ار���ض��ال  ع��ن  ال�ضقريي  يتوقف  مل 
القمة  موؤمتر  اإل��ى  وجهها  ر�ضالة  حياته  من  املرحلة  ه��ذه  يف  ر�ضائله 
اإلى  والروؤ�ضاء  امللوك  فيها  دعا   ,1974 عام  الرباط  يف  ال�سابع  العربية 
ال�ضيا�ضية,  امل�ضاومات  احلفاظ على منجزات حرب رم�ضان 1973 من 
اإلى االأخطاء ال�ضيا�ضية التي وقعت بعد احلرب, ور�ضم  ولفت نظرهم 
"الكفاح  اأن  م��وؤك��داً  ومتابعته,  الن�ضال  ال�ضتمرار  بديلة  خطة  معامل 
�ضواه", وعقد موؤمتراً �ضحفياً  التحرير, وال طريق  امل�ضلح هو طريق 
يف الكويت يف 1977/2/1 حمل فيه على االجتاه اإلى الت�ضوية ال�ضلمية 
فاأو�ضح  ال�ضالم يف جنيف,  االأو���ض��ط من خ��الل موؤمتر  ال�ضرق  الأزم��ة 
خطورة هذا املوؤمتر, الأنه يقوم على االلتزام بقرار جمل�س االأمن رقم 
االقت�ضادية  بالقوة  وذّك��ر  االأمريكية,  ال�ضيا�ضة  اإلى  النقد  ووجه   ,242

التي متلكها الدول العربية. 

�ضارك ال�ضقريي يف احلوار الذي دار على �ضفحات ال�ضحف امل�ضرية 
يف منت�ضف عام 1977 عن القومية العربية, والوحدة العربية, وت�ضدى 
بروح علمية هادئة, لظاهرة الت�ضكيك بعروبة م�ضر, بالوحدة العربية, 
وقال يف مقدمة ذلك: واأح�ضب اأن من حقي, بل من واجبي كمواطن 
عربي, اأن اأ�ضارك يف هذا احلوار, واأال اأتركه مق�ضوراً على املفكرين الكبار 
من اأبناء م�ضر, وال ي�ضح اأن اكتفي بدور القارئ وامل�ضتمع, و�ضيحة هذا 

احلوار عن االأمة العربية غري بعيدة عن منزيل.
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ك��ّل��ف االأم����ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ق��ريي يف ع��ام 
1977 بو�ضع �ضيغة جديدة للجامعة العربية؛ ميثاقاً, ونظاماً, واإدارة 
االأقطار  لبع�س  الزيارات  بعدد من  ذلك,  اأجل  قام, من  وقد  اأ�ضا�ضية, 
الظروف  بع�س  لكن  يعده,  بداأ  الذي  امل�ضروع  ب�ضاأن  للت�ضاور  الغربية, 
مادة  اإل��ى  م�ضروعه  فحّول  ر�ضمياً,  امل�ضروع  تنفيذ  دون  حالت  العربية 

كتاب, اأُجنزت طباعته قبل وفاته باأ�ضهر قليلة. 

وكان التحول املفاجئ يف ال�ضيا�ضة امل�ضرية حيال ال�ضراع العربي-
االإ�ضرائيلي, وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد, �ضدمة كربى لل�ضقريي, 
�ضببت له اأملاً عظيماً, عرب عنه يف ر�ضالة اإلى اأحد اأ�ضدقائه يف الكويت 
بتاريخ 1978/11/2, ذكرى وعد بلفور, فقد قال:"اكتب يف هذا اليوم 
امل�ضوؤوم, وهو االآن يف ذروة ال�ضوؤم ملا حل ب�ضعبنا من الهوان والت�ضرد", 
باالإخوة  الكويت لالت�ضال  اإل��ى  ال�ضفر  الر�ضالة عزمه على  واأب��دى يف 
"ملزيد من التب�ضرة والتوعية, خا�ضة على ال�ضعيد االإعالمي", وطلب 

تدبري عقد ندوة يف اجلامعة, ولو يف نطاق حمدود, من اأجل ذلك.

اأن يثني ال�ضادات عن عزمه على توقيع معاهدة  حاول ال�ضقريي 
كامب ديفيد, فوجه اإليه ر�ضالتني, االأولى بتاريخ 1978/11/22, وتركز 
ال�ضمانات  وتفنيد  االإ�ضالمية,  واأهميتها  القد�س  على  فيها  احلديث 
االأمريكية بعودتها, واإظهار م�ضوؤولية م�ضر القومية جتاهها, ون�ضحه 
الظروف, من  كانت  وثيقة, مهما  اأي��ة  ال�ضهيوين  العدو  مع  يوقع  اأال 
اأجل احلفاظ على حقوق ال�ضعب العربي الفل�ضطيني, واختتم الر�ضالة 
وي��داي  الفجر,  �ضالة  بعد  الر�ضالة  ه��ذه  ل�ضيادتكم  "كتبت  قائاًل: 
اأم��رك  من  لك  يهيئ  ب��اأن  اهلل  اإل��ى  ت�ضرعان  ال�ضماء,  اإل��ى  مرفوعتان 
ر�ضداً, واأن يخرجك مما اأنت فيه خمرج �ضدق. واذكروا قول اهلل تعالى 
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يف كتابه الكرمي {ال تهنوا يف ابتغاء القوم اإن تكونوا تاأملون فاإنهم ياأملون 
كما تاأملون وترجون من اهلل ما ال يرجون}. �ضدق اهلل العظيم.

وقبيل توقيع املعاهدة, بعث ال�ضقريي ر�ضالته الثانية اإلى ال�ضادات, 
االإ�ضرائيلية,   - امل�ضرية  ال�ضلح  مباحثات معاهدة  راأي��ه يف  فيها  وب��نّي 
وحذر ال�ضادات من م�ضري العزلة عن الوطن العربي اإن وقعت املعاهدة, 
واأنها  الفل�ضطينية,  الق�ضية  تتجاهل  املقبلة  الت�ضويات  اأن  له  واأو�ضح 

اأعطت كل �ضيء الإ�ضرائيل, فهي الرابحة ومعها اأمريكا.

ظّل ال�ضقريي يتابع الق�ضية, ويوا�ضل ن�ضاطه االإعالمي, فاأر�ضل 
ال�ضلح  توقيع معاهدة  القاهرة, قبيل  االأمريكية يف  ال�ضفارة  بوا�ضطة 
الذي  االأمريكي  الدفاع  وزير  اإلى  ر�ضالة  اأي�ضاً  امل�ضرية-االإ�ضرائيلية 
املحابية  اأمريكا  �ضيا�ضة  فيها  انتقد  االأو�ضط,  ال�ضرق  بزيارة  يقوم  كان 
الإ�ضرائيل واملعادية للعرب, وانتقد مبادئ الت�ضوية ال�ضلمية املطروحة.

الرئي�س االأمريكي كارتر قبيل توقيع  اإلى  واأر�ضل مذكرة حتذير 
باأيام )اآذار 1979( عن طريق ال�ضفارة االأمريكية يف القاهرة,  املعاهدة 
فيها  و���ض��ع  وق��د  اخلليج,  �ضحف  يف  بن�ضرها  اأ���ض��دق��ائ��ه  بع�س  وك��ل��ف 
العربي  ال��راأي  و�ضّمنها  وخماوفه,  واآماله  العربي  املواطن  اأحا�ضي�س 
م�ضاندتها  ب�ضبب  الأم��ري��ك��ا  وامل���ع���ادي  ل��ل��م��ع��اه��دة  امل��ع��ار���س  ال�����ض��ع��ب��ي 
وال�ضفة  بالقد�س  يتعلق  فيما  الت�ضوية  بنود  فيها  ودح�س  الإ�ضرائيل, 
وامل�ضتوطنات,  ال��ذات��ي  واحل��ك��م  امل�ضري  وتقرير  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية 
حقوق  وه��در  ال��ع��ودة  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  ح��ق  اإه��م��ال  وانتقد 
االإن�ضان الفل�ضطيني, وتناول بالتحليل جميع املوا�ضيع املختلف عليها 
تغيري جذري  اإل��ى  ودع��ا  رف�ضها,  اأ�ضباب  وب��نّي  املطروحة,  الت�ضوية  يف 
الدمار واخلراب  الت�ضوية حتمل خماطر  االأمريكية, الأن  ال�ضيا�ضة  يف 

واال�ضطراب يف ال�ضرق االأو�ضط.
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 ,1979/3/1 بتاريخ  الكويت  يف  �ضحفياً  م��وؤمت��راً  ال�ضقريي  عقد 
بعد اأن توافدت اإلى منطقة اخلليج الوفود االأمريكية يف اأعقاب الثورة 
االأمريكية  امل�ضالح  حلماية  دفاعي  نظام  اإقامة  اإل��ى  تدعو  االإيرانية, 
تكون فيه اإ�ضرائيل, بالطبع, راأ�س هذا النظام. ودعا ال�ضقريي –ملواجهة 
التهديدات االأمريكية– اإلى اإقامة دولة احتادية يف اجلزيرة العربية, 

الأن اأي تناق�س يف عدد الدول العربية �ضي�ضبح تكاثراً يف القوة.

مب�ضتطاع  يعد  مل  االإ�ضرائيلية,  امل�ضرية  ال�ضلح  معاهدة  توقيع  بعد 
حوله  ي��دور  ما  عن  ي�ضمت  واأن  بالهوان,  ير�ضى  اأن  ال�ضبعني  ناهز  رج��ل 
الق�ضية  ين�ضى  واأن  عاماً,  خم�ضني  يف  بناه  ما  ين�ضف  واأن  م��وؤام��رات,  من 
الفل�ضطينية والق�ضايا العربية, لذا, مل يعد يطيق البقاء يف القاهرة يف ظل 

هذا الو�ضع اجلديد, وحتت رقابة �ضديدة حت�ضي عليه حركاته و�ضكناته.

اأ�ضبحت  يقول ال�ضقريي لبع�س اأ�ضدقائه الذين التقاهم: "لقد 
والتلفون  يراقبني,  ال�����ض��ري  البولي�س  ت��ط��اق,  ال  ال��ق��اه��رة  يف  حياتي 
م��راق��ب ع��ن��دي, ور���ض��ائ��ل��ي م��راق��ب��ة رغ��م اأن��ف��ي, واإذا ت��رك��ت �ضقتي يف 
النيل,  كورني�س  قلبي على  العزيز على  اأق��وم مب�ضواري  لكي  الزمالك 
واإنني  عليَّ خطواتي,  ويعّد  يتبعني,  امل�ضري  ال�ضري  البولي�س  وجدت 
اأ�ضعر وك�اأن مان�ضيتات ال�ضحف اليومية القاهرية, ومقاالتها امل�ضللة 
ملا  ي��وم  كل  �ضبيحة  �ضدري  يف  تغرز  لرماح  م�ضر,  يف  العربي  ل�ضعبنا 
حتتويه من اأ�ضاليل واأكاذيب, وما تدعيه من اإخال�س ال�ضادات, و�ضعيه 

خلري �ضعب فل�ضطني..".

ومل  اأحبها,  التي  القاهرة  يرتك  اأن  مرغماً,  ال�ضقريي  قرر  لهذا 
تكن احلالة يف لبنان ت�ضمح له باالإقامة يف بيته يف كيفون, فاختار تون�س 

ليكون قريباً من جامعة الدول العربية التي انتقلت اإليها.
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الوفاء  ب�ضيمة  ال��ك��رم  ذل��ك  وي��ذّك��ره  تون�س,  يف  ال�ضقريي  وُي��ك��رم 
وحترك  الذكريات,  وتهزه  العربية,  االأم��ة  يف  زال��ت  ما  التي  االأ�ضيلة 
وينب�س  ح�ضرة  يفي�س  األ��ي��م  واق��ع  اإل��ى  فيرتجمها  م�ضاعره,  املحنة 
�ضجناً, ويكتب اإلى ابن اأخيه يف الكويت ر�ضالة حتمل ذلك كله, ويقول 
فيها:"واأخرياً, فقد انتهى بنا املطاف, ورحلنا اإلى تون�س اخل�ضراء بعد 
ت�ضاور مع عدد من االإخوان, ومنهم اأ�ضدقاوؤك ال�ضباب يف الكويت, وقد 
االأردن  بينها  العربية,  الدول  ا�ضت�ضافة عدد من  �ضاكراً, عن  اعتذرت, 
االإخ��وة  ذك��ر  واأخ��وي��اً, وق��د  ا�ضتقبالنا يف تون�س ح���اراً  كما تعلم, وك��ان 
اأيام ق�ضيتهم يف االأمم املتحدة, وكان ذلك بع�س واجبنا, واحلمد  هنا 
هلل, ال يزال الوفاء من �ضيمة العرب, بداأت زيارتي لل�ضفارات العربية 
وللجامعة العربية, حتى ال ننعزل عن ق�ضيتنا, ما ا�ضتطعت اإلى ذلك 

�ضبيال". 

اأخيه  ابن  ال�سقريي بر�سالته هذه ب�سع نقاط، طلب من  واأحل��ق 
ح يف هذه  و�ضّ وقد  وال�ضحف,  االأ�ضدقاء  اأك��رب عدد من  توزيعها على 
النقاط ما اآلت اإليه م�سر يف عهد ال�سادات من تبعية الأمريكا، وخروج 
عن العروبة واالإ�ضالم, وك�ضفت اآثار فعلة ال�ضادات بالق�ضية الفل�ضطينية 
من  لل�ضهيونية  حقق  عما  وحتدثت  نف�ضها,  متوز  وبثورة  وبالعروبة 

مكا�ضب وانت�ضارات ما كانت حتلم بها لواله. 

ك���ان ال�����س��ق��ريي ي��ت��ح��دث وي��ك��ت��ب وخ��ط��وط ال��دم��ع ت��رت�����س��م ف��وق 
وجنتيه، وروح الت�ساوؤم واحلزن والقنوط ت�سيطر عليه، وتلقي بظاللها 
وعن  اخل��وف,  برع�ضة  م�ضتقبله  يتحدث عن  كان  ال�ضوداء من حوله, 
القد�س  اأرى  ل��ن  باأنني  اأح�����س  ويقول:"اإنني  ال�ضياع,  بنب�س  حياته 
باأن العدو اغت�ضبها مني ولن يعيدها,   اأح�س  اإين  اأخي,  اأخرى يا  مرة 
قيمة  وامل�ضلمون  العرب  يعرف  اأن  قبل  ط��وال  �ضنوات  ع��دة  و�ضتم�ضي 
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القد�س, ويعّدوا اأنف�ضهم ع�ضكرياً ونف�ضياً و�ضيا�ضياً ال�ضتخال�ضها, ومن 
�ضياع ومقت  واأمثالنا, يف  نحن  �ضنعي�س,  املعجزة  تتحقق  اأن  اإل��ى  االآن 

وتفتت واأمل دفني".

مل يتحمل ال�ضقريي, وهو الذي عا�س لق�ضية وطنه بكل جوارحه, 
التوقيع على معاهدة ال�ضلح امل�ضرية - االإ�ضرائيلية, فداهمه املر�س, 
اأن يجتمع  واأق��ع��ده ع��ن احل��رك��ة وال��ن�����س��اط، وغ���دا م��ن ال�سعب عليه 
ب��زائ��ري��ه الكثريين, وق��د ���ض��ور ح��ال��ه خ��الل امل��ر���س وظ���روف الفرتة 
القا�ضية التي كان مير بها يف ر�ضالة بعث بها من تون�س يف 1979/10/7 
اإنني  االأم��ر  وخال�ضة   .." الكويت, قال فيها:  اأ�ضدقائه يف  اإلى بع�س 
االخت�ضا�ضيني,  كبار  رعاية  حتت  تون�س,  يف  التوفيق  م�ضحة  يف  االآن 
�ضهرياً,  فرن�ضياً  اأخ�ضائياً  ا�ضتدعينا  وقد  م�ضتمر,   تقدم  يف  و�ضحتي 
وقد اأقّر ت�ضخي�س االأطباء وطريقة العالج, واأو�ضى با�ضتمرار العالج 
واالإخالد اإلى الراحة, وقد اأجروا يل ت�ضويراً باالأ�ضعة, وظهر نزيف يف 
اأن با�ضر االأطباء  اأّثر على ال�ضاعد االأي�ضر وال�ضاق الي�ضرى, وبعد  املخ 
باملعاجلة باالأدوية الالزمة هداأت احلالة, وظهر بع�س التح�ضن, حتى 
اإنه يف ال�ضورة الثانية لالأ�ضعة التي اأخذوها يل منذ اأ�ضبوع بدت ال�ضورة 
العافية  نحو  واالجت��اه  االلتهاب  تناق�س  وظهر  �ضابقتها,  من  اأح�ضن 
اإنهم و�ضفوا لنا التدليك الطبي, ونحن منار�ضه يومياً  وال�ضحة, ثم 

مبعرفة خبري طبي, واأ�ضبحت قادراً على امل�ضي داخل الغرفة..". 

جاءت ال�ضقريي وفود عربية كثرية حتمل اإليه التمنيات بال�ضفاء 
وو�ضلته ر�ضائل كثرية, كان يرد عليها بوا�ضطة ابنه نزار, الذي �ضماه 
اأي���ام امل��ر���س: "اأما اأوق���ات  )رئي�س دي���وان ال��ر���ض��ائ��ل(, وق���ال يف و���ض��ف 
فراغي فاإنني اأق�ضيها يف ا�ضتعرا�س اأيامنا اخلالية, وا�ضتذكار اأحوالنا 
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ودمنة,  كليلة  كتاب  فقراأت  القراءة,  يف  الوقت  بع�س  املا�ضية,واأق�ضي 
وهو غني باحلكم واالأمثال, وها اأنت ترى اأن املر�س ال يخلو من فائدة, 
اأراجع فيه �ضوؤون احلياة,  اأوال فراغاً عميقاً  اأمور:  فقد هياأ يل ثالثة 
ثانياً منحني وقتاً لقراءة كتب مل اأكن اأحلم بقراءتها يف املا�ضي,  ثالثاً 
هياأ يل املر�س وقتاً طوياًل لنوم عميق هادئ اأح�س فيه براحة طويلة, 
ال�ضموات  م��ن  ب��ي  اهلل  ق��ذف  وك��اأمن��ا  املا�ضية,  حياتي  يف  بها  اأ�ضعر  مل 
العلى اإلى قاع وادي النوم العميق الهادئ, ونحمد اهلل على هذه النعم 

الربانية".

كتب ال�ضقريي يف حا�ضية ر�ضالته كلمات خل�س فيها الغاية الكربى 
التي اأفنى عمره من اأجلها, واأو�ضى �ضديقه, اأو كل فل�ضطيني وعربي, اأن 
يحافظ عليها, ويعمل من اأجلها, فقال: "بقي اأن اأرجوك اأنت واخواننا 
يف الن�ضال اأن تن�ضبوا اأنف�ضكم حرا�ضاً على الق�ضية الفل�ضطينية, واأن 
قيادة  اأيديهم  بني  املقادير  األقت  الذين  اإخواننا  ن�ضح  على  ت��داوم��وا 
وال  املقد�س,  وطننا  من  �ضرب  ب��اأي  يفرطوا  اأال  الفل�ضطينية,  القيادة 
اأثبتت  قد  اخلائن  ال�ضادات  ف��اإن جتربة  ال��غ��ايل,  ت��راب وطننا  ذرة من 
والتو�ضع  االأطماع  باملزيد من  العدو  يقابله  وا�ضت�ضالم  تفريط  كل  اأن 
والعدوان, وهذه هي و�ضيتي ل�ضعبنا البطل, اأرجو اأن حتفظها وتدونها 

بني اأوراقك, واأ�ضاأل اهلل لقادتنا الهدى, ول�ضعبنا الن�ضر املبني". 
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اأحمد ال�ضقريي زعيما فل�ضطينيا ورائدا عربيا  .45

اأحمد ال�ضقريي زعيما فل�ضطينيا ورائدا عربيا  .46

قرية  مواليد  من  �ضوفييتي.  دبلوما�ضي  مالك  ياكوف  امل�ضدر,  نف�س   .47
خاركيف  معهد  يف  تعليمه  تلقى  خاركوف,  حمافظة  اأو�ضرتوفكوفكا, 
للحزب  وم��وظ��ف��اً  اق��ت�����ض��ادي��اً  ع��م��ل خ��ب��رياً  ث��م  ال��وط��ن��ي.  لالقت�ضاد 
ال�ضيوعي يف خاركيف, منذ عام 1935 - يف خدمة ال�ضوؤون اخلارجية يف 

مو�ضكو.
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يتحدثون عن الشقيري

الرئيس محمود عباس*:  
اأن انتهت احلرب  اأحمد ال�ضقريي, بعد  اأق��ول كلمة بحق  اأن  اأري��د 
يف عام 1948 و�ضكلت حكومة عموم فل�ضطني التي مل يكتب لها احلياة, 
الأن كثريين مل يريدوا لها احلياة, مل يريدوا لهذا ال�ضعب اأن يكون له 
متثيل, ف�ضقطت و�ضاعت وتاهت حكومة عموم فل�ضطني وتهنا معها, 
ال��ذي قال كلمته  اأن جاء ال�ضقريي  اإل��ى  منذ عام 1948 الى عام 1964 
للفل�ضطينيني  اأذه��ب  ب��اأن  العربية  اجلامعة  قبل  من  "كلفت  امل�ضهورة 
وع���دت م��ن��دوب��ا ع��ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة, وع���دت م��ن��دوب��ا لفل�ضطني يف 

اجلامعة العربية", ومن هنا ن�ضاأت منظمة التحرير.

ل��ن��ا ���ض��ف��ة واح���دة  ال���ى 64,  ت��ي��ه��ا و���ض��ي��اع��ا م��ن��ذ 48   اذن ع�����ض��ن��ا 
"الجئون", وال�ضراع كله له �ضفة واحدة احلدود وال �ضيء اآخر, الق�ضية 
يعد  الفرتة ومل  انتهت متاما يف هذه  انتهت,  االدراج  الفل�ضطينية يف 
احد يذكرها وكبار ال�ضن مثلنا يذكرون ذلك, كان ال ميكن لك اأن تذكر 
كلمة فل�ضطني, "رواتب دولة فل�ضطني والرتقيات-ال�ضفحة الر�ضمية" 
"اخي  الطرب  يحبون  ملن  الوهاب  عبد  ملحمد  اأغنية  هناك  وباملنا�ضبة 
جاوز الظاملون املدى", غناها يف عام 48, يف اأثناء احلرب واختفت من 
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اأن يتذكر كلمة  اأح��دا ال يريد  كل االذاع��ات العربية ملدة 15 �ضنة, الأن 
جاءت  االدراج,  يف  تاهت  اأي�ضا  فل�ضطني,  كلمة  ي�ضمع  اأن  اأو  فل�ضطني, 
الفل�ضطيني,  ال�ضعب  لوجود  البداية  وكانت   64 يف  التحرير  منظمة 
لوجود هذه الق�ضية مرة اأخرى واأ�ض�ضها اأحمد ال�ضقريي عندما اأ�ض�س 
التحرير  جي�س  واأ�ض�س  القومي,  ال�ضندوق  واأ�ض�س  الوطني,  املجل�س 

الفل�ضطيني, وبداأت االنطالقة منذ ذلك الوقت.

ومع االأ�ضف ال�ضديد كانت هناك موؤامرات كثرية على هذه املنظمة, 
ونحن هذه االأيام نعي�س تلك املوؤامرات, الأن هناك من لي�س لديه رغبة 
يف اأن يعقد املجل�س الوطني, وبالتايل اأن تنتهي منظمة التحرير, واأن 
ينتهي احللم الفل�ضطيني, اإن املنظمة اذا اأ�ضيبت باأي اأذى, وكان ممكناً 
ال�ضديد,  ب��االأذى  الفل�ضطيني �ضي�ضاب  اأذى, فان احللم  باأي  اأن ت�ضاب 
ومن هنا, كنا حري�ضني كل احلر�س على اأن تعقد هذه اجلل�ضة باأ�ضرع 

وقت ممكن.
* من  كلمة الرئي�س حممود عبا�س اأثناء انعقاد املجل�س الوطني الفل�ضطيني يف دورته )اآذار 2018(.
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الدكتور محمد علي الفرا: 
جرى تعتيم على ال�ضقريي,  وكنت اآمل واأمتنى اأن ياأخذ ال�ضقريي حقه.

الشاعر هارون هاشم رشيد:  
اأكرب دليل على اأن ال�ضقريي يعود الينا رغم اأنف الكثريين, عندما 

نقول نريد  اأن ُنعيد "م .ت .ف".

الدكتور محمد علي الفرا: 
ال�����ض��ق��ريي, لكنه تعر�س يف  اأ���ض��ع��د  اب��ن  ك��ان  اأن���ه  ال�ضقريي رغ��م 

طفولته الى كثري من االأو�ضاع ال�ضعبة ولذلك كان ع�ضاميا.

الدكتور انيس الصايغ:
اأحمد ال�ضقريي ابن بيئة معينة, بيئة من حيث البيت, والده كان 

زعيما �ضيا�ضيا, ا�ضافة اإلى اأنه كان مفتي عكا. 

الدكتورة خيرية قاسمية: 
كان يتجول يف �ضوارع القد�س مع رفاقه, ويرى اليهود, يرى هوؤالء 

اليهود املتدينني الذين يقفون عند حائط الرباق يندبون حظهم. 

الدكتور محمد علي الفرا:
در�س يف مدر�ضة �ضهيون بفل�ضطني.

ال�ضاعر هارون ها�ضم ر�ضيد
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الدكتورة خيرية قاسمية:
هذه  النا�س,  ي�ضتفز  كان  اال�ضم  �ضهيون(  )مدر�ضة  املدر�ضة  هذه 
كلمة اأرامية, �ضامية, من املنطقة وتعني املكان املرتفع, وكثري من قادة 

الفكر يف فل�ضطني, تخرجوا فيها.

خير الدين أبو الجبين:
كان ال�ضقريي طالبا متفوقا واأر�ضل اإلى اجلامعة االأمريكية يف بريوت.

الدكتور محمد علي الفرا:
.. وعاد اإلى القد�س واكمل درا�ضته يف معهد القانون هناك.

الدكتورة خيرية قاسمية: 
انتفا�ضة الرباق كانت من االأحداث التي هزته كثريا حتى اأنه حني 
جاءت جلنة التحقيق, جلنة �ضو الربيطانية تقدم اأي�ضا وكان يعمل مع 
حماٍم م�ضهور واأملعي املرحوم )عوين عبد الهادي (كان يتدرب يف مكتبه, 
وكلف بكتابة املذكرات, فاأنار هذا احلادث طريقه وعرف ما يدبر لهذا 

ال�ضعب.

حازم نسيبة:
احلقيقة ان ثورة �ضنة 1936 الى �ضنة 1939من اأطول الثورات امل�ضلحة.

الدكتورة خيرية قاسمية:
الأن��ه كان هناك يرى مواكب  النفي, كان من حظي  .. فقال هذا 
الثوار,  مواكب من املوؤيدين للق�ضية الفل�ضطينية, ينطلقون اإلى هذا 

املكان, يراقبهم �ضرا, فيقول: فعال هنا اأمن باالأمة العربية. 

الدكتورة خريية قا�ضمية

خري الدين اأبو اجلبني
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الدكتور محمد الفرا:
اأم���ني احل�ضيني ك��ان زع��ي��م فل�ضطني  يف ذل��ك ال��وق��ت بال  احل���اج 
منازع, وتعاون ال�ضقريي معه, لكن كان ينتقده يف بع�س االأحيان, كان 

يقول: اإن ال�ضعب الفل�ضطيني ي�ضبق القيادة.

الدكتورة خيرية قاسمية: 
حز يف نف�س ال�ضقريي اأن هذا ال�ضاب الذي كان يخدم الثورة ويخدم 

اأبناءها, ويذهب للجبال للمعاجلة, يقتل بهذه الطريقة.

الدكتور أسامة النقيب:
ا�ضتمالكها  اأو  االأرا�ضي  بيع  ال�ضقريي يدافع يف وجه   اأحمد  كان 
من قبل اليهود بدعم من احلكومة الربيطانية, وهذه �ضهرته, كان هو 

مدافعا جيدا.

الدكتور حازم نسيبة:
النكبة,   وقعت  ثم  و�ضاق,  ق��دم  على  قائماً  اليهودي  االإره���اب  ك��ان 
وكان اأن ذهب اأحمد ال�ضقريي اإلى دم�ضق, هناك كان اأحد اأع�ضاء الوفد 

ال�ضوري الذي فاو�س جلنة التوفيق الدولية.

الدكتورة خيرية قاسمية:
فكرة اجلامعة انطلقت من بريطانيا )ايدين( لي�س حبا يف �ضواد 
عليها  ي�ضهل  حتى  العربية,  القومية  يف  امي��ان��ا  لي�س  ال��ع��رب,  ع��ي��ون 

حتريك العرب بيد واحدة.

الدكتور حممد علي الفرا
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الدكتورة خيرية قاسمية:
ظل على هذا الراأي اإلى اآخر ايامه واعترب اجلامعة العربية, �ضبب 
بل  عيان,  ك�ضاهد  لي�س  ينتقدها  البداية,  منذ  اأخطاأت  واأنها  الكوارث 
كاأحد �ضانعيها, واأدرك ه�ضا�ضتها, اأدرك نواحي اخلطاأ, جل�س مع العرب 

جل�ضاتهم التي تبداأ بالتحيات وتنتهي بال�ضتائم.

باجلامعة  اأ�ضبح   ثم  ال�ضوري,  للوفد  م�ضت�ضارا  ك��ان  النكبة  بعد 
املتحدة,  االأم��م  يف  ل�ضوريا  ممثال  اأ�ضبح  ثم  العامة,  باالأمانة  العربية 

كانت عبارة عن معارك وكان �ضديد النقد, ول�ضانه الذع.

ماهر الطاهر:
الإلقاء  املتحدة  االأم���م  يف  ال�ضهيوين  الكيان  م��ن��دوب  ق��ام  عندما 
املقعد  يف  وجل�س  ال�ضقريي,  اأحمد  قام  فارغا,  مقعده  فاأ�ضبح  كلمته, 
اإ�ضرائيل  مندوب  اأنهى  عندما  لفل�ضطني.  املقعد  ه��ذا  اأن  ا�ضا�س  على 
كلمته من على من�ضة االأمم املتحدة, عاد اإلى مكانه, فوجد ال�ضقريي 
يجل�س يف املقعد, فطلب منه اأن يقوم, لكن ال�ضقريي رف�س, وح�ضلت 
م�ضادة بينهما, بعدها �ضعد ال�ضقريي اإلى من�ضة االأمم املتحدة خماطبا 
االأع�ضاء, ليقول لهم: هذا مندوب الكيان ال�ضهيوين يرف�س اأن اأجل�س 

لدقائق على مقعد فل�ضطني, وهو يحتل بالدي منذ ع�ضرات ال�ضنني.

هارون هاشم رشيد:
لفت نظري عندما ذهب اإلى االأمم املتحدة, وقالت جولدا مائري 
ال�ضيدة  ه��ذه  لهم:  فقال  الفل�ضطيني؟  ال�ضعب  اأي��ن  ال��وق��ت:  ذل��ك  يف 
جاءت من رو�ضيا وتزوجت يف اأمريكا وعا�ضت يف بولونيا وتاأتي بعد ذلك 

لتقول: اأين ال�ضعب الفل�ضطيني! 

ماهر الطاهر
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الدكتورة خيرية قاسمية: 
رج��االت  ك��ل  �ضنوات,  ل�ضبع  لبالدها  ممثال  ال�ضعودية  ا�ضتعارته 
احلركة التحررية يف �ضمال اأفريقيا العربي, كانوا يدينون له بالف�ضل.

اأحيانا كان يتجاوز حدود الوظيفة التي يقوم بها اأو املهمة, كان ياأتي 
مبندوبني من اجلزائر وتون�س واملغرب ويلحقهم بالوفد ال�ضعودي.

عبد العزيز السيد:
االأمم املتحدة مل ت�ضهد مندوبا  بقوة اأحمد ال�ضقريي, كان يقارن 

بف�ضن�ضكي.

خير الدين أبو الجبين:
املتحدة, وكان  االأمم  ال�ضوفيتي يف  ف�ضن�ضكي كان مندوب االحتاد 
م�ضهورا باخلطابة, مرة يف احد اللقاءات قال له اأحد ال�ضفراء العرب: 
هذا هو ال�ضقريي وهو بالن�ضبة لنا ف�ضن�ضكي العرب, فقال له ف�ضن�ضكي: 

هذا لي�س ف�ضن�ضكي العرب, ف�ضن�ضكي هو �ضقريي الرو�س.

الدكتور محمد علي الفرا:
وك��ان  ���ض��ك,  ب��ال  النظر  بعيد  وك���ان  �ضك  ب��ال  �ضيا�ضيا  رج��ال  ك��ان 
يعجبني فيه انه كان خطيبا مفوها, يتحدث يف ال�ضاعات الطوال, فال 

يلحن وال يخطئ يف اللغة االإجنليزية. 

عبد العزيز ال�ضيد
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الدكتور حازم نسيبة:
رجل كنت اعتربه  خطيب خطباء االأمة العربية يف زمانه.

الدكتورة خيرية قاسمية: 
يف خطبه يف االأمم املتحدة, كان اأم�ضى من ال�ضالح, كان فعال يثري 
اجلماهري هناك, كان مثلما يقولون البطل املتجلي يف كثري من املواقف 
والتي تتناق�س مع ال�ضعودية, ال مينع ال�ضعودية اأن تظل را�ضية عنه, 
اإال يف اأزمة اأخرية فقدت الر�ضا عنه, عندما طلبت منه اأن يقدم �ضكوى 
هذه  ق��ال:  فرف�س,  االأم��ن  ملجل�س  املتحدة,  العربية  اجلمهورية  �ضد 

ق�ضية عربية تدر�س يف اأوكار اأو دهاليز اجلامعة العربية.

عبد القادر ياسين:
جمال عبد النا�ضر فكر يف اإقامة "م.ت.ف", �ضادف اأن تويف مندوب 
فل�ضطني الدائم اأحمد حلمي با�ضا, يف �ضيف �ضنة 1963 يف ذاك الوقت 
رف�س  الأن��ه  وف��ده��ا,  رئا�ضة  ع��ن  ال�ضقريي  نحت  ق��د  ال�ضعودية  كانت 
مهاجمة عبد النا�ضر ب�ضبب ق�ضية اليمن التي كانت م�ضتعلة اآنذاك, 
اآنذاك  النا�ضر, عبد احلميد غالب �ضفري م�ضر يف بريوت  اأر�ضل عبد 
والرجل القوي اإلى)كيفون( اإلى ق�ضر ال�ضقريي وقال له: جمال عبد 

النا�ضر يريدك مندوبا لفل�ضطني يف جامعة الدول العربية.

الدكتور حازم ن�ضيبة

عبد القادر يا�ضني



234

بهجت ابوغربية:
يف  ك��ي��ان,  اأو  "م.ت.ف"  ت�ضكيل  مو�ضوع  م�ضر  طرحت  بعد  فيما 

املوؤمتر االأول للملوك والروؤ�ضاء العرب يف اأوائل �ضنة 1964.

انيس الصايغ:
.. ومن هنا كان �ضبه اإجماع, اأن ندع ال�ضعب الفل�ضطيني يختار من 
ينوب عنه, اإن كان زعيما اأو موؤ�ض�ضة, فطلب من ال�ضقريي اأن يح�ضر 
هذا االجتماع وطلب منه اأن ي�ضت�ضري ال�ضعب الفل�ضطيني, قبل املهمة, 
وجاء اإلى املخيمات يف االأردن و�ضوريا ولبنان وات�ضل بع�ضرات القيادات 

الفل�ضطينية.

ماهر الطاهر:
والقى خطابا يف  الريموك  الى خميم  �ضوريا وج��اء  اإل��ى  .. فجاء 
اليكم  واأزج��ي  اأمامكم الأحييكم  اأقف هنا  املخيم: )ل�ضت  اأحد م�ضاجد 
االآن  اقرتاحا  اأمامكم  الأن  اأمامكم  اأن��ا  وامن��ا  مع�ضوال,  مر�ضال  الكالم 
اأمام املوؤمتر, اقرتاح من "م. ت. ف"  منظمتكم اأيها  االخوان, منظمة 
الفكر وال�ضمري  بداأت ثورية وت�ضتمر ثورية, تعي�س ثورية يف  ثورية, 

ويف االإرادة ويف العمل(.   

بهجت ابوغربية
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الدكتورة خيرية قاسمية: 
بداأ جوالته, والتجمعات الفل�ضطينية متناثرة, لي�ضت موجودة يف 
اإلى �ضوريا وبع�س  اأن يقطع غزة وياأتي لبنان, ثم  مكان واح��د, يريد 
الدعاية  ب��داأت  ا�ضتقباله,هنا  ترف�س  ال��دول  ت�ضتقبله,وبع�س  ال��دول 
�ضده من املنظمات الفدائية, اإن هذا  قادم يحمل ورقة  جامعة الدول 

العربية ويحاول اأن يبيع الق�ضية.

الدكتور محمد علي الفرا: 
ال�ضعب الفل�ضطيني لي�س �ضهال, �ضعب عنيد, �ضعب مرا�ضه �ضديد, لي�س 

من ال�ضهل اأن جتمع هذا ال�ضعب يف وطنه, فما بالك اذا كان يف ال�ضتات!

بهجت أبو غربية:
 ق��ام��ت ه��ن��اك ���ض��ك��وك واأق�������وال ك��ث��رية وت�������ض���اوؤالت: مل����اذا �ضكلت
"م.ت.ف"؟ هل من اأجل ت�ضفية وت�ضوية  للق�ضية الفل�ضطينية, اأم من 

اأجل التحرير؟

انيس الصايغ:
عندما بداأ ال�ضقريي العمل يف املنظمة كان امامه تنظيمان كبريان, حركة 

القوميني العرب من جهة, واأتباع واأ�ضدقاء وحلفاء احلاج اأمني احل�ضيني. 

الدكتور محمد علي الفرا:
اأحمد  اإم���رة  حت��ت  يعمل  اأن  يقبل  ال  احل�ضيني  اأم��ني  احل��اج  اأن  اأعتقد 

ال�ضقريي العتبارات كثرية. 

اني�س ال�ضايغ
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صالح صالح: 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ك���ان���ت مت��ث��ل ق���ط���اع���ات وا����ض���ع���ة م���ن اجل��م��اه��ري 
الفل�ضطينية, كانت �ضد ت�ضكيل كيان, الأنها اعتربت وجود كيان جديد, 

بدياًل لها ويلغي وجودها.

الدكتور حازم نسيبة: 
ال�ضقريي كان على م�ضافة واحدة من اجلميع, لي�س له لون حزبي, 

كان مو�ضع ثقة اأكرث من غريه.

هارون هاشم رشيد: 
اإلى  "م. ت .ف" دع��ا  اإع���داد  ب��داأ فيها  التي  االأول���ى  اللحظات  من 

الوحدة الوطنية, اإلى التعبئة القومية, اإلى التحرير.

انيس الصايغ:
اأيار 196, عقد املوؤمتر  اإلى موؤمتر القد�س يف  دعا ممثلي ال�ضعب 
للمنظمة,  رئي�ضا  ال�ضقريي  وانتخب  .ف",  ت  "م.  تاأ�ضي�س  عن  واأعلن 

ومن هنا ذهب اإلى القمة واأبلغهم انه اأجنز املهمة.

عبد العزيز السيد:
لهم  ياأتي  اأن  تريد  العربية  االأنظمة  تكن  ومل  بذلك  يفو�س  مل 

مب�ضروع.
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صالح صالح: 
الكيان وهو  امل��ب��ادرة لي�س فقط للت�ضاور واإمن��ا الإي��ج��اد ه��ذا  اخ��ذ 

�ضخ�ضية كما يقال بالدارج )�ضخ�ضية طحي�ضة(.

بهجت أبو غربية: 
وقال:  في�ضل  امللك  وهو  اجلل�ضة  لرئي�س  اعرتا�ضات  هناك  كانت 
نحن مل نكلف ال�ضقريي باأن ي�ضكل, كلفناه اأن ي�ضع خطة, م�ضروع خطة.

صالح صالح:
كان عليه اأن يحدث توازنا لي�س �ضهال بني اأطراف عديدة, يف بع�س 
االأو�ساط العربية، كانت �سد ايجاد هذا الكيان  ال�سعودية، االأردن كانت 

لديها حتفظات جدية على اإيجاد فكرة الكيان.

بهجت ابوغربية:
 كان هناك اأكرث من جهة تعار�س اأو تتحفظ,  �ضوريا كانت تتحفظ 
اأي�ضا, بعد جدل طويل مع بن بال وعبد ال�ضالم عارف, واأمني احلافظ, 
اتخذ القرار باالإجماع, على ت�ضكيل "م. ت .ف", ال�ضعودية مع اأن امللك 
وافق لكن عمليا مل ي�ضتقبلنا ومل ي�ضتقبل ال�ضقريي, حتى االقتطاعات 
من املوظفني الفل�ضطينيني يف ال�ضعودية  كانت تعطى ل� "فتح", ولي�ضت 

ل "م. ت .ف".

أسامة النقيب:
اأن  االأول  مقيا�ضني:  ح�ضب  معنا  تتعامل  كانت  العربية  ال���دول   
انا  ي�ضتفيدوا منا,  املقيا�س الثاين ح�ضب الدولة الفالنية اذا �ضدها, 

ام�ضي �ضدها.
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ماهر الطاهر: 
اأعان اهلل اي رئي�س ملنظمة التحرير الفل�ضطينية, كيف ي�ضتطيع اأو 

يوفق يف التعامل مع 22 دولة عربية؟!

خير الدين أبو الجبين:
كيف  ه��واه,  له  كل  االأه���واء,  خمتلفو  تعرف  كما  العرب  الزعماء 

ا�ضتطاع ال�ضقريي اأن يقنع ويقنع ال�ضعب, هذه عظمة ال�ضقريي.

انيس الصايغ:
 كانت "م.ت.ف" جبهة جلميع احلركات القائمة, لكن ال تن�س اأنه 

عند اإن�ضائها مل تكن التنظيمات الع�ضكرية الفدائية قد وجدت.

احمد السعدي:
خالل ب�ضعة �ضهور عمل ميثاقاً قومياً وجمل�ضاً وطنياً من �ضعب 

م�ضتت يف دول عدة, وجلنة تنفيذية.

صالح صالح: 
باإيجاد عدد  ي�ضتكمله,  توابعه,اأن  الكيان كل  اأن يعطي هذا  حاول 
اإذاعة فل�ضطني من  اإلى فتح  املوؤ�ض�ضات, بدءا بال�ضندوق القومي,  من 
القاهرة, اإلى فتح مركز االأبحاث الفل�ضطيني والذي كان مقره بريوت.

اني�س ال�ضايغ
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انيس الصايغ:
الثقايف  بالعمل  ال�ضقريي  امي��ان  اإل��ى  يعود  املركز  ان�ضاء  ولعل   ..
ثقافية  هيئة  اأول  وه��و  الفل�ضطينية,  للق�ضية  واالإع��الم��ي  والفكري 

فل�ضطينية تخاطب العامل بلغة العلم.

الدكتور محمد علي الفرا: 
اإ�ضرائيل عندما دخلت لبنان, كان اأول ما قامت به ن�ضف مركز االأبحاث 

الفل�ضطيني وا�ضتطاعت اأن تنهب وت�ضرق معظم ما فيه من كنوز وكتب.

انيس الصايغ:
يف  جابه  وق��د  الفل�ضطيني  التحرير  جي�س  وراءه  ال�ضقريي  ت��رك 

ان�ضائه م�ضاكل كثرية مع احلكومات العربية. 

صالح صالح: 
يف  نظامي  جي�س  من  ج��زء  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  اأن  �ضحيح 
الدول العربية التي وجد فيها, لكن على االأقل وجد جي�س ا�ضمه جي�س 

التحرير الفل�ضطيني. 

بهجت أبو غربية: 
جي�س  ا�ضتخدام  م��ن  حم��روم��ني  كنا  التنفيذية  اللجنة  يف  نحن 
وكان  اجلي�س  ت�ضكيل  ي��وم  منذ  الأن��ه  القتال,  يف  الفل�ضطيني  التحرير 
اأك��رث من دعمنا يف اتخاذ ق��رار امللوك وال��روؤ���ض��اء, كان  اأم��ني احلافظ 
الفل�سطيني  التحرير  جلي�س  العمليات  واج��ب  اأن  علينا  �سرط  هناك 

تابع لرئا�ضة اأركان الدول امل�ضيفة.
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انيس الصايغ:
ال�ضندوق  ه��ذا  الفل�ضطيني,  القومي  ال�ضندوق  ثانيا  واأن�����ض��اأ   ..
االأول من نوعه منذ �ضنة 1947, اأعطاه حرية كاملة يف العمل واأعطى 

ال�ضندوق جمل�س اإدارة, جمل�س اأمناء لي�ضوا من اأتباعه. 

الدكتور محمد علي الفرا: 
ال��والء,  لي�س فقط   املنا�ضب,  املكان  املنا�ضب يف  الرجل  ي�ضع  ك��ان 
ي�ضع  ك��ان  ال��ك��ف��اءة,  قبل  ال���والء  ي�ضعون  العربية  ال���دول  يف  لالأ�ضف 

الكفاءة قبل الوالء.

انيس الصايغ:
ال�ضفافية,  ه��و  ب��ه  ال�ضندوق  يطالب  ك��ان  ال��ذي  الوحيد  ال�ضيء 

ال�ضفافية يف معامالت ال�ضندوق.

عبد المحسن قطان:
ال�ضقريي مل تكن لديه طلبات �ضخ�ضية ومل يكن يتقا�ضى ماال, 

وال راتبا اطالقا.

صالح صالح: 
ك��ان له متثيله  الكيان مل يكن جم��رد مكتب ومقر ورئا�ضة,  ه��ذا 

الذي بداأ يف الوطن العربي.
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ماهر الطاهر:
ال�����ض��ني ال���دول���ة االأول�����ى ال��ت��ي ف��ت��ح��ت م��ك��ت��ب مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 

الفل�ضطينية, وتعاملت معه ك�ضفارة �ضنة 1964.

عبد المحسن قطان: 
اال�ضتقبال الذي ا�ضتقبل  به الوفد الفل�ضطيني يف ال�ضني ا�ضتقبال 
ت�ضرفنا, مرتجمون   الطائرة حت��ت  تركنا  مل��ا  ك��وجن,  ه��وجن  م��ن  باهر 
موجودون, مقابالت مع �ضو اأن الي, مع ليو�ضاو�ضي الذي كان رئي�ضا 

للدولة. 

ال�ضقريي مدح ماو ت�ضي توجن, قال له: الزحف العظيم وال�ضور 
األي�س الر�ضول عندما �ضايقه  اأن فعلتوها,  العظيم, قال له ماو: �ضبق 
اأهل مكة, زحف  على املدينة, ر�ضولكم فعلها قبلنا, ملاذا ال يذهب العرب 
ويزحفون ويقطعون النهر وادخلوا اإلى اإ�ضرائيل مليون واحد, عندما 
يدخلون اإلى اإ�ضرائيل ماذا �ضتفعل بهم؟ �ضتقتل مائة األف؟ مائتي األف؟  

فلتقتلهم.

الدكتور محمد علي الفرا: 
يف  جتدها  عاملية  اأبعاداً  املنظمة  من  يجعل  اأن  ال�ضقريي  ا�ضتطاع 
واأ�ضبحت  ال��ع��امل  ك��ل مكان يف  ال�ضني, جتدها يف  رو���ض��ي��ا,  جتدها يف 

الق�ضية الفل�ضطينية  يف املحافل الدولية كاملة.

عبد املح�ضن قطان



242

الدكتور أسعد عبد الرحمن:
ال�ضقريي مل يع�س جتربة املخيمات, وال جتربة الفقر وال جتربة 
الت�ضرد مبعناها احلريف, والقوى ال�ضاعدة يف حينه كانت هذه القوى, 

فكان ينظر لل�ضقريي باعتباره موظفاً �ضعودياً كبرياً.

احمد السعدي: 
كان هذا ال�ضراع بني م�ضتقلني يعمل معهم ال�ضقريي ومن جيله 
وبني �ضباب كنا نحن منثلهم, جيل جديد,  فكنا اأكرث  اندفاعا واأحيانا 

كنا اأكرث تاأنيا.

الدكتور أسعد عبد الرحمن: 
مل نكن نحب يف حينها اللغة الدبلوما�ضية, مل نكن نحب لغة ال 

تعطي جوابا قاطعا يروق لنا اأ�ضال.

صالح صالح: 
امل���اأخ���ذ االأ���ض��ا���ض��ي ال����ذي ي�����ض��ج��ل  ع��ل��ى ال�����ض��ق��ريي, اأن����ه مل يكن 

دميقراطيا.

الدكتور اأ�ضعد عبد الرحمن
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بهجت أبو غربية:
كان يعتقد اأن له احلق باأن يكتم عنا ا�ضياء كثرية واأن يت�ضرف دون 
الذي ينفرد  واأن  م�ضورتنا ونحن كنا نعترب هذا ال يجوز وهذا تفرد, 
يف هذا ميكن اأن ينفرد يف �ضيء  اأخطر, من هنا كانت تن�ضاأ بيننا وبينه 

بع�س االإ�ضكاالت. 

صالح صالح: 
بعد نك�ضة 1967 تداعت جامعة الدول العربية لعقد موؤمتر لها يف 
اخلرطوم, يف البداية جتاهلت اإ�ضراك وفد برئا�ضة ال�ضقريي حل�ضور 

هذا املوؤمتر. 

 انيس الصايغ:
ذه��ب اإل���ى ال�����ض��ودان ومل ي��دع اإل���ى داخ���ل امل��وؤمت��ر ف��ه��دد امل��وؤمت��ر, 
ال�ضعب  واأن  داخل جوامع اخلرطوم,  �ضيعقد موؤمترا �ضحفيا يف  باأنه 
اأن ي�ضاهد امل��وؤمت��ر على  اإل��ى اجل��وام��ع  ب��دال من  ال�����ض��وداين, �ضيذهب 
وق��ال  فل�ضطني,  با�ضم  امل��وؤمت��ر  يدخل  اأن  منه  طلب  التلفاز,  �ضا�ضات 

جملته امل�ضهورة "نرف�س ال�ضلح واالعرتاف والتعاون مع اإ�ضرائيل".

عبد العزيز السيد:
"ال  يتبناها  اأن  على  ق��ادرا  املك�ضور  النا�ضر  عبد  م�ضروع  يكن  مل 
الرابع,  البند  تبني  الكارثة عدم  اع��رتاف, ال تفاو�س", لكن  �ضلح, ال 

وهو رف�س احلل املنفرد.
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الدكتور محمد علي الفرا: 
كان ال�ضعار "حترير فل�ضطني" لكن بعد حرب 1967 اأ�ضبح ال�ضعار 
"اإزالة اآثار العدوان", يعني ما معنى هذا؟ اأن تعود االأو�ضاع كما كانت 
عليه قبل هذه احلرب, اأي اأن تعود ال�ضفة واأن تعود اجلوالن واأن تعود 

�ضيناء, اأما اأرا�ضي 1948 التي اأخذتها اإ�ضرائيل  ف�)مربوكة عليها(!

الدكتور حازم نسيبة:
اأ�ضواأ احلاالت كنا ناأمل عودة الالجئني الفل�ضطينيني وكذلك  يف 

على االأقل اأرا�ضي م�ضروع التق�ضيم.

بهجت أبو غربية: 
قبلوا يف موؤمتر اخلرطوم باأ�ضياء كانت مرفو�ضة, فمثال ت�ضدير 

البرتول كان مقطوعا, قبلوا اأن البرتول يجب اأن ي�ضدر.

صالح صالح:
انتقد ال�ضقريي االأنظمة العربية الأنها مل ت�ضتخدم النفط ك�ضالح 
طوال فرتة العدوان االإ�ضرائيلي املدعوم اأمريكياً, اذن هذا و�ضع دائرة 

القوى التي تعرت�س وجود ال�ضقريي. 

صالح صالح: 
�ضد  �ضلبياً  ع��رب��ي��اً  م��ن��اخ��اً  ه��ي��اأت  ب���دون �ضك  ال��ع��وام��ل كلها  ه��ذه 
ال�ضقريي دفع ال�ضعودية اإلى اأن ترفع مذكرة جلامعة الدول العربية 
ترافقت مع  املذكرة   اأن هذه  املفارقات  ال�ضقريي, من  بتغيري  تطالب 

مذكرة اأخرى �ضدرت عن عدد من اع�ضاء اللجنة التنفيذية!
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عبد القادر ياسين: 
اأك��رث مم��ا يجب, ويف  اأن��ه م�ضتقيم   ي��وؤخ��ذ عليه  رج��ل  ال�ضقريي 

ال�ضيا�ضة اال�ضتقامة ال تك�ضب.

الدكتور أسعد عبد الرحمن: 
كما يقول املثل "عندما تقع البقرة تكرث ال�ضكاكني", من ناحية, 

ومن ناحية اأخرى كانت توجد مرحلة جديدة وعهد جديد.

بهجت أبو غربية: 
قدمنا  �ضعبنا,  معنويات  من  نرفع  اأن  تنفيذية  كلجنة  علينا  كان 
اقرتاحني: االأول منهما: ت�ضكيل جمل�س وطني فل�ضطيني جديد ي�ضم 
التنظيمات الفدائية التي كانت قد برزت يف ذلك الوقت واأبرزها كانت 
ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني, هذا االقرتاح رف�ضه  حركة فتح واجلبهة 

ال�ضقريي وبع�ضبية.

صالح صالح: 
لل�ضقريي  قدموا مذكرة  باأن  التنفيذية  اللجنة  ارتكب خطاأ من 
املتغريات  حجم  ال�ضقريي  يلم�س  اأن  ا�ضتطاع  باال�ضتقالة,  يطالبونه 

وتاأثريها وبالتايل ا�ضتجاب لها.
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عبد المحسن قطان:
.. وقد اأدرك -وهذه لي�ضت قليلة باأن يدرك القائد- اأن مرحلته 

انتهت.

انيس الصايغ:
باأموال  ي��اأت  امل�ضوؤولية بانقالب ع�ضكري, ومل  اإل��ى مقعد  ي��اأت  مل 
االأنظمة  الكثري  من  االأخ��رى كما هو احل��ال عند   القيادات  بها  ر�ضا 

العربية, جاء باأ�ضلوب دميقراطي, كذلك خرج باأ�ضلوب دميقراطي.

با�ضتقالته  وك�ضبنا  ا�ضتقالته  بعد  كتابا  ع�ضرين  م��ن  اأك��رث  كتب 
ال�ضقريي املوؤلف واملوؤرخ.

خير الدين أبو الجبين: 
قراأت له كل كتبه وا�ضتمعت اإلى كل خطبه, ال كاتب يف امل�ضتوى الذي 

وجدته ميزج االدب بال�ضيا�ضة.

الدكتورة خيرية قاسمية:
واأخذ  بلدة كيفون,  االإ�ضرائيلي  اقتحم اجلي�س  �ضنة 1982 عندما 
املنطقة وحملها معه, وكان  اأن�ضاأها يف هذه  التي  ال�ضقريي  كل مكتبة 
قد مر 34 �ضنة على اقتحام مكتبة ال�ضقريي يف عكا, فكاأن هذا الرجل 

م�ضتهدف بفكره وعقله.

خير الدين أبو الجبين: 
املنظمة  �ضلمت  اأن  اإل��ى  ال�ضقريي,  بعد  ج��دي��دة  ق��ي��ادة  وت��ول��ت   ..

حلركة فتح والتنظيمات الفدائية  وابدلوا امليثاق الوطني.



247

الشقيري

انيس الصايغ:
ت��ك��ون الأن  ف���ت���ح  خ��ط��ط��ت  ال���و����ض���ع,  "فتح" اخ���ت���ل���ف   ب����دخ����ول 

ملنظمة  الوحيد  الوريث  يكون  اأن  يريد  عمار  ابو  ف." فكان  ت.  "م. 
التحرير الفل�ضطينية, مل يكن لديه الهدف الذي ن�ضعى اإليه يف جتميع 

اجلميع.

صالح صالح: 
يعني  ب��ه  م�ضا�س  اي  وبالتايل  تنظيم,   على  ي�ضتند  ك��ان  ع��رف��ات 

م�ضا�ضاً بالتنظيم.

عبد العزيز السيد:
البداية التي بداأتها فتح  هي تعديل امليثاق من امليثاق القومي اإلى 

امليثاق الوطني.

الدكتور محمد علي الفرا:
راأ���س ه��ذه املنظمة, ملا ح�ضل ه��ذا, ملا كان  ك��ان ال�ضقريي على  لو 
ذلك  بعد  ب��داأت   الفل�ضطيني,  القومي  بامليثاق  للتالعب  هناك جمال 
تنحو الق�ضية  وتتحول من البعد القومي اإلى البعد القطري, وبعد اأن 
كانت  ق�ضية عربية, اأ�ضبحت ق�ضية فل�ضطينية,  وبعد ان كان العرب 

�ضركاء, اأ�ضبحوا و�ضطاء.
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أحمد السعدي: 
اأكرث  فل�ضطينية  ودول��ة  فل�ضطيني  كيان  يتحدثون عن  .. وب��داأوا 
مما يتحدثون عن التحرير  يف كل اأدبياتهم , وحتى اليوم  ال ن�ضمعهم 

يتحدثون عن التحرير.

ماهر الطاهر: 
ال  ان  تعني  الواقعية   اأن  بعمق  يعتقد  ال�ضقريي  احمد  امل��رح��وم 
ن�ضيع وقتنا وجهدنا  باأوهام  و�ضراب باحللول مع الكيان ال�ضهيوين, 
يعتقد اأن النا�س الواهمني غري واقعيني, هم الذين يعتقدون باإمكانية 

اإقامة �ضالم وحل مع امل�ضروع ال�ضهيوين ومع ا�ضرائيل.

م��ن ي��ف��رط يف وط��ن��ه م���رة واح����دة ي��ف��رط اإل���ى االأب����د، م��ا تفقده 
باختيارك ال ميكن اأن ت�ضتعيده.

الدكتور أسعد عبد الرحمن: 
.. ونحن الذين كنا ننتقده ونخ�ضى منه من حيث انه موؤهل للقيام 
مبثل هذه التنازالت, مل يقم بها, لكن نحن قمنا بها الحقا, يعني ما 
اتهمناه به مار�ضناه نحن وكنا نعتقد اأنها فخاخ يقع بها, هو مل يقع بها 

واإمنا نحن وقعنا بها.

الدكتور محمد علي الفرا:
هذا  لنف�ضها  تن�ضب  اأن  اأرادت  ال�ضقريي  بعد  ج��اءت  التي  القيادة 
م�ضكلة  وه��ذه  اأن�ضاأته!   التي  او هي  به  قامت  التي  وكاأنها هي  الكيان 

عندنا نحن العرب جميعا.
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عبد المحسن قطان:
االأمة التي ال تعرف ما�ضيها, اأعتقد اأنه م�ضكوك يف م�ضتقبلها.

انيس الصايغ:
العربية  ال�ضيا�ضة  انحراف  و�ضوء حظنا نحن   ل�ضوء حظه  �ضاهد 
يف اأيام ال�ضادات وم�ضاحلة العدو واتفاقية كامب ديفيد وما تالها من 

�ضيا�ضة واتفاقات.

أحمد السعدي:
من  اخل�ضية  ي��ق��ول  ف��ك��ان  ال�ضهيوين,  ال��ك��ي��ان  زار  ال�����ض��ادات  ك��ان 
ال��ت�����ض��وي��ة, لي�ضت ف��ق��ط م��ن االع����رتاف ب��ا���ض��رائ��ي��ل, ب��ل م��ن تغيريها 
الق�ضية  نعيد  كيف  بالت�ضوية,  تتحدث  ثقافات  �ضتخرج  اأجيال,  اأفكار 
الفل�ضطينية, كق�ضية حترير, وجاء مبثل يف جل�ضة مع �ضيوخ االأزهر, 

اإن اأحدهم   قال له "واإن جنحوا لل�ضلم فاجنح لها". 

انظروا, هذه االآي��ات ت�ضخر لعملية ال�ضلح, مع انهم مل يجنحوا 
لل�ضلم, الذي يريد اأن يجنح لل�ضلم يجب اأن يتنازل عما اغت�ضب.

الدكتورة خيرية قاسمية: 
غادر القاهرة قبل اأن يرفع العلم االإ�ضرائيلي على مبنى ال�ضفارة 
�ضماء  يف  يرفرف  اإ�ضرائيل  علم  ي�ضهد  اأن  ي�ضاأ  مل  الأن��ه  االإ�ضرائيلية, 
عا�ضمة العرب وهو موجود فيها, فغادرها واأ�ضيب بال�ضلل, كانت هذه 
حادثة بالغة ال�ضعوبة عليه فلم يتحملها, اأ�ضابته ج�ضديا, فهذا براأيي 

قمة االإخال�س لق�ضية عا�س من اأجلها.
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هارون هاشم رشيد:
ظل ثابتا �ضادقا, مل يكن هاربا ومل يكن ممثال.

عبد القادر ياسين: 
اأداء ال�ضقريي اأخرج املنظمة من العدم, واأداء خلفه اأف�ضى  باملنظمة 

اإلى العدم. 

شفيق الحوت:
كان يف تقديره اأن على العرب اأن ينتظروا حتى 1970 قبل خو�س 

املعركة.

اأي  له  اأ�ضاًل  كان  هل  امل�ضيدة!  يف  العظيم  الرجل  وقع  كيف  اإذن 
خيار؟ وازدادت لهفتي للقاء معه من جديد الأ�ضمع ما ميكن اأن يقوله 
التي دعته خلو�ضها رغم قناعاته  املعركة احلزيرانية واالأ�ضباب  حول 

باأن الوقت مل يكن قد حان خلو�ضها.

اخ��رتن��اك الأن��ك  ال�ضقريي يل وه��و يكلفني: لقد  ق��ول  وت��ذك��رت 
تعرف حمجوب والكثري من زمالئه, كما تعرف يف نف�س الوقت معظم 
مع  تنجح  مل  اإن  وعليك  ال�ضيا�ضية,  واالأح���زاب  الوطنية  القوى  ق��ادة 

الفريق االأول من معارفك, اأن ال تف�ضل مع الفريق االآخر.

اأع��ت��ز بها واأف��خ��ر, ومن  ال�����ض��ودان ���ض��داق��ات  ف���اإن يل يف  وبالفعل 
خمتلف االجتاهات ال�ضيا�ضية, منهم االآن من مات, ومنهم من اعتقل 
ومنهم من يف احلكم ومنهم من ينتظر, منهم من �ضمد ومنهم من 

انحرف.

�ضفيق احلوت
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 نضال حمد:
ال�ضيا�ضيني  ال���ق���ادة  اه���م  ك���ان و���ض��ي��ب��ق��ى واح�����دا م���ن  ال�����ض��ق��ريي 
كيان  اول  بتاأ�ضي�س  مرتبطا  ا�ضمه  و�ضيبقى  النكبة  بعد  للفل�ضطينيني 
اخلطيب  فال�ضقريي  النك�ضة,  وقبل  النكبة  بعد  للفل�ضطينيني  وطني 
واملحامي والقانوين واالأديب والكاتب ال�ضيا�ضي والدبلوما�ضي املجرب 
�ضبابه  مطلع  ن�ضاله  ب��دء  منذ  الكاملة  لفل�ضطني  وفيا  ظل  واملحنك 

حتى موته يف �ضنة 1980.

علي صادق: 
كان ال�ضقريي �ضاحب مبادرات, مل تكن تلك املبادرات  بال�ضرورة  
عالقاته  اأمثلتها  ومن  النا�ضر,  عبد  �ضيا�ضة  م�ضتلزمات  مع  متوافقة 
م�ضر  بني  املتطورة  العالقة  ذروة  اأثناء  ال�ضعبية  ال�ضني  مع  املتطورة 
مع  االت��ف��اق  الو�ضعية,  تلك  حيثيات  من  وك��ان  ال�ضوفييتي,  واالحت���اد 
تعود  االإ�ضكندرية,  ميناء  اإلى  �ضالح  �ضفينة  اإر�ضال  على  تونغ  ماوت�ضي 
اإلى ال�ضني للتدريب على ال�ضالح, االأمر  حمملة برجال فل�ضطينيني 

الذي مل ي�ضتاأذن فيه عبد النا�ضر و�ضعر باحلرج منه.

عبد المجيد ابو خالد: 
ال�ضقاء  قلب  ال�ضقريي, ويف  اأحمد  الطفل  ال�ضقاء جاء  قلب   من 
عا�س حياته احلافلة باملواجهات وامل�ضادمات, وفوق قمة ال�ضقاء ونكران 
اجلميل واالإ�ضاءة املق�ضودة انتهى ذلك املنا�ضل الذي يلخ�س  ب�ضخ�ضه 
النهو�س  حم��اوالت  من  يزيد  اأو  ق��رن  ن�ضف  الذاتية   ووق��ائ��ع حياته 
فداء  كب�س  قدم   1967 العام  الهزمية يف  ج��اءت  اإذا  واالنتكا�ضات, حتى 
للمنت�ضرين بها, فان�ضرف يكتب مرثاة االأمة حتى وقعت يده ومعها 

قلمه الف�ضيح.
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الدكتور سبع ابو لبدة:
اأو يهادن يف �ضبيل ق�ضية العرب وامل�ضلمني,   مل ي�ضاوم ال�ضقريي 
اإلى يا�ضر عرفات, ذلك كان  وقد اختلف مع اجلميع من عبد النا�ضر 
اأو �ضلطة  او جاه  اأجل امته ووطنه وح�ضارته, ال طمعاً يف حظوة  من 
بل ا�ضرتى االآخرة بالدنيا. رحم اهلل ال�ضقريي, فقد كان رجال يوم َعّز 

الرجال, كان رجال يف اأمة, واأمة يف رجل.

محمد كعوش:
رحل فن�ضيناه, بعد حياة حافلة انتهت ب�ضمت ُمر, وحّملناه اأكرث 
من قدرته واأكرث من م�ضوؤوليته, فكان امل�ضجب الذي علقنا عليه ف�ضل 
يف  جندياً  �ضامتا  وظ��ل  فظلمناه,  الهزائم,  كل  ونتائج  العربي  العمل 

�ضبيل فل�ضطني كما اأعلن يوم ترك املن�ضب ومل يرتك امل�ضوؤولية.

بناء منظمة  قاعدة  االأول يف  ي��وم و�ضع احلجر  ق��رب  عرفته عن 
املزرعة  حي  يف  ال�ضعودية(  )امل��ربة  �ضالة  يف  حا�ضد  باجتماع  التحرير 
ببريوت, حت�ضرياً الجتماع القد�س االأول, فكان له ح�ضوره املميز, فهو 
ه واملحامي القدير الذي قدم ق�ضية فل�ضطني للعامل يف  اخلطيب املفوَّ
املحافل الدولية ومنابر االأمم املتحدة من خالل تواجده هناك, فكان 
يختزن كل تفا�ضيل الق�ضية الفل�ضطينية يف ذ اكرته, وعرفته عن قرب 

يف حوارات طويلة مبنزله يف كيفون.

كان يرّدد دائماً اأن منظمة التحرير يجب اأن تدار بعقول ال�ضيوخ 
وتتحرك بدم ال�ضباب, من اأجل دميومتها وحتقيق اأهدافها.
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عزت دروزة يخاطب الحاج امين الحسيني: 
)املح حملة على ال�ضقريي  وانتم منحتموه ثقتكم, فهل بدا عليه 

من �ضذوذ وانحراف اوجب ا�ضتحقاقه لهذه احلملة؟! 

بعد  وال�ضقريي  منكم.  ذلك  يكون  ال  ان  وانا�ضدكم  باهلل  اعيذكم 
جمرد  وامن��ا  ونفوذ  �ضلطة  �ضاحب  ولي�س  رئي�ضا   ولي�س  قائدا   لي�س 
و�ضيط ومنفذ موؤقت الى ان تتم اإقامة الكيان  الفل�ضطيني فينتهي دوره 
احلا�ضر من جميع الوجوه وتعود االمور للكيان, وهو يقول ذلك ويقول 
يجب ان ينبثق الكيان  من ال�ضعب ولن يكون تابعا للحكومات م�ضتقال 
م�ضتعينا باحلكومات  وال�ضعوب العربية وال�ضديقة, وال�ضقريي يعلن 
ان لديه خمططات وم�ضاريع  �ضوف يعر�ضها على اجلميع, فالواجب 
علينا ومن حملتهم  الهيئة ان مت�سي معه الى اخر ال�سوط  وتدر�س ما 

عنده وتتعاون معه.

الكيان  اإق��ام��ة  تتم  ان  اال  فيها  مراوغته  على  دليل  يدنا  يف  لي�س 
املمثل لل�ضعب  على اف�ضل اال�ض�س املمكنة.

الكبري  ب��دوره  للرجل  ي�ضهد  انه  اإال  ال�ضقريي  اختلف مع  ومهما 
الذي قام به من اجل بعث الكيان الفل�ضطيني واحياء �ضخ�ضية �ضعب 

فل�ضطني الوطنية(. 

شفيق الحوت:
كان اهلل يف عون ال�ضقريي, فمن ورائه �ضعٌب ال يرحم, يريده اأن 
يقول ل�"الكيان " كن فيكون ووفق تاأمالت, وخياالت ال حدود لها! ومن 
اأمامه حكام ال يرحمون ولكل هواه ولكل �ضيا�ضته وحتالفاته ونكاياته!

عزت دروزة
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واخريا مع ذلك, وعلى الرغم من كل ذلك, متكن ال�ضقريي من 
بدورها  متكنت  الوطني",  املجل�س  لت�ضكيل  حت�ضريية  "جلنة  ت�ضكيل 
التاأ�ضي�ضي وحتديد موعد ومكان  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  اختيار  من 
اجتماعه يف الثامن والع�ضرين من اأيار 1964, ويف مدينة القد�س, كان 
رواب��ي  اح��دى  "انرتكونتننتال" ف��وق  فندق  يف  التاريخي  اللقاء  ذل��ك 

مدينة التاريخ التي كل منها التاريخ ومل تكل هي منه.

والأول مرة بعد �ضت ع�ضرة �ضنة من ال�ضتات واليتم والتمزق, يلتقي 
الفل�ضطينيون مع بع�ضهم البع�س وهم حيارى بني ن�ضوة اللقاء وفرحة 
امل�ضوؤولية  وحتمل  اخلطرة  القفزة  ه��ذه  من  القلق  اأي��ن  ال�ضمل  جمع 

الوطنية؟!

انتزاع  املنظمة  اأم���ام  وب��ق��ي   الفل�ضطينية  ال�ضرعية   م��ن  انتهينا 
وان  �ضيما  ال  ال��ه��ني,  اأو  بال�ضهل  ذل��ك  يكن  ومل  ال��ع��رب��ي��ة,  �ضرعيتها  
للفل�ضطينيني  ال�ضماح  دون  وحالت  املوؤمتر  ذلك  عن  غابت  ال�ضعودية 
عندها بامل�ضاركة فيه كما كان النظام ال�ضوري وقتها ومل يكن مرتاحا 

لهذه املنظمة وكان يعتربها )جهازا( جديدا من اجهزة عبد النا�ضر.

�ضكندرية والى فندق فل�ضطني بالذات  لطرح  ومن القد�س, اإلى االإ
كيان فل�ضطني على امللوك والروؤ�ضاء العرب الذين كانوا على موعد يف 

قمتهم الثانية يف اليوم اخلام�س من ايلول 1964. 

وب���ني امل���وق���ف ال�����ض��ع��ودي ال����ذي ال ي��ري��د ال��ك��ي��ان وال ال�����ض��ق��ريي 
كادت  م�ضلح,  جي�س  فوقها  باأر�س  كياناً  يريد  ال��ذي  ال�ضوري  واملوقف 
تنفرط الق�سية لتبقى فل�سطني فندقاً يطل على �سواطئ البحر من 
وموؤ�ض�ضات  ودم  حلم  من  كيان  اإل��ى  تتحول  اأن  من  ب��داًل  االإ�ضكندرية, 

وقيادات و قواعد.

اأحمد بن بال
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وتدخل يومها عبد النا�ضر وبن بال وعبد ال�ضالم عارف, وهداأت 
االأجواء, مت االعرتاف العربي الر�ضمي بالكيان الفل�ضطيني, ومببادرة 
دينار  ماليني  بخم�ضة  احل�ضور  من  االأث��ري��اء  وت��ربع  اأريحية  عراقية 

كانت اأول دفعة يف ال�ضندوق القومي الفل�ضطيني.

من  لتبني  ال�ضقريي   اأح��م��د  برئا�ضة  املنظمة  ق��ي��ادة  وانطلقت  
وق��وات م�ضلحة,  ودوائ��ر  موؤ�ض�ضات  الكيان من  ي�ضتلزمه  ما  او  ال�ضفر 
واتخذت من القد�س مقراً لها, وافتتحت مكاتب للمنظمة يف العوا�ضم 

العربية, واخرتت من بني من اختري والأمثل املنظمة يف مكتب لبنان.

فال�ضقريي كان رمز العقلية التي ك�ضبت يف خندق جمابهتها مع 
رفاق جليل ما بعد النكبة, كان بحكم عمره وتكوينه ال�ضيا�ضي بعيداً, 
واملتج�ضد  الفل�ضطينية  ال�ضاحة  يف  ال��ذي  اجلديد  للجيل  وك��اره��اً  بل 

بالتكتالت والتنظيمات وبقايا االأحزاب.

ه��وؤالء, ونحن منهم, رغبته  ال�ضلبي من  ومما �ضاعف يف موقفه 
يف االنفراد بال�ضلطة. كنا  وغرينا من حوله, نحاول جاهدين حتويل 
املنظمة اإلى بيان �ضعبي, له روافده وقنواته مع جماهري ال�ضعب. ولكنه 

كان يريد ديكوراً من حوله, و�ضعاة ودعاة ملا يقرر وما يريد.
املتعاظمة  ال�ضعبية  ي��رى  وه��و  تعنتا  ازداد  فقد  ال�ضقريي,  ام��ا    
بالن�ضبة  خ�ضو�ضا  الفل�ضطينيني,  �ضفوف  ب��ني  ال�ضرية  للتنظيمات 
حلركة فتح بالذات التي كانت قد اعلنت عن انطالق ر�ضا�ضتها االولى 

يف اليوم االول من ال�ضهر االول من عام 1965.
ومل نكن يومها نرى وجهة نظر فتح ومل ن�ضكرها على انطالقتها 
يف خو�س الكفاح امل�سلح  كنا نخ�سى من التورط يف حرب غري متكافئة، 
وكان عبد النا�ضر بالن�ضبة اإلينا املعيار والبو�ضلة, ومل يكن يريد حرباً, 
ولكنه يف نف�س الوقت كان قد بداأ حواراً �ضرياً مع اأركان فتح يف حماولة 

تفهمهم وللتفاهم معهم.

وكنا بني ال�ضاقولني, �ضاقول ال�ضقريي وا�ضلوبه املتخلف يف البناء 
الثوري و�ضاقول العمل الفدائي الذي كنا نخ�ضى توقيته.
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الدكتور اسعد عبد الرحمن: 
 اذكر لل�ضقريي �ضلبيتني وايجابيتني: رجاحة عقله واعتزازه براأيه 
راح  اللغة  البالغة يف  الفردية ومتكنه من  �ضباك  وقوعه يف  ال��ى  ادى 
ينزع الى اللفظية ويتقيد بها, وال�ضقريي ا�ض�س االطار املعا�ضر للهوية 

الوطنية الفل�ضطينية ومت�ضك باملوقف ال�ضعبي الفل�ضطيني والعربي.

كان ال�ضقريي يحتمل النقد ويرد. اتهم انه جمنون م�ضعوذ, النه 
فل�ضطني  ار�س  كامل  التاريخية يف  العرب  احقية  اطروحة  على  ا�ضر 
لقد  ال�ضمك.  ياأكلهم  ك��ي  البحر  يف  اليهود  اإل��ق��اء  اراد  بانه  وات��ه��م��وه 

تعر�س لظلم ابناء الف�ضائل الفدائية.

مع  لتجربته  تقييمه  ع��ن   2000 �سباط  يف  ع��رف��ات  يا�سر  ���س��األ��ت 
اميانه  والثوري جدا يف  التقليدي  بغري  ال�ضقريي  ال�ضقريي, فو�ضف 

ومت�ضكه بنهج الكفاح امل�ضلح. ا�ض�س املنظمة وجي�س التحرير. 

انيس الصايغ:
الرجل املفرتى عليه �ضادق, تاآمرت عليه الظروف وهو كبري احلجم 
حجر  و�ضع  من  وه��و  �ضنة-   72- الطويلة  حياته  يف  معنى  من  اك��رث  يف 

اال�ضا�س يف قيام الكيان الفل�ضطيني, هو الكبري بكتاباته تاأليفا ون�ضرا. 

اأما ثقافته, فقد اخذت م�ضلكني املحاماة وال�ضحافة, ثم االعالم 
يف جمال الق�ضية وهو �ضاحب روؤيا يف انطالق اللحظة بني الوطنية 
نغم  من  خالية  ال�ضقريي  وخطابات  العربية,  والقومية  الفل�ضطينية 

القطرية وهو مثال القومي العربي.
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واحكامهم,  واقالمهم  اع��دائ��ه  عيون  خ��الل  م��ن  عليه  حكم  لقد 
والت�ضدد  والت�ضلب  الفردية  له وهي  االخ��رون  اتهامات ثالثة وجهها 

دون ان يتوققوا عند ظروفها.

كان  فقد  حياته,  يف  ظلمناه  وق��د  غيابه  يف  نن�ضفه  ان  بنا  ح��ري 
ال�����ض��ق��ريي وف��ي��ا من�ضفا ق��ائ��م��ا ب��ال��واج��ب, ي��اأخ��ذ ب��احل��ب واالح����رتام 

والتقدير. 

لقد تولى ال�ضقريي الن�ضال الفل�ضطيني ل� "50" �ضهراً )1963- 1967(  
اآمن بالوحدة الوطنية, ا�ضرك ممثلي ال�ضعب يف اإن�ضاء منظمة وغذاها 

بالطاقات لتكون اطارا جلميع القوى.

اللذين  الر�ضمي  ومتيز عهده ب�ضفتني: منع االغتيال واالره��اب 
الذي  املالية  واملخابراتية  االعالمية  الدكاكني  فتح  ومنع  قبله,  �ضادا 

�ضاد بعده.

انه يدعو الى  ال�ضقريي �ضحية االع��الم يف حزيران 1967 واتهم 
رمي اليهود يف البحر, لقد اّدعو له �ضورة البطا�س الدموي العن�ضري.

ال�ضقريي ُظلم طفال وُظلم بعد اعتزاله القيادة من ابناء �ضعبه.

والءات ال�ضقريي الثالث �ضخروا منها, ثم اخرتقوها بعد ذلك. 
عن  كل  واختلفا  احل��دود  جت��اوزا  القائدان  �ضعد,  وان��ط��وان  ال�ضقريي 
امل��رتدي, اختار �ضعادة احلزب, اختار  االخر, رف�ضا اال�ضت�ضالم للواقع 
رجل  وال�ضقريي  ال�����ض��راع��ات,  ع��ن  بعيدا  الوطنية  الهوية  ال�ضقريي 

القانون وال�ضيا�ضة.
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جميل بركات: 
ال�ضقريي عمالق مل يع�س لذاته وعائلته بل عا�س الأمته العربية 
ونا�ضل من اجل حقوقها وق�ضاياها, وما قاله ماوت�ضي تونغ لل�ضقريي: 
احت��دوا يا  عرب واخ�ضى ان بقيتم على هذا احل��ال ان تبقى ا�ضرائيل 

ويبقى اال�ضتعمار.

 عرفات حجازي: 
لوال ال�ضقريي ملا قامت لفل�ضطني قائمة, فهو ال�ضخ�ضية الوحيدة 
اكرث  وه��و  كافة,  امل�ضتويات  على  الفل�ضطينية  الق�ضية  طرحت  التي 

�ضخ�ضية جرى التعتيم على اجنازاتها ون�ضالها.

انكرت  امل��ت��ح��دة ح��ني  االم���م  م��ائ��ري يف  ال�ضقريي على ج��ول��دا  رد 
وجود ال�ضعب الفل�ضطيني, ومنظمة التحرير التنظيم االجنح واالمثل 

واالكرب يف تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني. 

لقد متتع  ب�ضخ�ضية مميزة خبرية ا�ضهمت يف جناحاته القيادية. 

اذكر قول  ال�ضقريي لعبد النا�ضر"يا �ضيادة الرئي�س.. اننا مل نعد 
نخ�ضى  ا�ضبحنا  ما  بقدر  �ضاع   ما  النقاذ  الربامج  انعدام  من  نخاف 

وجود برامج ل�ضياع ما تبقى يف ايدينا".

املجتمع  لتحريك  �ضعى  ال�ضقريي  النا�ضر"ان  عبد  فيه  قال  لقد 
الدويل قبل العربي مبا ات�ضف به من قدرة على االقناع والتخطيط 

والتنفيذ".
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رشاد ابو شاور: 
بداأ ال�سقريي م�سريته بالليونة واال�سرت�ساء وامل�سي على ال�سراط 
وج��اءت  باملنظمة  ال�ضني  اعرتفت  عهده  يف  يقع,  ال  كي  االأنظمة  بني 
وتاأ�ضي�س  االأنظمة  بع�س  مع  ال�ضراعات  تفجرت  املانيا,  من  الدبابات 
ال�ضبب يف  امليثاق مل يحرر فل�ضطني ومل يكن  التحرير وو�ضع  جي�س 

�ضياعها.

لكنه  ل��ذا فهو يخطئ وي�ضيب,  ف��رد,  لكنه  يقود,  لي�س حزبا   هو 
يظل قائد مرحلة.

انيس الصائغ:
 مثل احمد ال�ضقريي مل اعرف زعيما تعر�س ملا تعر�س له املرحوم 
بكثافة وا�ضتمرار وبقدر كبري من الظلم والق�ضوة, كثري من االتهامات 

املوجهة اليه مغر�ضة وظاملة.

ثروته  تكوين  م��ن  ومت��ك��ن  وق��ان��وين  وم�ضت�ضار   كمحام  مل��ع  لقد 
فبداأت االل�ضنة تنه�ضه وتدعي انه اثرى على ح�ضاب فل�ضطني ومل يكن 
مرتزقا كما اتهمه البع�س, وعمل متطوعا رئي�ضا للمنظمة ومل يكن 
يتقا�ضى اي راتب, وولده وبنته عمال متطوعني يف مركز االبحاث يف 

بريوت ملدة �ضنة ومل يتقا�ضيا اي راتب.

 مل تكن الدول العربية هي التي اأن�ضاأت املنظمة اإمنا اعطت ال�ضوء 
االخ�ضر فقط حيث قام بالتنفيذ خري قيام.

ج�ضدت ال�ضقريية, خا�ضة يف اخلم�ضني �ضهرا التي تولى خاللها  
بالوحدة  اإميانها   )67-63  ( �ضنة  من  الفل�ضطيني  الن�ضال  م�ضوؤولية 

ر�ضاد ابو �ضاور
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الوطنية  الفل�ضطينية, ثم يف  تغذيتها بالطاقات  والكفاءات من ي�ضار 
وميني وعلمانيني ونقديني وحمافظني وتقليديني من ال�ضباب املتوثب 
والثائر اإلى �ضيوخ ال�ضيا�ضة التقليدية, واذا كانت املحاولة مل تنجح, فاإن 
ال�ضقريي مل يكن امل�ضوؤول الوحيد عن ف�ضلها, مل يكن ال�ضقريي تابعا 

الأي نظام واتهامه بالتبعية ظامل مطلقا.

نظام  اي  ع��ن  الفل�ضطيني  احل��ل  ا�ضتقالل  ب�ضرورة  ي��وؤم��ن  ك��ان   
عربي, وعوامل اق�ضاء ال�ضقريي م�ضدرها عربي فل�ضطيني و�ضخ�ضي 

والعرب بحثوا عن كب�س فداء لهزميته. 

كيف  ع��رف  ك��ربي��اء,  ذا  النف�س  ع��زي��ز  فطنا  ذك��ي��ا  ال�ضقريي  ك��ان 
ين�ضحب.

كان يكتب احيانا ب�ضكل دفاعي وتربيري مما ي�ضعف ق�ضية كتبه, 
واجمل كتبه "اربعون عاما يف خدمه الق�ضية العربية". 

 كانت تنق�ضه اجلاذبية اجلماهريية )الكاريزما(  اإذ مل يكن يقيم 
عالقات ودودة مع االخرين ومل تكن له جماعته اخلا�ضة به, ال حزب 

وال ع�ضرية وال منظمة او جماعة تتكتل حوله.

مل يكن دميقراطيا باملفهوم العربي ومل يكن رجل احزاب تت�ضارع 
يف مناخ �ضليم ولكن باملقابل مل يكن م�ضتبدا متاما.

 كان ي�ضمع الن�ضح يف حدود وين�ضاع للم�ضورة بعد تفكري طويل 
وكان يخجل ان يبدو عليه متاأثرا مب�ضت�ضاريه ويحب اعادة التفكري يف 
اي اقرتاح وكان فرديا بحكم ن�ضاأته ويتقن االعمال التي ال حتتاج الى 
تعاون ولو دخل حزبا ال ينجح, لكنه ينجح لو كان زعيما اوحد للحزب. 
او ثالثا يف حزب واذا مل تنجح عالقاته مع  وال ي�ضلح ان يكون ثانيا 
زمالئه يف اللجان التنفيذية, كان ينجح مع االع�ضاء امل�ضاملني فقط. 
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برتاب  متعلقا  وك��ان  ال���راأي  ويخالفهم  ي�ضادمهم  فكان  االق��وي��اء  ام��ا 
فل�ضطني, عارفا بتفا�ضيل االماكن والتاريخ.

احمد سعيد: 
اختاره ال�ضيد عبد اخلالق ح�ضونة من بني ع�ضرات الفل�ضطينيني 
وقوميا  ودول��ي��ا  تاريخيا  بفل�ضطني  يت�ضل  م��ا  ك��ل  يف  مرجعا  ليكون 
االأنظمة  �ضرنقة  من  فل�ضطني  اجل  من  بالعمل  يخرج  كان  وان�ضانيا, 

العربية احلاكمة الى افاق الن�ضال املتحرر.

جورج جبور:
 كان ال�ضقريي واحدا من فل�ضطينيني ال يح�ضيهم العدد ا�ضهموا 
يف اغناء احلياة ال�ضورية, وقد اخت�س بالعمل يف االإعالم والدبلوما�ضية,  
خطاباته يف االمم املتحدة �ضارحا وجهة نظر �ضوريا كانت امرا وا�ضع 

االنت�ضار يثري االفتخار. 

 جورج حبش:
 ما من و�ضوح كان ظاهرا للعيان عند اعالن قيام  منظمة التحرير 
القومي  امليثاق  عن  املنبثق  الو�ضوح  من  اكرث   1964 عام  الفل�ضطينية 
الراحل  املنا�ضل  بارع بحجم  وراء ذلك رجل �ضادق  الفل�ضطيني وكان 

احمد ال�ضقريي.

ا�ضرتطنا يف حركة القوميني العرب انتخابات حرة للقيادة نظرا 
حل�ضا�ضيتنا جتاه القيادة الفردية لل�ضقريي التي تخوفنا منها ح�ضوره 
الدائم واثره الكبري يف ت�ضكيل موؤ�ض�ضات منظمة التحرير واالحتادات 

جورج حب�س
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املنا�ضل  ف��ه��و  م��وق��ف��ه,  ال���ى  ال��ن��ظ��ر  وي��ل��ف��ت  والفل�ضطينية,  ال�ضعبية 
ال�ضيا�ضي الوطني والقومي.

باعتبارها  امل�ضاألة  الى  ينظر  ال�ضقريي  كان  الالجئني,  ق�ضيه  يف 
م�ضاألة جوهرية ال ميكن التخلي عنها وكان من�ضجما مع نف�ضه ومبادئه 
والذاكرة الوطنية, له مكانة عالية وال ميكن ان نن�ضى ما تركه الرجل 

املنا�ضل من ب�ضمات ن�ضالية قوية على م�ضار املنظمة.

 عبد الرحيم ملوح:

يف  الفل�ضطينيني  ال�ضباب  من  العديد  ت�ضجيع  يف  م��ازن  اب��و  جنح 
يف  القاد�سية  قوات  لتاأ�سي�س  كنواة  التطوع  يف  االنخراط  على  الكويت 

العراق وكنت واحداً من هوؤالء.

الدكتور محمد علي الفرا: 
وقانونيا فقيها, وهو  كاتبا كبري عظيما ومفكرا عميقا  كان  لقد 
اول من مزج ال�ضيا�ضة باالأدب والقانون, فاأدب ال�ضيا�ضة, و�ضي�س االأدب, 
وقنن ال�ضيا�ضة و�ضي�س القانون,  ال يعرف النفاق الذي ميار�ضه معظم 

ال�ضا�ضة, كان مو�ضوفا باال�ضتقامة وال�ضدق والت�ضحية.

واخل��الف��ات  ال�ضراعات  يف  الفل�ضطينيني  دخ��ول  م��ن  يحذر  ك��ان 
واال�ضتقطاب,  امل��ح��اور  �ضيا�ضة  ع��ن  املنظمة  يبعد  ان  وح���اول  العربية 
موؤمنا بان فل�ضطني يجب ان تكون املركز الذي ي�ضتقطب الفل�ضطينيني 
ويوحد االأمة العربية, وكان يوؤمن ب�ضرورة توحيد كل الطاقات العربية 

من اجل الهدف اال�ضمى وهو حترير فل�ضطني.
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اللواء الركن الدكتور  ياسين سويد:
غادر ال�ضقريي اروقة املنظمة واجلامعة العربية واالأمم املتحدة, 
من  واخلطابة  الكتابة  على  فثابر   بق�ضيته,  اميانه  يغادر  مل  ان��ه  اال 
اجلها وظل يحمل يف قلبه الكبري كل اآماله اخلائبة الى ان كانت وفاته 

يف عمان عام 1980.

سامر الجعبري:
انطالقة ال�ضقريي وروؤيته اأتاحتا لكثري  من ال�ضباب يف فل�ضطني 
التفكري واملبادرة لل�ضعي والعمل على حتريرها,  ويف بلدان االغ��رتاب 
يف  فل�ضطينيتهم  عن  يعربوا  ان  ال�ضباب  من  لكثري  اتاحتا  انهما  كما 
زمن �ضعى فيه الكثريون حلذف كلمة فل�ضطني وطم�ضها من القامو�س 
ال�ضيا�ضي ف�ضال عن اخلريطة اجلغرافية او دجمها يف �ضياق ال�ضعارات 

القومية واال�ضرتاكية وغريها.

غنية كعابنة:
بطل طال  ذكره الت�ضوي�س واعرتى �ضريته اجلريئة نقد احلا�ضد 

وغيظ املغتاظ.  

والكبرية  ال�ضغرية  يف  والبحث  املتابعة  على  ال�ضديد  حلر�ضه  كان   
بنف�ضه ما دفعهم الى اتهامه باأنه ا�ضتقاليل وفردي النزعة وهذا هو �ضاأن 
ُيعِط  انه مل  اإجن��ازه  ي�ضعر على كرثة  الكبار, ظل  النفو�س  ذوي  الرجال 
ابي عبيدة  ج��وار  بدفنه  فيو�ضي  والتفريط,  بالتق�ضري  ذات��ه  يتهم  وظل 
عامر بن اجلراح, ليعو�س عن كل ذلك قائال: لنجاورهم لكي يغفروا لنا, 

اننا قد ا�ضعنا ما �ضبق لهم ان حرروه بايديهم من ار�س واأوطان.
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 كان حري�ضا على املال العام وكان ذا كاريزما قيادية متعدد القدرات 
والطاقات والكفاءات, فهو بارع يف اللغتني العربية واالجنليزية ومطل 
على علوم امل�ضيحية واالإ�ضالم وقارئ للتاريخ بعمق وعامل وهو املحامي 

والدبلوما�ضي.

 كان قا�ضيا ق�ضوة االب, ناقدا نقد احلري�س, اختلف مع من جتاوزوه, 
ينظر لالحداث مبنظور خمتلف, �ضدقت روؤياه وحتذيراته وا�ضتنتاجاته.

عبد المجيد شومان:
ذك��ره عطرا يف  و�ضيبقى  روؤي��ة م�ضتنرية,  ال�ضقريي �ضاحب  كان   
الفل�ضطيني والعربي و�ضيكون له مكان وا�ضع يف �ضفر  ال�ضعب  وجدان 
�ضتات  ينتهي  يوم  التاريخ  كتابة هذا  تعاد  الفل�ضطيني عندما  الن�ضال 

ال�ضعب وتقام دولته احلرة على ارا�ضيه.

لقد بهرين ال�ضقريي قبل التخلي عن قيادة املنظمة عام 1967 ملنا�ضل 
اخر �ضعر انه قد يخدم الق�ضية الفل�ضطينية اأي�ضا بنف�س احلما�س وهذا 

التخلي عن القيادة مل يوؤد الى العزلة ومل يثنه عن موا�ضلة العمل.

 هارون هاشم رشيد: 
الينا  يعود  او خلود,  الى من�ضب  يكن يطمح  ال�ضقريي مل  احمد 

عندما نقول: نريد ان نعيد منظمه التحرير.

التاريخية  النقلة  احدث  الفل�ضطينية,  التحرير  منظمة  موؤ�ض�س 
خالل  من  الفل�ضطينية,  الق�ضية  م�ضرية  يف  الكربى  واالإ�ضرتاتيجية 
بعث ال�ضخ�ضية الفل�ضطينية الوطنية والكيان الفل�ضطيني بعد ان كاد 
ي�ضتقر يف ال�ضمري العاملي او املجتمع الدويل مب�ضميات يف ع�ضر العوملة, 

ان لي�س هناك ق�ضية �ضعب فل�ضطني وامنا ق�ضيه الجئي اإغاثة.
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عبد المجيد شومان:
بني  وازن  فقد  ال��روؤي��ا,  وا���ض��ح  �ضيا�ضيا  منا�ضال  ال�ضقريي  ك��ان 
اقام الى جانب  الغاية  ال�ضيا�ضي والع�ضكري والفكري, ولهذه  الن�ضال 
القومي  ال�ضندوق  الفل�ضطيني,  التحرير  جي�س  التحرير,  منظمة 
من  كبرية  مبجموعة  نف�سه  واح���اط  االب��ح��اث،  وم��رك��ز  الفل�سطيني، 
املثقفني واملفكرين الفل�ضطينيني امللتزمني, و�ضلمهم م�ضوؤولية العمل 
تباين  من  بالرغم  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  اأن�ضطة  خمتلف  يف 

االجتهادات مع بع�ضهم طاملا كان الهدف واحداً.

 ابراهيم بكر:
يف  جم��ازا  ا�ضبح  ان  بعد  العرب  املحامني  �ضيخ  ال�ضقريي  احمد   
املحاماة كان يتربع يف الدفاع عن جميع املوقوفني والثوار بدون مقابل, 
ال�ضقريي  مدر�ضة  م��ن  تعلمنا  جيلي,  وبعد  جيلي  م��ن  ه��م  وم��ن  وان��ا 

الدفاع عن املنا�ضلني ال�ضيا�ضيني بدون مقابل.

 ناصر الدين النشاشيبي: 
راأيت احمد ال�ضقريي يخطب يف االمم املتحدة بنيويورك وراأيته 
اإ�ضرائيل يف اجلمعية  التي كانت حتتل مقعد  الى غولدا مائري  ي�ضري 
رو�ضيا  يف  ول���دت  ال��ت��ي  ال�ضيدة  ه��ذه  ق��ائ��ال:  منها  وي�ضخر  العمومية 
وتزوجت يف امريكا وعا�ضت يف بولونيا ثم ا�ضتقرت يف بلدتي, قد جاءت 
من تل ابيب لكي تف�ضر لكم االن ملاذا وكيف وب��اأي حق يحتل الغريب 
ار�س �ضاحب احلق وكيف وباأي حق يطرد اليهود العرب من بالدهم! 
قولوا لهذه ال�ضيدة ان تعود الى امريكا وبولونيا او رو�ضيا حيث يعي�س 

اهلها وان ترتك اهلي يعودون الى بالدهم احرارا.

عبد املجيد �ضومان

نا�ضر الدين الن�ضا�ضيبي

ابراهيم بكر
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الدكتور محمد علي الفرا: 
.. وعلى الرغم من ا�ضتقالة ال�ضقريي اإال اأنه ظل حاماًل م�ضوؤولية 
اأن مات واقفا كما  اإلى  وطنه وحامال يف فكره  ووجدانه هموم �ضعبه 
متوت اال�ضجار البا�ضقة, مل يكن رحمه اهلل را�ضيا عن تخلي العرب عن 
ميانه بان الن�زاع العربي - اال�ضرائيلي  لي�س نزاع  الكفاح والن�ضال, الإ

حدود وامنا �ضراع على الوجود.

ابراهيم سكجها:
عام  النجادة  خالل  من  يافا  يف  الع�ضكري  تدريبنا  انهينا  ان  بعد 
الب�ضة فتكلم فيه عدد  اأقيم لنا عر�س �ضخم حا�ضد على �ضتاد   1946
من املتكلمني فكانوا للحق مملني, اإلى اأن وقف واحد المع األقى خطابا 
انتزع الت�ضفيق, والهتافات من اجلمهور احلا�ضد فرفع ذراعيه طالبا 
اعجبكم  "هل  م��وؤث��ر:  ج��ه��وري  ب�ضوت  فقال  ال�ضكوت,  اجلمهور  م��ن 
خطابي"!!!  اأنا اأحمد  ال�ضقريي الذي عينت مديرا للمكتب  العربي 

يف وا�ضنطن وعاد اجلمهور ي�ضفق له.

نجدة فتحي صفوت :
مع  ال�ضلح  وم��ع��اه��دة  ديفيد  كامب  اتفاقيتي  ال�ضقريي  ع��ار���س 
اإ�ضرائيل واعتربهما خيانة عظمى للق�ضية الفل�ضطينية, ولذلك غادر 
مبر�س  اأ�ضيب   اأ�ضهر  ب�ضعة  وبعد   1978 ع��ام  يف  تون�س  اإل��ى  القاهرة 
ع�ضال,  نقل على اإثره اإلى عمان واأدخل مدينة احل�ضني الطبية وبعد 
�ضوات واأبلغها يف الدفاع عن فل�ضطني  ا�ضابيع خفت �ضوت من اأعلى االأ

التي كانت حمور حياة ذلك الرجل.

جندة فتحي �ضفوت
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الدكتور اسعد عبد الرحمن: 
اأيها الراحل الكبري: نحن �ضعب  فل�ضطني العربي ال نزال نعي�س 
اأو فندق االحتالل, ففي احلالتني نعامل كما يعامل  املنفى  يف  فندق 
الغريب اأو ال�ضائح,  يف وطنه, فيا رب اأرحمنا بعودة الوطن الذي �ضعى 

من اأجله اأحمد ال�ضقريي او ارحمنا بااللتحاق بذلك الرجل الكبري.

يف ح��دي��ث م��ع��ي, ح���اول���ت ال��ت��ذاك��ي ب��ت��وج��ي��ه ن��ق��د ب���ني ال�����ض��ط��ور 
كنت   ال�ضقريي,  املرحوم  ميار�ضه  كان  الذي  ال�ضيا�ضي  داء  االأ ا�ضتهدف 
اعتربته  حيث  �ضخ�ضيا,  له  ورمب��ا  بل  لنهجه  امل��وؤدب��ة  ���ض��اءة  االإ اأق�ضد 
وحده م�ضوؤوال عن واقع فل�ضطيني مل اأكن را�ضيا عنه, يومها اأر�ضل يل 
ال�ضقريي ر�ضاله تقدير على جراأتي و�ضجعني  على مزيد  من االنتقاد,  

كم كان رحمه اهلل كبريا وكم كنت وغريي �ضغارا. 

الدكتور علي سعود عطية:
  هل كان ال�ضقريي يقراأ الغيب؟! فالكاريدور املقرتح بني قطاع 
وينخف�س  يرتفع  الذي  باملزلقان  ا�ضبه  �ضيكون  الغربية  وال�ضفة  غزة 
من  ي��ع��ربوا  ان  للفل�ضطينيني  لي�ضمح  عليه  ا�ضرائيلي  جندي  ليقف 
اأما قطاع غزة  ال�ضفة الغربية الى غزة  بعد اجراء التفتي��س ال��الزم, 
فلي�س فيه ما يوؤخذ الأن  القطاع جمروم على العظم وقد �ضاحبت هذه 
حملة  التنفيدية  اللجنة  اع�ضاء  من  �ضبعة  فيها  طالب  التي  الر�ضالة 
ا�ضباب  ال�ضقريي  حتمل  اخ��ذت  التي  امل�ضرية  ال�ضحافة  م��ن  �ضر�ضة 
هزمية العرب ونكبتهم, وكان ال�ضقريي يردد وهو يدافع عن م�ضوؤوليته 

يف الهزمية, اأنه مل يكن ميتلك جي�ضا حتى يت�ضبب يف هزمية.
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من  اإل��ي��ه  ي�ضبو  ك��ان  م��ا  يحقق  اأن  ي�ضتطع  مل  ال��ذي  وال�ضقريي 
حترير فل�ضطني, اإال اأنه ا�ضتطاع اأن ي�ضع اأقدام كل الفل�ضطينيني على 
درب التحرير ال�ضحيحة, النه عندما تويف كان يف ال�ضعب الفل�ضطيني 
جحافل من امل�ضلحني واملقاتلني الذين اخذوا يوؤمنون بالكفاح امل�ضلح,  
بينما كان ال�ضقريي عندما اعلن قيام املنظمة التحرير مل يجد مرافقا 

م�ضلحا مي�ضي حوله.

دوؤوب احل��رك��ة, ثري  امل��واه��ب,  الكبري متعدد  ال��راح��ل  ك��ان  ولقد 
ال�ضيا�ضية, على  املواقف, والأنه كان حا�ضماً يف مواقفه  العطاء, وا�ضح 
الرغم مما عرف به من كيا�ضة ولباقة دبلوما�ضية, اختلف مع الكثريين 
واختلف عليه الكثريون, ولكن خمالفاته مل تكن ذات طابع �ضخ�ضي, 
واإمنا وليدة ما عرف به من التزام عنيد بالثوابت الوطنية والقومية, 
اأوكلت  التي  ال�ضيا�ضية  االأدوار  ب�ضبب  عليه  االختالف  كان  كما  متاماً 

اإليه وحر�ضه على اأن يكون �ضاحب قراره.

وق����د ك��ن��ت رئ��ي�����س ح�����ض��اب��ات م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 
اأي�����ام ك����ان ال�����ض��ق��ريي رئ��ي�����س اللجنة  يف م��رك��زه��ا ال���ع���ام يف ال��ق��د���س 
امل��وازن��ة. ويقرر  ي�ضع  ك��ان  الفل�ضطيني  الوطني  املجل�س   التنفيذية, 
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فيصل جلول: 
بواخر  و���ض��اه��دوا  ع��ا���ض��روا  ال��ذي��ن  والفل�ضطينيون  ال��ع��رب  ك��ان   
النا�ضرية,  ال�ضيا�ضة  م��ن  ب��ت��اأث��ري  الفرن�ضيني  امل�ضتوطنني  ت��رح��ي��ل 
مقتنعني باإمكانية تكرار ال�ضيناريو نف�ضه بالن�ضبة للم�ضتوطنني اليهود 
احلرب:  قبيل  ال�ضقريي  قال  ما  وه��ذا  نف�ضها,  ال�ضيا�ضة  من  وبتاأثري 
"جاءوا بال�ضفن وبال�ضفن يعودون". مل تكن عبارة تنم عن فهم اأخرق 
بينت  وعربي  فل�ضطيني  جماعي  وع��ي  عن  بل  اإ�ضرائيل,   مع  لل�ضراع 
ماأ�ضاة الهزمية ق�ضوره وحمدوديته, ومع ذلك مل تكن العبارة وحدها 
اأكرث  اأخرى  م�ضوؤولة عن ر�ضم �ضورة قامتة لل�ضقريي, فهناك روافد 

اأهمية.

الدكتور كمال الطويل:
ال�ضعودي في�ضل منه تقدمي  ال��وزراء  رئي�س  العهد/    طلب ويل 
�ضكوى �ضد م�ضر بحجة تدخلها يف ال�ضاأن ال�ضعودي. ف�ضل ال�ضقريي 
ا�ضمه  اأن يلوث  امتيازاته, على  حينها اال�ضتقالة من من�ضبه رغم كل 
وزراء  رئي�س  خليل  اهلل  عبد  اإليها  �ضبقه  مذمومة  ق�ضية  يف  و�ضريته 
ال�سودان يف �سباط 1958 �ضاكيا م�ضر ملجل�س االأمن بحجة ا�ضتحواذها 

على امل�ضاألة ال�ضودانية. 

تكفل  فل�ضطينية  بحيوية  ه��ذه  الطويلة  ال�ضنوات  انتظار  م��الأ   
تاأطري االإجماع الفل�ضطيني, واإدماجه يف منظومة.

 ولعل املوؤرخ املن�ضف ي�ضتطيع بي�ضر اأن يوثق اأن ذلك بال�ضبط, كان 
املزاج ال�ضعبي الفل�ضطيني العام الذي تربع عبد النا�ضر يف �ضويدائه,  

في�ضل جلول

د. كمال الطويل



270

النا�ضري  ال��ق��رار  م��ع  الفل�ضطيني  ال��ه��وى  تالقى   1964 مف�ضل  عند 
وعرب هذا التالقي عن نف�ضه اأف�ضل تعبري يف �ضخ�س اأحمد ال�ضقريي,  
فهم ال�ضقريي, خري فهم �ضرورات عبد النا�ضر التي مل يكن بقدر على 

االإف�ضاح عنها بحكم طبيعة عالقته باجلماهري العربية.

تبني عبد النا�ضر  ل�"فتح" ما عنى بال�ضرورة خروج ال�ضقريي من 
�ضدة املنظمة والبدء بت�ضليمها ل�"فتح"، الذي ا�ستكمل يف �سباط 1969  

اأ�ضهم ال�ضقريي يف �ضوغ ال��الءات الثالث,  اآب 1967  يف اخلرطوم 
التي �ضكلت �ضمة املوقف العربي حتى وفاة عبد النا�ضر, يف اخلرطوم 
اأي�ضاً وقف ال�ضقريي وقفته االأخرية مت�ضبثاً باحلق الفل�ضطيني كاماًل 

غري منقو�س, كانت وقفة عز ,  وهل احلياة اإالَّها؟ 

محمد حور: 
على  وحر�ضه  ال�ضارم  باملنهج  ال�ضقريي  بتم�ضك  يلحق  ومم��ا   ..
و�ضوح الروؤية, وتدعيمها باملعطيات التي ت�ضوغها, ما يت�ضل بالروؤى 
امل�ضتقبلية. اإذ �ضرعان ما يتخلى عنها اإن وجد ما يناق�ضها اأو يحول دون 
قبولها. واأجد مثااًل لذلك كتابه "فل�ضطني عام 2000",  ومل ين�ضره يف 
اإال عام 1990, واإين  النور  اأخ��رى بعده, ومل ير  حياته, وقد ن�ضر كتباً 
اأرى يف عدم ن�ضر ال�ضقريي لهذا الكتاب, ما راآه خميباً الآماله وتوقعاته 
يف اأمته العربية, بعد وقت ق�ضري جدا من انتهائه من كتابه, ممثال يف 
العربي  املوقف  اتفاقيات كامب ديفيد, وما ترتب عليها من �ضقاق يف 
وتردد يف ال�ضيا�ضة العربية, التي كانت اأقرب الى التفاوؤل والثبور, منها 
الى التفاوؤل واحلبور, فكان اأن غ�س الطرف عن كتابه, وبقي حبي�س 

االدراج يف حياته على االأقل.



271

الشقيري

 الدكتور محمد عبد العزيز ابو سخيلة:
 ���ض��رح اأح��م��د ال�����ض��ق��ريي ك��ي��ف اأن م��وؤمت��ر ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي فو�ضه 
ال��ك��ي��ان  الإب�����راز  ع��ل��ى ط��ري��ق��ة  الفل�ضطيني  ال�����ض��ع��ب  م���ع  ب��ال��ت��ف��او���س 
وكون  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  واأ�ض�س  ذهب  لكنه  الفل�ضطيني, 
جمل�ضاً وطنياً فل�ضطينياً, واختار اللجنة تنفيذية عليا, وذلك كله قبل 
القمة  باملعرت�ضني خالل موؤمتر  القمة, ففوجئ  اإلى موؤمتر  الرجوع 
فل�ضطني  اأبناء  مع  بالتفاو�س  كلفناك  �ضقريي,  يا  له:  وقالوا  الثاين 
باإن�ضاء  لكنك  الفل�ضطيني,  لل�ضعب  كيان  اإب���راز  وكيفية  طريقة  على 
منظمة التحرير الفل�ضطينية خرجت عن قرار القمة, اإال اأن الرئي�س 
كان يجل�س  بن بال  اأحمد  التحررية  ثورتها  للجزائر ومفجر  ال�ضابق 
بال,   بن  الرئي�س  اأيها  اأح��دا  ا�ضت�ضرت  هل  له  ال�ضقريي  فقال  اأم��ام��ه, 

عندما حررمت بلدكم؟ فاأجابه: ال. و�ضفق احل�ضور لل�ضقريي.

رئي�ضاً, فكيف  ل�ضت  اأن��ت  العربية:  للجامعة  العام  االأم��ني  له  قال 
حت�ضر موؤمتر القمة الذي هو خم�ض�س للروؤ�ضاء! فرد عليه ال�ضقريي 
قائال: "�ضاأذهب للقد�س واأعلن من هناك يف موؤمتر �ضحفي اأن الذين 
ممثل  ح�����ض��ور  يقبلوا  مل  ال��ق��اه��رة  يف  فل�ضطني  اأج���ل  م��ن  يجتمعون 
وقيل  ال�ضقريي,  لرغبة  للجامعة  العام  االأم��ني  فان�ضاع  فل�ضطني", 
والروؤ�ضاء,  امللوك  بعد من  لل�ضقريي: جتل�س على كر�ضي �ضغري على 
اأنت رف�ضت. لكنه قال: طبعا  فقاطعه االأ�ضتاذ ال�ضقريي قائاًل: طبعاً 
واأ���ض��ح��ب الكر�ضي  اأحت���دث  اأرف�����س. يف االج��ت��م��اع بقيت  اأن��ا قبلت ومل 
قليال حتى اقرتبت من الرئي�س بن بال الذي و�ضع يده على ظهري, 
وقال: كملها يا �ضقريي, وهكذا ح�ضر اليوم االأول من اأيام املوؤمتر ويف 
اليوم التايل اأخطر ال�ضقريي بعدم احل�ضور, الأن املوؤمتر �ضيبحث غدا 
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م�ضاألة اليمن, فاأجابهم رحمه اهلل: "كيف اأنتم جميعاً تناق�ضون ق�ضية 
فل�ضطني وحتولون بيننا وبني ح�ضور اأيام املوؤمتر لن�ضهد احلديث يف 
ق�ضايا االأمة" . و�ضاأخت�ضر باقي احلديث الأن يف بع�ضه املتبقي اإحراجاً 

للبع�س, ولكنه ح�ضر وحتدث.

ال�ضقريي اختار مدراء مكاتب منظمة التحرير الفل�ضطينية من 
على  ي��دل  وه��ذا  ال��ب��ارزة,  وال�ضخ�ضيات  الفل�ضطينية  العنا�ضر  خ��رية 
العقلية القانونية, وعلى املحامي البارع يف تقوية جهاز منظمة التحرير 
اأو ذاك, وناأمل من  اإن كان من هذا يف التنظيم  الفل�ضطينية, ال يهمه 
منظمة التحرير الفل�ضطينية اأن تنتهج نهج ال�ضقريي يف اختيار مدراء 
ال�ضقريي  اختارهم  وممن  هذا  للتنظيم,  االنتماء  عن  بعيداً  مكاتبها 
مدراء مكاتب "م.ت.ف" :  االأ�ضتاذ املجاهد عبد اخلالق يغمور- االأردن, 
االأ�ضتاد الفا�ضل: �ضفيق احلوت- بريوت, ال�ضيخ املجاهد وال�ضهيد عبد 
اأبو�ضتة- قطر, االأ�ضتاذ خري الدين ابو اجلبني- الكويت, االأ�ضتاذ  اهلل 
داوود عودة- العراق, وممن اختارهم اأع�ضاء يف اللجنة االأ�ضاتذة بهجت 
اأبو غربية, يحيى حمودة, فاروق احل�ضيني, جمال ال�ضوراين, االأ�ضتاذ 
جمدي اأبو رم�ضان, واختار جلي�س التحرير الفل�ضطيني املرحوم اللواء 

وجيه املدين الذي انتدب من اجلي�س الكويتي الذي كان يعمل فيه. 
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اللواء الركن محمود أبو مرزوق:
لقد كان اأحمد ال�ضقريي واحدا من اهم  قادة ال�ضعب الفل�ضطيني 
وزعمائه يف تاريخ ن�ضاله ولو مل يكن له اجناز غري جناحه يف اقامة 
ذلك  لكان  الفل�ضطينية,  التحرير  منظمة  يف  خا�ضة  موؤ�ض�ضات  ثالث 

فخرا له الى االبد.

أ. نصر شمالي:
�ضوف اأكتفي بب�ضع اإ�ضارات اإلى بع�س ال�ضمات البارزة يف �ضخ�ضية 
يف  انطباعاته  عنه  ناقاًل  فل�ضطني,  طبيعة  بع�ضقه  ف��اأب��داأ  ال�ضقريي, 
ع�ضرينيات القرن الع�ضرين, وهو بعد يف مطلع �ضبابه, ي�ضف الطريق 
حول خليج عكا مدينته, الرمال النا�ضعة واالأمواج الوادعة, حيث يقول 
ال�ضقريي:لقد اأخذت بهذا اجلمال, وما �ضلكته مّرة اإال وراأيت �ضفحة 
جديدة رائعة فّنانة, وقد قّدر يل يف اأ�ضفاري اإلى اأوروبا وافريقيا واآ�ضيا 
اأرى  ال���دوام  على  كنت  لكني  رائ��ع��ة,  ومفاتن  بارعة  مواطن  اأ�ضهد  اأن 
املدن والقرى,  املقد�س, وما حوله من  اإلى بيت  هذا الطريق من عكا 
جماال  اأروع  وال�ضروع,  والزرع  وال�ضهول,  واملروج  والوديان,  واله�ضاب 
اي��دي  يف  البقاع  ه��ذه  �ضقطت  لقد  ال�ضقريي:  ويختم  ح�ضنا,  واأرف���ع 
اإ�ضرائيل عام 1967 كما �ضقطت �ضقيقاتها من قبل 1948, فغدونا نراها 

يف مناماتنا واأحالمنا فردو�ضنا املن�ضود, بل املفقود, ولكن الى حني.

اللواء الركن ياسين سويد: 
ا���ض��ت��ط��اع ال�����ض��ق��ريي خ���الل ���ض��ن��وات م��ع��دودة ف��ق��ط ان يعيد ال��ى 
ال�ضعب الفل�ضطيني ثقته بنف�ضه وبهويته الفل�ضطينية وان يخرجه من 
1948 من  عام  الكربى  العرب  فيها هزمية  و�ضعته  التي  الياأ�س  حالة 

اللواء الركن يا�ضني �ضويد
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ال�ضيا�ضية  التحرير وادواتها  خالل قيام كيان خا�س متثل يف منظمة 
والع�ضكريه, ومن خالل اعرتاف العامل بهذا الكيان.

غادر ال�ضقريي اروقة املنظمة واجلامعة العربية واالأمم املتحدة, 
من  واخلطابة  الكتابة  على  فثابر   بق�ضيته,  اميانه  يغادر  مل  ان��ه  اال 
اجلها وظل يحمل يف قلبه الكبري كل اآماله اخلائبة واالأمة املفدية الى 

ان كانت وفاته يف عمان عام 1980.

بالل الحسن: 
ثالثة �ضنعوا تاريخ فل�ضطني احلديث وهم: احلاج اأمني احل�ضيني  
التحرير  )ومنظمة  ال�ضقريي  واأح��م��د  فل�ضطني(,  عموم  )وح��ك��وم��ة 
فهل  الن�ضر(,  حتى  فل�ضطينية  )وث��ورة  عرفات  ويا�ضر  الفل�ضطينية(, 
قاله  ملا  ا�ضيف  وانا  امل�ضرية؟  ُيكمل  رابع  ترى-  -يا  لفل�ضطني  ُيقّي�س 
بتجنيب  الفل�ضطيني  ال�ضرب  اي��وب  عبا�س  حممود  ان��ه  احل�ضن,  ب��الل 
بتو�ضيع  الدولة  جم�ضد  انه  االقتالع,  من  مزيدا  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
دائرة منا�ضرتها على م�ضتوى العامل  وقائد معركة ال�ضعب الفل�ضطيني 

ال�ضيا�ضية. 

سامر الجعبري: 
ال�ضعب  كان  زمن  الفل�ضطيني يف  �ضخ�ضية  الإب��راز  يهدف  وجدته 
الجئني  ق�ضية  جم��رد  وق�ضيته  ك�ضعب,  م�ضطوباً  فيه  الفل�ضطيني 
العاملي  التفكري  ك��ل  بينما  ال��الج��ئ��ني,  غ��وث  وك��ال��ة  -ب���ذل-  ت��رع��اه��م 
لتوطني ال�ضعب الفل�ضطيني يف دول االغرتاب حمروماً من التعبري عن 
فل�ضطينيته واأ�ضواقه لوطنه, فال�ضباب الفل�ضطيني مت ربطه وتوزيعه 

على دول خمتلفة لغر�س العمل والرزق.

بالل احل�ضن
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 انطالقة ال�ضقريي وروؤيته اأتاحتا لكثري  من ال�ضباب يف فل�ضطني 
التفكري واملبادرة لل�ضعي والعمل على حتريرها,  ويف بلدان االغ��رتاب 
كما انها اتاحت لكثري من ال�ضباب ان يعربوا عن فل�ضطينيتهم يف زمن 
القامو�س  م��ن  وطم�ضها  فل�ضطني  كلمة  حل��ذف  الكثريون  فيه  �ضعى 
ال�ضيا�ضي ف�ضال عن اخلريطة اجلغرافية او دجمها يف �ضياق ال�ضعارات 

القومية واال�ضرتاكية وغريها.

هيثم حسان: 
.. وال�����ض��ق��ريي يف م��وؤل��ف��ات��ه ال���ت���ي اأث������رى ب��ه��ا امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة 
والفل�ضطينية قدم لنا التاريخ برواية اأخرى, بالرواية الغائبة بل املغيبة, 
بعيداً عن تزييف الوعي وحتريف الكلم وت�ضحيف الروايات, التي تنكر 
الهزائم وتتحدث عن انت�ضارات املهزومني املزعومة واملحاربني الذين 

مل يحاربوا, وهزموا دون معارك.

وكانت رواياته التاريخية وموؤلفاته املتعددة من اأهم اأ�ضفار التاريخ 
العربي والفل�ضطيني, ومع ذلك تبقى االإحاطة غري مكتملة مبكانة هذا 
اأ�ضدى الأمته  الرجل ودوره التاريخي, واالإمل��ام متعذر لكل ما قدم وما 
العربية ولق�ضيته الفل�ضطينية, ناهيك عن روؤية م�ضتقبلية ا�ضت�ضرافية 
بها, ت�ضكل جّل حا�ضرنا وم�ضتقبلنا رغم مرور ربع قرن  اأمّدنا  ثاقبة, 

على رحيل هدا الزعيم الكبري. 

سلطان الحطاب: 
.. وحتدثت مع �ضديقي احمد الكحالين الذي التقيته يف ادي�س 
�ضاهر  امل�ضهور  امل�ضرتك رجل االعمال  اإليه �ضديقنا  ابابا وقد عرفني 
عبد احلق وحدثني عن هذه املنا�ضبة التي ما زال يذكرها ويتاأثر بها, 

هيثم ح�ضان

�ضلطان احلطاب
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عبداهلل  حممد  ويحيى  ع��دن  حمافظ  الكحالين  اأح��م��د  افتتح   فقد 
�ضالح  رئي�س جمعية كنعان الفل�ضطينية- �ضارع ال�ضهيد اأحمد ال�ضقريي 

مبدينة املن�ضورة بعدن.

وميتد �ضارع ال�ضهيد ال�ضقريي بطول كيلو مرت من جولة م�ضنع 
الغزل والن�ضيج, حتى جولة كالتك�س, وجاءت ت�ضمية هذا ال�ضارع بناء 
على توجيهات الرئي�س علي عبداهلل �ضالح, ا�ضتجابة لطلب عبدالعزيز 
الرئي�س,  من  العربية  ل��الأح��زاب  العام  للموؤمتر  العام  االأم��ني  ال�ضيد 
اليمن,  يف  العام  ال�ضعبي  املوؤمتر  حلزب  العام  املوؤمتر  يف  كلمته  خالل 
تقديرا وعرفاناً لالأدوار الن�ضالية البارزة التي لعبها ال�ضهيد ال�ضقريي 
رئي�س  وك��اأول  كمنا�ضل,  الفل�ضطيني  العربي  ال�ضعب  ق�ضية  يف خدمة 

ملنظمة التحرير الفل�ضطينية من عام 1964م وحتى عام 1967.

الفرية الكبرى.. إلقاء اليهود في البحر
كان العدو ال�ضهيوين اكرث من عرف اأحمد ال�ضقريي منذ بدايات 
ال�ضفة  على  ب��ع��ده��ا,  التالية  ال��ع��ق��ود  ام��ت��داد  وع��ل��ى  ال��وط��ن��ي,  ن�ضاطه 
املختلفة, عرفه خطيباً موؤثراً يف اجلماهري ال يقول جزافاً, بل يحدد 
موقفاً, ويطرح روؤية, وعرفه قانونياً دولياً بارعاً يوم كان رجال القانون 
الدويل يف الوطن العربي, ناهيك يف فل�ضطني, قلة قليلة ال تكاد تتجاوز 

الع�ضرة فيما هو يف عنفوان ال�ضباب, وظل يكرب فكراً وعلماً. 

وما من موؤمتر يتعلق بفل�ضطني منذ ذلك احلني اإال وله فيه اإ�ضبع 
وب�ضمة, وعرفه العدو �ضحفياً له قراوؤه الذين يرون يف مقاالته توجيهاً 
يكاد ي�ضل اإلى ما ي�ضمى "مهمة واجب", واذ اخلطابة وال�ضحافة اآنذاك 
هما اأداتا االت�ضال واالإعالم يف حينه, فهما يف الن�ضال الوطني جبهة 

وميدان, وحينما يكتب ال�ضقريي يف احدى بواكريمقاالته:
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يدرك اأي حتري�س  العدو  وتقدم" فاإن  اأباك  اأطرد  ال�ضاب  "اأيها 
لها,   نقلة ن�ضالية ثورية يدعو  واأي��ة  ال�ضاب,  به هنا لهذا  ث��وري يقوم 
حمامياً  املتحدة,  االأم��م  �ضيما  ال  الدولية,  املحافل  يف  يعرفه  وال��ع��دو 
ومرافعاً ذرب الل�ضان قوي احلجة يفحم اأعداءه وخ�ضومه من ناحية, 
ي��درك  وال��ع��دو  االأخ����رى,  الناحية  م��ن  االأن�����ض��ار  لق�ضيته  وي�ضتقطب 
الوطني  العمل  النخبة من قيادات  اأن حال  نكبة 1948  بعد  العني  باأم 
ماتت  حتى  وروح��ي��اً  نف�ضياً  وحطمتها  النكبة  هزتها  قد  الفل�ضطيني 
االإحباط, فظلت تتجرع احل�ضرات, وتغرق يف  �سكنها  اأو  اأو ذوت قهراً، 
املالمات اأو الندامات, تنتظر اأمل التحرير, بالعجز حينا وبالن�ضح يف 
غالب االأحيان, ولكن ال�ضقريي ا�ضتل �ضيف االمل من غمده وانطلق 
للعمل, وكان يوؤمن اأن م�ضرية التحرير بعد النكبة هي.. هي كما كانت 
مترد  بكل  فانطلق  العربية,  وال��وح��دة  بال�ضالح  الكفاح  النكبة:  قبل 
روح��ه, وثبات عزميته يعمل على ذل��ك ويف �ضبيله يف ط��ول البالد بل 
الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  بقيام  ذل��ك  كلل  حتى  املحيط,  ووراء 

وميثاقها الذي احكم اميا احكام.

ناصر الدين النشاشيبي:
يف كتابه "مالعب الذكريات" يكتب: اإنه �ضاأل ال�ضقريي عن املوؤمتر 
ال�ضحفي ال�ضابق والواقعة على النحو التايل: هل حقاً يا اأخي اأحمد 
اإنك قلت يف اأوائل حزيران من �ضنة 1967 اإنك تريد اأن تقذف باليهود 
تدق  لكي  ال�ضرب  بفارغ  ينتظر  االأبي�س  البحر  �ضمك  واأن  البحر  اإل��ى 
�ضاعة احلرب في�ضبع ال�ضمك وياأكل ما ي�ضتهي من جثث اليهود, فعب�س 
اأكاذيب   اأنها كذبة من  "ي�ضهد اهلل  اأبو مازن يف �ضبه غ�ضب وقال يل: 
اإ�ضرائيل, واأنا اأحتدى اأي �ضخ�س اأو دولة اأو اإذاعة اأو �ضحيفة قادرة اأن 
تثبت يل مثل هذا  ب�ضوتي او على ل�ضاين", ثم ا�ضتطرد اأحمد يقول يل 



278

"ال�ضهيونية يا �ضديقي تعي�س على بث اأ�ضطورة �ضيا�ضية ونف�ضية معينة 
ت�ضورها بانها هي وحدها ال�ضحية املهددة بالفناء على يد املتطرفني 
العاملي على خزائن  املال  العرب, هذه االأ�ضطورة ت�ضمن لليهود تدفق 
ول�ضت  اإ�ضرائيل,  ال�ضيا�ضية,  االأمريكية  احلماية  وا�ضتمرار  اإ�ضرائيل 
غبياً لكي اأطلق مثل هذاالقول, ولكن اليهود ماهرون يف فنون الدعاية 
واختالق االأقاويل, فقد و�ضعوا مثل هذا الكالم على ل�ضاين ون�ضروه يف 
العامل بينما اأنا منه براء. حاولت اأن اأنفي فلم ي�ضتمع يل اأحد, اأ�ضدرت 
بياناتي املتعددة فلم ين�ضرها اأحد, وقد زاد يف اأملي وح�ضرتي اأن معظم 
اأهلي او اخوتي قد �ضدقوا مثل هذا الباطل وراحوا يعاتبونني عليه, 

وكاأنه حقيقة قائمة ثابتة!".

مازن الشقيري:
يقول مازن ال�ضقريي يف التعليق على ما كتبه الن�ضا�ضيبي: 

ق�����راأت ك��ل��م��ات��ك يف -ظ�����الل- ال�����ض��رق االأو�����ض����ط, 1404/3/18ه��������  
املوؤمل  املحزن  مو�ضوعها  �ضلب  اإل��ى  دخولك  كان  التي  1983/2/22م, 
عرب االإ�ضارة اإلى املرحوم اأحمد ال�ضقريي, وحكاية: �ضنقذف باإ�ضرائيل 
اإلى البحر, وقد راأيت اأن اأبعث اإليك �ضورة ملا كتبه االأ�ضتاذ اأحمد بهاء 
االأو�ضط",  ب�"ال�ضرق  يومياته  يف  احلكاية  ه��ذه  عن  م��دة  منذ  الدين 
والذي يبدو اأنه مل يتح لك مطالعته يف حينه, ومبثل ما كتب االأ�ضتاذ 
اإال  اأخ��رى,  اآخ��رون يف �ضحف وجم��الت عربية  بهاء الدين, فقد كتب 
اأيامنا التعي�ضة هذه, فقد ظل انت�ضار وترديد  اأنه كاملعتاد واملاألوف يف 
احلكاية االكذوبة االإ�ضرائيلية اأو�ضع واقوى من انت�ضار و ترديد الرواية 
اأحمد بهاء  ال�ضادقة العربية! وقد اطلعت بالفعل على عمود االأ�ضتاذ 
اإثر ق�ضف العدو للمفاعل النووي العراقي, وكانت  الدين الذي كتبه 
البحر",  ال��ى  با�ضرائيل  "�ضنقذف  العبارة  تلك  �ضاحبة  هي  اإ�ضرائيل 
ولكنها اطلقتها وروجتها على اأنها عبارة قالها الرئي�س الراحل جمال 
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عبد النا�ضر, ثم زادت على ذلك, باأن ن�ضبتها لل�ضيد اأحمد ال�ضقريي, 
و�ضد  االإ�ضرائيلي,  اال�ضتعمار  ينا�ضل �ضد  بارزا  فل�ضطينيا  راأ�ضا  وكان 

االحتالل الأر�ضه. 

كان الهدف من ترويج تلك العبارة اأن ي�ضدقها الراأي العام العاملي, 
وينتوونه  العرب  فيه  يفكر  ال��ذي  ما  انظروا  للعامل:  اإ�ضرائيل  لتقول 
الدين  بهاء  االأ�ضتاذ  اأو�ضح  كما  االإ�ضرائيلي  العدو  اأن  مبعنى  �ضدنا! 
يومها يف عموده: ُيحكم الربط بني العمل الع�ضكري, والعمل ال�ضيا�ضي, 

والعمل الدعائي, والتمهيد لدى الراأي العام.

أنيس الصايغ:
الكويتية  القب�س  ن�ضرته  اأني�س �ضايغ -يف حديث  الدكتور  ويقول 
يف العدد 2837 يف التا�ضع من ني�ضان 1980: )اإن اللقب الذي ميكن اأن 
يطلق عليه فهو )املُفرتى عليه(, فاملرء ال يتذكر �ضيا�ضياً عربياً واحداً 
التي  والظاملة  املغر�ضة  واالنتقادات  للهجمات  هدفاً  حياته  طيلة  كان 
العمل  اإ�ضالح  ولي�س  وحتطيمه,  منه  النيل  بق�ضد  اإليه  توجه  كانت 

ال�ضيا�ضي اأو خدمة الق�ضية(.

وي�ضيف: اأول اتهام ابُتلي به منذ بدء عمله ال�ضيا�ضي يف الثالثينيات 
الذي  وال��ده  من  بتاأثري  الفل�ضطينية  الوطنية  للحركة  معار�س  اأن��ه 
اأ�ضدره  ال��ذي  االإع���دام  ق��رار  على  بالتوقيع  الكبري  عليه خطاأه  �ُضجل 
جمال با�ضا ال�ضفاح �ضد �ضخ�ضيات عربية من فل�ضطني و�ضورية ولبنان 

يف احلرب العاملية االأولى.

وقد كرر اأحمد ال�ضقريي يف اأقواله وكتاباته تربوؤه من هذا العمل 
اأ�ضعد -وال��ده- وهو ما زال طفاًل �ضغرياً, وكان  ال�ضيخ  الذي اقرتفه 
دوماً ي�ضتنكر موقف والده وينتقده بق�ضوة, فهل يوؤخذ االبن بجريرة 

االأب؟!
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الوطني  العمل  �ضد  ب��اأن��ه  واالأرب��ع��ي��ن��ي��ات  الثالثينيات  يف  ��ه��م  واتُّ
اأح��م��د  اأن  اإل����ى  ي��ع��ود  االت���ه���ام  ه���ذا  ف����اإن  احل��ق��ي��ق��ة  ويف  الفل�ضطيني, 
ال�ضقريي مل ين�ضم اإلى )احلزب العربي الفل�ضطيني( وكان راأي بع�س 
ال�ضيا�ضيني الفل�ضطينيني اأن هذا احلزب لي�س اأكرث من جتمع عائلي, 
وكان ال�ضقريي يرى اأن اجلهاد من اأجل فل�ضطني ال يتم بال�ضرورة من 
خالل اأحزاب من�ضغلة يف تلك املرحلة ب�ضراعات داخلية �ضيقة, قيل يف 
حينه اإن )احلزب العربي الفل�ضطيني اغتال عدداً من معار�ضيه منهم 

�ضامي طه(.

العربية(  ال�سقريي يف )املكاتب  الثالث ركز على ن�ساط  االف��رتاء 
اأن�ضئت يف عدد من العوا�ضم االأجنبية -برئا�ضة مو�ضى العلمي-  التي 
)كان ال�ضقريي اأول مدير ملكتب االإعالم العربي يف وا�ضنطن, ثم مديراً 
ملكتب االإعالم العربي املركزي يف القد�س(, وظل على راأ�س هذا املكتب 
اإلى اأن وقعت النكبة عام 1948 التي اأجربته على الهجرة مع اأ�ضرته اإلى 

بريوت يف لبنان.

�ضكلت  واإن��ه��ا  لربيطانيا,  موالية  كانت  املكاتب  تلك  اإن  قيل  لقد 
خروجاً على االإجماع الفل�ضطيني, على الرغم من اخلدمات االإعالمية 
املجالني  يف  الفل�ضطينية  للق�ضية  املكاتب  هذه  قدمتها  التي  الكثرية 

الدويل والعربي.

االف�����رتاء ال���راب���ع اأن ال�����ض��ق��ريي ك����ّون ث����روة ك��ب��رية ع��ل��ى ح�ضاب 
فل�ضطني, وقد رّد ال�ضقريي: "اإن اهلل وهبني مااًل لقاء اأعمايل كمحاٍم 
ثم كم�ضت�ضار يف ال�ضعودية مما يكفيني ويكفي اأبنائي, لذلك اآليت على 

نف�ضي اأال اأنال قر�ضاً واحداً من اجلهد الوطني".

واحلديث عن دور اأحمد ال�ضقريي املحامي يف الدفاع عن االأر�س 
الفل�ضطينية ومقاومة ت�ضربها لليهود ال تت�ضع له هذه العجالة, ولذلك 
فاإننا �ضنختم باحلديث عن دوره يف بناء منظمة التحرير الفل�ضطينية, 
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اأول قمة عربية يف  يف  ورئي�ضاً  اأن اجتمع ثالثة ع�ضر ملكاً  فقد حدث 
م�ضر -يف كانون الثاين 1964- لبحث مو�ضوع حتويل اإ�ضرائيل جمرى 
نهر االأردن, وكان هذا املو�ضوع ثانوياً على اأهميته, اأما املو�ضوع الرئي�س 
اأحمد  امللوك والروؤ�ضاء  الفل�ضطيني(, وقد كلف  فهو مو�ضوع )الكيان 
ال�ضقريي -ممثل فل�ضطني لدى جامعة الدول العربية اآنذاك- بالقيام 
بال�ضعب  وك��ذل��ك  العربية  االأع�����ض��اء يف اجل��ام��ع��ة  ب��ال��دول  ب��ات�����ض��االت 
الفل�ضطيني يف ال�ضفة الغربية والقطاع ومطارح اللجوء يف �ضاأن اإن�ضاء 

كيان �ضيا�ضي فل�ضطيني  يتحمل م�ضوؤولية العمل الفل�ضطيني.

املدنية,  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  تاأ�ض�س  ال�ضقريي,  اأحمد  عهد  ويف 
دائ��رة  تناظر  وه��ي  وامل�ضجونني,  ال�ضهداء  اأُ���َض��ر  رعاية  موؤ�ض�ضة  مثل: 
تاأ�ض�ضت  وقد  الفل�ضطينية,  التحرير  منظمة  يف  االجتماعية  ال�ضوؤون 
عام 1965, بغر�س رعاية عائالت اأولئك الذين ي�ضت�ضهدون يف مواجهة 

العدّو االإ�ضرائيلي.

فل�ضطني  الكبري  املجاهد  ليغادر  1967م  حزيران   5 حرب  وقامت 
عرب ج�ضر امللك ح�ضني على نهر االردن, وبعد قمة اخلرطوم وهجوم 
منظمة  ورئي�س  �ضعيد  اأح��م��د  ال��ع��رب  �ضوت  مذيع  على  في�ضل  امللك 
التحرير, قامت خمابرات عبدالنا�ضر مع ح�ضد من طالب فل�ضطني 
اأبناء فتح واجلبهة ال�ضعبية مبحا�ضرة ال�ضقريي يف مكتبه, فقام باإلقاء 
وحاول  من�ضبه  من  وا�ضتقال  فل�ضطني  ل�ضعب   ,)1969( وداعية  كلمة 
جي�س التحرير يف منطقة القناة اإعادته بالقوة, لكن جي�س عبدالنا�ضر 

حال بينه وبني العودة, وبداأ ع�ضر جديد ملنظمة التحرير. 
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شفيق الحوت: 
اأه��م ق��ادة وزع��م��اء ال�ضعب  م��ن  ب��اأن ال�ضقريي ك��ان واح���داً  اأ�ضهد 
الفل�ضطيني يف تاريخ احلركة الن�ضالية لهذا ال�ضعب. �ضحيح اأن فرتة 
قيادته للن�ضال الفل�ضطيني, كانت االأق�ضر مقارنة بفرتة قيادة احلاج 
ال��ذي جاء  يا�ضر عرفات  قيادة  ف��رتة  او  �ضبقه,  ال��ذي  اأم��ني احل�ضيني 
ال�ضعب  بعده, لكنها تبقى مميزة, وت�ضكل حمطة مف�ضلية يف م�ضرية 

الفل�ضطيني على امل�ضتويني الفكري والتنظيمي.

ولو مل يكن الأحمد ال�ضقريي من اإجناز ين�ضب اليه غري جناحه 
باإقامة منظمة التحرير الفل�ضطينية, لكفاه ذلك فخراً لالأبد.

فلطاملا قلت, وهذه قناعتي, اإن اأهم ما اأجنزه �ضعب فل�ضطني بعد 
نكبته وحتى االآن هو اإقامة منظمة التحرير الفل�ضطينية, ولوال اأحمد 

ال�ضقريي ملا كانت هذه املنظمة.

الوطن  يف  الفل�ضطينيني  ب��ني  يجمع  ال��ذي  العقد  ه��ي  فاملنظمة 
وخارجه مبن يف ذلك اأهلنا يف اأر�ضنا املحتلة �ضنة 1948. اإن وحدة �ضعبنا 

لي�ضت حقيقة وح�ضب, واإمنا �ضرورة ن�ضالية وطنية.

اأو�ضى ال�ضقريي –رحمه اهلل– اأن يدفن على تخوم فل�ضطني يف 
منطقة االأغوار التي امتالأت من العقبة جنوباً اإلى اربد �ضمااًل مبقابر 
ال�ضهداء من ال�ضحابة والتابعني, منذ �ضدر االإ�ضالم اأيام معارك موؤتة 
وتبوك والريموك واجنادين وبيت املقد�س, اإلى عهد �ضالح الدين بطل 

معركة حطني, اإلى ال�ضلطان قطز, بطل معركة عني جالوت. 

�ضفيق احلوت
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بيت ال�ضقريي يف عكا
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في�ضل احل�ضيني
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زمن  والفالحني  العمال  وق�ضايا  املعتقلني  عن  ال�ضقريي  دف��اع  وعلى 

االنتداب.
احت�ضنها  عمان  ويف  ال�ضحفيني  نقابة  احت�ضنتها  القاهرة,  ن��دوة    .4

املنتدى العربي.
دفنه  للفل�ضطينيني,  يعنيه   وما  البلد  عمان  بعدان,  فيها  عمان  ن��دوة 
بجوار �ضريح  ابي عبيدة ليقال ان اأمني االأمة ي�ضت�ضيف بعد اربعة 

ع�ضر قرنا اأمني ال�ضعب والق�ضية ال�ضقريي.
5.  ندوة يف عمان/موؤ�ض�ضة �ضومان اقامها الدكتور ا�ضعد عبد الرحمن 
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اليماين  وابو ماهر  الفاهوم  �ضارك فيها خالد  الوطنية عام 1995 

ورافع ال�ضاعدي و�ضفيق احلوت.
العربية عام 2005, �ضدرت يف كتاب  الوحدة  ن��دوة مركز درا�ضات     .7
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اأحمد ال�ضقريي - زعيما فل�ضطينيا ورائدا عربيا  .1

كلمات وفاء لذكرى اأحمد ال�ضقريي   .2
�ضخ�ضيات عكية - اأحمد ال�ضقريي  .3
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)�ضلطان  املعا�ضرة  الفل�ضطينية  الكيانية  باعث  ال�ضقريي:   .5

احلطاب( 2019

من القدس الى واشنطن
تاريخ الن�ضر: 1947, النا�ضر: مطبعة ال�ضروجي/ عكا. 

اأمريكا, حيث عهد  اإل��ى  �ضافر  املوؤلف حني  الكتاب خواطر  ي��روي 
اليه تاأ�ضي�س املكتب العربي يف وا�ضنطن عام 1945.

قضايا عربية
تاريخ الن�ضر: 1961, النا�ضر: املكتب التجاري/ بريوت. 

التي  والبيانات  اال�ضتاذ خريي حماد ملجموعة من اخلطب  تعريب 
األقاها االأ�ضتاذ احمد ال�ضقريي, وزير الدولة يف العربية ال�ضعودية ل�ضوؤون 
االأمم املتحدة ورئي�س وفدها, وقد �ضم بياناته التي األقاها باالإنكليزية يف 
ال�ضيا�ضية, مبثل ما  العامة لالأمم املتحدة وجلانها  اجتماعات اجلمعية 

هي عليه من قوة وبالغ تاأثري, ومتانة اأ�ضلوب وجزالة لفظ.

ال�ضليم,  ومنطقها  ال��ق��وي��ة,  روح��ه��ا  وال��ب��ي��ان��ات  اخل��ط��ب  �ضمنت 
ويتقبله  الذوق,  ي�ضت�ضيغه  باأ�ضلوب عربي �ضحيح,  الدامغة,  وحججها 
ال�ضعور واالإح�ضا�س, الكثريون ممن ح�ضروا جل�ضات االأمم املتحدة يف 
ال�ضقريي,  االأ�ضتاذ  اإلى  دوراتها املختلفة, من عرب واأجانب وا�ضتمعوا 
وهو يتدفق يف حديثه عن م�ضكلة فل�ضطني يف خمتلف نواحيها, اعجبوا 
تعبري  و�ضالمة  منطق  ق��وة  م��ن  فيها  مل��ا  تقديرهم  واأب����دوا  ببياناته, 
ثقافته  عليه  ت�ضاعده  رفيع,  قانوين  باأ�ضلوب  الواقعية,  على  وانطباق 
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واالأداء, ولي�س  اأوتيه من موهبة يف اخلطابة  الوا�ضعة, وما  القانونية 
من الغريب على ال�ضقريي اأن يتدفق كال�ضيل يف احلديث عن فل�ضطني 
وياأ�ضر  باالأفئدة  ياأخذ  رائع  عاطفي  باأ�ضلوب  اأبنائها,  ونكبة  وق�ضيتها 
القلوب, فهو ابن فل�ضطني, وقد عا�س ن�ضالها ونكبتها, ورافق �ضراعها 
مع احلياة لت�ضل اإلى ما ت�ضبو اإليه من حرية وا�ضتقالل, واإذا كان القدر 
الغا�ضم, وتكالب قوى اال�ضتعمار وال�ضهيونية والرجعية العربية, قد 
�ضاءا لفل�ضطني هذا امل�ضري الذي اآلت اإليه, فاإنها لن تعدم من اأبنائها 
عن  متحدثا  الدولية,  املنتديات  يف  عاليا,  �ضوتها  رف��ع  ي�ضتطيع  من 
ال�ضكوت  االإن�ضانية على  ارتكبت بحقها, ومبكتا �ضمري  التي  اجلرمية 
عن  كلها  ال��ك��ت��اب,  يف  وال��ب��ي��ان��ات  اخل��ط��ب  ولي�ضت  جت��اه��ه��ا,  وال�ضمت 
فل�ضطني وم�ضكلتها, واإن كانت هذه الق�ضية حتتل اجلزء االأكرب منها, 
ففيه عر�س رائع لق�ضية اجلزائر, وجهادها املتوا�ضل امل�ضتمر لتحقيق 
حريتها والو�ضول اإلى ا�ضتقاللها, ويرتفع االأ�ضتاذ ال�ضقريي يف حديثه 
عن هذه الق�ضة البطولية املجيدة اإلى الذروة يف البالغة والقوة وح�ضن 
اأ�ضطورة اجلزائر اخلالدة من  العر�س, وهذا لي�س بامل�ضتغرب, الن يف 
الروعة واملجد ما ي�ضتفز امل�ضاعر ويلهب االأحا�ضي�س, ويف الكتاب اأي�ضا 
ق�ضايا كق�ضية قرب�س وم�ضكلة نزع ال�ضالح, وهي من امل�ضاكل العاملية 
التي بحثت وتبحث يف االأمم املتحدة, وكان حريا باالأ�ضتاذ ال�ضقريي اأن 

يوفيها حقها من الدر�س واالهتمام.

دفاعا عن فلسطين والجزائر
تاريخ الن�ضر:1962,  النا�ضر: املكتب التجاري/ بريوت.

يجمع الكتاب خطب ال�ضقريي التي األقاها يف دورة االأمم املتحدة 
عام 1960 )دورة القمة( بجمعيتها العامة وجلنتها ال�ضيا�ضية اخلا�ضة, 
والتي تناول فيها الدفاع عن ق�ضية فل�ضطني, باال�ضافة اإلى خطابني 

عن اال�ضتعمار واجلزائر. الكتاب موجود �ضمن االأعمال الكاملة.
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قصة الثورة الجزائرية
النا�ضر: دار العودة/ بريوت. 

االأم��م  يف  ال�ضقريي  اأحمد  ال�ضيد  األقاها  التي  اخلطب  هي  ه��ذه 
ال��ث��ورة  ال��وف��ود العربية واالآ���ض��ي��وي��ة واالأف��ري��ق��ي��ة, ع��ن  امل��ت��ح��دة با�ضم 
اجلزائرية من االحتالل حتى اال�ضتقالل, بعد مئة وثالثني عاماً من 
اجلهاد, اإلى جانب الوقائع املثرية التي ي�ضردها هذا الكتاب, نب�س زاخر 
التاريخية,  واالأح���داث  ال�ضيا�ضية,  وامل��واق��ف  القانونية,  االأ�ضانيد  من 
اأو ك��ت��اب,  وقد  واحل���وار ال���دويل, مم��ا ال يجده ال��ق��ارئ يف اأي مرجع 
جاءت اخلطبة االأخرية, غداة اإعالن ا�ضتقالل اجلزائر, اآية يف البالغة 
االإ�ضادة  االإن�ضانية يف  املعاين  اأرفع  ال�ضقريي  اأودع فيها  والروعة, فقد 
باحلرية واال�ضتقالل, وبالعرفان الكرمي للدور التاريخي الذي قام به 
الرئي�س ديغول يف "حترير فرن�ضا من النازية, ويف حترير فرن�ضا من 

تركة اال�ضتعمار البغي�س". 

 

فلسطين على منبر األمم المتحدة
تاريخ الن�ضر: 1965, النا�ضر: منظمة التحرير الفل�ضطينية.

جمعت يف الكتاب خطابات ال�ضقريي الثالثة التي األقاها يف االأمم 
املتح�دة عام 1963, يوم ذهب اليها رئي�ضاً لوفد فل�ضطني.

مشروع الدولة العربية المتحدة
تاريخ الن�ضر: 1967, النا�ضر: مركز االأبحاث – منظمة التحرير 

الفل�ضطينية.

يف الكتاب املبادئ االأ�ضا�ضية مل�ضروع الدولة العربية املقرتحة الذي 
�ضريع  بعر�س  للم�ضروع  االأب��ح��اث  مركز  ق��دم  وق��د  ال�ضقريي,  و�ضعه 

لتطوير فكرة الوحدة العربية على ال�ضعيدين ال�ضعبي والر�ضمي. 
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أربعون عاما في الحياة العربية والدولية
تاريخ الن�ضر: 1969, النا�ضر: دار النهار/ بريوت.

ا�ضتعر�س  وق��د  ال�ضقريي,  م��ذك��رات  �ضل�ضلة  يف  االأول  الكتاب  هو 
�ضرية جهاد  والكتاب  عام 1963,  اإل��ى  املبكرة  الطفولة  فيه حياته منذ 
رجل واكب احلياة العربية والدولية يف حقبة من اأخطر حقب التاريخ 

العربي.

حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء
تاريخ الن�ضر: 1970, النا�ضر: دار العودة / بريوت.

من  عاما,  خم�ضني  م��دى  على  العربية  الوحدة  م�ضرية  عن  كتاب 
1920 حتى 1970 وذكريات ال�ضقريي عنها. يتعّرف القارئ العربي يف هذا 
الق�سية  اأحاط  العربية وهزائمها، وما  القومية  انت�سارات  اإلى  الكتاب 
العربية من اأ�ضرار تن�ضر الأول مرة, وال�ضقريي يقدم فيه ذكرياته عرب 
خم�ضني عاما من الكفاح القومي يف ميدان الق�ضية الفل�ضطينية خا�ضة, 

والق�ضية العربية عامة. ويقدم خال�ضة جتاربه ومعاناته.

من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء
تاريخ الن�ضر: 1971, النا�ضر: دار العودة/ بريوت.

تتناول مرحلة خطرية  متكاملة,  اأج��زاء  االأول من ثالثة  اجل��زء  هو 
وي���روي �ضرية حياته  و 1967,  ب��ني عامي 1963  العربية  االأم���ة  ت��اري��خ  م��ن 
منذ اأن عني ممثال" لفل�ضطني يف اجلامعة العربية عام 1963, كما يعر�س 
بالتف�ضيل ملوؤمتري القمة االأول يف القاهرة يف كانون الثاين 1964 والثاين 

يف اال�ضكندرية يف اأيلول 1964, وما تخللهما من مناورات وقرارات.
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على طريق الهزيمة
تاريخ الن�ضر: 1972, النا�ضر: دار العودة/ بريوت.

 ي�����ض��ج��ل ال��ك��ت��اب اأه����م االأح������داث ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت يف ع��ام��ي
1965 – 1966 حتى ربيع 1967, ليقف عند حرب االأيام ال�ضتة؟

تدور اأحداث الكتاب حول موؤمتر القمة الثالث يف الدار البي�ضاء 
روؤ�ضاء  يف خريف عام 1965, وما �ضبقه وحلقه من اجتماعات جمل�س 
احلكومات العربية, ووزراء اخلارجية العرب, وجمل�س الدفاع العربي 
بالن�ضبة  هامة  ومواقف  وقائع خطرية  ذلك من  تخلل  وما  امل�ضرتك, 

للقيادة العربية املوحدة, وق�ضية فل�ضطني ب�ضورة خا�ضة.

الهزيمة الكبرى 
تاريخ الن�ضر: 1973, النا�ضر: دار العودة/ بريوت.

 ,1967 عام   يف  وقعت  التي  االأحداث   اأه��م  بجزاأيه  الكتاب  ي�ضجل 
الذي تالها يف  القمة الرابع  ال�ضتة يف حزيران, وموؤمتر  االأي��ام  حرب 
من  ال�ضقريي  اإلى  ا�ضتقالة  ذلك من تطورات,  حلق  وم��ا  اخلرطوم , 

رئا�ضة منظمة التحرير الفل�ضطينية يف اأواخر العام 1967.

معارك العرب )وما أشبه الليلة بالبارحة(
تاريخ الن�ضر: 1975, النا�ضر: دار النهار/ بريوت.

ي��ق��ارن امل��وؤل��ف يف ال��ك��ت��اب ب��ني وق��ائ��ع م��ن ت��اري��خ ال��ع��رب ال��ق��دمي 
واحلديث, يف معاركهم بني الن�ضر والهزمية.

علم واحد وعشرون نجمة
تاريخ الن�ضر: 1977.

يقول املوؤلف يف مقدمة الكتاب بعد اأن فرغ من تاأليفه ومراجعته: 
واأنا اأحمد اهلل اأن هياأ يل من العافية وال�ضرب والوقت ما اأعانني على 
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اإكماله, ل�ضت اأذيع �ضرا اأن وراء هذا الكتاب �ضنني من البحث والدر�س, 
و�ضنني اأخرى من التجارب واملعاناة ع�ضتها واأنا اأ�ضري يف موكب الوحدة 

العربية منذ طفولتي اإلى كهولتي.

جانباً  منها  ف�ضل  كل  يتناول  الف�ضول,  من  جمموعة  والكتاب, 
م�ضتقاًل من جوانب الوحدة العربية, وبذلك �ضمل كل ف�ضل منها ق�ضية 
وحوافزها  والد�ضتورية,  وال�ضيا�ضية  التاريخية  نواحيها  من  الوحدة 
بها  يتذرع  التي  االنف�ضالية  مناق�ضة احلجج  يغفل عن  القومية, ومل 
على  التاريخي,  اجلانب  ويف  العربي,  الوطن  يف  باالنف�ضال  املنتفعون 
الوحدة  م�ضرية  العربي  امل��واط��ن  اأم���ام  الكتاب  ي�ضع  التحديد,  وج��ه 
العربية, التي بداأت منذ فجر التاريخ وقد متثلت يف االإمرباطوريات 
العربية التي قامت يف عهود امل�ضريني القدماء, والبابليني واالآ�ضوريني 
وكلها  والفاطميني,  والعبا�ضيني  واالأمويني  والرا�ضدين  والفينيقيني 
متثل خطا وحدوديا, انتابته هزات ونك�ضات, ولكنه ظل ي�ضري على درب 

الوحدة, من غري انقطاع. 

الطريق إلى مؤتمر جنيف
تاريخ الن�ضر: 1978.

املواطن  ي��رتدد يف ذهن  �ضوؤال كبري كان  الكتاب عن  ال�ضقريي يف  يجيب 
العربي عن م�ضري املرحلة ال�ضيا�ضية احلا�ضرة, بعد اأن حفلت االأجهزة العربية 
الق�ضية  عليها  ح�ضلت  التي  الكربى  ال�ضيا�ضية  االنت�ضارات  باأخبار  الر�ضمية 

العربية والق�ضية الفل�ضطينية على ال�ضعيد الدويل.

 صفحات من القضية العربية

تاريخ الن�ضر: 1979, النا�ضر: املوؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�ضر/ بريوت. 

يف الكتاب, يتحدث ال�ضقريي عن ر�ضالته التي وجهها الى امللوك 
والروؤ�ساء املجتمعني يف موؤمتر القمة العربية الذي عقد يف الرباط عام 

1974, وموؤمتر القمة العربية يف بغداد عام 1978. 
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وقد حتدث ال�ضقريي اأي�ضا يف الكتاب عن ر�ضائله الى اأنور ال�ضادات 
االأمريكي  ال��دف��اع  ب���راون وزي��ر  ال�ضيد ه��ارول��د  ال��ى  وم��ذك��رة مقدمة 

واأخرى الى رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية.

وعن  عو�س  لوي�س  الدكتور  اآراء  على  تعليقاً  الكتاب  ت�ضمن  كما 
ثالثة رجال �ضنعوا وعد بلفور.

الجامعة العربية
تاريخ الن�ضر: 1979, النا�ضر: دار بو �ضالمة/ تون�س.

وكيف  جامعة  تكون  وكيف  العربية  اجلامعة  عن  �ضاملة  درا���ض��ة 
ت�ضبح عربية.

خرافات يهودية
تاريخ الن�ضر: 1980, النا�ضر: الد�ضتور التجاري/ عمان.

ن�ضر بعد وفاته,  اأخ��ري لل�ضقريي  االأول من موؤلف  الكتاب هو اجل��زء 
يف  امل�ضري  ال�ضعب  اإل��ى  وجهها  التي  بيغن  مناحيم  كلمة  على  ي��رد  وفيه 
اليهود  اّدع���اء  اأوال  ينق�س  فهو  ال�����ض��ادات,  م��ب��ادرة  على  ردا    1977/11/11
ن�ضبهم اإلى ابراهيم عليه ال�ضالم, ويثبت اأن اليهودية لي�ضت عرقا ويك�ضف 
موؤامرات اليهود عرب التاريخ, كما يعتب ال�ضقريي يف كتابه على املفكرين 

العرب الذين مل يت�ضدوا الدعاءات ال�ضهيونية الدينية والتاريخية.

فلسطين في عام 2000
تاريخ الن�ضر: 1992, النا�ضر: اأ�ضرة ال�ضقريي.

درا�ضة اأعدها اأحمد ال�ضقريي يف عام 1975 ال�ضتقراء امل�ضتقبل عما 
�ضيكون حال فل�ضطني عام 2000, ومل تن�ضر يف حياته.

االعمال الكاملة
يف  العربية  ال��وح��دة  درا���ض��ات  مركز  النا�ضر:   ,2006 الن�ضر,  ت��اري��خ 
بريوت, بالتعاون مع جلنة تخليد ذكرى املجاهد اأحمد ال�ضقريي واأ�ضرته.
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املوؤلفات  كل  ت�ضم  جملدات  �ضتة  يف  لل�ضقريي  الكاملة  االأع��م��ال 
اخلطب  بع�س  �ضمنها  وم��ن  وامل��ق��االت,  اخلطب  م��ن  وع���دداً  منقحة, 
باالجنليزية . قدم لالأعمال الدكتور اأني�س ال�ضايغ, وحررتها الدكتورة 

خريية قا�ضمية.

كتب عن أحمد الشقيري
أحمد الشقيري .. زعيما فلسطينيا ورائدا عربيا
تاريخ الن�ضر: 1987, النا�ضر: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات العربية/ بريوت.

ك��ت��اب ع��ن ���ض��رية اأح��م��د ال�ضقريي م��ن ت��األ��ي��ف ال��دك��ت��ورة خريية 
اأعدته ووزعته جلنة تخليد  ال�ضايغ.  اأني�س  الدكتور  قا�ضمية وتقدمي 

ذكرى املجاهد اأحمد ال�ضقريي.

كلمات وفاء لذكرى أحمد الشقيري 
 تاريخ الن�ضر: 2000, النا�ضر: اأ�ضرة ال�ضقريي.

جمموعة من كلمات التاأبني و الذكرى من عدد من ال�ضخ�ضيات 
والكتاب خالل الفرتة 2000-1980.

شخصيات عكية.. أحمد الشقيري
تاريخ الن�ضر: 2001, النا�ضر: دار عكا للن�ضر والتوزيع - عكا.

كتاب من تاأليف الكاتب العكي اال�ضتاذ فايز الكردي الإحياء ذكرى  
اأحمد ال�ضقريي, وقد هدف املوؤلف اأي�ضا اإلى تعريف القراء من اأبناء 
اجليل ال�ضاعد من �ضباب العرب يف هذه البالد ممن مل ي�ضعفهم احلظ 
باملرحوم االأ�ضتاذ اأحمد ال�ضقريي, اأن يتعرفوا من خالل الكتاب على هذه 
ال�ضخ�ضية الفذة وما ادته من خدمات لفل�ضطني وال�ضعب الفل�ضطيني, 
�ضتبقى حمفورة يف خواطر اأبناء هذه البالد كتاريخ ما اأهمله التاريخ, 
 وه���ذا اأول ك��ت��اب ين�ضر ع��ن ال��راح��ل يف ب��ل��دت��ه ع��ك��ا حت��ت االح��ت��الل.
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مقتطفات من كتاب جديد، 2013  عن الشقيري
تاريخ الن�ضر: اأكتوبر 2013, النا�ضر: عبد العزيز ال�ضيد.

اأبو اجلبني رئي�س جلنة تخليد  يف عام 2007 فكر اال�ضتاذ خريي 
مبنا�ضبة  الفقيد  عن  كتاب  اإع��داد  يف  ال�ضقريي  اأحمد  املجاهد  ذك��رى 
مرور مائة عام على مولده, وتقدم اال�ضتاذ عبد العزيز ال�ضيد لتحرير 
الكتاب وتولى االخراج والن�ضر يف عمان بعد وفاة االأ�ضتاذ عبد العزيز 

رحمه اهلل بفرتة وجيزة. 
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مرحلة التحول بعد الشقيري
 موقف يحيى حمودة من الشقيري 

التحرير  منظمة  رئي�س  ال�ضقريي  اأحمد  طلب  1967م  �ضنة  ويف 
اأبو  وبهجت  يغمور  اخلالق  عبد  ومن  حمودة  يحيى  من  الفل�ضطينية 
غربية ومنر امل�سري االن�سمام اإليها، فوافقوا ب�سرط اأن تكون القيادة 

جماعية, واأن تنفذ القرارات التي يتم االتفاق عليها.

اأبو غربية ق�ضة دخوله   وقد روى حمودة لل�ضحفي عبد اجلبار 
اأحمد  ع��ل��ّي  ع��ر���س  �ضوريا  م��ن  ع��ودت��ي  بعد  ف��ق��ال:  التنفيذية  للجنة 
ال�ضقريي وكذلك �ضديقي املحامي عبد اخلالق يغمور, دخول منظمة 
ال�ضقريي  وطنية  م��ن  ال��رغ��م  على  ولكنني  الفل�ضطينية,  التحرير 
والعمل  املنظمة  البداية دخول  رف�ضت يف  بق�ضيته,  واإميانه  ال�ضادقة 
القرارات  واتخاذ  ال�ضحفية  بالت�ضريحات  مغرم  الأن��ه  ال�ضقريي,  مع 
الفردية, ولكن بعد اإحلاح �ضديد من ال�ضقريي ومن �ضديقي يغمور, 
ب�سرط  ولكن  املنظمة  معك  �سندخل  لل�سقريي:  قلت  ولكن  واف��ق��ت، 
اأن يكون هناك نظام يحكمنا جميعا ونلتزم به, ون�ضري عليه لي�ضبط 
قراراتنا ومواقفنا, فوافق, واأذكر اأنه قال لنا "متل ما بدكم اأنا مب�ضي", 

لكنه بعد اأيام قليلة عاد اإلى ت�ضريحاته ال�ضحفية.

ووفيا  لفل�ضطني  خمل�ضا  ك��ان  ال�ضقريي  ب��ان  حمودة  وي�ضتدرك 
لق�ضيته التي بقي يدافع عنها حتى نهاية حياته.

اللجنة التنفيذية والخالف مع الشقيري
ال��ى  املن�ضبطة  غ��ري  وت�ضريحاته  ال��ف��ردي��ة  ال�����ض��ق��ريي  ق����رارات  اأدت 
ا�ضطرار عدد من قادة جي�س التحرير الفل�ضطيني الذين كانوا يعملون على 
ترتيب عمليات ع�ضكرية �ضد ا�ضرائيل يف ال�ضفة الغربية وداخل االأرا�ضي 
املحتلة عام 1948 الى اخلروج باجتاه االأردن, بعد قيام ا�ضرائيل ب�ضن حملة 
مكثفة يف البحث عنهم عقب ت�ضريحات لل�ضقريي, كما اأن ت�ضريحاته �ضد 

احلكومة االأردنية اأدت اإلى تخريب العالقات بينها وبني املنظمة.
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وح�����ض��ب ح��م��ودة ف���اإن ت�����ض��ري��ح��ات اح��م��د ال�����ض��ق��ريي ك��ان��ت ت��اأخ��ذ 
االذاع��ات   اث��ري  وع��رب  املختلفة,  العربية  ال�ضحف  يف  وا�ضعة  م�ضاحات 
العربية, وكان الرئي�س للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�ضطينية 
اللجنة, وقال  اأع�ضاء  اإلى زمالئه  العودة  ينفرد باتخاذ القرارات دون 
حمودة اإن ال�ضقريي كان �ضخ�ضاً مفوهاً, وحمامياً بارزاً ومتكلما بارعا 
وكانت  االإث����ارة,  كلمات  انتقاء  على  كبرية  ب��ق��درة  يتمتع  وك��ان  ولبقا, 
ملنظمة  االإ���ض��ك��االت  وت�ضبب  اخل��الف��ات,  ح��ول��ه  م��ن  تثري  ت�ضريحاته 
روؤية  له  ولكن  مرموقة  وطنية  �ضخ�ضية  باأنه  علما  نف�ضها,  التحرير 

خا�ضة يف العمل الوطني.

االأ�ضلوب املتفرد الذي كان ينتهجه الرئي�س ال�ضقريي جعل اأغلبية 
وت�ضريحاته  تفرده  �ضد  يتكتلون  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء 
يغمور  اخلالق  وعبد  دخلت  م��رة  ذات  حمودة:  يحيى  ويقول  النارية. 
ال�ضقريي يف حوار مطول حول  امل�ضري مع  اأبو غربية ومنر  وبهجت 
الفل�ضطينية,  الق�ضية  تفيد  ال  التي  الت�ضريحات  ه��ذه  مثل  ج��دوى 
تقدمي  منه  نطلب  لكي  مقدمة  اخل��الف  وك��ان  كثريا,  معه  واختلفنا 

ا�ضتقالته والتنحي عن رئا�ضة اللجنة التنفيذية وعن قيادة املنظمة.
�ضبيهة  رواي��ة  غربية  اأب��و  بهجت  التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  ويقدم 
اأنه ال  اأ�ضباب اخلالف مع ال�ضقريي, وهو يعتقد  لرواية حمودة حول 
الفل�ضطينية  بالق�ضية  ال�ضقريي  تالعب  على  تدل  قرائن  اأي��ة  توجد 
ال��ق��رارات  باتخاذ  لالنفراد  نزعة  لديه  مل�س  ولكنه  بها,  االن��ح��راف  اأو 
والتعامل مع اأع�ضاء اللجنة التنفيذية كم�ضت�ضارين اأو م�ضاعدين. كما 
اأن ال�ضقريى مل يلتزم باإطالع االأع�ضاء على جمريات العمل امل�ضرتك 
واأمور املنظمة املختلفة يف جوانبها الع�ضكرية وال�ضيا�ضية واالإعالمية.

ويو�ضح بهجت اأبو غربية اأن مو�ضوع التنظيم ال�ضعبي كان م�ضدراً 
اأطر  للخالف بني ال�ضقريي وباقي االأع�ضاء الذين راأوا �ضرورة قيام 
مكتفيا  ال�ضقريي   ك��ان  بينما  عنهم,  وتعرب  اجلماهري  تنظم  �ضعبية 

باملجل�س الوطني وخماطبة اجلماهري عرب اخلطب واالإذاعات.

بهجت اأبو غربية
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تفا�ضيل  مذكراته  يف  غربية  اأب��و  بهجت  ي��روي  لذلك,  باالإ�ضافة 
اأخرى مهمة حول ما كان  يجري داخل اللجنة التنفيدية, فيقول: "اإن 
ال�ضقريي رف�س مقرتحاً تقدم به هو �ضخ�ضياً بق�ضد ت�ضكيل املجل�س 
الوطني وتقلي�س عدد اأع�ضائه, وقد اعترب ال�ضقريي االمر ا�ضتهدافا 
التنفيذية. كذلك كان  اللجنة  اإزاحته عن رئا�ضة  �ضخ�ضيا له,  بهدف 
هنالك مقرتح ت�ضكيل قوات التحرير ال�ضعبية التي اختلفت يف عملها 
جي�س  ع��ن  املفرت�ضة  مهماتها  وطبيعة  املقرتحة  ت��واج��ده��ا  وام��اك��ن 
ال�ضكعة ب�ضام  مثل  الداخل  يف  �ضخ�ضيات  مع  التوا�ضل  ومت   التحرير 
واآل الفاهوم يف النا�ضرة الذين مت التوا�ضل معهم عن طريق ال�ضابط 

خالد الفاهوم.

التنفيذية طرح  اللجنة  امل�ضري ع�ضو  ان منر  ابو غربية   وروى 
عليه وعلى عدد من اع�ضاء اللجنة فكرة التخل�س من وجود ال�ضقريي 
يف رئا�ضة اللجنة, اإال اأن هذا الطرح قوبل بالرف�س, خا�ضة بعد موقف  

ال�ضقريي االإيجابي يف قمة اخلرطوم التي عقدت بعد احلرب.

ي�ضيف ابو غربية اأن ال�ضقريي كان يطالب ب�ضرعة القيام بعمليات 
ع�ضكرية ولو ب�ضيطة وقليلة االأثر, بينما راأى هو واخرون �ضرورة االنتظار 
حتى مرور االأ�ضهر الثالثة التي خطط لبدء العمليات الع�ضكرية بعدها. 
ويف جل�ضة للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير عقدت يف القاهرة يف اأواخر 
يفو�ضه  اللجنة  م��ن  ق��رار  على  ال�ضقريي  ح�ضل   1967 ال��ث��اين  ت�ضرين 
عن  فيه  يعلن  بيانا  اأ���ض��در  كما  الفل�ضطيني,  التحرير  جي�س  بتثوير 
�ضماه )جمل�س  وت�ضكيل جمل�س  الفدائي  العمل  توحيد جميع منظمات 
قيادة الثورة لتحرير فل�ضطني(, حيث اعتربت هذه اخلطوة عمال فردياً 
وهمياً اأثار ا�ضتهجان اأع�ضاء اللجنة التنفيذية. كما نفت حركة فتح علمها 
اأك��دت عدم  باالأمر وع��ربت عن عدم وج��ود �ضلة كفاحية بينها وبينه, كما 
ثقتها ب�ضخ�ضه واأعماله, وت�ضمن قرار ال�ضقريي حل قيادة قوات التحرير 
على  ع�ضويتها  يف  والرتكيز  برئا�ضته  لها  جديدة  قيادة  وت�ضكيل  ال�ضعبية 

�سباط جي�س التحرير املناه�سني للواء املدين.
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فيها  حدثت  القاهرة  يف  التنفيذية  للجنة  جل�ضة  عقدت  بعدها, 
جهة  من  غربية  اأب��و  وحت��دي��داً  اللجنة  اأع�ضاء  بني  عديدة  م�ضاحنات 
فتح  مواقف  معرفة  وبعد  لذلك  وتبعاً  اأخ���رى,  جهة  من  وال�ضقريي 
التحرير  جي�س  وق��ي��ادة  فل�ضطني  طلبة  واحت����اد  ال�ضعبية  واجل��ب��ه��ة 
اإدارة ال�ضندوق القومي وجهات عدة و�ضخ�ضيات فل�ضطينية  وجمل�س 
ات�ضح اأن املذكورين يوؤيدون اأن يطلب من ال�ضقريي اال�ضتقالته وحدث 
قرر  لهذا  وتبعاً  عربي,  نظام  اأي  ا�ضت�ضارة  دون  اأب��و غربية  هذا ح�ضب 
يحمل  امل�ضري  منر  برئا�ضة  القاهرة  الى  وفد  اإر�ضال  اللجنة  اأع�ضاء 
وق��دم  باال�ضتقالة  تطالبه  ال�ضقريي  اإل��ى  اللجنة  اأع�ضاء  م��ن  ر�ضالة 

ا�ضتقالته بعد اأكرث من ا�ضبوع.

حمودة رئيسًا لمنظمة التحرير
التنفيذية  اللجنة  الفردية وتغييبه لكامل اع�ضاء  يف خ�ضم هذه 
خالله  تدار�ضوا  اجتماع  اإلى  اللجنة  اع�ضاء   تنادى  التحرير,  ملنظمة 
االأو�ضاع التي متر بها املنظمة وبداأت بعقد جل�ضة م�ضاورات ثالثية بني 
اع�ضاء اللجنة املقيمني يف عمان وهم يحيى حمودة وبهجت ابو غربيه 
مع  للت�ضاور  �ضوريا  اإل��ى  بهجت  غ��ادر  ذل��ك  بعد  يغمور.  اخلالق  وعبد 
النقيب  ا�ضامة  والدكتور  امل�ضري  "منر  وهم  املقيمني هناك  االأع�ضاء 
ويو�ضف عبد الرحيم واللواء وجيه املدين, ونتج عن امل�ضاورات االتفاق 
التنفيذية لالعرتا�س على قرارات  اللجنة  على �ضرورة عقد اجتماع 
بح�ضور  القاهرة  يف  االجتماع  عقد  مت  وفعال  ال�ضقريي,  وت�ضرفات 
االجتماع  وك��ان  ال�ضقريي,  وبرئا�ضة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء  جميع 
اأع�ضاء  اأغلبية  من  �ضديد  بنقد  ال�ضقريي  ووج��ه  حيث  ج��دا,  �ضاخبا 
اللجنة التنفيذية )�ضبعة اأع�ضاء من بني 11 ع�ضوا( ا�ضطر على اأثره 

اإلى رفع اجلل�ضة بعد اأن اأحرج مما ووجه به.

يحيى حمودة
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وبعد اأن انف�س االجتماع  وغادر اأع�ضاء اللجنة القاهرة عائدين 
معاجلة  بكيفية  بينهم  فيما  يت�ضاورون  راح���وا  اإقامتهم,  اأم��اك��ن  اإل��ى 
بدورها  وت��ق��وم  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  ت�ضتقيم  حتى  االأم���ور 
الوطني والثوري الذي وجدت من اأجله, وانفق االأع�ضاء ال�ضبعة على 
القاهرة  اإلى  امل�ضري  الع�ضو منر  برئا�ضة  بينهم وفدا  ير�ضلوا من  اأن 
ال�ضبعة  االأع�����ض��اء  م��ن  موقعة  م��ذك��رة  ولت�ضليمه  ال�����ض��ق��ريي,  ملقابلة 
وقابل  ال��ق��اه��رة  اإل���ى  ال��وف��د  و���ض��ل  وق��د  باال�ضتقالة,  فيها  يطالبونه 
املذكرة  بت�ضليم  امل�ضري  منر  وق��ام   ,1967/12/14 بتاريخ  ال�ضقريي, 
باليد, ويف نف�س الوقت عقد ثالثة من اأع�ضاء اللجنة التنفيذية "يحيى 
حمودة, وبهجت اأبو غربية, وعبد اخلالق يغمور" موؤمترا �ضحفياً يف 
اأعلنوا فيه عن مطالبتهم  مكتب املنظمة بالعا�ضمة اللبنانية بريوت, 
املذكرة  عن  ن�ضخا  ال�ضحفيني  بت�ضليم  وقاموا  باال�ضتقالة,  لل�ضقريي 
التي ار�ضلوها اإلى ال�ضقريي يف القاهرة, وا�ضتمر الو�ضع ا�ضبوعا كامال 
دون اأن يرد ال�ضقريي على املذكرة, بل على العك�س قام بتوجيه اوامره 
اإلى اإذاعة فل�ضطني التي تبث من القاهرة بالتهجم على اأع�ضاء اللجنة 
اأع�ضاء  التنفيذية الذين يطالبونه باال�ضتقالة, وعلى �ضوء ذلك قرر 
اإلى القاهرة وعقد موؤمتر �ضحفي  اللجنة التنفيذية ال�ضبعة الذهاب 

هناك ليعلنوا فيه تنحية اأحمد ال�ضقريي عن رئا�ضة املنظمة,

 24 وه��و  ال�ضحفي,  امل��وؤمت��ر  عقد  �ضي�ضهد  ال��ذي  اليوم  �ضباح  ويف 
التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء  من  ال�ضقريي  طلب   1967م,  االأول  كانون 
عرب و�ضطاء اأن يلغوا املوؤمتر ال�ضحفي واأنه �ضيجتمع هو معهم ليتقدم 
با�ضتقالته, فطلبوا من الو�ضيط اأن ير�ضل لهم ال�ضقريي ر�ضالة خطية 
بذلك, فاأر�ضل لهم خطيا يقول: اأدعو اإخواين اأع�ضاء اللجنة التنفيذية 
لعقد اجتماع نبحث فيه اأمر ا�ضتقالتي, فرف�ضوا هذا الن�س وطلبوا اأن 
يكون الن�س, لعقد اجتماع اقدم فيه ا�ضتقالتي, ووافق ال�ضقريي على 

ذلك الن�س, ومت الغاء املوؤمتر ال�ضحفي.
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ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��دي��ة اج��ت��م��اع��ا ب��ك��ام��ل اع�����ض��ائ��ه��ا, وت��ق��دم 
قبول  بح�ضوره  ق���ررت  ال��ف��ور  وع��ل��ى  امل��ك��ت��وب��ة,  با�ضتقالته  ال�ضقريي 
اال�ضتقالة وتوجيه ال�ضكر له على جهوده, وقد اأر�ضل ال�ضقريي ر�ضالة 
اإلى االأم��ني العام جلامعة ال��دول العربية عبد اخلالق ح�ضونة  اأخ��رية 
ذلك  على  بناء  وا�ضتقالته  املنظمة  رئا�ضة  من  با�ضتقالته  فيها  ي�ضعره 
من من�ضبه كممثل لفل�ضطني يف جمل�س جامعة الدول العربية, وعلى 
املحامي يحيى حمودة  التنفيذية قرارا باختيار  اللجنة  الفور اتخذت 
رئي�ضاً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�ضطينية خلفا لل�ضقريي, 
حيث كان حمودة اأكرب االأع�ضاء �ضنا ونقيبا �ضابقاً للمحامني االأردنيني, 
ممثال  ح��م��ودة  تعترب  لكي  ب��ذل��ك  العربية  ال���دول  جامعة  اإب���الغ  ومت 
واع��ادت  لل�ضقريي,  خلفا  العربية  ال���دول  جامعة  اإط���ار  يف  لفل�ضطني 
امل�ضري  منر  فعينت  القيادية,  امل�ضوؤوليات  توزيع  التنفيذية  اللجنة 
رئي�ضا للدائرة ال�ضيا�ضية, وبهجت اأبو غربية رئي�ضا للدائرة االعالمية 

وناطقا. 

الخالف مع "فتح"
كانت حركة فتح تعتقد منذ تاأ�ضي�س "م. ت.ف" يف �ضنة 1964 انها 
االحق يف ال�ضيطرة عليها, وقد عرب خليل الوزير عن هذه الرغبة يف 
يف  عقد  ال��ذي  االأول  الفل�ضطيني  املوؤمتر  ح�ضر  وقد  البدايات,  كتابه 
ا�ضتقالة  الوزير, وجدت فتح يف  القد�س من فتح يا�ضر عرفات وخليل 
ال�ضقريي فر�ضة لتحقيق رغبتها فدعت يف 4 كانون الثاين 1968 اإلى 
الفل�ضطينية  الوطنية  ال��ق��وى  جميع  ت�ضم  حت�ضريية  جلنة  ت�ضكيل 
تنظيماً مب��ا فيها  اثني ع�ضر  دع��وة  وا���ض��ع ومت��ت  م��وؤمت��ر وطني  لعقد 
جمل�س  ت�ضكيل  اإل��ى  املوؤمتر  ودع��ا  حت�ضره  مل  التي  التحرير  منظمة 

وطني جديد.  

رف�س حمودة التعليق يف حديثه ملندوب �ضحيفة النهار البريوتية 
بتاريخ  1968/1/21 على حديث "فتح" الذي اعترب اللجنة التنفيذية 
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معزولة با�ضتقالة رئي�ضها, واعتبار املجل�س الوطني الفل�ضطيني �ضاحب 
التحرير  جي�س  ع��ن  وداف���ع  املنظمة,  رئي�س  تعيني  يف  الوحيد  احل��ق 
الفل�ضطيني بعد هجمة فتح عليه واحلديث عن قدرته على التطور يف 

قيادة االأعمال الن�ضالية داخل فل�ضطني.

 محاولة جسر الهوة مع األردن
 كان اول التغيريات يف �ضيا�ضة املنظمة اإ�ضالح العالقة مع االأردن, 
فقد التقى القائم باأعمال رئي�س اللجنة اجلديدة وع�ضويها بهجت اأبو 
 ,1968 الثاين  كانون   21 يف  ح�ضني  بامللك  يغمور  اخلالق  وعبد  غربية 
وافتتحت مكتباً لها يف عمان بناء على دعوة امللك, واأبلغت اللجنة امللك 
اأنها تنوي الرتكيز على العمل الفل�ضطيني وال تنوي التدخل يف ال�ضوؤون 
الداخلية االأردنية. كما اجتمع حمودة يف 25 �سباط، برئي�س احلكومة 
االأردنية لتن�ضيق العالقة بني احلكومة االأردنية واملنظمة. ويف خطوة 
تالية عملت اللجنة على جمع املجل�س الوطني الفل�ضطيني, وعلى اإجراء 
انتخابات يف كل بلد النتخاب ممثلني عن ال�ضعب الفل�ضطيني للمجل�س.

الشاعر هارون في الشقيري
�ض�������������ي و َتْرحت���������لُ      والبيُت مغت�ضٌب, و ال�ضعُب معتقُل اأهكذا, هكذا مَتْ
واالأهُل قد َنَهجوا َدْرباً لعوَدتهم     اإلى الّدياِر, و ملّا بعُد مل ي�ض���لوا
مَت منت�ضٌر     يف موطٍن بهزيِل االأمِر ين�ضغُل اأ�ضاءَك اْلَيْوَم اأن ال�َضّ
واأّن �ضيَف �ضالح الديِن منك�ضٌر      واأن رايَتُه ُت�ْض�����������������َبى, و ُتبت���َذُل
اَء اأ�ض���������������������������واٌر ملطخٌة      َم�َضى الغزاُة عليها فوَقها َنَزلوا واأّن عَكّ
اأيا حبيَب فل�ضطني, و فار�َض����ها    ويا ل�ض��������اناً لها باحلق َيْرجِت��ُل
باً    على املَنابِر كالرُبكاِن َي�ض���������َْتعُل يا �ضوَتها الّراعَد اجلّبار ُمنت�ضِ
َوُل َك احُلّكاُم والُدّ يَت عمراً َثِرّياً بالعطاِءِ فما       َبِخْلَت  اأو َهَزّ اأْم�ضَ

فار�ُضها" لهارون ها�ضم ر�ضيد و  فل�ضطني  "حبيُب  ق�ضيدة  • من 
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اعضاء المؤتمر الفلسطيني األول 
عقد يف القد�س, عام 1964 املوؤمتر الفل�ضطيني االأول, الذي اأعلن 

قيام منظمةالتحرير الفل�ضطينية.

واإن اأي قارئ لقائمة االأع�ضاء وامل�ضاركني �ضريى فيه اأ�ضماء وذوات, 
اأما املتابعون جلهود ال�ضقريي يف مل ال�ضمل الفل�ضطيني يف هذا املوؤمتر 
فيقدرون من خالل مذكراته و�ضهادات امل�ضاركني جهوده التي ادت الى 
اماكن  و�ضائر  والقطاع  ال�ضفتني  يف  الفل�ضطينيني  امل��وؤمت��ر  ميثل  ان 
ال�ضتات الفل�ضطيني, لكن جانبا مهماً بل ومهماً جداً مل يجر ت�ضليط 
االإ�ضاءة عليه حتى االآن, وهو اأن ميثل هذا االختيار جميع اجلغرافيا 
العوامل  اأق��ل �ضعوبة من  اأم��ر مل يكن  النكبة, وهو  الفل�ضطينية قبل 

االأخرى التي اعرت�ضت جوانب االختيار والتمثيل.

االأول: الفل�ضطيني  امل��وؤمت��ر  اأع�ضاء  اأ�ضماء  ال��ت��ايل,  اجل��دول   ويف 

القطاع/ ال�ضاحة التي مثلها مكان االقامة ا�ضم الع�ضوم�ضل�ضل

انتخب يف الكويت طولكرمابراهيم حماد1.

ر�ضح عن نابل�س نابل�سابراهيم اخلطيب2.

ر�ضح عن طولكرماملاحلة/ القد�سابراهيم الدروي�س3.

انتخب يف الكويتاملجدلالدكتور اإبراهيم زقوت4.

انتخب يف قطاع غزة غزةاإبراهيم ال�ضقا5.

ر�ضح عن نابل�سنابل�ساإبراهيم �ضنوبر6.

ر�ضح عن م�ضرا�ضتقر يف م�ضر بعد النكبةاإبراهيم عي�ضى7.

ر�ضح عن اإربدبئر ال�ضبعاأحمد اأبو غيدا8.

ر�ضح عن جننييعبد/ جننياأحمد اأمني ال�ضعد9.

ر�ضح عن اأريحااأحمد جربيل10.

ر�ضح عن م�ضر�ضفداأحمد خليفة11.

ر�ضح عن عمانحيفااأحمد اخلليل12.

ر�ضح عن نابل�سنابل�سالدكتور اأحمد �ضروري13.

ر�ضح عن عمانا�ضتقر يف عمان بعد النكبةاحلاج اأحمد �ضعد14.

ر�ضح عن عمانيافااأحمد �ضليم املجاين15.

اللجنة التح�ضرييةعكااحمد ال�ضريي16.
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القطاع/ ال�ضاحة التي مثلها مكان االقامة ا�ضم الع�ضوم�ضل�ضل

ر�ضح عن ليبيايافا الدكتور احمد �ضدقي الدجاين 17.

ر�ضح عن ليبياا�ضتقر يف جنني بعد النكبةاحمد العبد اهلل 18.

ر�ضح عن م�ضرالقد�س اأحمد عقل19.

ر�ضح عن القد�سالقد�ساأحمد علي العي�ضاوي20.

ر�ضح عن قطر حتة/ الفالوجةاأحمد كمال عدوان21.

انتخب يف قطاع غزةاملجدل اأحمد حممد عبد العزيز ابو �ضرخ22.

انتخب يف قطاع غزةا�ضتقر يف قطاع غزة بعد النكبةاأحمد حممد على23.

االأعيان والنوابدورا/ اخلليل اأحمد حممود حجة24.

ر�ضح عن طولكرما�ضتقر يف طولكرم بعد النكبة  اأحمد اليو�ضف25.

ر�ضح عن عمانالقد�ساإ�ضحق الن�ضا�ضيبي26.

ر�ضح عن عمانيافا اأ�ضعد الدرهلي27.

االأعيان والنوابالظاهريةاإ�ضماعيل اأبو عالن28.

ر�ضح عن الزرقاءاللداإ�ضماعيل بدران29.

املغرتبوناإ�ضماعيل ب�ضري30.

االأعيان والتواباخلليل اإ�ضماعيل حجازي31.

ع�ضو �ضرفاللدا�سماعيل �سموط32.

ر�ضح عن لبنانا�ضتقر يف لبنان  بعد النكبة اإ�ضماعيل ال�ضيخ ح�ضن33.

ر�ضح عن اأريحاا�ضتقر يف اريحا بعد النكبة ا�ضماعيل حممد اإ�ضماعيل34.

ر�ضح عن عمانالرملة ا�ضماعيل النحا�س35.

النقاباتيافا الدكتور الفرد طوبا�ضي36.

ر�ضح  عن لبنانغزة األك�ضاندرا ظريفة37.

ر�ضح عن بيت حلمبيت حلم اليا�س البندك38.

االعيان والنوابا�ضتقر يف االأردن بعد النكبة اإميل حنا �ضافية39.

ر�ضح عن عمانا�ضتقر يف عمان بعد النكبة اإميل كردي40.

ر�ضح عن عماننابل�س اأمني �ضاهني41.

الهيئات الن�ضائيةالقد�س اأمينة احلميدي42.

ر�ضح عن القد�سبيت جاالاأنطون البينا43.

االأعيان والنوابالقد�ساأنور ن�ضيبة44.

ر�ضح عن ليبياجننيالدكتور اأني�س القا�ضم45.

ر�ضح عن م�ضرغزةاإياد ال�ضراج46.

ر�ضح عن نابل�سبديا/ نابل�ساأيوب طه47.

االأعيان والنوابرام اهللاأيوب م�ضلم48.

النقاباتبدر الزعبي49.

الهيئات الن�ضائيةب�ضمة فار�س50.

ر�ضح عن بيت حلمبيت حلم ب�ضارة القنواتي51.

ر�ضح عن عماننابل�س الدكتور ب�ضري الب�ضطامي52.

ر�ضح عن الزرقاءيافاحت�ضني الكريديل53.

ر�ضح عن نابل�سنابل�س حت�ضني كمال54.

ع�ضو �ضرفيافامتام االأكحل �سموط55.

ر�ضح عن م�ضرقلقيليةتي�ضري قبعة56.
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القطاع/ ال�ضاحة التي مثلها مكان االقامة ا�ضم الع�ضوم�ضل�ضل

ر�ضح عن بيت حلمبيت حلم جربا خمي�س57.

ر�ضح عن القد�س القد�س املطران جربائيل ابو �ضعدي58.

ر�ضح عن لبنان ا�ضتقر يف لبنان بعد النكبةجري�س قي�ضر �ضمعان59.

ر�ضح عن عمان ا�ضتقر يف عمان بعد النكبة جري�س جنمة60.

ر�ضح عن م�ضردير البلح/غزة جعفر امل�ضدر61.

ر�ضح عن رام اهلل رام اهلل جليل حرب62.

انتخب يف قطاع غزةغزةجمال ال�ضوراين63.

ر�ضح عن نابل�سنابل�سجمال القا�ضم64.

ر�ضح عن جنني جننيجمال قا�ضم عبد الهادي65.

املغرتبون بريزيتالدكتور جمال نا�ضر66.

ال�ضحافةبئر ال�ضبعجمعة حماد67.

ر�ضح عن عمان  القد�سجميل بركات68.

ر�ضح عن م�ضر الرملة جميل التاجي69.

انتخب يف قطاع غزة غزةجميل عبد اهلل اأبو معيلق70.

ر�ضح عن م�ضر  قولية جهاد ح�ضن �ضالمة71.

ر�ضح عن القد�س القد�سجورج خ�ضر72.

ر�ضح عن عمانالقد�سجورج ديب73.

ر�ضح عن القد�سالقد�سالدكتور جورج فرح74.

االعيان والنوابعنبتا/ طولكرمحافظ احلمد اهلل75.

ر�ضح عن اخلليل اخلليلالدكتور حافظ عبد النبي76.

ر�ضح عن م�ضر بئر ال�ضبعحامد اأبو �ضتة77.

انتخب يف قطاع غزةغزةحبيب جرادة78.

انتخب يف قطاع غزةا�ضتقر يف غزة بعد النكبة ال�ضيخ ح�ضن اأبو جابر79.

ر�ضح عن لبنان ا�ضتقر يف لبنان بعد النكبة ح�ضن االأيوبي80.

ر�ضح عن نابل�سا�ضتقر يف نابل�س بعد النكبة ح�ضن حمد من�ضور81.

ر�ضح عن عمانعكاح�ضن حوا82.

ر�ضح عن الزرقاءالعبا�ضيةح�ضن داوود خالد83.

ر�ضح عن الزرقاءلفتا/ القد�سح�ضن ر�ضيد84.

ر�ضح عن الزرقاءالقد�سح�ضن زهران85.

ر�ضح عن �ضورياا�ضتقر يف �ضوريا بعد النكبة ح�ضن ال�ضامي86.

ر�ضح عن لبنان ا�ضتقر يف لبنان بعد النكبة ح�ضن �ضبالق87.

ر�ضح عن رام اهللرام اهللح�ضن العاروري88.

االعيان والنوابالعبا�ضية ح�ضن عبد الفتاح دروي�س89.

ر�ضح عن طولكرمحيفاح�ضن علي ال�ضباريني90.

االعيان والنوابالقد�سح�ضن الكاتب91.

ر�ضح عن طولكرمعالر/ طولكرمح�ضني احلاج علي �ضديد92.

ر�ضح عن جننيجننيح�ضني ال�ضوقي93.

ر�ضح عن طولكرمقلقيليةح�ضني عبد اهلل �ضربي94.

االعيان والنوابنابل�سحكمت امل�ضري 95.

ر�ضح عن طولكرمطولكرم حلمي حنون 96.
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الشقيري

القطاع/ ال�ضاحة التي مثلها مكان االقامة ا�ضم الع�ضوم�ضل�ضل

ر�ضح عن عمانيافاحليم �ضابا97.

ر�ضح عن مادبابئر ال�ضبع ال�ضيخ حماد بن �ضعيد98.

انتخب يف قطاع غزةا�ضتقر يف غزه بعد النكبةال�ضيخ حمدان امل�ضري99.

ر�ضح عن رام اهلل الرملةحمدي التاجي الفاروقي100.

انتخب يف قطاع غزةا�ضتقر يف غزة بعد النكبةحمدي حرزاهلل101.

ر�ضح عن نابل�سنابل�س حمدي كنعان102.

انتخب يف قطاع غزةا�ضتقر يف غزة بعد النكبةحميد ال�ضويف103.

ر�ضح عن القد�سالقد�سحيدر دروي�س104.

انتخب يف قطاع غزةغزةالدكتور حيدر عبد ال�ضايف105.

ر�ضح عن �ضوريا عكاخالد اجلراح106.

انتخب يف الكويتحيفاخالد احل�ضن107.

خالد عبد اهلل108.

ر�ضح عن �ضوريا النا�ضرةخالد الفاهوم109.

ر�ضح عن عمان الرملة خلو�ضي اخلريي110.

ر�ضح عن القد�سالقد�سخليل ال�ضلواين111.

انتخب يف الكويتيافاخليل ال�ضاعر112.

ر�ضح عن عمان �ضفدخليل عي�ضى113.

خليل حممد �ضليم114.

ر�ضح عن االغوار ا�ضتقر يف االردن بعد النكبةال�ضيخ خليل امل�ضارقة115.

ر�ضح عن اجلزائر الرملة خليل الوزير116.

انتخب يف الكويتيافا خري الدين اأبو اجلبني117.

االعيان والنوابنابل�س داوود ال�ضخ�ضري118.

انتخب يف قطاع غزةغزةداوود ال�ضايغ119.

ر�ضح عن العراقالقد�س داوود عودة120.

ر�ضح عن لبنانحيفا راجي �ضهيون121.

االعيان والنوابنابل�سرا�ضد النمر122.

انتخب يف قطاع غزةغزةرامز فاخرة123.

ال�ضحافة يافارجا العي�ضى124.

االعيان والنواباخلليل ر�ضاد اخلطيب125.

ر�ضح عن اخلليلاخلليلر�ضاد م�ضودة 126.

ر�ضح عن �ضورياحيفار�ضيد جربوع127.

ر�ضح عن نابل�سنابل�سرفعت عبد الرحيم النابل�ضي128.

االعيان والنوابالقد�سرفيق احل�ضيني129.

ر�ضح عن طولكرمطولكرم رفيق احلمداهلل130.

انتخب يف قطراخلليلرفيق النت�ضة131.

ر�ضح عن عمان ا�ضتقر يف عمان بعد النكبةرم�ضان حماد132.

اللجنة التح�ضريية القد�سروحي اخلطيب133.

انتخب يف الكويتال�ضيخ مون�س/ يافاالدكتور زكي اأبو عيد134.

ر�ضح عن رام اهلليافازكي بركات135.



308



309

الشقيري



310



311

الشقيري



312



313

الشقيري

1973 االأردنية  اجلامعة   - اداب  بكالوريو�س   •
1975 االآداب  يف  ماج�ضتري   •

رومانيا  -  1979 ال�ضحافة  يف  ماج�ضتري   •
1990-1986 االأردنية  ال�ضعب  �ضوت  جريدة  حترير  رئي�س   •
 -  1990 الراأي  جريدة  "ب�ضراحة" يف  يومي  عمود  كاتب   •

2014
الدورية  الها�ضمية  الراية  جملة  حترير  ورئي�س  نا�ضر   •

1990 حتى اليوم
ال�ضحفيني  واحتاد  االأردنيني,  ال�ضحفيني  نقابة  ع�ضو   •

العرب, ومنظمة ال�ضحفيني الدولية
2010 الدولية  ال�ضوؤون  جلمعية  االإدارية  الهيئة  ع�ضو   •

االأردنية. االإذاعة   - �ضيا�ضية«  »�ضوؤون  برنامج    •
كبار«  مع  حوار  »برنامج  منها  تلفزيونية  برامج   •

�سلطان ها�سم احلطاب
 االو�ضمة

فل�ضطني  1992 القد�س  درع  و�ضام  على  حائز   •
االردن  1992 اال�ضتقالل  و�ضام  على  حائز   •

االردن  1991 ط2  االأردين  الكوكب  و�سام  على  حائز   •
االبداع(  والفنون)م�ضتوى  والعلوم  الثقافة  و�ضام   •

فل�ضطني 2018

موؤلف الكتاب

موؤلفات الكاتب
1982 واآيدولوجياتها  ن�ضووؤها  اال�ضرائيلية  االحزاب   •

االنتفا�ضة نهاية املعاناة وبداية اال�ضتقالل 1989   •
الواقع ال�ضيا�ضي والتجربة الدميوقراطية يف االأردن 1989  •

1990 االإن�ضان  امللك   •
2006 فل�ضطني  من  جاء  العمالقة  اآخر  �ضعيد  اإدوارد   •

2008 امل�ضتقبل  ووهج  املا�ضي  عبق  عمان   •
2007 ال�ضرق  مدينة   .. الزرقاء   •

2010 وامل�ضتقبل  التاريخ   .. العقبة   •
2009 ؟  التاريخ  يقول  ماذا   .. غزة   •

2009  .. االقت�ضادي  الثاين  عبداهلل  امللك  لفكر  قراءة   •
2010  .. املتقدة  التاريخ  �ضعلة   .. نابل�س   •

2010 وال�ضمود  املقاومة  اأ�ضطورة   .. جنني   •
اأذربيجان .. عرو�س القزوين وبالد النفط .. 2010  •

2011 االآر�س  على  ال�ضماء  مدينة   .. القد�س   •

2012  .. ال�ضائعة  اململكة   .. �ضفد   •
2012  .. العرب  خزانة   .. الب�ضرة   •

2013  .. للبحر  امليناء  قاله  ما   .. يافا   •
2013  .. االأعظم  الفرح  مدينة   .. حلم  بيت   •

الكرك .. حكمت القاهرة .. و�ضريت الفتح الثاين للقد�س .. 2014  •
2014.. امل�ضتقبل  ووهج  املا�ضي  عبق  عمان..   •

2015-2014.. و�ضلطان  �ضلطنة   •
2015  .. القد�س  حترير  بوابة  عجلون   •

2015  .. الكروم  واأر�س  االأدوميني  مملكة  الطفيلة   •
2015 االأردن..  يف  القدمية  وامل�ضاجد  واالأ�ضرحة  املقامات   •

  2016 القلوب  مهفى  االأق�ضى  امل�ضجد   •
االجنليزية  الطبعة   2018 القلوب  مهفى  االأق�ضى  امل�ضجد   •

2018 راأيتها   كما   .. •     اإثي�وب�يا 
2018 والنبي  الراهب  ق�ضة   .. الر�ضا�س  •     اأم 

البحري والنقل  االأردن  وم�ضرية..  •     رواد 
النهر الكرامةوحار�ضة  حافظة  •     ال�ضلط.. 
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