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مقدمة
شخصية فذة ُ
ظلمت وجرى التعتيم عليها
اذا كان من ف�ضل خلروج هذا الكتاب ليكون بني �أيدي القراء ,فهو
للرئي�س حممود عبا�س "ابو مازن" رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ,رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الذي
حافظ على �إرث ال��راح��ل ال�شقريي وداف��ع عنه لتبقى راي��ة الكيانية
الفل�سطينية قائمة ويظل ا�سم فل�سطني ماثال يف ارادة �شعبها حتى
تقوم الدولة الفل�سطينية العتيدة التي يعمل الرئي�س ابو مازن على
جت�سيدها.
فقد كنت حتدثت �أمامه عن فكرة ت�أليف كتاب عن الراحل احمد
ال�شقريي وح�ين ر�أي��ت اهتمام الرئي�س عبا�س ودف��اع��ه ع��ن م�سريته
وتراثه وت�سمية اكرب قاعة يف حرم الرئا�سة با�سمه وجدت منه ترحيبا
وت�شجيعاً ومتكيناً فم�ضيت افكر كيف ميكنني ان احيط معرفة بهذه
ال�شخ�صية القائدة الكبرية ,و�أن انقل ه��ذه املعرفة ال��ى ن�ص مكتوب
يحويه ك�ت��اب ,مل تكن املهمة �سهلة الن ال��راح��ل اح�م��د ال�شقريي يف
�شخ�صيته الرثية املتنوعة كان �سهال ممتنعا ...الخ.
يحار الدار�س يف تقييم �شخ�صية الراحل �أحمد ال�شقريي �أول رئي�س
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وباعث الكيان الفل�سطيني احلديث،
لي�س لقلة امل�صادر واملراجع والوثائق والأوراق فهي كثرية ،فالراحل
�شرح نف�سه كثريا م��ن خ�لال كتاباته وم��ذك��رات��ه وخطبه ومرافعاته
ومداخالته ،ومالحظاته وتقاريره ،فلم يرتك حدثا �إال �سجله� ،أو تكلم
فيه او كان له فيه ر�أي ،طاملا تداخل ذلك مع ق�ضيته الفل�سطينية �أو
حتى مع �إميانه بفكرته العربية التي ظل مي�سك بها منذ وعيه على
احلياة ال�سيا�سية.

ميدان ال�ساعة يف يافا
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ال�شقريي �شخ�صية مركبة ومعقدة وان بدت �سهلة وب�سيطة او
مبا�شرة يرى فيها البع�ض �شخ�صية ذكية وعبقرية ومتنوعة املواهب
حني يرجتل خطيباً او يقر�أ ن�صو�صه وبياناته ومذكراته او ي�سمع
�صوته املجلجل ونرباته العميقة الوا�ضحة ،وخمارج حروفه الرنانة ،يف
حني يراه اخرون ممن تابعوه او ر�صدوه او عملوا معه مت�سرعاً احيانا
لدرجة كبرية ،ومندفعاً وغري حمت�سب لدرجة "الهوج"" ،و�شخ�صية
طحي�شة ودمياغوجية" يخلط اال�شياء وال يرتاجع او يقبل الهزمية
او ان�صاف احللول ،وتقليدياً ال يغري ب�سهولة يف�ضل ان يتكلم على ان
ي�سمع ويبادر وال ينتظر وال مييل الى اال�ست�شارة ،نزعة فردية يرى
يف ر�أي��ه ال�صواب ،واليجامل كثريا ،وال يقلب االم��ور حيث يجب ان
تُقلب وي�ستعجل اال�شياء وت�أخذه العاطفة باالثم ،ويحب ان يعمل مع
اجلماهري ال مع القيادات ،ومع االفراد الذين ير�أ�سهم ولي�س مع من
يوازونه يف امل�س�ؤولية والقيادة من اع�ضاء الفريق ,وكما قيل انه مل يكن
دميوقراطيا وكان يعتقد �أن من حقه كتم اال�شياء عن رفاقه.له �أ�ساليب
عديدة ي�ستمر يف حماوالته وال ير�ضى ان�صاف احللول .لي�س من ال�سهولة
اخلروج بحكم ثابت على �شخ�صيته التي ُحكم عليها مبعايري خمتلفة
وب ��آراء متباينة ،ومل ا�ستطع و�أن��ا �أق��ر�أه يف كتبه ومن اق�لام االخرين
وجتاربهم يف العمل معه ان �أحدد له �شخ�صية 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�سب لقيادة ال�شعب الفل�سطيني يف تلك املرحلة فتحم�س له ودافع
عنه ،مثل املنا�ضل عزت دروزة يف مواجهة املفتي احلاج امني احل�سيني،
ومثل الرئي�س حممود عبا�س ال��ذي ك��ان معجبا بجوانب �شخ�صيته
ور�أى انه مل ين�صف فعمل على ان�صافه با�ستمرار ول��ذا امر بت�سمية
قاعة با�سمه وهي الأكرب يف املقاطعة حتمل ا�سم احمد ال�شقريي كما
�أكد على ع�ضويته الثابتة يف املجل�س الوطني.
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ال ي��رى الرئي�س عبا�س ان �شخ�صية ال�شقريي ال نواق�ص فيها
ولكنه يراه قائدا ا�س�س �أ�شياء كثرية بد�أ بها وبد�أت معه ،وترك عليها
ب�صماته وتركها ملن بعده ،فهو م�ؤ�س�س جي�ش التحرير الفل�سطيني
وال�صندوق القومي ومركز االبحاث و�أول اذاعة فل�سطينية ،ويف زمن
ادارت��ه ت�أ�س�ست احت��ادات الطالب والعمال وامل ��ر�أة وهياكل عديدة يف
املنظمة التي كانت وطن ال�شعب الفل�سطيني يف املنفى واط��ار جتمعه
املعا�صر بعد النكبة.
حار الكثريون يف قراءة احمد ال�شقريي ،فمنهم من جمده وهم
قليلون ،ومنهم من نال منه وافرتى عليه وظلمه وعمل �ضد ما اجنز
او �ضد كل فكرة حملها ودعا اليها.
فال�شقريي الذي رمى حجرا يف بركة احلياة ال�سيا�سية العربية
الراكدة والآ�سنة �أثار حفيظة النظام العربي التقليدي ورموزه الذين
قبلوه على م�ض�ض حينما دعمه الرئي�س امل�صري جمال عبد النا�صر
واراد به ومن خالله ان "يج�س" نب�ض حالة ال�شعب الفل�سطيني وان
يخترب عمق حركته حتى اذا ما �ضعف عبد النا�صر يف هزمية 1967
دفع ال�شقريي الثمن ،وبالكاد قبله زعماء النظام العربي اال�سا�سيون
ان ��ذاك ليح�ضر ق�م��ة ت ��أب�ين الق�ضية الفل�سطينية يف اخل��رط��وم يف
�آب 1967والتي خرجت منها و�صايا ثالث هي الالءات ال�شهرية يف حني
�صادروا الو�صية الرابعة لل�شقريي والتي كان يريد بها ان ال يفاو�ضوا
نيابة عن ال�شعب الفل�سطيني حتى ال يتنازلوا �أو يذهبوا بهذا الطريق.
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قبله ال�ق��ادة ال�ع��رب على م�ض�ض ،وت��رك��وه يلعب يف ال��وق��ت بدل
ال�ضائع ل�سنوات هي يف كفاح ال�شعب الفل�سطيني قليلة ،بد�أت بت�أ�سي�س
املنظمة عام  1964وانتهت بهزمية النظام العربي عام  .1967جاءوا به
لرفع العتب وا�سكات اال�صوات الفل�سطينية التي بد�أت تعلو وتتحرك
وظ�ن��وا ب��داي��ة ان��ه �سي�ساعدهم على اح�ت��وائ�ه��ا ،واذا ب��ه ي�ضخم هذه
اال�صوات ويحاول ان يفجر طاقاتها باقرتاحاته ومناوراته وخروجه
على "الن�ص العربي" التقليدي الذي و�ضعوه له يف اجلامعة العربية
حني التقوا يف القمة العربية االولى.
مل يكن ي��درك بع�ض اق�ط��اب النظام العربي ال��ذي��ن ع��ادوه منذ
اليوم الأول و�أخفوا عداءهم له �إلى �أن متكنوا من االنق�ضا�ض عليه
بعد هزمية  1967وحتى قبل ذلك �أنه ي�ستطيع بـ"ال�شيك" الذي بدون
ر�صيد وق��د منحوه ل��ه ي��وم �أع�ط��وه تعليمات م��ن ث�لاث��ة �أ�سطر و ّف��ر
عبد النا�صر كتابتها �أن��ه �سي�ضع من ه��ذا الن�ص الب�سيط والهام�ش
ال�ضيق ال��ذي �أرادوا منه �أن يقيدوا حركته يف اط��ار تفقد التجمعات
الفل�سطينية و�صرف الوعود التخديرية لها و�إذا بهم يرونه ي�ضع جي�شا
حتى و�إن كان منزوع الإرادة رهنه بقيادتهم وب�أوامر عوا�صمهم ور�أوه
يدرب وينظم ويعد ويدعو النتخابات تارة ولت�شكيل �أول جمل�س وطني
يف القد�س ،كانوا قد فوجئوا به يف قمتهم االولى وحتى الثانية والى
�أن انعقدت قمة اخلرطوم فقد وجدوا �أن ثمار الهزمية التي واجهوها
ميكن جتيريها وتربيرها وجعلهم قادرين على االطاحة به حتى من
�سكوت الذين عملوا على اختياره وتوكيله ،فكان ل�سان حاله �ساعتها
مع عبد النا�صر حني مل ي�ستقبله بعد الهزمية وحني مل ي�ستقبله �أحد
من قيادات عبد النا�صر فقد رحب حممد ح�سنني هيكل با�ستقالته

9

وكذلك قيادات �أخرى ترتب م�شجباً يعلقون عليه هزميتهم ,فوجدوا
يف ال�شقريي كب�ش ف��داء ومل يكن من بني كبار امل�س�ؤولني امل�صريني
من يبكي عليه �أو ي�أ�سف من اجله و�ساعتها وك�أنه يقول" :حتى �أنت يا
بروت�س"!
كان له كل �شيء ومل يكن له �شيء ،جاء وحيدا وخرج وحيدا ،مل
يودعه احد حني ا�ستقال وال هتف احد با�سمه حني غادر القاعة ،ومل
يكن �أمامه ووراءه حر�س ،مل يكن له ميلي�شيا وال جي�ش وال حرا�سات
كالتي ر�أيناها لزعماء امليلي�شيات والدكاكني امل�سلحة ،رغم انه م�ؤ�س�س
جي�ش التحرير الذي كانت حالته معه "�شوف وال تذوق" جمرد طوابري
ال ميلك �أوام��ر حتريكها ،حتى اولئك الذين حتم�سوا له ومعه حني
انطلق ليحرك ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته ،مل يكونوا يرون يف ذلك
اكرث من عملية ،يريدون بها ان يزايد بع�ضهم على بع�ض وان يتباروا
يف تغطية �أنف�سهم بالق�ضية الفل�سطينية وادعاء العمل من اجلها ،فقد
كانوا يتوقفون ناقدين حني كان ال�شقريي يتجاوز خطوطهم الهابطة
التي و�ضعوها ،فقد �ضاق به عبد النا�صر نف�سه والذي وفر له حا�ضنة
والدة املنظمة ،فحني زار ال�شقريي ال�صني والتقى زعيمها ماو�سي تونغ
وطلب منه �سالحا جرى ار�ساله الى ميناء اال�سكندرية ،اثار ذلك غ�ضب
عبد النا�صر وا�ستنكاره ،وهذا ما جعل ال�شقريي يندم وينتظر عقوبة
حني قال :اف�ضل ان ا�ستقيل على ان تخ�سر ق�ضيتي عبد النا�صر.
كان على ال�شقريي ان يلعب على التناق�ضات العربية والتباينات
ال�شديدة يف مرحلة ت�أ�سي�س املنظمة و قبل هزمية  1967وبعدها ،ولكنه
مل ي�ستطع ان يجامل فاوقعوه و�صادوه وت�سببوا يف �إقالته ودفعوا به
�إلى اال�ستقالة ،وهو يف ذلك �شخ�صية تختلف عن الرئي�س يا�سر عرفات
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الذي ا�ستطاع ان مي�شي على احلبل العربي امل�شدود وان يتعامل مع كل
التناق�ضات ب�سبب اعتماده على قدرات �شعبه مبا�شرة وتفجريه لثورته
ووجود م�سلحني معه ،وب�سبب توليده للقرار امل�ستقل حني جاء به من
رحم املقاومة ومل ي�أت من ملف اجلامعة العربية كما كانت احلالة يف
مرحلة ال�شقريي.
رحمك اهلل يا ابا مازن فقد د�شنت طريقاً ال�ستعادة فل�سطني ما
زال احرارها مي�شون عليه ,ويدميون من م�سالكه بال�شهداء �إلى �أن تبلغ
يوم التحرير واال�ستقالل وترفرف راية فل�سطني عالية مهما طالت
امل�سرية وتعقدت امل�سالك.
ك��ان النظام العربي التقليدي يريد �أن يولد نظاماً فل�سطينيا
�شبيهاً وتابعا له يحمل نف�س �سماته ومالحمه ويجل�س حتت نف�س
�سقوفه وقد قبل ال�شقريي ذلك لكنه عمل كما يعمل النمل يف ا�سلوب
ال�تراك��م وتو�سيع ال�ه��وام����ش وا�ستمالة اط ��راف عربية لدعمه مثل
اجلزائر وال�ع��راق ان��ذاك يف وج��ه �أط��راف متنعت كال�سعودية وتون�س
ودول اخرى ارادوه �صبيا يف خدمتهم و لكنه ما لبث ان �شب عن الطوق
ب�سرعة ولوال ان هزمية  .1967ح�صلت ما بد�أ يف بنائه دون ان ي�ستكمله
لكان له معهم ولهم معه حديث ومواقف اخرى ولكن الواقع عاك�سه
فاختب�أوا خلف هزميتهم عام  .1967لقد قدموه قرباناً وانق�ضوا عليه
حتت دخان املقاومة التي انطلقت عام  1965ور�أوا فيها بديال تكتيكيا
فح ّيوها خلوفهم منها ولي�س قناعة بها اذ حاولوا احتواء فتح بعد ان
ف�ضحت بانطالقتها الهزمية العربية وطرحت بديال لها يف عمليات
�أولية كانت ت�شي بانطالقة حرة وواعدة.
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كان ال�شقريي حتى وهو يف عنفوان خطابته ويف َج َي�شان ا�ستقبال
اجلماهري له يف فل�سطني "ال�ضفة وقطاع غزة و�شرق القد�س" ويف
عوا�صم عربية عديدة زارها والتقى الفل�سطينيني فيها ,كان يدرك ان
حركته مرتبطة بر�ضى م�ؤمترات القمة عنه او ر�ضى القرار العربي
املتناق�ض عن عمله ،فكان مطلوباً منه ان يحتكم الى االطراف العربية
التي مل تكن كلها را�ضية عنه ,او عن ادائ��ه ,لي�س النه على خط�أ بل
انه يحرجهم ويخرج ب�أعماله عن اتفاقياتهم املخفية وغري املعلنة مع
الغرب و�إ�سرائيل التي التزموا فيها خا�صة اتفاقيات الهدنة عام 1949
وبعد ذلك.
ك��ان ال�شقريي ي��رى ب ��أمل ان اليد العربية التي ميدها النظام
ال�ع��رب��ي تخنق الفل�سطينيني وت�ل�ت��ف ع�ل��ى اع�ن��اق�ه��م ب��رغ�ب��ة عربية
وا�سرائيلية فكان الفل�سطيني ُيطارد ويمُ نع من ذكر فل�سطني او العمل
من اجلها او حتى العمل يف بالد عربية عديدة مينع من العمل فيها او
حتى الدخول اليها الن احلركة ال�صهيونية كانت تطارد الفل�سطينيني
وت�ضيق عليهم خ��ارج فل�سطني ولي�س داخلها فقط ويكفي ان يقر�أ
امل��راق��ب رواي ��ة ال��راح��ل املنا�ضل غ�سان كنفاين (رج ��ال يف ال�شم�س)
ليدرك ذلك.
كان ال�شقريي يدرك ان ا�سرائيل ال تريد ان تكون قيادة ال�شعب
الفل�سطيني منه وانها ال تريد ان تعرتف بال�شعب الفل�سطيني حتى وان
جرى االعرتاف بالق�ضية فالق�ضية عند الغرب واحلركة ال�صهيونية
وبع�ض النظام العربي ال تعني ال�شعب الفل�سطيني وامنا تعني �شعارا
�أ�صم ال داللة له لذا كان يح�س انه يتحرك بق�ضيته يف حقل �ألغام وانه
مكبل وان الذين يغ�ضبون منه اكرث من الذين ير�ضون عنه.

12

الشقيري

ن�ع��م ،لقد و ّف��ر ال�شقريي االط ��ار وال��راف�ع��ة والكينونة الأول��ى
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��ص�ب�ح��ت � �ض ��رورة و�أ� �ص �ب��ح ال ��دف ��اع ع�ن�ه��ا وعملها
وتطوره واجبا وطنيا �ضروريا ال منا�ص منه ،فلوالها لت�شتت ال�شعب
الفل�سطيني مرة اخرى ولوال اعادة بناء م�ؤ�س�ساتها حتى بعد "او�سلو"
لفقد الفل�سطينيون وطنهم املعنوي و�إطار ن�ضالهم ال�شرعي املعرتف
به "منظمة التحرير الفل�سطينية" وال��ذي �سي�شكل حا�ضنة الدولة
العتيدة ..دوله فل�سطني.
كان النظام العربي يتعامل مع الق�ضية الفل�سطينية كما كانت
قبيلة متيم العربية يف اجلاهلية تتعامل مع ربها الذي كانت ت�صنعه
من التمر ،فان جاعت اكلته ،والنظام العربي التقليدي ال��ذي ي�أخذ
�شرعيته من دعم االجنبي وحمايته كان يقدم الق�ضية الفل�سطينية
حني يقاي�ض او ي�ساوم عليها كفاتورة لبقائه وي�سارع للت�ضييق على
الفل�سطينيني ،ما كان ذلك يف �صاحله ويرتكهم حني ال يكون مطلوبا
منه الت�ضييق ال��ى ان ك��ان��ت "او�سلو" ف�ك��ان االح�ت�لال احيانا �أرح��م
من وط�أة بع�ض اطراف النظام العربي ،حيث ا�ستطاع الفل�سطينيون
ان يعربوا عن انف�سهم حتت االحتالل ب�أكرث مما كانوا قادرين على
التعبري عن ق�ضيتهم وهم يف قب�ضة انظمة امنية عربية ظلت ترى
امانيهم وتطلعاتهم من خالل ملفاتها االمنية.
كان ال�شقريي �سليط الل�سان غري جمامل ولو مل ينجز بعد ان
ا�س�س املنظمة �سوى بع�ض كتبه التي ف�ضح فيها تعامل النظام العربي
مع ق�ضيته ،لكان يف ذلك اجناز عظيم كما كان �شفافا ب�شكل كبري كتبت
عنه يف ال�صفحات التي يحويها هذا الكتاب من خالل ما حتدث به عن
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نف�سه وما حتدث به عنه رفاقه الذين تعاملوا معه من عرب وغريهم
ور�صدت حلظات فرحه وا�ستب�شاره وحلظات �ضيقة وي�أ�سه وما قاله عنه
الكتاب واملفكرون وال�صحفيون وحتى �أ�سرته ووجدت اي�ضا يف م�ؤلفاته
�صورة ل�شخ�صيته العربية الفل�سطينية امل�سلمة املنا�ضلة ،ورغ��م انه
خدم انظمة انقلبت عليه �شخ�صياً وعلى ق�ضيته� ,إال انه ظل قادراً على
التخل�ص من ر�ؤيتها وهيمنتها و�أن ينفتح بق�ضية �شعبه على اطراف
دولية كان بع�ض النظام العربي ب�سبب ارتباطاته الغربية يعاديها مثل
االحتاد ال�سوفيتي وال�صني.
راه��ن ال�شقريي على الأم ��ة و �آم��ن بها "�آمن بالعروبة عرقاً"
دون تع�صب وبالعربية لغة اب��دع من خاللها وهو ال��ذي اتقن اللغات
وحا�ضر بها ورافع عن ق�ضايا �أمته وق�ضايا ان�سانية عديدة ومل يهز
�إميانه مواقف عربية ت�آمرت على ق�ضيته او اخرى �ضيقت عليه بل ظل
�إميانه ب�أمته ورموزها قوياً وعلمته التجارب وهو عربي حتى النخاع،
�أن ال ي�سلم القرار الفل�سطيني وان ال ي�شرك به وان يحافظ عليه ,ما
ا�ستطاع الى ذلك �سبي ً
ال لأنه مل يكن يثق وهو يرى ما كان يجري ،وقد
خل�ص ذلك بقوله عن موقف اط��راف يف النظام العربي من ق�ضيته
بالقول" :كانوا يت�آمرون على ق�ضيتي يف الغرف املغلقة ويطلبون مني
ان ا�صرح عن انت�صاراتهم لهذه الق�ضية يف العلن!".
مات ال�شقريي املظلوم واملفرتى عليه ويف نف�سه غ�صة كتب عنها
لأ�صدقائه و�أقاربه يف نهاية حياته حني قال":اخذوا القد�س مني" بعد
�أن ر�أى اجلنود اال�سرائيليني يف حزيران  1967يقتحمون م�سجدها
و�أدرك انها �ضاعت حني ر�أى اكرب دولة عربية وقد ح�ضنت يف عا�صمتها
�سفارة ا�سرائيلية يرفرف فوقها علم �إ�سرائيل بعد �أن ذهب زعيمها الى
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القد�س و�ألقى خطاباً يف الكني�ست ،فلم يحتمل قلبه امل�شهد ،ولعل من
ال�صدف ال�سوداء انه يف يوم رفع العلم اال�سرائيلي يف �سماء القاهرة التي
قالت له بداية" :حي على اجلهاد" وبثت اغنية "اخي جاوز الظاملون
املدى" يف افتتاح القمة التي ولدت فيها املنظمة ،ففي نف�س اليوم الذي
رفع العلم اال�سرائيلي يف �سماء القاهرة فا�ضت روح ال�شقريي للبحث
ع��ن ف�ضاء اخ��ر وج��دت��ه ال��ى ج��ان��ب ام�ين الأم ��ة اب��ي عبيدة ع��ام��ر بن
اجلراح يف غور الأردن حيث او�صى ال�شقريي �أن يدفن ليكون يف اقرب
مكان ي�ستطيع برفاته �أن يكون الأقرب �إلى القد�س التي ق�ضى دونها.
ي ��رق ��د ال �� �ش �ق�ي�ري ال� ��ى ج ��ان ��ب ال �� �ص �ح��اب �ي�ين م� �ع ��اذ ب ��ن ج�ب��ل
و�شرحبيل بن ح�سنة وغريهما من ال�صحابة.
بعد كل ما قر�أت عنه ,وله ,وما �سمعت عنه مما له وعليه ،ا�ستطيع
ان اقول ان اخلالف على ال�شقريي يف تقييم دوره التاريخي وقيمته مل
ينل مما اجنز ،فقد بقي عندي علماً من ابرز اعالم فل�سطني و�سارية
يحتاج املرء ان يرفع ر�أ�سه كثريا لرياها ويرى رايتها خفاقة.
لو اتيح لل�شقريي �أن يكون طليقاً دون �أن يحا�صره ملوك العرب
ور�ؤ��س��ا�ؤه��م ويح�سبوا عليه خطواته و�أنفا�سه وي�شكوا يف كل خطوة
خطاها ،لكان عمل الكثري ولكان اعطى من عمره يف امل�س�ؤولية التي
اعطاها لت�أليف كتبه الكثري �أي�ضا.
رحم اهلل هذه القامة الفل�سطينية العربية العالية وجزاها عن
�شعبها الفل�سطيني خرياً ،و�إذا كان من عرفان متوا�ضع له ،فاين �أقدم
ه��ذا الكتاب ت��ذك�يراً بف�ضله وا� �ض��اءة ل�شخ�صه وت��أك�ي��دا على عرفان
الآخرين من االوفياء ل�سريته.
							
�سلطان احلطاب
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المناخ السياسي الفلسطيني
ما قبل الشقيري وما بعده
ه��ل ت�غ�ير االم ����س ع��ن ال �ي��وم اذا م��ا ادرك �ن��ا جم ��ددا ان التفكري
ال�صهيوين م��ا زال ي��ذه��ب يف اجت��اه ط��رح الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة املمثلة
لال�ستعمار الغربي ومل�صالح ا�سرائيل ما �سمي �صفقه القرن ل�صالح
التو�سع اال�سرائيلي.
لقد كان هذا النمط من التفكري والتعامل ،الأ�سلوب املحبب واملفيد
يف احلركة ال�صهيونية واالنتداب الربيطاين ،بحيث توجه الطرفان
معا الى الزعامات العربية يف القاهرة ودم�شق وعمان وبغداد وبريوت
يتلم�سان لديها البحث عن حلول يف مقابل� ،أي مقابل ميكن �أن يقبل
به زعماء هذه العوا�صم �سواء �أك��ان �شخ�صيا �أم اقليميا ،فان احلركة
ال�صهيونية م�ستعدة لتلبيته ما دامت �ستح�صل على ما تريد وذلك بان
تتمكن من الف�صل بني الق�ضية الفل�سطينية والفل�سطينيني ،وهكذا
ا�صبحت العوا�صم العربية املحيطة بفل�سطني العناوين التي تتوجه
اليها قيادة الوكالة اليهودية .لذا بقيت احلركه ال�صهيونيه تعمل يف
او�ساط النظام العربي بو�سائل خمتلفة خا�صة يف ال�سنوات االخرية
وهي ت�ؤ�س�س ملرحلة من التطبيع املجاين مع النظام العربي كما اليوم.
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مت�سكت احل��رك��ة ال�صهيونية منذ ال�ب��داي��ة مبقولة �أن الق�ضية
الفل�سطينية �شيء يختلف متاما عن ال�سكان الفل�سطينيني ووجدت يف
هذا جتاوبا كبريا من كثري من �أنظمة النظام العربي ،وبال �شك ف�إن
احلركة ال�صهيونية كانت تبحث عن �إثبات ملقولة هرتزل "ار�ض بال �شعب
ل�شعب بال �أر�ض" فوجدتها احيانا ،الأمر الذي �أعفاها من االعرتاف
بحقوق هذا ال�شعب بل بوجوده ،والى يومنا هذا ال يزال ال�سيناريو دون
تغيريمنذ وعد بلفور الذي اطلقته احلكومة الربيطانية.
ففي ع��ام � 1936ضغطت بريطانيا ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ق��وم ب��االن�ت��داب
على فل�سطني على االن�ظ�م��ة العربية مل�ساعدتها على وق��ف ال�ث��ورة
الفل�سطينية الكربى حيث عمل امللوك والر�ؤ�ساء العرب على ال�ضغط
على الفل�سطينيني وقيادتهم وثورتهم اللقاء ال�سالح.
وتعهدوا "ب�أن �صديقتهم بريطانيا �ستجد حال ع��ادال للق�ضية
الفل�سطينية وك��ان م��ا كان" .ويف ع��ام  1948ق��ال��وا" :نحن �سندخل
لتحرير فل�سطني .ودخلوا فعال وك��ان ما ك��ان وم��ع ذل��ك ال نريد �أن
ن�صدق ال��واق��ع حتى ال ي�صاب ال�شعب باالحباط ،وينتهي به الأم��ر
�إلى الهزمية النف�سية واال�ست�سالم .ولكن الى متى؟ عادوا من جديد
لريفعوا �شعار "قومية املعركة" .هذه املرة بدون الفل�سطينيني بدون
ال�شعب ،وا�صروا على �أن الق�ضية تختلف عن ال�شعب ،فالق�ضية همهم
الأول ،اما ال�شعب فهو �أعجز من �أن يفعل �شيئا .وب�صورة �أدق ،يجب
�أن ال يفعل �شيئا ،فهو جمموعة من االنهزاميني الذين باعوا الأر�ض
والوطن والق�ضية!!! هذه هي ال�صورة الرا�سخة يف ذهن وم�سلكيات
النظام العربي.
واليوم �أي�ضا وق��د ذهبوا ال��ى ور�شة املنامة باوامر من الواليات
املتحدة يف حماولة منها لعقد كامب ديفيد ثالثة يكونون فيها �شهوداً
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ور�شة املنامة

على ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،فقد ظلوا يف اكرثهم ال يلتزمون
بالقرارات التي �سيتخذونها يف العلن يف قممهم ،كما حدث يف قمة تون�س
عام  2019حني قالوا "نلتزم مبا يلتزم به الفل�سطينيون ونقبل مبا يقبل
به الفل�سطينيون" لكن ذلك �شيء والواقع الذي جرى يف املنامة �شيء
�أخر ,وقد خل�ص ال�شقريي مثل هذا املوقف عندما قال":يت�آمرون على
ق�ضيتي يف الغرف املغلقة ويطلبون مني ان ا�صرح عن انت�صاراتهم يف
العلن!!".
الفل�سطيني يف كل مكان من وطن"قومية املعركة" م�ضطهد،
والق�ضية هي ق�ضية كل من كان يف وطن "قومية املعركة" .معادلة
بحاجة الى فهم ولي�س من ال�ضروري �أن نفهم .وان �س�ألنا ،فال يحق لنا
�أن ن�س�أل ،فهي �أمور بني الدول و�أ�سرار بني الكبار ،فال مكان لل�صغار
بينهم ،ون�ح��ن ال�صغار  .اذا اختلفت م��ع امل�صري ي�ق��ول ل��ك" :نحن
�ضحينا من �أجلكم يا �شعب فل�سطني بع�شرات الأل��وف من ال�شهداء،
ومباليني اجلنيهات ،وحتملنا ال�ضيم واجلوع يف �سبيل ق�ضيتكم" ،هل
هذا �صحيح؟ اذا این �شعار "قومية املعركة"؟ وهذا ينطبق على غري
امل�صري من اجلن�سيات العربية.
وال���س��ؤال ام��ام ك��ل تلك ال�ت��داع�ي��ات ال�ت��ي ك��ان��ت ت�صيب الق�ضية
الفل�سطينية وال�ت��ي ك��ان موقف النظام العربي احيانا �سلبيا فيها:
هل كان القادة الفل�سطينيون على علم باملواقف العربية؟ وهل كانوا
ي�ستطيعون ف�ضح اخلفي وال�سلبي منها؟ ام ان عليهم ان يثنوا او
ي�صمتوا ،او يدفعوا الثمن ان رف�ضوا؟
لقد قالها الرئي�س الراحل يا�سر عرفات با�شكال خمتلفة ولكن
ال��رئ�ي����س حم �م��ود ع�ب��ا���س ق��ال�ه��ا ب�شكل اك�ث�ر ع�لان�ي��ة ح�ين ك��ان ي��رد
علىاملتدخلني يف ال�ش�أن الفل�سطيني او ال�ق��رار الفل�سطيني والذين
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كانوا يعملون على طم�س القرار او الت�آمر عليه (حلوا عنا) لقد قالها
حني بلغ ال�سيل الزُّبى وحني كان النظام العربي يتعامل مع الق�ضية
الفل�سطينية تعامال �أمنيا وعرب �أجهزة املخابرات وحني كان التدخل
وا�ضحا يف تبني ق�ي��ادات فل�سطينية خملوعة او م�ط��رودة او فا�سدة
وال���ش��د على �أي��دي�ه��ا وا�ستعمال امل��ال وال�ن�ف��وذ لإع��ادت�ه��ا على ح�ساب
ال�ق��رار الفل�سطيني ،وتلك حم��اوالت كانت وم��ا زال��ت ال تخفى على
�أح��د وكلها ت�صب يف اط��ار التحري�ض على القيادة الفل�سطينية .لقد
بقي الفل�سطينيون -وه��ذا ما ظل ي�شري اليه ال�شقريي -مطاردين
وم�ضطهدين يف الأر�ض العربية رغم انهم كانوا خارج دائرة االحتالل
الإ�سرائيلي املبا�شرة.
ك��ان عمر ال�شقريي مل ي�صل ع�شر �سنوات حني ج��اء وع��د بلفور
طام�ساً ل�لام��اين الفل�سطينية وحتى العربية املخل�صة النا�شئة يف
الوقت الذي بد�أت اقطار عربية تتطلع الى اال�ستقالل فقد �صدر "وعد
بلفور" الذي حمل ا�سمه بتاريخ الثاين من ت�شرين الثاين  1917على
�شكل ر�سالة موجهة �إل��ى الزعيم اليهودي الربيطاين روت�شلد يقول
فيها" :ي�سرين جدا �أن ابلغكم بالنيابة عن حكومة جاللة امللك ب�أن
حكومة جاللته تنظر بعني الر�ضا �إل��ى ان�شاء وط��ن قومي لل�شعب
اليهودي يف فل�سطني وتبذل اجلهود يف �سبيل ذلك على �أن ال يجري ما
ي�ضر باحلقوق املدنية والدينية لغري اليهود يف فل�سطني� ،أو ي�ضر مبا
لليهود من حقوق ".
يقول الرئي�س حممود عبا�س" :يف ه��ذا الوعد تثبت احلكومة
الربيطانية وهما تاريخيا عندما تتحدث عن وجود �شعب يهودي ،يف
الوقت الذي يحتج كثري من زعماء وقادة اليهود على ا�ستعمال مثل هذا
التعبري ،ملا �سي�سببه من انعكا�سات �سيئة على اليهود .ويبدو وا�ضحا
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اتفاقية كامب ديفيد بني الرئي�س امل�صري
انور ال�سادات ومناحيم بيجن رئي�س وزراء
ا�سرائيل وجيمي كارتر رئي�س الواليات
املتحدة الأمريكية عام 1979

�أن فكرة القومية اليهودية م��ن �أب��رع اخ�تراع��ات العقل اال�ستعماري
الربيطاين ،ويف هذا الوعد �أي�ضا متحو احلكومة الربيطانية حقيقة
تاريخية عندما تتجاهل وجود ال�شعب الفل�سطيني على �أر�ض فل�سطني،
وترف�ض جم��رد اال� �ش��ارة اليه اال بعبارة غ�ير ال�ي�ه��ود ،وك� ��أنّ الوجود
اليهودي يف فل�سطني الأ�صل ووج��ود ال�شعب الفل�سطيني طارئ عابر
بال �أ�صول وال جذور وبالتايل فانه ال ميلك �أية حقوق يف هذا الوطن
تتجاوز احلقوق املدنية والدينية".
وهذا ما طبق بال�ضبط بعد عقود عدة من اتفاقية كامب ديفيد
ب�ين ال��رئ�ي����س امل���ص��ري ان ��ور ال �� �س��ادات وم�ن��اح�ي��م بيجن رئ�ي����س وزراء
ا�سرائيل وجيمي كارتر رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية .ونالحظ
يف هذه االتفاقية ا�ستمرار التوجه نحو الزعامات العربية خارج حدود
فل�سطني لتنطق با�سم ال�شعب الفل�سطيني وتتحدت بالنيابة عنه،
وتعقد االتفاقيات با�سمه .وال ميكن لنا �أن نت�صور �أن ا�سرائيل تتنازل
ع��ن احتاللها ل�صحراء �سيناء ل��و مل ي�ت�ن��ازل ال���س��ادات ع��ن احلقوق
الوطنية لل�شعب الفل�سطيني ،ففي كامب ديفید ا�ستكملت عنا�صر
وع��د بلفور ونفذ ب�ح��ذاف�يره عندما اع�ترف��ت �أك�بر دول��ة عربية ب��أن
حقوق ال�شعب الفل�سطيني ال تتجاوز احلقوق املدنية والدينية ،ومتت
عملية املقاي�ضة بني زعامة م�صر وزعامة ا�سرائيل على ح�ساب ال�شعب
الفل�سطيني ،وهذا ما حاولت �إ�سرائيل �أن تنفذه �أو تفهمه من خالل
اتفاقيات او�سلو حني �صادرتها.
وم��ا ان و�صل عمر وع��د بلفور مائة �سنة حتى جت��دد على �شكل
وعد ترامب الذي اعطى القد�س عا�صمة ابدية ال�سرائيل ونفى حل
الدولتني واجماع املجتمع ال��دويل يف ق��رارات ال�شرعية الدولية وها
هو النظام العربي جمددا يتماهى بع�ضه يف املوقف االمريكي لت�سدد
احلقوق الوطنية الفل�سطينية فاتورة حماية بع�ض االنظمة نف�سها من
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الغ�ضب االمريكي ولتك�سب احلماية الأمريكية التي ظلت عند بع�ض
االنظمه بديال حلماية �شعوبها.
�أم��ا �صك االن �ت��داب ،فقد �أع�ل��ن م�شروعه م��ن قبل ع�صبة الأم��م
املتحدة بتاريخ  ،1921/7/6وو�ضع مو�ضع التنفيد يف ،1923/9/29
خموال احلكومة الربيطانية حق ممار�سته وتطبيقه ،وت�ضمن حيثيات
مقدمة و( )28م��ادة تو�ضح ح�ق��وق وواج �ب��ات احلكومة املنتدبة ويف
املقدمة نرى ان ع�صبة الأمم املتحدة قد تبنت وعد بلفور م�شرية �إلى
�أن الدول احلليفة قد �أ�سندت مهمة تنفيذه الى بريطانيا.
تلك هي خطوط ال�سيا�سة الربيطانية يف فل�سطني والتي حتددت
معاملها يف خ�ضم ا�ستعار ال�ث��ورة الفل�سطينية ال�ك�برى وال�ت��ي ميكن
تو�ضيح النقاط التي هدفت اليها بالتايل:
 .1تغييب الوجود الفل�سطيني برف�ض قبول ممثلي ال�شعب للتحدث
با�سم ال�شعب ،بحجة �أنهم ميار�سون الإره ��اب والت�أكد �إن دعت
ال���ض��رورة �إل��ى دع��وة املعتدلني م��ن ال��ذي��ن ي�ع��رف �سلفا �أن�ه��م ال
ميثلون احدا .وهذا يعني الغياب الكامل للفل�سطينيني.
لقد د�أب ال�ن�ظ��ام ال�ع��رب��ي يف معظمه على امل��واف�ق��ة على تغييب
الفل�سطينيني او التواط�ؤ من اجل تغييبهم وهذا االمر ما زال م�ستمرا
فالعرب يذهبون الى كامب ديفيد امل�صريه بدون الفل�سطينيني والى
ور�شه البحرين اي�ضا وهم مدعوون الى م�ؤمترات الحقة يف الواليات
املتحدة يف الوقت الذي ميتنع الفل�سطينيون عن احل�ضور.
 .2فر�ض القادة العرب �أو�صياء على ال�شعب الفل�سطيني ،يتحدثون
با�سمه وينوبون عنه ،من اجل حتقيق هدفني يف �آن معا� ،أولهما:
ان �ك��ار وج ��ود ال���ش�ع��ب الفل�سطيني وث��ان�ي�ه�م��ا :مت�ي�ي��ع الق�ضية
وت�ضييعها عندما تكون بني �أيدي �أنا�س بعيدين عنها ،باال�ضافة
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�إل��ى خ�ضوعهم ال�ت��ام لل�سيا�سة الربيطانية ،وك��ذل��ك ا�ستغالل
الق�ضية الفل�سطينية لتحقيق مكا�سب �شخ�صية �أو ُقطرية �ضيقة
على ح�ساب التنازالت التي تتم من حقوق ال�شعب الفل�سطيني.
 .3ك�سب ال��وق��ت الف�شال ال�ث��ورة الفل�سطينية واحباطها ،وم��ن ثم
(تهدئة اخل��واط��ر) باحلديث ع��ن احل��د م��ن الهجرة اليهودية،
واحلديث عن رف�ض فكرة التق�سیم ،وا�ستعمال احلكام العرب �أدوات
تلطيف قادرة على ك�سب ثقة ال�شعب الفل�سطيني وهذا ما يف�سر
النداء ال�شهري الذي وجهه ه�ؤالء القادة �إلى الثوار الفل�سطينيني
اللقاء ال�سالح واالعتماد على (�صديقتهم) بريطانيا لو�ضع الأمور
يف ن�صابها ال�صحيح ،يف الوقت الذي كانت تعرف بريطانيا �أنها
مقبلة على حرب وان هاج�سها الوحيد ال�سعي لتهدئة الأو�ضاع يف
املنطقة ،واخماد الثورة الفل�سطينية ،حتى تفرغ مل�شاكلها القادمة
مع النازيني والفا�شيني.
 .4ان ال�سيا�سة التي يجب �أن تبقي را�سخة يف عقول الربيطانيني
على املدی البعيد هي ت�سهيل اال�ستيطان ال يف فل�سطني وحدها
بل خارجها �أي�ضا من قبل ال�صهاينة ،وه��ذا ي�ؤكد م��دی ا�صرار
بريطانيا على �صهينة املنطقة كلها وبكل الو�سائل.
ففي مذكرة مفعمة بالأ�سى واحل�سرة واخليبة ،قدمها ممثلو �سكان
املثلث ب�ش�أن اتفاقية رود�س التي عقدت مع ال�صهاينة� ،أر�سلت بتاريخ
 1949/5/22يعرب املوقعون عليها عن عميق قلقهم من التفريط الذي
مت على يد املفاو�ضني العرب ،وقد جاء يف هذه املذكرة انه" :ال نود �أن
نبحث يف الكارثة العظيمة التي �أ�صيبت بها ق�ضية العرب ،وال يف �أن ما
يتمتع به العرب من اال�ستقالل يف بع�ض �أقطارهم رهني امل�صادفات
وعر�ضة للتداول ال �سيما عرب فل�سطني ،وال نود �أن نبحث الأ�سباب
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املادية والأدبية التي تفت يف ع�ضد الأمة العربية من تخادل حكوماتها
وتقاطع دولها وما �إلى ذلك ،الأمر الذي جعل منها �شعبا بائدا ،ملا يف
ذلك من دخول يف �سنن االجتماع ونوامي�س الكون".
لقد كان يجري يف كثري من االحيان القفز عن التمثيل الفل�سطيني
واحلديث با�سمه وتقدمي ال�صفقات ال�سيا�سية على ح�ساب الق�ضية
الفل�سطينية ،كان ذلك باالم�س وهو اليوم ما زال م�ستمرا ،فقد فرط
املفاو�ض العربي بالأر�ض الفل�سطينية وبالإن�سان الفل�سطيني وتهاون
يف احلفاط على ال�شعب الفل�سطيني وك�أن االر�ض واالن�سان واحلقوق
ال قيمة لها.
مل ي�ك��ن م��وق��ف امل�ف��او��ض�ين ال �ع��رب منطلقا م��ن ع��دم االه�ت�م��ام
والالمباالة بحقوق �شعب فل�سطني فح�سب ،بل كان منطلقا من تواط�ؤ
وا�ضح ادى ال��ى ت�ن��ازالت جغرافية رهيبة دون ان ي�شعر اح��د بت�أنيب
ال�ضمري.
�إن خروج العراق من املعركة الع�سكرية عام  1948وان�سحاب جي�شه
ا�ضعفا املوقف العربي يف فل�سطني وفتح ثغرة هامة يف اجلبهة ا�ساءت
كثريا �إلى معنويات ال�شعب .ومن امل�ؤ�سف ان احلكومة العراقية رف�ضت
ا�ستقبال وفد فل�سطيني لال�ستماع لوجهة نظره.
 .5مل يحتج الفل�سطينيون على ا�ستبعادهم عن اجللو�س �إل��ى مائدة
املفاو�ضات ،وه��م املغلوبون على �أم��ره��م ،بل اكتفوا ب��ان يطالبوا
با�ضعف الأمي��ان وهو �أن ي�ست�شاروا وان ُي�س�ألوا عن �أم��ور بلدهم
وق�ضيتهم و�أر�ضهم ،وهم �أدرى بها من املفاو�ضني جميعا ،حتى
ه��ذا الطلب امل�ت��وا��ض��ع مت جتاهله كليا و� �س��ارت امل�ف��او��ض��ات �إل��ى
النتائج املر�سومة لها �سلفا،
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ك��ان ذل��ك باالم�س وه��و يتكرر اليوم كما يف �صفقة القرن وحماولة
متريرها رغم رف�ض الفل�سطينيني القاطع لها.
 .6حتدثت اتفاقية رود�س عن حدود مع ا�سرائيل متجاهال متاما ا�سم
فل�سطني مع ان املناطق املعنية ٍ
ارا�ض فل�سطينية.
وال���س��ؤال اي��ن ك��ان��ت حكومة ع�م��وم فل�سطني ،ال�ت��ي مت جت��اوزه��ا
والتي مل مي�ض علی قيامها عام واحد! وملاذا مل ت�ستدع لتمثل ال�شعب
الفل�سطيني والتي قامت معربة بالفعل عن �آماله و�أمانيه وهي التي
انبثقت عن االجماع الفل�سطيني الذي �ضم كل الزعامات الفل�سطينية
املعرتف بها؟
و�إذا كانت �إ�سرائيل ترف�ض التفاو�ض معها ،وه��ذا م��ؤك��د ،لكن
امل�ؤ�سف �أن اجلامعة العربية جتاهلتها و�أهملتها وانكرت بعد اقل من
�سنة عن �إن�شائها اعرتافها بها ،ففي � 1949/ 10/17أر�سلت حكومة
عموم فل�سطني مذكرة احتجاج �إل��ى الأم��ان��ة العامة جلامعة ال��دول
العربية على عدم دعوتها �إلى ح�ضور دورة املجل�س احلادية ع�شرة .وقد
جاء يف املذكرة" :ت�أ�سف حكومة عموم فل�سطني ا�شد الأ�سف ،اذ جتد
نف�سها م�ضطرة �إلى االحتجاج ال�شديد �إلى الأمانة العامة املوقرة على
عدم دعوتها".
وكل ما فعلته هذه احلكومة املغلوبة على �أمرها الرف�ض ال�سلبي
لهذه امل��واق��ف ،اذ اكتفت برف�ض اي ق ��رارات تتخدها جامعة ال��دول
العربية بغيابها ،ب�صفتها املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني
وقد ال ن�ستطيع �إدانة هذه احلكومة ب�سلبيتها حني نعرف حجم امل�ؤامرة
التي كانت وال زالت تتعر�ض لها الق�ضية الفل�سطينية.
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وهكذا انتهت ب�شكل م�ؤمل مرحلة �أخرى من مراحل ن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني ،حيث ذابت يف �أروقة اجلامعة العربية مالمح ال�شخ�صية
الوطنية الفل�سطينية وحتولت ق�ضية فل�سطني من ق�ضية �شعب له
حقوق م�شروعة ومعرتف بها دوليا �إلى ق�ضية ان�سانية حم�ض ،تتعلق
باطعام وا�سكان الالجئني الفل�سطينيني يف خميماتهم املنت�شرة حول
مدن وعوا�صم الدول العربية والى ق�ضية حدود بني ا�سرائيل والدول
العربية املحيطة .
ح�سب قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة ال�صادر يف  29ت�شرين
الثاين  ،1947ب�ش�أن تق�سيم فل�سطني يفرت�ض �أن تقوم دولة يهودية على
جزء من فل�سطني ودولة فل�سطينية على اجلزء الآخر ،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 �شروط
الدولة الأر�ض وال�شعب وال�سلطة الوطنية .ملاذا؟ لقد تكفلت ا�سرائيل
بجزء كبري من الأر�ض فالتهمته وتكفلت الدول العربية باجلزء الآخر
بني ال�ضم واقامة احلكم الع�سكري ذي ال�صبغة االحتاللية ،اما ال�شعب
فقد ا�صبح الجئا واجلزء الباقي على �أر�ضه غريب!
�أم��ا ال�سلطة يف غ��زة فقد تولت �أم��ره��ا �إدارة احل��اك��م الع�سكري
امل�صري يف غزة فاعتقلت افرادها ورحلتهم �إلى م�صر حتت احلرا�سة
وفر�ضت عليهم عزلة قاتلة ،ثم تولت جامعة الدول العربية بعد ذلك
عملية االجهاز على احلكومة .وهكذا بدا وا�ضحا تبادل الأدوار وانتقال
الكرة من العب �إلى العب ومن عا�صمة �إلى عا�صمة ،ومن م�ؤ�س�سة �إلى
م�ؤ�س�سة حتى حقق الطرفان (الدول العربية وا�سرائيل) ن�صرا �ساحقا
على الق�ضية الفل�سطينية �أر�ضا ،و�شعبا ،و�سلطة وطنية.
بعد �أن ا�ستقر الأم��ر ل�سلطة االن�ت��داب الربيطاين با�ست�صدار
� �ص��ك االن� �ت ��داب م��ن ق �ب��ل ع���ص�ب��ة الأم� � ��م ،ع�ي�ن ه��رب��رت �صموئيل
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مو�سى كاظم احل�سيني

ال�صهيوين اليهودي مندوبا �ساميا على فل�سطني وك��ان وا�ضحا �أن
تعيينه ج��اء تلبية لرغبة احلكومة الربيطانية يف حتقیق بنود وعد
بلفور بتحويل فل�سطني �إلى وطن قومي يهودي ،الأمر الذي �أدركته
القيادات الفل�سطينية يف ذلك الوقت ،فار�سلت مندوبني عنها الى اوروبا
واجنلرتا بالذات لالجتماع بالزعماء الربيطانيني ل�شرح ظالمتهم
هنا ،لعل القيادات العليا الربيطانية تتفهم م�شاكلهم ويكون لديها حد
�أدنی من املو�ضوعية.
ف�سافر مو�سى كاظم احل�سيني على ر�أ�س وفد ي�ضم كال من احلاج
توفيق حماد و�أمني التميمي ومعني املا�ضي و�إبراهيم �شما�س و�شبلي
اجلمل .وطلب هذا الوفد مقابلة ون�ستون ت�شر�شل وزير امل�ستعمرات
الربيطانية ،ومتت املقابلة بالفعل يوم .1921/8/22
وال���س��ؤال :مل��اذا ابعدت حكومة عموم فل�سطني ال�شرعية عن كل
املفاو�ضات ووجهت لها ال�ضربة القا�ضية بابعادها نهائيا عن جامعة
الدول العربية قبل ان يتم �ضم ال�ضفة الغربية الى االردن.
ومن عام � 1921إلى  1948الى  ،1978كل �شيء تغري وتبدل .حكومات
خلفت حكومات ،وعهود تبعها عهود ،وزعماء ،و�أحزاب اندثرت و�أخری
ن���ش��أت ،ودول ظ�ه��رت واخ ��ری ان�ق��ر��ض��ت ،و��ش�ع��ارات �سقطت و�أخ ��رى
ارتفعت ،فمن رود�س� ,إلى اريحا� ,إلى كامب ديفيد� ,إلى �صفقه القرن
وما بينها .ما ا�شبه اليوم باالم�س.
لقد كانت مهمه النظام العربي يف معظمه اقناع الفل�سطينيني
بنتائج تفاو�ضه مع ا�سرائيل و مبا قدم اليه من تنازالت ومل يكن يكتفي
بذلك ب��ل ذه��ب ليمار�س ال�ضغط وي�ع��زل الفل�سطينيني ويطاردهم
ويتهمهم بانهم يريدون توريطه يف �صراعات وحروب.
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فكانت حماولتهم اق�ن��اع الفل�سطينيني �أنف�سهم باملوافقة على
االتفاقية التي تو�صلوا �إليها مع اليهود ،وهناك امثلة ففي ايار �سنة
 1931و�صل ريا�ض ال�صلح الى فل�سطني وحاول اقناع جمال احل�سیني
�أمني عام اللجنة التنفيذية العربية بالتعاون مع ال�صهاينة ما دامت
ال�صهيونية قد �أ�صبحت ح�سب ر�أيه �أمرا واقعا .وقد �شدد ال�صلح على
�أن مثل هذا التعاون �سيكون مل�صلحة العرب ،وقد رف�ص الفل�سطينيون
مطلبه ب�شكل قاطع وقالوا له" :ب�صفتك �سوريا يجب عليك بعد الآن
عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية الفل�سطينية".
وب�سبب ت�أجج امل�شاعر التي كانت جتتاح اجلماهري الفل�سطينية
فقد كان االعرتا�ض من قبل ه�ؤالء ال يعدو االحتجاج اللفظي والردع
الكالمي املمزوج بكثري من الأمل وخيبة الأمل.
ولكن مثل هذا الرف�ض مل يردع "الزعامات العربية" ومل مينعها
من ال�سري يف هذا النهج امللتوي الذي ادى يف النهاية �إلى �ضياع فل�سطني
وت�شريد �شعبها .ولقد كانت لهذا النهج �أ�س�سه العميقة ،فهي ال�سيا�سة
الربيطانية التي كثريا ما عرب عنها زعما�ؤها بو�ضوح كامل وبكلمات
حمددة ال تقبل الت�أويل وال حتتمل �أي تف�سري.
وبهذا ال�صدد يقول ال�سید مارك �سايك�س الدبلوما�سي الربيطاين:
"الوفاق ال �ع��رب��ي ال �ي �ه��ودي �أف �� �ض��ل و��س�ي�ل��ة ل�ك��ي حت�ظ��ى ق�ضاياهم
باالعرتاف الدويل ،يف حالة ت�أييد اليهود لل�سيادة العربية خارج حدود
فل�سطني فان على القادة العرب �أن ي�ؤيدوا الأهداف اليهودية".
ه��ذه املقاي�ضة ب�ين التفريط يف احل�ق��وق الفل�سطينية و�سالمة
االنظمة العربية الداخلية يف ال�صفقات مل تنته ،فما زال��ت م�ستمرة
مع اختالف الو�سائل �إال ان الهدف بقي على حاله وبقيت احلاله تتكرر
وهي اليوم وا�ضحة يف حماوالت ادارة الظهر للق�ضية وتفاقم م�س�ألة
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ريا�ض ال�صلح

اجلرنال �آدموند اللنبي

مارك �سايك�س

التطبيع املجاين مع ا�سرائيل وه��و ما تب�شر به �صفقه القرن� ،إذ �أن
بع�ض الأنظمة تقاي�ض ا�ستقرارها بتنازالت من احلقوق الفل�سطينية.
وقد كان (ت .اي ،لورن�س) واجل�نرال �آدموند اللنبي وم�س�ؤولون
بريطانيون �آخ��رون كانوا ي�شاركون مارك �سايك�س هذا التحليل ،ب�أن
ال�صهاينة �سي�ساعدون العرب يف �سورية بينما �سيفتح العرب الطريق
�أمام اليهود يف فل�سطني .وقد �ساهم اللنبي بعقد اجتماع بني وايزمان
وفي�صل� .أما وايزمان فريى �أن مثل هذه اال�سرتاتيجية �ستكون على
ح�ساب العرب الفل�سطينيني الذين يتوقع �أن يكونوا عدائيني ،وذلك اذا
ما مت اتفاق مع قادة عرب خارج فل�سطني.
منذ البداية �إلى االن مل يتغري الكثري ،فقد كان مطلوبا تغييب
ال�شعب الفل�سطيني واحليلولة بينه وبني اختيار قياداته.
ك��ان تغييب ال�شعب الفل�سطيني علی م��دی طويل ي�شمل فرتة
ظهور الق�ضية الفل�سطينية كم�شكلة ،ال�سمة الرئي�سية البارزة لل�سيا�سة
العربية الر�سمية ،بحيث كانت تتخد القرارات وتعقد ال�صفقات اخلا�صة
بفل�سطني ار�ضا و�شعبا وق�ضية ،مبعزل عن قيادات هذا ال�شعب ،التي
ارت�ضاها لنف�سه ب�صرف النظر عن كفاءتها وقدرتها وجتربتها ،ولقد
كان الهدف الأول لل�سا�سة العرب ،يف مرحلة ما ان مل يكن يف كل مراحل
ا�ستبعاد هذه القيادات من �ساحة الن�ضال بالت�شويه تارة ،وبالق�سر تارة
�أخرى ،وباالحتواء تارة ثالثة ،حتى يخلو لها اجلو لتت�صرف ح�سبما
ترتئي منطلقة يف مواقفها من الق�ضية الفل�سطينية من م�صاحلها
القطرية املحلية ال�ضيقة او من م�صالح تلك الزعامات ال�شخ�صية،
اال �أن املتفق عليه �ضمنا �أو �صراحة بني كل ه ��ؤالء ان اخ��ر ما ميكن
ان يخطر ببالهم م�صلحة فل�سطني ،الق�ضية والأر���ض وال�شعب .بل
على العك�س متاما فانهم كانوا وال زالوا يعتربون هذه امل�شكلة املنجم
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الوحيد الذي ينفقون منه ما ي�ستطيعون ليحلوا م�ساءلهم القُطرية
وال�شخ�صية.
ونعود الى ما �سجله خالد العظم رئي�س وزراء �سورية اال�سبق يف
مذكراته حول موقف ح�سني الزعيم قائد اول انقالب يف �سوريا من
الهدنة التي عقدها م��ع ا�سرائيل فيقول":انني ال انكر على ح�سني
الزعيم عقده الهدنة بل انكر عليه عقده اياها ب�شروط اقل من التي
يجب التم�سك بها ،والتي كان ميكن احل�صول عليها بقليل من اال�صرار.
انه لو اظهر عنادا وثباتا حل�صل على ر�سم خطوط الهدنة يف منت�صف
�سطوح املياه ،وجلعل موقف اجلي�ش ال�سوري يف امل�ستقبل اح�سن و�ضعا
مما هو عليه االن" .
غري �أن حر�ص ح�سني الزعيم على م�سايرة الأمريكيني للح�صول
على اعرتافهم به وت�أييدهم له وغري ذلك� ،أدى �إلى ر�ضوخه مل�شيئة
اليهود بجعل مواقع اجلي�ش ال�سوري غري م�ؤاتية.
ويا ترى اليوم حني ينظر الى موقف النظام العربي من التطبيع
املجاين مع ا�سرائيل او مواقفه من اخلطة االمريكية الداعية لت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ,فهل ابتعدنا عما ما كان يجري قبل اكرث من
�سبعني �سنة؟ ومل ي�ستمر بع�ض اط��راف النظام العربي مبقاي�ضة
ا��س�ت�ق��راره��ا وق�ب��ول�ه��ا وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى ا��س�ت�م��راره��ا يف احل �ك��م ور��ض��ا
االمريكيني عنها بت�سديد ذلك من حقوق ال�شعب الفل�سطيني وجعله
فاتورة يجري الدفع مبوجبها! واال كيف نفهم ا�ستقباالت كو�شنري
الو�سيط االمريكي ورئي�سه ترامب الذي تر�أ�س قمما عربية وا�سالمية!
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احلاج امني احل�سيني

غابت فل�سطني بعد ع��ام  1948وتق�سمت فكانت �إ�سرائيل وال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،حتى ا�سم فل�سطني �شطب من كل فندق او �شارع �أو ناد
�أو �صحيفة او حتى مطعم �أو مكان تغيري بنا�شر! ويظل ال�س�ؤال :ملاذا؟؟
لقد حتول ال�شعب الفل�سطيني الواقع حتت الهيمنة العربية يف اكرث
من قطر عربي الى ج�سم بال ر�أ�س وجماهري بال قيادة ،بعد ان ت�شردت
قياداته التاريخية وزعاماته الوطنية او ا�ستوعبت حتت وط�أة احلاجة
او االرهاب الذي يالحقها يف كل مكان ،اما احلاج امني احل�سيني مفتي
فل�سطني ورئي�س الهيئة العربية العليا ,فلم يقبل به احد اال لبنان،
�شريطة اال ميار�س اي عمل �سيا�سي او يقوم باي ن�شاط وطني من �ش�أنه
ان يعرقل �صفو االمن فيه ،وهكذا انتهت الق�ضية الفل�سطينية لت�صبح
ق�ضية اجلميع ولي�ست ق�ضية �أحد ,وكان مطلوبا من الفل�سطينيني ان
يخلدوا للراحة الى ان ي�أتي النظام العربي بفل�سطني حمررة .يف تلك
الظروف بد�أت والدة منظمة التحرير الفل�سطينية.
ففي عام  1961التقى عبد النا�صر باع�ضاء من املجل�س الت�شريعي
لقطاع غ��زة وق��ال لهم" :ان كنتم تت�صورون ان ل��دي خطة لتحرير
فل�سطني فانتم واهمون" ،اقولها ب�صراحة :لي�ست لدي خطة ،ولي�س
لدي ا�ستعداد".
لقد وقعت هذه اجلملة على م�سامع احل�ضور وقوع ال�صاعقة ومن
هول ال�صدمة اخذ البع�ض يف�سر اقوال عبد النا�صر ويبحث لها عن
معان خمتلفة وقالوا من جملة ما قالوا :وعندما يقول عبد النا�صر
�إنه لي�ست لديه خطة لتحریر فل�سطني فهذا يعنی �أنه لديه اخلطة
ولكنه يقول العك�س ،حتى ال يك�شف للنا�س ا�سراره" .وتبني فيما بعد
وخا�صة يف عام � 1967أن عبد النا�صر كان �صادقا فيما يقول.
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ويف جانب اخر من مرحلة اخلم�سينيات� ،أح�س ال�شباب الفل�سطيني
ممن كانوا خارج اطار االح��زاب واجهزة املخابرات او ممن تخلوا عن
احزابهم بعد �أن خابت �آمالهم فيها� ،أح�س ه�ؤالء ب�أن عليهم واجبا ال
بد �أن ي ��ؤدوه ،وان يت�صدوا بانف�سهم حلمل ع��بء ق�ضيتهم من �أجل
حتريكها ،والعمل على ابرازها �إلى حيز الوجود كق�ضية حترر وطني
بعد �أن �أ�صبحت يف ك��ل امل�ح��اف��ل املحلية والعربية وال��دول�ي��ة ق�ضية
الجئني ،وحدود مع الدول العربية ,فعملوا على تنظيم �صفوفهم يف
خاليا �سرية بعيدة عن �أعني املباحث و�أيدي رجال املخابرات ،الن عمال
من هذا النوع يعترب يف نظر القوانني جرمية تعاقب عليها القوانني.
وق��د ظهرت املجموعات يف �سورية وم�صر ولبنان وق�ط��اع غ��زة،
اال �أنها مل ت�ستطع �أن حتقق �أي تقدم �أو تطور يذكر ب�سبب الرقابة
ال�شديدة والعقوبات ال�صارمة التي كانت تفر�ضها �أجهزة املخابرات،
الأمر الذي جعل منوها حمدودا للغاية ،اال �أن ال�سمة البارزة ملعظمها
كانت النزعة اال�ستقاللية عن الأنظمة وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والأحزاب
لقناعة منت�سبيها ب ��أن االرت �ب��اط ب�ه��ذه اجل�ه��ات �سيجه�ض �أي عمل
فل�سطیني مهما كانت �أهدافه متوا�ضعة.
�أحد هذه التنظيمات الذي ن�ش�أ يف دم�شق والذي �أحاط نف�سه ب�سرية
كاملة للأ�سباب التي ذكرناها ،ح��اول مرة �أن يتحايل على ال�سلطات
ال�سورية ب��أن يجد له غطاء �شرعيا ي�ستطيع �أن يتحرك من خالله،
وكان ان�سب غطاء �إن�شاء ناد ثقايف فل�سطيني م�ستندا يف ذلك �إلى قانون
اجلمعيات املعمول به والذي كان �ساري املفعول يف ذلك الوقت.
وبناء على هذا القانون تقدم �أفراد التنظيم ب�صفتهم ال�شخ�صية
بطلب �إل��ى وزارة الداخلية ال�سورية م�شفوعا مب�شروع نظام �أ�سا�سي
للنادي ح�سب اال�صول للح�صول على موافقة ال�سلطات الر�سمية .لقد
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كان الهدف املعلن من ان�شاء النادي جتميع ال�شباب الفل�سطيني حتت
عنوان الن�شاط الريا�ضي والتثقيف الوطني اال ان ال�سلطات ال�سورية
رف�ضت بحزم الطلب دون ابداء اال�سباب.
ا�ستمرت مرحلة ال�ضياع �ستة ع�شر عاما ،وهي الأعوام التي بد�أت
مع النكبة ع��ام  1948وانتهت بان�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية
يف ایلول �سنة  .1964هذه املرحلة عرب عنها املرحوم احمد ال�شقريي
�أول رئي�س ملنظمة التحرير الفل�سطينية بقوله�" :إنها فرتة الغرف
ال�سوداء" .ففي مطلع اخلم�سينيات كان ال�شقريي مندوبا ل�سوريا يف
الأمم املتحدة ،ثم �أمينا عاما م�ساعدا يف اجلامعة العربية ،ثم م�ست�شارا
فی اململكة العربية ال�سعودية يف عام  1960عندما التقى جمموعة من
الفل�سطينيني ودار بینهم احلوار التايل:
�س�ؤال �أ�ستاذ �أحمد� :أين و�صلت ق�ضيتنا ،وانت اخلبري بدقائقها
وال �ع��امل ب�ب��واط��ن الأم� ��ور ،ول��ك جت��رب��ة ط��وي�ل��ة يف امل�ح��اف��ل العربية
والدولية؟
ج� ��واب :ال زال ��ت الق�ضية م�ك��ان�ه��ا ،وال ي��وج��د م��ن يعمل على
حتريكها ،وال �أ�ستطيع �أن �أخدعكم و�أقول لكم �إن العرب ال يعملون �شيئا
من �أجلها.
�س�ؤال :اذا ما دورنا نحن الفل�سطينيني ،ما دام االخرون ال يعملون؟
جواب :على كل فل�سطيني ان ي�ؤدي دوره يف مكان عمله او درا�سته
�أو بيته بقدر ما ي�ستطيع الن االو��ض��اع العربية ال حتتمل اك�ثر من
العمل الفردي.
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�س�ؤال :نفهم من ذلك �أن االمل مفقود يف �أي عمل جاد لتحريك
الق�ضية ونعي�ش مرحلة الي�أ�س؟
ج��واب :يجب �أن ال ني�أ�س ،واذا كان هناك من �أح��د ينطبق عليه
تعبري الي�أ�س فهو �أنا ،لأنني الوحيد املطلع على ما يجري يف الغرف
املظلمة ال�سوداء .وا�سمعوا هذه الق�صة" :يف عام  1954اجتمع جمل�س
جامعة الدول العربية بح�ضور حممد جنيب رئي�س اجلمهورية امل�صرية
ليناق�ش م�س�ألة توطني الالجئني الفل�سطينيني يف �شبه جزيرة �سيناء،
تلك امل�س�ألة التي رف�ضها الفل�سطينيون رف�ضا مطلقا ،ولكن وعلى
الرغم من ذلك فقد ناق�شها احلا�ضرون بق�صد تطبيقها ,وعندما انتهی
االجتماع كان ح�شد من رجال ال�صحافة العربية والأجنبية ينتظر يف
اخلارج لي�س�أل وي�سمع عن طبيعة املوا�ضيع التي ناق�شها املجتمعون� ،إال
�أن املجتمعني اتفقوا فيما بينهم على �أن يبلغوا ال�صحافة �أن االجتماع
خ�ص�ص لبحث �أع�م��ال ون�شاطات وكالة ال�غ��وث� ،إال �أن الأم��ر املحزن
�أن جمل�س اجلامعة كلفني �إب�لاغ ال�صحفيني بذلك"" ،ت�صوروا �أنهم
كانوا يت�آمرون على �شعبي يف الغرف املظلمة ويدعون امام ال�صحافة
انهم يبحثون حت�سني او�ضاع الفل�سطينيني املعي�شية ويطلبون مني،
انا الفل�سطيني� ،أن �أكذب على النا�س وعلى �شعبي وان �أ�ضلله" .لذلك،
فانني �أكرث النا�س عر�ضة للي�أ�س ،ومع ذلك فال بد يل �أن �أ�صرب و�أن
�أعي�ش على االمل.
ك�ن��ا ق��د �سمعنا ع��ن م���ش��روع ت��وط�ين ال�لاج�ئ�ين يف ��س�ي�ن��اء ،وع��ن
املظاهرات العارمة التي اجتاحت قطاع غ��زة على ه��ذا امل�شروع ،تلك
املظاهرات التي قادها ال�شهیدان حممد يو�سف النجار ومعني ب�سي�سو
وال�ت��ي ادت يف النهاية �إل��ى اعتقالهما وع���ش��رات املنا�ضلني وال�شباب
الفل�سطينيني بعد �أن �أحرقوا خمازن وكالة الغوث.
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مو�شيه �شاريت

على �ضوء ذلك فكرنا مليا بالأمر ،واعتربنا �أن مثل هذا امل�شروع
بنقل الفل�سطينيني من خطوط التما�س �إل��ى ال��داخ��ل م��ؤام��رة على
الق�ضية تتمثل بابعادهم عن حدود بالدهم وتوطينهم ب�شكل نهائي يف
الأقطار العربية.
ل�ق��د ك��ان وج ��ود ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ع�ل��ى ح ��دود ب�لاده��م
الأ�صلية يف قطاع غزة وال�ضفة العربية واجل��والن هاج�سا ا�سرائيليا
وكابو�سا ال تعرف القيادة الإ�سرائيلية كيف ميكن �أن تتخل�ص منه،
وهذا ما يف�سر معنى ال�صفقات ال�سرية التي كانت حتاول �أن تعقدها
مع الزعامات ال�سورية وامل�صرية لتوطني الالجئني بعيدا عن احلدود.
وقد و�صل الأم��ر بهذه القيادة �إل��ى �أن تفكر باحتالل قطاع عزة
واجبار جميع الالجئني على الفرار �إلى م�صر .وبهذا ال�صدد ي�ست�شهد
مو�شي �شاريت مبقرتحات بن غوريون ودایان والفون وغريهم بتقدمي
خيار الی م�صر� ،إما جالء جميع الالجئني عن قطاع غزة وتوزيعهم
ع�شوائيا داخل م�صر ،و�إما كما جاء يف و�صف �شاريث ملناق�شات جمل�س
ال� ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف  1955/3/29ب��اح�ت�لال ق�ط��اع غ��زة وت�شريد
الالجئني بالقوة باجتاه م�صر ,اما بالن�سبة لالجئني يف االردن فيقول
بن غوريون :ان م�شكلة الالجئني ت�سبب لنا ازعاجا بالت�أكيد ،لكن مع
ذلك علينا مالحقتهم يف االردن.
مل ي�ك��ن ي�خ�ط��ر ب�ب��ال�ن��ا ون �ح��ن ن�ستمع �إل ��ى ذل ��ك الفل�سطيني
املقيم يف اجل��والن هذا التناغم واالن�سجام يف النظرة �إل��ى الالجئني
الفل�سطينيني ،كما �أن احدا مل يكن ي�صدق وال ميكن �أن ي�صدق وجود
مثل هذه ال�صفقات بني الزعامات العربية وزعامة دولة �إ�سرائيل.
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يقول حممود عبا�س عن تلك الفرتة وقد كان مقيما يف �سوريا:
لقد عا�شت اجلامعة ال�سورية يف تلك الفرتة ع�صرها الذهبي،
اذ كانت متثل قلعة احلرية وح�صن الدميقراطية ورم��ز اال�ستقالل
الوطني .وكانت �أخطر على �أي نظام من ال�برمل��ان نف�سه ،ال��ذي كان
اي�ضا يعرب عن وجود الدميقراطية ،هذا الأمر �صحيح بالن�سبة لطالب
اجلامعة ال�سوريني� .أما الفل�سطينيون فالأمر خمتلف والنظرة اي�ضا
تختلف� ،إال ان هناك فرقاً بني الق�ضية الفل�سطينية التي ال ي�ستطيع
�أحد �أن يناف�س ال�سلطات ال�سورية يف التحدث عنها ،وبني الفل�سطينيني
الذين ال يحق لهم جمرد اال�شارة الى ق�ضيتهم ،لأنها يف �أي��د �أمينة
وما عليهم اال ان يعي�شوا يف �صمت وهدوء ويكفي واال ،ف�إنه ي�ستح�سن
التذكری بكل االتهامات املعروفة ،من بيع يف الأرا� �ض��ي ،والتج�س�س،
والتقاع�س يف احلرب والهروب من الوطن� ,إلى �آخر املعزوفة اليومية
والتي تختتم "ب�أن احلكومة ال�سورية تقدم كل الت�ضحيات من �أجلكم،
ويف �سبيل ق�ضيتكم ،فماذا تريدون �أكرثمن هذا!".
لقد خطر ببالنا -واحل��دي��ث لقائد فل�سطيني م�ؤ�س�س حلركة
ف�ت��ح� -أن ن�ستعمل ه��ذه ال�صفة وت�ستفيد منها "طالب اجلامعة" ،
لكن ،كما �أ�شرت فهناك فارق كبري بني الطالب ال�سوريني والطالب
الفل�سطينيني ،وعلى الرغم من ذلك فقد غامرنا وطلبنا لقاء مدير
م�ؤ�س�سة الالجئني الفل�سطينيني حتت هذا اال�سم ونحن نتوج�س خيفة
من �أنه �سیدعو لنا املخابرات لتنقلنا �إلى ال�سجن .ولكن ده�شتنا كانت
كبرية عندما ا�ستدعانا ب�سرعة للمثول بني يديه �إال �أننا فهمنا فيما
بعد �أن الأم��ر التب�س عليه وظن اننا من الطالب ال�سوريني ولذلك
ك��ان��ت ا�ستجابته �سريعة يف ا�ستقبالنا ،وه��ذا م��ا ع��رف�ن��اه م��ن خالل
اختالف اللهجة التي قابلنا بها قبل �أن يعرف حقيقتنا وبعد �أن عرفها،
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ولذلك حاولنا يف بداية حديثنا �أن ن�ضخم حجمنا وان نعطي ملهمتنا
بعدا جماهرييا كبريا حينما قلنا :لقد جئنا با�سم جميع الطالب
الفل�سطينيني يف اجلامعة ال�سورية.
واحلقیقة �أن �أحدا مل يكلف بذلك واننا ال منثل �إال �أنف�سنا لنبحث
معكم مو�ضوعا على جانب كبري من الأهمية واخلطورة ،وهو مو�ضوع
نقل الفل�سطينيني من اجلوالن الى منطقة بادية ال�شام ،اننا نعترب ان
وكالة الغوث -وهنا حاولنا ان نوجه االتهام لوكالة الغوث  -تعمل على
التخل�ص من الفل�سطينيني بنقلهم الى داخل البالد حتى تبعدهم عن
حدود بالدهم" ..الخ.
وبعد ثالثني �سنة كاملة انك�شفت بقية �أبعاد هذه ال�صفقة ونحن
نطلع على مذكرات مو�شي �شاريث لنعرف �أن جدعون روفائيل عر�ض
على ح�سني ال�برازي �أن يعيده �إل��ى احلكم مقابل �أن يتعهد بتوطني
الفل�سطينيني داخل االرا�ضي ال�سورية لكن الربازي كان خارج ال�سلطة،
فاملنطق يق�ضي �أن يكون غريه ممن يتواجدون يف ال�سلطة قد عقدوا
هذه ال�صفقة مع اال�سرائيليني مبا�شرة لأنهم وحدهم ق��ادرون على
تطبيقها ومن املمكن اي�ضا ان يكون الربازي قد عاد �إلى البالد ليبا�شر
هذه املهمة التي تعهد بها .على كل حال� ،أیاً كانت اجلهات التي حاولت
تنفيذها فانني �أ�ستطيع �أن �أق��ول ,والقائل هنا حممود عبا�س" :كنت
�شاهدا �شخ�صيا دون ان ادري يف ذلك الوقت على هذه امل�ؤامرة الدنيئة"
مثل هذه الرواية ومثل هذا الوقائع تتكرر يف العديد من ال�ساحات
العربية التي و�صل �إليها الالجئون الفل�سطينيون يف االردن ولبنان
وغريهما بدرجات خمتلفة من احلدة من املنع او الرف�ض او املطاردة.
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هذه املرحلة �شهدت ال�ضياع واملخا�ض الذي بد�أت معامله ال�سرية
تنمو يف غزة و�سوريا وم�صر ولبنان وانتقلت بعد ذلك الى دول اخلليج
وال�سعودية ،وذلك بانتقال ال�شباب املثقف �إليها بحثا عن الرزق حيث
حملوا معهم افكارهم و�آراءه ��م ومعاناتهم لين�شروها بني اخوانهم
و�أهلهم املغرتبني ،وي�ستطيع املتتبع �أن يقر�أ جتارب كثرية لقادة وكتاب
ومفكرين دونوا جتاذبهم مع ال�ساحات التي عا�شوا فيها.
يف عام  1963بد�أت �أجهزة املخابرات العربية ت�شعر بتحركات مريبة
يف �صفوف الفل�سطينيني خا�صة يف ام��ارة الكويت ،الأم��ر ال��ذي جعل
جملة روز اليو�سف القاهرية تكتب عن هذه التحركات وتدق ناقو�س
اخلطر م�شرية �إل��ى �أن  36تنظيما فل�سطينيا تنظم �أع��دادا كبرية من
الفل�سطينيني ،م��ؤك��دة �أن كرباها هي حركة فتح التي تدين بالوالء
�إلى االخوان امل�سلمني ،حيث �أن معظم منت�سبيها ،على حد زعم املجلة،
من اع�ضاء هذه اجلماعة املحظورة يف م�صر واملكروهة يف غريها من
البلدان العربية.
وي�ضيف الرئي�س حممود عبا�س"�أبو مازن" :وحتى ال تفلت الأمور
من بني يديها ،حتركت جامعة الدول العربية ،متذكرة �أن احمد حلمي
با�شا رئي�س حكومة فل�سطني ق��د ت��ويف ،وه��و يف نف�س ال��وق��ت ممثل
فل�سطني يف اجلامعة العربية .حتركت لتعيني بديل عنه فاختارت �أحمد
ال�شقريي يف دورة جمل�س اجلامعة يف �أيلول  ،1963وقد طلبت اليه �أن
يجري ات�صاالت بالدول الأع�ضاء وبال�شعب الفل�سطيني لتمكینه ح�سب
القرار املتخذ من القيام بدوره يف حترير وطنه وتقرير م�صريه.
لقد ظنت الدول العربية �أنها بتعيني �أحمد ال�شقريي يف هذا املوقع
ت�ستطيع �أن متت�ص الغليان الذي يعتمل يف �صدور ال�شعب الفل�سطيني،
وتتمكن من �إجها�ض �أية حركة يف مهدها.
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مل ت � � �ث � ��ق ح� ��رك� ��ة
ف�ت��ح ب��أح�م��د ال�شقريي،
ون �ظ��رت �إل� ��ى م���ش��روع��ه
نظرة ريبة و�شك ،لأنها
اعتقدت �أن مولوده هذا
اب��ن غ�ير �شرعي للدول
ال �ع��رب �ي��ة جم�ت�م�ع��ة وان
ه��ذا االب��ن ل��ن تكتب له
احلياة

�إال �أن ال�شقريي ما لبث �أن ا�ستغل هذا التعيني الذي منحه فر�صة
نادرة اتاحت له اللقاء املعلن وال�شرعي بال�شعب الفل�سطيني يف خمتلف
�أماكن جتمعه،فكانتلقاءاته تخلقن�شوةفل�سطينيةحقيقيةاعادتالأمل
الى النفو�س ،فالتقوه بحما�سة منقطعة النظري ،ذكرتنا بلقاءات ال�شعب
مع زعمائه قبل النكبة لأنها كانت املرة الأولى التي ي�سمح للفل�سطينيني
فيها بالتجمع والتحدث والتفكري فل�سطينيا يف م�ؤمتر القمة العربي
الأول الذي انعقد يف الإ�سكندرية يف الفرتة بني  13و  16كانون الثاين
 1964وانبثق عنه ق��رار ت�شكيل منظمة التحرير الفل�سطينية .وقد
جاء هذا القرار قبل اجلوالت التي قام بها ال�شقريي يف الفرتة ما بني
 2/19و  1964/4/5والتي اعلن فيها عن امليثاق القومي الفل�سطيني.
وهكذا كان ،ففي الأول من �أيلول  1964انعقد يف القد�س املجل�س
الوطني الفل�سطيني الأول ،وانبثقت عنه جلنة تنفيذية برئا�سة �أحمد
ال�شقريي ،ومت ت�أ�سي�س ال�صندوق القومي الفل�سطيني ،وجي�ش التحرير
الفل�سطيني وكان ذلك والدة حقيقية لن�ضال ال�شعب الفل�سطيني بعد
فرتة خما�ض ا�ستمرت ( )16عاما ودخل ال�شقريي اجلامعة العربية
من بابها الوا�سع ،ممثال لل�شعب الفل�سطيني ،ال موظفا معينا من
قبلها.
مل تثق حركة فتح ب�أحمد ال�شقريي ،ونظرت �إلى م�شروعه نظرة
ري�ب��ة و��ش��ك ،لأن�ه��ا اعتقدت �أن م��ول��وده ه��ذا اب��ن غ�ير �شرعي للدول
العربية جمتمعة وان هذا االبن لن تكتب له احلياة ،ولن يحقق النجاح،
ولن يتمكن من ممار�سة ن�ضال حقيقي النه مكبل االرادة والقيادة.
وحركة فتح قامت يف الأ�سا�س على عدم الثقة ب��أي نظام عربي .لكن
هذا مل ينف تعاملها مع كل الأنظمة مهما اختلفت م�شاربها و�أفكارها
وعقائدها .التعامل �شيء ،والثقة �شيء �آخر .وهذه النظرة املو�ضوعية
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لطبيعة الأم��ور يف الوطن العربي ،اعطت حركة فتح مدا جماهرييا
وا��س�ع��ا ،وفتحت �أم��ام�ه��ا �آف��اق��ا ك�ب�يرة ،وه�ي��أت لها امكانية ا�ستغالل
الفر�ص التاريخية كحزب.
يقول الرئي�س عبا�س" :ان حركة فتح مل تثق ب�أحمد ال�شقريي،
ولكنها �أي�ضا تعاملت معه بحذر �شديد فار�سلت الى املجل�س الوطني
ع��ددا من �شبابها ومنا�ضليها دون ان يكونوا معروفني �إال قلة منهم
بانتمائهم �إليها" ،لأنها كانت يف ذلك الوقت حركة �سرية الع�ضوية
يحظر على اع�ضائها الك�شف عن انف�سهم اال من ي�سمح له بذلك ح�سب
ال���ض��رورة ،ولكن حركة فتح خلطت ب�ين مالحظاتها على الظروف
التي �أحاطت بن�ش�أة املنظمة واال�سباب التي دعت ال�شقريي لقبول كثري
من القيود العربية ،وبني نظرتها �إلى املنظمة ككيان ومن�ش�أة لها وزن
�شرعي وق��ان��وين و�ضع الأ�سا�س اجليد واملتني للتمثيل الفل�سطيني
و�أعاد القطار الفل�سطيني الى �سكة القانون الدويل وامل�ؤ�س�سات الدولية
والعربية والإقليمية.
لقد كان ان�شاء منظمة التحرير يف نهاية عام � 1964أعظم حدث
يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني احلديث خ�صو�صا بعد نكبة فل�سطني التي
ذهبت باالر�ض وفرقت ال�شعب وق�ضت على �سلطته التي مثلته الى ذلك
احلني ومن ح�سن احلظ انها ولدت يف غفلة من الزمن العربي الرديء ،لأن
الأنظمة مل ت ِع يف ذلك الوقت �أهمية وخطورة هذا احلدث ,بحيث �سمحت
لها باالنفالت من القيود ,لأن ان�شاء متثيل ما لل�شعب الفل�سطيني �أيا
كان حجمه او �شكله او تاثريه يدخل يف دائرة املحرمات العربية!
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ك ��ان ان �� �ش��اء منظمة
ال �ت �ح��ري��ر يف ن �ه��اي��ة ع��ام
� 1964أع � �ظ� ��م ح � ��دث يف
تاريخ ال�شعب الفل�سطيني
احلديث

ولكن عندما نعرف حجم امل�ؤامرات التي تعر�ضت لها هذه
املنظمة منذ ان�شائها �إلى الآن �سنفهم حجم اخلط�أ الذي ارتكبه
العرب عندما قرروا ان�شاء املنظمة دون ان يتنبهوا الى خمالفة
ذلك لكل �سيا�ساتهم ال�سابقة جتاه الق�ضية الفل�سطينية وال�شعب
الفل�سطيني،

فاروق الأول ملك م�صر

ان� ��� �ش ��اء مت �ث �ي��ل م��ا
ل �ل �� �ش �ع��ب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي
�أي��ا ك��ان حجمه او �شكله
او ت�أثريه يدخل يف دائرة
املحرمات العربية!

بعد نكبة  1948ح�صلت تغيريات كثرية يف الوطن العربي وقيل
ان مرد هذه االحداث يعود الى ا�سباب النكبة وم�سببها ،بحيث ان كل
زعيم جديد ي�أتي الى ال�سلطة يدعي انه امنا جاء ب�سبب تق�صري �سلفه
وت�آمره على الق�ضية الفل�سطينية ،فقد ح�صلت ثورة  23متوز ،1952
تلك الثورة التي �أطاحت بفاروق الأول ملك م�صر وبامللكية ،ونقلت
م�صر �إل��ى عهد اجلمهورية ،وق��د ك��ان من �أب��رز الأ�سباب التي حتدث
عنها رج��ال ال�ث��ورة الأ�سلحة الفا�سدة التي زود بها جي�ش م�صر يف
احلرب وتق�صري القيادات ال�سيا�سية والع�سكرية يف ادارة املعركة �ضد
العدو ال�صهيوين.
يف � 30آذار  1949وقع يف دم�شق انقالب ع�سكري قادته جمموعة
من ال�ضباط يف اجلي�ش ال�سوري على ر�أ�سهم الزعیم ح�سني الزعيم،
القائد العام للجي�ش والقوات امل�سلحة ،وقد جاء يف البيان الأول ،ان
االنقالبيني مدفوعون بغريتهم الوطنية ومت�أملون ملا �آل اليه و�ضع
البلد جراء افرتاءات وتع�سف احلكام ..جل�ؤوا �إلى ا�ستالم ال�سلطة.
م���ض��ت االن �ق�لاب��ات تتغطى ب�ت�ح��ري��ر فل�سطني ال �ت��ي ا�صبحت
كقمي�ص عثمان.
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ل�ق��د ظ�ن��ت اجل�م��اه�ير ال���س��وري��ة والفل�سطينية م�ع��ا ان ح�سني
الزعيم قام بانقالبه �أمل��ا ملا �أ�صابه وجي�شه من النك�سات ب�سبب ف�ساد
ال�ق�ي��ادة ال�سيا�سية ،وان همه الأول �سيكون العمل احلثيت على رد
الطعنة التي تلقاها من ال�صهاينة ابان احلرب .ولكن احلقيقة �أن �آخر
ما فكر فيه الزعيم هو الق�ضية الفل�سطينية ،وانه ما قام بانقالبه �إال
حلماية نف�سه من ال�ضياع بعد �أن �شعر �أن القيادة ال�سيا�سية ت�ضمر
له ال�شر ،لأن الهزمية التي وقعت للجي�ش ال�سوري يف حرب فل�سطني
�شارك يف ن�سج خيوطها كل امل�س�ؤولنی� ،سيا�سيني وع�سكريني تق�صريا
وت�آمرا ،ويعدد خالد العظم يف مذكراته �أ�سباب النكبة ،ومن بني هذه
اال�سباب " :ت�سلط النفوذ الربيطاين على ملوك العرب ور�ؤ�سائهم دون
ا�ستثناء".
واجلدير بالذكر �أن عهد ح�سني الزعيم الذي مل يعمر �أكرث من
 137يوما فقط ،حفل بحدثنی هامنی ،اولهما عقد اتفاقية الهدنة
الدائمة يف رود���س ،وثانيهما ،اعتماد اتفاقية التابالين مع ال�شركات
البرتولية االمريكية.
وت�شري وثائق وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية املفرج عنها لعام � 1949إلى
�أن الزعيم عر�ض على ديفيد بن غوريون عقد �صلح منفرد مع ا�سرائيل،
ولكن بن غوريون �أجاب بان الوقت مل يحن بعد ملثل هذه االتفاقية.
والغريب ان��ه يف الوقت ال��ذي يطلب من "ا�سرائيل" عقد �صلح
م�ن�ف��رد ،ك��ان ي�ت�ح��دث يف ال�ب�لاغ��ات الر�سمية ع��ن ال�ت���ص��دي للقوى
ال�صهيونية الغا�شمة يف حماولة منه ملزيد من ت�ضليل ال��ر�أي العام.
وهنا نعود مرة �أخرى الى نذير فن�صة الذي يقول :يف  16ني�سان 1949
التقى نوري ال�سعيد ح�سني الزعيم يف مطار دم�شق.
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للواليات املتحدة

ایزنهاور

وكل طرف عربي دخل حرب فل�سطني عام  1948لهدف او �سبب
او ظ��رف ما فاجلي�ش امل�صري دخلها حتت �ضغط ال��ر�أي العام ولكن
با�سلحة فا�سدة وك��ذا اجلي�ش ال�سوري ،اال ان اجلميع كانوا متفقني
على منع قيام كيان فل�سطيني م�ستقل مهما كانت النتائج ،ويعرتف
بذلك خالد العظم احد ر�ؤ�ساء وزراء �سوريا ال�سابقني ال��ذي قال �إن
من ا�سباب النكبة �أن ر�ؤ�ساء العرب مل يعملوا على احكام االن�سجام بني
اجليو�ش العربية والقوة الداخلية املحلية التي جهزها املفتي احلاج
امني احل�سيني وجماعته.
يف �شباط  1956كتب عبد النا�صر الى ایزنهاور الرئي�س الأ�سبق
للواليات املتحدة يقول�" :إن �إقامة ا�سرائيل يف فل�سطني تعترب �أخطر
حتد ميكن ت�صوره لالهتمامات ال�سلمية لدى ال�شعب العربي وامل�صري،
ول�ك��ن رغ��م ال�شعور بالظلم ،وم��ن �أج��ل م�صلحة ال�سالم ف��ان م�صر
تعرتف ب�أهمية املحاوالت اجلارية لإزالة التوتر بني ا�سرائيل والدول
العربية" .و�أجاب ایزنهاور ب�أنه يعتقد �أن املرحلة الراهنة ت�شكل �أف�ضل
فر�صة للعمل من �أجل ت�سوية يف املنطقة.
خ��رج ال�سوريون م��ن مغاط�س االن�ق�لاب��ات املتتالية التي انتهت
باالطاحة باديب ال�شي�شكلي عام  1954ليدخلوا مرحلة من الدميقراطية
اله�شة التي رعتها الع�سكرتارية القابعة يف رئا�سة الأركان ال�سورية اال ان
الع�سكرتارية هذه مل يرق لها �أن ي�ستمر دورها من وراء حجاب يف ادارة
�ش�ؤون البلد الداخلية واخلارجية ،فانتقلت �شيئا ف�شيئا الى التدخل
املبا�شر يف هذه ال�ش�ؤون فن�شب �صراع �صامت بني افرادها ا�ستمر من
عام  1955حتی دخول �سورية يف دوله الوحدة مع م�صر.
وه�ك��ذا ك��ان��ت ��س��وري��ة م�سرحا خ�صبا لل�شعارات القومية ،حتی
�سمیت دم�شق قلب العروبة الناب�ض ،ولكن هذه ال�شعارات كانت تقتل
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بيد دعاتها وتهزم بيد رافعيها والداعني لها عندما ي�صلون �إلى �سدة
احلكم في�صبح احلكم غاية يف ذاته وهدفا ا�سمى ال يجوز التنازل عنه.
وم��ا ينطبق على الأنظمة ،ينطبق �أي�ضا على الأح��زاب القومية
التي كانت تت�صدر احلديث عن العمل القومي يف مرحلة اخلم�سينيات
وبداية ال�ستينيات .تلك الأحزاب التي ا�ستولت فيما بعد على نظامي
احلكم يف كل من �سورية والعراق "البعث وحركة القوميني العرب"،
ففي االن�ق�لات االع�لام��ي ال�ع��رب��ي ،ت�صور منت�سبو ح��زب البعث من
الفل�سطينيني �أن الوقت قد ح��ان ليقوموا بدورهم القطري وي ��ؤدوا
واجبهم نحو وطنهم فل�سطني بعد ان م ّلوا احلديث عن القوميات
الغيبية التي طرحها حزبهم م�ؤجال لأ�سباب ومربرات غري مفهومة
العمل من �أجل الق�ضية الفل�سطينية.
ففي ع��ام  1962/11/18ت��داع��ت ال�ف��روع الفل�سطينية يف حزب
البعث ال�ع��رب��ي اال��ش�تراك��ي دون علم ال�ق�ي��ادة القومية ،ال��ى اجتماع
�سري عقد يف بريوت ،تدار�س فيه املجتمعون احلال الذي و�صلت اليه
ق�ضيتهم وال��دور ال��ذي يجب �أن يقوم به حزبهم ب�شكل عام والفروع
الفل�سطينية فيه ب�شكل خ��ا���ص ،ويف النهاية ق��رر املجتمعون ت�شكيل
تنظيم فل�سطيني موحد يتولى مبا�شرة العمل الفل�سطيني ،وتبنوا
مبد�أ الكفاح امل�سلح لتحرير فل�سطني ،وت�شكيل ف�صائل م�سلحة تتبع
هذا التنظيم واتفقوا على االج��راءات التي �سيتولى حتقيقها كل فرع
يف منطقته للتح�ضري الن�شاء الف�صائل امل�سلحة وبدء العمل الع�سكري،
وفيما بعد رفع املجتمعون هذه القرارات الى القيادة القومية من اجل
اعتمادها �سيا�سة احل��رب ،اال �أن هذه القيادة مل تناق�ش هذا املو�ضوع
اال يف ربيع  1963بعد �أن ا�ستولی احلزب على ال�سلطة يف كل من �سوريا
والعراق  8اذار  1963يف �سورية ،و � 8شباط  1963يف العراق.
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عبد الكرمي قا�سم

ب � �ق � �ي� ��ت ال� �ق� ��� �ض� �ي ��ة
الفل�سطينية بعيدة عن
الأ� �ض��واء العربية خم�س
�سنوات بعد احتالل �سيناء
عام 1956

بقيت الق�ضية الفل�سطينية بعيدة عن الأ��ض��واء العربية خم�س
�سنوات بعد اح�ت�لال �سيناء ع��ام  ،1956فبعد االن�سحاب اال�سرائيلي
يف اذار  1957ومرابطة ق��وات الأم��م املتحدة على احل��دود امل�صرية-
الإ�سرائيلية ،تفجرت ق�ضايا عربية حملية ا�ستحوذت على اهتمام
ال��ر�أي العام العربي ،كاحلرب الأهلية اللبنانية �سنة  ،1958والثورة
العراقية �سنة  ،1958واخل�لاف��ات احل��ادة التي ن�شبت بني نظام عبد
الكرمي قا�سم وعبد النا�صر ،والوحدة ال�سورية امل�صرية ،واالنف�صال
والتدخل امل�صري وال�سعودي يف اليمن ،واالنق�سامات العربية التي
اتخذت طابع ايديولوجيا (�أنظمة حمافظة و�أخ��رى ثورية)� ،إل��ى �أن
جاء عام  ،1963حيث ظهرت مرة �أخرى م�شكلة اخلالف على حتويل
مياه نهر الأردن ،وك��ان ال�صف العربي كالعادة يعاين من انق�سامات
داخلية وخالفات قطرية �أكرث حدة
كان بروز هذه الق�ضية كافيا لت�أجيج نار املراودة االعالمية بني
ال��دول العربية بحيث تظهر كل دول��ة نف�سها ب�أنها امل�ؤهلة الوحيدة
للت�صدي ل�ل�ع��دوان ،ل��وال ت�خ��اذل ال��دول الأخ ��رى� ،أو ال��دول الأخ��رى
املتحاربة واملت�صارعة معها .وغني عن القول �أن الو�ضع العربي هذا
ال�سمة الرئي�سية لل�سيا�سة العربية التي برزت ب�شكل وا�ضح ،ع�شية حرب
 ،1948حيث كان ادعاء الن�ضال �ضد الدولة ال�صهيونية ي�شكل الركن
الأ�سا�سي للعروبة الأ�صلية ،واحلما�س للوطن وللتقدمية والثورية،
وكانت كل هذه املوا�صفات �شرطا �أ�سا�سيا حل�صول �أي نظام عربي على
�شرعيته �أمام اجلماهري.
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يف ع��ام  1963متكن البعثيون يف ال �ع��راق و��س��وري��ة م��ن مواجهة
اعالم عبد النا�صر يف الوقت الذي كانوا يحجون اليه ملطالبته باعالن
الوحدة الفورية معه ،وهم يعرفون �سلفا انه غري قادر علی م�سايرتهم
وجماراتهم خ�صو�صا انه مل ين�س جتربته املرة يف وحدته مع �سورية،
اال �أن موقف دم�شق �ضعف كثريا وا�صيبت بعزلة خانقة بعد ان �سقط
تو�أمها يف بغداد يف ت�شرين الثاين  1963وا�ستولى على احلكم عبد ال�سالم
عارف مطيحا بحكم البعث هناك ،ولكن دم�شق ا�ستمرت يف ا�ستعمال
�سالحها االعالمي �ضد نظام عبد النا�صر متهمة اياه بالتق�صري جتاه
الق�ضية الفل�سطينية وانغما�سه بحرب اليمن ومهادنته لإ�سرائيل
بو�ضع البولي�س الدويل على احلدود ،وفتح املمرات املائية �أمام املالحة
الإ�سرائيلية.
وهكذا دعا عبد النا�صر �إلى م�ؤمتر القمة الأول يف القاهرة بتاريخ
 1964/1/13ومل يكلف نف�سه ع�ن��اء توجيه دع ��وات ح�سب اال��ص��ول
املرعية وامن��ا اكتفى باالعالن عن رغبته من خ�لال خطاب �ألقاه يف
مدينة بور�سعيد بتاريخ  1963/12/23لبحث مو�ضوع حتويل ا�سرائيل
جمرى نهر الأردن ،فا�ستجاب كل العرب دون ا�ستثناء.
ويف امل ��ؤمت ��ر ت �ق��رر ان ي���س�ت�م��ر ال���س�ي��د �أح �م��د ال���ش�ق�يري ممثل
فل�سطني لدى اجلامعة العربية يف ات�صاالته بالدول الأع�ضاء وال�شعب
الفل�سطيني ،بغية الو�صول الى �إقامة القواعد ال�سليمة لتنظيم ال�شعب
الفل�سطيني ومتكينه من القيام بدوره يف حترير وطنه وتقرير م�صريه.
كان ال�شقريي م�ستاء من هذا القرار املائع ،وهذه ال�صيعة الهزيلة،
ول�ك�ن��ه ك��ان ي��ري��د �أن ي�ضع ق��دم�ي��ه ع�ل��ى ال�ط��ري��ق وان ي�ب�رز الكيان
الفل�سطيني ك�أمر واقع ثم ينمو هذا الكيان ويكرب ب�صورة ذاتية وقد
�ساعدته يف ذلك احلملة االعالمية امل�ضخمة التي تبعت انتهاء امل�ؤمتر،
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دع � ��ا ع �ب ��د ال �ن��ا� �ص��ر
�إل��ى م��ؤمت��ر القمة الأول
يف ال � � �ق � ��اه � ��رة ب� �ت ��اري ��خ
 1964/1/13ومل يكلف
نف�سه عناء توجيه دعوات
ح���س��ب اال�� �ص ��ول امل��رع�ي��ة
وامنا اكتفى باالعالن عن
رغبته م��ن خ�لال خطاب
�ألقاه يف مدينة بور�سعيد

امني احلافظ رئي�س الدولة ال�سورية

وه� � � � � �ك � � � � ��ذا ول � � � � ��دت
ال���ش��رع�ي��ة الفل�سطينية
يف �أح�ضان عبد النا�صر،
و�أ� � �ص � �ب � �ح� ��ت ال �ق �� �ض �ي��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ورق � ��ة يف
ي��ده ي�ستطيع ان �أراد �أن
ي�ستفيد منها وال يتحمل
م�س�ؤولية جناحها ولكن
ه� � � ��ذا الأم� � � � � ��ر �أغ� ��� �ض ��ب
خ�صومه التقليديني يف
دم�شق

فا�شتعلت �آمال الأمة العربية ،ومعها �آمال ال�شعب الفل�سطيني ،الأمر
الذي جعل جميع احلكام ي�ستجيبون لهذا القرار بني را�ض وجمرب وال
مبال.
وه�ك��ذا ول��دت ال�شرعية الفل�سطينية يف �أح���ض��ان عبد النا�صر،
و�أ�صبحت الق�ضية الفل�سطينية ورقة يف يده ي�ستطيع ان �أراد �أن ي�ستفيد
منها وال يتحمل م�س�ؤولية جناحها ولكن هذا الأمر �أغ�ضب خ�صومه
التقليديني يف دم�شق.
ويعلق على ه��ذا الو�ضع ف ��ؤاد جابر فيقول" :يف ني�سان من عام
� ،1964أ�صبح وا�ضحا ح�سب اعتقاد امني احلافظ رئي�س الدولة ال�سورية
�أن منظمة التحرير الفل�سطينية والتي اتخذ قرار بان�شائها يف م�ؤمتر
القمة العربي الأول يف كانون الثاين من عام  ،1964قد �أ�صبحت حتت
الهيمنة امل�صرية ،هذا باال�ضافة الى كون القيادة الع�سكرية امل�شرتكة
اجل��دي��دة ق��د و�ضعت ب��ام��رة ال�ل��واء امل�صري علي عامر وبعد ان قرر
امل�ؤمتر رغم اعرتا�ضات �أمني احلافظ� ،أن الوقت مل ين�ضج للقيام باي
عمل فردي او م�شرتك ،ميكن �أن ي�ؤدي الى حرب مع ا�سرائيل" .وهكذا
�أ�صبح معروفا �أن عبد النا�صر املناف�س الأول حلزب البعث ،وانه قد ربح
معركة تقدمي املبادرات ال�سيا�سية بخ�صو�ص الق�ضية الفل�سطينية.
ي�شرح امل��رح��وم اح�م��د ال�شقريي يف م��ذك��رات��ه معاناته الطويلة
مع احلكم يف �سورية حول منظمة التحرير الفل�سطينية ،التي ينوي
ان�شاءها ا�ستنادا �إل��ى ق��رار القمة العربية فيقول" :اجتمعت برجال
الدولة واحلزب واجلي�ش و�شرحت مهمتي وم�شروعي فوجدت فتورا،
مت تربما ومتلمال ،وتعمقت يف ال�شرح واالي���ض��اح ،وا�ستعر�ضت دور
�سورية يف احلركة العربية ،واميانها العميق بق�ضية فل�سطني" ،ثم
انتقلت الى ر�سالة البعث وواجبه يف معركة التحرير ،وان ال حترير
لفل�سطني من غري �شعب فل�سطني ،وال �شعب من غري تنظيم وكیان،
ولكن بقي الفتور هو الفتور.
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ويتابع ال�شقريي :وعندما ا�ستف�سرت منهم ان كان لهم اعرتا�ض
على �شخ�صي فانني م�ستعد لال�ستقالة ويتم اختيار غريي� ،أفادوا ب�أنه
ال اعرتا�ض علي ،ولكن املو�ضوع بالن�سبة لهم مو�ضوع مبد�أ وخطة.
قلت :ما هو املبد�أ وما اخلطة؟
ق��ال��وا :الكيان الفل�سطيني ال ي�صلح من غري �أر���ض ،يجب على
امللك ح�سني �أن ي�س َّلم ال�ضفة الغربية وعلى الرئي�س عبد النا�صر �أن
ي�س َّلم قطاع غزة.
قلت :هذا كالم رائع جدا ،ولكن دون ذلك �أهوال.
قالوا :وما الأهوال؟
قلت :من يحمي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من ا�سرائيل؟
قالوا� :إبنوا جي�شا لفل�سطني.
قلت :ومن �أین املال؟ �أنتم تعرفون تكاليف بناء اجلي�ش.
قالوا :يجب على الدول العربية �أن تدفع.
قلت :واذا مل يدفعوا؟
قالوا :جنربهم.
قلت :ومباذا جتربونهم ،اذ مل ير�ضخوا ،هل نبقى من غري كيان
�إلى البعث؟ وانتم حزب البعث!
ق��ال��وا :يجب على امللك ح�سني �أن يتخلى ع��ن ال�ضفة الغربية
ويجب على الرئي�س عبد النا�صر �أن يتخلى عن قطاع غزة.
قلت :اقنعوهما و�أنا موافق ،ثم اقنعوا الدول العربية ب�أن تتحمل
نفقات جي�ش ف�سطني ،و�أنا موافق �أي�ضا.
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ثم ينتقل ال�شقريي بعد ذلك لينقل حوارا �آخر جرى يف الق�صر
اجلمهوري حول نف�س املو�ضوع:
قالوا :نحن ال نوافق على امل�شروع الذي �أعددته .لقد در�سناه يف
احلزب.
قلت :وما اعرتا�ضاتكم على امل�شروع؟
قالوا :الكيان الفل�سطيني يجب �أن يقوم عن طريق االنتخاب.
قلت :ال�شعب الفل�سطيني م�شتت يف الوطن العربي ،واالنتخابات
يف حاجة �إلى �سلطة وقانون و�سجالت وحمكمة طعون ،و�أجهزة كثرية،
وال ميلك ال�شعب الفل�سطيني �شيئا منها يف الوقت احلا�ضر ،ثم اين
�أوردت يف النظام اال�سا�س ن�صا ي�شري �إل��ى االنتخابات يف �أول فر�صة
تتي�سر ا�سبابها ،ويكفي يف املرحلة احلا�ضرة �أن تختار اللجنة يف كل
قطر النظام الأ�سا�س لتختار ممثلي ذلك القطر لال�شرتاك يف املجل�س
الوطني الذي �سنعقده يف بيت املقد�س.
قالوا :هذه طريقة قدمية بالية وهي ال تختلف عن �أ�سلوب احلاج
�أمني احل�سيني يف ت�شكيل الهيئة العربية العليا.
قلت :الفرق �شا�سع بني املجل�س الوطني املزمع ت�شكيله مبوجب
النظام اال�سا�سي وبني الهيئة العربية العليا.
ام��ا احل��اج ام�ين احل�سيني فها انتم تتعاونون معه وق��د وافقتم
على ان يفتتح مكتباً يف دم�شق با�سم الهيئة العربية العليا واريد هنا ان
ا�س�ألكم بكل اخوة و�صراحة هل حكم احلا�ضر يف دم�شق قائم على ا�سا�س
االنتخابات؟ ال�شعب ال�سوري يف وطنه ،لي�س الجئا ،وانتم متلكون كل
�أ�سباب االنتخابات ،فلماذا تريدون �أن تفر�ضوا على اخوانكم الالجئني
ما ال تفر�ضون على انف�سكم؟!
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قالوا :احلكم يف �سورية بيد احلزب ،واحلزب له قواعد ،والقواعد
هي التي تنتخب القيادة.
ق�ل��ت :ومل ��اذا ال ت�سمحون لأب �ن��اء فل�سطني �أن ي�ب�ن��وا ق��واع��ده��م
لينتخبوا قياداتهم؟.
وانتهى ح��وار ال�شقريي مع القيادة ال�سورية دون الو�صول �إلى
نتيجة حا�سمة ،وهو يف طريقه الى لبنان �سمع "�صوت دم�شق" يذيع
تعليقا يقول فيه" :الكيان الفل�سطيني هزيل ورجعي يبنيه عمالء
عبد النا�صر و�أج��راء املخابرات امل�صرية ،وال�شقريي واحد من ه�ؤالء
العمالء".
عندما ان�شئت املنظمة عام  1964واتخذت القاهرة مقرا ر�سميا
لها� ،أعطت االنطباع بانها تقع حتت الهيمنة امل�صرية .ورمبا كان هذا
�صحيحا حلد ما ب�سبب اجلغرافية ال�سيا�سية .وكذلك ،عندما انطلقت
حركة فتح من االرا�ضي ال�سورية وكان مقرها الفعلي دم�شق اعطت
اي�ضا انطباعاً �أنها تقع حتت الهيمنة ال�سورية اال �أن العالقات بني
الطرفني -فتح واملنظمة -مرت مبراحل توتر وعدم ثقة لي�س ب�سبب
اختالف اماكن التواجد وامن��ا ب�سبب اختالف العقليات التي حتكم
كال اجلانبني ،ففي فتح �سادت عقلية االن�ف�لات من القيود والثورة
وعلی اجلمود القائم يف الوطن العربي والتح�س�س ال�شديد من �سيطرة
االنظمة على مقاليد االمور الفل�سطينية ،بينما �ساد يف املنظمة الفكر
التقيلدي املتزن املبني على �ضرورة االعداد امل�سبق والرتيث واالعتماد
على القوة العربية النامية التي تعد من اجل حترير فل�سطني ،ي�ضاف
الى ذلك كله �أن هياكل املنظمة "القيادة وكوادرها الأ�سا�سية" كانت يف
الأ�سا�س من املنا�ضلني ال�سابقني ذوي املا�ضي العريق و�أبناء العائالت
املعروفة بن�ضالها يف فل�سطني حتى عام  1948بينما كانت قيادة فتح
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وكوادرها من الأفراد العاديني �صغار ال�سن الذين مل تكن لهم جتارب
�سابقة ن�ضالية وغري معروفني يف الأو�ساط الفل�سطينية.
ومع ذلك فلم ي�صل توتر العالقة بني الطرفني الى م�ستوى العداء،
لأن العاقلني يف كال اجلانبني كانوا يرون �أن املنظمة بوجودها الر�سمي
وفتح بوجودها العملي يكمالن بع�ضهما البع�ض ،فاملنظمة حتمل راية
ال�شرعية التي تنق�صها املمار�سة العملية وفتح حتمل راي��ة املمار�سة
العملية التي حتتاج ال��ى غطاء ال�شرعية ،ولذلك ف��ان حبال ال��ود مل
تنقطع يف �أي وقت من الأوق��ات ،وكذلك ا�ستمر احلوار بني الطرفني.
وعلى الرغم من حمافظة كل طرف على مواقفه ومت�سكه بها اال �أن هذا
مل مينع من ا�ستمرار احلوار ،والبحث عن نقاط لقاء وتقريب وجهات
النظر ،وق��د �أ��ش��ار ال��ى ه��ذا احل��وار امل��رح��وم ال�شقريي رئي�س اللجنة
التنفيذية ال�سابق يف ال��دورة الثالثة للمجل�س الوطني املنعقد يف غزة
من  20الى  1966/5/24حيث قال انني ا�ستجابة ل�ضمريي ،ولتو�صيتكم
ب�ش�أن االت�صال باملنظمات (ال�سرية والعلنية والعقائدية واحلزبية
والع�سكرية و�شبه الع�سكرية) عملت كل جهدي يف اللقاء مع االخوان
جميعا املنت�سبني �إلى هذه املنظمات وهذه احلركات ،وقد متت لقاءات يف
بريوت انتهت الى مرحلة طيبة ،وهناك �أبحاث ودرا�سات ا�ستطاعوا �أن
يجدوا نقاط تالق فيما بينهم ،وو�ضعوا لها منهاجا نظريا� ،إننا اليوم
يف هذه املرحلة مرحلة الوحدة الوطنية التي جتمع كل طالئعنا ،كل
رجالنا ،وكل قواتنا الثورية.
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وجاء يف القرار الثاين ال�سيا�سي املتخذ يف هذه الدورة حتت عنوان
"وحدة العمل الثوري" ما يلي :ملا ك��ان النظام الفل�سطيني من اجل
ا�ستعادة فل�سطني يتطلب توحيد الن�ضال الفل�سطيني "جميع القوى
الوطنية" يف اطار منظمة التحريرالفل�سطينية وعلى ا�سا�س تخطيط
ث��وري للعمل ,ومل��ا كانت ال�ق��وى ال�ث��وري��ة الفل�سطينية ق��د اق��رت مبد�أ
توحيد عملها ,وللحقيقة فان كثريين من الفل�سطينيني ممن انت�سبوا
�إلى هذه االحزاب وغريها كان هدفهم االول العمل من اجل ق�ضيتهم
ول��ذل��ك ف�ق��د ك��ان��وا ي�ت�ح��رق��ون ��ش��وق�اً لأي ع�م��ل ي�خ��دم ق�ضيتهم ويف
الوقت الذي يئ�سوا من �أحزابهم ومنظماتهم ان�سلخوا عنها والتحقوا
باملنظمات الفدائية ولكن الوحدة مل تتم وا�ستمر كل طرف ي�ؤدي مهامه
التي اختارها لنف�سه� ،أو ا�ستطاع تنفيدها ،بحيث ن�شطت املنظمة يف
افتتاح املكاتب والعمل على ت�أمني املوارد من ا�ستقطاعات الفل�سطينيني،
وت�أ�سي�س جي�ش التحرير الفل�سطيني املرتبطة قياداته باخلطط العربية
يف كل من م�صر و�سورية والعراق ،وا�ستمرت فتح يف عملياتها الع�سكرية
الفدائية والب�سيطة ،اال �أنها كانت م�ؤثرة يف الكيان ال�صهيوين ،اذ �أن
ا�سرائيل تفهم معناها وتقدر عواقبها متاما ،ومع هذه العمليات ك�سبت
فتح ت�أييدا جماهرييا وا�سعا وا�ستقبل مندوبوها يف كل مكان ا�ستقبال
الأبطال احلقيقيني العاملني من �أجل حترير الوطن باال�سلوب الذي
يريده ال�شعب ،اال انها بقيت حمظورة على امل�ستوى الر�سمي العربي
الذي مل يعجبه هذا النمط من العمل الذي يخ�شی من انتقال عدواه
الى بقية ال�شعوب العربية.
لقد جاء ميالد املنظمة يف الوقت ال�ضائع الذي كان فيه ال�صراع
العربي الداخلي على ا�شده ،واملزاودة بني الأنظمة بلغت ذروتها ،ولكن
هذا املوقف بقي حمكوما بجملة قيود متنع عليه احلركة يف اي اجتاه
ال تقبله هذه االنظمة ،و�أ�صبحت"فتح" تتمتع بت�أييد جماهريي يف
الأو��س��اط الفل�سطينية والعربية ،حتى يف �أو��س��اط دولية ،وهنا ب��د�أت
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اجهزة "البعث" واخ�ص الفل�سطينيني بالذات تنظر اليها بعني الغرية
واحل�سد ،فمار�ست عمليات التحري�ض الداخلي �ضدها ،وانتقلت هذه
ال �ع��دوى ال��ى جمموعة م��ن الع�سكريني البعثيني ال��ذي��ن �سمح لهم
بالتعاون مع "فتح" كان�صار لها ،اال �أنهم كانوا عيوناً عليها لل�سلطة
واحلزب ،كما كانوا مدخرين للوقت املنا�سب ،ويف هذا اجلو التحري�ضي
املحموم بدا وا�ضحا ان ه�ؤالء الع�سكريني ي�ؤدون امرا ما وبالتايل ال بد
من و�ضع حد لوجودهم داخل �صفوف احلركة.
ويف �أيار  1966تقرر من قبل بع�ض البعثيني ال�سيطرة على حركة
فتح بالتعاون مع جماعة �أحمد جربيل وبد�أوا التح�ضري لهذه العملية
ب�سرية ت��ام��ة ,ويف ي��وم  1969/5/9ح�صلت م�شادة يف اح��دى ال�شقق
مبدينة دم�شق بني �ضابطني �أحدهما بعثي وهو النقيب يو�سف عرابي
والثاين من حركة فتح وهو النقيب حممد ح�شمة ،وقد ادت امل�شادة
�إلى تدخل �أحد العنا�صر وهو عبد املجيد زغموت الذي كان قريبا من
"البعث" وكان ع�ضوا يف احلر�س القومي ف�شهر �سالحه عليهما وقتل
ح�شمة ثم عرابي ،ومل يكن احل��ادث مدبرا وامن��ا كان وليد ال�صدفة
البحت ،اال �أن التوتر الذي �سبق هذا احلدث امل�ؤمل �أوحى بان االمر مت
بعد �سابق ا�صرار وتر�صد ،و�أن قيادة احلركة وراءها ،وهي التي رتبته
ونفذته .وبناء على هذا الت�صور ،فقد �أودع يف ال�سجن جميع �أع�ضاء
ق�ي��ادة "فتح" املتواجدين يف دم�شق ،متهيدا ملحاكمتهم ،والتخل�ص
منهم ،ومن ثم ال�سيطرة الكاملة على احلركة ،وقد تولى التّحقيق �أحد
ال�ضباط البعثيني الفل�سطينيني هو اللواء ال�سابق املتقاعد حممود
عزام ،وقد حاول �أن يوجه التحقيق لي�صل به الى النتيجة القائلة �إن
احلادث مت بتواط�ؤ من القيادة ،وال بد من تقدمی �أفرادها الى املحكمة
الع�سكرية ملحاكمتهم.

54

الشقيري

ا�ستمر اعتقال االخوة �ستة وخم�سني يوما ،مل ت�ستطع ال�سلطات
احلزبية اثبات التهمة ،على الرغم من كل الظروف التي رافقت احلدت،
والتي حاولوا ا�ستغاللها لت�أكيدها .ويف احلقيقة ،فقد لعبت التناق�ضات
بنی امل�س�ؤولني احلزبيني دورا هاما يف ابعاد التهمة عن القيادة ،وك�شف
احلقائق وتوجيه التحقيق بالطريق ال�سليم ،وب�سبب هموم النظام
ال��داخ�ل�ي��ة وال�ت�ن��اق���ض��ات ب�ين الع�سكريني وال�سيا�سيني الع�سكريني
انف�سهم فلتت "فتح" من قب�ضة "البعث" وعادت �إلى ممار�سة �أعمالها
مرة �أخرى ،ولكن بحذر �أكرب من ال�سابق ،بحيث ابقت معظم كوادرها
الأ�سا�سيني خارج �سورية ،حتى ال تقع يف قب�ضة ال�سلطة اذا ما لفقت
تهمة �أخ��رى .وهكذا ف�شلت �أول��ى املحاوالت البعثية يف ال�سيطرة على
"فتح" ورمز البندقية الفل�سطينية.
يف م�ؤمتر القمة الثالث ال��ذي عقد يف القاهرة بتاريخ  8كانون
الثاين  1965حتدث الدكتور نور الدين االتا�سي رئي�س الدولة ال�سورية
قائال� :سورية ت�ضع كل امكاناتها الب�شرية وامل��ادي��ة من �أج��ل ق�ضية
العرب الأولی ،ق�ضية فل�سطني وهي م�صممة على �أن تخو�ض املعركة
القادمة بالتعاون مع الأق�ط��ار ال�شقيقة الأخ ��رى ،و�أرج��و ب�صدق �أن
يكون جي�ش التحرير الفل�سطيني ق��ادرا على جمع الطاقات املتوفرة
لدى ال�شعب الفل�سطيني ليكون طليعة للجيو�ش العربية.
ما قاله الرئي�س ال�سوري خمالف متاما للواقع ،ومتناق�ض مع
احلقيقة ،لأن امل��وق��ف ال�سوري على ار���ض ال��واق��ع ال مي��ت ب��أي��ة �صلة
لأق��وال��ه يف م��ؤمت��ر القمة ،ومل��ا ك��ان ال�شقریي حا�ضرا اجلل�سة ،فقد
ا�ستغرب وا�ستهجن مثل هذا الكالم ،ولذلك فقد جری بني االثنني
احلوار املثري التايل:
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الرئي�س :ع�سى �أن يكون قد ار�ضاك موقف �سورية .لقد حددت
املوقف يف خطابي ومل �أغفل جي�ش التحرير.
ال�شقريي :ي��ا اخ��ي ن��ور ال��دي��ن  .ليتك تقنع احلكومة ال�سورية
ب�أن تدفعوا التزاماتكم املالية جلي�ش التحرير حتى ي�ستطيع �أن ي�ؤدي
الدور الطليعي الذي �أ�شرت اليه ،خا�صة �أنك �أعلنت االن يف خطابك
ب�أن �سورية ت�ضع كل امكاناتها الب�شرية واملادية ،ونحن نريد القليل
من هذه االمكانات.
الرئي�س :هل الدول العربية الأخرى تدفع؟
ال�شقريي :دف��ع البع�ض ،ووع��د البع�ض الآخ��ر ،ويجب �أن تكون
�سورية يف الطليعة .على الأقل ادفعوا رواتب جي�ش التحرير الفل�سطيني
املوجود يف �سورية ،ولكن هنالك ما هو �أهم من الرواتب.
الرئي�س :وماذا؟
ال�شقريي :لقد متنیت يف خطابك يف جل�سة االفتتاح �أن يكون
جي�ش التحرير قادرا على جمع الطاقات املتوفرة لل�شعب الفل�سطيني،
فانا �أطالب حكومة دم�شق �أن ال تتدخل يف �ش�ؤون جي�ش التحرير ،وان
يقر للمنظمة ال�سيطرة الكاملة عليه �ضباطا وجنودا ،حتى ت�ستطيع �أن
حتقق الغاية التي متنيتها �سيادتك.
ال��رئ�ي����س :ه��ل جي�ش ال�ت�ح��ري��ر يف ق�ط��اع غ��زة حت��ت �سيطرتكم
الكاملة؟ �ألي�ست القاهرة �صاحبة الكلمة الأول��ی والأخ�يرة يف �ش�ؤون
جي�ش التحرير؟
ال�شقريي� :صحيح �أن��ه لی�ست لنا �سيطرة كاملة على جي�شنا يف
غزة ،ولكننا منار�س كثريا من ال�سلطة عليه ،وليت دم�شق تعاملنا كما
تعاملنا القاهرة.
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الرئي�س :هذه �أم��ور ال �أ�ستطيع �أن �أب��ت بها ،وال بد من عر�ضها
على قيادة احلزب.
ال�شقريي :لقد م�ضى علينا عامان ونحن ننا�شد احلزب �أن يقوم
بني املنظمة والبعث تعاون قومي �صادق.
الرئي�س :ال �أمل يف التعاون ما دامت املنظمة تابعة للقاهرة ،ولعبد
النا�صر.
ال�شقريي :انا ل�ست تابعا للقاهرة ،وال لعبد النا�صر.
الرئي�س :الأمر يحتاج الی برهان .
ال�شقريي :وما هو؟
الرئي�س� :أن ترتك القاهرة وت�أتي �إلى دم�شق ،ونحن ن�ضع حتت
ت�صرفك االذاعة وكل �أجهزة الدولة.
ال�شقريي� :أريد �أن �أعمل مع القا هرة ودم�شق ،وكل رجائي ودعائي
�أن ال تتمزق الق�ضية الفل�سطينية على م�سرح ال�صراعات العربية.
انتهى حوار الأم�س ،وهو حوار اليوم وكل يوم ,احلوار الذي تكرر مئات
املرات ،بل �ألوف املرات ،و�إن اختلف الأطراف والأ�شخا�ص .املوقف ثابت.
يقول ال�شقريي :بعد ذلك اقرتب منا احلاج ح�سني العويني رئي�س
وزراء لبنان ،فقال الدكتور االتا�سي :وهل يدفع لبنان التزاماته املالية؟
قلت :نعم .دفعها كاملة للمنظمة واجلي�ش .واتبع العويني قانال :نحن
ل�سنا دولة ثورية ،ولكننا ندفع الرتاماتنا يف مواعيدها.
كان وا�ضحا من كالم االتا�سي �أن دم�شق لن تتعامل مع املنظمة
ما دام رئي�سها يقيم يف القاهرة ،وهي بالتايل �ست�ضع كل العراقيل يف
وجه ن�شاطها وتطورها ومنوها ،مقتنعة �أن املنظمة تقع حتت هيمنة
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القاهرة ،وه��ي يف مرحلة خ�صومة �سيا�سية واعالمية معها .وحتى
لو مل تكن يف حالة خ�صومة مع القاهرة فهي ت�سعى لل�سيطرة عليها
حتى تكون ورقة بيدها وحدها ولي�س هناك حل و�سط ،فاذا مل ت�سلم
مقاليدها لدم�شق ،وت��دخ��ل يف بیت الطاعة فلن تر�ضى عنها ،ولن
ت�سمح لها ب�أي هام�ش للعمل احلر امل�ستقل .وقد كان حديث االتا�سي
نوعا من ال�ضغط املبا�شر على املنظمة حتى تقبل بالهيمنة ال�سورية,
اال �أن دم�شق عندما ف�شلت �ضغوطها جل�أت الى الأ�سلوب املك�شوف الذي
اعتادت اتباعه يف مثل ه��ذه املنا�سبات وه��و منع ال�شقريي من دخول
الأرا�ضي ال�سورية ،ونرتك له يروي ما حدث:
يقول ال�شقريي :كنت يف �أوائ��ل العام  1966على موعد مع جي�ش
التحرير لأزوره يف ثكناته يف درعا ،وقد فاج�أين مطار القاهرة يبلغني
تلفونيا �أنه تلقى ر�سالة ال�سلكية من دم�شق تفيد �أنه ي�ستح�سن ت�أجيل
زيارتي �إلى �سورية حتى �إ�شعار �آخر ومنت على هذا اخلرب املريح ،فقد
�أراحني من احلوار الذي كنت �أتوقعه من االخوان البعثيني ،و�أ�ضفت
هذا احلدث �إلى قائمة امل�صاعب ال�صغرية والكبرية التي لقيتها من
احلكومات العربية ،و�أنا �أ�سري معها على طريق الق�ضية الفل�سطينية
بكل تعرجاتها ومزالقها.
قد تكون منظمة التحرير الفل�سطينية واقعة حتت ت�أثري م�صر،
وهذا ممكن ،لأنها ال بد �أن تدفع �ضريبة تواجدها على الأر�ض العربية
بعد �أن حرمت من �أر�ضها ب�سبب الأنظمة العربية ،واملفرو�ض ب�سورية
�إن رف�ضت �أن يكون و�ضع املنظمة هكذا� ،أن ت�ساعدها على التخل�ص من
الهيمنة وال�سيطرة ،ال �أن تطالبها با�ستبدال بلد ببلد ،وهيمنة بهيمنة،
لتكون لها الكلمة الأولى والأخرية يف م�صريها وم�ستقبلها.
ب��د�أ ال�شقريي حياته ال�سيا�سية اجل��دي��دة م��ع منظمة التحرير
الفل�سطينية ،ويف االجناز االعظم يف تاريخ ال�شعب الفل�سطیني ،ويعود
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لل�شقريي الف�ضل يف ه��ذا االجن ��از ،وق��د ك��ان ل��ه ب��ري��ق يف الأو� �س��اط
الفل�سطينية التقليدية ،لكنه جوبه مبعار�ضة من �أو��س��اط املثقفني
والثوريني واحلزبيني و�أن�صار احلكومات والأنظمة ال تخلو من املبالغة
واملغالطة �أحيانا ،وهي م�ستندة يف كثري من حيثياتها �إل��ى احلمالت
ال�شر�سة التي تعر�ضت لها ق�ي��ادات ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل ع��ام،
وب��د�أت باملفتي احل��اج �أم�ين احل�سيني ،وانتهاء ب�أ�صغر منا�ضل حي �أو
ميت وكان االمر يدخل حتت عنوان قتل ال��روح املعنوية لهذا ال�شعب
من خالل الت�شهري بقياداته ،وبتاريخه وبن�ضاله املرير.
هذه احلمالت التي تبناها كثريون مبا يف ذلك بع�ض الأو�ساط يف
حركة فتح ،دون �أن تعي الأ�سباب التي جعلت �أجهزة االعالم العربية
ت�شن حمالتها هذه.
مل يكن ال�شقريي رحمه اهلل يتمتع بالأحرتام يف الوطن العربي
كالذي يتمتع به خارج حدوده ،ومل يجد تعاونا وتقديرا هنا كما وجد
هناك ،لذلك ،فان النظرية التي تقول �إنك كلما ابتعدت عن فل�سطني
ب ��ؤرة ال���ص��راع جغرافيا� ،شعرت ب��االح�ترام والتقدير ل��ك ولثورتك
ول�شعبك ولق�ضيتك ،نظرية �صحيحة ،اذ ان ح�سن املعاملة والتعاطف
والتعاون تتنا�سب طردا مع البعد عن فل�سطني ،وهذا ما نلم�سه اليوم
ونعي�شه ونعاين منه.
ومالحظة �أخرى قدمية حديثة ،وهي �أن نظرة وتعامل "الدول
الثورية ،مع منظمة التحرير الفل�سطينية تختلف كثريا عن نظرة
وتعامل الدول التقليدية ،ومبعنى اخر فان الدول التي ت�صف نف�سها
بالثورية والتقدمية وال�شعبية واملعادية لالمربيالية ،ال تتورع عن
توجيه �أي��ة اه��ان��ة� ،أو �ضربة للمنظمة ولقياداتها ،وت�سمح لنف�سها
مبقاطعتها وامل ��زاودة عليها ،وحم��اول��ة توجيهها وال�سيطرة عليها،
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بادعاء �أن هذه الدول قلعة الثورية والتقدمية ومعاداة االمربيالية يف
الوطن العربي ،اما الدول الأخری التقليدية فهي ال متار�س ذلك ،وان
حاولت ففي �أ�ضيق نطاق ويف حاالت ا�ستثنائية ،وعلى ا�ستحياء .وهنا
نعيد �إل��ى الذاكرة حديث ح�سني العيوين رئي�س وزراء لبنان الأ�سبق
لل�شقريي بح�ضور نور الدين الأتا�سي.
اح�س الكثريون ان ان�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية قد �سلبهم
�أوراق��ا كانوا ي�ستطيعون �أن يلعبوا بها يف مواجهة �شعوبهم ومواجهة
االخرين ،لذلك فقد ت�صرفوا حيالها با�شكال خمتلفة ،بنی راغب يف
احتوائها ،وعامل على انهائها و�صامت متفرج �سعيد مبا يجري ،وقلة
قليلة تتامل للذي يجري ،وهي عاجزة عن تقدمي �أي عون او م�ساعدة.
لهذا كانت املنظمة مكبلة م�شلولة ،ال ت�ستطيع التحرك على امل�ستوى
العربي مبا ي�ضمن �أداءها ملهامها املطلوبة ،على الرغم من �أنها افتتحت
مكاتب لها يف خمتلف ال ��دول العربية وغ�ير العربية ،وب ��د�أت ن�شاطا
�سيا�سيا ملحوظا ،اال ان طبيعة تركيبها ،وب�سبب القيود املفرو�صة عليها
مل ت�سمح لها مبزيد من الن�شاط ،االمر الذي جعلنا نرفع �شعارين ان
تكون املنظمة حرة االرادة والقيادة ،وتثوير �أجهزتها وجي�شها.
ع�شية حرب حزيران  1967كانت احلرب االعالمية على �أ�شدها
بني املنظمة والأردن ،و و�صلت �إل��ى حد مل ي�سبق له مثيل ،ويف نف�س
الوقت كانت اخلالفات حادة بني كل من م�صر والأردن ،وقد تزامنت
م��ع ه��ذه احل��رب حملة �سيا�سية و�إع�لام�ي��ة قادتها �سوريا ب��ادع��اء ان
ا��س��رائ�ي��ل حت���ش��د ع�ل��ى ح��دوده��ا و�أن �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��ص��ر يف م ��ؤمت��ر �صحفي ع�ق��ده ي��وم
 1961/5/15عن �سحب ق��وات االم��م املتحدة من �سيناء وقطاع غزة،
تلك القوات التي و�ضعت بعد العدوان الثالثي على م�صر عام 1956
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كما اعلن اقفال امل�ضائق وخليج العقبة ،و�أ�صدر �أوامره بالتعبئة العامة
لقواته ،و�أمر بدخول القوات امل�صرية �إلى �سيناء ،حيث دخلت بارتال
كبرية ويف و�ضح النهار كما لو كانت مظاهرة ع�سكرية.
قبل احلرب بب�ضعة ايام ،وجه امللك ح�سني ر�سالة الى عبد النا�صر،
وت��وج��ه �إل��ى القاهرة يف حم��اول��ة لفتح �صفحة ج��دي��دة يف العالقات
الثنائية ،ومت��ت امل�صاحلة ،و�شملت ال�شقريي ال��ذي ك��ان على عالقة
�سيئة مع امللك ح�سنی ،فا�صطحبه �إلى عمان للتدليل على �أن امل�صاحلة
تامة ،وقد زالت كل مظاهر اخل�صام .وهذا النمط من امل�صاحلات هو
ال�سائد يف العالقات بني زعماء العرب ،بحيث تبد�أ باحلمالت الإعالمية
والت�شهري والتخوين ون�شر الغ�سيل على االث�ير ،ثم متر بالقطيعة
ال�سيا�سية واالقت�صادية وتنتهي بقطع العالقات الدبلوما�سية ،وينعك�س
كل ذلك �سلبا على م�صالح املواطنني يف البلدين ،وبعد ذلك ،وما �إن يتم
لقاء بني الزعيمني ويقع تقبيل ال�شوارب واللحی ،حتى تعود العالقات
�أح�سن مما كانت عليه ،دون �أن تنتهي �أ�سبابها� ،إن كانت هناك ا�سباب،
ومن غري �أن يناق�ش املتخا�صمون املت�صاحلون حيثيات خالفهم و�أ�سلوب
عالجه يف امل�ستقبل ،بحيت ترتاكم يف القلوب والعقول ،وتعود لتطفو
على ال�سطح مرة �أخرى ،وتنفجر لأتفه اال�سباب.
وقعت احلرب وا�ستمرت �ستة �أي��ام بهزمية ب�شعة ا�صطلحوا على
ت�سميتها "نك�سة" وان�ه��ارت جيو�ش م�صر و�سورية والأردن ،واحتلت
�سيناء وقطاع غزة وال�ضفة الغربية واجلوالن ،وتبخرت كل العنرتيات
االعالمية ،وحتطمت معنويات الأمة العربية من املحيط �إلى اخلليج،
وبد�أ العرب يبحثون عن �ضحية للهزمية ،والهزمية يتيمة تل�صق بها
كل �أ�سبابها ورذائلها ومل يجدوا اف�ضل من ال�شقريي ليكون ال�ضحية،
فكان الأ�ضعف بينهم؟ كذلك فقد حانت الفر�صة املواتية للتخل�ص منه
ومما ميثل.
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انتهت احلرب وبد�أت نهاية ال�شقريي ،اذ تعر�ض حلرب اعالمية
م��زدوج��ة من ا�سرائيل وال�غ��رب ،وم��ن �أج�ه��زة االع�لام العربية ،التي
حتدثت جميعها عن �أخطاء ال�شقريي ال�سيا�سية قبل احلرب واثناءها،
و�أل�صق به الت�صريح ال�شهري الذي ينادي بالقاء اليهود يف البحر ،ذلك
الت�صريح الذي ثبت بعد فوات الأوان �أن �أحدا من العرب مل يتفوه به،
و�أن املاكينة االعالمية اال�سرائيلية هي التي فربكته من �أ�سا�سه .ولكن
ما دام العرب يبحثون عن �ضحية للهزمية ،فال بد من ت�صديق ما
يقال عنه وترويج ذلك على �أو�سع نطاق ،وت�ضخيم الأخطاء والهفوات،
هذا �إن وجدت ،لي�صدر احلكم بعد ذلك ح�سب اال�صول ،موجهني اليه
اتهامات كثرية من �أبرزها الت�صريح ال�شهري الذي ن�سب اليه ،لدرجة
�أن بع�ض الزعماء طلب �إخراجه 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�سل�سلة
العربية املتما�سكة!
لقد �ضاق ال�ع��رب ذرع��ا مبنظمة التحرير الفل�سطينية ،املكبلة
واملحجمة ،والتي ال تخرج عن بيت الطاعة العربية ،ولكنها حتمل ا�سما
يثري املتاعب ويحملهم م�س�ؤوليات ال قبل لهم بها ،وي�ضعهم امام م�شاكل
ه��م يف غنى عنها وق��د الح��ت الفر�صة ،واختلقت الأ��س�ب��اب ،وابتدعت
الذرائع ،وجهزت الئحة االتهام ومل يبق اال ا�صدار احلكم وتنفيذه.
عرف ال�شقريي ما ي�ضمره له الأ�شقاء من ملوك ور�ؤ��س��اء وعلم
مب��ا يخبئه ل��ه ال��زم��ن العربي ال ��رديء فالقى خطابا م�ط��وال ،وك��أن��ه
خطبة الوداع ،نا�شد فيه اجلميع �أن يحر�صوا على املنظمة التي ان�ش�أوها
بقرارهم و�أن يحموها من انف�سهم قبل �أن يحموها من غريهم ،و�أن
يتيحوا لهذا الوليد ال�ضعيف فر�صة احلياة.
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ومما قاله":ويبقى على منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تنتبه
�إلى م�صري منظمة التحرير الفل�سطينية".
املنظمة نف�سها اجناز كبري يتجلى بقيامها كيان م�ستقل لل�شعب
الفل�سطيني ول�شخ�صيته الوطنية ،وان بقاءها وا�ستمرارها باال�ضطالع
مب�س�ؤولياتها القومية �ألزم واجب يف هذه املحنة القا�سية من �أي وقت
م�ضی ،ول�ق��د ا�ستطاعت منظمة التحرير رغ��م امل�صاعب الكثرية
املرتاكمة يف طريقها �أن جتمع حولها جميع فئات ال�شعب الفل�سطيني،
ف�أ�صبحت متثله كما متثل �أي��ة حكومة عربية �شعبها املتجمع على
�أر�ضها واملقيم حتت �سلطتها ،وباال�ضافة �إل��ى ن�شاطاتها ال�سيا�سية
واالعالمية ،فلقد ا�ستطاعت �أن تبني جي�شا بناء ن�ضاليا جعله يقاتل
بب�سالة يف قطاع غزة واجلبهة الأردنية واجلبهة ال�سورية.
املنظمة وجي�شها يقفان االن وجها لوجه �أم��ام امل�صري وان بقاء
املنظمة �ضرورة قومية فل�سطينية وعربية يف املقام الأول ،وانها لكارثة
قومية فل�سطينية وعربية �أن ت�صفی املنظمة وان ي�سرح جي�شها ،وی�أبی
ال�شعب الفل�سطيني ومعه االمة العربية ان ت�صل املنظمة وجي�شها الى
هذا امل�صري ،و�سيظل ال�شعب الفل�سطيني يقتطع من حلمه وي�ستنزف
من دمه ليبقي ما �أمكن اجلي�ش واملنظمة.
بعد ذلك طالب العرب بالوفاء بااللتزامات املالية ومتكني املنظمة
من تنظيم ال�شعب وتعبئة جي�ش التحرير بالت�سليح والتدريب ،وتعزيز
عمله الع�سكري �ضمن اخلطة العربية ,وطالب بان�شاء مراكز التدريب
وال�سماح با�ستيفاء �ضريبة التحرير ،وما ان انتهى ال�شقريي من كلمته
حتی رفعت اجلل�سة لأن اجلو توتر �إل��ى درج��ة عالية ،وك��ان �أك�ثر من
زعيم عربي يتحفز لالنق�ضا�ض عليه.
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وكانت اخلرطوم �آخر قمة عربية يح�ضرها املرحوم ال�شقريي.
يغيب ال�شقريي وتبقى املنظمة وت�أتي قيادتها اجلديدة قيادة فتح
وتبد�أ مرحلة تطبيق يف عالقاتها مع القاهرة.
يقول ابو م��ازن� :شكل لنا نظام عبد النا�صر ب�سبب احجامه عن
اللقاء معنا عقدة نق�ص ،وكنا جن��د حرجا كبريا عندما ن��واج��ه من
قبل خ�صومنا بهذه امل�س�ألة وكنا ال ن�ستطيع ان نف�صح عن ر�أينا بعبد
النا�صر �أو ر�أي عبد النا�صر بنا ،ومن هذا املنطلق كنا حري�صني كل
احلر�ص على ان نفتح ولو طاقة �صغرية مع هذا النظام لي�سمع منا
وعنا كل ما يريد ونزيل من الأذهان روا�سب الدعايات امل�سمومة التي
كان يبثها خ�صومنا �ضدنا� ،شريطة �أن ال نتنازل عن �شرطينا املذكورین
�أع�لاه ،الننا نرف�ض احتواء عبد النا�صر ونظامه لنا على الرغم من
ان الكثريين يعتربون ذلك �شرفا كبريا ومنحة �سماوية عظمى وهم
يف ذل��ك م �ع��ذورون ،فهذه م�صر ،وه��ذا عبد النا�صر العمالق ،ال��ذي
تتمنى انظمة كبرية وقومية يف املنطقة ان ي�شملها بعطفه ورعايته وان
ي�ضمها الى قائمة املريدين.
لو نظرنا ُمق ّيمني الى نظام عبد النا�صر من زاوية معاملة اجهزته
الهلنا بقطاع غزة ،لكانت نظرتنا ال تخلو من النقد ال�شديد الذي ي�صل
�إل��ى حد االتهام ،لأن هذه الأجهزة تعاملت مع النا�س هناك كاجهزة
خمابرات ،بكل ما فيها من م�ساوئ االجهزة يف الوطن العربي ،مل تهتم
ب�ش�ؤون العدو مبقدار اهتمامها بالتج�س�س على املواطنني ،تتدخل يف
خ�صو�صياتهم و�أ�سرارهم العائلية و�ش�ؤونهم الذاتية ،وتنغ�ص عليهم
حياتهم وت�سلبهم حريتهم وكرامتهم.
ال �ن �ظ��رة ل�ن�ظ��ام ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر م��ن ه ��ذه ال ��زاوي ��ة خ��اط �ئ��ة ،لأن
م�صر كبرية ،ونا�صر �أي�ضا كبري ،على الرغم من �أخطائه الكثرية.
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وم��ا يغفر ل��ه �أن نظرته للق�ضية الفل�سطينية ولفل�سطني ،كحاكم
م�صري تختلف متاما عن نظرة الكثريين الذين يعتربون فل�سطني
مناف�سا لهم ،يفقدهم كثريا من �أوراقهم ،وهي يف نف�س الوقت قمي�ص
عثمان الذي يظهرونه كلما دعت احلاجة ،ومع ذلك تبقى له ح�ساباته
املحلية اخلا�صة التي لها �أهمية كبرية يف �سيا�سته العامة.
اختلف معظم الذين عا�شوا مرحلة نهاية ال�ستينيات فيما بينهم
حول دور عبد النا�صر يف �إنهاء عهد احمد ال�شقريي يف منظمة التحرير
الفل�سطينية ،لكنهم متفقون على �أن م�صر مل تلعب دورا يف م�سرحية
االهانات التي وجهت له يف م�ؤمتر قمة اخلرطوم ،ويف حفلة االتهامات
التي �صبت على ر�أ�سه ،ال ن�ستطيع ان ننكر ان جممل حيثيات اال�ستقالة
او االقالة متت على ار�ض م�صر وهذا يثري �شبهة حول دور م�صر.
يف الرابع والع�شرين من كانون الأول  1967وجه احمد ال�شقريي
الر�سالة التالية ال��ى اللجنة التنفيذية للمنظمة( :اخ��واين �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية :اق��دم ا�ستقالتي �إل��ى ال�شعب الفل�سطيني ،ال�شعب
الأ�سري ال�شريد الطريد ،و�أقدم ا�ستقالتي كذلك �إلى الفدائيني االبطال
الذين يخو�ضون يف ه��ذه االي��ام غمرات الن�ضال على �أر���ض الوطن
احلبيب ،وابتهل �إل��ى اهلل العلي القدير �أن يحفظ �شعب فل�سطني،
ويحفظ ق�ضيته وان ي�صون ن�ضاله وي�صون منظمته ،وعهدي ملن ي�أتي
بعدي �أن �أكون �سندا وع�ضدا� ،أ�ضع بني يديه كل جتربتي وطاقتي يف
طاعة اجلندي بني يدي القائد ،فتلك م�سرية �سيدنا خالد ،قاتل قائدا
وقاتل جنديا ،واحلمد هلل �أوال و�أخريا) .
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يف نف�س اليوم وج��ه ال�شقريي ر�سالة مماثلة ال��ى عبد اخلالق ح�سونة
الأمنی العام جلامعة الدول العربية يبلغه فيها با�ستقالته من رئا�سة اللجنة
التنفيذية ،و�أي�ضا من من�صبه كممثل لفل�سطني يف جمل�سها.
وعلى الرغم من �أن الر�سالة الأولی وجهت الى اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،اال �أن ال�شقريي مل يقدم ا�ستقالته اليها،
وامنا �إلى ال�شعب الفل�سطيني كله ،باعتباره منتخبا ا�صال من ممثليه،
ومن املجل�س الوطني ،وبالتايل فانه غري م�س�ؤول امام اللجنة ليقدم
لها ا�ستقالته ،ومن املعروف ان النظام القدمي للمنظمة يق�ضي بان
يختار رئي�س اللجنة بنف�سه الأع�ضاء ،وال يتم انتخابهم من املجل�س
مبا�شرة كما هو االن.
مل يقدم ال�شقريي ا�ستقالته برغبته ،ومل يعط مهلة حتى يعقد
املجل�س الوطني ليقدمها اليه ،وامنا وقعت يف ظروف مل يتمكن من
عقد املجل�س ،مما ا�ضطره �إلى �أن يوجهها �إلى ال�شعب الفل�سطيني من
خالل اللجنة التنفيذية ،تلك اللجنة التي توجه ثمانية من اع�ضائها
اليه يطالبونه باال�ستقالة ،فما الق�صة احلقيقية لهذه املرحلة؟
بعد نك�سة حزيران وجدت قيادة منظمة التحرير �أنه ال بد من
تطوير و�ضع اجلي�ش وتهيئته ليقوم ب�أعمال فدائية �سواء باملمار�سة
املبا�شرة� ،أو بالتدريب ،مل�ساعدة الآخرين على القيام بهذه املهمة.
وقد حتم�س املرحوم ال�شقريي لهذه الفكرة ،وطرحها على �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية ورغ��ب اليهم تنفيذها ف��ورا ،ونظرا لأح�سا�سه بان
اجلي�ش مل يقم مبثل ه��ذا العمل يف ال��وق��ت ال��ذي تقوم ب��ه منظمات
فدائية ال متلك ق��درات اجلي�ش ولي�س لديها امكانياته وم�ؤهالته،
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فقد اندفع لتحقيق هذا العمل دون ابطاء ،وهنا ح�صلت م�شادة بينه
وبنی بهجت اب��و غربية �أح��د �أع�ضاء اللجنة املكلفة باال�شراف عليه،
الأم��ر ال��ذي جعل ال�شقريي ي�ستاء منه �إل��ى ال��درج��ة التي ق��رر فيها
اقالته من اللجنة التنفيذية ،اال �أن زمالء �أبو غربية حاولوا تهدئة
اخلواطر واع��ادة املياه الى جماریها ،بحيث يعتذر لل�شقريي وتنتهي
الأزمة ،لكنه �أ�صر على موقفه ورف�ض جمرد االعتذار ،فتكتل اع�ضاء
من اللجنة وعددهم ثمانية وقرروا �أن يطلبوا �إلى ال�شقريي تقدمي
ا�ستقالته ،وكتب ه��ؤالء ر�سالة اليه يطلبون فيها تنحيته عن رئا�سة
اللجنة التنفيذية ،ويرف�ضون ح�ضور �أية اجتماعات لهذه اللجنة ما
مل تكن فقط من �أجل ابالغهم مبوافقته على اال�ستقالة واعالنها يف
م�ؤمتر �صحفي.
رف�ض ال�شقريي اال�ستقالة وقال� :أنظمة املنظمة تخولني تعيني
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية وتخولني اقالتهم ،فانا الذي عينتهم و�أنا
ال��ذي اقيلهم� ،أم��ا �أن يطلبوا اال�ستقالة ،ف�ه��ذا ت�ط��اول على النظام
واملنظمة .وهنا حاول �أن يجري بع�ض االت�صاالت مع امل�س�ؤولني يف م�صر
خ�صو�صا �أنه يعرف �أن كثريين من العرب يتمنون التخل�ص منه ،وظن
�أن م�صر ميكن �أن تقف �إلى جانبه ،فار�سل مذكرة �إلى وزارة اخلارجية،
ولكن �أحدا مل يهتم به �أو ي�س�أل عنه ،فطلب مقابلة زكريا حميي الدين
نائب رئي�س اجلمهورية� ،آم ً
ال على الأقل ان يجد منه �سندا ويقف الى
جانبه .انتظر ال�شقريي اربعة ایام لي�ؤذن له باملقابلة �أو يحدد موعدها،
اال �أنه فهم بعد هذا االنتظار ان حميي الدين ال يرغب يف لقائه ،عندها
�أيقن �أن ال�ساعة قد ازفت و�أنه حو�صر من كل جهة ومل يعد له حول وال
قوة ،لقد كانت اجلهة الوحيدة التي ميكن �أن يحتكم اليها هي املجل�س
الوطني الفل�سطيني ال��ذي اواله الثقة وهو الذي ينتزعها ،ولكنه مل
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يكن بامكانه دعوته لالجتماع ،فال الظروف العامة ت�سمح ،وال الظروف
العربية ت�سمح وال حتى الظروف الفل�سطينية ت�سمح اي�ضا ،فقد كان
اجلميع يعي�شون مرحلة الذهول من هول نتائج نك�سة حزيران.
ا�ستدعى ال�شقريي اع�ضاء اللجنة التنفيذية وكتب لهم يف ر�سائل
اال��س�ت��دع��اء �أن��ه امن��ا ي��دع��وه��م ل�ت�لاوة ك�ت��اب اال�ستقالة عليهم ،ومت
االجتماع واعلن ا�ستقالته من رئا�سة اللجنة التنفيذية .وهكذا انتهی
عهده يف املنظمة لتبد�أ عهدا جديدا عهد املنظمات الفدائية بعد مرحلة
انتقالية ق�صرية.
عندما و�صلت اال�ستقالة ال��ى دار الأه ��رام ،ك��ان حممد ح�سنني
هيكل رئي�س حتريرها ،وعندما ا�ستلمها مل يفاج�أ ،ومل يبد �أ�سفا علی
ال�شقريي ،وامنا قال :لقد انتظرناها منذ زمن بعيد ،و�أخ�يرا وقعت
على كل حال ،هذا خري وكان ال بد �أن يذهب ال�شقريي ،فقد انتهی.
يقول ال�شقريي يف هذا" :لي�س هاما �أن يبقى ال�شقريي �أو يذهب،
ولي�س هاما �أن يبقی غ�يره او ي��ذه��ب ،فاالن�سان غ�ير خملد ،وال بد
�أن مي�ضي وقته لي�أتي غريه من بعده ،هذه �سنة الكون واحلياة ،فقد
ذهب الأنبياء والر�سل وا�ستمر الكون عامرا ،وميوت امللوك والر�ؤ�ساء،
وت�ستمر الدول وتبقى ال�شعوب ،ويق�ضي �أرباب الأ�سر وت�ستمر اال�سر
وتنمو وت�أخذ م�سارها ون�صيبها يف احلياة ولكن بقاء ال�شقريي او ذهابه
ق�ضية �شعب فل�سطني ،فهو �صاحب الكلمة االولى واالخرية وهو الذي
يقرر الذهاب والبقاء ,ولي�س من حق احد كائنا من يكون �أن يقول يف
هذا الأمر ولو ر�أيا حياديا ،كما �أننا ال يحق لنا �أن نقول ملاذا بقي هذا
الرئي�س �أو امللك على ر�أ���س ب�لاده وفيه من ال�صفات كذا وك��ذا وكذا.
فهدا �ش�أن �شعبه ،كذلك ال يحق لأحد يف الوطن العربي زعيما كان �أم
�سيا�سيا �أم �صحافيا �أن يقول بال�شقريي �أو بغريه جمرد كلمة".
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ولقد كان وا�ضحا �أن م�ؤمتر اخلرطوم بداية نهايته ،وجاء اخوانه
يف منا�سبة مو�ضوع ال نعتقد �أنه ي�ستحق ان ي�ستقيل ال�شقريي ب�سببه
ليقولوا له :ا�ستقل ،وهو الذي عينهم واختارهم ،وهو �صاحب احلق يف
اقالتهم� ،إال �أنهم على ما يبدو �شعروا �أن الغطاء العربي قد رفع عنه،
ف�أكملو املهمة على امت وجه وحا�شى هلل ان نتهمهم بالتواط�ؤ ،ولكنهم
قاموا مبهمة متناها كثري من حكام العرب.
كان مو�ضوع العمل الفدائي وتفعيل جي�ش التحرير الفل�سطيني
وتطوره لي�ؤدي هذه املهمة ،الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري .هذا الأمر
ك��ان حمل نقا�ش مرير بني ال�شقريي والقيادة احلزبية ل�سورية بعد
حرب حزيران ،اذ ذهب �إلى هذه القيادة ليقنعها ب�أن الوقت منا�سب جدا
للقيام باعمال فدائية من قبل جي�ش التحرير اذا �سمح له ال�سوريون
وتركوا له حرية العمل واالختیار ،وبعد جدال ا�ستمر �ساعات طويلة،
�أبلغه اع�ضاء القيادة انهم �سیدر�سون املو�ضوع و�سيعطونه جوابا ر�سميا
يف ال�ي��وم ال �ت��ايل ،وك��ان وا��ض�ح��ا لل�شقريي م��ن خ�لال اجوبتهم انهم
يرف�ضون طروحاته ول��ن ي�سمحوا للجي�ش ب��أن يقوم ب��أي عمل خارج
اطار خططهم التي يدعون �أنها مو�ضوعة للزمان واملكان املنا�سبني.
ويف اليوم التايل ات�صل ال�سوريون به وابلغوه �أن اثنني من �أع�ضاء
ال�ق�ي��ادة الفل�سطينيني ي�ح�م�لان معهما اجل ��واب ال��ر��س�م��ي ،فرف�ض
ا�ستقبالهما ،النه يعرف اجلواب �سلفا ،وقال ملن حوله من �أع�ضاء اللجنة
التنفيدية واال�سی ميالء قلبه� :إنهم يحاربونني بابنائي ،ثم عاد �إلى
القاهرة يجر �أذيال احل�سرة وي�شعر ب�أن الدنيا بد�أت ت�ضيق به وعليه.
ال ن�ستطيع �أن نقول �إن ال�شقريي القائد الأمثل والفذ لل�شعب
الفل�سطيني ،كما �أن قادة العرب لي�سوا �أح�سن من يف �شعوبها .لقد كانت
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له ح�سناته الكثرية و�سيئاته الكثرية �أي�ضا ،ولكن من اب��رز ح�سناته
انه كان ال ي�ست�سيغ تدخل ال��دول العربية يف �ش�ؤون املنظمة ،بل كان
حيث ا�ستطاع يرف�ض ذلك ،ونذكر له انه عندما انتهت �أعمال املجل�س
الوطني الثالت يف غزة ،ات�صل به الدكتور �سامي الدروبي �سفري �سورية
يف القاهرة طالبا على عجل موعدا ،فحدد له املوعد وجاءه �إلى البيت
وكان يجل�س معه منر امل�صري رئي�س العالقات ال�سيا�سية يف املنظمة
وقد بد�أ الدروبي حديثه بالتهاين بانتهاء �أعمال املجل�س ،والتمنيات
للجنة التنفيذية بالنجاح مب�س�ؤولياتها امللقاة على عاتقها ،ثم �أنهی
حديثه بر�سالة �شفوية يحملها م��ن ق�ي��ادت��ه ،تبلغ ال�شقريي عتبها
ال�شديد عليه ،النه مل ي�ستمزجها يف تعيني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
الذين وقع اختياره عليهم من القطر ال�سوري ،وكانت القيادة امل�س�ؤولة
تتمنى �أن ت�س�أل عنهم لتقول ر�أيها فيهم ،فلرمبا ن�صحته بغريهم ممن
هم �أج��در على مواجهة ال�صعاب ،و�أح��ر���ص على العمل الفل�سطيني
وادائه على الوجه الأكمل.
وق�ب��ل �أن ينتهي ال�سفري م��ن اب�ل�اغ ر�سالته قاطعه ال�شقريي
ب�صوته اجلهوري وبلغته الف�صحى ال�سليمة قائال" :قطع ل�ساين �إن
فعلت ذلك .كيف تطلبون مني �أن ا�ست�أذنكم �أو ا�ستمزجكم يف �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية؟ انني �إن فعلت ،وان �شاء اهلل لن افعل اب��دا ،فهذا
يعني اين م�ضطر ال�ستمزاج ر�أي ع�شرين ملكا ورئي�سا ،وه��ذا يعني
�أن�ن��ي ل��ن �أمت�ك��ن م��ن فعل ��ش��يء ،و�ساترك لكل ه ��ؤالء �أن يتدخلوا يف
�ش�ؤوننا و�أعمالنا .هل ت�سمحون لأحد �أن يتدخل يف �ش�ؤونكم؟ �أرجو �أن
تبلغ القيادة بانني �س�أقطع ل�ساين قبل �أن افكر يف عمل كهذا ،وان�سحب
ال�سفري بهدوء ،وعلى الرغم من اجلواب القا�سي الذي �سمعه ،اال �أنه
يف قرارة نف�سه قدر له موقفه هذا وزاد احرتامه عنده.
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تلك كانت احدى ح�سنات املرحوم �أحمد ال�شقريي ،و�إحدى �سيئاتنا،
اذ �أن��ه يف الوقت ال��ذي رف�ض جم��رد ا�ستمزاج ر�أي �سورية �أو غريها
يف �أع�ضاء اللجنة التنفيذية حتى ال ي�سمح لها مبزيد من التدخل يف
�ش�ؤون املنظمة ،خ�صو�صا ان لها من االمتيازات ما ال يتحمله اي ان�سان
�أو م�ؤ�س�سة �أو منظمة .وذل��ك فيما يتعلق باجلي�ش علي �سبيل املثال
والقيود املفرو�ضة عليه والتي كبل بها منذ ان�شائه.
اق��ول يف ال��وق��ت ال��ذي رف�ض ال�شقريي ذل��ك ب��د�أن��ا نحن عهدنا
باملنظمة يف ال��دورة اخلام�سة للمجل�س الوطني بانتخاب ثالثة من
منظمة ال�صاعقة ال�سورية �أع�ضاء يف اللجنة التنفيذية ،لقد رف�ض
ال�شقريي �أن ي�سمح لهم بدخول نافدة املنظمة ،ففتحنا لهم الأب��واب
على م�صارعيها ليدخلوا ويكونوا �شركاء يف القرار والتقرير وامل�صري.
لقد كان هذا خط�أ قاتال ،فلنعرتف.
يف �أواخ��ر متور  1967عقدت اللجنة التنفيدية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية اجتماعا طارئا يف عمان بح�ضور رئي�سها يحيى حمودة،
وقد خرج يف هذا االجتماع مو�ضوع اعتربته اللجنة يف غاية الأهمية
واخلطورة ،وهو تكدي�س كميات من ال�سالح والذخائر والعتاد �سربت
�إل��ى ال�ضفة ال�شرقية بوا�سطة جي�ش التحرير ،الفل�سطيني (ق��وات
حطني املتواجدة على الأر�ض ال�سورية).
تداول الأع�ضاء ب�أمر هذه الأ�سلحة والهدف من نقلها �إلى الأردن،
وفيما اذا كانت �ستنتقل �إلى ال�ضفة الغربية املحتلة خلدمة �أغرا�ض
العمل الفدائي� ،أم انها لهدف ال تعرف القيادة ال�سيا�سية عنه �شيئا،
ويف نهاية االجتماع كلف ع�ضو اللجنة عبد اخلالق يغمور يف التحقيق
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بالأمر ملعرفة �أبعاده ومالب�ساته ،وظروف نقل الأ�سلحة بهذه الكميات
�إلى ال�ضفة ال�شرقية .بعد يومني عاد يغمور �إلى اللجنة بتقرير مف�صل
يفيد ب�أن الأ�سلحة �سربت �إلى الأردن بهدف القيام باعمال تخريبية
داخلية ،ولي�س نقلها �إلى الأر�ض املحتلة تدعيما للعمل الفدائي.
بعد ا�ستقالة �أحمد ال�شقريي او اقالته حاولت اللجنة التنفيذية
برئا�سة يحيى ح�م��ودة �أن تطبع عالقتها م��ع الأردن ،وان تعيدها
�إل��ى �سريتها الأول��ى التي كانت عليها اب��ان ان�شاء املنظمة ،انطالقا
من ال�سيا�سة اجلديدة التي الزمت نف�سها بها وهي عدم التدخل يف
ال���ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ،واح�ت�رام �أن�ظ�م��ة وق��وان�ين هذه
ال ��دول ،مب��ا ي�ضمن ا�ستمرار املنظمة يف �أداء عملها بحرية ن�سبية،
بخا�صة يف الأردن البلد ال��ذي يتح�س�س كثريا من ممار�سات املنظمة
ب�سبب ازدواج �ي��ة االنت�ساب وال ��والء والتمثيل وغ�يره��ا م��ن الق�ضايا
التي ت�سبب االختالف والتوتر با�ستمرار باال�ضافة �إلى تواجد املكاتب
الرئي�سية للمنظمة على الأر�ض الأردنية بعد ان ا�ستقر اع�ضاء اللجنة
التنفيذية هناك ،فان و�صول مو�ضوع الأ�سلحة� ،إلى ال�سلطات الأردنية
�سيثري متاعب للجنة وللمنظمة ب�شكل عام ،وال ميكن �أن تقبل ال�سلطات
الأردنية �أي تربير من قیادة املنظمة بعدم علمها به ،الأمر الذي دعاها
الى احتاد قرار �سريع باعفاء رئي�س �أركان اجلي�ش العميد الركن �صبحي
اجلابي (�ضابط يف اجلي�ش ال�سوري �أ�صال) ،وتعيني العميد الركن عبد
الرزاق اليحيى خلفا له.
كما و�ضعت ي��ده��ا علی اال�سلحة وام ��رت بتحويلها ال��ی خم��ازن
اجلي�ش الر�سمية متهيدا لنقلها ال��ى الأر� ��ض املحتلة .ويف التا�سع
والع�شرين من متوز � 1967أذاعت اللجنة بيانا مقت�صبا قررت فيه ا�سناد
من�صب رئي�س الأركان �إلى العميد اليحيى خلفا للعميد الركن اجلابي
الذي �أعفي من من�صبه ،واجريت تنقالت �شملت نفرا من ال�ضباط.
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ويف الأول من �آب قام نفر من جي�ش التحرير بقيادة العقيد عثمان
ح��داد بحركة مت��رد �ضد القيادة اجلديدة للجي�ش ،مبتدئا باحتالل
مكتب املنظمة يف دم�شق ،حيث كان رئي�س الأركان اجلديد عبد الرزاق
اليحيى موجودا هناك برفقة منر امل�صري ع�ضو اللجنة التنفيذية
وم�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف املنظمة ،فقال ح��داد موجها حديثه
لليحيی :با�سم ال�ق�ي��ادة �أن��ت معتقل ،ف��رد امل���ص��ري :با�سم �أي��ة قيادة
تتحدث؟ �إن كنت تتحدث با�سم القيادة الع�سكرية ف��االخ عبد ال��رزاق
هو رئي�س �أرك��ان اجلي�ش و�أعلى رتبة ع�سكرية فيه ،وان كنت تتحدث
با�سم القيادة ال�سيا�سية ،فانا �أقول ال علم لنا ،نحن القيادة ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،بهذا الأم��ر ،فمن ال��ذي اعطى االم��ر؟ هل هي القيادة
ال�سورية؟ مل يجد ح��داد جوابا وامن��ا اكتفى برتديد جملته الأول��ى
املوجهة �إلى اليحيى� :أنت معتقل با�سم القيادة .وبعد حوار مطول تبني
�أن هدف املتمردين اقالة اليحيى من املن�صب الذي عينته فيه اللجنة
التنفيدية ليكون هو �-أي حداد -خلفا له.
ويف نف�س اليوم (الأول من �آب) اذاع املتمردون بيانا با�سم القيادة
ال�ع��ام��ة جلي�ش التحرير الفل�سطيني ،موجها �إل��ى ال�شعب العربي
الفل�سطيني جاء فيه� :إن جي�ش التحرير الفل�سطيني قبل يف املجل�س �أن
يوكل الى اللجنة التنفيذية ال�سابقة مهمة اال�ستمرار يف عملها بالرغم
من كافة العراقيل واملتاعب التي كانت ت�ضعها امام مهام اجلي�ش والعمل
الفدائي .ثم ك�شف البيان النقاب عن �أن اللجنة التنفيذية اتخذت قبل
�أيام  29-متوز� -سل�سلة قرارات و�صفها البيان دون �أن يذكرها ،وان املح
�إلى طبيعتها ب�أنها تخالف ما اتفق عليه يف املجل�س الوطني الفل�سطيني،
وهذا ما ي�ؤدي حتما �إلى �ضرب وحدة اجلي�ش والعمل الفدائي وعرقلة
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اجلهود الرامية �إلى توحيد املنظمات الفدائية .وطالب البيان بالغاء
هذه القرارات حول تغيري القيادات الع�سكرية والكف عن التدخل يف
اخت�صا�صات اجلي�ش ،ودع��ا ال�شعب العربي وكافة املنظمات الفدائية
للوقوف يف وجه هذه الت�صرفات.
مل ِ
يكتف الع�سكريون امل�ت�م��ردون بهذا البيان امل�ل��يء باملغالطات
املك�شوفة وال�ت�بري��رات اخل��ادع��ة التي ال تخفى على اح��د ،فقد ك�شف
اع���ض��اء ال��وف��د الفل�سطيني اب�ع��اد اللعبة مت��ام��ا وف�ه�م��وا ان القيادة
ال�سورية لن ت�سمح بوجود العميد اليحيى على ر�أ�س اجلي�ش ولن تقبل
ا�ستبدال العميد اجلابي ،النه موال لها ويتلقى تعليماته منها ،واللجنة
التنفيذية عاجزة عن مواجهة �سوريا ولن جتد من ينا�صرها كالعادة
بني اال�شقاء ،لذلك عمدت الى امل�ساومة والقبول مببد�أ التنازالت ،وهنا
كلفت القيادة القومية حلزب البعث بالتفاو�ض مع الوفد الفل�سطيني
كغطاء مك�شوف بان الدولة ال�سورية ال عالقة لها باملو�ضوع.
واخ�ي�را مت ال�ت��و��ص��ل ال��ى ح��ل ينحى مب��وج�ب��ه ال�ع�م�ي��د اليحيى
وي�سمى خبريا لل�ش�ؤون الع�سكرية يف مركز االب�ح��اث الفل�سطينية،
ويعني مكانه العميد م�صباح البديري ،وهكذا مت لل�سوريني ما ارادوه
يف احكام القب�ضة على مقاليد االمور يف جي�ش التحرير ،تلك القب�ضة
التي ا�ستمرت حتى التدخل ال�سوري يف لبنان عام  ،1976حيث وقعت
احداث اخرى.
ويف ال��راب��ع م��ن اي �ل��ول � � ،1968ص��رح ن��اط��ق ر��س�م��ي يف منظمة
التحرير الفل�سطينية مبا يلي" :اذاعت بع�ض وك��االت االنباء اعتذار
العميد عبد ال��رزاق اليحيى عن ممار�سة مهام من�صبه رئي�س ارك��ان
جي�ش التحرير الفل�سطيني ،ومن املعلوم ان اللجنة التنفيذية كانت
قد ا�صدرت قرارا با�سناد هذا املن�صب اليه بتاريخ  ،1968/8/1ولكنه مل
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يتمكن من تنفيذ هذا القرار ب�سبب اعتقاله حتى تاريخ ،1968/9/1
وقد تعر�ض خالل هذه الفرتة الى �ضغط م�ستمر حلملة على االعتذار
عن قبول هذا املن�صب ،وبهذه املنا�سبة تود اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ان تعلن عن اعتذار ال�سيد العميد اليحيى عن
ممار�سة مهام من�صبه كرئي�س اركان جلي�ش التحرير الفل�سطيني".
وهكذا انتهت اول حماولة انقالبية يف جي�ش التحرير الفل�سطيني
بخ�سائر ا��ص��اب��ت منظمة ال�ت�ح��ري��ر مبكا�سب قليلة ح�صلت عليها
�سوريا ،ولكن هذه املكا�سب فتحت �شهيتها ملزيد من ال�سيطرة على هذا
اجلي�ش واملنظمة اي�ضا ،وبهذا انتهت مرحلة من حياة منظمة التحرير
الفل�سطينية والعمل الفدائي الفل�سطيني لتبد�أ مرحلة اخرى تغريت
فيها اال�شكال والبنى وتبدلت او�ضاع كثرية وغاب عن ال�ساحة ا�شخا�ص
كانت لهم ادوار ليحل فيها ا�شخا�ص اخرون ،حتى طبيعة ال�صراع بني
ال�شرعية الفل�سطينية وبع�ض االنظمة العربية اتخذت ا�شكا ًال جديدة
ومتت بو�سائل جديدة مل تعهدها ال�ساحة الفل�سطينية من قبل.
يقول احمد ال�شقريي" :قررت اال�ستقاله بعد ان ر�أيت على مدى
ع�شرة اي��ام ظ��اه��رة ال اري��د ان اخ��و���ض يف تف�سريها او تربيرها هذه
الظاهرة كانت يف ال��واق��ع مظاهرة ،فقد اخ��ذت �صحف القاهرة على
نف�سها بقيادة جريدة االه��رام اب��راز مذكرة االخ��وة ال�سبعة والتعليق
عليها ون�شر �صور ا�صحابه وت�صريحاتهم ومطالبتهم با�ستقالة رئي�س
املنظمة .وعلى مدى ايام كانت ال�صفحات االولى فى جريدة االهرام
مكر�سة بعناوينها ال�ب��ارزة وه��ي تتحدث عن ازم��ة املنظمة وا�ستقالة
ال�شقريي حتى ا�صبح القتال يف فيتنام وال�صراعات الدولية واخلالفات
العربية ام ��ورا ت��أت��ي يف امل�ق��ام ال�ث��اين م��ن االه�ت�م��ام! وق ��ر�أت ك��ل هذا
وفهمت ما يجب ان افهم ،قدمت ا�ستقالتي ال الى االخوة ال�سبعة وال
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الى امللوك والر�ؤ�ساء الثالثة ع�شر ،ولكن الى ال�شعب الفل�سطيني ،وقد
قامت م�سريات ومظاهرات تعرت�ض على ا�ستقالتي وو�صلتني عرائ�ض
وبرقيات تطالبني بالبقاء يف موقع امل�س�ؤولية ولكني اثرت ان ا�ستقيل
الف�سح املجال لغريي ،فقد يكونون على �صواب و�أكون على خط�أ ،ومنذ
ذل��ك الوقت وان��ا ا�ستقبل العديد من ابناء فل�سطني ومنهم االخ��وة
ال�سبعة وهم ينا�شدونني العودة الى امل�س�ؤولية القيادية ،وكنت اعتذر
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على الدوام وانا اقول لهم :لي�ست يل م�شكلة مع ال�شعب الفل�سطيني
وال مع اجلماهري العربية ،ان امل�شكلة مع امللوك والر�ؤ�ساء انا ال ميكنني
العمل معهم وال ميكن العمل بدونهم وه��ذه هي امل�شكلة وقد م�ضت
�ستة اعوام على ا�ستقالتي واالر�ض العربية حتت االحتالل اال�سرائيلي
واحل �ل��ول ال�سلمية تقف ام��ام ط��ري��ق م���س��دود وامل �ل��وك وال��ر�ؤ� �س��اء ال
يجتمعون على ر�أي واحد وال�شقريي الذي اختاروه كب�ش الفدا التزم
بيته وا�سرتاح واراح".
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قلعة تبنني حيث ولد

مدينة طولكرم بداية طفولته

هنا في هذا الضريح المتواضع الذي يغطيه العشب االخضر
وتظل شاهده شجرة زيتون حانية وقد سيج بسياج حديدي
بسيط يرقد احمد اسعد الشقيري (أبو مازن) أول رئيس
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  1326هـ1908-م
وتوفي في عمان عام 1400هـ1980 -م
رحمه اهلل

وصيتي
أريد أن ادفن إلى
ج��وار أبي عبيدة
عامر بن الجراح
أمين األم��ة في
س��اح��ة ش��ه��داء
معركة اليرموك
ف��ي غ��ور األردن
الشمالي .

قلعة تبنني

الشقيري ..من مولده إلى رحيله
حياته ومسيرته
ُولد احمد ال�شقريي يف قلعة تبنني يف لبنان( ،)2حيث كان والده
معتق ً
ال يف عهد ال�سلطان عبد احلميد ،وكان مولده عام  1908م ،على
ما ق ّدر هو نف�سه فيما يعد من �أعمار �أقرانه .والدته تركية ،تزوجها
�أبوه على زوجة تركية �أخرى ،ثم ط ّلقها ،ف�سافرت مع طفلها �أحمد يف
�صحبة �أ�سرة ع ّمه قا�سم ملا نقل �إلى طولكرم ،موظفاً يف دائرة املالية.
ويف طولكرم تزوجت الأم موظفاً يف الربيد ،ا�سمه �سليم ،وقد تويف عم
ال�شقريي ،زوج �أمه ،بعد الزواج بعام� ،أو بع�ض عام(.)3
مل تكن طفولة �أحمد الأول��ى ه ّينة رخ ّية� ،إنها �سنوات من اليتم
واحل��رم��ان وال�ف�ق��ر ،ملأتها الأح ��زان ،وت��رك��ت ظاللها القامتة على
نف�سه ،فلم تربحها حتى �أواخ��ر حياته ،وظ� ّل يذكر �صورها الأليمة،
ويح�س مرارتها .يذكر بيته يف طولكرم ال��ذي "مل يكن بيتا مبعنى
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الكلمة" ،وق��د خال من �أي مظهر من مظاهر ال�ترف والغنى ،لكنه
ويرتحم على عمه �سليم ،الذي �أنقذه من �شقاء
نظيف ح�سن الرتتيب،
ّ
اليتم ،ولو الى حني� .أما �أمه ،التي حملتها الأقدار من بالد الرتك �إلى
هذه املدينة ال�صغرية النائية ،فهي تلك احلزينة املنك�سرة ،وما تزال
�صورتها ماثلة يف خميلته حني كان ي�صحو لي ً
ال "فرياها جال�سة يف
الفرا�ش تدخّ ن ،وتر�سل مع دخانها الزفرات واحل�سرات(.)4
عانى الطفل �أحمد و�أم��ه يف تلك الأي��ام ما عانى من الفقر ،وقد
�أحب �أمه حباً كبرياً ،زاد فيه ما كان يراها عليه من حال �أليمة .وكانت
على الرغم من فقرها ،تُقرت من هنا و ُت��دب��ر من هناك ،حتى يفرح
طفلها �أحمد يوم العيد ،فريتدي ثوباً وحذا ًء جديدين .ولعل هذا ما
جعله ،كلما ذكر والده الغني القوي ،يرتحم عليه ترحم الناقم املت�أمل،
لأنه هجر �أمه وتركهما فري�ستني لل�شقاء.
�أخذ �أحمد عن �أمه اللغة الرتكية وهو ال يتذكر متى ذهب �إلى
املدر�سة ،لكنة يذكر انه كان يف املدر�سة الواقعة و�سط مدينة طولكرم
يحب املدر�سة،
يتعلم القراءة والكتابة يف جو من الرهبة واخل�شية .مل ّ
وارتبطت �صورتها يف ذهنه ب�صورة ال�سجن والإرهاب والتهديد والوعيد،
وكان �أ�سعد ما يف طفولته الهرب من املدر�سة(.)5
تفتحت عيناه� ،أول ما تفتحتا عليه من �ش�ؤون الدنيا ،على �أخبار
()6
احلرب العاملية الأولى التي بد�أت عام  .1914وكان " جمل�س اخل ّراف"
الو�سيلة الوحيدة لتداول الأخبار ،واالطالع على �ش�ؤون الدنيا و�أحوالها.
وكانمعظمماعلقمن�أخبارال�ساعة �آنذاكيدورحولاحلربواجلراد(.)7
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مر�ضت �أم��ه يف ال�سنة الثانية للحرب مر�ضاً �شديداً ،مل ميهلها
�سوى يومني �أو ثالثة ماتت بعدها ،وهو يف ال�سابعة من عمره ،ودفنت
يف �أط��راف املقربة( )8كما يدفن الغرباء ،و�أحرقت ثيابها وفرا�شها يف
املكان نف�سه.
ق�ضى الطفل �أحمد �أياماً يف بيت اجلريان ،بعد موت �أمه ،ينتظر
�أن ُير�سل به �إل��ى �أبيه و�أه�ل��ه يف عكا .وق��د �سمع يف �أث�ن��اء ذل��ك حديث
اجل�يران عن �أبيه وث��راء �أهله ،وعن عظمة مدينة عكا ،ف�أخذ يتط ّلع
لل�سفر ،وت�ن��ازع�ت��ه م�شاعر احل ��زن ل �ف��راق ط��ول�ك��رم ح�ي��ث ث��وت �أم��ه،
وم�شاعر الفرح للقاء �أبيه.
يف �صيف ُ 1916حمل �أحمد �إلى قرية قاقون * حمطة املوا�صالت
بني يافا وحيفا التي فيها العربات)  .ومنها حملته العربة الى حيفا،
زمارين ،حيث ر�أى اليهود
وقد �أم�ضى يف الطريق ليلة يف م�ستعمرة ّ
لأول مرة غري عامل ،هو �أو غريه ،مبا �سيخبئ لهم القدر .وملا و�صل �إلى
حيفا نام ليلته عند ابن عمه الدكتور حممد علي ال�شقريي الذي كان
يعمل يف دائرة ال�صحة يف حيفا ،ويف ال�صباح اجته �إلى عكا ،فو�صل �إليها
يحدوه ال�شوق �إلى لقاء �أهله.
�أم�ضى �أحمد يومني �أو ثالثة �أي��ام يف بيت عمه داخل ال�سور ،ثم
�أُخذ �إلى بيت �أبيه الفخم خارج ال�سور .ويبدو �أن خالته زوج �أبيه ،كانت
ال ترغب يف قدومه ،واحتاج �إقناعها بقبوله �أياماً� ،أما �أب��وه ،فكان يف
تركيا ،لذا مل يره �أ�شهـراً.
كانت خالته �صاحبة ال�سطوة وال�ش�أن ،فلم يجر�ؤ �أحد ،حتى والده،
على �إظ�ه��ار العطف عليه �أمامها .وهكذا كانت �أي��ام��ه الأول��ى يف عكا
�صعبة �أليمة.
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التحق �أحمد باملدر�سة ،فغمرته احلياة فيها ،و�أن�سته بع�ض هموم
البيت ،وكان مواظباً على ال��دوام فيها ،جمتهداً يف درو�سه ،يبكّر �إلى
املدر�سة بن�شاط وهمة ،وقد �أول��ع بالنحو وب��الإع��راب ،وا�ستقام ل�سانه
بالعربية وابتعد عن اللحن ،على الرغم من �أن الدرو�س كانت باللغة
الرتكية ،وك�أنه ع ّو�ض بجده واجتهاده يف املدر�سة عن و�ضعه يف البيت،
فهو ابن ّ�ضرة" ،ومواطن من الدرجة الثانية �أو الثالثة".
�أخذ هذا الطفل اليتيم يقتحم حياة الأ�سرة ،وي�صعد �سلم املواطنة
فيها مبا �أظهر من ج ّد واجتهاد .وتف ّوق على �أقرانه يف املدر�سة ،وتناقلت
�أ�سر عكا ق�صته ،وغدا يتناول الطعام على مائدة الأ�سرة ،ويجل�س يف
الديوان ،غدا "�أمرا واقعا" يف املنزل ،وع�ضواً عادياً يف الأ�سرة ،و�أ�صبح
�أكرث ات�صاال باملدينة ومعرفة ب�ش�ؤونها.
وك��ان��ت احل��رب العاملية الأول ��ى تب�سط ظ ّلها الثقيل على حياة
النا�س ،و�شحت الأقوات ،وعانت �أ�سرة ال�شقريي بع�ض ما عاناه النا�س
من احلرب ،ثم انك�شفت احلرب عن هزمية الأتراك وانت�صار احللفاء،
وبد�أ عهد جديد بالن�سبة �إلى عكا والى فل�سطني والأمة العربية كان
له �أثر بعيد يف نف�س ال�صبي ال�صغري ،وهو مل يتفتّح بعد على احلياة.
ُع � ّدت �أ��س��رة ال�شقريي عثمانية ،ف�أ�صابها ما �أ��ص��اب العثمانيني
املنهزمني ،وطردها الإنكليز من بيتها خ��ارج ال�سور ،وات�خ��ذوه مقراً
لإقامة �ضباطهم ،فانتقلت الأ�سرة �إلى البيت القدمي داخل �سور عكا.
�أما �أبوه فقد ظل غائباً منقطع الأخبار زمناً ،ثم و�صل �إلى حيفا،
فاعتقلته �سلطات االحتالل الربيطاين ،ونقلته �إلى م�صر مع الأ�سرى
العرب ،فظ ّل هناك ب�ضعة ع�شر �شهراً ،عاد بعدها �إلى عكا ،وبد�أ النا�س
يزورونه يف البيت �شيئاً ف�شيئاً.
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كان �أحمد ال�شقريي ،كما قلنا ،جمداً يف املدر�سة ،جمتهدا ،متمكناً
من العربية� ،ضعيفاً يف الر�سم ،ك��اره�اً للمو�سيقى والريا�ضة� ،أحب
الك�شّ افة ،وانتمى �إليها ،ومن خالل ن�شاطها برزت قدراته اخلطابية
و�إتقانه العلوم العربية ،ور�أى فيها ن�شاطاً ينف�س فيه عن الروح الوطنية
التي امتلأت بها نف�سه ونفو�س �أبناء عكا وفل�سطني ،وانتقلت �إليهم يف
املدار�س ،فغدوا يتحدثون يف �ش�ؤون الق�ضية ويناق�شون �أمورها ،يرددون
ما ي�سمعون من �أخبار ت�صلهم عن طريق ال�صحف �أو الرواة.
ومل��ا زار املندوب ال�سامي هربرت �صموئيل عكا ،عطلت املدر�سة،
حتى ال يكون التالميذ يف ا�ستقباله ،وبذا ظهرت �أولى بوادر املقاومة
ال�سلم ّية لالنتداب الربيطاين وللحركة ال�صهيونية.
مل تكن املدر�سة ت�شغل �أحمد ال�شقريي عن ح�ضور ال��درو���س يف
اجلامع ،وجمال�س والده ،والقراءة يف مكتبه .وعرف عنه �إتقانه علوم
العربية والعلوم الدينية ،حتى قال النا�س انه �سيكون خليفة �أبيه ،وقد
�أنهى ال�صف الثاين الثانوي ،وكان الأول يف معظم املواد ،و�أبدى الرغبة
ني عن عزمه ،و�أجربه �أهله على
يف االلتحاق بالأزهر ال�شريف ،لكنه ُث َ
�إعادة ال�سنة ،حتى يلحق به �أخوه �أنور ،فيذهبا معاً �إلى القد�س لتكملة
الدرا�سة يف مدر�سة �صهيون.
�سافر �أحمد مع �أخيه �أن��ور� ،إل��ى القد�س عن طريق حيفا واللد،
وملا دخلهـا �أثارت يف نف�سه الكثري من املعاين ،ذ ّكرته ب�شموخها وبعبق
التاريخ فيها ،وبكل معاين العزّة والفخار .وقد �أم�ضى الأخوان اليومني
الأولني يف الفندق ،وزارا معامل املدينة اجلديدة والقدمية ،ور�أى �أحمد
بع�ض اليهود عند حائط ال�براق ،ور�أى بيوتهم خارج ال�سور ،لكنه مل
يكن يت�صور �أن يح ّل به ،وب�شعـبه و ببالده ما ح ّل بهم.
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كانت مدر�سة �صهيون داخلية ،اختارها �أب��وه لهما لأنها مدر�سة
ُ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���س��اب �إل�ي�ه��ا �إال
امل��و� �س��رون ،وك ��ان �أ� �س��ات��ذت �ه��ا ع��رب �اً� ،إال م��در� �س��ة ال�ف��رن���س�ي��ة فكانت
�إن�ك�ل�ي��زي��ةَ ،ف � ِك��ره اللغة الفرن�سية ل�ك��ره مدر�ستها الإن�ك�ل�ي��زي��ة ،وقد
�أُ ِع� �ف � َ�ي �أح �م��د ال���ش�ق�يري م��ن درو�� ��س ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ت�ف��وق��ه فيها،
وتغ ّلب على �صعوبة اللغة الإنكليزية التي كانت جميع امل��واد تدر�س
ب�ه��ا ،بحفظ امل �ف��ردات ال�ك�ث�يرة ،و�أع��ان�ت��ه على التمكّن يف ه��ذه اللغة
درا�سة الكتاب املقد�س ،و�أف��ادت��ه حتى يف حياته ال�سيا�سية فيما بعد.
�أنهى �أحمد درا�سته الثانوية بنجاح يف مدر�سة �صهيون مع �أخيه ،وقد
تـخ ّرج يف �شهر متوز  ،1926وكانت فرحته بذلك كبرية.
التحق ال�شقريي ،مع �أخيه ،باجلامعة الأمريكية يف بريوت وقد
�أده�شته ببنائها ،و�أق�سامها وموقعها ،وفتنته احلياة اجلامعية بحريتها،
بعد قيود مدر�سة �صهيون .وقد ملأت حياة اجلـامعة نف�سه بالغبطة
و�شعر يف رح��اب�ه��ا ب��احل��ري��ة ف�ك��ان يفعل م��ا ي���ش��اء ،وان���ض��م �إل��ى ن��ادي
"العروة الوثقى"()9يف اجلامعة ،وكان هذا النادي جمتمع الطالب من
جميع الأقطار ،وقد �أتاحت له �أجوا�ؤه الإح�سا�س بروح الأمة العربية
ووحدتـها ،على الرغم من وجود النعرات االقليمية التي كانت تظهر يف
�أثناء انتخابات الهيئة الإدارية للنادي.
وت�شاء الأم��ور �أن جتري على غري هوى ال�شقريي� ،إذ ا�شرتك يف
املظاهرة التي قام بها الطالب يف ذكرى �شهداء ال�ساد�س من �أيار ،واندفع
يرجتل خُ طبة حما�س ّية يف �ساحة ال�شهداء ببريوت ،ن ّدد فيها باال�ستعمار
وباال�ستبداد العثماين ،ف�أثار ال�سلطات الفرن�سية امل�ستعمرة ،فقررت
�إبعاده عن لبنان يف  1927/5/13وقد �أثار �إبعاده هياج رفاقه الطالب،
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�سعد زغلول

لكن القرار كان نافذاً ال رجعة فيه ،فنقل �إلى الناقورة ،على احلدود
الفل�سطينية اللبنانية ،ومنها عاد �إلى عكا.
وك� ��ان �إب� �ع ��اده م��ن ل �ب �ن��ان ن�ق�ط��ة حت ��ول يف ح �ي��ات��ه� ،أل �ق��ت ب��ه يف
ميادين العمل الوطني ،فا�ستق ّر ر�أيه على �أن يعطي ن�صيباً من وقته
لل�سيا�سة ،ون�صيباً �آخر للدرا�سة ،وعلى �أن يو ّفق ،ما �أمكن ،بني حوافز
الأولى و�ضرورات الثانية ،وقد �أخذ يكتب املقاالت الوطنية يف جريدة
(الزمر) ل�صاحبها ال�شيخ خليل زقوت ،يدعو فيها �إلى مقاومة احلركة
ال�صهيونية واال�ستعمار ،وي��رك��ز الهجمة على اال�ستعمار الفرن�سي
ال��ذي ح��رم��ه ال��درا��س��ة اجلامعية يف ب�ي�روت ،وك��ان��ت م�ق��االت��ه عنيفة
�أثارت احتجاج القن�صلية الفرن�سية يف عكا ،وبرزت خالل هذه الفرتة،
مواهبه اخلطابية ،وكان عريف حفلة الت�أبني التي �أقيمت ل�سعد زغلول
يف املدينة ،وخطب �أبوه ،وخطب هو بعده.
وبات من تقاليد ال�صحافة �أن ت�شري �إليه بـ (ال�شقريي ال�صغري)
وت�سمي وال��ده (ال�شقريي الكبري) .وكان يدعى للخطابة يف خمتلف
املنا�سبات .وقد دفعه �إعجاب النا�س بخطابته �إلى التفكري جدياً بال�سفر
�إلى القد�س ،وااللتحاق مبعهد احلقوق لدرا�سة املحاماة.
ُقبل ال�شقريي يف معهد احلقوق يف القد�س �سنة  .1928وكان املعهد
يف حي امل�سكوبية ،ونظام الدرا�سة فيه كان م�سائياً ،ومعظم �أ�ساتذته
واملحا�ضرين فيه من الربيطانيني وال�صهيونيني ،وكان فيه عدد كبري
من الطالب اليهود.
ح��اول �أن ي�شغل وق��ت ف��راغ��ه يف النهار ،فوجد عم ً
ال يف جريدة
(م ��ر�آة ال���ش��رق) ،التي ك��ان ي�صدرها بول�س ��ش�ح��ادة ،وق��د �س ّلمه �أم��ر
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�إ�صدارها مرتني يف الأ�سبوع من دون �أجر ،على �أن ي�سكنه عنده ،ويقدم
له الطعام ،وهكذا بد�أ �صفحة جديدة من حياته� ،صحفياً و�سيا�سياً يف
النهار وطالب حقوق يف امل�ساء.
�أطلعه عمله على الو�ضع ال�سيا�سي ،وعلى طبيعة احلركة الوطنية
الفل�سطينية ،بعفويتها وب�ساطتها ،يف مواجهة احلركة ال�صهيونية
الواعية املنظمة ،وقد غدا مكتبه يف اجلريدة م��زاراً لعدد من �شباب
القد�س وغريها ،وندوة �سيا�سية لهم ،يتداولون فيها �أمر تفاقم اخلطر
ال�صهيوين ،وت��ر ّدي احلركة الوطنية الفل�سطينية ،وانق�سامها بني
جمل�سيني ومعار�ضني.
وقد جعل ال�شقريي جريدة (مر�آة ال�شرق) منربا للدعوة امل�ستقلة،
التي ترف�ض اخلالفات واالنق�سامات ،ومهادنة الإنكليز ،وتدعو �إلى
نبذ الزعامات التقليدية لتح ّل حملها قيادات �شابة ،وكانت �أول مقالة
له فيها بعنوان "تق ّدم �أيها ال�شاب واطرد �أباك من امليدان" .
ت�ع��ر��ض��ت اجل��ري��دة لل�ضغوط ب�سبب م �ق��االت ال���ش�ق�يري ،وح��اول��ت
ال�سلطات الربيطانية �إغالقها بحجة �أن رئي�س حتريرها� ،أي ال�شقريي ،مل
يبلغ احلادية والع�شرين ،فثار ال�شباب ،وجمعوا العرائ�ض والتقارير الطبية
التي تثبت� ،أو ت ّدعي� ،أن �أحمد ال�شقريي فوق هذه ال�سن ،ف�أبقي يف عمله.
� �ش��ارك ال���ش�ق�يري يف ذل ��ك ال �ع��ام ( )1928يف ال�ن���ش��اط ال��وط�ن��ي
الفل�سطيني ،الذي كان على �أ�شده ،وكان لل�شباب فيه دور ب��ارز ،وكان
ه ّمه �أن يزول االنق�سام من �صفوف احلركة الوطنية ،و�أن يتولى احلاج
�أمني احل�سيني قيادة هذه احلركة مبا�شرة ،ويف الظاهر ودون ت�سترّ .
لهذا كان ينتقده ،ويهاجمه ،ع ّله يتحرك لهذه الغاية.
ح�ضر ال�شقريي امل�ؤمتر الفل�سطيني ال�سابع يف القد�س �سنة 1928
�صحفياً ،وملا �أن�شئت جمع ّيات ال�شبان امل�سلمني يف فل�سطني ،على غرار
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م�صر ،راقت لل�شقريي هذه الفكرة ،وكان ع�ضوا يف وفد القد�س �إلى
امل�ؤمتر ،الذي تقرر فيه ت�أ�سي�س هذه اجلمعيات يف جميع �أنحاء البالد،
وقد ت ّلقى دعوات كثرية من مدن فل�سطني لإلقاء املحا�ضرات الوطنية،
وكان يلهب احلما�سة ،ويدعو �إلى جمع قوى ال�شعب للوقوف يف وجه
اال�ستعمار وال�صهيونية ،ب�ع�ي��داً ع��ن ال�ن��زاع��ات العائلية والطائفية
واملحلية ،وكاد يقع يف �أي��دي ال�شرطة يف �أثناء مو�سم النبي مو�سى يف
اخلليل ،فعاد �إلى القد�س ،والتزم ال�سكينة زمنا ،وا�ست�أنف الدرا�سة لي ً
ال
وال�صحافة نهاراً.
زاد التحام ال�شقريي بالأحداث الوطنية بت�أثري عمله ودرا�سته،
وازداد ن�شاطه ،مع غريه من ال�شباب ،بعد �أن و�صلتهم �أخبار امل�ؤمتر
ال�صهيوين يف ميونيخ ،وق��وي��ت ال��دع��وة �إل��ى بعث احل�ي��اة يف احلركة
الوطنية ،خا�صة بعد ح��ادث��ة ال�ب�راق ال�شريف ،ال�ت��ي ك�شفت للعرب
اخلطر الداهم ،وقد زادت الرغبة يف نف�س ال�شقريي ،ونفو�س ال�شباب،
يف قيام قيادة وطنية جديدة تتولى الإم�ساك بزمام احلركة الوطنية،
فقرروا توزيع �أنف�سهم على مناطق البالد املختلفة ،لبث الوعي فيها،
وكان ن�صيب ال�شقريي العمل يف بلده عكا ويف لواء اجلليل ،ف�صار يتنقل
بينهما ،يخطب ،ويدعو �إلى مقاومة اال�ستعمار وال�صهيونية معاً ،والى
التخل�ص من الزعامة التقليدية.
ثورة الرباق ،هو اال�سم الذي �أطلقه الفل�سطينيون على ا�شتباكات
عنيفة ان��دل �ع��ت يف م��دي�ن��ة ال �ق��د���س يف � 9آب � ،1929أي� ��ام االن �ت��داب
الربيطاين على فل�سطني .بالعربية ي�شار �إليها بـ"�أحداث � "1929أو
"�أحداث تارباط" ن�سبة �إلى تاريخ اندالع اال�شتباكات ح�سب التقومي
اليهودي.
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اعتقل رجال ال�شرطة ال�شقريي ،ونقلوه �إلى قرية الزيب ،قرب
عكا ،يف �إق��ام��ة جربية يف بيت �آل ال�سعدي ،وك��ان��ت فر�صة العمر� ،إذ
�صاهرهم وتز ّوج ال�سيدة ن�سيبة ،بنت عبد الفتاح ال�سعدي رئي�س بلدية
عكا ،و�أجنبت له �أوالده ال�ستّة.
عاد ال�شقريي �إلى القد�س ،بعد انتهاء االعتقال ،واعتزل العمل يف
جريدة (مر�آة ال�شرق) عام  ،1930ليو ّفر الوقت للدرا�سة.
وكان يف ال�سنة الثالثة يف معهد احلقوق عندما التحق بالتمرين
مبكتب املحامي مغنم اليا�س مغنم ب��دون �أج��ر ،وق��د �أف��اد ال�شقريي
كثرياً من العمل مع املحامي مغنم� ،إذ �أعطاه الكثري من �أ�سرار املهنة،
وت ّعرف عن طريقه �إلى الق�ضاة واملحامني ،ووجد يف عمله متعة ولذة
�شغلتاه ،بع�ض الوقت ،عن ال�سيا�سة ،لكنه ما لبث �أن عاد �إلى ال�سيا�سة
عن طريق املحاماة عندما و�صلت �إلى فل�سطني جلنة �شو للتحقيق يف
ا�ضطرابات الرباق ،فقد كان املحامي مغنم �أحد الأمناء الثالثة للجنة
العربية ،وكانت القيادة الفل�سطينية تتولى ب�سط الق�ضية �أمام جلنة
�شو ،نيابة ع��ن �شعب فل�سطني ،وب��ذل��ك �أت�ي��ح لل�شقريي �أن ي�سهم يف
�إعداد ملف الق�ضية ،وك�شفت له هذه املنا�سبة �ضعف العرب وو�سائلهم
يف الدفاع عن حقهم ،وقد قام بدور ال ب�أ�س به يف تو�ضيح تاريخ الق�ضية
الفل�سطينية و�شرح وثائقها ،ال �سيما مرا�سالت احل�سني-مكماهون،
للمحاميني الربيطانيني ،اللذين اختارتهما اللجنة العربية.
قويت �صلة ال�شقريي باحلركة الوطنية ،يف �أوائ��ل الثالثينيات،
وبقادتها من املجل�سيني واملعار�ضني وامل�ستقلني على حد �سواء ،وقد
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ترك مكتب املحامي مغنم ليلتحق مبكتب املحامي عوين عبد الهادي،
لأ�سباب �سيا�سية ولأ�سباب مادية ،على الرغم من املقدرة املهنية التي
كان يكت�سبها يف املكتب الأول ،لأن مكتب املحامي عبد الهادي يغ ّلب
اجلانب ال�سيا�سي على اجلانب املهني ،وقد �أث��ار هذا االنتقال وال��ده،
لأنه يف نظره انتقل �إلى �صفوف املجل�سيني ،يف حني كان ال�شيخ �أ�سعد
من قادة املعار�ضني.
وجد �أحمد ال�شقريي فر�صة �أخرى للعمل يف �إعداد ملف الق�ضية
الفل�سطينية ،الذي حمله الوفد الفل�سطيني �إلى لندن ،وكان قد �أ�صبح
متمر�ساً بتاريخ الق�ضية ،من خالل عمله يف امللف ،الذي قدم �إلى جلنة
�شو ،وكانت م�ساهمته الكربى �أي�ضاً من خالل عمله يف مكتب املحامي
عبد الهادي ،الذي كان يتولى الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية �أمام
اللجنة الدولية ،التي وفدت �إلى فل�سطني ،للف�صل يف النزاع القائم بني
العرب واليهود ب�صدد الرباق.
ازداد مت ّر�س ال�شقريي يف املحاماة يف �أوائل الثالثينيات ،خ�صو�صاً
يف ميدان الق�ضايا الوطنية الثورية ،التي خ ّلفتها ث��ورة ال�براق ،وما
رفعته ال�سلطات الربيطانية من ق�ضايا �ضد الوطنيني ،وقد ا�شرتك
يف ع��دد منها ،و�شهد حماكمات ف ��ؤاد ح�ج��ازي وع�ط��ا ال��زي��ر وحممد
جمجموم ،وزاره��م غري م� ّرة ،يف �سجن عكا مع الوفود املختلفة ،التي
كانت تزورهم قبل تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ان�صرف ال�شقريي للدرا�سة وملعهد احلقوق زمنا بعد ذل��ك ،ثم
راح��ت �أح��داث فل�سطني ت�شده �إل��ى ميدان الن�شاط الوطني العام ،ال
�سيما بعد ا�ستفحال �أمر الهجرة اليهودية ،وجميء املندوب ال�سامي
اجل��دي��د واك �ه��وب ,ال��ذي �سعى لتمييع احل��رك��ة الوطنية ،والج�ت��ذاب
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�أبناء الأ�سر الكبرية �إل��ى ال�سلطة ،وقد ن�شط ال�شقريي و�أق��ران��ه من
ال�شباب للوقوف يف وجه هذا اخلطر ،و�إيقاظ ال�شعور الوطني ،فعقدوا
االجتماعات الكثرية فيما بينهم ،واتفقوا على القيام بحملة توعية
ك�برى ،كان ن�صيب ال�شقريي فيها منطقة القد�س ،وملا ت�أ�س�س حزب
اال�ستقالل نفخت روح ج��دي��دة يف احل��رك��ة الوطنية ،وك��ان م�ؤ�س�سو
احلزب من �أ�صدقاء ال�شقريي ،وقد ا�شرتك يف معظم اجتماعاته ،لكنه
رف�ض االن�ضمام �إليه ،لأنه كان ،بطبيعته ،ينفر من احلزبية والأحزاب.
يف ذلك الوقت حدثت ق�صة عرب وادي احلوارث ،وذهب ال�شقريي
مع نفر من املحامني العرب ليحققوا يف هذه الكارثة على الطبيعة،
ف�أذهلهم ما ر�أوا ،وعقد احل��زن �أل�سنتهم ،وهم ي��رون رج��ال البولي�س
ينذرون مئات العائالت العربية باجلالء عن �أر�ضهم.
�أنهى ال�شقريي درا�سة املحاماة يف معهد احلقوق �أواخر عام ،1933
وحلف اليمني يف مكتب قا�ضي الق�ضاة الربيطاين ،حتى يتمكن من
ممار�سة املحاماة� .أحب ال�شقريي املحاماة ،وانغم�س فيها ،لكن احلركة
الوطنية كانت تقتحم مكتبه حيناً بعد حني ،فهي عنده الق�ضية الكربى
والأول��ى ،وقد ا�شرتك يف املظاهرة الكربى ،التي جرت يف القد�س يف
 ،1933/9/13وقادها مو�سى كاظم احل�سيني ،ويف املظاهرة التي نظمتها
اللجنة التنفيذية يف يافا بتاريخ  ،1933/10/13وقادها مو�سى كاظم
احل�سيني �أي�ضاً ،وك��ان ال�شقريي واح��داً من املحامني العرب الذين
تطوعوا للدفاع عن املعتقلني ،الذين زجت بهم ال�سلطات الربيطانية
يف ال�سجون ،حني قمعت هذه املظاهرة.
وعلى الرغم من قوة الن�شاط احلزبي يف تلك الفرتة ،مل ي�شرتك
ال�شقريي فيه ،ومل ين�ضم �إلى �أي حزب ،لأنه كان ي�ؤمن باحلاجة �إلى
جبهة وطنية واحدة ،وكان ي�ساند كل فكرة وطنية ت�صدر عن �أي حزب،
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لكنه ،ب�شكل عام ،كان ميا ًال �إلى احلزب العربي وحزب اال�ستقالل وحزب
ال�شباب ،ومل يكن يفهم �سبباً لوجود بقية الأحزاب.
عقد �أحمد ال�شقريي يف عام  1933قرانه على الآن�سة ن�سيبة بنت
عبد الفتاح ال�سعدي ،وك��ان جريئاً يف اخلطبة وحفلة عقد ال�ق��ران،
فك�سر كثرياً من التقاليد االجتماعية ال�سائدة �آن��ذاك .وقد �سافر يف
�أول ني�سان  1933مع عرو�سه لق�ضاء �شهر الع�سل يف طربية ،مف�ض ً
ال
ذلك على ال�سفر �إلى �أوروبا.
�أم�ضى ال�شقريي عام  1934يف عمل متوا�صل �سعياً وراء الك�سب
والرزق ،بعد �أن �أ�صبح م�س�ؤوال عن عائلة .وقد �أجنبت له زوجه �أولى
بناته �أواخ��ر �آذار  ،1934وك��ان ال�شقريي يف القد�س ي�شارك يف ت�شييع
جثمان مو�سى كاظم احل�سيني.
�أخ ��رج ��ت الأح� � � ��داث ال �ع��ام��ة ال �� �ش �ق�يري م ��ن دن� �ي ��اه ال���ص�غ�يرة
دن�ي��ا العمل م��ن �أج��ل احل�ي��اة ال��رخ�ي��ة� -إل��ى دنيا ال��وط��ن ح�ين ج��اءهالق�سام ،وقد ا�شرتك يف
يوم 1935/11/10نب�أ ا�ست�شهاد ال�شيخ عز الدين ّ
جنازته يف حيفا .وعلى الرغم من معرفته الق�سام خطيباً يف اجلامع
وواعظاً ،مل يكن يدري �شيئاً عن ثورته ،وقد عرفها ،وعرف رجالها،
عندما تطوع مع زميله املحامي معني املا�ضي ،للدفاع عن بقية �أفراد
الق�سامية ،و�أث��ارت
الق�سام يف مدينة جنني ،ف�أعجبته الثورة ّ
جماعة ّ
نف�سه �شجاعة رجالها وب�ساطتهم و�إميانهم وه��دو�ؤه��م ،و�أف��اد الكثري
من درو�س هذه الثورة الرائدة.
ا��ش�ترك ال�شقريي ،م��ع غ�يره م��ن ال�شباب ،يف ح�م�لات التوعية
�أوا�سط الثالثينيات ،تلك احلمالت التي كانت تطالب بريطانيا بتبديل
�سيا�ستها يف فل�سطني ،وبوقف الهجرة ال�صهيونية ،وكان بحكم عمله،
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كثري التنقل ،يخرج من املحاكم �إلى النوادي ،يخطب ويحا�ضر ،وقد
انربى ،يف جملة ما انربى له من �ألوان الن�شاط الوطني� ،إلى ترجمة
مناق�شات الربملان الربيطاين حول فل�سطني �آنذاك ،وكان ين�شر هذه
الرتجمات يف ال�صحف العربية.
وملا �أ�ضربت مدينة يافا ا�ستنكاراً للأحداث الدامية يف ،1936/4/15
وبط�ش ال�ق��وات احلكومية بالعرب يف امل��دي�ن��ة ،ت�ضامنت معها مدن
فل�سطني كلها ،ومنها عكا ،وا�شرتك ال�شقريي يف ت�أ�سي�س جلنة قومية
يف مدينته ،على غرار جلان املدن الأخرى ،و�سافر مع عدد من رجاالت
مدن �شمال فل�سطني �إلى القد�س لالت�صال بزعماء احلركة الوطنية
للعمل على توحيد ال�صفوف ،و�إن���ش��اء جبهة وطنية تقود الن�ضال،
وق��د اتفقت الكلمة �آخ��ر الأم��ر على ت�أليف اللجنة العربية العليا يف
.1936/4/25
بد�أ الإ�ضراب �سلمياً ،ثم تطور �إلى مظاهرات ،ف�إلى ن�ضال م�س ّلح
يف �شكل ع�صابات تهـاجم وتن�سحب ،ت�ساعدها ومت ّدها بالعون اللجان
القومية ،وقد كان ال�شقريي يخطب يف كل منا�سبات واجتماعات اللجنة
القومية يف عكا ،ومل��ا �أعلنت ال�سلطات الربيطانية حالة ال�ط��وارئ،
واعتقل النا�س ،وفر�ضت الإقامات اجلربية ،اعتقل ال�شقريي ،ونقل
�إل��ى �سمخ ،ثم �إل��ى احلمة يف مت��وز  ،1936حيث فر�ضت علية الإقامة
اجل�بري��ة ،وق��د جعله قربه من احل��دود ال�سورية على �صلة ومعرفة
بطريق عبور املجاهدين والأ�سلحة من �سورية ،وتو ّلى مع رفاقه توزيع
من�شورات يف جميع مناطق ال�شمال ،وبهذا غدا املعتقل الإجباري موقعاً
ا�سرتاتيجياً بني �سورية والأردن وفل�سطني.
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وج��ه املعتقلون يف احلمة ،ومنهم ال�شقريي ،ر�سالة ال��ى اللجنة
ّ
العربية العليا ،ينا�شدونها رف�ض الو�ساطة العربية لإيقاف الثورة،
ووجه ال�شقريي نف�سه ر�سالة خا�صة مطولة �إلى احلاج �أمني احل�سيني
ّ
يحذره من الوقوع يف الفخ الربيطاين ،ومن قبول �إيقاف الثورة بدون
�ضمانات �صريحة ،واق�ترح عليه �-إن كان البد من �أمر– قبول وقف
الإ� �ض��راب فقط .لكن اللجنة العليا �أ��ص��درت يف  1936/10/11بياناً
لل�شعب ،دعته �إل��ى الإخ�ل�اد لل�سكينة ،اع�ت�م��اداً على �ضمانات امللوك
والر�ؤ�ساء العرب ،وكان البيان مفاجئاً للكثريين ،ومنهم ال�شقريي.
ع��اد �أح �م��د ال���ش�ق�يري ،م��ع م��ن ع��اد م��ن املعتقلني �إل ��ى مدنهم
وقراهم ،و�أ�ست�أنف العمل يف املحاماة ،وقد �أم�ضى يف القد�س �شهراً عند
قدوم اللجنة امللكية الربيطانية ،التقى هناك قادة احلركة الوطنية،
و�آملته موافقة اللجنة العربية العليا على املثول �أمام اللجنة امللكية يف
 ،1937/2/26وق��د اعتذر عن قبول دع��وة احل��اج �أم�ين له �أن يكون يف
جملة املندوبني العرب ليتحدث عن الق�ضية من الناحية القانونية
وق��ال يف �آخ��ر ك�ت��اب االع �ت��ذار" :ر�أيي م�ع��روف ل��دى �سماحتكم ،وقد
�أبديته يف اجتماعنا الأخ�ير ،وعلى كل ح��ال ف��إن القانون ال��دويل لن
ينقذ فل�سطني من خطر ال�صهيونية واال�ستعمار".
وملا �أ�صدرت اللجنة امللكية تقريرها ،مقرتحة تق�سيم فل�سطني،
ثارت ثائرة العرب ،وعقدوا م�ؤمتراً يف بلودان يف  ،1937/9/8ا�شرتك
فيه ال�شقريي ع�ضوا يف جلنة الإعالم والتوعية.
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عادت الثورة الفل�سطينية �إلى اال�شتعال بعد مقتل �أن��دروز حاكم
وح ّلت اللجنة العربية العليا ،ونفي معظم
ل��واء اجلليل الربيطاينُ ،
�أع�ضائها �إل��ى جزيرة �سي�شل ،وه��رب احل��اج �أم�ين احل�سيني ،وجمال
احل�سيني �إلى لبنان ،ولوحق ال�شقريي فيمن لوحق ،فاختب�أ يف القد�س
عند عمر �صالح الربغوثي ،وعند مغنم اليا�س مغنم ،ثم قرر �أن يلج�أ
�إل��ى م�صر ،ود ّب��ر خطة لل�سفر متخفياً ،لكن ال�سلطات الربيطانية
قب�ضت عليه يف حمطة دير البلح ،ف�أعيد �إلى غزة مقيداً ،و�أودع ال�سجن
خم�سة �أيام ،ثم نقل �إلى �سجن عكا ،حيث و�ضع مع ال�سجناء العاديني ،ومل
يو�ضع يف املعتقل �أ�سوة بغريه من املعتقلني ال�سيا�سيني ،ونقل ال�شقريي
بعد ع�شرين يوماً �إلى معتقل املزرعة( ،)10حيث �أم�ضى اخلريف وال�شتاء
والربيع ،ثم �أدركت ال�سلطات احلاكمة �أن ال جدوى من االعتقال ،ف�أفرجت
عن املعتقلني ،وعاد ال�شقريي �إلى بيته على �أال ميار�س �أي ن�شاط �سيا�سي.
ُدع��ي ال�شقريي ،فيمن ُدع��ي من رج��ال احلركة الوطنية يف �شمال
فل�سطني� ،إلى مدينة النا�صرة للقاء كريكربايد( ،)11حاكم لواء اجلليل،
وق��د هددهم بالعقاب وفر�ض الغرامات �إن مل تتوقف ال�ث��ورة ،فانربى
ال�شقريي يتحدث ع��ن ت��اري��خ الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،وب�ّيأنّ �أن
ال�شعب �سيتابع كفاحه حتى تتحقق �آماله .وملا خرج ال�شقريي من عند
احلاكم� ،أ�س ّر �إليه موظف عـربي كبري �أن التعليمات قد �صدرت باعتقاله،
وان عليه الهرب وع��دم ال�سفر �إل��ى عكا ،فخرج ال�شقريي ب�سيارته �إلى
طربية ،بد ًال من عكا ،ثم �إلى �سمخ ،ف�إلى احلمة ،واحلدود ال�سورية ،حيث
�ساعده �صديقه روحي اخلطيب على عبور احلدود بالقطار ،فو�صل �إلى
دم�شق ،ومن هناك ات�صل هاتفيا بزوجته التي مل تكن تعلم عنه �شيئاً.
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في سوريا
بد�أت يف �سورية ولبنان �صفحة جديدة من حياة ال�شقريي� ،أ�سهم
خاللها بق�سط طيب يف خدمة الثورة الفل�سطينية� ،إلى جانب �إخوانه.
انتقل �إل��ى ب�يروت بعد �أي��ام ق�ضاها يف دم�شق ،ليكون على مقربة من
قيادة احلركة الوطنية وزعيمها احلاج �أمني احل�سيني .وقام بدور كبري
يف �شرح الق�ضية الفل�سطينية ،ف�صار يجتمع بال�صحفيني الأجانب،
ويكتب املقاالت لل�صحف .وعلى الرغم من خمالفته احل��اج �أم�ين يف
�أ�سلوب العمل ،فقد �أل��ف مع الوقت� ،أ�سلوبه ،فالثورة عند ال�شقريي
�ضرورة قومية ،وال بد لها من قائد ،وهو عنده احلاج �أمني بال منازع.
كان عام � 1938أجمل �أيام عمره و�أكرثها �أحداثاً ،فقد كان الثوار
ينتقلون من ن�صر لآخر ،فم�ضى يعمل يف امليدانني ال�سيا�سي والإعالمي
بهمة ون�شاط ،ويجتمع بقادة الثورة ،الذين كانوا ي��زورون ب�يروت �أو
دم�شق لبع�ض �ش�ؤون الثورة ،من �أمثال عبد الرحيم احلاج حممد و�أبي
�إبراهيم الكبري.
و�آمل ال�شقريي �أن يرى هذه الثورة الفل�سطينية الكبـرى ،على الرغم
من جناحها وانت�صارها يف الكثري من العمليات ،مما دعا بريطانيا �إلى
التوقف عن تنفيذ خطتها بتق�سيم فل�سطني ،ودفعها �إلى �إر�سال جلنة
وود هيد ،والدعوة �إلى م�ؤمتر لندن� .آمله �أن يرى هذه الثورة ت�ؤول �إلى
ما �آلت اليه ،وت�سلك طريق الت�صفيات واالغتياالت ،التي راح �ضحيتها
الكثريون ،وكان بـينهم �أخوه الطبيب �أن��ور ،فحزن و�أب��وه عليه كثريا،
ودار يف نف�سه �صراع حاد بني والئه للثورة ،ووالئه لأ�سرته ،التي كان
ر�أ�سها �-أبوه -خ�صماً من خ�صوم احلاج �أمني احل�سيني ،لكن ال�شقريي
-على الرغم من نكبته ب�أخيه -ظ ّل مع الثورة ،وتابع ن�شاطه ،ف�سافر
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�إلى تركيا موفداً من القيادة لي�ستطلع �إمكان العون والت�أييد هناك،
وق��د وق��ع عليه االختيار يف ه��ذه املهمة لأن م�صطفى كمال �أتاتورك
وع�صمت �إينينو �صديقان لوالده.
�أم�ضى ال�شقريي يف تركيا ثالثة �أ�سابيع ،ات�صل خاللها بال�صحافة،
وا�ستعاد بع�ض ما فقده من لغته الرتكية ،وحاول االت�صال بامل�س�ؤولني،
لكنه �أخفق يف مهمته ،ومل يجد �آذاناً �صاغية ،ف�سارع بالعودة �إلى بريوت،
حيث كان الن�شاط ال�سيا�سي على �أ�شده ،ا�ستعداداً مل�ؤمتر لندن ،وتوالت
االجتماعات ،وانتهت �إلى موافقة الزعماء الفل�سطينيني على ح�ضور
امل�ؤمتر ،على �أن يكون احلاج �أمني رئي�ساً ا�سمياً للوفد الفل�سطيني ،دون
�أن يح�ضر امل�ؤمتر ،وقد ا�شرتك ال�شقريي يف �إعداد املذكرات والدرا�سات
التي �سيحملها الوفد �إل��ى لندن ،و�أع � ّد درا��س��ة م�ستفي�ضة ملرا�سالت
احل�سني -مكماهون ،وظ ّل ال�شقريي يف بريوت �إلى جانب احلاج �أمني،
ي�ساعد يف تزويد الوفد يف لندن بكل ما يطلبه من ن�صائح ووثائق.
مل يكن ال�شقريي ع���ض��واً يف اللجنة العربية العليا ،لكنه كان
يح�ضر اجتماعاتها املهمة ،وقد هي�أ درا�سة وافية عن الكتاب الأبي�ض
ال��ذي �أ��ص��درت��ه بريطانيا يف  ،1939/5/17واخ�ت�ل��ف ح��ول��ه الزعماء
الفل�سطينيون ،ومال ال�شقريي يف درا�سته �إلى ترجيح قبول هذا الكتاب،
على الرغم من معار�ضة احلاج �أمني له .بيد �أن الكتاب الأبي�ض ذهب
طي الن�سيان مع جميء احلرب العاملية الثانية ،بعد �أن رف�ضته اللجنة
ّ
العربية العليا ،وجلنة االنتداب يف ع�صبة الأمم ،وامل�ؤمتر ال�صهيوين.
مع ن�شوب احلرب العاملية الثانية ،طلبت ال�سلطات الفرن�سية من
الالجئني الفل�سطينيني مغادرة لبنان ،فعزم ال�شقريي على الإقامة
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يف القاهرة ب�سبب ي�سر احلياة فيها ،فقد كادت مدخراته �آنذاك تنفد،
حتى انه �صار يقر�أ ال�صحف يف بريوت بالأجرة.
َ�سكَن ال�شقريي يف القاهرة مع ر�شيد احلاج �إبراهيم ،وعلى عادته
مل يتقا�ض راتباً ،و�أم�ضى ب�ضعة �أ�شهر يوا�صل الن�شاط على قدر ما
ت�سمح له به الظروف ،وكان يرتدد على مكتب �أ�سعد داغر( )12يف جريدة
الأه��رام ،ويلتقي هناك ع��دداً من امل�صريني وال�سوريني واللبنانيني،
وكان من بني من عرفهم �آنذاك عبد الرحمن عزّام(.)13
يف هذه الفرتة توقفت الثورة يف فل�سطني� ،أو كادت تتوقف ،ومات
�أب��وه يف �شباط  ،1940ف�سمحت له ال�سلطات الربيطانية بالعودة �إلى
فل�سطني ،وقد عاد �إلى مكتبه بعد �أربع �سنني من البعد خايل الوفا�ض.
غرق ال�شقريي يف بحر املحاماة �إلى �شحمتي �أذنيه ،وكرب �أجره،
وتدفقت اخلريات عليه ،وانفرجت �أزمته املالية ،وكان ،كغريه من �أبناء
فل�سطني ،م�شغو ًال ب�أخبار احلرب ،ميا ًال �إلى الأملان ودول املحور نكاية
بالإنكليز ،ودع��ا ال�شباب �إل��ى ع��دم االن�خ��راط يف القوة الفل�سطينية،
التي �سعى الإنكليز �إلى �إن�شائها مل�ساعدتهم يف احلرب ،وقد مل�س اخلوف
والقلق ،اللذين ظهرا على الإنكليز واليهود م��ع اق�ت�راب روم��ل من
الإ�سكندرية.
لكن الهزائم بد�أت تلحق باجليو�ش الأملانية ،ون�شط ال�صهيونيون
يطالبون بفتح باب الهجرة �إلى فل�سطني ،ف�أخذ اخلوف ميلأ نفو�س
ال �ع��رب ،وك ��ان ال���ش�ق�يري ي�ج�م��ع ق���ص��ا��ص��ات ال���ص�ح��ف ال�صهيونية
والربيطانية ،ويجتمع مع �أمثاله من ال�شبان املثقفني من حني لآخر،
يرتجم وي�شرح ،ويتناق�ش و�إياهم يف �أخبار العدو.
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وقد اقرتح يف �أحد االجتماعات ،وكان يف بيت ر�شيد احلاج �إبراهيم
يف حيفا ،قيام قيادة لل�شعب الفل�سطيني تتمثل فيها جميع العنا�صر
الوطنية ،لأن قيادته ال�سابقة غائبة خارج البالد ،وقد عار�ض االقرتاح
�أن�صار احلاج �أمني احل�سيني ،ثم اتفقت الكلمة على �أن يت�صل ر�شيد
احل��اج �إب��راه�ي��م ب��رج��ال الأح ��زاب لإن���ش��اء هيئة تتولى ق�ي��ادة احلركة
الوطنية ،لأن املرحلة خطرية وال تنتظر الت�أجيل.
حني كان اجلدل على �أ�ش ّده ،جاء من خارج فل�سطني خرب اتفاق
زعماء العرب على عقد اجتماع حت�ضريي يف الإ�سكندرية لدرا�سة �إن�شاء
جامعة الدول العربية ،ولو�ضع �أ�س�س الوحدة العربية ،وقد اهتم �شعب
فل�سطني بذلك اهتماماً كبرياً ،ب�سبب الفراغ الوطني الذي كان يعي�شه،
وت�ساءل �أبنا�ؤه عن موقعهم من هذا االجتماع .واجتمع رجاالت احلركة
الوطنية الفل�سطينية -وفيهم ال�شقريي -يف بيت �أحمد حلمي( )14با�شا،
لدرا�سة مو�ضوع متثيل ع��رب فل�سطني .واتفقوا -بعد خ�لاف -على
اختيار مو�سى العلمي( )15مندوباً عن الأحزاب الفل�سطينية لهذه املهمة.
عر�ض العلمي على ال�شقريي �أن ي�سافر معه �إلى الإ�سكندرية يف
�أواخر �أيلول  ،1944فاعتذر عن عدم الذهاب ،لكنه ق ّدم له مذكرة ت�شرح
تطورات الق�ضية ،وقـدم له �أي�ضاً جميع ملفاته التي �أع ّدها من قبل
عن الن�شاط ال�صهيوين والهجرة واملنظمات ال�صهيونية ،ثم توالت
اجتماعات ال�شقريي والعلمي عامي  1944و ،1945يخططان ويعقدان
الندوات واالجتماعات لبعث احلركة الوطنية من جديد.
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وملا ولدت اجلامعة العربية يف  ،1945/3/22كان ال�شقريي يف القاهرة
على مقربة من االجتماعات ،وجاءه مو�سى العلمي يعر�ض عليه ال�سفر
�إل��ى وا�شنطن لت�أ�سي�س مكتب عربي هناك بناء على تو�صيات جمل�س
جامعة الدول العربية ،وقد اقنع العلمي ال�شقريي بقبول امله ّمة ،بعد
�أن تبينّ له انها مهمة حم��دودة لأ�شهر لكي ي�ؤ�س�س فيها املكتب ،وعاد
ال�شقريي �إلى عكا من القاهرة لي�ستعد لل�سفر �إلى �أمريكا.
بد�أت الرحلة �إلى �أمريكا بالطائرة يف  ،1945/7/26ورافق ال�شقريي
فيها زم�لا�ؤه يف العمل خلو�صي اخل�يري وع��وين الدجاين وعمر �أبو
خ�ضرا ،وو�صلوا �إلى نيويورك م�ساء  .1945/8/3وقد �أخذ ال�شقريي
يت�صل هاتفياً باملفو�ضني العرب يف وا�شنطن ،وزار ع��دداً منهم ممن
كانوا يجيئون �إلى نيويورك ،كذلك زاره يف الفندق بع�ض الأمريكيني
من �أ�صل عربي ،وك��ان ورفاقه ي�شرحون للجميع مهمتهم ويطلبون
منهم امل�ساعدة والعون.
ح�ضر ال�شقريي يف �أواخ��ر �آب احتفا ًال �أق�ي��م يف فندق وال��دورف
ا�ستوريا لتكرمي امل�سرت دودج عميد اجلامعة الأم�يرك�ي��ة يف ب�يروت،
وتكلم عدد من املثقفني العرب ،و ُدعي للكالم ،فكان كالمه قا�سياً �أحال
احلفلة �إلى جو قامت ،و�أثار موجات من الت�شا�ؤم مبا ك�شف من حقائق
الق�ضية الفل�سطينية والأخطار املقبلة ،وقد �شهد ال�شقريي ،يف �أيامه
الأولى يف �أمريكا ،قوة ال�سيطرة ال�صهيونية التي جتعل الأمريكيني،
يخ�شونها وينجرفون م��ع تيارها ،و�شهد �إح��دى جل�سات الكونغو�س
الأمريكي يف وا�شنطن ،وعجب للفو�ضى فيها ،ور�أى كيف ت�صنع قرارات
ال�سيا�سة الأمريكية ،وبعد م�ضي �شهر تقريباً �سافر �إل��ى وا�شنطن
لإن�شاء املكتب هناك.
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بد�أ العمل يف املكتب العربي يف نهاية �أيلول  1945وعقد ال�شقريي
م�ؤمتراً �صحفياً ملنا�سبة افتتاح املكتب ،و�ألقى يف بدايته بياناً ،ثم �أخذ
يتلقى �أ�سئلة ال�صحفيني الكثرية ،وكان معظمهم من اليهود ،الذين
تعمدوا �إحراجه ،وقد حجبت ال�صحف �أخبار امل�ؤمتر ،كما �أهملت فيما
بعد ن�شرات املكتب التي كان ي�صدرها ،وير�سلها �إل��ى جميع ال�صحف
والإذاعات ،فقد كانت و�سائل الإعالم كلها تقريباً واقعة حتت ال�سيطرة
ال�صهيونية.
ق��دم ال�شقريي يف منت�صف ت�شرين ال�ث��اين � 1945إل��ى نيويورك
لإلقاء كلمة بالعربية يف الإذاع��ة ،موج ّهة �إلى املهاجرين العرب ،وقد
زاره عدد منهم ،ور�أى فيهم احلما�سة والنخوة والعواطف اجل ّيا�شة
والإقبال على التربع ،فكان ذلك عنده كنزا يجب �أن يدخر للملمات،
وا�شرتك يف ال�شهر نف�سه يف م�ساجلة من �إذاع��ة نيويورك مع الق�س
وندل فيلب�س املوايل ال�صهيونية ،حول الق�ضية الفل�سطينية.
رج��ع ال�شقريي يف  1945/11/29ال��ى فل�سطني ب��ال�ب��اخ��رة ،وزار
�أ�سرته يف عكا ،وع��اد يف مطلع  1946يحزم حقائبه ثانية لل�سفر �إلى
القد�س.
كان عام  1946عاماً جديداً متميزاً يف الق�ضية الفل�سطينية ،ن�شط
فيه ال�صهيونيون بعد �أن تقرر �إيفاد جلنة التحقيق الأنكلو� -أمريكية،
وق��د عقد العرب االجتماعات الوطنية ،واجمع زعما�ؤهم على عدم
مقاطعة جلنة التحقيق ،واتفقوا على �أن تعر�ض اللجنة العربية العليا
الق�ضية ب�شكل عام �أمام جلنة التحقيق ،وعلى �أن يقوم املكتب العربي
بعر�ض اجلوانب التف�صيلية التخ�ص�ص ّية.
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اجتمع ال�شقريي وزم�ل�ا�ؤه يف املكتب العربي يف القد�س م��راراً،
يت�شاورون ويراجعون التقارير والوثائق ،و�أع��دوا ملفاً �ضخماً مبوباً
ومفهر�سا للق�ضية الفل�سطينية باللغة الإنكليزية ،وقد بد�أت اللجنة
الأنكلو� -أمريكية عملها يف القد�س يف �شباط  ،1946وا�ستمعت �إلى
زعماء ال�صهيونية ،ثم اجتمعت يف جمعية ال�شبان امل�سيحية لال�ستماع
�إلى العرب ،وبعد �أن ق ّدم جمال احل�سيني وعوين عبد الهادي عر�ض
اللجنة العربية للق�ضية ،ق ّدم املكتب العربي امللف الذي �أع ّده ،و�أدلى
ال�شقريي ببيان تف�صيلي ،رف�ض فيه �أن يكون للجنة احلق يف تقرير
م�صري ال�شعب الفل�سطيني ،وبني �أن الق�صد من املثول �أمامها �إفهام
ال��ر�أي العام العاملي فقط بعدالة الق�ضية الفل�سطينية ،وقد دار بينه
وبينّ اللجنة نقا�ش وجدل حادان ،وقف فيه ال�شقريي ،كعادته� ،صلبا،
قوي احلجة� ،سريع البديهة ،وا�ضح البيان.
وك��ان ال�شقريي يف ال�ق��اه��رة ي��وم �أ� �ص��درت اللجنة الأن�ك�ل��و� -أمريكية
تقريرها يف ني�سان  ،1946متجاوزة احل��ق العربي ،مو�صية ب��إدخ��ال مائة
�ألف يهودي مهاجر �إلى فل�سطني فوراً ،وب�إطالق الهجرة اليهودية ،وب�إلغاء
القيود على ملكية الأرا�ضي ،وبو�ضع فل�سطني حتت الو�صاية مدة طويلة �إلى
�أن يكرث عدد اليهود فيها ،وكان ذلك كله ن�سفاً للكتاب الأبي�ض �سنة .1939
عاد ال�شقريي �إلى القد�س يف �أوائل �أيار  ،1946فوجد ال�شعب العربي
الفل�سطيني يف هياج ،يف حني كانت الأع�م��ال الإرهابية ال�صهيونية على
�أ�ش ّدها ،واجتمع �إلى �أع�ضاء املكتب العربي يف القد�س و�إلى عدد من العاملني
يف احلقل الوطني ،وتدار�سوا الأمر ،وانتهـوا �إلى انه ال ب ّد من الكفاح امل�سلح،
وال ب ّد من دعم ال��دول العربية لهذا الكفاح ،وقد دعا ال�شقريي مرا�سلي
ال�صحف الفل�سطينية والعربية �إل��ى املكتب العربي ،واتفقوا على القيام
بحملة �صحفية تدعو للكفاح امل�سلح ،ولإن�شاء جلان طوارئ يف البالد.
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وملا تنادى امللوك والر�ؤ�ساء العرب �إلى عقد م�ؤمتر يف �أن�شا�ص
قرب القاهرة يف 1946 /5/28ب�ش�أن �إن�شاء جامعة للدول العربية ،طلب
الرئي�س ال�سوري �شكري القوتلي من �أحمد ال�شقريي �أن يوافيه �إلى
القاهرة ،ليكون �إلى جانبه ي�ست�شريه يف �ش�ؤون الق�ضية الفل�سطينية،
وقد اطلعه القوتلي على الفقرة املتعلقة بق�ضية فل�سطني يف البيان
ن�صها،
اخلتامي مل�ؤمتر �أن�شا�ص قبل ن�شره ،فاعرت�ض ال�شقريي على ّ
وبينّ جوانب ال�ضعف فيها ،لكن القوتلي �صارحه ب�أنها ال�صيغة ،التي
�أجمع عليها امل�ؤمترون ،و�إنهم ال يوافقون على �أن ي�شار يف البيان �إلى
دور االحتاد ال�سوفييتي كما يرى ال�شقريي.
ويف  1946/6/8انعقد جمل�س جامعة الدول العربية يف بلودان (يف
�سورية) ،وح�ضر اجتماعاته وفد فل�سطيني تر�أ�سه جمال احل�سيني(،)17
وك��ان فيه ال�شقريي ،ال��ذي اعتذر عن اال��ش�تراك يف ع�ضوية الهيئة
العربية العليا التي �ألفها م�ؤمتر بلودان( )18من الفريقني الفل�سطينيني
امل�ت�ن��اح��ري��ن ،وع ��اد �إل ��ى فل�سطني ،م ��ؤث��راً العمل يف احل�ق��ل الوطني
م�ستق ً
ال.
تابع ال�شقريي ن�شاطه يف املكتب العربي يف ال�ق��د���س ،يف الوقت
الذي �أخذ الإرهاب ال�صهيوين يزداد ويت�سع يف جميع �أرجاء فل�سطني،
ومن ذلك حادث تفجري فندق امللك داود( )19يف القد�س يف 1946/6/17
القريب م��ن املكتب ال�ع��رب��ي ،وق��د التقى ال�شقريي جمال احل�سيني
وم��و��س��ى العلمي ،وت��دار� �س��وا الأو� �ض��اع ال�ق��ائ�م��ة ،وارت � ��أوا ال�سفر �إل��ى
الأق �ط��ار العربية لطلب ال �ع��ون ،بعد �أن ط��ال ان�ت�ظ��ار امل��دد العربي.
�سافر ثالثتهم بعد يومني �إل��ى الريا�ض ،والتقوا امللك عبد العزيز
�آل �سعود ،وم��ن هناك اجت�ه��وا �إل��ى ب�غ��داد ،ث��م اجت��ه ال�شقريي وح��ده
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�إل��ى دم�شق لت�أمني نقل ال�سالح من ال�ع��راق عرب احل��دود ال�سورية.
وقد ك ّلف ال�شقريي بالتوجه �إلى القاهرة لال�ستزادة من العون ،وملا
و�صل �إليها كان احلاج �أمني احل�سيني قد عاد من �أملانيا يف رحلة مثرية،
وح � ّل �ضيفاً على امل�ل��ك ف ��اروق يف ق�صر امل �ن �ت��زه( )20وزاره ال�شقريي،
وامتد احلديث بينهما طوي ً
ال ،و�شكر له املفتي دفاعه عنه يف �أمريكا
عندما طالبت ال�صهيونية بت�سليمه �إل��ى احللفاء ،وقد �شرح للمفتي
م�س�ألة تنظيم ال�شعب الفل�سطيني وت�سليحه ،وما ّ
مت يف بغداد ودم�شق
والريا�ض ،و�أك ّد له �أن ال�شعب الفل�سطيني جممع على زعامته.
وحاول ال�شقريي جهده �أن يزيل خماوف احلاج �أمني من مو�سى
العلمي وم��ن م�ساندة بع�ض ال��دول العربية له يف امل�شروع الإن�شائي
واملكاتب العربية ،رغبة منها يف انتزاع الزعامة من املفتي ،وقد دافع
عن العلمي �أمام املفتي ،وه ّي�أ لقاء بني الرجلني ،لكنه �أخفق ،فيما بعد،
وجميع الفل�سطينيني املوجودين يف القاهرة يف التوفيق بني الرجلني،
وقد �ساء ال�شقريي الأمر وغريه ،فعقد العزم على �أن ميتنع عن الن�شاط
العام حتى تبدو يف الأفق بوادر اجلدية على ال�صعيد العربي ،ومعامل
الوحدة الوطنية على ال�صعيد الفل�سطيني.
ظ ّل ال�شقريي يف القاهرة �أ�سابيع� ،إلى �أن اجتمع جمل�س جامعة
ال��دول العربية يف ت�شرين الأول  ،1946وك��ان على ات�صال بالوفود،
ال �سيما ال��وف��د ال���س��وري ،ع��اد �إل��ى فل�سطني بعد �أن كتب ل��ه �إخ��وان��ه
يطلبون عودته ب�سبب الفراغ الوطني داخل فل�سطني ،ووجود القيادة
الفل�سطينية يف القاهرة الى ج��وار املفتي ،وتواترت الأخبار عن عزم
بريطانيا ط��رح الق�ضية الفل�سطينية �أم��ام اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ،وت�شكيل جلنة حتقيق دول�ي��ة ،وق��د اجتمع جمل�س اجلامعة
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العربية يف هذا اجلو ،يف �أوائل �آذار  ،1947وح�ضر ال�شقريي اجلل�سات
م�ست�شاراً للوفد ال�سوري ,وقدم للوفد ال�سوري مذكرات قانونية �أع ّدها
حول حق تقرير امل�صري.
انعقدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  1947/4/28يف دورة
غري عادية للنظر يف الق�ضية الفل�سطينية بطلب من بريطانيا ،و�صدر
قرار ب�إن�شاء جلنة حتقيق دولية من �أحد ع�شر ع�ضواً.
و�صلت اللجنة �إل��ى فل�سطني يف  1947/6/17ف�أ�ضربت البالد،
واجتمعت �إل��ى ممثلي ال�صهيونيني ،ثم �سافرت �إل��ى �صوفر يف لبنان
حيث اجتمعت �إلى ممثلي احلكومات العربية ،وكان ال�شقريي يف �أثناء
ذل��ك كله يتابع خيوط امل��ؤام��رة التي �أخ��ذت طريقها نحو االكتمال،
وان�ضم م�ست�شاراً �إل��ى الوفد ال�سوري يف اجتماعات جمل�س اجلامعة
العربية الذي عقد يف عاليه من  ،1947/10/15-7ويف هذه االجتماعات
اتخذت قرارات عدة ,وت�ألفت جلنة ع�سكرية ،يف حني كان �أبناء فل�سطني
يبحثون عن ال�سالح يف كل مكان ،وق��د انتقل ال�شقريي ال��ى دم�شق،
والتقى احلاج �أمني الذي مل يكن را�ضياً عما قرره جمل�س اجلامعة،
فحاول �إقناعه بالتعاون مع اللجنة الع�سكرية ،لكن حماولته باءت
بالإخفاق.
ظ ّل ال�شقريي يف دم�شق ،ويف مكتب خ�ص�ص له يف وزارة اخلارجية
ال �� �س��وري��ة ،ي�ت��اب��ع الأح � ��داث ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة ،وي �� �ص��وغ ال�ت�ق��اري��ر
للم�س�ؤولني يف احلكومة ال�سورية ،وقد �أ�شار يف تقاريره �إلى االت�صال
ب��االحت��اد ال�سوفييتي للح�صول على ت�أييده �أو ح�ي��اده على الأق��ل يف
وجه امل�ؤامرة التي حتاك خيوطها ،وال�ضغوط التي متار�سها الواليات
املتحدة الأمريكية وبريطانيا ،لكن امل�ؤامرة كانت قد اكتملت ون�ضجت،
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�أمني عام جامعة الدول العربية
عبد الرحمن عزام (با�شا)

ف�صدر ق��رار التق�سيم امل�ش�ؤوم رق��م  181يف  ،1947/11/29فكان يوم
�صدوره يوم حداد عام يف العامل العربي.
تتابعت الأح ��داث ،و�ساد جو احل��رب ،وافتتحت مكاتب التطوع،
وجمعت الأم� ��وال وع�ق��دت االج�ت�م��اع��ات ،وك��ان ال�شقريي م��ع الوفد
ال���س��وري يف اج�ت�م��اع��ات جمل�س اجل��ام�ع��ة العربية ال��ذي عقد و�سط
ه��ذه الأج��واء ،يحمل حقيبته امل�ل�أى بامللفات وامل��ذك��رات والدرا�سات،
وقد ر�أى عن قرب �سيا�سة امل��زاودات والت�صريحات اجلوفاء ،واجلدل
العقيم ،واخلالفات القاتلة واالفتقار �إل��ى الأجهزة املنا�سبة والعمل
اجلاد ،وا�شرتك مع م�ست�شار اجلامعة عبد املنعم م�صطفى يف �صياغة
املذكرة التي بعثت بها اجلامعة العربية الى الأمم املتحدة ل�شرح �أ�سباب
التدخل الع�سكري ،وك��ان فيما ت�لا ذل��ك ،ي�ت�ردد ب�ين دم�شق وعمان
والقاهرة ،يلتقي ب�أمني عام اجلامعة عبد الرحمن عزام (با�شا) ،و�شهد
تطور الأحداث التي انتهت �إلى قبول قرار جمل�س الأمن وقف �إطالق
النار وتوقيع الهدنة الأولى.
ك��ان ال�شقريي يف الوفد ال��ذي اختارته الـجامعة العربية ل�شرح
وجهة النظر العربية للو�سيط الدويل الكونت برنادوت يف رود�س ،بعد
توقف القتال يف  11حزيران  ،1948وكان الناطق با�سم الوفد ،ف�سرد
املطالب الوطنية ورف�ض االجتماع باليهود ،وملا انعقدت اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف ق�صر �شايوه( )21يف باري�س خريف  1948بعد مقتل
الكونت ب��رن��ادوت( ،)1948/9/17( )22ا�شرتك يف ال��دورة وفد فل�سطني
ال��ذي ت�ألف من �أحمد ال�شقريي وه�نري ك�تن( )23ويعقوب خ��وري(،)24
وقد ع ّلمته حادثة مقتل برنادوت وتباكي وفود الدول عليه ،ث ّم ن�سيانه،
در�ساً يف �أولويات القواعد الدولية ،وهو �أن الأقوى هو الأبقى.
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ب��ذل ال�شقريي ج�ه��داً ك�ب�يراً يف �إع ��داد البيانات واخل�ط��ب ،وك��ان
يجل�س �إلى ميينه مو�شيه �شرتوك( )25ممثل ال�صهـيونيني ،الذي رد على
ال�شقريي واتهمه بالنازية والعمل مع املفتي.
وقد اختلفت الوفود العربية حول تقرير برنادوت وجدواه ،ومل
يعرفوا املوقف الذي يجب �أن يتخذوه منه ،لأنهم كانوا يجهلون واقع
املوقف العربي الع�سكري على �أر�ض املعارك ،لهذا ك ّلف ال�شقريي بال�سفر
ال�سريع �إلى القاهرة ليعر�ض على جمل�س جامعة الدول العربية الأمر،
وعلى الرغم من ميل بع�ض الدول العربية �إلى ت�أييد م�شروع برنادوت،
ق��رر املجل�س رف����ض امل���ش��روع ،ورف����ض م���ش��روع التق�سيم ،والتم�سك
بعروبة فل�سطني .ع��اد ال�شقريي �إل��ى باري�س يحمل ق��رار اجلامعة
العربية ،يف حني كانت القوات ال�صهيونية تهاجم املواقع امل�صرية يف
النقب ،وت�ضع الأمم املتحدة �أمام الأمر الواقع� .أخذت قرارات جمل�س
الأمن بوقف القتال والعودة �إلى اخلطوط ال�سابقة تتتالى بال فائدة،
ثم �صدر قرار الأمم املتحدة يف  1948/12/11بتعيني جلنة التوفيق.
وقد ح�ضر ال�شقريي اجتماعات جلنة التوفيق مع الوفود العربية
يف فندق �سان ج��ورج ببريوت م�ست�شاراً للوفد ال�سوري ،و�أل�ق��ى بياناً
مطو ًال ،ركز فيه على حق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة من دون
�شرط ،وناق�ش اللجنة يف ذل��ك مناق�شة قانونية وافية ،ثم اقرتحت
اللجنة بحث الق�ضايا التف�صيلية يف مكان حمايد هو لوزان( ،)26فقبلت
الوفود العربية.
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�أح�س ال�شقريي �أن امل�س�ألة طويلة ،وال بد له من اال�ستقرار ،فانتقل
�إلى القاهرة ،وهي�أ لنف�سه منز ًال هناك ،لكن �سرعان ما طلبته �سورية
بربقية عاجلة ،ودعته لل�سفر �إلى ل��وزان ،وااللتحاق بالوفد ال�سوري
للقاء جلنة التوفيق الدولية.
انتهت االجتماعات �إلى و�ضع �صيغة نهائية ملا ُ�سمي (بروتوكول
لوزان) وقد �أحزنت ال�شقريي هذه النهاية التي ال تقدم جديداً ،و�أثاره
املوقف العربي ال�ضعيف ،وما كان ُيقدم من تنازالت متتالية ،وقد �سافر
�إل��ى (ليك �سك�س)( )27ليح�ضر دورة الأم��م املتحدة ع��ام  .1949وبذل
جهده يف كل مكان ،وك��ان يجتمع �إل��ى الوفود ،وي�سعى مع اللجان ،ال
�سيما اللجنة القانونية يف الأمم املتحدة ،لكن هيهات �أن يجدي ذلك
كله نفعاً! لقد بد�أ يدرك جوهر الأمم املتحدة ،فهي لعبة بيد الدول
الكربى عند اتخاذ القرارات والتنفيذ ،وال مكان فيها للعواطف.
عاد ال�شقريي �إلى دم�شق من �أمريكا �أواخر عام  1949وقدم تقريراً
�إلى احلكومة ال�سورية ،و�أخذ ي�ستقبل وفود الالجئني الغا�ضبة املت�سائلة
عما �سي�ؤول �إليه امل�صري وهو ال يقدر على �شيء �سوى �شرح اجلهود املبذولة
يف الأمم املتحدة .ثم �صدر �إليه الأمر يف ربيع  1950بال�سفر �إلى �سوي�سرا
لتمثيل �سورية �أمام جلنة التوفيق الدولية التي ا�ست�أنفت عملها ،يف جمل�س
الو�صاية الذي عقد يف جنيف لو�ضع م�شروع د�ستور منطقة القد�س ،وقد
امتدت االجتماعات �شهوراً ،انتهت يف املجل�س ب�إ�صدار م�شروع الد�ستور،
لكن العمل �أمام جلنة التوفيق كان يدور يف حلقة مفرغة ،مل ينتج عنه
�سوى (جتميع بع�ض العائالت)والإفراج عن الأر�صدة املج ّمدة.
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عني ال�شقريي يف � 1951/2/2أميناً عاماً م�ساعداً جلامعة الدول
العربية وجاء تعيينه ح ً
ال مر�ضياً جلميع الدول العربية ،فقد كانت كل
واحدة تريد الأمني امل�ساعد منها ،لكن �سورية ا�شرتطت �أن يظل ال�شقريي
معاراً للعمل يف الوفد ال�سوري يف الأم��م املتحدة ،وبهذه ال�صفة �سافر
�إلى دورة الأمم املتحدة التي عقدت يف ق�صر �شايوه( )28يف باري�س خريف
 ،1951وكان نائباً لرئي�س الوفد ال�سوري فار�س اخلوري( )29الذي فو�ضه
العمل وال��ر�أي وامل�شورة ،مما �ضاعف عزمه وحما�سته ،فانربى ي�شرح
الق�ضية �أمام اللجنة ال�سيا�سية ،ويحلل تقرير جلنة التوفيق ،ويف�ضح
ادعاءات الإ�سرائيليني ،وقد انتهت الدورة باتخاذ قرار يلزم (�إ�سرائيل)
لأول مرة وخالفاً لرغبة �أمريكا ،بتنفيذ قرارات الأمم املتحدة.
دعا فا�ضل اجلمايل( )30رئي�س الوفد العراقي ،ال�شقريي �إلى تناول
طعام الغداء مع ن��وري ال�سعيد( )31ال��ذي و�صل �إل��ى باري�س يف طريقه
�إلى لندن ،وقد عر�ض عليه ال�سعيد �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه ،وان يدر�س
مع الربيطانيني �إمكان العودة �إلى قرار التق�سيم ،لكن ال�شقريي كان
يدرك �أن ال�صهيونيني لن يقبلوا ذلك.
وكانت دورة الأم��م املتحدة حافلة باملعارك التي تولى ال�شقريي
�أم��ره��ا ،فقد عر�ضت فيها ق�ضية ال���س��ودان ،وم�س�ألة تقرير م�صريه
باال�ستقالل �أو ب��االحت��اد مع م�صر ،والق�ضية اجل��زائ��ري��ة ،والق�ضية
التون�سية ،والق�ضية الليبية ،والق�ضية املراك�شية ،وكان ال�شقريي يف
خمتلف هذه الق�ضايا جريئاً ،قوي احلجة ،يتكلم ويناق�ش ،وهو الذي
ال وطن له ،نيابة عن الوفود العربية الأخرى ،حتى ع ّده اخلوري جنم
الدورة ،وقد عاد من باري�س ماراً ب�إ�سبانيا يف رحلة ذكرته مب�آثر العرب
و�أيقظت يف نف�سه �أجماد املا�ضي.
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ك��ان ع��ام  1952حاف ً
ال ب��الأح��داث العربية والدولية ،وق��د عا�شها
ال�شقريي بحكم عمله �أميناً م�ساعداً جلامعة الدول العربية ،ورئي�ساً
للوفد ال�سوري يف الأم��م املتحدة ،ور�أى املد الثوري يف �سورية وم�صر
()32
تدفعه ق�ضية فل�سطني وتغذيه ،وا�ستدعاه الرئي�س �أديب ال�شي�شكلي
�إل��ى دم�شق ،وعر�ض عليه من�صب وزي��ر اخلارجية يف حكومته ،لكنه
اعتذر عن قبوله.
�أم�ضى ال�شقريي �صيف ذلك العام يف لبنان ،حيث و�صلت �أخبار
()33
الثورة امل�صرية ،فا�ستدعاه الأمني العام للجامعة عبد الرحمن عزام
�إل��ى القاهرة ليكون �إل��ى جانبه ،وق��د �شنت م�صر حملة م��رك��زة على
عزام ،انتهت با�ستقالته ،وجرت بني ال�شقريي ورجال الثورة امل�صرية
م�شاورات حول الأمني العام اجلديد الذي كان يجـب �أن يكون م�صرياً،
وم�شاورات حول �أو�ضاع اجلامعة العربية وميثاقها .واختري للمن�صب
عبد اخلالق ح�سونة( )34وطلب امل�صريون من ال�شقريي معاونته ،لأن
خربته يف الق�ضايا العربية حمدودة.
تكررت لقاءات ال�شقريي بقادة احلكم اجلديد يف م�صر ،واجتماعاته
بهم يف خمتلف املنا�سبات ،وك��ان يدعوهم دائما لنقل روح الثورة �إلى
داخ��ل اجلامعة العربية ،و�أن تعمل م�صر يف �سبيل تطويرها ،وتقوم
بدورها التاريخي يف حياة الأم��ة العربية وق�ضاياها ،وقد طلب منه
الرئي�س حممد جنيب(� )35إع��داد مذكرة وافية عن اجلامعة العربية،
وعما يقرتحه لإ�صالح ميثاقها و�أجهزتها ،وكان ال�شقريي� ،إلى ذلك
احلني ،مل يقابل جمال عبد النا�صر �إال لقاءات عابرة يف �أثناء بع�ض
االحتفاالت.
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�سافر ال�شقريي �إل��ى �أم��ري�ك��ا حل�ضور دورة الأم ��م امل�ت�ح��دة عام
 ،1952وكانت ق�ضية فل�سطني تواجه� ،آنذاك� ،أكرب خطر يتهددها بعد
التق�سيم ،فقد وجدت �إ�سرائيل والواليات املتحدة الأمريكية �أن العرب
م�شغولون ب�أمورهم الداخلية ،و�أن الفر�صة منا�سبة لت�سوية الق�ضية
نهائياً وعلى �أ�سا�س الأم��ر الواقع ،ب�سبب حاجة النظم اجلديدة �إلى
االعرتاف الدبلوما�سي و�إلى الدعم االقت�صادي ،لذلك ر�أت �أمريكا �أن
التنمية االقت�صادية يف امل�شرق العربي خري حل ال�ستيعاب الالجئني،
ف��دع�م��ت وك��ال��ة غ ��وث ال�لاج �ئ�ين و�أوف � ��دت ب�ع�ث��ة ك �ل��اب( )36ل��درا��س��ة
امل�شروعات التي ت�ؤدي �إلى توطني الالجئني ،و�أخ��ذت �أجهزة الإعالم
الأمريكية تتحدث عن ال�سالم بني العرب و�إ�سرائيل وعن املفاو�ضات
املبا�شرة ،وقد افتتح وزير اخلارجية الإ�سرائيلي �أبا ابيان املناق�شة يف
االمم املتحدة ،وعر�ض اخلطوط العري�ضة مل�شروع ال�سالم ،وقد اتفقت
الوفود العربية -وكانت على م�ستوى عال -على �أن يتولى ال�شقريي
الرد على خطاب �إيبان ،وكانت ملفاته جاهزة ،ومراجعه متوافرة ،وهي
جهد ب�ضعه ع�شر عاماً من العمل يف امليدان الوطني.
�شرح ال�شقريي ،خالل الأيام اخلم�سة التي دامت فيها املناق�شات،
�أ�ساليب الت�ضليل يف الدعاية ال�صهيونية ،وامل�ؤامرة منذ وعد بلفور,
وحت��دث ع��ن �سنوات االن �ت��داب وث ��ورات ال�شعب الفل�سطيني ,وتناول
مو�ضوع التق�سيم وما نتج عنه من ت�شريد ال�شعب الفل�سطيني ،ثم فند
�أخريا م�شروع �أبا ايبان ،وقد اعتمد يف ذلك كله على م�صادر ومراجع
بريطانية ويهودية ،لذلك كان رد �إيبان عليه باهتا.
ت�أجلت اجلل�سات ،وطبخ الأمريكان م�شروع قرار يقرتح منا�شدة
الفريقني ال��دخ��ول يف مفاو�ضات مبا�شرة ،وف��از ال�ق��رار بالأغلبية يف
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اللجنة ال�سيا�سية ،فدر�س العرب املوقف ،ووج��دوا �أن احلل لن يكون
�إال عند االحت��اد ال�سوفييتي ،حتى ال يفوز ال�ق��رار ب�أغلبية الثلثني
يف اجلمعية العامة ،وذه��ب ال�شقريي �إل��ى مكتب الوفد ال�سوفييتي،
وحتدث مع رئي�سه في�شن�سكي ،فكان من نتيجة ذلك �إخفاق القرار يف
اجلمعية العامة ،لأن االحتاد ال�سوفييتي ،وجميع الدول اال�شرتاكية
�صوتت �ضده ،فانربى ال�شقريي ي�شكر ،من على منرب الأمم املتحدة،
االحت��اد ال�سوفييتي ويدين ال��دول الغربية ،يف حني كان كثريون من
�أع�ضاء الوفود العربية يف خوف من مغامرة ال�شقريي.
كانت الثورة يف �أوائل اخلم�سينيات ،تتفجر يف �أقطار املغرب العربي،
بيد �أن موقف اجلامعة العربية كان �ضعيفاً ال يتعدى موا�ساة تر�سلها
�إلى �شعوب املغرب العربي من حني �إلى حني ،حتى �إن اجلامعة اكتفت
بعر�ض ق�ضية اجلزائر �أم��ام جلنة حقوق الإن�سان يف الأم��م املتحدة،
ال �أم��ام اجلمعية العامة ،مثلما فعلت بق�ضيتي تون�س ومراك�ش ،وقد
تر�أ�س ال�شقريي الوفد ال�سوري �إل��ى الأم��م املتحدة يف خريف ،1953
وك��ان على عادته جريئاً ،ف�ضم �إل��ى الوفد الباهي الأدغ��م من تون�س
و�أح�م��د ب�لا فريج م��ن امل�غ��رب على �أنهما م�ست�شاران ،حتى ميكنهما
من ح�ضور الدورة من مقاعد الوفود ،وقد �أثار ذلك احتجاج املندوب
الفرن�سي ،بال ج��دوى ،وان�برى له ال�شقريي يفند حجج الفرن�سيني
ويهاجم ا�ستعمارهم لل�شمال االفريقي.
التقى ال�شقريي يف ال ��دورة وزي��ر خارجية االحت ��اد ال�سوفييتي
مولوتوف ،وحادثه طويال عن الأو�ضاع العربية والأهداف اال�ستعمارية
لقيام �إ�سرائيل ،وطلب منه ،با�سم احلكومة ال�سورية ،تزويد �سورية
بالأ�سلحة ،فكانت تلك �أول خطوة عربية لطلب ال�سالح من رو�سيا.
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�آمل ال�شقريي �أن ي��رى ق�ضية فل�سطني ت�تراج��ع وتتقل�ص �إل��ى
ح��دود ق�ضية �إغاثة الجئني ،وع��رج يف طريق عودته من �أمريكا على
روما والتقى البابا يطلب منه ال�سعي عند الدول الكاثوليكية ملنا�صرة
ق�ضية الأماكن املقد�سة ،فوعده بذلك ،ومنحه و�ساماً.
يف ع��ام  1954ا�ستدعت احلكومة الليبية ال�شقريي لتقف على
ر�أي��ه القانوين يف مو�ضوع املمتلكات الإيطالية يف ليبيا بعد �أن نالت
ا�ستقاللهـا ،وكان عارفا بق�ضية ليبيا� ،إذ واكبها منذ عام  ،1951وقد
ق�ضى �أياما هناك ،والتقى امللك �إدري�س ال�سنو�سي ،و�شجعه على و�ضع
اليد على الأمالك ،واالتفاق ،فيما بعد ،مع احلكومة الإيطالية ب�ش�أن
التعوي�ضات.
وما �إن عاد �إل��ى القاهرة و�إل��ى ملفات اجلامعة العربية حتى و�صلته
ر�سالة من �سفري الأردن يف �إ�سبانيا ،ترجوه ال�سفر �إل��ى مدريد ومقابلة
فرانكو ،لأن الفر�صة مواتية لك�سب دعم �إ�سبانيا ل�شعب مراك�ش �ضد فرن�سا،
وقد عر�ض الأمر على الأمري عبد الكرمي اخلطابي ،وعلى الرئي�س امل�صري
حممد جنيب الذي رحب بالفكرة ،وحمله ر�سالة منه �إلى فرانكو.
�سافر ال�شقريي �إلى مدريد ،وقابل الرئي�س الإ�سباين فرانكو ،الذي
عجب من �أن يحمل فل�سطيني ر�سالة من رئي�س م�صري ،ثم ن�صحه
فرانكو بال�سفر �إلى تطوان ،ومقابلة اجلرنال كار�سيا فالينو املف ّو�ض
بال�سلطات الكاملة يف ال�ش�ؤون املغربية ،ويف تطوان �أم�ضى �أربعة �أيام،
التقى فيها اجل�نرال ،وباحثه يف الأم��ر ،والتقى ال�شعب املغربي الذي
رحب به ترحيباً حاراً ،لكن احلكومة الفرن�سية بذلت جهوداً كبرية يف
ال�ضغط على �إ�سبانيا ،ف�أخفقت مهمته ،وعاد �إلى مدريد ،ومنها �إلى
القاهرة.

121

الرئي�س الإ�سباين فرانكو

امللك �إدري�س ال�سنو�سي

ا��س�ت��دع��ى وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال���س��وري��ة ،خ��ال��د ال�ع�ظ��م ،ال�شقريي
�إل � ��ى دم �� �ش��ق ل �ي �ع��د ال� �ع ��دة مل� ��ؤمت ��ر ب��ان��دون��غ ال � ��ذي ك� ��ان ��س�ي�ع�ق��د يف
ني�سان  ،1955ف�أبدى ا�ستعداده لتقدمي كل عون ،لكنه اعتذر عن عدم
ال��ذه��اب ،ثم ع��اد فوافق على ال�سفر ملا ع��رف حم��اوالت بع�ض ال��دول
الآ�سيوية معار�ضة ادراج ق�ضية فل�سطني يف ج��دول �أع�م��ال م�ؤمتر
باندونغ ،وعزم على الت�صدي لهذه املحاوالت.
متثلت يف م��ؤمت��ر باندونغ انق�سامات ال�ع��امل وكتلتيه ال�شرقية
والغربية ،وتو�سلت �إ�سرائيل ب�شتى ال�سبل كي ال تعر�ض ق�ضية فل�سطني
يف امل�ؤمتر ،فاقرتحت بع�ض ال��دول �أن يقت�صر ج��دول �أعمال امل�ؤمتر
على املبادئ ال الق�ضايا ،وكان ذلك يعني �أال تدرج ق�ضية فل�سطني يف
جدول الأعمال ،لذلك انربى ال�شقريي للنقا�ش وال��رد على �أ�صحاب
هذا االقرتاح ،وعلى ر�أ�سهم نهرو ،وبينّ �أن العرب جميعاً يريدون لهذه
الق�ضية امل�صريية �أن تطرح يف امل��ؤمت��ر ،وح�سم الأم��ر ببحث ق�ضية
فل�سطني يف جلنة تقرير امل�صري.
اتخذ يف امل�ؤمتر قرار حول حق �شعب فل�سطني ،قريب من قرارات
الأمم املتحدة ،وكانت هناك لقاءات جانبية على هام�ش امل�ؤمتر ،منها
الوليمة التي �أعدها الوفد ال�صيني للوفد ال�سوري ،وفيه ال�شقريي،
وتعهد �شو �إن الي بت�أييد الق�ضايا العربية ،وق�ضية فل�سطني خا�صة،
وكان اللقاء يف الوليمة بداية �صداقة توطدت بني ال�شقريي ورئي�س
وزراء ال�صني.
�سافر ال�شقريي يف خريف � 1955إل��ى الأم��م املتحدة ليدافع عن
ق�ضية فل�سطني وق�ضايا اجل��زائ��ر وتون�س وم��راك����ش ،وك��ان��ت ق�ضية
فل�سطني ق��د هانت على الأم��م املتحدة ،ف�أوكلت �أم��ره��ا �إل��ى اللجنة
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ال�سيا�سية اخلا�صة ،لتعاجلها على �أنها ق�ضية الجئني ،تنا�شد الأ�سرة
الدولية �إر��س��ال ال��دواء والك�ساء وال�غ��ذاء من �أجلها ،وهانت الق�ضية
�أي�ضاً على �أ�صحابها! فما عاد ي�شرتك يف دورات الأم��م املتحدة وزراء
خارجية الدول العربية ،يف حني كان وزراء خارجية �إ�سرائيل ال يفرتون
عن ح�ضور الدورات ،وال ينفكون يتحدثون فيها .حاول ال�شقريي مع
زمالئه املندوبني العرب جتديد �شباب الق�ضية ،وجنحوا يف جتاوز
البند امل��درج على ج��دول الأع�م��ال ،وهو (�إغاثة الالجئني) �إل��ى بحث
الق�ضية الفل�سطينية من خمتلف جوانبها.
وقد انتهز ال�شقريي منا�سبة (يوم الأم��م املتحدة) و(ي��وم حقوق
الإن�سان) فركز يف خطابه على معناهما يف خدمة الق�ضية والرد على
ادعاءات الإ�سرائيليني والأمريكيني .قدم بتاريخ � 1955/12/11شكوى
�إل ��ى جمل�س الأم ��ن ،ب�صفته رئ�ي����س ال��وف��د ال �� �س��وري ،ب�سبب ع��دوان
ال�صهيونيني على خم��اف��ر اجلي�ش ال���س��وري �شرقي ب�ح�يرة طربية،
وطلب لأول مرة ،تطبيق املادة ال�ساد�سة من ميثاق الأمم املتحدة التي
تن�ص على ف�صل الدولة من ع�ضوية الأمم املتحدة �إذا كانت ت�ستمر يف
خمالفاتها ،لكن قدراته اخلطابية والقانونية مل تنفع يف �إ�صدار القرار
املطلوب ،الذي اكتفى كالعادة بالتنديد.
تر�أ�س ال�شقريي يف �أي��ار  1957بعثة اجلامعة العربية التي زارت
اليمن للتحقيق يف اعتداءات بريطانيا على جنوب اليمن املحتل ،ثم
زارها ثانية لتقدمي امل�شورة للإمام �أحمد ملك اليمن يف النزاع اليمني-
الربيطاين ،ويف مالءمة عر�ضه على الأمم املتحدة.
دفعت ق�ضية خليج العقبة( ،)37وهي من نتائج عدوان  ،1956امللك
�سعود �إل��ى ا�ستعارة ال�شقريي من �سورية ،ليكون ممثل ال�سعودية يف
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الرئي�س الأمريكي ايزنهاور

الأمم املتحدة ،ومل مينعه مركزه اجلديد ممث ً
ال لل�سعودية من الت�صدي
بعنف لوزراء خارجية �أمريكا و�إنكلرتا وفرن�سا الذين هاجموا القومية
العربية ،و��س��وري��ة وم�صر ،واجل��ام�ع��ة العربية ،وال �ث��ورة اجل��زائ��ري��ة،
ونددوا مب�ساعدة الرو�س للعرب ،وكان موقفه مثار ا�ستغراب الكثريين
ب�سبب معرفتهم ب�سيا�سة ال�سعودية املوالية للغرب ،ودافعاً �إلى احتجاج
�سفراء الدول الغربية لدى ال�سعودية ،فطلب منه التقيد بالتعليمات،
فقدم ا�ستقالته ،لكن امللك �سعود رف�ض قبولها.
تفجرت الأحداث عام � ،1958إذ قامت الوحدة بني م�صر و�سورية
ب�إقامة اجلمهورية العربية املتحدة ،وبعد ثالثة �أيام دخلت اليمن يف
احتاد فيدرايل معها بعد توقيع ميثاقه و�سمي "احتاد الدول العربية"
و�أن�شئ جمل�س �أعلى ل��ه ،و�سقطت امللكية يف ال�ع��راق ،ون�شبت �أح��داث
خطرية يف الأردن ولبنان ،و�أنزلت الواليات املتحدة الأمريكية قواتها
يف لبنان ،و�أنزلت بريطانيا قواتها يف الأردن ،وقد انعقدت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف دورة طارئة يف �آب  ،1958وخطب الرئي�س
الأمريكي ايزنهاور منذراً وحمذراً.
كان و�ضع ال�شقريي حرجاً ،لكنه قرر يف نف�سه �أن القومية العربية
وفل�سطني �أكرب من �أي اعتبار ،ف�ألقى يف  1958/8/15خطاباً مطو ًال
رد به على ايزنهاور ِ
و�س ْلوين لويد رئي�س وزراء بريطانيا ،مما �أث��ار
زوبعة �صحفية عاملية ركزت على مهاجمته ايزنهاور( ،)38وعلى الأزمة
ال�سعودية  -الأم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي �أث��اره��ا خطابه ،وق��د ق��ال اي��زن�ه��اور يف
م�ؤمتره ال�صحفي�" :إن ال�شقريي ال ميثل اململكة العربية ال�سعودية".
�شارك ال�شقريي يف اجتماعات ال��دورة  32ملجل�س جامعة ال��دول
العربية الذي عقد يف الدار البي�ضاء يف �أيلول  ،1959وبالرغم من �أن
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الوفود العربية كانت عالية امل�ستوى ،فقد �أ�صدرت القرارات املعتادة،
وكان ال�شقريي غري متفائل ،مل ير جديداً يف الدورة ،وقد التقى امللك
حممد اخلام�س ،الذي �أ�شاد بجهوده يف الأمم املتحدة من �أجل الق�ضية
املغربية ،وا�ست�شاره ب�ش�أن ق�ضية موريتانيا التي كانت فرن�سا "تطبخ"
ا�ستقاللها ،وب�ش�أن ق�ضية التفجري الفرن�سي الذري يف ال�صحراء ،وقد
تولى يف العام التايل الرد على مندوب فرن�سا يف الأم��م املتحدة ،لكن
فرن�سا فجرت قنابلها الذرية يف ال�صحراء ،رغم قرار الأم��م املتحدة،
وا�ستقلت موريتانيا وقبلت يف الأمم املتحدة.
وك��ان��ت دورة الأم ��م امل�ت�ح��دة ع��ام  1960ع��ال�ي��ة امل���س�ت��وى ،ت��ر�أ���س
فيها ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات وفود بالدهم ،وحتدث فيها �أيزنهاور
وخرو�شوف وعبد النا�صر ونهرو و�سوكارنو ونكروما وكا�سرتو وامللك
()39
ح�سني ،وحدثت فيها احلادثة امل�شهورة ،حني ل ّوح خرو�شوف بحذائه
يف وجه �أحد الأع�ضاء الغربيني.
هن�أ ال�شقريي الوفد ال�سوفييتي ،والقى كلمة رد فيها على كلمات
ر�ؤ�ساء الدول الغربية ،مما دعا ال�صحافة الغربية �إلى مهاجمته هجوماً
عنيفاً ،واتهامه ب�أنه و�ضع نف�سه"يف ح��ذاء خرو�شوف" ،و�أعقب ذلك
زيارة ال�شقريي خلر�شوف يف مقره يف الأمم املتحدة وزيارته االحتاد
ال�سوفييتي بدعوة �شخ�صية منه.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�صداقة ال�شخ�صية ب�ين ال�شقريي والأم�ي�ر
في�صل وزير خارجية ال�سعودية �آنذاك ،فقد و�صل اخلالف بينهما �أوجه
عام  ،1962ب�سبب �أزمة اليمن بني م�صر وال�سعودية ،التي انتقلت �إلى
الأمم املتحدة ،فقد كانت ال�سعودية تطلب منه �أن يبلغ جمل�س الأمن
ب�صفته ممث ًال لها يف الأمم املتحدة– عن اعتداءات القوات امل�صرية
على حدودها.

125

126

الشقيري

127

لكن �أحمد ال�شقريي كان يرى �أن اخلري �أن تعر�ض اخلالفات على
اجلامعة العربية ،يف نطاق الأ�سرة الواحدة ،فقد ظل عند ر�أي��ه ،على
الرغم من طلب الأمري في�صل منه االلتزام بالتعليمات ،ال تف�سريها،
وقد �شاعت ق�صة هذا اخل�لاف ،وتوقع الكثريون �إعفاءه من من�صبه
ب�سببه .يف �آب  ،1963ويف الوقت ال��ذي ك��ان ال�شقريي مي�ضي �إجازته
ال�سنوية يف لبنان ،ابلغ –عن طريق ال�سفارة ال�سعودية يف ب�يروت -
قرار الأمري في�صل �إنهاء عمله رئي�ساً لوفد ال�سعودية يف الأمم املتحدة،
وقد �أح�س ب��الأمل وامل��رارة ،لكنه رف�ض �إث��ارة �أي �ضجة �إعالمية حني
انهال املرا�سلون ال�صحفيون يريدون تعليقه على ق��رار الطرد ،و�آثر
لزوم ال�صمت حر�صا على امل�صلحة العربية.
علي �أح��د
يقول ال�شقريي :ك��ان ذل��ك يف �آب  ،1963حينما دخ��ل َّ
مرا�سلي ال�سفارة ال�سعودية يف بريوت ،يحمل مظروفاً خمتوماً بال�شمع
أف�ض
الأحمر ،وكان املرا�سل بادي القلق ،وراح يتف ّر�س يف وجهي ،و�أنا � ّ
خامت ال�شمع و�أفتح املظروف الكبري لأقر�أ ما فيه ،وكان كل ما فيه ورقة
�صغرية ،و�صغرية جداً ،فيها الربقية الآتية:
ال�سيد �أحمد ال�شقريي:
ب�أمر من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل ،تقرر �إنهاء عملكم.
(اخلارجية).
و�أع��دت الورقة ال�صغرية ،وال�صغرية ج��داً� ،إلى املظروف الكبري،
واملرا�سل ما يزال يتفر�س يف وجهي وهو يقول يل:
يا �سيدي ال تزعل� ،إن جزاءك عند اهلل ،اهلل يوفقك.
قلت� :إن كلماتك يا �أخي� ،أعظم عندي من هذه الربقية.
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قال :وهل ميكن �أن تذهب �إلى الأمم املتحدة بعد هذه الربقية؟
نحن نريدك �أن تذهب �إلى �أمريكا ،لتدافع عن ق�ضية فل�سطني� ،إنها
ق�ضيتنا جميعاً.
قلت :لقد ق�ضيت يف الأمم املتحدة خم�سة ع�شر عاماً من عمري،
ولي�س يل فيها رجاء ،ويقيني �أن اهلل قد اختار يل اخلري ،و�إنها لكارثة
�أن �أق�ضي بقية عمري يف املحافل الدولية ،لعل اهلل يريد يل �أمراً ،ومن
يدري؟
ان�صرف املرا�سل ،و�أنا �أكرب فيه �أريحية الأمة العربية ،ومن �أراد
�أن ي�ستبني الأ�صالة العربية ال�شعبية ،فليقعد بني يدي هذا املواطن
ال�صغري الكبري ،الغني الفقري.
وو� �ض �ع��ت ال�برق �ي��ة يف امل �ل��ف اخل��ا���ص ب��ر��س��ائ��ل الأم�ي��ر في�صل،
و�ضممتها �إلى الر�سائل الكثرية التي تبادلتها معه ملدة خم�سة وع�شرين
عاماً� ،أثناء عملي يف اجلامعة العربية وبعدها".
كان انتهاء عمله يف رئا�سة الوفد ال�سعودي �إل��ى الأم��م املتحدة نقطة
حتول كربى يف حياة ال�شقريي ،فقد تقاطرت الوفود الفل�سطينية �إلى
بيته يف لبنان تطلب منه تويل قيادة احلركة الفل�سطينية على ال�صعيد
ال�شعبي.
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وبد�أ ال�شقريي يتعرف �إلى الن�شاط الوطني الفل�سطيني واملنظمات
الفل�سطينية املختلفة ،بعد �سنوات من الأ�سفار والبعد والعمل يف الأمم
املتحدة ،وكان ي�ستمع �إلى ما تقوله الوفود باهتمام وعناية ،دون �أن يعد
ب�شيء.
علي الوفود الفل�سطينية يف بيتي يف لبنان ،واجلميع
"وتقاطرت ّ
يطلبون �أن �أتولى قيادة احلركة الفل�سطينية على ال�صعيد ال�شعبي،
بعد �أن انتهت �صلتي بالعمل الر�سمي ،وبد�أت �أعرف ما مل �أكن �أعرفه يف
املا�ضي ب�سبب �أ�سفاري الكثرية وعملي يف الأمم املتحدة ،عن املنظمات
الفل�سطينية املتعددة.
وكان ممن زارين يف تلك الفرتة ،ال�سيد يا�سر عرفات ،فقد حتدث
�إلى عن منظمة فل�سطينية تعد نف�سها للن�ضال ،وطلب مني �أن �أتولى
قيادتها ال�سيا�سية ،فاعتذرت و�شكرت ،فقد كان كل همي �أن �أعمل مع
ال�شعب بكل جماهريه ،ال مع �إحدى منظماته.
وكنت �أ�ستمع �إل��ى الوفود الفل�سطينية باهتمام وعناية ،دون �أن
�أعد ب�شيء ،فقد كنت �أعرف م�صاعب الق�ضية الفل�سطينية ،كما عرفت
�أثناء عملي على ال�صعيد الر�سمي ،جوانب ال�ضعف يف احلكم العربي يف
جمموعه".
ويف الأ�سبوع الأول من �أيلول � 1963أبلغته ال�سفارة العراقية يف
بريوت م�ضمون برقية من عبد اخلالق ح�سونة ،الأمني العام جلامعة
الدول العربية ،يرجوه فيها ال�سفر فوراً �إلى القاهرة ،ثم زاره �سفري
اجلمهورية العربية املتحدة يف لبنان ،ونقل �إليه �أي�ضاً برقية اجلامعة
العربية ،ور�سالة �شفوية م��ن الرئي�س جمال عبد النا�صر ،تر�شحه
ملن�صب ممثل فل�سطني يف اجلامعة العربية ،بعد وفاة �أحمد حلمي عبد
الباقي (با�شا) رئي�س حكومة عموم فل�سطني.
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ويقول :ويف م�ساء اليوم نف�سه زارين �سفري اجلمهورية العربية
ال�سيد عبد احلميد غالب ،ونقل �إلى برقية اجلامعة العربية ،و�أ�ضاف
�إليها ر�سالة �شفوية من الرئي�س جمال عبد النا�صر ،ب�أنه نظراً خللو
من�صب ممثل فل�سطني لدى اجلامعة العربية بوفاة �أحمد حلمي با�شا
رئي�س حكومة عموم فل�سطني ،ف�إن امل�صلحة العربية تق�ضي برت�شيحي
لهذا املن�صب ،و�أنه ي�أمل �أن ال �أتردد يف قبول هذه املهمة من �أجل ق�ضية
فل�سطني ،و�أنه م�ستعد لبذل كل دعم وت�أييد.
فوجئ ال�شقريي بالتكليف واعتذر� ،أول الأمر.
(لقد كان هذا التكليف مفاج�أة يل ،فقد كنت �أعلم �أن اجلامعة
العربية يف واد ،والق�ضية الفل�سطينية يف واد ،و�إن كانت ق�ضية فل�سطني
هي التي كانت يف ر�أ�س الأ�سباب التي �ساهمت يف �إن�شاء اجلامعة العربية،
وقلت لل�سفري العربي:
�أرجو �أن تربق للرئي�س عبد النا�صر �شاكراً له رغبته وثقته ،و�إين
معتذر عن قبول هذا املن�صب ،لأن خربته املا�ضية باجلامعة العربية
ال ت�شجعه على القبول ،لكن ال�سفري امل�صري �أقنعه بالقبول بعد طول
تردد ،لأن الأو�ضاع -كما قال -قد تغريت ،وال ب�أ�س يف التجربة.
ق�ل��ت� :إين ال �أت�خ�ل��ف ع��ن خ��دم��ة ب�ل�ادي ول�ك�ن��ي �أع ��رف ال��دول
العربية جيداً و�أعرف اجلامعة العربية جيداً ،لقد واكبت العمل العربي
الر�سمي خم�سة ع�شر عاماً ،و�إن خربتي املا�ضية ال ت�شجعني على قبول
هذه املهمة.
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الجامعة األمريكية في بيروت
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قال� :إنني �أعرف ما تعني ،ولكن الظروف تغريت كثرياً� .صحيح �أن
املهمة �صعبة و�شاقة ،ولكنك �ستجد الت�أييد الكامل من الدول العربية،
و�إن اجلمهورية العربية املتحدة �ست�ضع كل �إمكاناتها لتي�سر عملك،
والدول العربية الأخرى لن ترتدد كذلك ،خا�صة �أن عالقتك ح�سنة
مع جميع ال��دول العربية ،فقد توليت الدفاع عن الق�ضايا العربية
ب�أ�سرها يف الأمم املتحدة ،ويف مقدمتها ق�ضايا ليبيا ،وتون�س ،واملغرب،
واجلزائر.
قلت� :صحيح �أن عالقتي ح�سنة مع اجلميع بحمد اهلل ،ولكني
�أخ���ش��ى على عالقتي احل�سنة م��ن ق�ضية فل�سطني� ،إذا كنت �أميناً
وخمل�صاً لها ،وال �أ�ستبعد �أن ت�صبح العالقة احل�سنة خ�شنة!!".
وق��د قبل لأن��ه اراد �أن يجرب ال��دول العربية ،للمرة الأخ�يرة يف
حياته ،على ح ّد قوله ،ونوى يف قراره نف�سه اال�ستقالة� ،إن ر�أى فيما
بعد �أن الأمر جمرد ظواهر ،ال جوهر وراءها ،وقد �شجعه على القبول
وع��دم ال�تراج��ع ما تلقى من هواتف الإخ ��وان الفل�سطينيني من كل
حدب و�صوب ،وما ح�ضر �إليه من وف��ود فل�سطينية تنا�شده القبول،
بعد �أن ذاع �أمر تر�شيحه لهذا املن�صب.
غادر ال�شقريي بريوت �إلى القاهرة ،وقال قبل �سفره من ال�سفري
غالب:على بركة اهلل� ،أرج��و �أن تربق للجامعة مبوافقتي ،و�أن ت�شكر
الرئي�س عبد النا�صر ،و�إين �أ�س�أل اهلل العون ،وال �أ�س�أل �سواه ،ولكن.
قال :ولكن ماذا؟
قلت :ج��واز �سفري ال�سعودي �أر�سلته �إل��ى اخلارجية ال�سعودية
لأجدده ,لي�س عندي وثيقة �سفر.
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ق ��ال :وه ��ل ه ��ذه � �ص �ع��وب��ة؟! ��س�ت�ج��د رج ��ال اخل��ارج �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
واجلامعة العربية بانتظارك يف املطار.
ان�صرف ال�سفري غالب من منزيل ،وب��د�أت �أحا�سب نف�سي ،ملاذا
قبلت؟ وم�ضيت �أ�ستعر�ض ،كما لو كنت �أمام فيلم �سينمائي ،الأحداث
العربية الهزيلة ب�ش�أن ق�ضية فل�سطني منذ �أن �أن�شئت اجلامعة العربية،
وق�ضيت ليلتي و�أنا �أتقلب على فرا�شي ال �أدري ماذا �أ�صنع.
ونه�ضت يف ال�صباح على �أجرا�س التلفون من االخوان الفل�سطينيني
من القد�س وعمان وبريوت ينا�شدونني القبول ،و�أنا �أجيبهم بال�شكر
والتحية ،وق��د �سمعوا م��ن الإذاع ��ات �أن اجلامعة العربية تر�شحني
ممث ً
ال لفل�سطني يف جمل�س اجلامعة ،ولكني عزمت يف دخيلة نف�سي �أن
�أبرق �إلى القاهرة معتذراً و�شاكراً ،وحدث يف ذلك اليوم �أن جاءين وفد
من الالجئني من خميم ( �شاتيال)( )40يف بريوت ،ليعربوا عن �سرورهم
بتعييني لهذه (الوظيفة) ومل �أكتم عن الوفد ت��رددي وحريتي ،ف�إذا
برئي�س الوفد ،وهو �شيخ كبري �أخذ ي�شهق بالبكاء ،وهو ي�صيح يف وجهي:
يا حاج �أحمد� :أحلفك بالنبي الذي زرته �أن ال ترف�ض ،نحن نريد
منك �أن تبني الكيان الفل�سطيني.
لقد ك��ان ك�لام ه��ذا "ال�شيخ" هو ال��ذي ثبتني على القبول ،وقد
�أقنعتني دموعه �أك�ثر مما �أقنعني وع��د الرئي�س عبد النا�صر ،ومعه
احلكومات العربية جمتمعة.
وا�ستخرت اهلل وحددت موعد �سفري ،و�أخربت ال�سفارتني العراقية
وامل�صرية ،وخرجت من مطار بريوت من غري جواز �سفر ،ومدير املطار
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ول �ي �� �س��ت يل ��ش�ك��وى
على الأم��ة العربية ،ف�إن
ق���ض�ي��ة فل�سطني ه��ي يف
�� �س ��وي ��داء ق �ل �ب �ه��ا ،ول �ك��ن
� �ش �ك��واي ه��ي م��ن احل�ك��م
ال�ع��رب��ي ك�م��ا خ�برت��ه �إل��ى
ذلك العهد

يقول يل باللهجة اللبنانية املرحة:
�أنت ممثل فل�سطني يف اجلامعة العربية ،لقد �أذاعت النب�أ حمطة
بريوت ،وهل �أنت حتتاج جلواز �سفر؟!
امتطيت الطائرة و�أن��ا �أرى يف عاطفة الأخ مدير مطار ب�يروت،
عواطف اجلماهري العربية يف كل دنيا العرب.
ولي�ست يل �شكوى على الأم��ة العربية ،ف��إن ق�ضية فل�سطني هي
يف �سويداء قلبها ،ولكن �شكواي هي من احلكم العربي كما خربته �إلى
ذلك العهد.
ورح��ت يف ال�ط��ائ��رة ،و�أن��ا �أق��رب �إل��ى اهلل� ،أدع ��وه �أن يكون احلكم
العربي الذي عرفته قد تغري �أو �أنه �سيتغري ،وعجبت للقدر ،كيف �أين
ط��ردت من الأم��م املتحدة ،كما عرب عن ذل��ك رادي��و لندن ي��وم انتهت
خدمتي من اململكة العربية ال�سعودية لأدخل اجلامعة العربية.
وزار يف اليوم الثاين لو�صوله الأمني العام جلامعة الدول العربية
الذي �أكد �أن معظم الدول العربية ترى �إ�سناد املن�صب له ،و�أن الفر�صة
طيبة خل��دم��ة الق�ضية الفل�سطينية ،وق��د انعقد جمل�س اجلامعة
ور�شحه ر�ؤ�ساء الوفود ،عدا وف��دي ال�سعودية والأردن ،يف حني �أبدى
رئي�س وفد العراق بع�ض التحفظات على هذا الرت�شيح ،وقد �أثارت هذه
التحفظات ال�شقريي.
و�صلت �إل��ى مطار القاهرة ،فلم �أج��د �أح��داً من رج��ال اخلارجية
امل�صرية ،وال من اجلامعة العربية ,كما ذكر ال�سفري غالب ،وحفظتها
يف نف�سي و�أنا �أقول هذا هو �أول الطريق وهذه �أول ال�صغريات ،وقدمت
نف�سي �إلى مدير املطار وذكرت له �سبب جميئي �إلى القاهرة ،وانتظرت
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بع�ض الوقت ،ثم جاء و�سلمني ورق��ة تثبت دخ��ويل املطار ،وان�صرفت
بحقائبي �إل ��ى م �ن��زيل ،وم�ن��ه ات�صلت ب��اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة و�أبلغتهم
بو�صويل".
وك��اد ال�شقريي يعدل عن قبول املن�صب ،لوال تدخل الو�سطاء،
و�أ� �ص��ر ع�ل��ى �أن ين�ص ق ��رار جمل�س اجل��ام�ع��ة ع�ل��ى �أن ي�ك��ون اختيار
ال�شقريي لهذا املن�صب نافذا �إلى �أن يتي�سر لل�شعب الفل�سطيني اختيار
ممثله لدى جمل�س اجلامعة العربية .لذلك جاء ن�ص القرار �أخرياً
باختيار "ال�سيد �أحمد ال�شقريي مندوبا لفل�سطني لدى جامعة الدول
العربية ،وذلك طبقاً مللحق ميثاق اجلامعة اخلا�ص بفل�سطني ،و�إلى
�أن يتمكن ال�شعب الفل�سطيني من اختيار ممثليه" .وقد عد العبارة
الأخرية يف القرار ن�صراً ل�شخ�صية ال�شعب الفل�سطيني.
وعلى ع��ادة ال�شقريي من ال�صراحة واجل��ر�أة� ،ألقى يف االجتماع
العلني الأخري الذي يح�ضره ال�صحفيون ،كلمة �أرادها �صريحة تنـزل
يف حما�ضر جمل�س اجل��ام�ع��ة ،وحت��دد �سيا�سته وم��وق�ف��ه م��ن ال��دول
العربية ،وت�صارح ال�شعب الفل�سطيني والأمة العربية بكل �آماله و�آرائه،
و�أكد فيها طبيعة مهمته ومن�صبه ،و�أنه ال يراه عم ً
ال روتينياً يقت�صر
على امل�شاركة يف �أعمال املجل�س ،لأن ق�ضية فل�سطني ال حتتمل هذا
ال دبلوما�سياً بل يعتربه عم ً
الروتني ،وال يراه عم ً
ال ن�ضالياً من �أجل
حترير الوطن ،يقبله بال راتب ،و�أعلن �أنه كان يتمنى لو كان اختياره،
بالإجماع ،ووع��د باالت�صال بالريا�ض وعمان من �أج��ل احل�صول على
موافقتيهما على تعيينه يف من�صبه.
"و�أردت �أن �أ�ؤكد طبيعة مهمتي ومن�صبي �أمام جمل�س اجلامعة
يف ع�ب��ارات �صريحة ،فقلت :يهمني قبل كل �شيء �أن �أ�ؤك��د ملجل�سكم
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املوقر �أنني ال �أرى يف من�صبي هذا عم ً
ال روتينياً يقت�صر على امل�شاركة
يف �أعمال املجل�س مرتني كل عام ،ف�إن الق�ضية الفل�سطينية تتمثل فيها
نكبة مروعة �أ�صابت �شعباً برمته يف �أقد�س ما ميلك ،وهي لذلك ت�أبى
بطبيعتها وجوهرها �أن حتتمل الروتني من قريب �أو من بعيد.
وكان كالم ال�شقريي ال�صريح القوي مفاجئاً وجديداً على جمل�س
اجلامعة ال��ذي اعتاد �أن يرى متثيل فل�سطني �شكلياً ،ومل ي�سمع من
قبل كلمات "حترير فل�سطني ،وجتنيد ال�شعب الفل�سطيني ،والكيان
الفل�سطيني" ،وق��د �أث ��ار خ�ط��اب��ه م��وج��ة م��ن االه �ت �م��ام ،وق��د ��ص��ارح
ال�شقريي املجل�س الذي اتخذ قراراً كلفه فيه بت�أليف وفد فل�سطيني
�إلى الأمم املتحدة ،ب�أن ال حل للق�ضية الفل�سطينية يف الأمم املتحدة،
فاحلل هنا يف الوطن العربي ،ويف الوحدة العربية وامل�شكالت العربية
�أ��ص�ع��ب العقبات ال�ت��ي تعرت�ضه ،وع�ل��ى اجل��ام�ع��ة العربية �أن جتعل
فل�سطني عامل توحيد ،ال عامل خالف وفرقة.
ويف هذا يخاطب ر�ؤ�ساء الوفود يف اجلامعة:
"�أنتم الذين متلكون طريق اجل��د والعزمية ،ف�أنتم اجلامعة
ولي�ست غريكم ،وال تتمنوا �شيئاً على �سواكم".
كانت �أولى ال�صعوبات التي واجهت ال�شقريي يف من�صبه اجلديد
م�س�ألة ت�أليف الوفد الفل�سطيني �إلى الأمم املتحدة� ،إذ مل يكن لل�شعب
الفل�سطيني كيان وطني� ،أو قيادة وطنية جامعة ،فكان �صعباً ت�أليف
وفد ،وال�شعب الفل�سطيني م�شتت ممزق بال كيان وال قيادة.
وكان �أول الواجبات �أمامي ،ونحن على �أبواب دورة الأمم املتحدة،
ت�أليف الوفد الفل�سطيني ،وك��ان ذل��ك �أول��ى �صعوباتي ،وجوهر هذه
ال�صعوبة م��رده �أن ال�شخ�صية الفل�سطينية ق��د احتجبت يف الأم��م
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امل�ت�ح��دة ،مل��دة خم�سة ع�شر ع��ام �اً ،ف�ق��د ك��ان��ت الهيئة ال�ع��رب�ي��ة متثل
فل�سطني يف املحافل الدولية �إلى �أن وقعت الهزمية يف حرب فل�سطني
عام  ،1948وتهاوت الق�ضية الفل�سطينية يف الأم��م املتحدة و�أ�صبحت
م�شكلة الجئني ويتطلب �أن يكون لل�شعب الفل�سطيني قيادة وطنية
يف �إطار تنظيم وطني� ،أو كيان فل�سطني كما ا�صطلح عليه يف ال�سنني
الأخرية.
وحني توليت عملي ،يف �أيلول  ،1963ممث ً
ال لفل�سطني يف اجلامعة
العربية ،مل يكن لل�شعب الفل�سطيني كيان وطني وال قيادة وطنية،
ولهذا كان علي �أن �أ�ؤل��ف وف��داً فل�سطينياً ميثل �شعب فل�سطني ،قبل
الكيان الفل�سطيني ،وقبل القيادة الفل�سطينية".
ق��ام ال�شقريي ب��زي��ارة �سريعة ل�ل��أردن و��س��وري��ة ولبنان وقطاع
غزة ،وحاول جهده �أن ي�سرت�ضي احلكومات العربية ،ويف هذا يقول:
و�إين اعرتف الآن ب�أين (ا�سرت�ضيت) احلكومات العربية والتجمعات
الفل�سطينية.
ومت ت�أليف الوفد الفل�سطيني عام  1963من ثمانية ع�شر ع�ضواً
منهم �سيدتان ،وي�ق��ول" :هما ال�سيدتان ودي�ع��ة اخلرطبيل رئي�سة
االحتاد الن�سائي الفل�سطيني يف بريوت ،والآن�سة ي�سرى الرببري من
غ��زة ،ومل �أك��د �أعلن �أ�سماء الوفد ،حتى ب��د�أ القيل وال�ق��ال ،واجل��دال
وال�س�ؤال!
��س��اف��ر ال��وف��د �إل ��ى الأم ��م امل �ت �ح��دة ،وع��ر���ض ال���ش�ق�يري الق�ضية
الفل�سطينية يف ثالث خطب( ،)41وبذلك �أكدت ال�شخ�صية الفل�سطينية
وجودها لأول مرة بعد عام  ،1948وحققت �أول انت�صار �سيا�سي على
ال�صعيدين العربي والدويل.
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�سافر ال�شقريي ،بعد عودته من الأم��م املتحدة ،ويقول :وعدت
من الأمم املتحدة يف �أواخ��ر  1963جمهداً مكدوداً ي�شد من عزمي �أن
ال�شخ�صية الفل�سطينية قد �أكدت وجودها يف الأمم املتحدة لأول مرة
بعد عام .1948
توجه ال�شقريي يف �أواخر عام � ،1963إلى تون�س بدعوة من احلبيب
بورقيبة ،مبنا�سبة جالء القوات الفرن�سية عن بنـزرت ،وكانت الدعوات
قد وجهت �إل��ى امللوك وال��ر�ؤ��س��اء ،وجاءته ب�صفته ممثل فل�سطني يف
اجلامعة العربية ،وقد وجد ال�شقريي يف هذه الزيارة فر�صة لتج�سيد
ال�شخ�صية الفل�سطينية املتميزة ،وك��ان ال�برن��ام��ج ح��اف� ً
لا بالن�شاط
واحلركة ،وا�ستقبلت اجلماهري العربية التون�سية ال�شقريي بالهتاف
لفل�سطني وحتريرها ،والتقى الرئي�س احلبيب بورقيبة ،وحتادثا يف
�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية ،وقد جتول ال�شقريي يف امل��دن التون�سية،
و�أق��ام الندوات واالجتماعات ،وعقد يف ختام زيارته م�ؤمتراً �صحفياً
�شرح فيه الق�ضية ،وبينّ حتفز ال�شعب الفل�سطيني ،وتطلعه لتنظيم
�صفوفه والقيام بدوره يف حترير فل�سطني.
انتقل ال�شقريي الى تون�س ويقول عن فتور الر�سميني":وما ابعد
ال�شقة بني ما �سمعت يف ال�شارع من اجلماهري التون�سية ،وما �سمعت
من امل�س�ؤولني التون�سيني يف مكاتب الوزارات!!"
ت��وج��ه ال�شقريي �إل��ى اجل��زائ��ر ،حيث ا�ستقبل ا�ستقبا ًال ر�سمياً
و�شعبياً ع��ارم �اً .وك��ان ب�ين امل�ستقبلني ع��دد م��ن ال ��وزراء اجلزائريني
منهم ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ،وتوفيق امل��دين
وزير الأوق��اف ،وال�سفراء العرب وجمع من �أبناء فل�سطني ،ومل ترتك
حما�سة الفل�سطينيني مكاناً للربوتوكول واملرا�سيم ،فقد اقتحموا كل
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التقاليد لريوا ممثل فل�سطني ويهتفوا لفل�سطني ،و�أق��ام له الرئي�س
�أحمد بن بال( )42م�أدبة ع�شاء ،تكرمياً له ،و�أعلن �أن اجلزائر ت�ضع جميع
�إمكاناتها حتت ت�صرف فل�سطني ،وان ا�ستقالل اجلزائر ناق�ص ،حتى
يتم حترير فل�سطني ،ووعده ب�إر�سال مبلغ من املال عن طريق ال�سفارة
اجلزائرية يف القاهرة ،وبدفع كل ما يرتتب على اجلزائر لفل�سطني
من خالل اجلامعة العربية ،وقد زار ال�شقريي اجلامعة اجلزائرية،
والتقى الطالب الفل�سطينيني فيها ،وكان انفعاله وت�أثره كبريين مبا
لقي يف اجلزائر كلها من حفاوة وحما�سة وتكرمي .وحني اخلروج يقول:
(و�صحبني الرئي�س بن بال �إل��ى دار ال�ضيافة يف �سيارته ،ومال
�إلى ونحن يف الطريق ،يهم�س يف �أذين "نحن نعرف م�صاعب الكفاح ،
لقد مرت بنا �أيام قا�سية� ،س�أر�سل �إليك عن طريق �سفارتنا يف القاهرة
�شيكاً بع�شرة �آالف جنيه �إ�سرتليني ،نفقات خا�صة ل��ك ،و�سندفع ما
يرتتب علينا لق�ضية فل�سطني عن طريق اجلامعة" .قلت�" :أ�شكر
للأخ الرئي�س هذه العاطفة الكرمية ،وحينما نن�شئ ال�صندوق القومي
الفل�سطيني �س�أطلب من اجلزائر كل ما نحتاج �إليه" ،وو�صلنا �إلى دار
ال�ضيافة ونا�شدته �أن ال ير�سل يل �شيئاً خا�صاً).
"ويف ال� �ي ��وم ال� �ث ��اين زرت ج��ام �ع��ة اجل� ��زائ� ��ر ،و�إذا ب��ال �ط�لاب
الفل�سطينيني قد م�ل�أوا القاعة من اجل��دار �إل��ى اجل��دار ،و�أ�صبحنا
وك�أننا على �أر���ض فل�سطني ،حديثاً و��س��ؤا ًال وج��واب�اً ،ون�شيداً وهتافاً،
وكلهم لهفة على الكيان الفل�سطيني ،يتطلعون �إلى بزوغ فجره ،وقد
طال عليه الليل ،وان�صرفت و�أنا �أ�شق طريقي بني �صفوفهم املرتا�صة،
وتكاد نف�سي تذهب ح�سرات على ه��ذه الطاقات التي بقيت مهدورة
خم�سة ع�شر عاماً طوا ًال".
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الرئي�س �أحمد بن بال

الدكتور رمزي خوري
مدير ال�صندوق القومي الفل�سطيني

"ومل ا�ستطع البقاء طوي ً
ال يف اجلزائر ،فلم �أحتمل ذلك التقدير
علي ال�شعب واحلكومة فيما �أديت من واجب قومي �إزاء
الذي ا�سبغه ّ
الق�ضية اجلزائرية� ،أيام توليت الدفاع عنها يف الأمم املتحدة".
�سافر ال�شقريي بعد ذلك �إلى املغرب ،وو�صل �إليها يف اليوم الذي
�أل�ق��ى فيه الرئي�س امل���ص��ري ج�م��ال عبد النا�صر خطابه امل�شهور يف
بور �سعيد يف  1963/12/23ودع��ا فيه �إل��ى عقد م�ؤمتر القمة العربي
الأول لبحث مو�ضوع حتويل �إ�سرائيل جمرى نهر الأردن ،وقد نا�شد
ال�شقريي امللك احل�سن الثاين ،يف �أثناء ا�ستقباله له� ،أن يوافق على
ح�ضور م�ؤمتر القمة ،نا�سياً خالفه مع الرئي�س عبد النا�صر ب�سبب
ت�أييد الأخري اجلزائر يف نزاع احلدود بينها وبني املغرب.
يقول ال�شقريي :وك��ان��ت م�صر ت��ؤي��د موقف اجل��زائ��ر بال�سالح
وبالرجال ،وحمل الرئي�س عبد النا�صر على "الرجعية ال�سعودية التي
مل تر�ض ل�شعب اليمن �أن يحيا ،وت�صدت لثورة اليمن ،و�أن التحالف
قائم بني امللك �سعود وبريطانيا �ضد م�صر و�ضد اليمن" ،ثم انتقل
الرئي�س عبد النا�صر �إلى مهاجمة "البعث" يف دم�شق فقال �إن "حزب
البعث يعاين �سكرات املوت ،حزب البعث االنتهازي مل يح�سن ا�ستخدام
ال�صفحة اجلديدة التي فتحت له للتعاون مع العنا�صر القومية".
ويقول ال�شقريي :وقد ا�ستقبلني امللك احل�سن الثاين يف مكتبه
يف املوعد املحدد ،ولبثت معه �ساعتني ،و�أنا �أحدثه عن ال�ش�ؤون العربية
وق�ضية فل�سطني و��ض��رورة تكاتف اجل�ه��ود العربية الن�ق��اذ الق�ضية
الفل�سطينية من وهدة اجلمود التي تهاوت �إليها ،وقد الحظت �أن ملك
املغرب ،م�تردد بع�ض ال�شيء يف ح�ضوره �شخ�صياً �إل��ى م�ؤمتر القمة،
ف�أخذت �أنا�شده احل�ضور ،و�أنها فر�صة عربية كربى لإزالة اخلالفات
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ودعم الت�ضامن العربي ،وكان وزرا�ؤه ينظرون �إ َّ
يل م�ستزيدين من هذا
احلديث ،وقلت له يف نهاية حديثي� :س�أفعل مع جاللتكم ما يفعله
العرب يف امل�شرق العربي.
قال :وماذا يفعلون ؟
قلت� :أحلف ال �أذوق طعامكم وال �أ�شرب ماءكم حتى تقبل رجائي،
وحت�ضر م�ؤمتر القاهرة ب�شخ�صك.
ويف طريق ال�ع��ودة �إل��ى القاهرة ،ع��رج ال�شقريي على ليبيا التي
كانت �آنذاك حتتفل بذكرى ا�ستقاللها ،وطاف مع رئي�س وزرائها باملدن
الليبية ،وخطب يف اجلماهري عن تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،وكفاح
ال�شعب الفل�سطيني.
كانت اال�ستجابة للدعوة �إلى عقد م�ؤمتر القمة �سريعة ،ومل يكن
حتديد موعد امل�ؤمتر �أم��راً �سه ً
ال ،والأم��ة العربية على ر�أ�سها ثالثة
ع�شر ملكاً ورئي�ساً ،فال بد من التنقيب يف الروزنامة عن موعد يالئم
اجلميع ،و�أخرياً مت االتفاق على يوم  ،1964/1/13وب�سبب الأثر القوي
الذي كان لعبد النا�صر.
ث��ار خ�ل�اف د��س�ت��وري ب��روت��وك��ويل ح��ول �أم ��ر ال���ش�ق�يري ،وكيف
يح�ضر م�ؤمتر امللوك والر�ؤ�ساء وهو لي�س منهم ،وا�ضطر ال�شقريي
ل�ل�إن��ذار وال�ت�ه��دي��د ،لأن امل ��ؤمت��ر م��ن �أج��ل فل�سطني ،وال ب��د م��ن �أن
يح�ضره ممثلها ،و�إال ف�إنه �سي�ستقيل ،ويعلن للملأ �أ�سباب ا�ستقالته،
وقد �أفلح �إن��ذاره ،و�أعلنت ال�صحف امل�صرية �أن ممثل فل�سطني �سوف
يح�ضر امل�ؤمتر ،كذلك ثارت م�شكلة ثانية حول مكان جلو�سه ،وانتهى
الر�أي �إلى �أن يجل�س �إلى طرف الطاولة ،وعلى كر�سي عادي مت�أخر عن
امللوك والر�ؤ�ساء ،فوافق ال�شقريي ،مبيتاً يف نف�سه �أمراً.
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ويف هذا يقول( :وج��اءت بعد ذلك م�شكلة جلو�سي� ،أي��ن �أجل�س؟
و�أف�ت��ى خ�براء ال�بروت��وك��ول ب ��أن �أجل�س �إل��ى ط��رف امل��ائ��دة البي�ضاوية
ال�شكل يف ال�صالة الكربى يف اجلامعة حيث �سينعقد امل�ؤمتر ،و�أن �أجل�س
على كر�سي عادي ،ال مزدوج كاملقاعد املخ�ص�صة للملوك والر�ؤ�ساء ،و�أن
يكون هذا الكر�سي بعيداً مبقدار خطوتني �إلى الوراء عن مقاعد امللوك
والر�ؤ�ساء فقبلت الفتوى وب ّيت يف نف�سي �أمراً).
ب��د�أت االق�تراح��ات تنهال على ال�شقريي ح��ول �إن�شاء جمهورية
فل�سطينية ،وجتنيد ال�شعب الفل�سطيني ،و�إن���ش��اء ال�ك�ي��ان ،و�إج ��راء
االنتخابات ،لكن ه ّم ال�شقريي ،وهو العامل ببواطن الأمور وخباياها،
كان من�صباً على �أن يدفع امل�ؤمتر �إلى بحث ق�ضية فل�سطني برمتها،
ال ق�ضية حتويل جمرى نهر الأردن ،على �أن ينتزع من امل�ؤمتر قراراً
ب�إن�شاء الكيان الفل�سطيني ،ب�أي �صيغة كانت ،وقد بذل يف �سبيل ذلك
جهوداً كبرية ،و�أعانته يف هذا املجال معرفته ال�شخ�صية ال�سابقة بامللوك
وال��ر�ؤ��س��اء ،وم��ا تربطه بهم من ذك��ري��ات و��ص��داق��ات ،ويقول :فرحت
�أ�ستقبل امللوك والر�ؤ�ساء� ،أجامل و�أتودد ،وحر�صت على جماملة امللك
ح�سني ب�صورة خا�صة ،فاحت�ضنتنه وقبلته .فال ب َّد للكيان الفل�سطيني
يف بدايته من موافقة عمان ،ورفعت قامتي وقبلت جبهة �سعود و�أنفه
على الطريقة ال�سعودية ،فقد امتنعت ال�سعودية عن ت�أييد تر�شيحي
ممث ً
ال لفل�سطني يف اجلامعة ،وفعلت مع القادة الآخرين �ضروباً من
التودد ،ك�أنني �أريد �أن �أخطب واحدة من بناتهم �إلى واحد من �أوالدي
يوم االجتماع.
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يف ال�ساعة اخلام�سة من بعد ظهر  1964/1/13فاج�أ ال�شقريي
احلا�ضرين يف امل��ؤمت��ر ،حني دف��ع مقعده �إل��ى الأم��ام ،حتى �صار على
م�ستوى امللك احل�سن الثاين ،بني ده�شة رجال الربوتوكول.
"�سرت يف خطى ثابتة �إل��ى امل��ائ��دة البي�ضاوية ال�شكل ،ودفعت
بيدي الكر�سي ال�صغري الذي كان قد �أعد يل خطوتني �إلى الأمام حتى
�أ�صبحت كتفاً �إلى كتف مع امللك احل�سن الثاين على ميمنتي ،ورجال
الربوتوكول يحملقون بي لهذه املخالفة ال�صارخة ،ومل يجر�ؤ �أحد �أن
يعيدين �إلى الوراء على م�شهد من ال�صحافة العربية والعاملية".
وق��د تكلم امل�ل��وك وال��ر�ؤ� �س��اء ،م��ؤك��دي��ن � �ض��رورة العمل العربي
املوحد للوقوف يف وجه م�شروع �إ�سرائيل بتحويل جمرى نهر الأردن،
ثم تكلم ال�شقريي ،وق��ال� :إننا نحيي نهر الأردن ال��ذي تناديتم من
�أجله ،والتقيتم �أخرياً ،ولكن حتويل الروافد ال ميكن �أن ينف�صل عن
الق�ضية الأم وهي ق�ضية فل�سطني ،يجب �أن يكون هذا امل�ؤمتر لق�ضية
فل�سطني و�أن ي�سمى م�ؤمتر فل�سطني �إن ق�ضية فل�سطني قد انحدرت
على ال�صعيدين العربي والدويل ،و�أ�صبحت ق�ضية الجئني.
وطالب ال�شقريي باالهتمام بالق�ضية الأ�صل ،و�أعلن ا�ستعداد ال�شعب
الفل�سطيني للبذل والفداء ،وقال� :أقرتح عليكم �أن تولوا اهتمامكم �إلى
الأ�صل �أو ًال ،ثم �إل��ى الفرع ثانياً ،لي�س عند ال�شعب الفل�سطيني وفرة
مالية وال خربة فنية لي�شرتك معكم يف مو�ضوع حتويل الروافد ،ولكن
عندنا ما هو �أعظم� ،إن �شبابنا الأبطال م�ستعدون �أن يدمروا املن�ش�آت
الإ�سرائيلية التي تعمل يف حتويل جمرى الأردن ،وكل ما يحتاجه الأمر
�أن تردوا غارات �إ�سرائيل االنتقامية وت�صمدوا لها.
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امللك ح�سني

بعد ذلك ،تقرر �أن يقت�صر االجتماع الثاين على امللوك والر�ؤ�ساء،
وي�ق��ول ال�شقريي :ولقيت الرئي�س عبد النا�صر وب��ن ب�لا يف معرب
الطابق ال�سابع يف طريقهما �إل��ى جناح الرئي�س العراقي امل�شري عبد
ال�سالم عارف ،فقال يل الرئي�س عبد النا�صر :عندك �إجازة غداً.
قلت :ملاذا؟؟
قال :االجتماع قا�صر على امللوك والر�ؤ�ساء ،و�أنت تكلمت اليوم ما
فيه الكفاية ،ثم �أن املو�ضوعات التي تبحث غداً �ستكون قا�صرة على
اخلالفات العربية.
و�سعى ال�شقريي باحليلة والإن��ذار كي يح�ضر اجلل�سة ،ويقول:
ق��ال الرئي�س عبد النا�صر� :إن م�شكلتك لي�ست معي� ،إذا مل يعار�ض
امللك ح�سني فنحن موافقون جميعاً على ا�شرتاكك يف جميع جل�سات
امل�ؤمتر� ،سواء بحثت فيها ق�ضية فل�سطني �أو مل تبحث.
"وذهبت من توي �إلى جناح امللك ح�سني ،وكانت ال�ساعة قد قاربت
على الثانية بعد منت�صف الليل ومل يكن ع�ن��ده �إال �شقيقه الأم�ير
احل�سن ،قلت بعد املقدمة( :لقد طفت على امللوك والر�ؤ�ساء جميعاً،
وهم موافقون على ح�ضوري اجلل�سة ال�سرية غ��داً �صباحاً ،ومل يبق
�إال �سيدنا) .تلعثم (�سيدنا) و�أكفهر وجه الأمري احل�سن ،وقال امللك:
�سنبحث الأم��ر ،وال�صباح رباح .وقفت وقلت يف لهجة حازمة�( :إذا مل
�أح�ضر اجتماع الغد ،ف�س�أن�سحب من امل�ؤمتر و�س�أ�ستقل �أول طائرة �إلى
القد�س� -إلى امل�سجد الأق�صى لأبلغ ال�شعب الفل�سطيني �أنه لي�س له
مكان يف امل�ؤمتر ،وهممت باخلروج من جناح امللك ح�سني ،وحملق بي
كمن يريد �أن ي�ساوم للمرة الأخرية ،وقال� :إذا كان االخوان الآخرون
موافقني ،ومعهم امللك �سعود ،ف�أنا موافق ،وقد �أ�شار امللك ح�سني �إلى
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امللك �سعود يف هذا ال�صدد لأن اململكتني الأردنية وال�سعودية كانتا يف
(مع�سكر) واحد ب�ش�أن مو�ضوع الكيان الفل�سطيني كما بدا وا�ضحاً يف
اجتماع اجلامعة العربية".
و�ضع ال�شقريي اجلميع �أمام الأمر الواقع ،ودخل قاعة االجتماع،
وجل�س �إلى جانب الرئي�س اجلزائري �أحمد بن بال ،دون �أن يكون له
مكان �أو لوحة خا�صة لفل�سطني ،وق��د تكلم يف اجلل�سة عن الق�ضية
الفل�سطينية ب�إ�سهاب ،وب�ّيأنّ �أن ال��واج��ب القومي يفر�ض قيام كيان
فل�سطيني يوحد ال�شعب الفل�سطيني ،وينظم �صفوفه ،ويعبئ طاقاته
الع�سكرية وال�سيا�سية للقيام بدوره يف حترير وطنه ،ويجب �أن يكون
لا ب��ذات��ه ،وف�ع� ً
العمل م��ن �أج��ل فل�سطني �أ��ص�ي� ً
لا ال رد فعل مل��ا تفعله
�إ�سرائيل .وقد �شرح للم�ؤمترين –بناء على طلب امللك ح�سني  -املقـ�صود
بالكيان الفل�سطيني و�أ�س�سه مبا ال يعار�ض ر�أي الأردن ،فوافق امللك
ح�سني على االجتماع به يف عمان ال�ستكمال البحث .يقول ال�شقريي:
ثم �س�أل امللك وما الأ�س�س لقيام الكيان الفل�سطيني؟
فقلت :يا �سيدنا ،الكيان الفل�سطيني لي�س حكومة وال ميار�س
�سيادة ،وال يهدف �إلى �سلخ ال�ضفة الغربية عن الكيان الأردين ،و�إمنا هو
تنظيم لل�شعب الفل�سطيني يتعاون مع جميع الدول العربية ،ويهدف
�إلى تعبئة طاقات ال�شعب الفل�سطيني ع�سكرياً و�سيا�سياً و�إعالمياً يف
معركة فل�سطني.
"قلت هذا الكالم ،ف�أوم�أ امللك ح�سني بر�أ�سه بالقبول ،وعاد �إلى
ال�س�ؤال ،وقال :وحكومة عموم فل�سطني؟ قلت":يا �سيدنا" نحن ل�سنا
طالب حكم ،نحن طالب حترير ،وقد زالت الظروف التي �أدت �إلى قيام
حكومة عموم فل�سطني ،و�إنني ال �أفكر يف �إحيائها ،ثم قال امللك ح�سني:
وما الأ�س�س لقيام الكيان الفل�سطيني؟"
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�صيغت ال�ق��رارات النهائية مل�ؤمتر القمة الأول ،ووق��ع امل�ؤمترون
ميثاق الت�ضامن العربي ،و�أن�شئت قيادة عربية موحدة ،وهيئة ا�ستغالل
م�ي��اه نهر الأردن ،و�أق ��ر اع�ت�م��اد م��ايل لتمويل امل���ش��روع��ات العربية،
وتعزير القدرات الع�سكرية ،و�أق ّر امل�ؤمترون ب�ش�أن الكيان الفل�سطيني
"�أن ي�ستمر ال�سيد �أحمد ال�شقريي ،ممثل فل�سطني ل��دى جامعة
الدول العربية ،بات�صاالته بالدول الأع�ضاء وال�شعب الفل�سطيني بغية
الو�صول �إل��ى �إقامة القواعد ال�سليمة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني،
ومتكينه من القيام بدوره يف حترير وطنه وتقرير م�صريه.
ر�ضي ال�شقريي بهذه ال�صيغة "الهزيلة" لأنها ت�ضع القدم على
�أول الطريق ،وت�برز الكيان الفل�سطيني� ،أم��راً واق�ع�اً ،ال بد �أن يكرب
وينمو ب�صورة ذاتية.
بعد وداع امللوك يف مطار القـاهرة ،اجتمع ال�شقريي بالرئي�س
جمال عبد النا�صر يف منزله مبن�شية البكري ،حتادثا يف نتائج امل�ؤمتر،
وما حقق من �إجنازات ،ثم ان�صرف من عنده وهو يفكر يف القرار الذي
�أواله تنظيم ال�شعب الفل�سطيني ،فوجده جمرد �سطرين بال دعم وال
ت�أييد ،ف�شعر بثقل املهمة التي �ألقيت على عاتقه ،لكن ذلك مل يفت من
عزميته ،فبد�أ يعمل ،ويبني.
�أم�ضى ال�شقريي يف القاهرة ثالثة �أ�سابيع بعد م�ؤمتر القمة الأول،
وه��و يفكر ويخطط لبناء الكيان الفل�سطيني من هذين ال�سطرين
اللذين كتبهما ق��رار امللوك وال��ر�ؤ��س��اء ،و�أخ��ذ ي�سرتجع �صور املا�ضي
ع ّلها ت�سعفه يف بناء احلا�ضر والتخطيط للم�ستقبل ،وا�ستح�ضر ال�صور
التي عا�شها �صبياً ،و�شاباً ،ورج ً
ال ،منذ ت�أ�سي�س اجلمعيات الإ�سالمية
امل�سيحية� ،إل��ى امل��ؤمت��رات الفل�سطينية بني عامي  1920و  ،1928ثم
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قيام الأحزاب الفل�سطينية �أوائل الثالثينيات ،ف�إن�شاء الهيئة العربية
العليا ،واجتماع املجل�س الوطني يف مدينة غزة الذي قرر �إقامة حكومة
عموم فل�سطني ،وتذكر حال الكيان الفل�سطيني على �صعيد اجلامعة
العربية ،م��ن ميثاق اجلامعة �إل��ى م��ا تلى ذل��ك م��ن تو�صيات ،و�أخ��ذ
ير�سم ،على الورق� ،صورة الكيان الفل�سطيني ،وي�ضع خريطة البناء،
ب�أ�س�سه وتفا�صيله ومقايي�سه� ،إل��ى �أن مت له و�ضع (امليثاق الوطني)
و(النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية) م�ستفيدا يف ذلك من
كل خرباته يف الق�ضية الفل�سطينية على ال�صعيدين العربي والدويل،
وم��راع�ي�اً ظ��روف ال�شعب الفل�سطيني امل�شتت امل�م��زق ،وق��د طبع من
هذا امليثاق ع�شرين ن�سخة ،و�أعد نف�سه لل�سفر واالت�صال باحلكومات
العربية وزيارة التجمعات الفل�سطينية املختلفة.
ك��ان��ت املهمة ال�ت��ي ن�ص عليها ق��رار م ��ؤمت��ر القمة "االت�صال"
فقط لإن�شاء الكيان الفل�سطيني ،وقد خ�شي ال�شقريي� ،إن نفذ القرار
بحرفه� ،أن يكون لتقريره م�صري التقارير ال�سابقة ،لذلك عزم على �أن
ي�ضع اجلميع �أمام الأمر الواقع ،فيدعو �إلى جمل�س وطني فل�سطيني،
ينعقد يف القد�س ،لينظر يف امليثاق ويف النظام الأ�سا�سي ،ويعلن قيام
منظمة التحرير الفل�سطينية ،وينتخب جلنة تنفيذية ت�شرتك يف
م�ؤمتر امللوك والر�ؤ�ساء التايل يف الإ�سكندرية با�سم (منظمة التحرير
الفل�سطينية) ،ال با�سم (ممثل فل�سطني يف اجلامعة العربية).
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ات�صل ال�شقريي �أول ما ات�صل بالرئي�س جمال عبد النا�صر ،ونال
موافقته ،ثم اجته �إل��ى الأردن ،واجتمع بامللك ح�سني م��راراً ،وناق�ش
معه امل�شروع فقرة فقرة ،مبيناً له �أن��ه ال ي�سعى �إل��ى �سلخ ال�ضفة �أو
�إن�شاء حكومة� ،أو �إث��ارة نعرات �إقليمية ،وح�صل على موافقة الأردن
على م�شروعه ،وزار يف �أثناء وجوده يف الأردن التجمعات الفل�سطينية يف
ال�ضفتني ،وكان يخطب فيها وي�شرح م�شروعه و�سط جو حما�سي دافق.
انتقل ال�شقريي بعد الأردن �إل��ى دم�شق ،ولكنه �أخ�ف��ق يف �إقناع
امل�س�ؤولني مب�شروع الكيان الفل�سطيني ،لأنهم طالبوا بتخلي الأردن
عن ال�ضفة الغربية ،وم�صر عن غزة ،لي�ؤلفا نواة �أر�ض هذا الكيان ،وب�أن
تدفع الدول العربية نفقات بناء اجلي�ش الفل�سطيني ،وب�أن يقوم الكيان
على �أ�سا�س االنتخاب ،ويف هذا يقول( :لقد اجتمعت برجال الدولة
واحل��زب واجلي�ش ،و�شرحت مهمتي وم�شروعي ،فوجدت ف�ت��وراً ،ثم
تربماً ومتلم ً
ال ،وتعمقت يف ال�شرح والإي�ضاح ،وا�ستعر�ضت دور �سوريا
يف احلركة العربية ،و�إميانها العريق بق�ضية فل�سطني ،وت�ضحياتها
الغالية يف حرب  ،1948ثم انتقلت �إلى ر�سالة "البعث" وواجبه يف معركة
التحرير ،و�أن ال حترير لفل�سطني من غري �شعب فل�سطني ،وال �شعب
من غري تنظيم وكيان ،ولكن بقي الفتور هو الفتور).
"�إين ع��ازم على ال�سري يف �إن�شاء الكيان الفل�سطيني ،و�س�أدعو
املجل�س الوطني يف القد�س يف �شهر �أيار من هذا العام ( ،)1964و�آمل
�أن ت�غ�يروا موقفكم مني وم��ن ال�ك�ي��ان ،وان�ن��ي �أ�ؤك ��د لكم �أن ال�شعب
الفل�سطيني قد ارت�ضى ه��ذه امل�سرية ،و�أن��ت تعرف جيداً �أنني ل�ست
عمي ً
ال لعبد النا�صر وال لغريه� ،أنا زميل املنا�ضلني ورفيق املكافحني
حيثما كانوا يف دنيا العرب ،ورويت له ما يتحدث به بع�ض البعثيني.
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�سافر ال�شقريي من دم�شق �إلى بريوت ،وعنها يقول :ما �إن و�صلت
احل ��دود ال���س��وري��ة اللبنانية ،واج �ت��زت املخفر ال�ل�ب�ن��اين ،وك��ان رادي��و
ال�سيارة مفتوحاً على �إذاع��ة دم�شق ،و�إذا بالتعليق يهاجمني ويهاجم
الكيان والذين وراء الكيان.
"انتقلت �إلى العراق وا�ستقبلني وزير اخلارجية وكانت مهمتي يف
العراق يف غاية الي�سر ،فقد كان امل�شري عبد ال�سالم عارف ووزرا�ؤه على
ا�ستعداد كامل للموافقة على �إن�شاء الكيان الفل�سطيني وت�أييده ،دون
�أن يتدخلوا يف التفا�صيل".
يقول ال�شقريي :توجهت �إلى الكويت وكان يف الكويت مائة �ألف
فل�سطيني ،ومل تكن يل �صعوبة مع الكويت� ،أم�يراً وحكومة و�شعباً،
ف�أعلنوا �أنهم يوافقون على ما يوافق عليه �أه��ل فل�سطني ،و�أع��رب��وا
عن ا�ستعدادهم للعون والت�أييد ،وحتول ق�صر ال�ضيافة �إلى دار ندوة
لل�شعب الفل�سطيني ،فتعاقبت االجتماعات مع الفل�سطينيني لي ً
ال
ونهاراً ،و�أنا �أجيب وهم ي�س�ألون ويف الكويت �صفوة ال�شعب الفل�سطيني
علماً وثقافة ،وقد �ساهموا يف بناء الكويت ،كما يطيب لرجال الدولة يف
الكويت �أن يعلنوا على الدوام ،وكان ال�س�ؤال احلائر بني الفل�سطينيني
يف الكويت ،كيف يتم اختيار ممثليهم �إلى املجل�س الوطني ،وتلك مهمة
�شاقة �صعبة ،و�أردت �أن �أ�سرتيح منهم والقيها على �أكتافهم ،فقلت� :إذا
كنتم تريدون االنتخابات ف�أنا موافق ،و�إن كنتم تريدون االختيار فيما
بينكم بالأ�سلوب الذي ترت�ضونه ،ف�أنا موافق� ،أبلغوين حتى �شهر �أيار
�أ�سماء وفدكم ،و�أنا م�ستعد لأن �أر�سل �إليهم الدعوات حل�ضور املجل�س
الوطني.
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ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة

ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل ال�صباح

"وتداعى �أب�ن��اء فل�سطني �إل��ى اجتماع �شعبي �ضخم يف ثانوية
ال�شويخ يف ال�ك��وي��ت ،ح�ضره ع��دد كبري م��ن رج��ال ال��دول��ة ،وممثلو
ال�صحافة والتلفزيون ،ودخلت �إل��ى �ساحة االجتماع ،وك��ان النظام يف
�أروع ما يثبت كفاءة ال�شعب الفل�سطيني ،واحلما�سة على �أعظم ما
ينبئ عن �أ�صالته وعراقته ،ورحت يف تلك الع�شية �أحتدث عن �أيامنا يف
فل�سطني وذكرياتنا يف الكفاح ،وغمرتنا نفحة �صوفية �أح�س�سنا معها
�أننا يف فل�سطني� ،أو قاب قو�سني �أو �أدنى منها ،وانهمرت الدموع �شوقاً
�إلى الوطن ،وحنيناً �إلى الديار ،وتعلقاً بالكيان ،حتى �أ�صبح كل واحد
من اخلم�سني �ألفاً الذين �شهدوا االجتماع ،ك�أنه هو الكيان وحده".
"�أثنيت يف نهاية خطابي على �أم�ي�ر ال�ك��وي��ت ال�شيخ عبد اهلل
ال�سامل ال�صباح وحكومته ،ملا يلقى �أهل فل�سطني من الرعاية ،م�ؤكداً
�أن �أبناء فل�سطني يف الكويت يعملون يف وطنهم ،و�أن حالهم هو حال
املهاجرين يف املدينة املنورة مع �إخوانهم الأن�صار ،و�أن �أم�ير الكويت
�أمري املهاجرين والأن�صار".
يقول ال�شقريي :يف البحرين ا�ستقبلني ال�شيخ حمد بن عي�سى
�آل خليفة حاكمها ،وك��ان��ت ال�صالة مم�ل��وءة ب��رج��ال ال��دول��ة و�أع�ي��ان
البالد ،فحدثتهم عن م�ؤمتر امللوك والر�ؤ�ساء وقراراته ،وعن ق�ضية
فل�سطني ،دع��اين حاكم البحرين �إل��ى مكتبه وق��ال بلهجة االعتذار:
ه��ذا �شيك بع�شرة �آالف جنيه تقدمة �شخ�صية ل��ك ،ال ب��د �أن عليك
نفقات كثرية يف هذه الأيام ،وحينما ت�ؤ�س�سون منظمة التحرير �سنقوم
بواجبنا ،ف�شكرته وقلت� :س�أ�ضع هذا املبلغ يف البنك العربي يف بريوت
با�سم "�صندوق فل�سطني" وهو ثاين مبلغ ا�ستلمه من غري طلب ،ف�إن
املبلغ الأول دفعه يل واحد من �أبناء فل�سطني هو ال�سيد حامد �أبو �ستة
بقيمة خم�سني �ألف دوالر.

152

الشقيري

و�صلت �إل��ى مطار قطر ك�أنني ،رغماً عن تقادم العهد ،يف مطار
اللد()43يف فل�سطني ،قبل االحتالل الإ�سرائيلي ،فقد كان املطار مزداناً
ب�إعالم فل�سطني ،وكانت ال�ساحات مكتظة ب�أبناء فل�سطني ،انتظموا
حلقات حلقات ي�ه��زج��ون ويهتفون ،ومعهم �شباب قطر وق��د ر�ّ��ص��وا
�أنف�سهم يف �صفوف اخوانهم الفل�سطينيني وراحت "الكوفيات" تتطاير
يف الهواء ،ومل تعد تعرف ،اقطري �أم فل�سطيني �صاحبها".
"خرجنا من املطار يف مظاهرة كربى �إلى ق�صر ال�ضيافة ،وحمل
�أب�ن��اء فل�سطني حقائبي �إل��ى غرفة ال�ن��وم ،و�أخ ��ذوا يقدمون ال�شراب
وال�ق�ه��وة �إل ��ى ال���ض�ي��وف وي�ستقبلون ال��واف��دي��ن ،وي�ن�ظ�م��ون املقاعد
والكرا�سي ،حتى �أ�صبح �أهل قطر يرحبون ب�أبناء قطر".
"زرت حاكم قطر ال�شيخ �أحمد علي �آل ثاين يف مكتبه ،وحتدثت
�إليه عن ق�ضية فل�سطني وكيان فل�سطني ،وا�ستو�ضح كثرياً من الأمور
عن م�ؤمتر امللوك والر�ؤ�ساء ،وحني هممت باالن�صراف قال "هذا �شيك
بثالثني �ألف جنيه �إ�سرتليني".
وك��ان ال�شقريي يف ك��ل م�ك��ان ي�ستقبل ا�ستقبا ًال �شعبياً ع��ارم�اً،
ويح�صل على موافقة اجلهات امل�س�ؤولة على م�شروعه .عاد �إلى بريوت
حيث زار خميمات الالجئني يف لبنان ،ومل يعكر عليه م�سعاه �سوى
معار�ضة احل��اج �أم�ين احل�سيني ،على الرغم من �أن ال�شقريي حاول
ا�سرت�ضاءه.
يقول ال�شقريي :ق�ضيت يومني �آخرين يف بريوت ،و�أر�سل يل احلاج
�أمني احل�سيني عددا من اعوانه �إلى القاعة ي�شاغبون وي�شو�شون ،فانهال
عليهم اجلمهور �ضربا وولوا هاربني ،ومنذ اختارين جمل�س اجلامعة
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ممثال لفل�سطني اخذ احلاج امني يهاجمني يف جملته وجمال�سه ،فهو
ال يرى يف الق�ضية الفل�سطينية �إال من خالل "�سماحته" ،وكان �أر�سل
للملك ح�سني ر�سالة يعرب فيها عن خماوفه على الكيان الأردين من
الكيان الفل�سطيني وكان موقفه يف غاية ال�سوء.
وم�ضى ال�شقريي ق��دم�اً ،و�سافر �إل��ى القاهرة ومنها �إل��ى قطاع
غ��زة ,يقول ال�شقريي :و�صلت بي الطائرة �إل��ى مطار العري�ش وكان
ال�شعب حول الطريق ي�صرخ "يا �شقريي بدنا �سالح" ،ف�أجبت "افتحوا
الطريق و�أنا �أعدكم بال�سالح".
كتب ال�شقريي �شيكاً للفريق يو�سف ال�ع�ج��رودي ،مببلغ خم�سة
�آالف جنيه �إ�سرتليني لت�أ�سي�س مع�سكر الن�صريات ،والتقى جماهري
ال�شعب الفل�سطيني التي ا�ستقبلته �أروع ا�ستقبال ،وخطب يف جموعها،
وحاول �إزالة ما علق يف النفو�س من خيبات �أمل �سابقة بالدول العربية،
ف�أقنع حاكم ل��واء غ��زة امل�صري ب�إن�شاء مع�سكر لتدريب املتطوعني
الفل�سطينيني يف الن�صريات ،وقدم نفقات ذلك مما كان يف ح�سابه يف
البنك العربي با�سم �صندوق فل�سطني.
عر�ض ال�شقريي يف ني�سان  1964نتائج رحالته وات�صاالته على
جلنة املتابعة امل�ؤلفة مبوجب قرار م�ؤمتر القمة الأول ،و�أخربها �أنه
قد مت �إن�شاء جلان حت�ضريية الختيار �أع�ضاء املجل�س الوطني املزمع
عقده يف  1964/5/28يف مدينة القد�س ،و�أن��ه رج��ا امللوك والر�ؤ�ساء
�أن يوفدوا وف��وداً على م�ستوى ٍ
عال حل�ضور امل�ؤمتر ،و�أكد لهم معنى
الكيان ،و�أنه يعني "ال�سالح والكفاح" ،وقد كانت املناق�شات يف اللجنة
هادئة ،و�أعلن الأع�ضاء ا�ستعداد حكوماتهم لتلبية الدعوة با�ستثناء
الوفدين ال�سعودي وال�سوري ،اللذين التزما ال�صمت.
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وع��ن املوقف ال�سعودي يقول ال�شقريي�( :إن الأم�ير في�صل مل
ي�أذن يل بزيارته والتحدث �إليه ب�ش�أن الكيان الفل�سطيني ،وكنت خالل
جولتي يف الوطن العربي� ،أزور ال�سفارات ال�سعودية ،عا�صمة ..عا�صمة،
لأبرق �إليه م�ست�أذناً بال�سفر �إلى اململكة العربية ال�سعودية ،لالت�صال به
وب�أبناء فل�سطني يف ال�سعودية ،ويبلغون فيها نحواً من ثالثني �ألفاً،مل
يتح يل �أن اتفاهم).
�أم��ا عن �سوريا فيقول� :أع��رب ممثل الرئي�س ال�سوري عن عدم
ر� �ض��اه ع��ن ط��ري�ق��ة �إن���ش��اء ال�ك�ي��ان الفل�سطيني ،وك ��رر ر�أي ال�ق�ي��ادة يف
دم�شق يف �ضرورة القيام بانتخابات عامة بني الفل�سطينيني حتى تكون
ال�ق�ي��ادة الفل�سطينية م�ع�برة ع��ن �إرادة جماهري ال�شعب الفل�سطيني،
و�شرحت لل�سيد من�صور الأطر�ش امل�صاعب العملية التي حتول دون
االن �ت �خ��اب��ات ،وك�ن��ت ق��د ف�صلتها يف ل�ق��اءات��ي م��ع ق ��ادة ح��زب البعث،
و�أنني عقدت ما يقرب من ثالثني م�ؤمتراً �شعبياً فل�سطينياً با�ستثناء
ال� �ن ��دوات واالج �ت �م��اع��ات الأخ� � ��رى ،و�أن "جماهري ال�شعب" ال�ت��ي
يتحدث عنها ال�سيد من�صور الأط��ر���ش را��ض�ي��ة ع��ن ه��ذه الطريقة،
وتكلم املندوب ال�سوري مرة ثانية مبدياً اعرتا�ضه وحتفظاته ،والواقع
�أين مل �أط��ق �صربا على ه��ذا احل��وار بعد �أن �سلخت ليايل طويلة يف
متاهاته يف دم�شق ،فقلت لل�سيد من�صور الأطر�ش "يا �أخي� ،إن والدك
�سلطان با�شا حينما قاد الثورة ال�سورية مل ينطلق من معركة انتخابية،
ولكنه انتخب نف�سه لأداء واجب الن�ضال ،ومل تكن احلركة الوطنية يف
�سوريا حتت و�صاية �أحد ،وان ال�شعب الفل�سطيني يرف�ض �أن يكون تابعاً
لأحد� ،أو حتت و�صاية �أحد ،نحن نقبل امل�شورة الأخوية ،ولكن �شعبنا
هو الذي يقرر م�صريه وهو الذي يبني كيانه ،ونحن نعترب مو�ضوع
الكيان الفل�سطيني م�س�ألة داخلية لي�س لأحد �أن يتدخل فيها ،متاماً
كما ال نتدخل يف الأمور الداخلية لأي بلد عربي".
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�سافر ال�شقريي �إلى الأردن ليهيئ البناء ،وجابه هناك الكثري من
امل�شككني والعديد من ال�صعوبات� ،إلى �أن ا�ستقر الأم��ر على �أن يعقد
امل�ؤمتر الفل�سطيني يف فندق �إنرتكونتيننتال على جبل الزيتون ،وقد
جنّد نف�سه مع فريق ان�صرفوا للعمل ليل نهار �إلى �أن اكتمل كل �شيء.
يقول ال�شقريي� :سافرت �إل��ى عمان ووج��دت عمان على غري ما
تركتها ،لقد كانت الإ�شاعات متلأ املقاهي وال�شوارع والبيوت ،وتردد
ال�شائعات �أن امللك ح�سني ال يريد �أن يح�ضر امل�ؤمتر الفل�سطيني ،و�أنه
�سافر �إلى العقبة ليكون بعيداً �أثناء انعقاد امل�ؤمتر ،و�سينيب عنه رئي�س
الوزراء ال�سيد بهجت التلهوين ،توجهت �إلى العقبة للقاء امللك ح�سني
وكان يف ا�ستقبالنا يف املطار و�س�ألته عن �سبب تخلفه ،فقال� :إن امللوك
والر�ؤ�ساء �سري�سلون وف��وداً ،على م�ستوى وزراء اخلارجية ،و�سينوب
عني رئي�س وزرائ��ي ،وبعد ح��وار ق��ال امللك :نحن نريد �أن يكون الأخ
�أحمد را�ضياً ،و�س�أح�ضر حفل االفتتاح بنف�سي ،و�أنا اثني على موقف
ال�سيد بهجت التلهوين الأردين يف ت�أييد الكيان الفل�سطيني.
يف �صباح  1964/5/28تكاملت الوفود الفل�سطينية والعربية �إلى
امل��ؤمت��ر ،وو�صل امللك ح�سني وا�ستقبله ال�شقريي وجل�سا �سوية على
املن�صة مع الوزراء العرب والأمني العام جلامعة الدول العربية ،وبعد
الكلمات الرتحيبية لرئي�س بلدية القد�س روح��ي اخلطيب وللملك
ح�سني ولأمني اجلامعة العربية عبد اخلالق ح�سونة� ،ألقى ال�شقريي
خطاباً مطو ًال بني فيه املراد بالكيان الفل�سطيني ،وطريقه التي هي
طريق الكفاح وال�سالح ،وو�ضح دور ال��دول العربية يف تي�سري �إن�شائه
وت�أييده بعد قيامه.

بهجت التلهوين
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يقول ال�شقريي :ثم جاء دوري يف الكالم وكان ال�شعب الفل�سطيني
يريد �أن ي�سمع مني ماذا يريد هو بالكيان الفل�سطيني ،وكان امللك ح�سني
يريد �أن ي�سمع مني ما دورهم بالن�سبة �إلى الكيان الفل�سطيني ،وكذلك
فقد كان العامل الدويل يريد �أن يفهم ما هذا الكيان الفل�سطيني الذي
ملأ ال�شقريي الدنيا دوياً ب�ش�أنه.
انتخب امل�ؤمتر ال�شقريي رئي�ساً ،وانتخب مكتب الرئا�سة و�أمانة
امل ��ؤمت��ر ،فكان ال�سيد حكمت امل�صري (نابل�س) وح�ي��در عبد ال�شايف
(غزة) نائبني للرئي�س ،وانتخب ال�سيد نقوال الدر (�شفا عمرو) �أميناً
للم�ؤمتر.
ان�صرفت اللجان املختلفة بحما�سة ،ويف اليوم الأخري اقر امل�ؤمتر
امليثاق والنظام كما قدمهما ال�شقريي تقريباً ،بل قرر امل�ؤمتر اعتماد
خطابه االفتتاحي بياناً �إي�ضاحياً ملفهوم الكيان الفل�سطيني ،و�أعلن
امل��ؤمت��ر يف اجلل�سة اخلتامية قيام (منظمة التحرير الفل�سطينية)
ممثلة لل�شعب الفل�سطيني ،وقائدة لكفاحه من اج��ل حترير وطنه،
وانتخب ال�شقريي رئي�ساً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،وخوله،
مبوجب النظام الأ�سا�سي اختيار �أع�ضاء اللجنة.
يقول ال�شقريي� :أع�ل��ن امل��ؤمت��ر الوطني قيام منظمة التحرير
الفل�سطينية ممثلة لل�شعب الفل�سطيني وقائدة لكفاحه من �أجل حترير
وطنه ،وانتخبني رئي�ساً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،خمو ًال �إياي
مبوجب النظام الأ�سا�سي� ،أن �أختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
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وزير اخلارجية ال�سوفيتية �أندريه
جروميكو

وك ��ان ذل��ك ال �ي��وم م �ي�لاد ال�ك�ي��ان الفل�سطيني ،م ��ؤذن �اً بانبثاق
ال�شخ�صية الفل�سطينية يج�سدها قيادة فل�سطينية ،وجي�ش التحرير
الفل�سطيني ،وال�صندوق القومي الفل�سطيني ،و�أجهزة �إعالمية و�إدارية
وتنظيمية ،وجميع ه��ذه امل�ؤ�س�سات القومية مل تكن م��وج��ودة خالل
خم�سة ع�شر عاماً ،وهي الآن تولد من العدم وتبد�أ من ال�صفر .عزم
ال�شعب الفل�سطيني على حترير وطنه.
و�إمياناً من الأم��ة العربية بق�ضيتها املقد�سة ،عاد ال�شقريي �إلى
ال�ق��اه��رة يحمل م�ل�ف��ات امل ��ؤمت��ر ،وه �ن��اك ي�ق��ول ال���ش�ق�يري :ع��دت �إل��ى
القاهرة ويف حقيبتي ملفات امل�ؤمتر ،وك�أمنا جبال هماليا على كتفي ،ف�إن
الذي يعرف م�صاعب الق�ضية الفل�سطينية يف م�ستوياتها الفل�سطينية
والعربية والدولية ،يفهم ما �أعني ،ويفهم ما �أقول ،ومن الذين يفهمون
ما �أعني وما �أقول وزير اخلارجية ال�سوفيتية ال�سيد �أندريه جروميكو،
فقد رافق الق�ضية الفل�سطينية منذ عام  ،1947وقد لقيته يف منا�سبات
الحقة بعد قيام منظمة التحرير فقال يل:ل�ست �أدري هل �أُهنيك �أم
�أعزيك!
حمل ال�شقريي على كتفية م�صاعب الق�ضية الفل�سطينية و�أعباءها،
وكانت �أول��ى ه��ذه ال�صعوبات م�س�ألة اختيار قيادة املنظمة ،فال�شعب
الفل�سطيني م�شرد يف �أقطار عدة ،بال م�ؤ�س�سات وطنية وال �سلطان �أو
قانون ،وكان اختيار الأع�ضاء ممن ير�ضى عنهم ال�شعب الفل�سطيني،
وتر�ضى عنهم احلكومات العربية �أم��راً �شبه م�ستحيل� ،إلى �أن انتهى
به الأمر يف نهاية املطاف �إلى اختيار �أع�ضاء هذه املنظمة ،يقول :وقع
اختياري على القيادة الفل�سطينية ،من �أب�ن��اء ال�ضفة الغربية ومن
قطاع غزة ،ومن الفل�سطينيني يف �سوريا ولبنان ،و�أح�سب �أين مل �أكن
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خمطئاً يف اختيارهم ف�إنهم مواطنون خمل�صون ،وقد ا�سرتاح ال�شعب
لهذا االختيار لأن��ه كان على علم مب�صاعبي مع احلكومات العربية،
ومع هذا الذي ي�سمى املنظمات الفل�سطينية ،و�أنا �أعني جلهم ال كلهم.
دعا ال�شقريي اللجنة التنفيذية �إلى االجتماع الأول يف القد�س،
يف بيت جماور لفندق الإمب�سادور( ،)44وا�ستغرقت �أعمال الدورة الأولى
�أ��س�ب��وع�اً ك��ام� ً
لا ل�ل�ت��داول يف � �ش ��ؤون منظمة ال�ت�ح��ري��ر ،اخت�صا�صها،
خططها ،متويلها ،وكان �أول �إجنازات الدورة تكوين ال�صندوق القومي
الفل�سطيني واختيار �أع�ضائه.
ان�صرف ال�شقريي الى بيته يف لبنان ليعد خطة �شاملة متكاملة
لن�شاط املنظمة ع�ل��ى ��ض��وء اخل �ط��وط العري�ضة ال�ت��ي ات�ف��ق عليها
يف اجتماعات اللجنة التنفيذية ،و�أ��ص��م �أُذن�ي��ه عن �سماع الكثري من
ال�صيحات واالتهامات التي وجهت �إليه ،والى من اختارهم من �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية ،وغدا بيته يف بلدة كيفون خلية نحل وعمل ومركز
ن�شاط �إع�لام��ي وا��س��ع ،وك��ان ال�شقريي ،و��س��ط ذل��ك ،يعقد ال�ن��دوات
وي�ستعني ب��اخل�براء الفل�سطينيني يف ك��ل امل�ج��االت لإع ��داد م��ا ميكن
تقدميه الجتماعات م�ؤمتر القمة الثاين يف الإ�سكندرية ،وخ��رج من
ذلك كله مب�شروع �شامل مف�صل� ،أولى اجلانب الع�سكري فيه اهتماماً
كبرياً ،وا�ستعان من اجله بالزعيم �شوكت �شقري (لبناين).
وهنا يقول :وجاءين الزعيم �شوكت �شقري مبذكرة وافية تتناول
ال�ن��واح��ي التنظيمية والإداري� ��ة وامل��ال�ي��ة لإن���ش��اء كتائب فل�سطينية،
خفيفة احل��رك��ة ،م�سلحة ��س�لاح�اً خ�ف�ي�ف�اً وم�ت��و��س�ط��ا ،ت�ستطيع �أن
لدي خطة كاملة لعمل
تقوم مبهمة حرب الع�صابات ،وبهذا تكاملت َّ
منظمة التحرير الفل�سطينية تتناول الن�شاطات الع�سكرية وال�سيا�سية
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والإعالمية واملالية والتنظيمية ،و�ضمت هذه اخلطة �إلى ملف املجل�س
ال��وط�ن��ي ال��ذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفل�سطينية ،وبقيت
انتظر انعقاد م�ؤمتر امللوك والر�ؤ�ساء يف الإ�سكندرية ،و�أن��ا �أطمع يف
الو�صول �إلى هدفني :الأول االعرتاف مبنظمة التحرير الفل�سطينية
ممثلة لل�شعب الفل�سطيني ،والثاين املوافقة على اخلطة ال�شاملة التي
�أعددتها ،وتوفري الأموال الالزمة لها.
تكاملت خطة عمل منظمة التحرير يف خمتلف املجاالت ،و�ضمها
ال���ش�ق�يري �إل ��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�سطينية ،واخذ ينتظر انعقاد م�ؤمتر القمة ،وهو يتطلع
�إل��ى هدفني :الأول االع�تراف مبنظمة التحرير الفل�سطينية ممثلة
لل�شعب الفل�سطيني ،والثاين املوافقة على اخلطة ال�شاملة التي �أعدها،
وتوفري الأموال الالزمة لها ،وقد جابه يف فرتة االنتظار حمالت �سعت
�إلى تخريب ما خطط ور�سم ،والى توجيه خمتلف االتهامات �إليه.
ح�م��ل ال���ش�ق�يري امل�ل�ف��ات �إل ��ى اال��س�ك�ن��دري��ة ،م��ع �أع���ض��اء اللجنة
التنفيذية ،وقد قام بزيارة امللوك والر�ؤ�ساء زيارات املجاملة املعروفة،
و�أع��د يف الليلة ال�سابقة الجتماعات امل�ؤمتر اخلطاب ال��ذي �سيلقيه،
وت�شاور يف �أمره مع رفاقه �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
ويف هذا يقول( :وكانت لقاءاتي بامللوك والر�ؤ�ساء ت�سودها روح
املجاملة واالنفتاح �إال مع اثنني :الأم�ير (امل�ل��ك) في�صل ،والرئي�س
ال�سوري الفريق �أم�ين احل��اف��ظ ،فقد زرت الأم�ي�ر في�صل يف جناحه
ومعي �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،و�شرحت ..و�شرحت ،ولكنه كان بذكائه
ودهائه يدير احلديث �إلى موا�ضيع �أخرى ،عقد م�ؤمتر القمة جل�سته
االفتتاحية حتت وم�ضات متواثبات متتاليات من �أجهزة امل�صورين،
وتعاقبت جل�ساته �سرية يف القاعة ،علنية يف ال�صحف ،فجرى بحث
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تقرير القائد العام الفريق علي عامر ،وتقرير هيئة حتويل الروافد،
وعر�ض ال�سيد عبد اخلالق ح�سونة تقريره التقليدي الذي يكتبه عادة
الدكتور �سيد نوفل الأمني العام امل�ساعد ،من الألف �إلى الياء ،ف�أ�سهب
يف �شرح العالقات العربية.
والواقع �أنني مل �أكن متحم�ساً يف الأ�صل لتحويل م�شروع الروافد،
�أو ًال ،لأن��ه ال يقطع امل��اء ب�صورة كلية عن �إ�سرائيل .ب��د�أت اجلل�سات،
و�ألقيت الكلمات ،وبحثت تقارير القيادة العربية املوحدة وهيئة حتويل
روافد الأردن والأمني العام جلامعة الدول العربية).
ج��اء �أخ�ي�راً دور مو�ضوع الكيان الفل�سطيني ،فتكلم ال�شقريي
حمو ًال امل�ؤمتر كله �إلى م�ؤمتر للق�ضية الفل�سطينية ،ال م�ؤمتر لتحويل
الروافد ،ويف ه��ذا يقول( :وق��د عاجلت مو�ضوع الكيان الفل�سطيني
تقارير ث�لاث��ة :الأول تقرير الأمي��ن ال�ع��ام وال يتعدى ��س��ردا موجزاً
الجتماع املجل�س الوطني بالقد�س دون ان يقرتح �شيئاً �أو يو�صي ب�شيء،
فهذه تقاليد "احلياد" يف اجلامعة العربية ،والثاين تقرير القيادة
العربية املوجودة ،وهو يرتك حتديد الن�شاط الع�سكري الفل�سطيني
للدول العربية املعنية والقيادة العربية هيئة ر�سمية ت�ستمد اخت�صا�صها
من الدول العربية وهي حري�صة �أن تبتعد عن عمل ع�سكري نابع من
"ال�شعب" وميتد ن�شاطه �إلى �أرا�ضي الدول العربية ،والثالث تقرير
منظمة التحرير الفل�سطينية ،وهنا طلبت الكلمة ،و�أ�صبح م�ؤمتر
القمة من هذه اللحظة م�ؤمتراً للق�ضية الفل�سطينية).
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�شرح ال�شقريي يف كلمته املطولة مراحل �إن�شاء الكيان الفل�سطيني،
وبينّ �أن دور الدول العربية هو تي�سري البناء وت�سهيله ،ال �إن�شا�ؤه وبنا�ؤه،
فتلك مهمة ال�شعب الفل�سطيني ،و�أكد �أهمية اجلانب الع�سكري ،لأن
املنظمة بدون ذلك ج�سد بال روح ،ولن يتم حترير فل�سطني �إال بالكفاح
امل�سلح ،وعلى �أر�ض فل�سطني.
�أبدى بع�ض امللوك ا�ستغرابهم ملا �سمعوا من ال�شقريي ،ويف ذلك
يقول :وتكهرب جو اجلل�سة ،وتطلع �إ َّ
يل الرئي�س اللبناين �شارل احللو
منا�شداً الهدوء وال�سكينة ،وت�ساءلت� ،ألأننا �شعب من الالجئني تنكرون
علينا حقنا يف �أن نن�شئ كياننا كما نريد �إن�شاءه! لقد �أن�ش�أمت كياناتكم
كما �أردمت ومل يتدخل �أحد يف �ش�ؤونكم ،فلماذا هذا التدخل يف �ش�ؤوننا،
لقد رف�ضنا االنتداب والو�صاية منذ زمان طويل ،فهل تفر�ض علينا
الو�صاية الآن لأننا �أ�صبحنا الجئني م�شردين يف الوطن العربي؟!
�إنني �أح�سب �أن "لالجئ" حقوقاً ورعاية �أكرث من املواطن الآم��ن يف
وطنه ،ولي�س عاراً �أن يكون املرء الجئاً ،ولكن العار كل العار �أن ينتق�ص
من حقوقه و�سيادته� ،أمل يكن عبد العزيز �آل �سعود الجئاً يف الكويت
عند �آل ال�صباح ،ثم نه�ض نه�ضته املعروفة و�أ�صبح �سيد اجلزيرة؟
و�أدرك امل�ؤمترون �أن نقطة االنفجار قد �أ�صبحت يف ثنايا حديثي،
وال ب��د م��ن "مقاطعتي" حتى ال ينفرط عقد امل ��ؤمت��ر وه��و حممل
ب��أح�م��ال م��ن اخل�لاف��ات ال�ع��رب�ي��ة ،وك��ل منها ك��اف لت�صفية امل��ؤمت��ر
ووج��وده ،فتدخل الرئي�س اجلزائري �أحمد بن بال ،وقال� :أرجو من
�سمو الأم�ي�ر في�صل �أن يقنع بها� ،إن ال�شعب الفل�سطيني يعي�ش يف
ظروف �أ�صعب من الظروف التي عا�شها ال�شعب اجلزائري ،ويف بداية
احلركة اجلزائرية مل ن�ستطع �أن جنمع كل النا�س ،كان عندنا خ�صوم
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ومعار�ضون ،ولكن احلركة ب��د�أت وا�ستمرت ،ثم انت�صرنا ،وال يزال
عندنا خ�صوم ومعار�ضون ،املهم �أن تكون منظمة التحرير قادرة على
جمع �أكرب عدد ممكن من ال�شعب الفل�سطيني وهذا يكفي يف البداية.
الأخ بوتفليقة وزير اخلارجية ح�ضر املجل�س الوطني يف القد�س يف �أيار
الفائت ،وعاد �إلينا بتقرير يقول فيه �إن االجتماع كان ناجحاً للغاية،
و�إن امل�ؤمتر انتخب ال�شقريي بالإجماع ،و�إن منظمة التحرير متثل
ال�شعب الفل�سطيني ،و�إين �أ�س�أل �سمو الأمري في�صل ،ماذا نقول لل�شعب
الفل�سطيني ول�ل�أم��ة العربية �إذا نحن مل ن��واف��ق على قيام منظمة
التحرير الفل�سطينية؟ وهل نحن امللوك والر�ؤ�ساء ن�ستطيع �أن نقوم
بانتخابات ب�ين ال�شعب الفل�سطيني؟ وه��ل ت�ب��د�أ احل��رك��ات الوطنية
بطريقة االنتخاب؟ والتفت الرئي�س اجلزائري �إلى الأمري في�صل وهو
يقول� :أعتقد يا �سمو الرئي�س �إننا موافقون على نقطة واحدة وهي �أن
منظمة التحرير الفل�سطينية ممثلة لل�شعب الفل�سطيني ،وال داعي �أن
نقف طوي ً
ال عند الأمور الإجرائية وال�شكلية ،و�إنني �أقرتح �أن ننتقل
�إلى بحث مطالب منظمة التحرير واحداً واحداً.
عار�ضوه فيما ذهب �إليه ،لأنه جتاوز املهمة التي �أوكلت �إليه ،وتوتر
جو امل�ؤمتر ،لوال تدخل الو�سطاء ،فوافق احلا�ضرون على �أن منظمة
التحرير الفل�سطينية ممثلة ال�شعب الفل�سطيني� .أما ب�ش�أن مطالب
املنظمة ،فقد تقرر �آخ��ر الأم��ر� ،إن�شاء جي�ش التحرير الفل�سطيني،
و�إن كان ُق ّيد ب�شرط التبعية للقيادة املوحدة� ،أو القيادات املحلية يف
ال��دول العربية ،ومل ي�ترك تابعاً للمنظمة فقط ،ثم تربعت ال��دول
العربية بخم�سة ماليني دينار ون�صف للجوانب الع�سكرية ،ومبليون
دينار مليزانية منظمة التحرير املدنية ،وتعهد امللوك والر�ؤ�ساء بالوفاء
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بالتزاماتهم املالية ودفع احل�ص�ص املرتتبة على دولهم� .أما م�شروع
(امل�ؤ�س�سة املالية لتحرير فل�سطني) املقدم من املنظمة ،فقد اختلف
حوله املجتمعون ،وقرروا تكليف الأمني العام للجامعة ،بت�أليف جلنة
برئا�سته لدرا�سة هذا امل�شروع ،وتقدمي تقرير عنه �إل��ى دورة م�ؤمتر
القمة املقبلة.
ان�صرف ال�شقريي بعد انتهاء م��ؤمت��ر القمة �إل��ى العمل ،و�إل��ى
جعل الكيان الفل�سطيني حقيقة حية ،ال �سيما �إن�شاء جي�ش التحرير
الفل�سطيني .كان �ضجره من العمل ال�سيا�سي ،ومن الأمم املتحدة دافعاً
له لالندفاع بكل جوارحه يف هذا العمل .دعا اللجنة التنفيذية �إلى
اجتماع عاجل الختيار قيادة اجلي�ش ،على الرغم من علمه ب�أن املنطق
يدعو �إل��ى �إن�شاء اجلي�ش �أوال ،ثم تختار له القيادة� .س�أل وا�ستق�صى
وا��س�ت���ش��ار� ،إل ��ى �أن مت يف  1964/9/10اخ�ت�ي��ار ع���ش��رة م��ن ال�ضباط
الفل�سطينيني امل�ستقلني يف خمتلف الأق�ط��ار العربية ،لتتكون منهم
قيادة جي�ش التحرير ،قبل �أن يكون هناك جي�ش �أو �سالح.
جابه ال�شقريي عقبات كربى ب�ش�أن اجلي�ش مع ال��دول العربية،
بع�ضها ع�سكري ،ويف ه��ذا يقول ال�شقريي( :ودار نقا�ش طويل بعد
ذلك حول كيفية �إن�شاء جي�ش التحرير وعالقته بالقيادة العامة ودوره
يف املعركة وتدريبه وت�سليحه ومتويله و�إدارات��ه وكثري من التفا�صيل
الأخرى؟
"وكان طبيعياً ،ل��ذل��ك� ،أن ي�ك��ون اجلي�ش الفل�سطيني واق�ع�اً حتت
ال�سيادة العربية منذ اللحظة الأولى التي يخرج فيها �إلى حيز الوجود ،وقد
حاولت كل جهدي �أن يكون جي�ش فل�سطني تابعاً ل�شعب فل�سطني ،ملنظمة
التحرير الفل�سطينية� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أي جي�ش عربي تابع حلكومته".
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وعلى عادته يف اجلر�أة وو�ضع الدول �أمام الأمر الواقع� ،سافر �إلى
غزة ،ويقول :وما هي �إال ب�ضعة �أي��ام حتى كنت يف قطاع غزة مع 400
�ألف فل�سطيني بني مواطن والجئ ،وهبطت يف مطار العري�ش ،لأرى
جموع ال�شعب الفل�سطيني يتقدمهم الفريق العجرودي وكبار موظفي
القطاع.
يقول ال�شقريي :واجتمع املجل�س الت�شريعي يف غزة ()1965/3/15
ومن القراءة الأول��ى ،من غري حاجة �إلى ثانية �أو ثالثة� ،أقر املجل�س
بالإجماع م�شروع قانون التجنيد االج�ب��اري و�أق��ر بالإجماع م�شروع
التجنيد الإجباري الفل�سطيني.
عاد ال�شقريي �إلى القاهرة ليجد �سي ً
ال من الربقيات والعرائ�ض
من جماهري ال�شعب الفل�سطيني يف خمتلف الأقطار العربية تطالب
باالن�ضمام �إلى جي�ش التحرير.
قام ال�شقريي ،مع القيادة الفل�سطينية ،بجولة يف الأقطار العربية،
ليعمل على �إن�شاء كتائب اجلي�ش الفل�سطيني ،وكانت مهمته �صعبة
يف بع�ض الأقطار ،و�سهلة يف الأقطار الأخرى ،ومت �أخرياً �إن�شاء قوات
(القاد�سية) يف العراق.
يقول ال�شقريي :وكانت مهمتي ي�سرية غاية يف الي�سر ،فقد وافقت
رئا�سة الأركان العراقية على جتنيد الفل�سطينيني يف العراق ،و�أحلقت
عدداً منهم يف املعاهد الع�سكرية وكلية ال�ضباط ،وتوالت زياراتي ملع�سكر
الر�شيد يف �ضاحية بغداد حتى غدا مع�سكر الر�شيد حتت ت�صرف ال�شعب
الفل�سطيني� ،أو ك�أنه قطعة من الأر�ض الفل�سطينية ،وقوات (حطني)
يف �سورية ،وقوات (عني جالوت) يف غزة.
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وك��ان ع��ام  1965ع��ام عمل مت�صل ،من بدايته ال��ى نهايته ،وعام
ن�ضال اله��ث لبناء الكيان الفل�سطيني بجميع م�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية
والع�سكرية واملالية والإعالمية والتنظيمية ،وك��ان ال�شقريي عارفاً
مب�شقة البناء بني الأنقا�ض واخلرائب ،ومع احلكومات العربية ،وبعد
�أي��ام م��ن اال��س�تراح��ة يف القاهرة �إث��ر اجل��ول��ة التي ق��ام بها يف ال��دول
العربية لإن�شاء جي�ش التحرير� ،أخ��ذ ي�تردد على مكتبه يف القاهرة،
فيجد وفود الفل�سطينيني قد �سبقته تلح ال�ستكمال بناء الكيان ،ويجد
�أكدا�ساً من الر�سائل من كل مكان تدعوه �إلى املبادرة بتنظيم ال�شعب
الفل�سطيني وتعبئة طاقاته وقدراته.
كان �أول عمل ان�صرف له ال�شقريي �إن�شاء �إذاعة ملنظمة التحرير
الفل�سطينية ،وقد �آمن على الرغم من االنتقادات التي وجهت �إليه يف
هذا ال�ش�أن� ،أن الإذاعة الزمة و �ضرورة "ف�إذا كانت الإذاعة الزمة ل�شعب
�آمن يف وطنه م�ستقر يف دياره ،وله حكومته وحريته وا�ستقالله ،ف�إنها
لل�شعب الفل�سطيني �ألزم ،وقد فقد وطنه ودياره ،وتباعدت منازله ،ومل
يعد من و�سيلة لالت�صال به �أو االجتماع اليه �إال عن طريق الإذاع��ة،
بالتعبئة والتوجيه".
افتتحت الإذاعة يف مطلع �آذار  ،1965بعد �أن �أعطت وزارة الثقافة
والإر�� �ش ��اد ال�ق��وم��ي يف م���ص��ر امل�ن�ظ�م��ة –مقابل �أجر– ��س��ت ��س��اع��ات
م��ن ب��رام��ج �إح� ��دى حم�ط��ات�ه��ا ،وب �ع��د �أن و� �ض��ع ع ��دد م��ن الإذاع �ي�ي�ن
الفل�سطينيني خرباتهم وكفاءاتهم حتت ت�صرف املنظمة ،وقد �ألقى
ال�شقريي كلمة افتتاح هذه الإذاع��ة ،وكانت كلمة عاطفية �أطلق فيها
جلنانه وم�شاعره العنان ،وهو يخاطب �أبناء فل�سطني.
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ان�صرف ال�شقريي بعد ذلك الى �إلى �إن�شاء مركز الأبحاث للق�ضية
الفل�سطينية .ت�أ�س�س امل��رك��ز ب�سرعة ،وجتمعت فيه خ�يرة الكفاءات
الفل�سطينية .وحر�ص على �أن يكون املركز يف بريوت لتوافر املراجع
العلمية واالت�صاالت ال�سهلة هناك ،من جهة ،ولأنه �أراد �أن يدفع عنه،
وع��ن املنظمة ،ب�شكل عملي تهمة وقوعهما حتت �سيطرة م�صر ،من
جهة �أخرى.
خطا ال�شقريي خطوة ثالثة ،على الرغم من ال�صعوبات الكبرية
التي وقفت يف وجهها ،وهي ت�أ�سي�س مكاتب للمنظمة يف �أقطار الوطن
العربي ويف اخل��ارج ،وكانت املكاتب يف نظره ،ونظر من معه� ،ضرورة
الزمة ال بد منها ،لأن للفل�سطينيني يف �أماكن جتمعهم ،م�شاكل خا�صة
وعامة مع ال�سلطات املحلية ،يجب �أن يتولى معاجلتها مكتب يفتح يف
هذا القطر وذاك ،واحتمل ال�شقريي �أ�سهم نقد كثرية وجهت �إليه يف
هذا ال�ش�أن ،واتهمته ب�أنه �إمنا يبني �سفارات ،ويتوهم �أنه رئي�س دولة،
ووجهت االتهامات �إلى الأ�شخا�ص الذين اختريوا لإدارة املكاتب ،وقد
�صرب على ذلك كله ،وم�ضى يف طريقه ،وافتتحت املكاتب يف البلدان
العربية ،ويف نيويورك قريباً من الأمم املتحدة.
وكانت ال�صعوبة الكربى التي جابهت ال�شقريي هي املال ،فقد �شكا
رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق القومي له مراراً �أن احلكومات العربية
تتباط�أ يف الوفاء بالتزاماتها املالية التي �أقرها م�ؤمتر القمة الثاين يف
الإ�سكندرية ،لذلك قام بجولة خاطفة ،بد�أها بلقاء حاكم قطاع غزة،
واتفق معه على م�شروع قانون (�ضريبة التحرير) الذي عر�ض على
املجل�س الت�شريعي يف غرة ،ف�أقره يف .1965/4/15
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خ� � �ط � ��ا ال � �� � �ش � �ق �ي�ري
خطوة ثالثة ،على الرغم
م��ن ال���ص�ع��وب��ات ال�ك�ب�يرة
ال �ت��ي وق �ف��ت يف وج �ه �ه��ا،
وه � ��ي ت ��أ� �س �ي ����س م �ك��ات��ب
للمنظمة يف �أقطار الوطن
العربي ويف اخلارج

الرئي�س التون�سي احلبيب بورقيبة

يف الأردن اع�تر��ض��ت احل�ك��وم��ة على �ضريبة التحرير ،واكتفت
ب��دف��ع ح�صتها امل�ق��ررة للمنظمة ،وواف��ق امل�ل��ك في�صل (ال��ذي اعتلى
العر�ش بعد امللك �سعود) على حتويل ح�صة اململكة العربية ال�سعودية
من التزاماتها ملنظمة التحرير ،ومل يوافق على اقتطاع مبالغ من
رواتب الفل�سطينيني العاملني يف ال�سعودية ل�صالح ال�صندوق القومي
الفل�سطيني ،ووافقت الكويت على دفع االلتزامات املالية املقررة عليها،
وعلى �أن حت�سم وزارة املالية -ب�صورة �إداري��ة� -ضريبة التحرير من
رواتب الفل�سطينيني فيها ،و�سمحت ب�إن�شاء مكتب ملنظمة التحرير يف
الكويت ،و�أقرت لبنان دفع التزاماتها ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،عدا
�ضريبة التحرير ،و�سمحت بفتح مكتب للمنظمة يف ب�يروت ومنحته
احل�صانة الدبلوما�سية.
ع��اد ال���ش�ق�يري م��ن ج��ول�ت��ه ت�ل��ك �إل ��ى ال�ق��اه��رة ليجد ال�ت�برع��ات
وامل���س��اه�م��ات الطوعية وبع�ض االل �ت��زام��ات العربية ق��د و�صلت �إل��ى
ال�صندوق القومي ،وح ّلت بع�ض الأزمة املالية.
زار الرئي�س التون�سي احلبيب بورقيبة القاهرة يف ،1965/2/17
والتقاه ال�شقريي ،وتذاكرا معاً ما م�ضى من الأحداث واخلدمات التي
قدمها ال�شقريي لق�ضية تون�س يف الأمم املتحدة ،لكن ال�شقريي فوجئ
يف الأ�سبوع الأول من �آذار  1965بالرئي�س التون�سي يدعو يف بع�ض
خطبه ،التي �ألقاها يف عدد من مدن ال�ضفة الغربية يف الأردن� ،إلى
االعرتاف بالأمر الواقع والتعاي�ش ال�سلمي مع �إ�سرائيل ،والقبول بها
دولة قائمة ،وكاد ال ي�صدق ما نقل �إليه لوال �أن الرئي�س بورقيبة كرره
م��رات يف جولته ،ويف م�ؤمتراته ال�صحفية يف الأردن ولبنان وتركيا
ويوغو�سالفيا وتون�س.
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عقد ال�شقريي يف  1965/4/22م�ؤمتراً �صحفياً �أعلن فيه رف�ض
مقرتحات الرئي�س بورقيبة ،وهاجمه بعنف ،ودعا �إلى �إ�سقاط ع�ضوية
تون�س م��ن اجل��ام�ع��ة العربية ،وم��ن م ��ؤمت��رات القمة العربية ،لكن
جلنة ممثلي امللوك وال��ر�ؤ��س��اء ،اتخذت يف اجتماعها ال��دوري بتاريخ
 1965/4/28تو�صية ب��إح��ال��ة امل��و��ض��وع �إل ��ى اج�ت�م��اع جمل�س ر�ؤ� �س��اء
احلكومات العربية التايل ،ويف االجتماع الذي عقد من 1965/5/30-26
يف ال�ق��اه��رة ،وحت��دث ال�شقريي م�ط��و ًال ع��ن خ�ط��ورة موقف الرئي�س
التون�سي وخ��روج��ه ع��ن الإج�م��اع العربي ،وط��ال��ب بف�صل تون�س من
اجلامعة العربية ،لكن اكتفي مب�شروع قرار يرف�ض مقرتحات الرئي�س
بورقيبة ،وي�ؤكد مت�سك الدول العربية مبقررات م�ؤمتري القمة الأول
والثاين.
ا�ستنكر ال�شقريي ه��ذا ال �ق��رار ال�ضعيف ،و�أع �ل��ن ع��دم موافقة
املنظمة عليه ،وخ��رج من قاعة االجتماع احتجاجا .يقول� :أعلنت �أن
منظمة التحرير ال توافق على ه��ذا ال�ق��رار ،و�أن ال �سبيل �أمامي �إال
االن�سحاب من اجلل�سة ،ا�ستنكاراً لذلك القرار الهزيل ،وخرجت من
القاعة ،وهرول ال�صحفيون من حويل ي�س�ألون عن ال�سبب ،فقلت لهم:
ا�س�ألوا ر�ؤ�ساء احلكومات العربية الذين ي�صرحون لكم يف اخلارج على
النقي�ض مما يقولون يف الداخل!
�أخ��ذ ال�شقريي ،منذ �أ�صبح رئي�ساً للمنظمة ،ي�سعى �إل��ى ك�سب
الت�أييد العاملي للق�ضية الفل�سطينية ،فاجته �إلى املع�سكر اال�شرتاكي،
وعلى ر�أ�سه االحتاد ال�سوفييتي ،وطرق باب �سفاراته يف كل بلد عربي،
والتقى كبار رج��ال ال��دول��ة ال�سوفييت ،و�سرد لهم مطالبه يف ت�أييد
املنظمة ،وطلب منهم معونات ع�سكرية ،وم�ساعدات وبعثات ثقافية،
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وموافقة على افتتاح مكتب للمنظمة يف مو�سكو ،لكن اجل��واب دائماً
كان االعتذار عن حتقيق ذلك ب�سبب الظروف الدولية.
يقول ال�شقريي :وكان اجلواب �إن االحتاد ال�سوفييتي يقدر جهودي
يف املنظمة الدولية ،و�صداقتي لالحتاد ال�سوفييتي" ،ولكن الظروف
الدولية يف الوقت احلا�ضر ،ولكن موقفنا من ق�ضية فل�سطني ،ولكن
موقفنا من �إ�سرائيل ،كل ذلك يفر�ض علينا �أن ندر�س ،و�أن �سفارتنا
مفتوحة لك على الدوام لتنقل �إلينا �آراءك يف الق�ضية الفل�سطينية ويف
�سائر ال�ش�ؤون العربية والدولية ،و�سنظل �أ�صدقاء على الدوام".
و�أم��ام ال�ضغوط املتوا�صلة من ال�شعب الفل�سطيني ،و�إحلاحه يف
طلب ال�سالح ،اجته ال�شقريي �إلى ال�صني ال�شعبية ،وكان على معرفة
قوية ب�شو �إن الي منذ �أي��ام م��ؤمت��ر ب��ان��دون��غ ع��ام  ،1955وق��د ات�صل
بال�سفارة ال�صينية يف القاهرة معرباً عن رغبته يف زيارة ال�صني ،فجاءه
اجل ��واب �سريعاً بالرتحيب ب��ال��زي��ارة ،وب��دع��وة �شخ�صية لل�شقريي،
ور�سمية بو�صفه رئي�ساً للمنظمة.
حر�ص ال�شقريي ،عند اختيار الوفد الذي �سريافقه يف الزيارة،
على �أن يكون الأع�ضاء من اللجنة التنفيذية ،واملجل�س الوطني ،وجي�ش
التحرير الفل�سطيني ،لتتمثل فيه ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية،
وليعرب عن تطلعات املنظمة �إل��ى العون الع�سكري ال��ذي تريده من
ال�صني ،ويف هذا يقول ال�شقريي :لقد جئنا �إلى بكني بواقع اثني ع�شر
فل�سطينياً لنمثل ال�شعب الفل�سطيني ولكننا الآن �أ�صبحنا بكم �سبعمائة
مليون ،وهذه بداية الن�صر مهما طال الزمان.
غ��ادر ال�شقريي وال��وف��د ،ال��ذي يرافقه ،القاهرة �إل��ى ال�صني يف
 ،1965/3/15وكانت املدينة الأول��ى التي زاره��ا كانتون ،تلتها بكني،
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ف�أوهان ،وهان �شاو ،و�أخريا �شانغهاي ،وقد كانوا ي�ستقبلون يف كل مكان
باحلفاوة والالفتات والأعالم ،وتقام لهم احلفالت وتعقد االجتماعات
العامة يف ال�صاالت الكربى وامليادين العامة ،وي�ستقبلهم كبار رجال
ال��دول��ة ،طلب ال�شقريي م��ن �شو �إن الي ،يف �أث�ن��اء اجتماعهما على
انفراد ،الأ�سلحة والتدريب ،فوافق بال ت��ردد ،واتفق معه على �إر�سال
�سفينة حمملة بال�سالح �إلى الإ�سكندرية على �أن يعود عليها عدد من
ال�شباب للتدريب على حرب الع�صابات.
اع�ترف��ت ال���ص�ين باملنظمة ،و�سمحت بفتح مكتب ل�ه��ا يف بكني
ومنحته احل�صانة الدبلوما�سية ،ثم جرى توقيع بيان م�شرتك فاج�أ
اجلميع ،وكان "اعرتافاً ثورياً" باملنظمة ،مما �أثار يف نف�س ال�شقريي
ويف نفو�س م��ن معه م�شاعر عظيمة م��ن الفرحة واالع �ت��زاز .التقى
ال�شقريي والوفد الفل�سطيني بالرئي�س ماوت�سي تونغ يف مدينة �أوهان،
وا�ستقبلهم ب��ود وت��رح��اب ،و�شرح لهم ،يف جل�سة دام��ت ث�لاث �ساعات،
وج�ه��ة ن�ظ��ره ح��ول الإم�بري��ال�ي��ة و�سبل حماربتها ،وم��ا على ال�شعب
الفل�سطيني ،والعرب� ،أن يفعلوه يف معركتهم التحريرية.
عاد ال�شقريي �إلى القاهرة وهو يح�س �أنه قد حقق �إجنازاً رائعاً.
دعا �إلى م�ؤمتر �صحفي يف مكتب املنظمة يف القاهرة ،حتدث فيه عن
الرحلة ومكا�سبها ال�سيا�سية والع�سكرية ،و�أجاب عن �أ�سئلة ال�صحفيني
املحرجة بلباقة وبدقة ،لكنه فوجئ فيما بعد ب��أن و�سائل الإع�لام يف
القاهرة قد �أهملت م�ؤمتره ال�صحفي ،وب�أن الرئي�س عبد النا�صر امتنع
عن مقابلته ،ف�أدرك �أن �سفره �إلى ال�صني هو ال�سبب ،لأن اخلالف بني
رو�سيا وال�صني كان على �أ�ش ّده ،وم�صر مهتمة ب�صداقتها مع االحتاد
ال�سوفييتي ،ولأن ال�شقريي مل ي�ست�أذن الرئي�س عبد النا�صر يف �أمر
�شحن الأ�سلحة ال�صينية �إلى ميناء الإ�سكندرية.
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ويف هذا يقول ال�شقريي" :عدت من �سفرة ال�صني �إلى الوطن،
لأخو�ض يف الوحل �إلى الركبتني ،بعد �أن ق�ضيت �أ�سبوعني رائعني يف
بكني ،مع ماوت�سي تونغ و�شو �إن الي ،ومع ال�شعب ال�صيني يف مدنه
وق��راه ،يف مدار�سه وم�صانعه ،وك�أمنا �أ�صبحت ال�صني هي فل�سطني
م�ضروبة مليون مرة �أو يزيد ،م�ساحة و�سكاناً .ولقد �أجنزنا يف ال�صني
ما �أجنزنا على نحو ما ذكرت ،وها �إين � ُّ
أحط رحايل يف القاهرة لأواجه
املتاعب من كل جانب ،وك�أمنا ُقدر ملن يعمل يف الق�ضية الفل�سطينية �أن
يت�صدى للم�صاعب العربية �أو ًال ،قبل امل�صائب اال�ستعمارية!
وظ ّل الأمر على هذه احلال� ،إلى �أن جاء �أيار  ،1965املوعد ال�سنوي
النعقاد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف دورت��ه العادية يف القاهرة،
ف�أخذت الإ�شاعات ترتدد عن خالف ال�شقريي وعبد النا�صر ،ويف هذا
يقول ال�شقريي :وحني قلبت الأمر على جميع وجوهه� ،أدركت �أن �سفرة
ال�صني هي العقدة ،وبد�أت �أ�ستعر�ض الأ�سباب.
�أدركت �أو ًال� ،أن الرئي�س عبد النا�صر كان يت�صور �أن �أق�صى جناحنا
يف ال�صني �سيقف عند حدود املكا�سب ال�سيا�سية ،و�أن مو�ضوع امل�ساعدات
الع�سكرية غري وارد ،فنحن ل�سنا حكومة ،و�أر�ض املعركة مل تتهي�أ بعد،
و�أدركت ثانياً �أن جناحنا يف بكني �سيزعج مو�سكو ،وكان اخلالف بينهما
على �أ�شده ،و�أدركت ثالثاً �أن مو�سكو عند عبد النا�صر� ،أهم يف موازين
ال�ق��وى العاملية م��ن بكني ،و�أن �صداقة الأول ��ى �أن�ف��ع ل��ه م��ن الثانية،
و�أدركت رابعاً �أن �شحن الأ�سلحة ال�صينية �إلى ميناء الإ�سكندرية ،هكذا،
ومن غري ا�ستئذان �سابق من الرئي�س عبد النا�صر جتاوز على احلدود،
والواقع �أن الرئي�س عبد النا�صر على حق يف هذه الأم��ور كلها ،كما
�أنني على حق يف هذه الأمور كلها ،لقد ت�صرفت من غري �شك ت�صرفاً
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ان �ف��رادي �اً ،و�أ��ص�ب�ح��ت عالقتي بال�صني خ�ط��راً على ع�لاق��ة القاهرة
مبو�سكو ،ولكن ما ذنبي؟
لقد طرقت �أبواب مو�سكو �أو ًال حتى قبل �أن �أفكر يف زيارة ال�صني،
ولكن االحتاد ال�سوفييتي ال يوافق على حترير فل�سطني ،وال يريد �أن
يعرتف مبنظمة التحرير(.)45
والأ�سلحة ال�صينية� ،أي��ن �أذه��ب بها؟ لي�س لل�شعب الفل�سطيني
�أر�ض وال م�ستودع ،فلأر�سلها �إلى ميناء الإ�سكندرية� ،ألي�ست اجلمهورية
العربية املتحدة قاعدة الن�ضال الثوري؟ �ألي�ست �أر�ضها �أر�ضنا ،وموانيها
موانينا ،فلتذهب �أ�سلحتنا �إليها ومن غري �إذنها ومن لنا غريها؟ وهكذا
كان تفكريي ،ب�صوفية الن�ضال ،و�صفاء الإخاء.
وكانت فرا�ستي وح�ساباتي يف حملها ،فقد ك��ان مو�ضوع زيارتي
لل�صني �سبب فتور الرئي�س عبد النا�صر ،فقد قال يل ال�سيد �سامي
��ش��رف م��دي��ر مكتب ال��رئ�ي����س ،و�أن ��ا �أُل ��ح على التلفون ط��ال�ب�اً مقابلة
الرئي�س� :أرجوك �أن ال تزعل� ،إن الرئي�س عبد النا�صر يحبك ويقدرك،
�أت��رك يل املو�ضوع بع�ض الوقت حتى �أعاجله ،لقد تعجلت الأم��ور يف
ال�صني ،وكان الرئي�س عبد النا�صر ي�أمل �أن ت�ؤخر مو�ضوع الأ�سلحة
ال�صينية �إلى �أن تعود �إلى القاهرة للت�شاور يف الأمر".
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عند ذلك �أبدى ال�شقريي لعدد من �إخوانه الفل�سطينيني ا�ستعداده
ل�لا��س�ت�ق��ال��ة ح�ت��ى ال ت ��ؤث��ر ع�لاق�ت��ه ب�ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ب�ع�لاق��ة املنظمة
باجلمهورية العربية امل�ت�ح��دة ،لأن ت��أي�ي��د ال�ق��اه��رة للمنظمة عنده
�أثمن من بقائه رئي�ساً للمنظمة ،ويف ذلك يقول ال�شقريي :و�أعلن يف
بداية خطابه ب�أنه قرر احل�ضور "يف �آخر حلظة" ولكنه مل يذكر �سبباً
لذلك ،ثم حتدث عن الكيان الفل�سطيني ،ومنظمة التحرير  ،وجي�ش
التحرير ،و�إن ذلك كله هو من �إجن��از م�ؤمتر القمة ،وتناول ال�ش�ؤون
العربية ،معرجاً على الرجعية العربية ،وعلى الرئي�س بورقيبة بالذات،
وكان مما قاله بعباراته املعروفة�" :أنا �أ�ؤكد لكم �أن �أكرب �شيء تعب الغرب
و�إ�سرائيل قيام الكيان الفل�سطيني ومنظمة التحرير الفل�سطينية،
لهذا جند �أن منظمة التحرير تُهاجم ،ال�شقريي بيتكلم ونازل كالم،
طيب حيعمل �إيه ال�شقريي ،يف الأول ما هو بيتكلم ،يف �أول قيام املنظمة،
تكلموا �أن املنظمة م�ش ثورية ،قد تكون فيه م�آخذ على املنظمة ،ولكن
بدي �أقول لكم حاجة ،الكيان الفل�سطيني قام ،املنظمة قامت ،وبعدين
الهجوم على املنظمة مغر�ض ،املنظمة بقى لها �سنة واحدة� ،أرجو منكم
ما تبقو�ش ت�شتكو منا ،والقيادة بتاعتكم ت�شتكي منا� ،إذا ح�صلت منا
حاجات� ،إحنا احلقيقة واخدين م�س�ؤوليات كبرية ما في�ش داع��ي �إن
�إحنا نزعل لأن ق��رار اجلامعة العربية (مو�ضوع بورقيبة) طلع م�ش
ثوري ،ومفي�ش داعي �إنه احنا نزعل ،ده اللي خالين جيت النهادره".
"وم�ضى الرئي�س عبد النا�صر يف خطابه على هذا املنهج ،وم�ضيت
يف متابعة نظراته �إ َّ
يل مرة ،و�إلى اجلمع احلا�شد مرة �أخرى ،و�أنا �أرى
�أنه يدافع عني تارة ،ويقرعني تارة �أخرى ،يدافع عني �أمام "الثوريني"
ال��ذي��ن ال ي��درك��ون ال��واق��ع العربي وم�صاعب الق�ضية الفل�سطينية،
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ويقرعني لأين ان�سحبت م��ن اجلامعة العربية ،ب�صدد مو�ضوع ابو
رقيبة ،ولأين �أ�شكو من اجلمهورية العربية املتحدة ،ومل يكن الرئي�س
عبد النا�صر ي�شري �إل��ى اخل�لاف��ات الفل�سطينية م��ن ف��راغ ،فال�شعب
الفل�سطيني بجماهريه كان متحد الكلمة وراء املنظمة ،ولكن املنظمات
الفل�سطينية -وهي متثل جانباً �ضئي ً
ال من ال�شعب الفل�سطيني -هي
التي رفعت علم اخلالفات وراء راية ال�شعارات.
وملا حان يوم افتتاح املجل�س الوطني يف قاعة جامعة القاهرة ،فاج�أ
الرئي�س عبد النا�صر املجل�س بح�ضوره ،و�ألقى خطاباً كان فيه دفاع
عن ال�شقريي �أم��ام من ال ي��درك ال��واق��ع العربي وم�صاعب الق�ضية
الفل�سطينية ،ولوم له الن�سحابه من اجلامعة يف �صدد مو�ضوع بورقيبة،
ولتجاوزه احلدود يف م�س�ألة االتفاق مع ال�صني.
خطب ال�شقريي وق��ال" :لقد كانت الإذاع ��ة التون�سية تعلق يف
اليومني ال�سابقني ،ب ��أن منظمة التحرير �أ�صبحت دائ��رة من دوائ��ر
وزارة اخلارجية امل�صرية ،و�أن ال�شقريي قد �أ�صبح عمي ً
ال لعبد النا�صر،
و�أري��د �أن �أعلن من هذا املنرب ،وعلى م�سمع الرئي�س عبد النا�صر �أن
منظمة التحرير الفل�سطينية لي�ست عميلة لأحد ،وال تابعة لأحد� ،إنها
ملك ال�شعب الفل�سطيني وحده� ،أما �أنا ،ف�إنني �أرف�ض �أن �أكون عمي ً
ال
لأحد ،ما �أنا عميل �أنا زميل� ،أنا زميل لعبد النا�صر لقاء الثوار بالثوار،
والأحرار بالأحرار".
وقدم يف نهاية اخلطاب ،ا�ستقالته ليف�سح املجال �أمام املجل�س كي
يحا�سبه ،ويتخذ املوقف الذي يراه مالئماً ،بعد �أن كان ما م�ضى من
ت�صرفات و�أعمال جتري على م�س�ؤولية ال�شقريي الفردية ،ب�سبب ت�شتت
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية هنا وهناك .وقد رف�ض املجل�س اال�ستقالة
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و�سجل التقدير"للموقف الوطني احل��ازم الرائع ال��ذي وقفه رئي�س
منظمة التحرير حفاظا على الق�ضية الفل�سطينية".
ك��ان �سفر ال�شقريي �إل��ى ال�صني ب��داي��ة خ�لاف م��ع الأردن ،ف��زار
ال�شقريي الأردن ملعاجلة الو�ضع ،وحث احلكومة الأردنية على تنفيذ
مطالب املنظمة الأرب �ع��ة ،وه��ي التجنيد الإج �ب��اري ،وت�سليح القرى
الأمامية وحت�صينها ،و�إقامة مع�سكرات التدريب ،و�إن�شاء فرق الدفاع
املدين ،وحاول �أن يقطع الطريق على من كان يدعي �أن املنظمة تغذي
الفرقة بني الفل�سطيني والأردين ،وب�ين ال�ضفة ال�شرقية وال�ضفة
الغربية.
جابه ال�شقريي �أي�ضاً م�صاعب كبرية يف دم�شق ،وهاجمته ال�صحف
والإذاع��ة ال�سورية ،واتهمت املنظمة ب�أنها لي�ست ثورية ،وال جدوى يف
قيادتها ،ويف هذا يقول ال�شقريي :ما �أ�شقى ال�شعب الفل�سطيني و�أتع�سه،
كنت يف عمان فقالوا �إن منظمة التحرير جهاز م�صري ,و�سافرت �إلى
دم�شق فقالوا �إن ال�شقريي �سلم املنظمة للملك ح�سني ،وها �أنا يف بغداد
�أ�سمع منكم �أن جي�ش التحرير فيه عنا�صر بعثية تدبر خطة للقيام
بانقالب يف العراق ،فلم يبق �أمامنا �إال �أن نلقي بال�شعب الفل�سطيني يف
البحر ،لي�سرتيح وت�سرتيحوا.
كذلك �أزعجه ،وهو يف بغداد يتفقد قوات القاد�سية ،ما نقل �إليه
م��ن �أن ال�سعودية �ستتوقف ع��ن دف��ع التزاماتها للمنظمة وجلي�ش
التحرير ،لأن ال�شقريي –كما قيل– �أر�سل كتائب من الفل�سطينيني
�إلى فيتنام ليحاربوا هناك بدال من �أن يخو�ضوا معركة التحرير يف
الوطن ،فذهب �إلى ال�سفارة ال�سعودية ،و�أب��رق �إلى امللك في�صل ينفي
هذا اخلرب ،وطلب الإذن بزيارة ال�سعودية ،لكن الإذن مل ي�أته ،ف�سافر
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�إلى القاهرة ،و�أوعز لإذاعة فل�سطني ب�إذاعة ت�صريح با�سمه ينفي هذه
التهمة .ويف هذا يقول ال�شقريي :ابرقت للملك في�صل"جاللة امللك"
ال �صحة �إط�لاق �اً مل��ا ذك��رت��ه الإذاع ��ة ال�سعودية ع��ن �إر� �س��ال جنود من
جي�ش التحرير �إلى فيتنام� ،أبنا�ؤنا خارج وطنهم ،وي�ضيف ال�شقريي:
"ذلك كله مل يقنع امللك في�صل ،فقد د�أب يف جمال�سه يتحدث بهدوئه
ووداعته املعروفني ب�أن "الأخ �أحمد له خدمات يف الق�ضايا العربية"
ولكنه مع الأ�سف مييل لل�شيوعيني ،ويف زيارته الأخرية لل�صني �أعلن
ت�ضامنه مع املبادئ ال�شيوعية ،و�أخرياً �أر�سل جي�ش التحرير �إلى فيتنام
عو�ضاً عن �أن يحارب يف فل�سطني".
كانت هذه الأحداث جتري ،يف الوقت الذي كانت م�شروعات حتويل
روافد نهر الأردن ومعها خطط القيادة العربية املوحدة ترتنح وتتخبط،
وقد ظل ال�شقريي ي�صرح دائماً منذ م�ؤمتر القمة الأول ويف جلنة املتابعة
املنبثقة عنه ويف جمل�س ر�ؤ�ساء احلكومات العربية ،ب�أنه ال ي�ؤمن بجدوى
م�شروع حتويل الروافد ،لأن تكاليفه باهظة ،ومن اخلري �أن تنفق على
ت�سليح اجليو�ش العربية ،ولأن��ه من ناحية فنية ال يحرم �إ�سرائيل �إال
من جانب �ضئيل من املياه ،ولأنه من ناحية ع�سكرية ال ميلك احلماية
الكافية؛ ف�إ�سرائيل قادرة دائماً على تدمري امل�شروع العربي.
ك ��ان ر�أي ال���ش�ق�يري �أن ي�ت��ول��ى الفل�سطينيون ت��دم�ير امل���ش��روع
الإ�سرائيلي .وقد حتقق ما حذر منه يف  1965/3/17حني قامت �إ�سرائيل
بالإغارة على مواقع م�شروع حتويل الروافد ،وكان هذا �أول حتد ع�سكري
�صارخ واجهته ال��دول العربية بعد م�ؤمتر القمة ،وثبت به ،ومبا تبعه
من اعتداءات �إ�سرائيلية متكررة على �أعمال التحويل� ،أن القيادة العربية
املوحدة تتعرث بال عمل ،وهيئة م�شروع حتويل الروافد ت�شكو من توقف
العمل ،فالدول العربية ال تفي بالتزاماتها الع�سكرية واملالية.
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كانت �إرادة ال�شعب الفل�سطيني� ،آن��ذاك ،ت�شق طريقها ال�ستكمال
امل�ؤ�س�سات ،ور�أى ال�شقريي وزم�لا�ؤه يف قيادة املنظمة �أن يكون املزيد
ن�شاطاً دائ�ب�اً يف اخل��ارج ،وتنظيماً دائ�م�اً يف ال��داخ��ل ،ف�أر�سلت الوفود
�إل��ى �أوروب��ا ،و�أمريكا الالتينية ،و�أفريقيا وحملت ر�سائل موقعة من
ال�شقريي ،رئي�س املنظمة� ،إل��ى ر�ؤ� �س��اء ال��دول ووزرائ �ه��ا ،وك��ان ذلك
�أول ب��ادرة على ب��روز ال�شخ�صية الفل�سطينية يف امليدان ال��دويل ،وقد
ق��ام ��س�ف��راء ال ��دول العربية بجهود ك�ب�يرة يف تي�سري مهمة ال��وف��ود،
وم�ساعدتها يف مواجهة احلمالت ال�صهيونية امل�ضادة.
وعلى ال�صعيد التنظيمي يف الداخل� ،أن�ش�أت املنظمة احتاد الطلبة
الفل�سطينيني كقاعدة �شعبية من قواعد منظمة التحرير ،وقد دعا
االحتاد يف �أواخر �آذار � ،1965إلى (ندوة عاملية) عقدت جل�ساتها يف القاعة
الكربى جلامعة القاهرة ،وح�ضرتها جمهرة كبرية من �أن�صار الق�ضية
العربية يف �أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا ،وعدد من املفكرين العرب ،وقد �ألقى
ال�شقريي خطاباً يف افتتاح الندوة �أبرز فيه قيمة الندوة على خمتلف
ال�صعد ،وبني فيه ،من واقع خربته الطويلة� ،أن ق�ضية فل�سطني لي�س
لها حل �سيا�سي �أو دبلوما�سي ،و�أن حرب التحرير الطريقة الوحيدة
لإعادة الوطن ،وللعودة �إليه ،ووجود �إ�سرائيل يف حقيقته باطل ،يجب
�أن ي��زول م��ن ج ��ذوره كما زال ال��وج��ود اال��س�ت�ع�م��اري يف �أق �ط��ار �آ�سيا
و�أفريقيا و�أمريكا.
ويف � 1965/4/14أل�ق��ى ال�شقريي خطاباً يف امل��ؤمت��ر الت�أ�سي�سي
لالحتاد العام لعمال فل�سطني الذي انعقد يف غزة وح�ضره مندوبون
ع��ن احت��ادات العمال العربية ال��دول�ي��ة ،وق��د رح��ب ب��ال��وف��ود ،وعر�ض
لتاريخ احلركة العمالية يف فل�سطني ون�شاطها الوطني ،ودعا العمال
�إلى التدرب على ال�سالح ،و�إلى الوحدة ور�ص ال�صفوف.
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�سافر ال�شقريي �إل��ى القد�س يف �أي��ار  1965ليفتتح امل�ؤمتر العام
الحت��اد امل��ر�أة الفل�سطينية ،وا�ستعر�ض يف كلمته تاريخ امل��ر�أة العربية
عرب الع�صور ،ودورها الن�ضايل ،ثم حتدث عن دور املر�أة الفل�سطينية
يف مكافحة اال�ستعمار وال�صهيونية �إلى جانب الرجل.
وذهب ال�شقريي مع رجال املنظمة �إلى قرية قلقيلية �إثر العدوان
الإ�سرائيلي عليها يف  ،1965/6/5وتلقاه �أهل قلقيلية ب�صيحات تطالب
بال�سالح.
كان اجلو العربي والدويل ،قبل عقد م�ؤمتر قمة الدار البي�ضاء
يف �أيلول  ،1965ملبدا بالغيوم الداكنة ،وك��ان ذل��ك العام �سل�سلة من
العرثات على ال�صعيدين العربي والدويل ،ور�أى ال�شقريي �أن من حق
ال�شعب العربي الفل�سطيني �أن يعرف موقع الق�ضية الفل�سطينية؛ فقد
انتهى الزمن الذي كانت الق�ضية فيه تعالج يف اجتماعات مغلقة بعيدة
عن ال�شعب ،لذلك �ألقى من �إذاعة فل�سطني كلمة قبل م�ؤمتر القمة،
ليعلم ال�شعب بامل�صاعب التي تعانيها املنظمة ،وبني فيها �أن املنظمة
ولدت على فرا�ش م�ؤمتر القمة� ،أ�سرية ظروف الدول العربية ،وال بد
للمنظمة من �أن حترر �إرادة ال�شعب الفل�سطيني ،ومن �أن متار�س العمل
بحرية كاملة ،ووع��د ال�شعب الفل�سطيني مبطالبة ال��دول العربية
بتعبئة ق��درات الأم��ة ملعركة التحرير ،وب��إع��داد ال�شعب الفل�سطيني
ليكون طليعة املعركة ،وذل��ك بتطبيق التجنيد الإج�ب��اري ،وحت�صني
القرى الأمامية ،و�إن�شاء مع�سكرات التدريب ،وجباية �ضريبة التحرير.
ويف م�ؤمتر قمة ال��دار البي�ضاء ال��ذي عقد يف  ،1965/9/13ومت
فيه التوقيع على ميثاق الت�ضامن العربي و�إقرار خطة القيادة العربية
امل��وح��دة لتحرير فل�سطني ،عر�ض ال�شقريي على امل�ل��وك وال��ر�ؤ��س��اء

179

180

الشقيري

181

العرب ما ا�ستطاعت املنظمة �أن تنجزه بالن�سبة �إل��ى جي�ش التحرير
الفل�سطيني ،و�إل��ى امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والإعالمية الأخ��رى ،وطرح
ع��دداً من امل�سائل واملقرتحات للدرا�سة ،وك��ان �أولها مو�ضوع الإقامة
وال�سفر والعمل لأبناء فل�سطني ،وهو مو�ضوع قدمي يعود �إلى بداية
النكبة ،ورجا الدول العربية التوقيع على الربوتوكول الذي و�ضعته
اجلامعة العربية لتنظيم �ش�ؤون الفل�سطينيني .لكن الربوتوكول مل
يوقع ،واكتفى املجتمعون بدعوة املنظمة �إلى االت�صال بالدول العربية
لالتفاق مع كل منها على الت�سهيالت املمكنة.
ودعا ال�شقريي احلكومات العربية لإجراء انتخابات عامة الختيار
جمل�س وطني تنبثق عنه قيادة فل�سطينية ،فالق�ضية قد و�صلت �إلى
مرحلة تتطلب قيام قيادة منتخبة م�س�ؤولة �أمام ال�شعب ،لكن امللوك
والر�ؤ�ساء طلبوا من املنظمة ،يف هذا املو�ضوع �أي�ضاً� ،أن تت�صل بالدول
العربية وتتفق معها ب�ش�أنه� .أما م�س�ألة جتنيد الفل�سطينيني يف الأردن،
فقد عار�ضها الأردن لأ�سباب اقت�صادية واجتماعية ،وكلفت القيادة
العربية املوحدة بدرا�سة وتنفيذ مطلب املنظمة يف زيادة عدد القوات
الفل�سطينية التي يت�ألف منها جي�ش التحرير يف �سورية وغزة ،وقرر
امللوك والر�ؤ�ساء �صرف املبالغ امل�ستحقة للمنظمة من الوفر املوجود يف
ميزانية القيادة العربية املوحدة.
كان م�ؤمتر القمة يف الدار البي�ضاء �آخر م�ؤمتر قمة عقده امللوك
والر�ؤ�ساء قبل نك�سة حزيران  ،1967وقد �أح�س ال�شقريي ب�أن امل�ؤمتر
�أخفق يف معظم ما انعقد لأجله� ،إن مل يكن كله ،ور�أى �أن الأمر يحتاج
�إلى مكا�شفة الأمة العربية وال�شعب الفل�سطيني بحقائق ما يجري من
الأمور ،وحتذيرهم مما �سيكون يف امل�ستقبل ،ف�ألقى كلمة مطولة من
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�إذاع��ة فل�سطني حول الق�ضية الفل�سطينية وم�ستقبلها ،وعن م�ؤمتر
الدار البي�ضاء ،وافرغ فيها غ�ضبه على احلا�ضر ،و�أبدى جوانب ال�ضعف
يف املوقف العربي وقرارات م�ؤمتر القمة ،وانتقد اخلالفات العربية التي
ت�شل حركة الأمة ،وت�ضعف �إمكاناتها ،ثم كا�شف امل�ستمعني بامل�صاعب
التي تواجهها منظمة التحرير ب�ش�أن مطالبها ال�شرعية يف التجنيد
الع�سكري للفل�سطينيني وحرية �سفرهم و�إقامتهم وممار�سة ن�شاطهم
الوطني وتعبئة طاقاتهم وتنظيم �صفوفهم ،وهي املطالب التي رف�ضها
امل ��ؤمت��ر ،ومل جت��د اال�ستجابة اجل��دي��رة للتحرير و�أه��داف��ه ،ف�شعب
فل�سطني بحاجة �إلى حترير �إرادت��ه قبل حترير �أر�ضه ،وانطالقه يف
تعبئة طاقاته �أول خطوة على طريق حترير فل�سطني ،و�أعلن ال�شقريي
�أن منظمة التحرير لي�ست رئي�س املنظمة و�أع�ضاء جلنتها التنفيذية،
بل هي ال�شعب الفل�سطيني ،وم��ن حق ه��ذا ال�شعب �أن يحدد موقفه
ويقول كلمته ،وهو يرف�ض �أن تتكرر م�أ�ساة حكومة عموم فل�سطني،
فت�صبح املنظمة دمية يلهو بها احلكام العرب.
وق��د �أث ��ارت كلمة ال�شقريي ردود فعل ك�ث�يرة م��ن بع�ض ال��دول
العربية ،وال �سيما الأردن ،لذلك تولت �إذاع��ة فل�سطني القيام بحملة
توعية تبني مطالب املنظمة ،وقام ال�شقريي ،يف اجتماعات كثرية ،ب�شرح
وجهات نظره ،م�ؤكداً �أن املنظمة ال تريد �إقامة دولة يف ال�ضفة الغربية،
و�إنها تريد التعاون مع الأردن لبناء قاعدة انطالق لتحرير فل�سطني.
و�سافر ال�شقريي يف � 1965/10/19إل��ى الأردن ،لهذه الغاية ،وقابل
امللك و�أج��رى مباحثات مع رئي�س ال��وزراء ،لكنها مل تنته �إل��ى جناح،
وعادت احلمالت الإعالمية بني الأردن واملنظمة ،ال �سيما بعد اعتداء
الإ�سرائيليني على منطقـة اللطرون يف .1965/10/30
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تو�سط الرئي�س عبد النا�صر للم�صاحلة بني املنظمة والأردن،
وو�صل بنتيجة هذه الو�ساطة وفد �أردين �إلى القاهرة ،وانتهى الأمر
يف � 1966/3/1إل��ى ات�ف��اق وق��ع يف دار الأم��ان��ة العامة جلامعة ال��دول
العربية ،من بنوده درا�سة الأردن مو�ضوع التجنيد الإجباري ،واحالة
مو�ضوع كتائب جي�ش التحرير �إلى القيادة العربية املوحدة ،واملبادرة
�إل ��ى ت�سليح ال �ق��رى الأم��ام �ي��ة وم�ساعدتها يف امل�ج��ال�ين االجتماعي
واالقت�صادي ،وال�سماح للمنظمة ب�إن�شاء مكاتب فرعية يف املحافظات
الأردنية وجلان توعية وجباية ،وكان االتفاق -على الرغم من �ضعف
اجلانب الع�سكري -حمققاً بع�ض املكا�سب للمنظمة.
�سافر ال�شقريي �إل��ى عمان لبحث و�سائل تنفيذ االتفاق ،وطلب
الأردن وقتاً للدرا�سة ،و�أرج��ئ املو�ضوع �إلى اجتماع ر�ؤ�ساء احلكومات
العربية يف .1966/3/14
�شهد عام  1966بداية نهاية م�ؤمترات القمة ،وك��ان الت�صدع قد
بد�أ منذ انتهاء م�ؤمتر الدار البي�ضاء ،حني حامت يف الآفاق الدولية
والإ�سالمية �أطياف امل�ؤمتر الإ�سالمي ،و�أخذ امللك في�صل يتكلم عن
احلاجة املا�سة �إلى عقده للنظر يف �ش�ؤون امل�سلمني وتوحيد كلمتهم،
وقد عار�ض الرئي�س عبد النا�صر الدعوة وهاجمها ،وانتهى به الأمر
يف خطابه يف ال�سوي�س يف � 1966/3/22إلى �إعالن �إميانه بعدم جدوى
العمل العربي امل�شرتك م��ن خ�لال م ��ؤمت��رات القمة ،واحلملة على
الرجعية العربية ودع��اة احللف الإ�سالمي ،وظلت منظمة التحرير
حيال ذلك كله تلتزم ال�صمت.
كان املوقف العربي يف �أعلى درجات الت�صدع والتمزق عندما اجتمع
جمل�س ر�ؤ�ساء احلكومات العربية يف القاهرة يف �آذار  ،1966وبدا وا�ضحاً
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فيه �أن الت�ضامن العربي غري موجود ،وان القيادة العربية املوحدة غري
قادرة على حتريك القوات الع�سكرية ،و�أن هيئة حتويل روافد الأردن ال
جتد حماية ع�سكرية ،و�أن منظمة التحرير يف حاجة �إلى حترير ،قبل
�أن تدخل معركة التحرير.
ح�ضر ال�شقريي يف �آذار  1966احتفال الفل�سطينيني يف قطاع
غزة بذكرى جالء القوات الإ�سرائيلية بعد عدوان عام  1956الثالثي،
وتنقل بني غزة وخان يون�س ورفح يخطب يف اجلماهري ،ويربز بطوالت
ال�شعب الفل�سطيني التي جتلت يف �أثناء االحتالل الإ�سرائيلي.
يف �أي��ار  1966تكامل عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف دورته
الثالثة يف غزة ،و�ألقى ال�شقريي كلمة عن �إجنازات املنظمة ،وعن جي�ش
التحرير ،والأ�سلحة ال�صينية ،وعر�ض املطالب التي قدمها لالحتاد
ال�سوفييتي ،وفيها ما حتتاج �إليه املنظمة يف هذه املرحلة من الن�ضال.
وبينّ موقف املنظمة من احللف الإ�سالمي ،و�أنها معه �إن كان قيامه
للجهاد م��ن �أج��ل فل�سطني ،و��ض��ده �أن ك��ان جم��رد اجتماع حكومات،
بع�ضها معرتف ب�إ�سرائيل� ،شاهد ال�شقريي و�أع�ضاء املجل�س الوطني
م�ن��اورة لكتائب جي�ش التحرير الفل�سطيني يف خ��ان يون�س ،وكانت
�ساعات م�ل�أت النفو�س ب��االع�ت��زاز ،فانهمرت دم��وع ال�ف��رح والن�شوة،
ونا�شد ال�شقريي ،يف خطابه هناك ،كل ملك وكل رئي�س �أن يكون مع
�شعب فل�سطني ،ومع كفاحه لتحرير �أر�ضه املحتلة.
ن��اق����ش املجل�س ال��وط�ن��ي ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان ال�ف��رع�ي��ة يف ج��و كامل
التقاليد الربملانية ،وانتهى �إل��ى ق��رارات واف��ق عليها بالإجماع ،منها
املبادرة �إل��ى �إج��راء انتخابات حرة للمجل�س املقبل ،وا�ستكمال العدة،
ومطالبة ال ��دول العربية ب��االل�ت��زام بتنفيذ ق ��رارات م��ؤمت��ر القمة،

185

و� �ض ��رورة ا��س�ت�خ��دام ال �ب�ت�رول ال�ع��رب��ي ��س�لاح�اً يف امل �ع��رك��ة ،و�شجب
الأح�لاف .و�أو�صى املجل�س باعتبار فل�سطني املحتلة دائ��رة انتخابية
واحدة ،لها مقعد واحد ،وانتخاب ال�شقريي رئي�س املنظمة ،نائباً عن
هذه الدائرة واعتباره ع�ضواً طبيعياً يف املجل�س الوطني الذي �سيجري
انتخابه يف العام املقبل.
ازدادت مطالبة الفل�سطينيني يف الأردن بتنفيذ اتفاق �آذار 1966
ب�ش�أن التجنيد والتدريب والت�سليح والتنظيم ،ال �سيما بعد انتهاء دورة
املجل�س الوطني الثالثة يف غ��زة ،وو�صول �أخبار املنظمة و�إجنازاتها،
وجي�ش التحرير وا��س�ت�ع��دادات��ه� .أث ��ارت املطالبة ال�سلطات الأردن�ي��ة،
ف�صدرت الأوام��ر بالقب�ض على عدد من الفل�سطينيني ،ومبحا�صرة
مقر املنظمة يف القد�س ،وكتب ال�شقريي للملك ح�سني يطلب منه
�إطالق �سراح املعتقلني ،فرد عليه ب�أنها �أمور داخلية و�إج��راءات تتعلق
بالأمن والقوانني ،وحاول ال�شقريي االت�صال بامللك ،وبعث له بر�سالتني
�أخ��ري�ين ،لكنه مل يفلح يف م�سعاه وازداد الأم��ر ��س��وءاً بخطاب امللك
ح�سني يف عجلون يف  1966/6/14الذي هاجم فيه املنظمة و"غوغائية"
رئي�سها ،ثم متت القطيعة ر�سمياً بني الأردن واملنظمة يف .1966/7/17
انهار م�ؤمتر القمة بعد خطاب عبد النا�صر يف العيد الرابع ع�شر
للثورة امل�صرية ،ال��ذي �أعلن فيه رف�ض اجلمهورية العربية املتحدة
اال� �ش�تراك يف م��ؤمت��ر القمة املقبل وط��ال��ب بت�أجيله �إل��ى �أج��ل غري
م�سمى .عندئذ �أخ��ذ ال�شقريي يت�ساءل عن م�صري منظمة التحرير
وجي�ش التحرير ،وعزم على بدء عالقات ثنائية مع الدول العربية.
يف � 1966/7/28أل�ق��ى يف الإ��س�ك�ن��دري��ة خطاباً قبل خ�ط��اب عبد
النا�صر التقليدي ،دعا فيه �إل��ى جتميع ق��درات ال�شعب الفل�سطيني،
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لتكون طليعة ل�ل�أم��ة العربية يف معركة التحرير ،وب�ّيننّ �أن الأردن
منطلق التحرير ،وعليها �أن تفتح قلبها للمنظمة وغاياتها ،وقال يف
ختام خطابه :نحن يف من�أى عن اخلالفات العربية ما دام اخلالف يف
من�أى عن ق�ضية فل�سطني ،ومن كان معنا من امللوك والر�ؤ�ساء فنحن
معه ،ومن مل يكن معنا فل�سنا معه ،ولي�ست الأمة العربية معه.
ويف �أي�ل��ول  1966انعقد جمل�س جامعة ال��دول العربية ،واتخذ
قراراً ب�ش�أن تهويد القد�س وافتتاح مبنى الكني�ست اجلديد يف القد�س
يف  .1966/8/30وقد اعرت�ض ال�شقريي على القرار يف جمموعه ،ور�آه
ق��راراً �إن�شائياً مثل جميع القرارات التي �أ�صدرتها اجلامعة العربية،
وتقدم باملقابل ،باقرتاحات عملية جتابه الأعمال ال�صهيونية ،كذلك
طالب يف اجتماعات املجل�س بالوفاء بااللتزامات الع�سكرية واملالية ،بعد
�أن قام الإ�سرائيليون بتدمري مواقع العمل يف م�شروع حتويل روافد نهر
الأردن تدمرياً كام ً
ال ،وطالب بدخول القوات ال�سعودية والعراقية �إلى
الأردن ،وبتحديد املوقف من الواليات املتحدة الأمريكية التي ت�ساند
�إ�سرائيل يف عدوانها ،لكن املجل�س اكتفى بقرار ا�ستنكار لالعتداء،
وملوقف �أمريكا.
ع�ق��د امل�ج�ل����س ال��دف��اع ال �ع��رب��ي امل �� �ش�ترك يف  1966/12/7دورة
ا�ستثنائية بدعوة من الفريق علي عامر ،القائد العام للقيادة العربية
امل��وح��دة ليبحث يف ال�ع��دوان على ال�سموع وواج�ب��ات القيادة املوحدة،
والتزامات الدول العربية ،وقد تولى ال�شقريي احلديث على اجلل�سات
الأرب��ع لهذه ال��دورة الطارئة ،فتكلم عن القيادة امل��وح��دة ومطالبها
التي ال تنفذ وال ي�ستجاب لها ،و�شرح للمجل�س تفا�صيل غارة ال�سموع،
وا�ستعر�ض مطالب ال�شعب الفل�سطيني ،ثم م�ضت ثالثة �أ�شهر من
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القلق واحل�يرة يف انتظار انعقاد جمل�س ال��دف��اع العربي من جديد،
وكان ال�شقريي ،ومعه منظمة التحرير ،يف قمة القلق واحلرية بعد �أن
�سقطت م�ؤمترات القمة ،ويف هذا اجلو انعقد جمل�س الدفاع العربي
امل�شرتك يف  1967/3/12بدون ح�ضور ال�سعودية والأردن.
ان�ت�ه��ت اج�ت�م��اع��ات جمل�س ال��دف��اع ال�ع��رب��ي امل���ش�ترك بتو�صيات
موجزة تدعو �إلى الوفاء بااللتزامات املالية ،وبتكليف القيادة العربية
املوحدة بو�ضع تقدير جديد للموقف الع�سكري ،وبتوزيع االعتمادات
املخ�ص�صة للأردن على �سورية ولبنان وجي�ش التحرير الفل�سطيني.
ك��ان ال�شقريي حري�صاً �أن ت�ك��ون احل�ك��وم��ات العربية جميعاً يف
امل �ي��دان ،وان ت�ك��ون الق�ضية ف��وق اخل�ل�اف��ات ال�ع��رب�ي��ة ،ومب �ن ��أى عن
التناق�ضات العربية ،لكن التناق�ضات وقعت على ر�أ�س ال�شقريي ،بغري
�إرادته ،وا�ضطر �إلى خو�ض املعارك على الرغم منه ،وكانت �أوالها كما
ذكرنا مع تون�س عام  ،1965وثانيتها مع الأردن عام  ،1966وكانت الثالثة،
وهي �صامتة ،مع ال�سعودية التي �أوقفت دفع التزاماتها ملنظمة التحرير
بتهمة �أن ال�شقريي عميل لعبد النا�صر ولل�شيوعية العاملية ،وقد ا�ضطر
ال�شقريي للدفاع عن نف�سه والرد على احلمالت التي وجهت �إليه ،وجاء
الدفاع يف دورة جمل�س جامعة الدول العربية يف .1967/3/14
ا�ستعر�ض ال�شقريي يف رده تاريخه الن�ضايل ودفاعه عن الق�ضايا
العربية يف املحافل الدولية ،و�أكد انه �إن�سان زائل ،واختياره� ،أو اختيار
غ�يره ،م��ن ح��ق ال�شعب الفل�سطيني ال��ذي يرف�ض ك��ل و��ص��اي��ة ،وهو
وح��ده ،الذي يقرر �أن كان جديراً برئا�سة املنظمة �أو غري جدير بها،
وقد تولى مندوبو الدول العربية الدفاع عن ال�شقريي ،وابراز مواقفه
الوطنية يف خمتلف امليادين ،ودعوا -عدا ال�سعودية� -إلى حذف �أي بيان
يتهمه باالنحراف ،من �أجل �ضبط اجلل�سة.
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ك��ان ال�شقريي يف ال�ق��اه��رة �أوائ ��ل ني�سان  ،1967وو�صلته �صباح
ال�سابع من ني�سان ،عن طريق الإذاع��ات� ،أخبار العدوان الإ�سرائيلي
اجلوي والربي على �سورية( ،)46الذي كان �أكرب املعارك التي �شهدتها
خطوط الهدنة العربية-الإ�سرائيلية ,وق��د التقى حممود �صدقي
�سليمان رئي�س ال ��وزراء امل�صري  -ق��ائ��د ��س�لاح ال �ط�يران ،بعد ع��ودة
الوفدين ال�سيا�سي والع�سكري اللذين تر�أ�سهما من دم�شق ،وتباحث
معهما ب�ش�أن املوقف العام .كذلك التقى الفريق علي عامر القائد العام
للقيادة العربية املوحدة ،وتدار�س معه املو�ضوع ،وانتهى اللقاء بتوقع
كارثة مهلكة.
ع��ا���ش ال���ش�ق�يري ال�ن���ص��ف الأول م��ن �أي ��ار 1967يف دم���ش��ق التي
كانت تفور بالأحداث ال�ساخنة ،وحمورها العمل الفدائي ال��ذي كان
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون ي�ه��ول��ون م��ن خم��اط��ره عليهم �آن� ��ذاك ،وال�ت�ه��دي��دات
الإ�سرائيلية �ضد �سورية ،وقد اجتمع بعدد من قادة فتح و�أبطال العودة
وجبهة حترير فل�سطني ،وح��اوره��م ح��ول العمل الفدائي ،وب�ين لهم
�أخ�ط��اءه و�أخ�ط��اره �إن مل تتوحد املنظمات الفدائية ،و�إن مل تتوحد
املنظمات ال�سيا�سة ،و�أب��دى ا�ستعداده لو�ضع �إمكانيات املنظمة حتت
ت�صرفهم ،وتكررت االجتماعات دون نتيجة،
رف�ض ال�شقريي الر�أي املنادي بتوريط الدول العربية وجرها �إلى
ح��رب مع �إ�سرائيل حتى ال ت��ذوب الق�ضية الفل�سطينية ،وب�ّيلنّ لقادة
املنظمات خطر هذا الر�أي ،لأن الدول العربية غري قادرة على احلرب
وغري راغبة فيها ،و�ستكون النتيجة وخيمة ،و�ستعطى �إ�سرائيل فر�صة
ذهبية للتو�سع ،و�ستختار مكان املعركة وزمانها.
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�أم�ضى ال�شقريي �شطراً من وقته يف دم�شق يف دار وزارة اخلارجية
ال �� �س��وري��ة ،ح�ي��ث ك ��ان ي�ط�ل��ع ع�ل��ى ال�ت�ق��اري��ر ال�سيا�سية وال�صحفية
والربقيات ،يدر�سها ويحللها وي�ستخل�ص منها النتائج .وكانت احل�شود
الإ�سرائيلية على احلدود ال�سورية بلغت حداً مثرياً للقلق.
دار ب�ي�ن ال �� �ش �ق�يري وب �ي�ن وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �� �س��وري��ة �آن � ��ذاك
حوار ونقا�ش حول خمتلف املو�ضوعات ،وحذره ال�شقريي من خطط
ال�صهيونية وعزمها على العدوان ،والتقى يف  1967 /5/14يف دم�شق
ال�ف��ري��ق حممد ف��وزي رئي�س هيئة ال �ق��وات امل�سلحـة يف اجلمهورية
العربية املتحدة ،لكنه مل ي�ستطع �أن يفهم منه �شيئا ي�شفي غليله
ويجيب عن ت�سا�ؤالته ويزيل حريته ح��ول احل��رب القادمة املتوقعة
واال�ستعداد العربي لها ،فعزم على العودة �إلى القاهرة.
ويف �صباح ع��ودت��ه م��ن دم�شق يف � �1967/5/15ش��اه��د م��ن مكتبه
يف ال �ق��اه��رة وح ��دات اجل�ي����ش امل���ص��ري ت�خ�ترق � �ش��وارع ال �ق��اه��رة �إل��ى
مناطق القتال ،وو�ضعت القوات امل�سلحة امل�صرية يف حالة اال�ستعداد
ال�ق���ص��وى ،و�أع �ل �ن��ت �صحف م�صر �أن اجل�م�ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
�سوف تخو�ض املعركة �ضد �إ�سرائيل �إذا تعر�ضت �سورية لعدوان يهدد
�أرا�ضيها و�سالمتها.
وملا وجه الفريق حممد فوزي يف  1967/5/17كتابا �إلى قائد قوات
الطوارئ الدولية يف غزة يطلب منه �سحب القوات الدولية من نقاط
املراقبة على حدود اجلمهورية العربية املتحدة حفاظاً على �سالمتها،
قر�أ ال�شقريي هذا الكتاب مرات ومرات ،وتنازعه �شعوران� ،شعور الفرحة
بالهجوم والتحرير ،و�شعور اخلوف لأنه خرب قوة ال�صهيونية ،وم�ساندة
�أمريكا لها ،وعرف مواطن ال�ضعف العربي ،وكان موقعه يف قلب الأحداث
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ال على هام�شها ،وهو يذكر جيداً ما قاله عبد النا�صر �أكرث من مرة
من �أن حترير فل�سطني يحتاج �إلى مزيد من اال�ستعداد واملال والوقت ،
لذلك �أيقن �أن الرئي�س عبد النا�صر ال يعتزم احلرب حقاً ،و�أن الأمر ال
يعدو كونه مظاهرة ع�سكرية لتحقيق مكا�سب �سيا�سية ،وفر�صة ذهبية
للخال�ص من ق��وات الطوارئ الدولية ،وهي �أك�بر املطاعن التي كان
خ�صوم عبد النا�صر يوجهون �إليه النقد والهجوم ب�سببها.
ح��اول ال�شقريي �أن يعرف حقيقة الأم��ر وبواطنه ،فتعذر عليه
مقابلة الرئي�س عبد النا�صر الن�شغاله ال�شديد ،فقابل امل�شري عبد
احلكيم عامر وتدار�سا �أم��ر جي�ش التحرير ودوره يف املعركة املقبلة
وخطط حماية قطاع غزة حتى ال تتكرر م�أ�ساة عام  ،1956ومل ت�شف
غليله ه��ذه امل�ق��اب�ل��ة ،ك�م��ا مل ت�شفها م�ق��اب�ل��ة حم�م��ود ري��ا���ض ،وزي��ر
اخلارجية ،وظل على قلقه وحريته ،بخا�صة بعد زي��ارة عبد النا�صر
و�أرك ��ان حكمه �سيناء يف  ،1967/5/22واخل�ط��اب ال�ق��وي ال��ذي �ألقاه
الرئي�س عبد النا�صر هناك ،لكن مل يكن �أمام ال�شقريي� ،إال �أن يعي�ش
تلك الأيام التاريخية مع ال�شعب العربي وهو يف قمة حما�سته واندفاعه،
ف�أم�ضى ال�شطر الأخ�ير من �أي��ار ينتقل من حي �إلى حي يف القاهرة،
ومن م�سجد �إلى م�سجد يخطب يف اجلماهري املتوثبة ويثري حما�ستها.
التقى ال�شقريي عبد النا�صر م�ساء  ،1967/5/26وحتادثا حول
املوقف ،وبينّ للرئي�س امل�صري �شكوكه و�أ�سباب قلقه ،ف�أخربه الرئي�س
�أن معركة التحرير مل يحن وقتها بعد ،واملعركة اليوم معركة دفاعية
مفرو�ضة على م�صر وعلى العرب ،و�إ�سرائيل هي التي بد�أتها ،و�أو�ضح
له �أن الأمر انتهى بالن�سبة �إليه عند هذه املرحلة التي حقق فيها ثالثة
جن��اح��ات :رف��ع ال�ضغط ع��ن �سورية ،واخل�لا���ص م��ن ق��وات ال�ط��وارئ
ومو�ضوع خليج العقبة وهو يرجو �أال ي��زداد املوقف توتراً ،وقد طلب
م��ن ال�شقريي االت���ص��ال بدم�شق م��ن �أج��ل االب�ت�ع��اد ع��ن ك��ل م��ا يزيد
التوتر وي�شعله.
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ظ��ل ال�شقريي يتابع الأخ �ب��ار وي�ترق��ب الأح� ��داث ،وك��ان �شديد
االن�ت�ب��اه �إل��ى ك��ل م��ا ي�صدر ع��ن وا��ش�ن�ط��ن ،لأن ق��رار �إ��س��رائ�ي��ل حول
احلرب ،يف حقيقته قرار الواليات املتحدة ،ويف هذه الأثناء جاء الأمني
العام للأمم املتحدة يوثانت �إلى القاهرة ،فاجتمع به ال�شقريي بحكم
ال�صداقة التي تربط بينهما منذ �أيام العمل يف الأمم املتحدة ،وقد دار
بينهما حديث طويل طلب فيه يوثانت من ال�شقريي �أن ي�ساعده يف
�إقناع القاهرة بقبول �أفكاره التي �سيقرتحها من �أجل تهدئة املوقف،
ثم اخ�بره يوثانت حينما زاره ثانية مودعاً �أن الرئي�س عبد النا�صر
ال يريد احل��رب ،لكنه ال يعرف� ،أو ال ي�ضمن �إ�سرائيل ،و�أن��ه يخ�شى
�أن ي�ؤدي النزاع حول خليج العقبة �إلى ن�شوب �صدام �شامل يف ال�شرق
الأدنى.
تتبع ال�شقريي خطابات عبد النا�صر الثالثة التي �ألقاها يف 26
و 28و  1967/5/29بعقله وقلبه ،وراجعها ودر�س مقاطعها ،كذلك زار
ال�سفري ال�سوفييتي يف القاهرة ثالث مرات ،حماو ًال التعرف �إلى موقف
االحتاد ال�سوفييتي من تطور الأح��داث ،لكنه مل ي�سرتح �إلى ح�صيلة
هذه اللقاءات ،وظل على غري يقني من املوقف ال�سوفييتي ،يف حني كان
على يقني من موقف الواليات املتحدة املعادي ،و�أخذ ي�ستطلع �أخبار
�إ�سرائيل ويراجع خمتلف ال�صحف ،فاجتمع لديه من القرائن ما يثبت
�أن تواط�ؤاً �أمريكياً �إ�سرائيلياً قد دبر يف وا�شنطن ،و�أن �إ�سرائيل قررت
�أن حتارب يف الوقت املنا�سب ،ومل يبق �إال �أن حتدد �ساعة ال�صفر ،و�أخذ
املتطوعون اليهود يتوافدون عليها من كل مكان ،ف��ازدادت خماوفه،
خا�صة �أنه يعرف �أكرث من غريه �أن العرب غري قادرين على احلرب،
ولي�سوا م�ستعدين لها.
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و�صل امللك ح�سني �إلى القاهرة يف  1967/5/30ب�صورة مفاجئة ،فقد
كانت العالقات امل�صرية -الأردنية يف غاية ال�سوء ،وقد طلب الرئي�س
عبد النا�صر ب�إحلاح من ال�شقريي �أن يح�ضر اجتماعاته بامللك ح�سني
لإزالة �سوء التفاهم بني الأردن واملنظمة ،من �أجل الظروف احلا�ضرة
واملعركة املقبلة ،وانتهى النقا�ش بني ال�شقريي وامللك �إلى موافقة امللك
على ا�ستئناف املنظمة ن�شاطها يف الأردن ،وعلى عودة مكتبها يف القد�س
�إلى العمل ،واقرتح ال�شقريي �أن ي�سافر مع امللك �إلى الأردن يف طائرته،
لأن الأمر ال يحتمل الت�أجيل.
ع��اد ال�شقريي �إل ��ى بيته ليع ّد نف�سه لل�سفر ،يف ح�ين ان�صرف
الرئي�س عبد النا�صر وامللك ح�سني لإع��داد معاهدة الدفاع امل�شرتك
بني م�صر والأردن ،ومل تتح لل�شقريي فر�صة مقابلة زمالئه يف اللجنة
التنفيذية ،ورجع �إلى ق�صر القبة ،حيث كانت اال�ستعدادات قائمة على
قدم و�ساق حلفل توقيع املعاهدة ،وقد �أ�صر الرئي�س عبد النا�صر على �أن
يح�ضر ال�شقريي االحتفال ،ويجل�س معهما ،ويخطب فيه ،وبعد تبادل
الرئي�س وامللك الكلمات� ،ألقى ال�شقريي كلمة ق�صرية رجا فيها اهلل
تعالى �أن ينتقل هذا االتفاق من الورق �إلى امليدان بكل �أمانة و�إخال�ص.
جل�س ال�شقريي يف الطائرة يت�صفح اتفاقية الدفاع امل�شرتك التي
وقعت ،فلم يجد فيها جديداً ،وملا �س�أله امللك ح�سني عن ر�أيه� ،صارحه
ب�أنه ال يرتاح �إال �إذا �سمح امللك لقوات جي�ش التحرير الفل�سطيني
املوجودة يف درعا (�سورية) بالدخول �إلى الأردن والتمركز يف القد�س،
فا�ستمهله امللك حتى يجد لذلك �صيغة منا�سبة ،وحتى يت�شاور مع
القادة الع�سكريني ،وقد �أطلع ال�شقريي امللك على خماوفه على القد�س،
وحاول �أن يزيل تردده.
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ومل��ا و��ص�ل��ت ال�ط��ائ��رة �إل ��ى ع�م��ان خ��رج ال�شعب للرتحيب بهما،
وان�صرف ال�شقريي �إلى الفندق ،وجاءته الوفود الفل�سطينية املختلفة،
والتقى �أ�صدقاءه القدامى ،واجتمع يف اليوم التايل مع امللك ح�سني
وال�شريف نا�صر بن جميل لبحث خطة التعاون والتن�سيق بني الأردن
واملنظمة ،ثم �سافر �إل��ى القد�س يف اليوم نف�سه ،وفتح مكتب املنظمة
املغلق ،ورجع �إلى فندقه يف القد�س لي�ستقبل الوفود التي تقاطرت من
كل �أنحاء ال�ضفة ،وعر�ض عليها �أو�ضاع الق�ضية الفل�سطينية ،و�شرح
لها ما جرى يف اجتماع ق�صر القـبة.
غ��ادر ال�شقريي القد�س يف الليلة نف�سها عائداً �إل��ى عمان وذهب
يف اليوم التايل مع ال�شريف نا�صر يف جولة تفقدية لقـطعات اجلي�ش
الأردين يف ال�ضفة الغربية ،وعاد �آخر النهار �إلى ق�صر امللك يف احل ّمر،
ف�أخرب امللك بانطباعاته ،و�أثنى على اجلي�ش الأردين ،لكنه بينّ له �أنه
ال ب ّد من دعم اجليو�ش العربية الأخ��رى ،لأن اجلي�ش الأردين وحده
ال ي�ستطيع ال�صمود �أم��ام القوات الإ�سرائيلية ،و�أن هذا الدعم يجب
�أن يتم يف �أ�سرع وق��ت ،لأن املعركة قريبة ،بدليل ما تذيعه الإذاع��ات
الإ�سرائيلية وتن�شره ال�صحف ال�صهيونية ،وما اتخذته جلنة ال�صليب
الأحمر من احتياطات الطوارئ يف املنطقة ملجابهة احتمال احلرب ،وقد
�أب��دى ال�شقريي قلقه على القد�س ،فال�شعب �أع��زل ،واملدينة معر�ضة
لل�سقوط يف �أي وقت ،والدفاع عنها يجب �أن يكون من الداخل بحرب
�شوارع ،ال من اخلارج ،وعاد يكرر طلبه بال�سماح بدخول كتائب جي�ش
التحرير الفل�سطيني من �سورية �إلى القد�س.
�أم�ضى ال�شقريي املدة الواقعة بني �صباح يوم اجلمعة 1967/6/2
و�صباح االثنني  1967/6/5يف القد�س وذهب مع وفود الفل�سطينيني
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من خمتلف �أنحاء ال�ضفة �إلى امل�سجد الأق�صى لي�ؤدوا �صالة اجلمعة،
وكان يوماً م�شهوداً ،خطب فيه ال�شقريي بعد ال�صالة ،و�شدد على وحدة
الأمة ،ثم عاد �إلى فندقه ي�سرتيح قلي ً
ال ،فمرت به اخلواطر الكثرية
وهو يرى ا�ستعدادات اليهود ،وحفر اخلنادق وو�ضع �أكيا�س الرمل ،يف
حني كانت القد�س القدمية نائمة بال ا�ستعداد.
ات�صل امل�شري عبد احلكيم عامر بال�شقريي يخربه ب��أن الفريق
طاهر يحيى قد جاء �إلى م�صر ليوقع على بروتوكول ان�ضمام العراق
�إل��ى اتفاقية الدفاع مل�شرتك مع الأردن و�أن��ه �سي�سافر غ��داً �إل��ى عمان
ليوقع مع امللك ح�سني االتفاقية وطلب منه �أن يكون يف عمان ليقابل
الفريق يحيى ويح�ضر توقيع االتفاقية.
انطلق ال�شقريي �صباح اخلام�س من ح��زي��ران،م��ع �سائقه� ،إلى
عمان ،ويف الطريق �سمع من الراديو �أخبار ن�شوب املعركة والبالغات
الع�سكرية ،وملا و�صل �إلى عمان اجته فوراً �إلى ال�سفارة العراقية ،فعلم �أن
القوات العراقية �ست�صل هذا اليوم ،ثم اجته �إلى مبنى القيادة العامة،
والى غرفة العمليات الع�سكرية ،حيث كان امللك ح�سني والفريق عبد
املنعم ريا�ض ،الذي تولى القيادة الأردنية  -امل�صرية امل�شرتكة ،واللواء
عامر خما�ش وال�شريف نا�صر واللواء عاطف املجايل ،وقد نقلوا �إليه
�أخ�ب��اراً مطمئنة �أول الأم��ر ،ثم و�صل خرب �ضرب امل�ط��ارات الأردن�ي��ة
وحتطيم الطريان الأردين ،ففزع اجلميع ،ذهل ال�شقريي ومن معه
مبا كانت الإذاعات الإ�سرائيلية تذيعه عن �سري املعارك وعن اال�ستيالء
على ع��دد م��ن م��دن ال�ضفة وغ��زة ،ف ��أدرك �أن اخلطر كبري ،لكنه مل
يت�صور �آنذاك حجم الكارثة ،عاد �إلى فندق الأردن وظل �ساهراً ي�ستمع
�إلى الإذاعات علها تنقل �إليه �أخبار االنت�صارات العربية ،ثم نام ما بقي
من ليلته مت�أملاً خائفاً.

195

الفريق عبد املنعم ريا�ض

�صحا يف اليوم التايل على �أخبار �إذاع��ة القاهرة التي كانت مت أ
ل
النف�س �إحباطاً وخوفاً ،فـ�أ�سرع �إلى غرفة العمليات ،ف�أُخرب �أن املوقف
غري ح�سن ،و�أن ال�ضفة �ساقطة ال حمالة ،وكاد يفجع ملا �سمع ،وهاله �أن
ت�سقط القد�س وال�ضفة ،وتتابعت الأخبار الكئيبة ،وكان �آخرها موافقة
القيادة يف م�صر على اقرتاح الأردن �سحب اجلي�ش �إلى ال�ضفة ال�شرقية
و�إخالء ال�ضفة الغربية ،وبرقية عبد النا�صر التي تعرتف بالهزمية،
ف�صعق ال�شقريي من ال�سرعة التي حلت بها الهزمية بالعرب.
عاد ال�شقريي �إل��ى الفندق ،وات�صل به رج��ال املنظمة عن طريق
موفد لهم ،واخربوه عن و�ضع القد�س ال�سيئ ،ونقلوا �إليه مطالبهم،
ويف اليوم التايل دعاه عبد املنعم ريا�ض �إلى غرفة العمليات حيث كان
امللك ح�سني واجلميع ومعهم برقية من الرئي�س عبد النا�صر تُ�شعر
بانهيار اجلبهة امل�صرية ،فعاد �إلى الفندق حزيناً كا�سف البال ،وتعطلت
م�شاعره وهو ي�سمع �إذاعة �إ�سرائيل وهي تعلن �سقوط القد�س ومعظم
ال�ضفة ،و�صالة زعماء اليهود عند "حائط املبكى".
مل يحتمل ال�شقريي البقاء يف عمان بعد �سقوط القد�س ،فعزم
على العودة �إل��ى القاهرة عن طريق دم�شق وب�يروت ،وانطلق  -بدون
زيارة دار القيادة العامة � -إلى دم�شق ،و�شاهد يف الطريق ارتال الآليات
العراقية املدمرة ،وكانت يف طريقها �إلى امليدان دون غطاء جوي ،ويف
درعا انتقل �إلى مقر قيادة جي�ش التحرير الفل�سطيني الذي ُو�ضع ب�إمرة
اجلي�ش ال�سوري ،واتخذ مواقعه على اخلطوط الأمامية ،وطلب من
هناك مقابلة رئي�س اجلمهورية ال�سورية ،فحملته �سيارة من �سيارات
الدولة �إلى مقر الرئا�سة ،حيت التقى الرئي�س ال�سوري ،ودار بينهما
حوار م�ؤمل حول الأو�ضاع  -وع ّرج بعد املقابلة على مكتب املنظمة يف
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دم�شق ،حيث ر�أى مئات الفل�سطينيني يتجمعون حوله يبدون رغبتهم
يف التطوع ،ويطلبون ال�سالح وهم ال يعملون �أن كل �شيء قد انتهى �إلى
هزمية ،فان�سحب ال�شقريي من �أمام املكتب ،ومل يدخله ،وتابع �سفره
�إلى بريوت ،حيث مل يجد طائرة تقله �إلى القاهرة ،لأن الأجواء مغلقة.
ق�ضى ال�شقريي خم�سة �أي��ام يف ب�يروت (م��ن  )1967/6/13-8يف
الفندق ي�ستمع �إلى الزائرين والأ�صدقاء وال�صحفيني ،ويتحمل الكثري
مما دار من لغط حوله وحنق عليه وعلى امللوك والر�ؤ�ساء ،ال �سيما عبد
وتنحيه عن رئا�سة
النا�صر ،ويف هذه الأيام �أعلن عبد النا�صر ا�ستقالته ّ
اجلمهورية ،ث ّم �أعلن ا�ستعداده للبقاء يف مكانه ,حتى تنتهي الفرتة
التي ميكن فيها �إزالة �آثار العدوان.
كان �شغل ال�شقريي �أثناء �أي��ام انتظاره� ،أن يتابع حترك جمل�س
الأم��ن يف نيويورك ،وحت��رك �إ�سرائيل على الأر���ض العربية ،وملا طال
انتظاره يف ب�يروت� ،سافر �إلى �أثينا ،ومنها �إلى ليبيا ،حيث �أق��ام� ،إلى
�أن و�صلت �أول طائرة رك��اب من القاهرة ،فعاد عليها  ،وكانت عودته
مفاجئة لأ�سرته التي مل تكن تدري من �أمره �سوى �أنه �سافر مع امللك
ح�سني ثم انقطعت �أخباره بعد ذلك ،وقد ر�أى ال�شقريي بعد عودته �إلى
مكتبه كل �شيء يف مكانه ،لكن الوجوه تغريت ،فر�سمت على مالحمها
الك�آبة والذ ّلة.
�أم�ضى ال�شقريي الن�صف الثاين من �شهر حزيران مع بريد امللوك
والر�ؤ�ساء ،وك��ان من تقاليدهم ،رم��زاً العرتافهم مبنظمة التحرير،
�إر�سال خطبهم وت�صريحاتهم ور�سائلهم التي يتبادلونها �إلى ال�شقريي،
وكان طبيعياً �أن ت�صبح حرب حزيران ميداناً خ�صباً للر�سائل ،حتدد
املواقف واملواقع  .لذلك اهتم ال�شقريي بهذا الربيد ،يقر�أه ويت�أمل فيه
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ليحدد مكانه يف املعركة ،وكانت ت�صله �أي�ضاً تقارير مكاتب املنظمة يف
الوطن العربي وهي تتحدث عن موقف ال�شعب �أثناء املعركة ،واندفاعه
ورغبته يف القتال.
قابل ال�شقريي يف دار ال�سفارة اجلزائرية وزير اخلارجية اجلزائري
عبد العزيز بوتفليقة الذي جاء �إلى القاهرة ليطلع الرئي�س جمال عبد
النا�صر على ما دار يف مو�سكو خالل يومي الزيارة العاجلة التي قام بها
الرئي�س اجلزائري هواري بومدين يف ،1967/6/14وابلغه �أن الرئي�س
اجل��زائ��ري نقل �إل��ى ال�سوفييت م�شاعر اال�ستياء ال�ت��ي تعم الوطن
العربي جتاه االحتاد ال�سوفييتي ،وحتميله جانباً كبرياً من امل�س�ؤولية
يف الهزمية ،و�أعلمه �أن مو�سكو التزمت تقدمي جميع الأ�سلحة مل�صر
و�سورية من �أجل �إزالة �آثار العدوان ،وكان ال�شقريي مت�أملا من موقف
االحت��اد ال�سوفييتي ال�ل�ّيننّ يف ت�أييد ال�ع��رب مقابل امل��وق��ف الأمريكي
ال�صلب يف ت�أييد �إ�سرائيل ،ومن عدم �سعيه لإجبار �إ�سرائيل على اجلالء
عن الأرا�ضي العربية ،كما حدث يف عهد خرو�شوف عام .1956
ح�ضر ال�شقريي اجتماع وزراء اخلارجية ال�ع��رب يف الكويت يف
 1967/6/17لبحث �آثار العدوان ،وقد دام االجتماع ن�صف يوم ون�صف
ليلة� ،سارع بعده الوزراء �إلى نيويورك حل�ضور الدورة الطارئة للأمم
املتحدة بدعوة من االحتاد ال�سوفييتي  .وكان من ر�أي ال�شقريي البقاء
يف الكويت وقتاً كافياً ي�سمح بدرا�سة خطة �شاملة للت�صدي للعدوان
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ح�ت��ى ي��ذه��ب ال� ��وزراء ال �ع��رب �إل ��ى الأم ��م امل�ت�ح��دة وه��م
يتحدثون بل�سان واحد ،لكن ر�أيه مل ي�ستجب له ،ف�سافر ال��وزراء �إلى
نيويورك ليجابهوا �إ�سرائيل امل�ؤيدة من �أمريكا التي كانت تعلن �أنها
لن تتزحزح من املناطق املحتلة ،و�ست�ضم القد�س القدمية �إلى القد�س
اجلديدة وتعلنهما عا�صمة موحدة لإ�سرائيل.
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ظل ال�شقريي يف القاهرة يت�سقّط الأخبار ،ويقر�أ التقارير الواردة
من نيويورك ،ويرت�سخ يف نف�سه "�أن الهزمية يف الوطن ال ميكن معها
انت�صار يف الأمم املتحدة ،فان الغلبة يف الأمم املتحدة للمنت�صرين ،ولو
كانوا على باطل ،والهزمية للمهزومني ،ولو كانوا على حق".
وكان ال�شقريي يف جملة م�ستقبلي الرئي�س ال�سوفييتي بودغورين
واملار�شال زخ��اروف رئي�س �أرك��ان اجلي�ش ال�سوفييتي والوفد املرافق
لهما عند زيارتهما القاهرة يف  ،1967/6/20والحظ الهدوء والتحفظ
يف كالم الرئي�س ال�سوفييتي ،والبعد عن االلتزام ب�شيء حازم حا�سم ،يف
حني كان يتوقع حزماً �أكرب ،والتزاماً �أو�ضح.
ب��د�أ يف مطلع ال�شهر ال�سابع حت��رك عربي متالحق على �أعلى
امل�ستويات ،ف��زار بومدين القاهرة يف  ،1967/7/9والتقاه ال�شقريي،
وبينّ الرئي�س اجلزائري وجهة نظره ،و�أنه كان يرى ا�ستمرار املعركة
وعدم املوافقة على قرار جمل�س الأمن وقف �إطالق النار ،و�س�أله عن
موقف ال�شعب الفل�سطيني ودوره ،ف�أبدى ال�شقريي اال�ستعداد لو�ضع
جميع �إم�ك��ان�ي��ات ال�شعب الفل�سطيني يف امل�ع��رك��ة ،و�أع�ل�م��ه �أن جي�ش
التحرير جاهز م�ستعد.
عقدت يف القاهرة يف منت�صف متوز  1967قمة عربية م�صغرة من
م�صر واجلزائر و�سورية والعراق وال�سودان ،وح�ضر ال�شقريي جانباً
من االجتماعات ،والتقى بع�ض الر�ؤ�ساء يف لقاءات ثنائية ،وكان حمور
احلديث ا�ستئناف القتال وتعبئة ال�ق��درات العربية للمعركة ،وجاء
�إل��ى القاهرة يف ه��ذه الفرتة ياكوف م��ال��ك( )47نائب وزي��ر اخلارجية
ال�سوفييتية يحمل مقرتحات لت�سوية �أزم��ة ال�شرق الأو��س��ط ،وقابل
الر�ؤ�ساء اخلم�سة ،والتقاه ال�شقريي مرات ،ومل يجد من الر�ؤ�ساء ومن
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ال�شقريي موافقة على مقرتحاته التي تدعو �إلى االعرتاف ب�إ�سرائيل
و�إزال ��ة ح��ال��ة احل��رب يف �سبيل االن�سحاب م��ن الأرا� �ض��ي املحتلة عام
 ،1967و�أب��دى له ال�شقريي ر�أيه يف �أن يف مقرتحاته ت�صفية للق�ضية
الفل�سطينية.
ويف ذكرى عيد الثورة اخلام�س ع�شر ( ،)1967/7/23خطب عبد
النا�صر لأول م��رة بعد النك�سة ،وك��ان ال�شقريي يجل�س على املن�صة
الرئي�سية يف جامعة القاهرة ،وطلب منه الرئي�س عبد النا�صر بعد
اخلطاب �أن ي��زوره يف منزله يف اليوم التايل ،لأن��ه مل يجتمع به منذ
�سافر مع امللك ح�سني قبل النك�سة ،ويف اليوم التايل روى ال�شقريي
لعبد النا�صر ما جرى ،ثم بد�أ عبد النا�صر يتحدث عن املعركة ،وعن
الأخطاء ،وامل�س�ؤوليات مبرارة وحزن ،و�شعر ال�شقريي �أنه كان ينف�س
عما يف نف�سه مما ال ي�ستطيع اجلهر به ،فحاول �أن يخفف عنه.
وقدم املار�شال تيتو �إلى القاهرة يف  ،1967/8/10يحمل م�شروعاً
حلل �أزم��ة ال�شرق الأو��س��ط ين�ص على ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية
حتت �إ�شراف مراقبي الأمم املتحدة ،وقيام جمل�س الأمن ب�ضمان حدود
و�أمن جميع دول املنطقة ،ريثما يتم حل نهائي للق�ضية ،وقد اجتمع
ال�شقريي بالرئي�س اليوغ�ساليف ،و�أب��دى له ر�أيه يف امل�شروع ،وبني له
�أن ال�شعب الفل�سطيني ،وهو لي�س فريقاً يف الأمم املتحدة ،ال ميكن �أن
يقبل هذا امل�شروع ،لأنه يرتك ق�ضية فل�سطني مبجموعها بدون حل،
بني يدي جمل�س الأمن الذي ت�سيطر عليه �أمريكا.
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اجتمع وزراء اخلارجية العرب يف اخلرطوم يف  ،1967/8/1للتمهيد
والإعداد مل�ؤمتر القمة الذي اتفق الر�ؤ�ساء اخلم�سة على الدعوة �إليه
�أثناء اجتماعهم يف القاهرة يف ال�شهر املا�ضي  ،وح�ضر ال�شقريي اجتماع
اخلرطوم وتقدم با�سم ال�شعب الفل�سطيني ،مبجموعة من املقرتحات
ال�سيا�سية والإعالمية والع�سكرية لتكون �أ�سا�ساً خلطة عربية �شاملة
لإزال� ��ة �آث ��ار ال �ع��دوان�ين ،ال�لاح��ق وال���س��اب��ق ،وق��د ظ�ه��رت يف امل��ؤمت��ر
تناق�ضات ال��دول العربية واختالفاتها ،وا�صطدم ال�شقريي بوزير
اخلارجية التون�سي ،واحتدمت املناق�شة بينهما ح�ين طالب بق�صر
االجتماعات على الوزراء دون ال�شقريي ،فهدد ال�شقريي باالن�سحاب،
و�أ�صدر بياناً �صحفياً عنيفاً رد به على بيان املندوب التون�سي.
تو�سط عدد من املندوبني لتهدئة اجلو ،وتوتر جو امل�ؤمتر ثانية
حني طالب ال�شقريي ب�ضرورة فتح اجلبهة االقت�صادية يف املعركة،
وا�ستخدام النفط �سالحاً فيها ،وانتهى الأم��ر ب�إرجاء بحث اجلوانب
ال�سيا�سية ملو�ضوع ال �ب�ترول ،ودع ��وة وزراء ال�ع��رب املخت�صني (امل��ال
واالقت�صاد وال �ب�ترول) لبحث املو�ضوع م��ن جميع جوانبه ،وتقدمي
تقرير بنتيجة �أبحاثهم وتو�صياتهم �إل��ى اجتماع وزراء اخلارجية
الثاين يف  ،1967/8/26حتى يكون كل �شيء جاهزاً �أمام م�ؤمتر القمة
املقرر عقده يف .1967/8/29
ت ��أخ��رت دع��وة ال�شقريي �إل��ى م ��ؤمت��ر قمة اخل��رط��وم لأن ع��دداً
من الر�ؤ�ساء ك��ان يعار�ض وج��وده ،ووقعت حكومة ال�سودان امل�ضيفة
يف ح�يرة ،لأنها ال ت�ستطيع �أن تقرر وحدها ا�ستبعاد رئي�س منظمة
التحرير ،وال ت�ستطيع من جهة �أخرى� ،إغ�ضاب بع�ض امللوك والر�ؤ�ساء،
وكان ال�شقريي زاهداً حقاً يف ح�ضور امل�ؤمتر ،لكنه ر�أى �أنه ال ي�صح ،من
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�أجل الق�ضية الفل�سطينية� ،أن ير�ضى بهذه ال�سابقة ،وتغيب املنظمة
عن ال�ساحة ،لذلك خطر يف نف�سه خاطر ج��رى ،فبعث مدير مكتب
املنظمة يف بريوت �إلى ال�سودان ،ليذكر بالدعوة ،وليهدد –�إن ف�شل–
ب�أن ال�شقريي �سيح�ضر �إلى ال�سودان ،و�سيذهب �إلى اجلامع الكبري،
ويعلن من على منربه لل�شعب ال�سوداين �أنه �ضيف ال�شعب ،و�أن امللوك
والر�ؤ�ساء ،ومعهم حكومة ال�سودان يريدون ا�ستبعاد منظمة التحرير
من ح�ضور امل�ؤمتر ،جنحت اخلطة� ،إذ و�صلته برقية دعوة �إلى امل�ؤمتر
بعد � 48ساعة ،ف�سافر يف م�ساء اليوم نف�سه �إلى اخلرطوم ،وا�ستقبله
رئي�س الوزراء حممد �أحمد حمجوب.
ذهب ال�شقريي يف اليوم التايل حل�ضور اجتماع وزراء اخلارجية
ال��ذي كان يعد ج��دول �أعمال امل�ؤمتر ،ويهيئ التو�صيات والدرا�سات،
وقدم يف االجتماع ملفاً كام ً
ال عن مو�ضوع ا�ستخدام ال�سالح االقت�صادي
يف املعركة ،بعد �أن ق��دم م�ن��دوب ال�ع��راق م�شروع بلده ع��ن (التكامل
االقت�صادي).
رف�ض ال�شقريي �أن يكتفي وزراء اخلارجية ب�إحالة املو�ضوع �إلى
م�ؤمتر الر�ؤ�ساء وامللوك ،وطلب الت�صويت عليه ملعرفة من يوافق على
تو�صيات بغداد ومن ال يوافق ،حتى يعرف الر�أي العام العربي حقائق
الأمور ،و�أوقف النقا�ش خ�شية تطوره �إلى خالف واتفق يف الكوالي�س
يح�سن �إحالة
على �أن ال داعي للت�صويت حتى ال يحدث �شقاق ،وعلى �أنه ُ
مو�ضوع النفط �إلى امللوك والر�ؤ�ساء.
ق��دم ال���ش�ق�يري ،ب��ا��س��م امل�ن�ظ�م��ة ،ورق ��ة ع�م��ل للمناق�شة �ضمنها
اق�تراح��ات على ال�صعيد الفل�سطيني وال�صعيد ال�ع��رب��ي ،وال�صعيد
ال��دويل ،و�أ��ص� ّر على �أن يناق�شها وزراء اخلارجية ،ويتخذوا ب�ش�أنها
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قراراتهم ،و�أال يكتفي ب�إحالتها �إلى امللوك والر�ؤ�ساء مع جدول الأعمال,
وتوتر جو االجتماع ثانية وانتهى الأمر ب�إحالة اقرتاحات املنظمة �إلى
جلنة فرعية لدرا�ستها ،وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها.
خرج ال�شقريي مع الوزراء وال�سفراء ال�ستقبال امللوك والر�ؤ�ساء
و�سط ح�شود ال�شعب ال�سوداين ،وك�أنها خرجت ت�ستقبل �آمالها املرجوة
ون�صرها امل�ستقبلي ،وهي ال تدري ما يجري داخل االجتماعات املغلقة
.وتوافد القادمون ،وك��ان �آخرهم الرئي�س جمال عبد النا�صر وامللك
في�صل ،وت�خ�ل��ف ع��ن ح���ض��ور امل ��ؤمت��ر ال��رئ�ي���س��ان اجل��زائ��ري ه��واري
بومدين وال�سوري نور الدين الأتا�سي.
افتتح الرئي�س ال�سوداين �إ�سماعيل الأزهري اجلل�سة الأولى م�ساء
الثالثاء  1967/8/29يف جو غري م�سرتخ ،لمِ َا بني الر�ؤ�ساء ،و�ألقى كلمة
دع��ا فيها اجلميع ال��ى نبذ التناحر  .ويف الليل ج��رى لقاء مغلق بني
امللك في�صل والرئي�س عبد النا�صر يف منزل رئي�س الوزراء ال�سوداين،
مل يعرف �أح��د كنهه ،ويف اليوم التايل حت��دث عبد النا�صر يف جل�سة
�شبه مغلقة للم�ؤمتر ،وخلّ�ص على مدى �ساعتني الو�ضع قبل النك�سة
وبعدها ،وقدم اقرتاحاته لقيام عمل عربي موحد على اجلبهات الثالث
الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
حتدث باقي امللوك والر�ؤ�ساء عدا امللك في�صل ،وجاء دور ال�شقريي،
ف��أل�ق��ى كلمة ،ك��ان��ت –على خ�لاف عادته– مكتوبة حتى ي��وح��ي ملن
ي�سمعه �أن�ه��ا بعيدة ع��ن العاطفة واالرجت ��ال ،وق��د خل�ص يف بدايتها
االجتاه الغالب يف امل�ؤمتر يف ا�ستبعاد ا�ستئناف القتال يف وقت قريب،
وبينّ �أن هذا االجت��اه ال ميثل �إرادة ال�شعوب العربية وت�صميمها على
احتمال الت�ضحية ،وقدم خطة بديلة ترتابط فيها اجلوانب الع�سكرية
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واالقت�صادية وال�سيا�سية ،و�أكد فيها املبادئ الأربعة التالية :ال �صلح مع
�إ�سرائيل ،وال تفاو�ض ،وال تعاي�ش ،وال انفراد بقبول �أي حل للق�ضية
الفل�سطينية.
كانت كلمة ال�شقريي مبقام �إن��ذار للملوك والر�ؤ�ساء ،وا�ستنكار
للم�صري الذي �سينتهي �إليه امل�ؤمتر �إذا ظل على حاله من الرتاخي،
وقد بيت ال�شقريي يف نف�سه �أم��راً ،لأن��ه �أح�س �أن م�سريته مع امللوك
والر�ؤ�ساء قد طالت بدون فائدة ،ودع��اه الرئي�س جمال عبد النا�صر
م�ساء لتناول الع�شاء منفردين يف جناحه ،وقد ان�ساقا يف حديث طويل
و�صريح� ،س�أله فيه عبد النا�صر عن كلمته ،وعن الأ�سباب التي حملته
�إلى هذا املوقف (النا�شف) ،فروى له بع�ض ما عاناه من الدول العربية
منذ �إن�شاء الكيان الفل�سطيني ،و�صارحه ب ��أن الأم��ر قد بلغ مرحلة
خطرية ال يجوز ال�سكوت عنها �أو ال�صرب عليها ،ف�إما م�سرية �صحيحة
ووف��اء بااللتزامات ،و�إم��ا مكا�شفة الأم��ة العربية باحلقيقة وانتهاج
م�سرية ن�ضالية ق��ومي��ة ،ي�سري فيها م��ن ي�سري ،ويتخلف عنها من
يتخلف ،ثم بينّ له الرئي�س عبد النا�صر �سيا�سته يف هذا امل�ؤمتر ،والتي
تقوم على احل�صول على املمكن.
ف��رد ال�شقريي ب ��أن املمكن �أم��ر ن�سبي ،وال ب��د م��ن ا�ستغالل املد
ال�شعبي العربي للح�صول على (ممكن) قوي ،وكان عبد النا�صر ي�ؤكد
احلاجة �إلى احلكومات العربية يف هذه املرحلة ،يف حني كان ال�شقريي
ي�شدد على دور ال�شعوب.
بد�أت اجلل�سة التالية عند ظهر اليوم التايل ،وكان اجلو م�شحوناً
بت�أثري كالم ال�شقريي ،وجرى نقا�ش حول العمل الفدائي ،والع�سكري،
والقيادة العربية املوحدة ،ثم اقرتح الرئي�س عبد النا�صر ،وب�سرعة� ،أن
ي�ست�أنف �ضخ النفط ،على �أن ت�ساعد دول النفط الدول املعتدى عليها.
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مت الأم ��ر ب�سرعة ،وات�ف��ق ال�ط��رف��ان النقي�ضان  -امل�ل��ك في�صل
والرئي�س عبدالنا�صر -و�صيغ ال�ق��رار ،وح��ددت مبالغ الإع��ان��ات ،مبا
ّ
دل على �أن كل �شيء كان مرتباً من قبل ،يف االجتماع الذي عقد بني
الرئي�س عبد النا�صر وامللك في�صل يف منزل حممد �أحمد حمجوب.
توتر جو امل�ؤمتر حني بينّ ال�شقريي -بحزم� -أن ق�ضية فل�سطني
بالرغم من كونها ق�ضية عربية ،فهي ق�ضية �شعب فل�سطني ،ول�شعبها
الكلمة الأولى يف تقرير م�صريه ،ومنظمة التحرير وحدها ،التي متثل
ال�شعب الفل�سطيني وتتحدث بل�سانه ،وال ميلك �أح��د غ�ير ال�شعب
الفل�سطيني �أن يوافق على �أي حل للق�ضية الفل�سطينية ،و�أو�ضح �أن
خربته ب�إ�سرائيل تدفعه �إلى رف�ض ال��ر�أي الذي ينادي باحلاجة �إلى
العمل ال�سيا�سي ،لأن��ه ال بد من ثمن بدفعه العرب ،والثمن ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ت�صفية نهائية  ،وهو ال يعتقد �أن ال�ضفة الغربية،
�أو غريها من املناطق املحتلة ميكن �أن تعود �سلماً وبالعمل ال�سيا�سي.
�أثارت كلمات ال�شقريي نقا�شاً طوي ً
ال حامياً ،ظل فيه على �صالبته
ومعار�ضته ،حتى لعبد النا�صر فيما قاله وطرحه ،لذلك بادر الرئي�س
الأزهري �إلى ت�أجيل اجلل�سة �إلى اليوم التايل ،وظل ال�شقريي متم�سكاً
مبوقفه رغم تو�سط بع�ض الوزراء الذين �سعوا لتليني موقفه.
ومل��ا ا�ست�ؤنفت اجلل�سة الرابعة والأخ�ي�رة يف ال�ي��وم ال�ت��ايل� ،أك��د
املجتمعون احلاجة �إلى ال�سري يف خطوات العمل ال�سيا�سي �إلى جانب
العمل الع�سكري ،واجتهوا �إلى و�ضع القرارات  ،فذكرهم ال�شقريي بـ�أن
جدول الأعمال مل ُيبحث بكامله بعد ،وبقي منه �إزالة �آثار العدوان على
امل�ستوى الع�سكري ،وو�ضع خطة عربية �شاملة بعيدة املدى ومتكاملة
�سيا�سيا وع�سكريا واقت�صاديا لدعم الت�ضامن العربي وحتقيق الأهداف
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العربية ،فاعتذر الرئي�س ب�أن امللوك والر�ؤ�ساء لديهم م�س�ؤوليات يف
ب�لاده��م ،وال ب� ّد من عودتهم ،عندئذ �سخر ال�شقريي من �أن ينتهي
امل�ؤمتر كله �إلى تقدمي  135مليون جنيه فقط وال يتخذ �أي قرار �آخر
ناجح ،وا�صطدم مع بع�ض املجتمعني ،واخت ّل نظام اجلل�سة ،فنه�ض
ال�شقريي يحمل �أوراقه وهو يقول�":أنا ل�ست ملكاً لأحر�ص على البقاء
يف امللك ،ول�ست رئي�سا لأحر�ص على البقاء رئي�س جمهورية� ،أنا واحد
من �شعب فقد كل �شيء ،ومل يعد لنا ما نخ�سره لأننا خ�سرنا كل �شيء،
ولكن بقي لنا عقلنا وكرامتنا و�آمالنا� ،إن االجتاه العام يف هذا امل�ؤمتر
ال ي�شجعني على امل�شاركة فيه ،وال �أ�ستطيع �أن �أ�ساهم يف هذه القرارات:
ولذلك ف�إين �أعلن ان�سحابي من امل�ؤمتر".
خ��رج ال�شقريي م��ن االج�ت�م��اع يف ح�ين �أك�م��ل امل�ل��وك وال��ر�ؤ��س��اء
جل�ستهم ،بعد انتهاء اجلل�سة اخلتامية مل�ؤمتر القمة مبا�شرة عقد
ال���ش�ق�يري م ��ؤمت��راً �صحفياً يف ال�ف�ن��دق ،وع��ر���ض يف ب��داي�ت��ه �أ��س�ب��اب
ان�سحاب املنظمة من امل�ؤمتر ،فهي "ال ت�ستطيع �أن ت�شارك يف حتمل
م�س�ؤولية االجتاه العام الذي �سار عليه امللوك والر�ؤ�ساء يف معاجلتهم
ملو�ضوع �إزالة �آثار العدوان" ،وان�صرف بعد امل�ؤمتر �إلى �شرفة الفندق
وهو يح�س �أنه قد ملك حريته بعد عبودية.
غ��ادر ال�شقريي اخلرطوم �إل��ى القاهرة قي اليوم التايل ،وكانت
ال�صحف تقدم قرارات امل�ؤمتر ب�أ�ضخم العناوين ،يف حني �أوردت خرب
ان�سحابه يف زاوية مغمورة ،وظل مو�ضوع ان�سحابه من امل�ؤمتر مطمو�ساً
بعيداً عن انتباه املواطن ،ملا فر�ض من رقابة على ال�صحف والإذاعات
بهذا ال�ش�أن.
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� أم�ضى ال�شقريي وقته يف القاهرة  ،ويف هذه الفرتة عقد جمل�س
الأم��ن جل�سة م�ستعجلة بطلب من وفد اجلمهورية العربية املتحدة
يف  ،1967/11/9وقد انتهت جل�سات املجل�س يف  1967/11/22باملوافقة
ب��الإج�م��اع على ال �ق��رار  242امل �ع��روف ،وك��ان ال�شقريي ليلة �إ� �ص��داره
يتابع الإذاعات الأجنبية وهي تنقل ن�صه بالإنكليزية ،فتم ّلكه اخلوف،
وحتققت خماوفه ،فقد �أعطى القرار لإ�سرائيل �أكرث مما تريد ،و�أعطى
العرب �أق ّل مما يطلبون ،لذلك رحب الإ�سرائيليون بالقرار ،وبقدوم
الدكتور يارنغ ممثل الأمني العام للأمم املتحدة ،فهذا القرار يربط
–لأول مرة– بني االن�سحاب و�إح�لال ال�سالم و�إق��ام��ة ح��دود �آمنة
متفق عليها.
عقد ال�شقريي يف مقر منظمة التحرير بالقاهرة يف 1967/11/24
م�ؤمتراً �صحفياً ليحدد موقف ال�شعب الفل�سطيني من هذا القرار .
وقد �أعلن فيه "رف�ض منظمة التحرير املمثلة لل�شعب الفل�سطيني،
قرار جمل�س الأمن جملة وتف�صيال" ،و�أج��اب عن �أ�سئلة ال�صحفيني،
ال �سيما الأجانب ،مبا ميلك من خربات اكت�سبها من معاي�شة الق�ضية
عمره كله ،وقد ا�ضطر الى ار�سال وقائع امل�ؤمتر �إل��ى �صحف بريوت
كي تن�شر هناك ،بعد �أن �أغفلت �أجهزة الإع�لام امل�صرية احلديث عن
تفا�صيل ما جرى يف امل�ؤمتر.
بعد �أقل من �شهر ،ويف  1967/12/14و�صلت �إلى ال�شقريي مذكرة
قدمها �سبعة من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
يقولون فيها" :حر�صاً على الكيان الفل�سطيني ،وحتقيقاً للوحدة
الوطنية ،ووح��دة الن�ضال امل�سلح ،ومتكينا للمنظمة م��ن الت�صدي
لإحباط املحاوالت والإجراءات املرتتبة على قرار جمل�س الأمن الذي
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ي�ستهدف ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،نعلن �أن��ه ال بد من تنحيكم
من ريا�سة اللجنة التنفيذية للمنظمة �إذا ما �أُريد لها البقاء  .ونطلب
�إليكم التنحي فوراً عن ريا�سة املنظمة لنتمكن ،بالتعاون مع ذوي الر�أي
من �إخواننا �أبناء فل�سطني ،من الو�صول �إلى قيام قيادة جماعية واعية
للمنظمة تعمل على م�ستوى الأحداث".
ق ّدم ال�شقريي ا�ستقالته يف  1967/12/24بناء على عوامل كانت
وراءه ��ا �أو� �ض��اع عربية ودول �ي��ة ،فقد �شعر �أن��ه ق��د خلق �أزم ��ة عربية
بان�سحابه من م�ؤمتر قمة اخلرطوم ،و�أن عدداً من امللوك ال يريدون
التعاون معه ،و�أن��ه �أ�صبح �شخ�صاً غري مرغوب فيه لدى ال��ر�أي العام
الدويل.
مل ينته دور ال�شقريي بخروجه من رئا�سة اللجنة التنفيذية،
وتوقفه عن ممار�سة العمل الر�سمي ،وابتعاده عن واجهة الأح��داث
ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط ،لأن "دور امل�ؤ�س�س ال ينتهي بخروجه،
ما دامت امل�ؤ�س�سة قائمة" ،وقد ظل ي�ؤدي دورة الوطني والقومي ،على
ال�صعيدين الفل�سطيني والعربي� ،إل��ى �أواخ��ر حياته ،وال��ى �أن �أقعده
املر�ض ،وحال بينه وبني الن�شاط والعمل.
وا�صل ال�شقريي االهتمام بال�ش�ؤون الفل�سطينية والعربية ومتابعة
ال�سيا�سة الدولية من موقع املواطن العادي ،وقام بجوالت يف الوطن
العربي ،قادته من �أق�صى امل�شرق �إلى �أق�صى املغرب ،وتعرف خالل ذلك
�إل��ى م�شاعر اجلماهري العربية و�آرائ�ه��ا ب�صدد الق�ضايا العامة التي
ت�شغل بالها وتثري اهتمامها ،وكانت له لقاءات كثرية مع املواطنني
وامل�س�ؤولني هنا وهناك ،عر�ض فيها �آراءه ،ون�صائحه وخرباته ،وعقد
م�ؤمترات �صحفية وكتب ر�سائل كثرية ،ي�ضاف �إلى ذلك ت�أليفه كتبه
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الغنية القيمة التي �سطرها بعد (تقاعده) يف ال�سنوات الإثنتي ع�شرة
الأخرية من حياته .
يقول ال�شقريي يف ر�سالة كتبها من القاهرة �إلى �أحد �أ�صدقائه بعد
�أ�سابيع من ا�ستقالته" :و�إين �أرجو �أن يكون فيما جرى خري لق�ضيتنا
ومنظمتنا ،و�س�أظل يف خدمة الن�ضال العربي ،وفل�سطني يف الطليعة،
حتى النف�س الأخ�ير ،وم��ا �أح�سن ما ق��ال القدماء من ال�صوفية :لو
اطلعتم على الغيب الخرتمت الواقع ،ثم �أردفوا ذلك بقول �آخر �":إن هلل
خوا�ص يف الأزمنة والأمكنة والأ�شخا�ص".
ظ ��ل ال �� �ش �ق�ي�ري 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�سطينية ،يتعاون مع �أي جماعة تق�صده لال�ست�شارة� ،أو لال�ستنارة
بر�أيه ،وي�ستقبلها ب�سعادة ور�ضا ،وال يفرت عن �إبداء الن�صيحة والدعاء
بالتوفيق ،وقد قبل ،ب�سرور واعتزاز ،اختياره ع�ضواً مدى احلياة يف
املجل�س الوطني الفل�سطيني ،تكرمياً لن�ضاله يف �سبيل الق�ضية ،وكان
بيته ال�صيفي يف بلدة كيفون بلبنان ،ومنزله القدمي يف القاهرة ملتقى
رج��االت فل�سطني والعروبة ،يجتمعون عنده ويتدار�سون معه �سبل
التحرير وطريق الوحدة.
ك��ان ال�شقريي ي��ديل ب��آرائ��ه امل�ستخل�صة من جتاربه الطويلة يف
امليدانني العربي والدويل ،ويقدم ذكرياته عن فل�سطني ،تراباً ون�ضا ًال
وق�ص�صاً ،وخالل زياراته البلدان العربية ،كان يحب االلتقاء ب�أ�صدقائه
يب�صرهم ويوعيهم ،وقد ظلت الوحدة العربية الق�ضية الأولى
هناكّ ،
عنده ،يتابعها ،ويراقب م�سريتها و�أثرها يف الق�ضية الفل�سطينية.
كتب يف بع�ض ر�سائله �إلى �أ�صدقائه يف ني�سان  1971بعد قيام احتاد
اجلمهورية العربية" :و�أنا و�إياك من اجليل الذي عا�ش ونا�ضل من �أجل
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الوحدة ،و�إين �أدعو اهلل �أن ينق�ضي الفاحت من �أيلول والوحدة قد جنت
من امل�ؤامرات التي حتيط بها ،و�أن تتج�سد الفكرة على �صورة جدية قادرة
على مواجهة الأح��داث ،و�أن��ه بقدر ارتياحنا للوحدة ،نرى �أن الق�ضية
ت�سري من �سيئ �إلى �أ�سو�أ ،والأو�ضاع الفل�سطينية تكتنفها مرحلة خطرية.
مل يتوقف ال�شقريي ع��ن ار� �س��ال ر�سائله ال��ى امل���س��ؤول�ين ,ومن
ر�سائله يف ه��ذه املرحلة من حياته ر�سالة وجهها �إل��ى م�ؤمتر القمة
العربية ال�سابع يف الرباط عام  ،1974دعا فيها امللوك والر�ؤ�ساء �إلى
احلفاظ على منجزات حرب رم�ضان  1973من امل�ساومات ال�سيا�سية،
ولفت نظرهم �إلى الأخطاء ال�سيا�سية التي وقعت بعد احلرب ،ور�سم
معامل خطة بديلة ال�ستمرار الن�ضال ومتابعته ،م��ؤك��داً �أن "الكفاح
امل�سلح هو طريق التحرير ،وال طريق �سواه" ،وعقد م�ؤمتراً �صحفياً
يف الكويت يف  1977/2/1حمل فيه على االجتاه �إلى الت�سوية ال�سلمية
لأزم��ة ال�شرق الأو��س��ط من خ�لال م�ؤمتر ال�سالم يف جنيف ،ف�أو�ضح
خطورة هذا امل�ؤمتر ،لأنه يقوم على االلتزام بقرار جمل�س الأمن رقم
 ،242ووجه النقد �إلى ال�سيا�سة الأمريكية ،وذ ّك��ر بالقوة االقت�صادية
التي متلكها الدول العربية.
�شارك ال�شقريي يف احلوار الذي دار على �صفحات ال�صحف امل�صرية
يف منت�صف عام  1977عن القومية العربية ،والوحدة العربية ،وت�صدى
بروح علمية هادئة ،لظاهرة الت�شكيك بعروبة م�صر ،بالوحدة العربية،
وقال يف مقدمة ذلك :و�أح�سب �أن من حقي ،بل من واجبي كمواطن
عربي� ،أن �أ�شارك يف هذا احلوار ،و�أال �أتركه مق�صوراً على املفكرين الكبار
من �أبناء م�صر ،وال ي�صح �أن اكتفي بدور القارئ وامل�ستمع ،و�صيحة هذا
احلوار عن الأمة العربية غري بعيدة عن منزيل.
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ك� ّل��ف الأم �ي�ن ال �ع��ام جل��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال���ش�ق�يري يف ع��ام
 1977بو�ضع �صيغة جديدة للجامعة العربية؛ ميثاقاً ،ونظاماً ،و�إدارة
�أ�سا�سية ،وقد قام ،من �أجل ذلك ،بعدد من الزيارات لبع�ض الأقطار
الغربية ،للت�شاور ب�ش�أن امل�شروع الذي بد�أ يعده ,لكن بع�ض الظروف
العربية حالت دون تنفيذ امل�شروع ر�سمياً ،فح ّول م�شروعه �إل��ى مادة
كتاب� ،أُجنزت طباعته قبل وفاته ب�أ�شهر قليلة.
وكان التحول املفاجئ يف ال�سيا�سة امل�صرية حيال ال�صراع العربي-
الإ�سرائيلي ،وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد� ،صدمة كربى لل�شقريي،
�سببت له �أملاً عظيماً ،عرب عنه يف ر�سالة �إلى �أحد �أ�صدقائه يف الكويت
بتاريخ  ،1978/11/2ذكرى وعد بلفور ،فقد قال":اكتب يف هذا اليوم
امل�ش�ؤوم ،وهو الآن يف ذروة ال�ش�ؤم ملا حل ب�شعبنا من الهوان والت�شرد"،
و�أب��دى يف الر�سالة عزمه على ال�سفر �إل��ى الكويت لالت�صال بالإخوة
"ملزيد من التب�صرة والتوعية ،خا�صة على ال�صعيد الإعالمي" ،وطلب
تدبري عقد ندوة يف اجلامعة ،ولو يف نطاق حمدود ،من �أجل ذلك.
حاول ال�شقريي �أن يثني ال�سادات عن عزمه على توقيع معاهدة
كامب ديفيد ،فوجه �إليه ر�سالتني ،الأولى بتاريخ  ،1978/11/22وتركز
احلديث فيها على القد�س و�أهميتها الإ�سالمية ،وتفنيد ال�ضمانات
الأمريكية بعودتها ،و�إظهار م�س�ؤولية م�صر القومية جتاهها ،ون�صحه
�أال يوقع مع العدو ال�صهيوين �أي��ة وثيقة ،مهما كانت الظروف ،من
�أجل احلفاظ على حقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني ،واختتم الر�سالة
قائ ً
ال" :كتبت ل�سيادتكم ه��ذه الر�سالة بعد �صالة الفجر ،وي��داي
مرفوعتان �إل��ى ال�سماء ،ت�ضرعان �إل��ى اهلل ب ��أن يهيئ لك من �أم��رك
ر�شداً ،و�أن يخرجك مما �أنت فيه خمرج �صدق .واذكروا قول اهلل تعالى
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يف كتابه الكرمي }ال تهنوا يف ابتغاء القوم �إن تكونوا ت�أملون ف�إنهم ي�أملون
كما ت�أملون وترجون من اهلل ما ال يرجون{� .صدق اهلل العظيم.
وقبيل توقيع املعاهدة ،بعث ال�شقريي ر�سالته الثانية �إلى ال�سادات،
وب�ّي�نّ فيها ر�أي��ه يف مباحثات معاهدة ال�صلح امل�صرية  -الإ�سرائيلية،
وحذر ال�سادات من م�صري العزلة عن الوطن العربي �إن وقعت املعاهدة،
و�أو�ضح له �أن الت�سويات املقبلة تتجاهل الق�ضية الفل�سطينية ،و�أنها
�أعطت كل �شيء لإ�سرائيل ،فهي الرابحة ومعها �أمريكا.
ظ ّل ال�شقريي يتابع الق�ضية ،ويوا�صل ن�شاطه الإعالمي ،ف�أر�سل
بوا�سطة ال�سفارة الأمريكية يف القاهرة ،قبيل توقيع معاهدة ال�صلح
امل�صرية-الإ�سرائيلية �أي�ضاً ر�سالة �إلى وزير الدفاع الأمريكي الذي
كان يقوم بزيارة ال�شرق الأو�سط ،انتقد فيها �سيا�سة �أمريكا املحابية
لإ�سرائيل واملعادية للعرب ،وانتقد مبادئ الت�سوية ال�سلمية املطروحة.
و�أر�سل مذكرة حتذير �إلى الرئي�س الأمريكي كارتر قبيل توقيع
املعاهدة ب�أيام (�آذار  )1979عن طريق ال�سفارة الأمريكية يف القاهرة،
وك�ل��ف بع�ض �أ��ص��دق��ائ��ه بن�شرها يف �صحف اخلليج ،وق��د و��ض��ع فيها
�أحا�سي�س املواطن العربي و�آماله وخماوفه ،و�ض ّمنها ال��ر�أي العربي
ال���ش�ع�ب��ي امل �ع��ار���ض ل�ل�م�ع��اه��دة وامل �ع ��ادي لأم��ري �ك��ا ب�سبب م�ساندتها
لإ�سرائيل ،ودح�ض فيها بنود الت�سوية فيما يتعلق بالقد�س وال�ضفة
الغربية وق�ط��اع غ��زة وتقرير امل�صري واحل�ك��م ال��ذات��ي وامل�ستوطنات،
وانتقد �إه�م��ال ح��ق الالجئني الفل�سطينيني يف ال�ع��ودة وه��در حقوق
الإن�سان الفل�سطيني ،وتناول بالتحليل جميع املوا�ضيع املختلف عليها
يف الت�سوية املطروحة ،وب�ّيننّ �أ�سباب رف�ضها ،ودع��ا �إل��ى تغيري جذري
يف ال�سيا�سة الأمريكية ،لأن الت�سوية حتمل خماطر الدمار واخلراب
واال�ضطراب يف ال�شرق الأو�سط.
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عقد ال�شقريي م��ؤمت��راً �صحفياً يف الكويت بتاريخ ،1979/3/1
بعد �أن توافدت �إلى منطقة اخلليج الوفود الأمريكية يف �أعقاب الثورة
الإيرانية ،تدعو �إل��ى �إقامة نظام دفاعي حلماية امل�صالح الأمريكية
تكون فيه �إ�سرائيل ،بالطبع ،ر�أ�س هذا النظام .ودعا ال�شقريي –ملواجهة
التهديدات الأمريكية– �إلى �إقامة دولة احتادية يف اجلزيرة العربية،
لأن �أي تناق�ص يف عدد الدول العربية �سي�صبح تكاثراً يف القوة.
بعد توقيع معاهدة ال�صلح امل�صرية الإ�سرائيلية ،مل يعد مب�ستطاع
رج��ل ناهز ال�سبعني �أن ير�ضى بالهوان ،و�أن ي�صمت عن ما ي��دور حوله
من م��ؤام��رات ،و�أن ين�سف ما بناه يف خم�سني عاماً ،و�أن ين�سى الق�ضية
الفل�سطينية والق�ضايا العربية ،لذا ،مل يعد يطيق البقاء يف القاهرة يف ظل
هذا الو�ضع اجلديد ،وحتت رقابة �شديدة حت�صي عليه حركاته و�سكناته.
يقول ال�شقريي لبع�ض �أ�صدقائه الذين التقاهم" :لقد �أ�صبحت
حياتي يف ال�ق��اه��رة ال ت�ط��اق ،البولي�س ال���س��ري يراقبني ،والتلفون
م��راق��ب ع�ن��دي ،ور��س��ائ�ل��ي م��راق�ب��ة رغ��م �أن �ف��ي ،و�إذا ت��رك��ت �شقتي يف
الزمالك لكي �أق��وم مب�شواري العزيز على قلبي على كورني�ش النيل،
علي خطواتي ،و�إنني
وجدت البولي�س ال�سري امل�صري يتبعني ،ويع ّد َّ
�أ�شعر وكـ�أن مان�شيتات ال�صحف اليومية القاهرية ،ومقاالتها امل�ضللة
ل�شعبنا العربي يف م�صر ،لرماح تغرز يف �صدري �صبيحة كل ي��وم ملا
حتتويه من �أ�ضاليل و�أكاذيب ،وما تدعيه من �إخال�ص ال�سادات ،و�سعيه
خلري �شعب فل�سطني."..
لهذا قرر ال�شقريي مرغماً� ،أن يرتك القاهرة التي �أحبها ،ومل
تكن احلالة يف لبنان ت�سمح له بالإقامة يف بيته يف كيفون ،فاختار تون�س
ليكون قريباً من جامعة الدول العربية التي انتقلت �إليها.
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و ُي�ك��رم ال�شقريي يف تون�س ،وي��ذ ّك��ره ذل��ك ال�ك��رم ب�شيمة الوفاء
الأ�صيلة التي ما زال��ت يف الأم��ة العربية ،وتهزه الذكريات ،وحترك
املحنة م�شاعره ،فيرتجمها �إل��ى واق��ع �أل�ي��م يفي�ض ح�سرة وينب�ض
�شجناً ،ويكتب �إلى ابن �أخيه يف الكويت ر�سالة حتمل ذلك كله ،ويقول
فيها":و�أخرياً ،فقد انتهى بنا املطاف ،ورحلنا �إلى تون�س اخل�ضراء بعد
ت�شاور مع عدد من الإخوان ,ومنهم �أ�صدقا�ؤك ال�شباب يف الكويت ,وقد
اعتذرت� ،شاكراً ،عن ا�ست�ضافة عدد من الدول العربية ،بينها الأردن
كما تعلم ،وك��ان ا�ستقبالنا يف تون�س ح��اراً و�أخ��وي �اً ،وق��د ذك��ر الإخ��وة
هنا �أيام ق�ضيتهم يف الأمم املتحدة ،وكان ذلك بع�ض واجبنا ،واحلمد
هلل ،ال يزال الوفاء من �شيمة العرب ،بد�أت زيارتي لل�سفارات العربية
وللجامعة العربية ،حتى ال ننعزل عن ق�ضيتنا ،ما ا�ستطعت �إلى ذلك
�سبيال".
و�أحل��ق ال�شقريي بر�سالته هذه ب�ضع نقاط ،طلب من ابن �أخيه
و�ضح يف هذه
توزيعها على �أك�بر عدد من الأ�صدقاء وال�صحف ،وقد ّ
النقاط ما �آلت �إليه م�صر يف عهد ال�سادات من تبعية لأمريكا ،وخروج
عن العروبة والإ�سالم ،وك�شفت �آثار فعلة ال�سادات بالق�ضية الفل�سطينية
وبالعروبة وبثورة متوز نف�سها ،وحتدثت عما حقق لل�صهيونية من
مكا�سب وانت�صارات ما كانت حتلم بها لواله.
ك��ان ال���ش�ق�يري ي�ت�ح��دث وي�ك�ت��ب وخ �ط��وط ال��دم��ع ت��رت���س��م ف��وق
وجنتيه ،وروح الت�شا�ؤم واحلزن والقنوط ت�سيطر عليه ،وتلقي بظاللها
ال�سوداء من حوله ،كان يتحدث عن م�ستقبله برع�شة اخل��وف ،وعن
حياته بنب�ض ال�ضياع ،ويقول�":إنني �أح����س ب�أنني ل��ن �أرى القد�س
مرة �أخرى يا �أخي� ,إين �أح�س ب�أن العدو اغت�صبها مني ولن يعيدها،
و�ستم�ضي ع��دة �سنوات ط��وال قبل �أن يعرف العرب وامل�سلمون قيمة
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القد�س ،ويع ّدوا �أنف�سهم ع�سكرياً ونف�سياً و�سيا�سياً ال�ستخال�صها ،ومن
الآن �إل��ى �أن تتحقق املعجزة �سنعي�ش ،نحن و�أمثالنا ،يف �ضياع ومقت
وتفتت و�أمل دفني".
مل يتحمل ال�شقريي ،وهو الذي عا�ش لق�ضية وطنه بكل جوارحه،
التوقيع على معاهدة ال�صلح امل�صرية  -الإ�سرائيلية ،فداهمه املر�ض،
و�أق �ع��ده ع��ن احل��رك��ة وال�ن���ش��اط ،وغ��دا م��ن ال�صعب عليه �أن يجتمع
ب��زائ��ري��ه الكثريين ،وق��د ��ص��ور ح��ال��ه خ�لال امل��ر���ض وظ��روف الفرتة
القا�سية التي كان مير بها يف ر�سالة بعث بها من تون�س يف 1979/10/7
�إلى بع�ض �أ�صدقائه يف الكويت ،قال فيها .." :وخال�صة الأم��ر �إنني
الآن يف م�صحة التوفيق يف تون�س ،حتت رعاية كبار االخت�صا�صيني،
و�صحتي يف تقدم م�ستمر ،وقد ا�ستدعينا �أخ�صائياً فرن�سياً �شهرياً،
وقد �أق ّر ت�شخي�ص الأطباء وطريقة العالج ،و�أو�صى با�ستمرار العالج
والإخالد �إلى الراحة ،وقد �أجروا يل ت�صويراً بالأ�شعة ،وظهر نزيف يف
املخ �أ ّثر على ال�ساعد الأي�سر وال�ساق الي�سرى ،وبعد �أن با�شر الأطباء
باملعاجلة بالأدوية الالزمة هد�أت احلالة ،وظهر بع�ض التح�سن ،حتى
�إنه يف ال�صورة الثانية للأ�شعة التي �أخذوها يل منذ �أ�سبوع بدت ال�صورة
�أح�سن من �سابقتها ،وظهر تناق�ص االلتهاب واالجت��اه نحو العافية
وال�صحة ،ثم �إنهم و�صفوا لنا التدليك الطبي ،ونحن منار�سه يومياً
مبعرفة خبري طبي ،و�أ�صبحت قادراً على امل�شي داخل الغرفة."..
جاءت ال�شقريي وفود عربية كثرية حتمل �إليه التمنيات بال�شفاء
وو�صلته ر�سائل كثرية ،كان يرد عليها بوا�سطة ابنه نزار ،الذي �سماه
(رئي�س دي��وان ال��ر��س��ائ��ل) ،وق��ال يف و��ص��ف �أي��ام امل��ر���ض�" :أما �أوق��ات
فراغي ف�إنني �أق�ضيها يف ا�ستعرا�ض �أيامنا اخلالية ،وا�ستذكار �أحوالنا
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املا�ضية،و�أق�ضي بع�ض الوقت يف القراءة ،فقر�أت كتاب كليلة ودمنة،
وهو غني باحلكم والأمثال ،وها �أنت ترى �أن املر�ض ال يخلو من فائدة،
فقد هي�أ يل ثالثة �أمور� :أوال فراغاً عميقاً �أراجع فيه �ش�ؤون احلياة،
ثانياً منحني وقتاً لقراءة كتب مل �أكن �أحلم بقراءتها يف املا�ضي ،ثالثاً
هي�أ يل املر�ض وقتاً طوي ً
ال لنوم عميق هادئ �أح�س فيه براحة طويلة،
مل �أ�شعر بها يف حياتي املا�ضية ،وك��أمن��ا ق��ذف اهلل ب��ي م��ن ال�سموات
العلى �إلى قاع وادي النوم العميق الهادئ ,ونحمد اهلل على هذه النعم
الربانية".
كتب ال�شقريي يف حا�شية ر�سالته كلمات خل�ص فيها الغاية الكربى
التي �أفنى عمره من �أجلها ،و�أو�صى �صديقه� ،أو كل فل�سطيني وعربي� ،أن
يحافظ عليها ،ويعمل من �أجلها ،فقال" :بقي �أن �أرجوك �أنت واخواننا
يف الن�ضال �أن تن�صبوا �أنف�سكم حرا�ساً على الق�ضية الفل�سطينية ،و�أن
ت��داوم��وا على ن�صح �إخواننا الذين �ألقت املقادير بني �أيديهم قيادة
القيادة الفل�سطينية� ،أال يفرطوا ب ��أي �شرب من وطننا املقد�س ،وال
ذرة من ت��راب وطننا ال�غ��ايل ،ف��إن جتربة ال�سادات اخلائن قد �أثبتت
�أن كل تفريط وا�ست�سالم يقابله العدو باملزيد من الأطماع والتو�سع
والعدوان ،وهذه هي و�صيتي ل�شعبنا البطل� ،أرجو �أن حتفظها وتدونها
بني �أوراقك ،و�أ�س�أل اهلل لقادتنا الهدى ،ول�شعبنا الن�صر املبني".
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المصادر والمراجع والهوامش

 .1اربعون عاما يف احلياة العربية
 .2نف�س امل�صدر  .ولد �سنة االنقالب على ال�سلطان عبد احلميد ون�شر الد�ستور
 .3نف�س امل�صدر
 .4نف�س امل�صدر
 .5امل�صدر ال�سابق
 .6امل�صدر ال�سابق اخل ّراف (عام اجلراد يف فل�سطني)
 .7امل�صدر ال�سابق
 .8امل�صدر ال�سابق (مقربة طولكرم)
قاقون قرية فل�سطينية مهجرة عام � 1948شمال غرب طولكرم
وتبعد عنها  7كم .ومير بجوارها خط ال�سكة احلديدية الذي
يربط بني طولكرم وحيفا
 .9نف�س امل�صدر
 .10احمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا ,مكتبة الفكر
 .11نف�س امل�صدر ،قائد احلركة الوطنية واحلاكم اجلديد للواء
اجلليل
 .12ا�سعد الداغر ،ولد يف كفر �شيما بلبنان عام  1860و�سخر كلماته من
�أجل احلديث عن الق�ضايا الوطنية ال�سامية
 .13عبد الرحمن ح�سن ع��زام (� 8آذار 1893م 2 -حزيران 1976م) �أ�صبح
يف � 22آذار 1945م الأمني العام الأول جلامعة الدول العربية يف قمة
�أن�شا�ص
�	.14أحمد حلمي عبد الباقي كان �سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا فل�سطين ًّياُ ،ولد يف
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مدينة �صيدا �سنة  1882وتُويف �سنة  1963بـلبنان يف بلدة �سوق الغرب
 .15ولد مو�سى في�ضي العلمي يف حي امل�صرارة مبدينة القد�س ،وكان جده
مو�سى .عني العلمي مندوبا لدولة فل�سطني يف جامعة الدول العربية
�	.16أول م�ؤمتر قمة عربي ،يف �أن�شا�ص قرب القاهرة مب�صر يف .1946/5/28
وتقرر �إرجاء موعد الدورة
 .17جمال احل�سيني� ,سيا�سي فل�سطيني ولد يف القد�س �سنة .1893
 .18م�ؤمتر بلودان ،م�ؤمتر عربي عقد نتيجة للغ�ضب ال�شعبي الذي ن�ش�أ
م��ن ق��رار تق�سيم فل�سطني ال���ص��ادر يف �شهر مت��وز � 1937إل��ى ثالث
مناطق :دول��ة يهودية ،ومنطقة انتداب بريطانية ،ومنطقة عربية
ت�ضم �إلى �إمارة �شرقي الأردن.
 .19ت�ف�ج�ير ف �ن��دق امل �ل��ك داود يف م��دي�ن��ة ال �ق��د���س يف ف�ت�رة االن �ت��داب
الربيطاين ،عملية تفجري ا�ستهدفت الفندق ،مت تنفيذها يف  22متوز
.1946
�	.20أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا ،مكتبة الفكر.
 .21نف�س امل�صدر ،يوجد خلف ميدان تروكاديرو ما ي�سمى ق�صر �شايو
 Palais du Chaillotوب ��رج �إي �ف��ل .ويف�صل ق�صر ��ش��اي��و م�ي��دان
تروكاديرو عن الربج ،والق�صر جممع لعدد من املتاحف الهامة ،وكان
ق�صر �شايو جناحا من �أجنحة املعر�ض الكوين ،و�أخ��ذ �شكله احلايل
مبنا�سبة معر�ض �آخر �أقيم �سنة 1927
 .22نف�س امل���ص��در ،الكونت فولك ب��رن��ادوت ديبلوما�سي �سويدي تر�أ�س
ال�صليب الأحمر ال�سويدي .ولد يف  2كانون الثاين  1895با�ستكهومل
وقتل يف � 17أيلول  1948بالقد�س .من العائلة امللكية ال�سويدية وهو
حفيد �أو�سكار الثاين الذي كان ملك ال�سويد والرنويج
 .23نف�س امل�صدر ،ولد يف القد�س �سنة  ،1906انهى درا�سته اجلامعية باحل�صول
على �إج��ازة احلقوق.حمام ب��ارز وع�ضو نقابة املحامني الربيطانيني .عمل
�أ�ستاذاً حما�ضراً يف قانون العقوبات يف معهد احلقوق الفل�سطيني.
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 .24نف�س امل�صدر� ،أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا ,مكتبة
الفكر
 .25نف�س امل�صدرُ ،ول��د مو�شيه �شرتوك ،غري ا�سمه فيما بعد �إل��ى اال�سم
العربي مو�شيه �شاريت ،يف جمهورية اوكرانيا ،و�أ�صبح مديرا لكلية
بيت بريل وممثل حزب العمل يف حركة اال�شرتاكية الدولية
�	.26أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا ،مكتبة الفكر
�	.27أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا ،مكتبة الفكر
 .28نف�س امل�صدر ،ق�صر �شايو ،يف�صل ق�صر �شايو ميدان تروكاديرو عن
ال�برج ،والق�صر جممع لعدد من املتاحف الهامة ،وك��ان ق�صر �شايو
جناحا من �أجنحة املعر�ض الكوين
 .29فار�س اخل��وري� ،سيا�سي ومفكر ووطني �سوري ،ول��د �سنة 1873م يف
قرية الكفري التابعة حاليا لق�ضاء حا�صبيا يف لبنان
 .30حم�م��د ف��ا��ض��ل اجل �م��ايل ،وزي ��ر و��س�ي��ا��س��ي وم�ف�ك��ر وم ��ؤل��ف ع��راق��ي
�أل��ف العديد من الكتب واملقاالت يف جمال الوحدة العربية والعلوم
الرتبوية� .شغل من�صب رئي�س وزراء العراق خالل عامي ،1954-1953
كما �أنه �أول �شخ�صية عراقية حتمل �شهادة دكتوراه يف علوم الرتبية
م��ن جامعة ه��ارف��ارد ،ويعترب م��ن امل�ؤ�س�سني ل�ل�أم��م املتحدة يف عام
.1945
 .31ن��وري با�شا ال�سعيد� ،سيا�سي عراقي �شغل من�صب رئا�سة ال��وزراء يف
اململكة العراقية  14مرة من وزارة � 23آذار � 1930إلى وزارة � 1أيار .1958
 .32العقيد �أدي��ب ب��ن ح�سن ال�شي�شكلي ،ك��ان قائد االن�ق�لاب الع�سكري
الثالث يف تاريخ �سوريا الذي حدث يف  19كانون الأول  ،1949و�أ�صبح
رئي�ساً لها بني عامي  1953و1954
 .33عبد الرحمن ح�سن عزام� ،أ�صبح يف � 22آذار 1945م الأمني العام الأول
جلامعة ال��دول العربية يف قمة �أن�شا�ص وبقي �أمينا عاما �إل��ى عام
1952م
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 .34حممد عبد اخلالق ح�سونة ،ثاين �أمني عام جلامعة الدول العربية.
ول��د مبدينة القاهرة يف  28ت�شرين الأول  1898وت��ويف يف  20كانون
الثاين .1992
 .35الرئي�س ال�ل��واء حممد ب��ك جنيب يو�سف قطب الق�شالن� ،سيا�سي
وع�سكري م���ص��ري� ،أول رئي�س جلمهورية م�صر بعد �إن �ه��اء امللكية
و�إعالن اجلمهورية يف ،كما يعد قائد ثورة  23متوز  1952التي انتهت
بعزل امللك فاروق ورحيله عن م�صر.
 .36ن�سبة �إل��ى رئي�سها الأمريكي غ��وردون ك�لاب .و�أع�ضا�ؤها من فرن�سا
وتركيا و�إنكلرتا .وهي جلنة فنية يف نطاق جلنة التوفيق ،غايتها حل
م�شكلة الالجئني على �أ�س�س اقت�صادية ،عن طريق درا�سة الأو�ضاع
االقت�صادية يف البلدان التي ت�أثرت بالقتال وو�ضع برامج م�ساعدات
اق �ت �� �ص��ادي��ة وم �� �ش��اري��ع ت�ع�م�ير ل��دم��ج ال�لاج �ئ�ين يف ح �ي��اة ال �ب �ل��دان
االقت�صادية.
 .37خرجت �إ�سرائيل من العدوان الثالثي عام  1956بك�سب جزئي يتمثل
يف فتح طريق امل�لاح��ة الإ�سرائيلية ع�بر م�ضائق ت�يران �إل��ى ميناء
�إيالت.
 .38دوايت ديفيد �أيزنهاور� ،سيا�سي وجرنال �أمريكي �شغل من�صب الرئي�س
ال��راب��ع والثالثني للواليات املتحدة من ع��ام  1953حتى  .1961كان
قائدا عاماً يف جي�ش الواليات املتحدة خالل احلرب العاملية الثانية،
وقائدا �أعلى لقوات احللفاء يف �أوروبا
�	.39أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا ،مكتبة الفكر
 .40خميم �شاتيال ،خميم دائ��م لالجئني الفل�سطينيني �أ�س�سته وكالة
الأم��م املتحدة لإغ��اث��ة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ع��ام 1949
بهدف �إيواء املئات من الالجئني الذين تدفقوا �إليه من قرى عمقا،
وجمد الكروم ،والياجور يف �شمال فل�سطني بعد عام .1948
 .41جمعتها منظمة التحرير فيما بعد يف كتاب م�ستقل ،بعنوان " فل�سطني
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على منرب الأمم املتحدة" ،وقد ن�شره مركز الأبحاث الفل�سطيني يف
ن�صه الأ�صلي باللغة الإجنليزية حتت عنوان:
Liberation Not Negotiations, Beirut, 1966, Palestine Book No 3

�	.42أحمد بن ب�لا� ،أول ر�ؤ��س��اء اجلزائر بعد اال�ستقالل ،من  15ت�شرين
الثاين � 1963إلى  19حزيران  .1965نا�ضل من �أجل ا�ستقالل البالد
عن االحتالل الفرن�سي ،و�شارك يف ت�أ�سي�س جبهة التحرير الوطني يف
عام  1954واندالع الثورة التحريرية.
 .43من القمة �إلى الهزمية مع امللوك والر�ؤ�ساء العرب (مطار بن غوريون
ال��دويل) �أو مطار اللد ،مطار �إ�سرائيلي دويل و�أح��د �أك�بر مطارات
�إ�سرائيل و�أكرثها ازدحاماً مبا يزيد على  11.5مليون م�سافر ل�سنة
2008م �صنف م��ن قبل جمل�س امل �ط��ارات ال ��دويل ك�أف�ضل م�ط��ار يف
ال�شرق الأو�سط.
�	.44أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا ،مكتبة الفكر (فندق
االمب�سادور) من �أوائ��ل الفنادق العربية امل�ؤ�س�سة يف املدينة املقد�سة،
موقعه املتو�سط بقلب املدينة وجم��اورت��ه للعديد م��ن القن�صليات
الدولية املهمة
�	.45أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا
�	.46أحمد ال�شقريي زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا
 .47نف�س امل�صدر ،ياكوف مالك دبلوما�سي �سوفييتي .من مواليد قرية
�أو�سرتوفكوفكا ،حمافظة خاركوف ،تلقى تعليمه يف معهد خاركيف
لالقت�صاد ال��وط�ن��ي .ث��م ع�م��ل خ �ب�يراً اق�ت���ص��ادي�اً وم��وظ�ف�اً للحزب
ال�شيوعي يف خاركيف ،منذ عام  - 1935يف خدمة ال�ش�ؤون اخلارجية يف
مو�سكو.
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يتحدثون عن الشقيري
الرئيس محمود عباس*:
�أري��د �أن �أق��ول كلمة بحق �أحمد ال�شقريي ،بعد �أن انتهت احلرب
يف عام  1948و�شكلت حكومة عموم فل�سطني التي مل يكتب لها احلياة،
لأن كثريين مل يريدوا لها احلياة ،مل يريدوا لهذا ال�شعب �أن يكون له
متثيل ،ف�سقطت و�ضاعت وتاهت حكومة عموم فل�سطني وتهنا معها،
منذ عام  1948الى عام � 1964إل��ى �أن جاء ال�شقريي ال��ذي قال كلمته
امل�شهورة "كلفت من قبل اجلامعة العربية ب��أن �أذه��ب للفل�سطينيني
وع��دت م�ن��دوب��ا ع��ن اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وع��دت م�ن��دوب��ا لفل�سطني يف
اجلامعة العربية" ،ومن هنا ن�ش�أت منظمة التحرير.
اذن ع���ش�ن��ا ت�ي�ه��ا و��ض�ي��اع��ا م�ن��ذ  48ال ��ى  ،64ل�ن��ا ��ص�ف��ة واح ��دة
"الجئون" ،وال�صراع كله له �صفة واحدة احلدود وال �شيء �آخر ،الق�ضية
الفل�سطينية يف االدراج انتهت ،انتهت متاما يف هذه الفرتة ومل يعد
احد يذكرها وكبار ال�سن مثلنا يذكرون ذلك ،كان ال ميكن لك �أن تذكر
كلمة فل�سطني" ،رواتب دولة فل�سطني والرتقيات-ال�صفحة الر�سمية"
وباملنا�سبة هناك �أغنية ملحمد عبد الوهاب ملن يحبون الطرب "اخي
جاوز الظاملون املدى" ،غناها يف عام  ،48يف �أثناء احلرب واختفت من
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كل االذاع��ات العربية ملدة � 15سنة ،لأن �أح��دا ال يريد �أن يتذكر كلمة
فل�سطني� ،أو �أن ي�سمع كلمة فل�سطني� ،أي�ضا تاهت يف االدراج ،جاءت
منظمة التحرير يف  64وكانت البداية لوجود ال�شعب الفل�سطيني،
لوجود هذه الق�ضية مرة �أخرى و�أ�س�سها �أحمد ال�شقريي عندما �أ�س�س
املجل�س الوطني ،و�أ�س�س ال�صندوق القومي ،و�أ�س�س جي�ش التحرير
الفل�سطيني ،وبد�أت االنطالقة منذ ذلك الوقت.
ومع الأ�سف ال�شديد كانت هناك م�ؤامرات كثرية على هذه املنظمة،
ونحن هذه الأيام نعي�ش تلك امل�ؤامرات ،لأن هناك من لي�س لديه رغبة
يف �أن يعقد املجل�س الوطني ،وبالتايل �أن تنتهي منظمة التحرير ،و�أن
ينتهي احللم الفل�سطيني� ،إن املنظمة اذا �أ�صيبت ب�أي �أذى ،وكان ممكناً
�أن ت�صاب ب�أي �أذى ،فان احللم الفل�سطيني �سي�صاب ب��الأذى ال�شديد،
ومن هنا ،كنا حري�صني كل احلر�ص على �أن تعقد هذه اجلل�سة ب�أ�سرع
وقت ممكن.
* من كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أثناء انعقاد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف دورته (�آذار .)2018
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الدكتور محمد علي الفرا:
جرى تعتيم على ال�شقريي ،وكنت �آمل و�أمتنى �أن ي�أخذ ال�شقريي حقه.

الشاعر هارون هاشم رشيد:
�أكرب دليل على �أن ال�شقريي يعود الينا رغم �أنف الكثريين ،عندما
نقول نريد �أن نُعيد "م .ت .ف".

الدكتور محمد علي الفرا:
ال�شاعر هارون ها�شم ر�شيد

ال�شقريي رغ��م �أن��ه ك��ان اب��ن �أ��س�ع��د ال���ش�ق�يري ،لكنه تعر�ض يف
طفولته الى كثري من الأو�ضاع ال�صعبة ولذلك كان ع�صاميا.

الدكتور انيس الصايغ:
�أحمد ال�شقريي ابن بيئة معينة ،بيئة من حيث البيت ،والده كان
زعيما �سيا�سيا ،ا�ضافة �إلى �أنه كان مفتي عكا.

الدكتورة خيرية قاسمية:
كان يتجول يف �شوارع القد�س مع رفاقه ،ويرى اليهود ،يرى ه�ؤالء
اليهود املتدينني الذين يقفون عند حائط الرباق يندبون حظهم.

الدكتور محمد علي الفرا:
در�س يف مدر�سة �صهيون بفل�سطني.
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الدكتورة خيرية قاسمية:
هذه املدر�سة (مدر�سة �صهيون) اال�سم كان ي�ستفز النا�س ،هذه
كلمة �أرامية� ،سامية ،من املنطقة وتعني املكان املرتفع ،وكثري من قادة
الفكر يف فل�سطني ،تخرجوا فيها.

خير الدين أبو الجبين:
كان ال�شقريي طالبا متفوقا و�أر�سل �إلى اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

الدكتورة خريية قا�سمية

الدكتور محمد علي الفرا:
 ..وعاد �إلى القد�س واكمل درا�سته يف معهد القانون هناك.

الدكتورة خيرية قاسمية:
انتفا�ضة الرباق كانت من الأحداث التي هزته كثريا حتى �أنه حني
جاءت جلنة التحقيق ،جلنة �شو الربيطانية تقدم �أي�ضا وكان يعمل مع
حما ٍم م�شهور و�أملعي املرحوم (عوين عبد الهادي )كان يتدرب يف مكتبه،
وكلف بكتابة املذكرات ،ف�أنار هذا احلادث طريقه وعرف ما يدبر لهذا
ال�شعب.

حازم نسيبة:
احلقيقة ان ثورة �سنة  1936الى �سنة 1939من �أطول الثورات امل�سلحة.

الدكتورة خيرية قاسمية:
 ..فقال هذا النفي ،كان من حظي لأن��ه كان هناك يرى مواكب
الثوار ،مواكب من امل�ؤيدين للق�ضية الفل�سطينية ،ينطلقون �إلى هذا
املكان ،يراقبهم �سرا ،فيقول :فعال هنا �أمن بالأمة العربية.
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خري الدين �أبو اجلبني

الدكتور محمد الفرا:
احل��اج �أمي��ن احل�سيني ك��ان زع�ي��م فل�سطني يف ذل��ك ال��وق��ت بال
منازع ،وتعاون ال�شقريي معه ،لكن كان ينتقده يف بع�ض الأحيان ،كان
يقول� :إن ال�شعب الفل�سطيني ي�سبق القيادة.

الدكتورة خيرية قاسمية:
الدكتور حممد علي الفرا

حز يف نف�س ال�شقريي �أن هذا ال�شاب الذي كان يخدم الثورة ويخدم
�أبناءها ،ويذهب للجبال للمعاجلة ،يقتل بهذه الطريقة.

الدكتور أسامة النقيب:
كان �أحمد ال�شقريي يدافع يف وجه بيع الأرا�ضي �أو ا�ستمالكها
من قبل اليهود بدعم من احلكومة الربيطانية ،وهذه �شهرته ،كان هو
مدافعا جيدا.

الدكتور حازم نسيبة:
ك��ان الإره��اب اليهودي قائماً على ق��دم و�ساق ،ثم وقعت النكبة،
وكان �أن ذهب �أحمد ال�شقريي �إلى دم�شق ،هناك كان �أحد �أع�ضاء الوفد
ال�سوري الذي فاو�ض جلنة التوفيق الدولية.

الدكتورة خيرية قاسمية:
فكرة اجلامعة انطلقت من بريطانيا (ايدين) لي�س حبا يف �سواد
ع�ي��ون ال �ع��رب ،لي�س امي��ان��ا يف القومية العربية ،حتى ي�سهل عليها
حتريك العرب بيد واحدة.
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الدكتورة خيرية قاسمية:
ظل على هذا الر�أي �إلى �آخر ايامه واعترب اجلامعة العربية� ،سبب
الكوارث و�أنها �أخط�أت منذ البداية ،ينتقدها لي�س ك�شاهد عيان ،بل
ك�أحد �صانعيها ،و�أدرك ه�شا�شتها� ،أدرك نواحي اخلط�أ ،جل�س مع العرب
جل�ساتهم التي تبد�أ بالتحيات وتنتهي بال�شتائم.
بعد النكبة ك��ان م�ست�شارا للوفد ال�سوري ،ثم �أ�صبح باجلامعة
العربية بالأمانة العامة ،ثم �أ�صبح ممثال ل�سوريا يف الأم��م املتحدة،
كانت عبارة عن معارك وكان �شديد النقد ،ول�سانه الذع.

ماهر الطاهر:
عندما ق��ام م�ن��دوب الكيان ال�صهيوين يف الأم��م املتحدة لإلقاء
كلمته ،ف�أ�صبح مقعده فارغا ،قام �أحمد ال�شقريي ،وجل�س يف املقعد
على ا�سا�س �أن ه��ذا املقعد لفل�سطني .عندما �أنهى مندوب �إ�سرائيل
كلمته من على من�صة الأمم املتحدة ،عاد �إلى مكانه ،فوجد ال�شقريي
يجل�س يف املقعد ،فطلب منه �أن يقوم ،لكن ال�شقريي رف�ض ،وح�صلت
م�شادة بينهما ،بعدها �صعد ال�شقريي �إلى من�صة الأمم املتحدة خماطبا
الأع�ضاء ،ليقول لهم :هذا مندوب الكيان ال�صهيوين يرف�ض �أن �أجل�س
لدقائق على مقعد فل�سطني ،وهو يحتل بالدي منذ ع�شرات ال�سنني.

هارون هاشم رشيد:
لفت نظري عندما ذهب �إلى الأمم املتحدة ،وقالت جولدا مائري
يف ذل��ك ال��وق��ت� :أي��ن ال�شعب الفل�سطيني؟ فقال لهم :ه��ذه ال�سيدة
جاءت من رو�سيا وتزوجت يف �أمريكا وعا�شت يف بولونيا وت�أتي بعد ذلك
لتقول� :أين ال�شعب الفل�سطيني!
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الدكتورة خيرية قاسمية:
ا�ستعارته ال�سعودية ممثال لبالدها ل�سبع �سنوات ،ك��ل رج��االت
احلركة التحررية يف �شمال �أفريقيا العربي ،كانوا يدينون له بالف�ضل.
�أحيانا كان يتجاوز حدود الوظيفة التي يقوم بها �أو املهمة ،كان ي�أتي
مبندوبني من اجلزائر وتون�س واملغرب ويلحقهم بالوفد ال�سعودي.
عبد العزيز ال�سيد

عبد العزيز السيد:
الأمم املتحدة مل ت�شهد مندوبا بقوة �أحمد ال�شقريي ،كان يقارن
بف�شن�سكي.

خير الدين أبو الجبين:
ف�شن�سكي كان مندوب االحتاد ال�سوفيتي يف الأمم املتحدة ،وكان
م�شهورا باخلطابة ،مرة يف احد اللقاءات قال له �أحد ال�سفراء العرب:
هذا هو ال�شقريي وهو بالن�سبة لنا ف�شن�سكي العرب ،فقال له ف�شن�سكي:
هذا لي�س ف�شن�سكي العرب ،ف�شن�سكي هو �شقريي الرو�س.

الدكتور محمد علي الفرا:
ك��ان رج�لا �سيا�سيا ب�لا �شك وك��ان بعيد النظر ب�لا ��ش��ك ،وك��ان
يعجبني فيه انه كان خطيبا مفوها ،يتحدث يف ال�ساعات الطوال ،فال
يلحن وال يخطئ يف اللغة الإجنليزية.
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الدكتور حازم نسيبة:
رجل كنت اعتربه خطيب خطباء الأمة العربية يف زمانه.

الدكتورة خيرية قاسمية:
يف خطبه يف الأمم املتحدة ,كان �أم�ضى من ال�سالح ،كان فعال يثري
اجلماهري هناك ،كان مثلما يقولون البطل املتجلي يف كثري من املواقف
والتي تتناق�ض مع ال�سعودية ،ال مينع ال�سعودية �أن تظل را�ضية عنه،
�إال يف �أزمة �أخرية فقدت الر�ضا عنه ،عندما طلبت منه �أن يقدم �شكوى
�ضد اجلمهورية العربية املتحدة ،ملجل�س الأم��ن فرف�ض ،ق��ال :هذه
ق�ضية عربية تدر�س يف �أوكار �أو دهاليز اجلامعة العربية.

الدكتور حازم ن�سيبة

عبد القادر ياسين:
جمال عبد النا�صر فكر يف �إقامة "م.ت.ف"� ،صادف �أن تويف مندوب
فل�سطني الدائم �أحمد حلمي با�شا ،يف �صيف �سنة  1963يف ذاك الوقت
كانت ال�سعودية ق��د نحت ال�شقريي ع��ن رئا�سة وف��ده��ا ،لأن��ه رف�ض
مهاجمة عبد النا�صر ب�سبب ق�ضية اليمن التي كانت م�شتعلة �آنذاك،
�أر�سل عبد النا�صر ،عبد احلميد غالب �سفري م�صر يف بريوت �آنذاك
والرجل القوي �إلى(كيفون) �إلى ق�صر ال�شقريي وقال له :جمال عبد
النا�صر يريدك مندوبا لفل�سطني يف جامعة الدول العربية.
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عبد القادر يا�سني

بهجت ابوغربية:
فيما بعد طرحت م�صر مو�ضوع ت�شكيل "م.ت.ف" �أو ك�ي��ان ،يف
امل�ؤمتر الأول للملوك والر�ؤ�ساء العرب يف �أوائل �سنة .1964

انيس الصايغ:
بهجت ابوغربية

 ..ومن هنا كان �شبه �إجماع� ،أن ندع ال�شعب الفل�سطيني يختار من
ينوب عنه� ،إن كان زعيما �أو م�ؤ�س�سة ،فطلب من ال�شقريي �أن يح�ضر
هذا االجتماع وطلب منه �أن ي�ست�شري ال�شعب الفل�سطيني ،قبل املهمة،
وجاء �إلى املخيمات يف الأردن و�سوريا ولبنان وات�صل بع�شرات القيادات
الفل�سطينية.

ماهر الطاهر:
 ..فجاء �إل��ى �سوريا وج��اء الى خميم الريموك والقى خطابا يف
�أحد م�ساجد املخيم( :ل�ست �أقف هنا �أمامكم لأحييكم و�أزج��ي اليكم
الكالم مر�سال مع�سوال ،وامن��ا �أن��ا �أمامكم لأن �أمامكم اقرتاحا الآن
�أمام امل�ؤمتر ،اقرتاح من "م .ت .ف" منظمتكم �أيها االخوان ،منظمة
ثورية ،بد�أت ثورية وت�ستمر ثورية ،تعي�ش ثورية يف الفكر وال�ضمري
ويف الإرادة ويف العمل).
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الدكتورة خيرية قاسمية:
بد�أ جوالته ،والتجمعات الفل�سطينية متناثرة ،لي�ست موجودة يف
مكان واح��د ،يريد �أن يقطع غزة وي�أتي لبنان ،ثم �إلى �سوريا وبع�ض
ال��دول ت�ستقبله،وبع�ض ال��دول ترف�ض ا�ستقباله،هنا ب��د�أت الدعاية
�ضده من املنظمات الفدائية� ،إن هذا قادم يحمل ورقة جامعة الدول
العربية ويحاول �أن يبيع الق�ضية.

الدكتور محمد علي الفرا:
ال�شعب الفل�سطيني لي�س �سهال� ،شعب عنيد� ،شعب مرا�سه �شديد ،لي�س
من ال�سهل �أن جتمع هذا ال�شعب يف وطنه ،فما بالك اذا كان يف ال�شتات!

بهجت أبو غربية:
ق��ام��ت ه �ن��اك � �ش �ك��وك و�أق� � ��وال ك �ث�يرة وت� ��� �س ��ا�ؤالت :مل� ��اذا �شكلت
"م.ت.ف"؟ هل من �أجل ت�صفية وت�سوية للق�ضية الفل�سطينية� ،أم من
�أجل التحرير؟

انيس الصايغ:
عندما بد�أ ال�شقريي العمل يف املنظمة كان امامه تنظيمان كبريان ،حركة
القوميني العرب من جهة ،و�أتباع و�أ�صدقاء وحلفاء احلاج �أمني احل�سيني.

الدكتور محمد علي الفرا:
�أعتقد �أن احل��اج �أم�ين احل�سيني ال يقبل �أن يعمل حت��ت �إم��رة �أحمد
ال�شقريي العتبارات كثرية.
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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� �س �ع��ة م ��ن اجل�م��اه�ير
الفل�سطينية ،كانت �ضد ت�شكيل كيان ،لأنها اعتربت وجود كيان جديد،
بدي ً
ال لها ويلغي وجودها.

الدكتور حازم نسيبة:
ال�شقريي كان على م�سافة واحدة من اجلميع ،لي�س له لون حزبي،
كان مو�ضع ثقة �أكرث من غريه.

هارون هاشم رشيد:
من اللحظات الأول��ى التي ب��د�أ فيها �إع��داد "م .ت .ف" دع��ا �إلى
الوحدة الوطنية� ،إلى التعبئة القومية� ،إلى التحرير.

انيس الصايغ:
دعا ممثلي ال�شعب �إلى م�ؤمتر القد�س يف �أيار  ،196عقد امل�ؤمتر
و�أعلن عن ت�أ�سي�س "م .ت .ف" ،وانتخب ال�شقريي رئي�سا للمنظمة،
ومن هنا ذهب �إلى القمة و�أبلغهم انه �أجنز املهمة.

عبد العزيز السيد:
مل يفو�ض بذلك ومل تكن الأنظمة العربية تريد �أن ي�أتي لهم
مب�شروع.
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صالح صالح:
اخ��ذ امل�ب��ادرة لي�س فقط للت�شاور و�إمن��ا لإي�ج��اد ه��ذا الكيان وهو
�شخ�صية كما يقال بالدارج (�شخ�صية طحي�شة).

بهجت أبو غربية:
كانت هناك اعرتا�ضات لرئي�س اجلل�سة وهو امللك في�صل وقال:
نحن مل نكلف ال�شقريي ب�أن ي�شكل ،كلفناه �أن ي�ضع خطة ،م�شروع خطة.

صالح صالح:
كان عليه �أن يحدث توازنا لي�س �سهال بني �أطراف عديدة ،يف بع�ض
الأو�ساط العربية ،كانت �ضد ايجاد هذا الكيان ال�سعودية ،الأردن كانت
لديها حتفظات جدية على �إيجاد فكرة الكيان.

بهجت ابوغربية:
كان هناك �أكرث من جهة تعار�ض �أو تتحفظ� ،سوريا كانت تتحفظ
�أي�ضا ،بعد جدل طويل مع بن بال وعبد ال�سالم عارف ،و�أمني احلافظ،
اتخذ القرار بالإجماع ،على ت�شكيل "م .ت .ف" ،ال�سعودية مع �أن امللك
وافق لكن عمليا مل ي�ستقبلنا ومل ي�ستقبل ال�شقريي ،حتى االقتطاعات
من املوظفني الفل�سطينيني يف ال�سعودية كانت تعطى لـ "فتح" ،ولي�ست
ل "م .ت .ف".

أسامة النقيب:
ال��دول العربية كانت تتعامل معنا ح�سب مقيا�سني :الأول �أن
ي�ستفيدوا منا ،املقيا�س الثاين ح�سب الدولة الفالنية اذا �ضدها ،انا
ام�شي �ضدها.

237

ماهر الطاهر:
�أعان اهلل اي رئي�س ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،كيف ي�ستطيع �أو
يوفق يف التعامل مع  22دولة عربية؟!

خير الدين أبو الجبين:
اني�س ال�صايغ

الزعماء العرب كما تعرف خمتلفو الأه ��واء ،كل له ه��واه ،كيف
ا�ستطاع ال�شقريي �أن يقنع ويقنع ال�شعب ،هذه عظمة ال�شقريي.

انيس الصايغ:
كانت "م.ت.ف" جبهة جلميع احلركات القائمة ،لكن ال تن�س �أنه
عند �إن�شائها مل تكن التنظيمات الع�سكرية الفدائية قد وجدت.

احمد السعدي:
خالل ب�ضعة �شهور عمل ميثاقاً قومياً وجمل�ساً وطنياً من �شعب
م�شتت يف دول عدة ،وجلنة تنفيذية.

صالح صالح:
حاول �أن يعطي هذا الكيان كل توابعه�،أن ي�ستكمله ،ب�إيجاد عدد
من امل�ؤ�س�سات ،بدءا بال�صندوق القومي� ،إلى فتح �إذاعة فل�سطني من
القاهرة� ،إلى فتح مركز الأبحاث الفل�سطيني والذي كان مقره بريوت.
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انيس الصايغ:
 ..ولعل ان�شاء املركز يعود �إل��ى امي��ان ال�شقريي بالعمل الثقايف
والفكري والإع�لام��ي للق�ضية الفل�سطينية ،وه��و �أول هيئة ثقافية
فل�سطينية تخاطب العامل بلغة العلم.

الدكتور محمد علي الفرا:
�إ�سرائيل عندما دخلت لبنان ،كان �أول ما قامت به ن�سف مركز الأبحاث
الفل�سطيني وا�ستطاعت �أن تنهب وت�سرق معظم ما فيه من كنوز وكتب.

انيس الصايغ:
ت��رك ال�شقريي وراءه جي�ش التحرير الفل�سطيني وق��د جابه يف
ان�شائه م�شاكل كثرية مع احلكومات العربية.

صالح صالح:
�صحيح �أن ه��ذه امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ج��زء من جي�ش نظامي يف
الدول العربية التي وجد فيها ،لكن على الأقل وجد جي�ش ا�سمه جي�ش
التحرير الفل�سطيني.

بهجت أبو غربية:
نحن يف اللجنة التنفيذية كنا حم��روم�ين م��ن ا�ستخدام جي�ش
التحرير الفل�سطيني يف القتال ،لأن��ه منذ ي��وم ت�شكيل اجلي�ش وكان
�أم�ين احلافظ �أك�ثر من دعمنا يف اتخاذ ق��رار امللوك وال��ر�ؤ��س��اء ،كان
هناك �شرط علينا �أن واج��ب العمليات جلي�ش التحرير الفل�سطيني
تابع لرئا�سة �أركان الدول امل�ضيفة.
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انيس الصايغ:
 ..و�أن���ش��أ ثانيا ال�صندوق القومي الفل�سطيني ،ه��ذا ال�صندوق
الأول من نوعه منذ �سنة � ،1947أعطاه حرية كاملة يف العمل و�أعطى
ال�صندوق جمل�س �إدارة ،جمل�س �أمناء لي�سوا من �أتباعه.

الدكتور محمد علي الفرا:
ك��ان ي�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب ،لي�س فقط ال��والء،
للأ�سف يف ال ��دول العربية ي�ضعون ال ��والء قبل ال�ك�ف��اءة ،ك��ان ي�ضع
الكفاءة قبل الوالء.

انيس الصايغ:
ال�شيء الوحيد ال��ذي ك��ان يطالب ال�صندوق ب��ه ه��و ال�شفافية،
ال�شفافية يف معامالت ال�صندوق.

عبد المحسن قطان:
ال�شقريي مل تكن لديه طلبات �شخ�صية ومل يكن يتقا�ضى ماال،
وال راتبا اطالقا.

صالح صالح:
ه��ذا الكيان مل يكن جم��رد مكتب ومقر ورئا�سة ،ك��ان له متثيله
الذي بد�أ يف الوطن العربي.
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ماهر الطاهر:
ال���ص�ين ال��دول��ة الأول � ��ى ال �ت��ي ف�ت�ح��ت م�ك�ت��ب مل�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
الفل�سطينية ،وتعاملت معه ك�سفارة �سنة .1964

عبد المحسن قطان:
اال�ستقبال الذي ا�ستقبل به الوفد الفل�سطيني يف ال�صني ا�ستقبال
باهر م��ن ه��وجن ك��وجن ،مل��ا تركنا الطائرة حت��ت ت�صرفنا ،مرتجمون
موجودون ،مقابالت مع �شو �أن الي ،مع ليو�شاو�شي الذي كان رئي�سا
للدولة.
ال�شقريي مدح ماو ت�سي توجن ،قال له :الزحف العظيم وال�سور
العظيم ،قال له ماو� :سبق �أن فعلتوها� ،ألي�س الر�سول عندما �ضايقه
�أهل مكة ،زحف على املدينة ،ر�سولكم فعلها قبلنا ،ملاذا ال يذهب العرب
ويزحفون ويقطعون النهر وادخلوا �إلى �إ�سرائيل مليون واحد ،عندما
يدخلون �إلى �إ�سرائيل ماذا �ستفعل بهم؟ �ستقتل مائة �ألف؟ مائتي �ألف؟
فلتقتلهم.

الدكتور محمد علي الفرا:
ا�ستطاع ال�شقريي �أن يجعل من املنظمة �أبعاداً عاملية جتدها يف
رو��س�ي��ا ،جتدها يف ال�صني ،جتدها يف ك��ل مكان يف ال�ع��امل و�أ�صبحت
الق�ضية الفل�سطينية يف املحافل الدولية كاملة.
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عبد املح�سن قطان

الدكتور أسعد عبد الرحمن:
ال�شقريي مل يع�ش جتربة املخيمات ،وال جتربة الفقر وال جتربة
الت�شرد مبعناها احلريف ،والقوى ال�صاعدة يف حينه كانت هذه القوى،
فكان ينظر لل�شقريي باعتباره موظفاً �سعودياً كبرياً.
الدكتور �أ�سعد عبد الرحمن

احمد السعدي:
كان هذا ال�صراع بني م�ستقلني يعمل معهم ال�شقريي ومن جيله
وبني �شباب كنا نحن منثلهم ،جيل جديد ،فكنا �أكرث اندفاعا و�أحيانا
كنا �أكرث ت�أنيا.

الدكتور أسعد عبد الرحمن:
مل نكن نحب يف حينها اللغة الدبلوما�سية ،مل نكن نحب لغة ال
تعطي جوابا قاطعا يروق لنا �أ�صال.

صالح صالح:
امل ��أخ��ذ الأ� �س��ا� �س��ي ال ��ذي ي���س�ج��ل ع�ل��ى ال �� �ش �ق�يري� ،أن ��ه مل يكن
دميقراطيا.
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بهجت أبو غربية:
كان يعتقد �أن له احلق ب�أن يكتم عنا ا�شياء كثرية و�أن يت�صرف دون
م�شورتنا ونحن كنا نعترب هذا ال يجوز وهذا تفرد ،و�أن الذي ينفرد
يف هذا ميكن �أن ينفرد يف �شيء �أخطر ،من هنا كانت تن�ش�أ بيننا وبينه
بع�ض الإ�شكاالت.

صالح صالح:
بعد نك�سة  1967تداعت جامعة الدول العربية لعقد م�ؤمتر لها يف
اخلرطوم ،يف البداية جتاهلت �إ�شراك وفد برئا�سة ال�شقريي حل�ضور
هذا امل�ؤمتر.

انيس الصايغ:
ذه��ب �إل��ى ال���س��ودان ومل ي��دع �إل��ى داخ��ل امل ��ؤمت��ر ف�ه��دد امل��ؤمت��ر،
ب�أنه �سيعقد م�ؤمترا �صحفيا يف داخل جوامع اخلرطوم ،و�أن ال�شعب
ال���س��وداين� ،سيذهب �إل��ى اجل��وام��ع ب��دال من �أن ي�شاهد امل��ؤمت��ر على
�شا�شات التلفاز ،طلب منه �أن يدخل امل��ؤمت��ر با�سم فل�سطني ،وق��ال
جملته امل�شهورة "نرف�ض ال�صلح واالعرتاف والتعاون مع �إ�سرائيل".

عبد العزيز السيد:
مل يكن م�شروع عبد النا�صر املك�سور ق��ادرا على �أن يتبناها "ال
�صلح ،ال اع�تراف ،ال تفاو�ض" ،لكن الكارثة عدم تبني البند الرابع،
وهو رف�ض احلل املنفرد.
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الدكتور محمد علي الفرا:
كان ال�شعار "حترير فل�سطني" لكن بعد حرب � 1967أ�صبح ال�شعار
"�إزالة �آثار العدوان" ،يعني ما معنى هذا؟ �أن تعود الأو�ضاع كما كانت
عليه قبل هذه احلرب� ,أي �أن تعود ال�ضفة و�أن تعود اجلوالن و�أن تعود
�سيناء� ,أما �أرا�ضي  1948التي �أخذتها �إ�سرائيل فـ(مربوكة عليها)!

الدكتور حازم نسيبة:
يف �أ�سو�أ احلاالت كنا ن�أمل عودة الالجئني الفل�سطينيني وكذلك
على الأقل �أرا�ضي م�شروع التق�سيم.

بهجت أبو غربية:
قبلوا يف م�ؤمتر اخلرطوم ب�أ�شياء كانت مرفو�ضة ،فمثال ت�صدير
البرتول كان مقطوعا ،قبلوا �أن البرتول يجب �أن ي�صدر.

صالح صالح:
انتقد ال�شقريي الأنظمة العربية لأنها مل ت�ستخدم النفط ك�سالح
طوال فرتة العدوان الإ�سرائيلي املدعوم �أمريكياً ،اذن هذا و�سع دائرة
القوى التي تعرت�ض وجود ال�شقريي.

صالح صالح:
ه��ذه ال�ع��وام��ل كلها ب��دون �شك ه�ي��أت م�ن��اخ�اً ع��رب�ي�اً �سلبياً �ضد
ال�شقريي دفع ال�سعودية �إلى �أن ترفع مذكرة جلامعة الدول العربية
تطالب بتغيري ال�شقريي ،من املفارقات �أن هذه املذكرة ترافقت مع
مذكرة �أخرى �صدرت عن عدد من اع�ضاء اللجنة التنفيذية!
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عبد القادر ياسين:
ال�شقريي رج��ل ي��ؤخ��ذ عليه �أن��ه م�ستقيم �أك�ثر مم��ا يجب ،ويف
ال�سيا�سة اال�ستقامة ال تك�سب.

الدكتور أسعد عبد الرحمن:
كما يقول املثل "عندما تقع البقرة تكرث ال�سكاكني" ،من ناحية،
ومن ناحية �أخرى كانت توجد مرحلة جديدة وعهد جديد.

بهجت أبو غربية:
كان علينا كلجنة تنفيذية �أن نرفع من معنويات �شعبنا ،قدمنا
اقرتاحني :الأول منهما :ت�شكيل جمل�س وطني فل�سطيني جديد ي�ضم
التنظيمات الفدائية التي كانت قد برزت يف ذلك الوقت و�أبرزها كانت
حركة فتح واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،هذا االقرتاح رف�ضه
ال�شقريي وبع�صبية.

صالح صالح:
ارتكب خط�أ من اللجنة التنفيذية ب�أن قدموا مذكرة لل�شقريي
يطالبونه باال�ستقالة ،ا�ستطاع �أن يلم�س ال�شقريي حجم املتغريات
وت�أثريها وبالتايل ا�ستجاب لها.
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عبد المحسن قطان:
 ..وقد �أدرك -وهذه لي�ست قليلة ب�أن يدرك القائد� -أن مرحلته
انتهت.

انيس الصايغ:
مل ي��أت �إل��ى مقعد امل�س�ؤولية بانقالب ع�سكري ،ومل ي��أت ب�أموال
ر�شا بها القيادات الأخ��رى كما هو احل��ال عند الكثري من الأنظمة
العربية ،جاء ب�أ�سلوب دميقراطي ،كذلك خرج ب�أ�سلوب دميقراطي.
كتب �أك�ثر م��ن ع�شرين كتابا بعد ا�ستقالته وك�سبنا با�ستقالته
ال�شقريي امل�ؤلف وامل�ؤرخ.

خير الدين أبو الجبين:
قر�أت له كل كتبه وا�ستمعت �إلى كل خطبه ،ال كاتب يف امل�ستوى الذي
وجدته ميزج االدب بال�سيا�سة.

الدكتورة خيرية قاسمية:
�سنة  1982عندما اقتحم اجلي�ش الإ�سرائيلي بلدة كيفون ،و�أخذ
كل مكتبة ال�شقريي التي �أن�ش�أها يف هذه املنطقة وحملها معه ،وكان
قد مر � 34سنة على اقتحام مكتبة ال�شقريي يف عكا ،فك�أن هذا الرجل
م�ستهدف بفكره وعقله.

خير الدين أبو الجبين:
 ..وت��ول��ت ق�ي��ادة ج��دي��دة بعد ال�شقريي� ،إل��ى �أن �سلمت املنظمة
حلركة فتح والتنظيمات الفدائية وابدلوا امليثاق الوطني.
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انيس الصايغ:
ب ��دخ ��ول "فتح" اخ �ت �ل��ف ال ��و�� �ض ��ع ،خ �ط �ط��ت ف �ت��ح لأن ت �ك��ون
"م .ت .ف ".فكان ابو عمار يريد �أن يكون الوريث الوحيد ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،مل يكن لديه الهدف الذي ن�سعى �إليه يف جتميع
اجلميع.

صالح صالح:
ع��رف��ات ك��ان ي�ستند على تنظيم ،وبالتايل اي م�سا�س ب��ه يعني
م�سا�ساً بالتنظيم.

عبد العزيز السيد:
البداية التي بد�أتها فتح هي تعديل امليثاق من امليثاق القومي �إلى
امليثاق الوطني.

الدكتور محمد علي الفرا:
لو ك��ان ال�شقريي على ر�أ���س ه��ذه املنظمة ،ملا ح�صل ه��ذا ،ملا كان
هناك جمال للتالعب بامليثاق القومي الفل�سطيني ،ب��د�أت بعد ذلك
تنحو الق�ضية وتتحول من البعد القومي �إلى البعد القطري ،وبعد �أن
كانت ق�ضية عربية� ،أ�صبحت ق�ضية فل�سطينية ،وبعد ان كان العرب
�شركاء� ,أ�صبحوا و�سطاء.
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أحمد السعدي:
 ..وب��د�أوا يتحدثون عن كيان فل�سطيني ودول��ة فل�سطينية �أكرث
مما يتحدثون عن التحرير يف كل �أدبياتهم  ،وحتى اليوم ال ن�سمعهم
يتحدثون عن التحرير.

ماهر الطاهر:
امل��رح��وم احمد ال�شقريي يعتقد بعمق �أن الواقعية تعني ان ال
ن�ضيع وقتنا وجهدنا ب�أوهام و�سراب باحللول مع الكيان ال�صهيوين،
يعتقد �أن النا�س الواهمني غري واقعيني ،هم الذين يعتقدون ب�إمكانية
�إقامة �سالم وحل مع امل�شروع ال�صهيوين ومع ا�سرائيل.
م��ن ي�ف��رط يف وط�ن��ه م��رة واح ��دة ي�ف��رط �إل ��ى الأب� ��د ،م��ا تفقده
باختيارك ال ميكن �أن ت�ستعيده.

الدكتور أسعد عبد الرحمن:
 ..ونحن الذين كنا ننتقده ونخ�شى منه من حيث انه م�ؤهل للقيام
مبثل هذه التنازالت ،مل يقم بها ،لكن نحن قمنا بها الحقا ،يعني ما
اتهمناه به مار�سناه نحن وكنا نعتقد �أنها فخاخ يقع بها ،هو مل يقع بها
و�إمنا نحن وقعنا بها.

الدكتور محمد علي الفرا:
القيادة التي ج��اءت بعد ال�شقريي �أرادت �أن تن�سب لنف�سها هذا
الكيان وك�أنها هي التي قامت به او هي التي �أن�ش�أته! وه��ذه م�شكلة
عندنا نحن العرب جميعا.
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عبد المحسن قطان:
الأمة التي ال تعرف ما�ضيها� ،أعتقد �أنه م�شكوك يف م�ستقبلها.

انيس الصايغ:
�شاهد ل�سوء حظه و�سوء حظنا نحن انحراف ال�سيا�سة العربية
يف �أيام ال�سادات وم�صاحلة العدو واتفاقية كامب ديفيد وما تالها من
�سيا�سة واتفاقات.

أحمد السعدي:
ك��ان ال���س��ادات زار ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ،ف�ك��ان ي�ق��ول اخل�شية من
ال�ت���س��وي��ة ،لي�ست ف�ق��ط م��ن االع �ت�راف ب��ا��س��رائ�ي��ل ،ب��ل م��ن تغيريها
�أفكار �أجيال� ،ستخرج ثقافات تتحدث بالت�سوية ،كيف نعيد الق�ضية
الفل�سطينية ،كق�ضية حترير ،وجاء مبثل يف جل�سة مع �شيوخ الأزهر،
�إن �أحدهم قال له "و�إن جنحوا لل�سلم فاجنح لها".
انظروا ،هذه الآي��ات ت�سخر لعملية ال�صلح ،مع انهم مل يجنحوا
لل�سلم ،الذي يريد �أن يجنح لل�سلم يجب �أن يتنازل عما اغت�صب.

الدكتورة خيرية قاسمية:
غادر القاهرة قبل �أن يرفع العلم الإ�سرائيلي على مبنى ال�سفارة
الإ�سرائيلية ،لأن��ه مل ي�ش�أ �أن ي�شهد علم �إ�سرائيل يرفرف يف �سماء
عا�صمة العرب وهو موجود فيها ،فغادرها و�أ�صيب بال�شلل ،كانت هذه
حادثة بالغة ال�صعوبة عليه فلم يتحملها� ،أ�صابته ج�سديا ،فهذا بر�أيي
قمة الإخال�ص لق�ضية عا�ش من �أجلها.

249

هارون هاشم رشيد:
ظل ثابتا �صادقا ،مل يكن هاربا ومل يكن ممثال.

عبد القادر ياسين:
�أداء ال�شقريي �أخرج املنظمة من العدم ،و�أداء خلفه �أف�ضى باملنظمة
�إلى العدم.
�شفيق احلوت

شفيق الحوت:
كان يف تقديره �أن على العرب �أن ينتظروا حتى  1970قبل خو�ض
املعركة.
�إذن كيف وقع الرجل العظيم يف امل�صيدة! هل كان �أ�ص ً
ال له �أي
خيار؟ وازدادت لهفتي للقاء معه من جديد لأ�سمع ما ميكن �أن يقوله
حول املعركة احلزيرانية والأ�سباب التي دعته خلو�ضها رغم قناعاته
ب�أن الوقت مل يكن قد حان خلو�ضها.
وت��ذك��رت ق��ول ال�شقريي يل وه��و يكلفني :لقد اخ�ترن��اك لأن��ك
تعرف حمجوب والكثري من زمالئه ،كما تعرف يف نف�س الوقت معظم
ق��ادة القوى الوطنية والأح ��زاب ال�سيا�سية ،وعليك �إن مل تنجح مع
الفريق الأول من معارفك� ،أن ال تف�شل مع الفريق الآخر.
وبالفعل ف ��إن يل يف ال���س��ودان ��ص��داق��ات �أع�ت��ز بها و�أف �خ��ر ،ومن
خمتلف االجتاهات ال�سيا�سية ،منهم الآن من مات ،ومنهم من اعتقل
ومنهم من يف احلكم ومنهم من ينتظر ،منهم من �صمد ومنهم من
انحرف.
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نضال حمد:
ال���ش�ق�يري ك ��ان و��س�ي�ب�ق��ى واح� ��دا م��ن اه ��م ال �ق ��ادة ال�سيا�سيني
للفل�سطينيني بعد النكبة و�سيبقى ا�سمه مرتبطا بت�أ�سي�س اول كيان
وطني للفل�سطينيني بعد النكبة وقبل النك�سة ,فال�شقريي اخلطيب
واملحامي والقانوين والأديب والكاتب ال�سيا�سي والدبلوما�سي املجرب
واملحنك ظل وفيا لفل�سطني الكاملة منذ ب��دء ن�ضاله مطلع �شبابه
حتى موته يف �سنة .1980

علي صادق:
كان ال�شقريي �صاحب مبادرات ،مل تكن تلك املبادرات بال�ضرورة
متوافقة مع م�ستلزمات �سيا�سة عبد النا�صر ،ومن �أمثلتها عالقاته
املتطورة مع ال�صني ال�شعبية �أثناء ذروة العالقة املتطورة بني م�صر
واالحت��اد ال�سوفييتي ،وك��ان من حيثيات تلك الو�ضعية ،االت�ف��اق مع
ماوت�سي تونغ على �إر�سال �سفينة �سالح �إلى ميناء الإ�سكندرية ،تعود
حمملة برجال فل�سطينيني �إلى ال�صني للتدريب على ال�سالح ،الأمر
الذي مل ي�ست�أذن فيه عبد النا�صر و�شعر باحلرج منه.

عبد المجيد ابو خالد:
من قلب ال�شقاء جاء الطفل �أحمد ال�شقريي ،ويف قلب ال�شقاء
عا�ش حياته احلافلة باملواجهات وامل�صادمات ،وفوق قمة ال�شقاء ونكران
اجلميل والإ�ساءة املق�صودة انتهى ذلك املنا�ضل الذي يلخ�ص ب�شخ�صه
ووق��ائ��ع حياته الذاتية ن�صف ق��رن �أو يزيد من حم��اوالت النهو�ض
واالنتكا�سات ،حتى �إذا ج��اءت الهزمية يف العام  1967قدم كب�ش فداء
للمنت�صرين بها ،فان�صرف يكتب مرثاة الأمة حتى وقعت يده ومعها
قلمه الف�صيح.
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الدكتور سبع ابو لبدة:
مل ي�ساوم ال�شقريي �أو يهادن يف �سبيل ق�ضية العرب وامل�سلمني،
وقد اختلف مع اجلميع من عبد النا�صر �إلى يا�سر عرفات ،ذلك كان
من �أجل امته ووطنه وح�ضارته ،ال طمعاً يف حظوة او جاه �أو �سلطة
بل ا�شرتى الآخرة بالدنيا .رحم اهلل ال�شقريي ،فقد كان رجال يوم َع ّز
الرجال ،كان رجال يف �أمة ،و�أمة يف رجل.

محمد كعوش:
رحل فن�سيناه ،بعد حياة حافلة انتهت ب�صمت ُمر ،وح ّملناه �أكرث
من قدرته و�أكرث من م�س�ؤوليته ،فكان امل�شجب الذي علقنا عليه ف�شل
العمل العربي ونتائج كل الهزائم ،فظلمناه ،وظ��ل �صامتا جندياً يف
�سبيل فل�سطني كما �أعلن يوم ترك املن�صب ومل يرتك امل�س�ؤولية.
عرفته عن ق��رب ي��وم و�ضع احلجر الأول يف قاعدة بناء منظمة
التحرير باجتماع حا�شد يف �صالة (امل�برة ال�سعودية) يف حي املزرعة
ببريوت ،حت�ضرياً الجتماع القد�س الأول ،فكان له ح�ضوره املميز ،فهو
اخلطيب املف َّوه واملحامي القدير الذي قدم ق�ضية فل�سطني للعامل يف
املحافل الدولية ومنابر الأمم املتحدة من خالل تواجده هناك ،فكان
يختزن كل تفا�صيل الق�ضية الفل�سطينية يف ذ اكرته ،وعرفته عن قرب
يف حوارات طويلة مبنزله يف كيفون.
كان ير ّدد دائماً �أن منظمة التحرير يجب �أن تدار بعقول ال�شيوخ
وتتحرك بدم ال�شباب ،من �أجل دميومتها وحتقيق �أهدافها.
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عزت دروزة يخاطب الحاج امين الحسيني:
(املح حملة على ال�شقريي وانتم منحتموه ثقتكم ،فهل بدا عليه
من �شذوذ وانحراف اوجب ا�ستحقاقه لهذه احلملة؟!
اعيذكم باهلل وانا�شدكم ان ال يكون ذلك منكم .وال�شقريي بعد
لي�س قائدا ولي�س رئي�سا ولي�س �صاحب �سلطة ونفوذ وامن��ا جمرد
و�سيط ومنفذ م�ؤقت الى ان تتم �إقامة الكيان الفل�سطيني فينتهي دوره
احلا�ضر من جميع الوجوه وتعود االمور للكيان ,وهو يقول ذلك ويقول
يجب ان ينبثق الكيان من ال�شعب ولن يكون تابعا للحكومات م�ستقال
م�ستعينا باحلكومات وال�شعوب العربية وال�صديقة ،وال�شقريي يعلن
ان لديه خمططات وم�شاريع �سوف يعر�ضها على اجلميع ،فالواجب
علينا ومن حملتهم الهيئة ان مت�شي معه الى اخر ال�شوط وتدر�س ما
عنده وتتعاون معه.
لي�س يف يدنا دليل على مراوغته فيها اال ان تتم �إق��ام��ة الكيان
املمثل لل�شعب على اف�ضل اال�س�س املمكنة.
ومهما اختلف مع ال�شقريي �إال انه ي�شهد للرجل ب��دوره الكبري
الذي قام به من اجل بعث الكيان الفل�سطيني واحياء �شخ�صية �شعب
فل�سطني الوطنية).

شفيق الحوت:
�شعب ال يرحم ،يريده �أن
كان اهلل يف عون ال�شقريي ,فمن ورائه ٌ
يقول لـ"الكيان " كن فيكون ووفق ت�أمالت ،وخياالت ال حدود لها! ومن
�أمامه حكام ال يرحمون ولكل هواه ولكل �سيا�سته وحتالفاته ونكاياته!
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عزت دروزة

�أحمد بن بال

واخريا مع ذلك ،وعلى الرغم من كل ذلك ،متكن ال�شقريي من
ت�شكيل "جلنة حت�ضريية لت�شكيل املجل�س الوطني" ،متكنت بدورها
من اختيار �أع�ضاء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي وحتديد موعد ومكان
اجتماعه يف الثامن والع�شرين من �أيار  ،1964ويف مدينة القد�س ،كان
ذل��ك اللقاء التاريخي يف فندق "انرتكونتننتال" ف��وق اح��دى رواب��ي
مدينة التاريخ التي كل منها التاريخ ومل تكل هي منه.
ولأول مرة بعد �ست ع�شرة �سنة من ال�شتات واليتم والتمزق ،يلتقي
الفل�سطينيون مع بع�ضهم البع�ض وهم حيارى بني ن�شوة اللقاء وفرحة
جمع ال�شمل �أي��ن القلق من ه��ذه القفزة اخلطرة وحتمل امل�س�ؤولية
الوطنية؟!
انتهينا م��ن ال�شرعية الفل�سطينية وب�ق��ي �أم��ام املنظمة انتزاع
�شرعيتها ال�ع��رب�ي��ة ،ومل يكن ذل��ك بال�سهل �أو ال�ه�ين ،ال �سيما وان
ال�سعودية غابت عن ذلك امل�ؤمتر وحالت دون ال�سماح للفل�سطينيني
عندها بامل�شاركة فيه كما كان النظام ال�سوري وقتها ومل يكن مرتاحا
لهذه املنظمة وكان يعتربها (جهازا) جديدا من اجهزة عبد النا�صر.
ومن القد�س� ،إلى ا�ﻹ �سكندرية والى فندق فل�سطني بالذات لطرح
كيان فل�سطني على امللوك والر�ؤ�ساء العرب الذين كانوا على موعد يف
قمتهم الثانية يف اليوم اخلام�س من ايلول .1964
وب�ي�ن امل��وق��ف ال �� �س �ع��ودي ال ��ذي ال ي��ري��د ال �ك �ي��ان وال ال���ش�ق�يري
واملوقف ال�سوري ال��ذي يريد كياناً ب�أر�ض فوقها جي�ش م�سلح ،كادت
تنفرط الق�ضية لتبقى فل�سطني فندقاً يطل على �شواطئ البحر من
الإ�سكندرية ،ب��د ًال من �أن تتحول �إل��ى كيان من حلم ودم وم�ؤ�س�سات
وقيادات و قواعد.
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وتدخل يومها عبد النا�صر وبن بال وعبد ال�سالم عارف ،وهد�أت
الأجواء ،مت االعرتاف العربي الر�سمي بالكيان الفل�سطيني ،ومببادرة
عراقية �أريحية وت�برع الأث��ري��اء من احل�ضور بخم�سة ماليني دينار
كانت �أول دفعة يف ال�صندوق القومي الفل�سطيني.
وانطلقت ق�ي��ادة املنظمة برئا�سة �أح�م��د ال�شقريي لتبني من
ال�صفر او ما ي�ستلزمه الكيان من م�ؤ�س�سات ودوائ��ر وق��وات م�سلحة،
واتخذت من القد�س مقراً لها ،وافتتحت مكاتب للمنظمة يف العوا�صم
العربية ،واخرتت من بني من اختري ولأمثل املنظمة يف مكتب لبنان.
فال�شقريي كان رمز العقلية التي ك�سبت يف خندق جمابهتها مع
رفاق جليل ما بعد النكبة ،كان بحكم عمره وتكوينه ال�سيا�سي بعيداً،
بل وك��اره�اً للجيل اجلديد ال��ذي يف ال�ساحة الفل�سطينية واملتج�سد
بالتكتالت والتنظيمات وبقايا الأحزاب.
ومما �ضاعف يف موقفه ال�سلبي من ه��ؤالء ،ونحن منهم ،رغبته
يف االنفراد بال�سلطة .كنا وغرينا من حوله ،نحاول جاهدين حتويل
املنظمة �إلى بيان �شعبي ،له روافده وقنواته مع جماهري ال�شعب .ولكنه
كان يريد ديكوراً من حوله ،و�سعاة ودعاة ملا يقرر وما يريد.
ام��ا ال�شقريي ،فقد ازداد تعنتا وه��و ي��رى ال�شعبية املتعاظمة
للتنظيمات ال�سرية ب�ين �صفوف الفل�سطينيني ،خ�صو�صا بالن�سبة
حلركة فتح بالذات التي كانت قد اعلنت عن انطالق ر�صا�صتها االولى
يف اليوم االول من ال�شهر االول من عام .1965
ومل نكن يومها نرى وجهة نظر فتح ومل ن�شكرها على انطالقتها
يف خو�ض الكفاح امل�سلح كنا نخ�شى من التورط يف حرب غري متكافئة،
وكان عبد النا�صر بالن�سبة �إلينا املعيار والبو�صلة ،ومل يكن يريد حرباً،
ولكنه يف نف�س الوقت كان قد بد�أ حواراً �سرياً مع �أركان فتح يف حماولة
تفهمهم وللتفاهم معهم.
وكنا بني ال�شاقولني� ،شاقول ال�شقريي وا�سلوبه املتخلف يف البناء
الثوري و�شاقول العمل الفدائي الذي كنا نخ�شى توقيته.
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الدكتور اسعد عبد الرحمن:
اذكر لل�شقريي �سلبيتني وايجابيتني :رجاحة عقله واعتزازه بر�أيه
ادى ال��ى وقوعه يف �شباك الفردية ومتكنه من البالغة يف اللغة راح
ينزع الى اللفظية ويتقيد بها ،وال�شقريي ا�س�س االطار املعا�صر للهوية
الوطنية الفل�سطينية ومت�سك باملوقف ال�شعبي الفل�سطيني والعربي.
كان ال�شقريي يحتمل النقد ويرد .اتهم انه جمنون م�شعوذ ،النه
ا�صر على اطروحة احقية العرب التاريخية يف كامل ار�ض فل�سطني
وات�ه�م��وه بانه اراد �إل�ق��اء اليهود يف البحر ك��ي ي�أكلهم ال�سمك .لقد
تعر�ض لظلم ابناء الف�صائل الفدائية.
��س��أل��ت يا�سر ع��رف��ات يف �شباط  2000ع��ن تقييمه لتجربته مع
ال�شقريي ،فو�صف ال�شقريي بغري التقليدي والثوري جدا يف اميانه
ومت�سكه بنهج الكفاح امل�سلح .ا�س�س املنظمة وجي�ش التحرير.

انيس الصايغ:
الرجل املفرتى عليه �صادق ،ت�آمرت عليه الظروف وهو كبري احلجم
يف اك�ثر من معنى يف حياته الطويلة � ٧٢-سنة -وه��و من و�ضع حجر
اال�سا�س يف قيام الكيان الفل�سطيني ,هو الكبري بكتاباته ت�أليفا ون�شرا.
�أما ثقافته ،فقد اخذت م�سلكني املحاماة وال�صحافة ,ثم االعالم
يف جمال الق�ضية وهو �صاحب ر�ؤيا يف انطالق اللحظة بني الوطنية
الفل�سطينية والقومية العربية ،وخطابات ال�شقريي خالية من نغم
القطرية وهو مثال القومي العربي.
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لقد حكم عليه م��ن خ�لال عيون اع��دائ��ه واقالمهم واحكامهم،
اتهامات ثالثة وجهها االخ��رون له وهي الفردية والت�صلب والت�شدد
دون ان يتوققوا عند ظروفها.
ح��ري بنا ان نن�صفه يف غيابه وق��د ظلمناه يف حياته ,فقد كان
ال���ش�ق�يري وف�ي��ا من�صفا ق��ائ�م��ا ب��ال��واج��ب ,ي ��أخ��ذ ب��احل��ب واالح�ت�رام
والتقدير.
لقد تولى ال�شقريي الن�ضال الفل�سطيني لـ "� "٥٠شهراً ()١٩٦٧ -١٩٦٣
�آمن بالوحدة الوطنية ،ا�شرك ممثلي ال�شعب يف �إن�شاء منظمة وغذاها
بالطاقات لتكون اطارا جلميع القوى.
ومتيز عهده ب�صفتني :منع االغتيال واالره��اب الر�سمي اللذين
�سادا قبله ,ومنع فتح الدكاكني االعالمية واملخابراتية املالية الذي
�ساد بعده.
ال�شقريي �ضحية االع�لام يف حزيران  1967واتهم انه يدعو الى
رمي اليهود يف البحر ،لقد ا ّدعو له �صورة البطا�ش الدموي العن�صري.
ال�شقريي ُظلم طفال ُ
وظلم بعد اعتزاله القيادة من ابناء �شعبه.
والءات ال�شقريي الثالث �سخروا منها ,ثم اخرتقوها بعد ذلك.
ال�شقريي وان�ط��وان �سعد ،القائدان جت��اوزا احل��دود واختلفا كل عن
االخر ,رف�ضا اال�ست�سالم للواقع امل�تردي ،اختار �سعادة احلزب ،اختار
ال�شقريي الهوية الوطنية بعيدا ع��ن ال���ص��راع��ات ،وال�شقريي رجل
القانون وال�سيا�سة.
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جميل بركات:
ال�شقريي عمالق مل يع�ش لذاته وعائلته بل عا�ش لأمته العربية
ونا�ضل من اجل حقوقها وق�ضاياها ،وما قاله ماوت�سي تونغ لل�شقريي:
احت��دوا يا عرب واخ�شى ان بقيتم على هذا احل��ال ان تبقى ا�سرائيل
ويبقى اال�ستعمار.

عرفات حجازي:
لوال ال�شقريي ملا قامت لفل�سطني قائمة ,فهو ال�شخ�صية الوحيدة
التي طرحت الق�ضية الفل�سطينية على امل�ستويات كافة ,وه��و اكرث
�شخ�صية جرى التعتيم على اجنازاتها ون�ضالها.
رد ال�شقريي على ج��ول��دا م��ائ�ير يف االم��م امل�ت�ح��دة ح�ين انكرت
وجود ال�شعب الفل�سطيني ،ومنظمة التحرير التنظيم االجنح واالمثل
واالكرب يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني.
لقد متتع ب�شخ�صية مميزة خبرية ا�سهمت يف جناحاته القيادية.
اذكر قول ال�شقريي لعبد النا�صر"يا �سيادة الرئي�س ..اننا مل نعد
نخاف من انعدام الربامج النقاذ ما �ضاع بقدر ما ا�صبحنا نخ�شى
وجود برامج ل�ضياع ما تبقى يف ايدينا".
لقد قال فيه عبد النا�صر"ان ال�شقريي �سعى لتحريك املجتمع
الدويل قبل العربي مبا ات�صف به من قدرة على االقناع والتخطيط
والتنفيذ".
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رشاد ابو شاور:
بد�أ ال�شقريي م�سريته بالليونة واال�سرت�ضاء وامل�شي على ال�صراط
بني الأنظمة كي ال يقع ،يف عهده اعرتفت ال�صني باملنظمة وج��اءت
الدبابات من املانيا ,تفجرت ال�صراعات مع بع�ض الأنظمة وت�أ�سي�س
جي�ش التحرير وو�ضع امليثاق مل يحرر فل�سطني ومل يكن ال�سبب يف
�ضياعها.
هو لي�س حزبا يقود ،لكنه ف��رد ,ل��ذا فهو يخطئ وي�صيب ,لكنه
يظل قائد مرحلة.

انيس الصائغ:

ر�شاد ابو �شاور

مثل احمد ال�شقريي مل اعرف زعيما تعر�ض ملا تعر�ض له املرحوم
بكثافة وا�ستمرار وبقدر كبري من الظلم والق�سوة ،كثري من االتهامات
املوجهة اليه مغر�ضة وظاملة.
لقد مل��ع كمحام وم�ست�شار وق��ان��وين ومت�ك��ن م��ن تكوين ثروته
فبد�أت االل�سنة تنه�شه وتدعي انه اثرى على ح�ساب فل�سطني ومل يكن
مرتزقا كما اتهمه البع�ض ,وعمل متطوعا رئي�سا للمنظمة ومل يكن
يتقا�ضى اي راتب ,وولده وبنته عمال متطوعني يف مركز االبحاث يف
بريوت ملدة �سنة ومل يتقا�ضيا اي راتب.
مل تكن الدول العربية هي التي �أن�ش�أت املنظمة �إمنا اعطت ال�ضوء
االخ�ضر فقط حيث قام بالتنفيذ خري قيام.
ج�سدت ال�شقريية ،خا�صة يف اخلم�سني �شهرا التي تولى خاللها
م�س�ؤولية الن�ضال الفل�سطيني من �سنة ( � )67-63إميانها بالوحدة
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الوطنية الفل�سطينية ,ثم يف تغذيتها بالطاقات والكفاءات من ي�سار
وميني وعلمانيني ونقديني وحمافظني وتقليديني من ال�شباب املتوثب
والثائر �إلى �شيوخ ال�سيا�سة التقليدية ,واذا كانت املحاولة مل تنجح ,ف�إن
ال�شقريي مل يكن امل�س�ؤول الوحيد عن ف�شلها ,مل يكن ال�شقريي تابعا
لأي نظام واتهامه بالتبعية ظامل مطلقا.
ك��ان ي��ؤم��ن ب�ضرورة ا�ستقالل احل��ل الفل�سطيني ع��ن اي نظام
عربي ,وعوامل اق�صاء ال�شقريي م�صدرها عربي فل�سطيني و�شخ�صي
والعرب بحثوا عن كب�ش فداء لهزميته.
ك��ان ال�شقريي ذك�ي��ا فطنا ع��زي��ز النف�س ذا ك�بري��اء ،ع��رف كيف
ين�سحب.
كان يكتب احيانا ب�شكل دفاعي وتربيري مما ي�ضعف ق�ضية كتبه،
واجمل كتبه "اربعون عاما يف خدمه الق�ضية العربية".
كانت تنق�صه اجلاذبية اجلماهريية (الكاريزما) �إذ مل يكن يقيم
عالقات ودودة مع االخرين ومل تكن له جماعته اخلا�صة به ،ال حزب
وال ع�شرية وال منظمة او جماعة تتكتل حوله.
مل يكن دميقراطيا باملفهوم العربي ومل يكن رجل احزاب تت�صارع
يف مناخ �سليم ولكن باملقابل مل يكن م�ستبدا متاما.
كان ي�سمع الن�صح يف حدود وين�صاع للم�شورة بعد تفكري طويل
وكان يخجل ان يبدو عليه مت�أثرا مب�ست�شاريه ويحب اعادة التفكري يف
اي اقرتاح وكان فرديا بحكم ن�ش�أته ويتقن االعمال التي ال حتتاج الى
تعاون ولو دخل حزبا ال ينجح ،لكنه ينجح لو كان زعيما اوحد للحزب.
وال ي�صلح ان يكون ثانيا او ثالثا يف حزب واذا مل تنجح عالقاته مع
زمالئه يف اللجان التنفيذية ،كان ينجح مع االع�ضاء امل�ساملني فقط.
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ام��ا االق��وي��اء فكان ي�صادمهم ويخالفهم ال��ر�أي وك��ان متعلقا برتاب
فل�سطني ،عارفا بتفا�صيل االماكن والتاريخ.

احمد سعيد:
اختاره ال�سيد عبد اخلالق ح�سونة من بني ع�شرات الفل�سطينيني
ليكون مرجعا يف ك��ل م��ا يت�صل بفل�سطني تاريخيا ودول �ي��ا وقوميا
وان�سانيا ,كان يخرج بالعمل من اجل فل�سطني من �شرنقة الأنظمة
العربية احلاكمة الى افاق الن�ضال املتحرر.

جورج جبور:

جورج حب�ش

كان ال�شقريي واحدا من فل�سطينيني ال يح�صيهم العدد ا�سهموا
يف اغناء احلياة ال�سورية ,وقد اخت�ص بالعمل يف الإعالم والدبلوما�سية,
خطاباته يف االمم املتحدة �شارحا وجهة نظر �سوريا كانت امرا وا�سع
االنت�شار يثري االفتخار.

جورج حبش:
ما من و�ضوح كان ظاهرا للعيان عند اعالن قيام منظمة التحرير
الفل�سطينية عام  1964اكرث من الو�ضوح املنبثق عن امليثاق القومي
الفل�سطيني وكان وراء ذلك رجل �صادق بارع بحجم املنا�ضل الراحل
احمد ال�شقريي.
ا�شرتطنا يف حركة القوميني العرب انتخابات حرة للقيادة نظرا
حل�سا�سيتنا جتاه القيادة الفردية لل�شقريي التي تخوفنا منها ح�ضوره
الدائم واثره الكبري يف ت�شكيل م�ؤ�س�سات منظمة التحرير واالحتادات
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ال�شعبية والفل�سطينية ,وي�ل�ف��ت ال�ن�ظ��ر ال��ى م��وق�ف��ه ،ف�ه��و املنا�ضل
ال�سيا�سي الوطني والقومي.
يف ق�ضيه الالجئني ,كان ال�شقريي ينظر الى امل�س�ألة باعتبارها
م�س�ألة جوهرية ال ميكن التخلي عنها وكان من�سجما مع نف�سه ومبادئه
والذاكرة الوطنية ،له مكانة عالية وال ميكن ان نن�سى ما تركه الرجل
املنا�ضل من ب�صمات ن�ضالية قوية على م�سار املنظمة.

عبد الرحيم ملوح:
جنح اب��و م��ازن يف ت�شجيع العديد من ال�شباب الفل�سطينيني يف
الكويت على االنخراط يف التطوع كنواة لت�أ�سي�س قوات القاد�سية يف
العراق وكنت واحداً من ه�ؤالء.

الدكتور محمد علي الفرا:
لقد كان كاتبا كبري عظيما ومفكرا عميقا وقانونيا فقيها ،وهو
اول من مزج ال�سيا�سة بالأدب والقانون ،ف�أدب ال�سيا�سة ،و�سي�س الأدب،
وقنن ال�سيا�سة و�سي�س القانون ،ال يعرف النفاق الذي ميار�سه معظم
ال�سا�سة ،كان مو�صوفا باال�ستقامة وال�صدق والت�ضحية.
ك��ان يحذر م��ن دخ��ول الفل�سطينيني يف ال�صراعات واخل�لاف��ات
العربية وح��اول ان يبعد املنظمة ع��ن �سيا�سة امل�ح��اور واال�ستقطاب,
م�ؤمنا بان فل�سطني يجب ان تكون املركز الذي ي�ستقطب الفل�سطينيني
ويوحد الأمة العربية ,وكان ي�ؤمن ب�ضرورة توحيد كل الطاقات العربية
من اجل الهدف اال�سمى وهو حترير فل�سطني.
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اللواء الركن الدكتور ياسين سويد:
غادر ال�شقريي اروقة املنظمة واجلامعة العربية والأمم املتحدة،
اال ان��ه مل يغادر اميانه بق�ضيته ،فثابر على الكتابة واخلطابة من
اجلها وظل يحمل يف قلبه الكبري كل �آماله اخلائبة الى ان كانت وفاته
يف عمان عام .1980

سامر الجعبري:
انطالقة ال�شقريي ور�ؤيته �أتاحتا لكثري من ال�شباب يف فل�سطني
ويف بلدان االغ�تراب التفكري واملبادرة لل�سعي والعمل على حتريرها,
كما انهما اتاحتا لكثري من ال�شباب ان يعربوا عن فل�سطينيتهم يف
زمن �سعى فيه الكثريون حلذف كلمة فل�سطني وطم�سها من القامو�س
ال�سيا�سي ف�ضال عن اخلريطة اجلغرافية او دجمها يف �سياق ال�شعارات
القومية واال�شرتاكية وغريها.

غنية كعابنة:
بطل طال ذكره الت�شوي�ش واعرتى �سريته اجلريئة نقد احلا�سد
وغيظ املغتاظ.
كان حلر�صه ال�شديد على املتابعة والبحث يف ال�صغرية والكبرية
بنف�سه ما دفعهم الى اتهامه ب�أنه ا�ستقاليل وفردي النزعة وهذا هو �ش�أن
الرجال ذوي النفو�س الكبار ،ظل ي�شعر على كرثة �إجن��ازه انه مل ُي ِ
عط
وظل يتهم ذات��ه بالتق�صري والتفريط ،فيو�صي بدفنه ج��وار ابي عبيدة
عامر بن اجلراح ،ليعو�ض عن كل ذلك قائال :لنجاورهم لكي يغفروا لنا،
اننا قد ا�ضعنا ما �سبق لهم ان حرروه بايديهم من ار�ض و�أوطان.
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كان حري�صا على املال العام وكان ذا كاريزما قيادية متعدد القدرات
والطاقات والكفاءات ،فهو بارع يف اللغتني العربية واالجنليزية ومطل
على علوم امل�سيحية والإ�سالم وقارئ للتاريخ بعمق وعامل وهو املحامي
والدبلوما�سي.
كان قا�سيا ق�سوة االب ،ناقدا نقد احلري�ص ،اختلف مع من جتاوزوه،
ينظر لالحداث مبنظور خمتلف� ،صدقت ر�ؤياه وحتذيراته وا�ستنتاجاته.

عبد المجيد شومان:
كان ال�شقريي �صاحب ر�ؤي��ة م�ستنرية ,و�سيبقى ذك��ره عطرا يف
وجدان ال�شعب الفل�سطيني والعربي و�سيكون له مكان وا�سع يف �سفر
الن�ضال الفل�سطيني عندما تعاد كتابة هذا التاريخ يوم ينتهي �شتات
ال�شعب وتقام دولته احلرة على ارا�ضيه.
لقد بهرين ال�شقريي قبل التخلي عن قيادة املنظمة عام  1967ملنا�ضل
اخر �شعر انه قد يخدم الق�ضية الفل�سطينية �أي�ضا بنف�س احلما�س وهذا
التخلي عن القيادة مل ي�ؤد الى العزلة ومل يثنه عن موا�صلة العمل.

هارون هاشم رشيد:
احمد ال�شقريي مل يكن يطمح الى من�صب او خلود ،يعود الينا
عندما نقول :نريد ان نعيد منظمه التحرير.
م�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية ،احدث النقلة التاريخية
والإ�سرتاتيجية الكربى يف م�سرية الق�ضية الفل�سطينية ،من خالل
بعث ال�شخ�صية الفل�سطينية الوطنية والكيان الفل�سطيني بعد ان كاد
ي�ستقر يف ال�ضمري العاملي او املجتمع الدويل مب�سميات يف ع�صر العوملة،
ان لي�س هناك ق�ضية �شعب فل�سطني وامنا ق�ضيه الجئي �إغاثة.
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عبد المجيد شومان:
ك��ان ال�شقريي منا�ضال �سيا�سيا وا��ض��ح ال��ر�ؤي��ا ,فقد وازن بني
الن�ضال ال�سيا�سي والع�سكري والفكري ،ولهذه الغاية اقام الى جانب
منظمة التحرير ،جي�ش التحرير الفل�سطيني ،ال�صندوق القومي
الفل�سطيني ،وم��رك��ز االب�ح��اث ،واح��اط نف�سه مبجموعة كبرية من
املثقفني واملفكرين الفل�سطينيني امللتزمني ،و�سلمهم م�س�ؤولية العمل
يف خمتلف �أن�شطة منظمة التحرير الفل�سطينية بالرغم من تباين
االجتهادات مع بع�ضهم طاملا كان الهدف واحداً.

عبد املجيد �شومان

ابراهيم بكر:
احمد ال�شقريي �شيخ املحامني العرب بعد ان ا�صبح جم��ازا يف
املحاماة كان يتربع يف الدفاع عن جميع املوقوفني والثوار بدون مقابل،
وان��ا وم��ن ه��م م��ن جيلي وبعد جيلي ,تعلمنا م��ن مدر�سة ال�شقريي
الدفاع عن املنا�ضلني ال�سيا�سيني بدون مقابل.

ابراهيم بكر

ناصر الدين النشاشيبي:
ر�أيت احمد ال�شقريي يخطب يف االمم املتحدة بنيويورك ور�أيته
ي�شري الى غولدا مائري التي كانت حتتل مقعد �إ�سرائيل يف اجلمعية
العمومية وي�سخر منها ق��ائ�لا :ه��ذه ال�سيدة ال�ت��ي ول��دت يف رو�سيا
وتزوجت يف امريكا وعا�شت يف بولونيا ثم ا�ستقرت يف بلدتي ،قد جاءت
من تل ابيب لكي تف�سر لكم االن ملاذا وكيف وب��أي حق يحتل الغريب
ار�ض �صاحب احلق وكيف وب�أي حق يطرد اليهود العرب من بالدهم!
قولوا لهذه ال�سيدة ان تعود الى امريكا وبولونيا او رو�سيا حيث يعي�ش
اهلها وان ترتك اهلي يعودون الى بالدهم احرارا.
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نا�صر الدين الن�شا�شيبي

الدكتور محمد علي الفرا:

جندة فتحي �صفوت

 ..وعلى الرغم من ا�ستقالة ال�شقريي �إﻻ �أنه ظل حام ً
ال م�س�ؤولية
وطنه وحامال يف فكره ووجدانه هموم �شعبه �إلى �أن مات واقفا كما
متوت اال�شجار البا�سقة ،مل يكن رحمه اهلل را�ضيا عن تخلي العرب عن
الكفاح والن�ضال� ،ﻹ ميانه بان النـزاع العربي  -اال�سرائيلي لي�س نزاع
حدود وامنا �صراع على الوجود.

ابراهيم سكجها:
بعد ان انهينا تدريبنا الع�سكري يف يافا من خالل النجادة عام
� 1946أقيم لنا عر�ض �ضخم حا�شد على �ستاد الب�صة فتكلم فيه عدد
من املتكلمني فكانوا للحق مملني� ،إلى �أن وقف واحد ﻻمع �ألقى خطابا
انتزع الت�صفيق ،والهتافات من اجلمهور احلا�شد فرفع ذراعيه طالبا
م��ن اجلمهور ال�سكوت ,فقال ب�صوت ج�ه��وري م��ؤث��ر" :هل اعجبكم
خطابي"!!! �أنا �أحمد ال�شقريي الذي عينت مديرا للمكتب العربي
يف وا�شنطن وعاد اجلمهور ي�صفق له.

نجدة فتحي صفوت :
ع��ار���ض ال�شقريي اتفاقيتي كامب ديفيد وم�ع��اه��دة ال�صلح مع
�إ�سرائيل واعتربهما خيانة عظمى للق�ضية الفل�سطينية ،ولذلك غادر
القاهرة �إل��ى تون�س يف ع��ام  1978وبعد ب�ضعة �أ�شهر �أ�صيب مبر�ض
ع�ضال ،نقل على �إثره �إلى عمان و�أدخل مدينة احل�سني الطبية وبعد
ا�سابيع خفت �صوت من �أعلى ا�ﻷ �صوات و�أبلغها يف الدفاع عن فل�سطني
التي كانت حمور حياة ذلك الرجل.
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الدكتور اسعد عبد الرحمن:
�أيها الراحل الكبري :نحن �شعب فل�سطني العربي ﻻ نزال نعي�ش
يف فندق املنفى �أو فندق اﻻحتالل ,ففي احلالتني نعامل كما يعامل
الغريب �أو ال�سائح ،يف وطنه ،فيا رب �أرحمنا بعودة الوطن الذي �سعى
من �أجله �أحمد ال�شقريي او ارحمنا باﻻلتحاق 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�ي�ن ال���س�ط��ور
ا�ستهدف ا�ﻷ داء ال�سيا�سي الذي كان ميار�سه املرحوم ال�شقريي ،كنت
�أق�صد ا�ﻹ ��س��اءة امل��ؤدب��ة لنهجه بل ورمب��ا له �شخ�صيا ،حيث اعتربته
وحده م�س�ؤوال عن واقع فل�سطيني مل �أكن را�ضيا عنه ،يومها �أر�سل يل
ال�شقريي ر�ساله تقدير على جر�أتي و�شجعني على مزيد من اﻻنتقاد،
كم كان رحمه اهلل كبريا وكم كنت وغريي �صغارا.

الدكتور علي سعود عطية:
هل كان ال�شقريي يقر�أ الغيب؟! فالكاريدور املقرتح بني قطاع
غزة وال�ضفة الغربية �سيكون ا�شبه باملزلقان الذي يرتفع وينخف�ض
ليقف جندي ا�سرائيلي عليه لي�سمح للفل�سطينيني ان ي�ع�بروا من
ال�ضفة الغربية الى غزة بعد اجراء التفتيـ�ش ال�لازم� ،أما قطاع غزة
فلي�س فيه ما ي�ؤخذ لأن القطاع جمروم على العظم وقد �صاحبت هذه
الر�سالة التي طالب فيها �سبعة من اع�ضاء اللجنة التنفيدية حملة
�شر�سة م��ن ال�صحافة امل�صرية التي اخ��ذت حتمل ال�شقريي ا�سباب
هزمية العرب ونكبتهم ،وكان ال�شقريي يردد وهو يدافع عن م�س�ؤوليته
يف الهزمية� ،أنه مل يكن ميتلك جي�شا حتى يت�سبب يف هزمية.
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وال�شقريي ال��ذي مل ي�ستطع �أن يحقق م��ا ك��ان ي�صبو �إل�ي��ه من
حترير فل�سطني� ،إال �أنه ا�ستطاع �أن ي�ضع �أقدام كل الفل�سطينيني على
درب التحرير ال�صحيحة ،النه عندما تويف كان يف ال�شعب الفل�سطيني
جحافل من امل�سلحني واملقاتلني الذين اخذوا ي�ؤمنون بالكفاح امل�سلح،
بينما كان ال�شقريي عندما اعلن قيام املنظمة التحرير مل يجد مرافقا
م�سلحا مي�شي حوله.
ولقد ك��ان ال��راح��ل الكبري متعدد امل��واه��ب ،د�ؤوب احل��رك��ة ،ثري
العطاء ،وا�ضح املواقف ،ولأنه كان حا�سماً يف مواقفه ال�سيا�سية ،على
الرغم مما عرف به من كيا�سة ولباقة دبلوما�سية ،اختلف مع الكثريين
واختلف عليه الكثريون ،ولكن خمالفاته مل تكن ذات طابع �شخ�صي،
و�إمنا وليدة ما عرف به من التزام عنيد بالثوابت الوطنية والقومية،
متاماً كما كان االختالف عليه ب�سبب الأدوار ال�سيا�سية التي �أوكلت
�إليه وحر�صه على �أن يكون �صاحب قراره.
وق� ��د ك �ن��ت رئ �ي ����س ح �� �س��اب��ات م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
يف م��رك��زه��ا ال �ع��ام يف ال �ق��د���س �أي � ��ام ك ��ان ال �� �ش �ق�يري رئ �ي ����س اللجنة
التنفيذية ،املجل�س الوطني الفل�سطيني ك��ان ي�ضع ويقرر امل��وازن��ة.
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فيصل جلول:
ك��ان ال�ع��رب والفل�سطينيون ال��ذي��ن ع��ا��ص��روا و��ش��اه��دوا بواخر
ت��رح�ي��ل امل�ستوطنني الفرن�سيني ب�ت��أث�ير م��ن ال�سيا�سة النا�صرية،
مقتنعني ب�إمكانية تكرار ال�سيناريو نف�سه بالن�سبة للم�ستوطنني اليهود
وبت�أثري من ال�سيا�سة نف�سها ،وه��ذا ما قال ال�شقريي قبيل احلرب:
"جاءوا بال�سفن وبال�سفن يعودون" .مل تكن عبارة تنم عن فهم �أخرق
لل�صراع مع �إ�سرائيل ،بل عن وع��ي جماعي فل�سطيني وعربي بينت
م�أ�ساة الهزمية ق�صوره وحمدوديته ،ومع ذلك مل تكن العبارة وحدها
م�س�ؤولة عن ر�سم �صورة قامتة لل�شقريي ،فهناك روافد �أخرى �أكرث
�أهمية.

في�صل جلول

د .كمال الطويل

الدكتور كمال الطويل:
طلب ويل العهد /رئي�س ال��وزراء ال�سعودي في�صل منه تقدمي
�شكوى �ضد م�صر بحجة تدخلها يف ال�ش�أن ال�سعودي .ف�ضل ال�شقريي
حينها اال�ستقالة من من�صبه رغم كل امتيازاته ،على �أن يلوث ا�سمه
و�سريته يف ق�ضية مذمومة �سبقه �إليها عبد اهلل خليل رئي�س وزراء
ال�سودان يف �شباط � 1958شاكيا م�صر ملجل�س الأمن بحجة ا�ستحواذها
على امل�س�ألة ال�سودانية.
م�ل�أ انتظار ال�سنوات الطويلة ه��ذه بحيوية فل�سطينية تكفل
ت�أطري الإجماع الفل�سطيني ،و�إدماجه يف منظومة.
ولعل امل�ؤرخ املن�صف ي�ستطيع بي�سر �أن يوثق �أن ذلك بال�ضبط ،كان
املزاج ال�شعبي الفل�سطيني العام الذي تربع عبد النا�صر يف �سويدائه،
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عند مف�صل  1964تالقى ال�ه��وى الفل�سطيني م��ع ال�ق��رار النا�صري
وعرب هذا التالقي عن نف�سه �أف�ضل تعبري يف �شخ�ص �أحمد ال�شقريي،
فهم ال�شقريي ,خري فهم �ضرورات عبد النا�صر التي مل يكن بقدر على
الإف�صاح عنها بحكم طبيعة عالقته باجلماهري العربية.
تبني عبد النا�صر لـ"فتح" ما عنى بال�ضرورة خروج ال�شقريي من
�سدة املنظمة والبدء بت�سليمها لـ"فتح" ،الذي ا�ستكمل يف �شباط 1969
يف اخلرطوم �آب � 1967أ�سهم ال�شقريي يف �صوغ ال�لاءات الثالث،
التي �شكلت �سمة املوقف العربي حتى وفاة عبد النا�صر ,يف اخلرطوم
�أي�ضاً وقف ال�شقريي وقفته الأخرية مت�شبثاً باحلق الفل�سطيني كام ً
ال
غري منقو�ص ،كانت وقفة عز  ،وهل احلياة �إ َّالها؟

محمد حور:
 ..ومم��ا يلحق بتم�سك ال�شقريي باملنهج ال�صارم وحر�صه على
و�ضوح الر�ؤية ،وتدعيمها باملعطيات التي ت�سوغها ،ما يت�صل بالر�ؤى
امل�ستقبلية� .إذ �سرعان ما يتخلى عنها �إن وجد ما يناق�ضها �أو يحول دون
قبولها .و�أجد مثا ًال لذلك كتابه "فل�سطني عام  ،"2000ومل ين�شره يف
حياته ،وقد ن�شر كتباً �أخ��رى بعده ،ومل ير النور �إال عام  ،1990و�إين
�أرى يف عدم ن�شر ال�شقريي لهذا الكتاب ،ما ر�آه خميباً لآماله وتوقعاته
يف �أمته العربية ،بعد وقت ق�صري جدا من انتهائه من كتابه ،ممثال يف
اتفاقيات كامب ديفيد ،وما ترتب عليها من �شقاق يف املوقف العربي
وتردد يف ال�سيا�سة العربية ،التي كانت �أقرب الى التفا�ؤل والثبور ،منها
الى التفا�ؤل واحلبور ،فكان �أن غ�ض الطرف عن كتابه ،وبقي حبي�س
االدراج يف حياته على الأقل.
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الدكتور محمد عبد العزيز ابو سخيلة:
��ش��رح �أح �م��د ال���ش�ق�يري ك�ي��ف �أن م ��ؤمت��ر ال�ق�م��ة ال�ع��رب��ي فو�ضه
ب��ال�ت�ف��او���ض م��ع ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ع�ل��ى ط��ري�ق��ة لإب � ��راز ال�ك�ي��ان
الفل�سطيني ،لكنه ذهب و�أ�س�س منظمة التحرير الفل�سطينية وكون
جمل�ساً وطنياً فل�سطينياً ،واختار اللجنة تنفيذية عليا ،وذلك كله قبل
الرجوع �إلى م�ؤمتر القمة ،ففوجئ باملعرت�ضني خالل م�ؤمتر القمة
الثاين وقالوا له :يا �شقريي ،كلفناك بالتفاو�ض مع �أبناء فل�سطني
على طريقة وكيفية �إب��راز كيان لل�شعب الفل�سطيني ،لكنك ب�إن�شاء
منظمة التحرير الفل�سطينية خرجت عن قرار القمة� ،إال �أن الرئي�س
ال�سابق للجزائر ومفجر ثورتها التحررية �أحمد بن بال كان يجل�س
�أم��ام��ه ،فقال ال�شقريي له هل ا�ست�شرت �أح��دا �أيها الرئي�س بن بال،
عندما حررمت بلدكم؟ ف�أجابه :ال .و�صفق احل�ضور لل�شقريي.
قال له الأم�ين العام للجامعة العربية� :أن��ت ل�ست رئي�ساً ،فكيف
حت�ضر م�ؤمتر القمة الذي هو خم�ص�ص للر�ؤ�ساء! فرد عليه ال�شقريي
قائال�" :س�أذهب للقد�س و�أعلن من هناك يف م�ؤمتر �صحفي �أن الذين
يجتمعون م��ن �أج ��ل فل�سطني يف ال�ق��اه��رة مل يقبلوا ح���ض��ور ممثل
فل�سطني" ،فان�صاع الأم�ين العام للجامعة لرغبة ال�شقريي ،وقيل
لل�شقريي :جتل�س على كر�سي �صغري على بعد من امللوك والر�ؤ�ساء،
فقاطعه الأ�ستاذ ال�شقريي قائ ً
ال :طبعاً �أنت رف�ضت .لكنه قال :طبعا
�أن��ا قبلت ومل �أرف ����ض .يف االج�ت�م��اع بقيت �أحت��دث و�أ��س�ح��ب الكر�سي
قليال حتى اقرتبت من الرئي�س بن بال الذي و�ضع يده على ظهري،
وقال :كملها يا �شقريي ,وهكذا ح�ضر اليوم الأول من �أيام امل�ؤمتر ويف
اليوم التايل �أخطر ال�شقريي بعدم احل�ضور ،لأن امل�ؤمتر �سيبحث غدا
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م�س�ألة اليمن ,ف�أجابهم رحمه اهلل" :كيف �أنتم جميعاً تناق�شون ق�ضية
فل�سطني وحتولون بيننا وبني ح�ضور �أيام امل�ؤمتر لن�شهد احلديث يف
ق�ضايا الأمة"  .و�س�أخت�صر باقي احلديث لأن يف بع�ضه املتبقي �إحراجاً
للبع�ض ،ولكنه ح�ضر وحتدث.
ال�شقريي اختار مدراء مكاتب منظمة التحرير الفل�سطينية من
خ�يرة العنا�صر الفل�سطينية وال�شخ�صيات ال �ب��ارزة ،وه��ذا ي��دل على
العقلية القانونية ،وعلى املحامي البارع يف تقوية جهاز منظمة التحرير
الفل�سطينية ،ال يهمه �إن كان من هذا يف التنظيم �أو ذاك ،ون�أمل من
منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تنتهج نهج ال�شقريي يف اختيار مدراء
مكاتبها بعيداً عن االنتماء للتنظيم ،هذا وممن اختارهم ال�شقريي
مدراء مكاتب "م.ت.ف"  :الأ�ستاذ املجاهد عبد اخلالق يغمور -الأردن،
الأ�ستاد الفا�ضل� :شفيق احلوت -بريوت ،ال�شيخ املجاهد وال�شهيد عبد
اهلل �أبو�ستة -قطر ،الأ�ستاذ خري الدين ابو اجلبني -الكويت ،الأ�ستاذ
داوود عودة -العراق ،وممن اختارهم �أع�ضاء يف اللجنة الأ�ساتذة بهجت
�أبو غربية ،يحيى حمودة ،فاروق احل�سيني ،جمال ال�صوراين ،الأ�ستاذ
جمدي �أبو رم�ضان ،واختار جلي�ش التحرير الفل�سطيني املرحوم اللواء
وجيه املدين الذي انتدب من اجلي�ش الكويتي الذي كان يعمل فيه.
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اللواء الركن محمود أبو مرزوق:
لقد كان �أحمد ال�شقريي واحدا من اهم قادة ال�شعب الفل�سطيني
وزعمائه يف تاريخ ن�ضاله ولو مل يكن له اجناز غري جناحه يف اقامة
ثالث م�ؤ�س�سات خا�صة يف منظمة التحرير الفل�سطينية ،لكان ذلك
فخرا له الى االبد.

أ .نصر شمالي:
�سوف �أكتفي بب�ضع �إ�شارات �إلى بع�ض ال�سمات البارزة يف �شخ�صية
ال�شقريي ،ف��أب��د�أ بع�شقه طبيعة فل�سطني ،ناق ً
ال عنه انطباعاته يف
ع�شرينيات القرن الع�شرين ،وهو بعد يف مطلع �شبابه ،ي�صف الطريق
حول خليج عكا مدينته ،الرمال النا�صعة والأمواج الوادعة ،حيث يقول
ال�شقريي:لقد �أخذت بهذا اجلمال ،وما �سلكته م ّرة �إال ور�أيت �صفحة
جديدة رائعة فنّانة ،وقد ق ّدر يل يف �أ�سفاري �إلى �أوروبا وافريقيا و�آ�سيا
�أن �أ�شهد مواطن بارعة ومفاتن رائ�ع��ة ،لكني كنت على ال��دوام �أرى
هذا الطريق من عكا �إلى بيت املقد�س ،وما حوله من املدن والقرى،
واله�ضاب والوديان ،واملروج وال�سهول ،والزرع وال�ضروع� ،أروع جماال
و�أرف ��ع ح�سنا ،ويختم ال�شقريي :لقد �سقطت ه��ذه البقاع يف اي��دي
�إ�سرائيل عام  1967كما �سقطت �شقيقاتها من قبل  ،1948فغدونا نراها
يف مناماتنا و�أحالمنا فردو�سنا املن�شود ،بل املفقود ,ولكن الى حني.

اللواء الركن ياسين سويد:
ا��س�ت�ط��اع ال���ش�ق�يري خ�ل�ال ��س�ن��وات م �ع��دودة ف�ق��ط ان يعيد ال��ى
ال�شعب الفل�سطيني ثقته بنف�سه وبهويته الفل�سطينية وان يخرجه من
حالة الي�أ�س التي و�ضعته فيها هزمية العرب الكربى عام  1948من
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خالل قيام كيان خا�ص متثل يف منظمة التحرير وادواتها ال�سيا�سية
والع�سكريه ،ومن خالل اعرتاف العامل بهذا الكيان.
غادر ال�شقريي اروقة املنظمة واجلامعة العربية والأمم املتحدة,
اال ان��ه مل يغادر اميانه بق�ضيته ،فثابر على الكتابة واخلطابة من
اجلها وظل يحمل يف قلبه الكبري كل �آماله اخلائبة والأمة املفدية الى
ان كانت وفاته يف عمان عام .1980
بالل احل�سن

بالل الحسن:
ثالثة �صنعوا تاريخ فل�سطني احلديث وهم :احلاج �أمني احل�سيني
(وح�ك��وم��ة عموم فل�سطني) ،و�أح�م��د ال�شقريي (ومنظمة التحرير
الفل�سطينية) ،ويا�سر عرفات (وث��ورة فل�سطينية حتى الن�صر) ،فهل
ُيق ّي�ض لفل�سطني -يا ترى -رابع ُيكمل امل�سرية؟ وانا ا�ضيف ملا قاله
ب�لال احل�سن ،ان��ه حممود عبا�س اي��وب ال�صرب الفل�سطيني بتجنيب
ال�شعب الفل�سطيني مزيدا من االقتالع ،انه جم�سد الدولة بتو�سيع
دائرة منا�صرتها على م�ستوى العامل وقائد معركة ال�شعب الفل�سطيني
ال�سيا�سية.

سامر الجعبري:
وجدته يهدف لإب��راز �شخ�صية الفل�سطيني يف زمن كان ال�شعب
الفل�سطيني فيه م�شطوباً ك�شعب ،وق�ضيته جم��رد ق�ضية الجئني
ت��رع��اه��م -ب ��ذل -وك��ال��ة غ��وث ال�لاج�ئ�ين ،بينما ك��ل التفكري العاملي
لتوطني ال�شعب الفل�سطيني يف دول االغرتاب حمروماً من التعبري عن
فل�سطينيته و�أ�شواقه لوطنه ،فال�شباب الفل�سطيني مت ربطه وتوزيعه
على دول خمتلفة لغر�ض العمل والرزق.
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انطالقة ال�شقريي ور�ؤيته �أتاحتا لكثري من ال�شباب يف فل�سطني
ويف بلدان االغ�تراب التفكري واملبادرة لل�سعي والعمل على حتريرها،
كما انها اتاحت لكثري من ال�شباب ان يعربوا عن فل�سطينيتهم يف زمن
�سعى فيه الكثريون حل��ذف كلمة فل�سطني وطم�سها م��ن القامو�س
ال�سيا�سي ف�ضال عن اخلريطة اجلغرافية او دجمها يف �سياق ال�شعارات
القومية واال�شرتاكية وغريها.

هيثم حسان:

هيثم ح�سان

 ..وال �� �ش �ق�يري يف م ��ؤل �ف��ات��ه ال �ت��ي �أث � ��رى ب �ه��ا امل�ك�ت�ب��ة ال�ع��رب�ي��ة
والفل�سطينية قدم لنا التاريخ برواية �أخرى ،بالرواية الغائبة بل املغيبة،
بعيداً عن تزييف الوعي وحتريف الكلم وت�صحيف الروايات ،التي تنكر
الهزائم وتتحدث عن انت�صارات املهزومني املزعومة واملحاربني الذين
مل يحاربوا ،وهزموا دون معارك.
وكانت رواياته التاريخية وم�ؤلفاته املتعددة من �أهم �أ�سفار التاريخ
العربي والفل�سطيني ,ومع ذلك تبقى الإحاطة غري مكتملة مبكانة هذا
الرجل ودوره التاريخي ،والإمل��ام متعذر لكل ما قدم وما �أ�سدى لأمته
العربية ولق�ضيته الفل�سطينية ،ناهيك عن ر�ؤية م�ستقبلية ا�ست�شرافية
ثاقبة� ،أم ّدنا بها ،ت�شكل ج ّل حا�ضرنا وم�ستقبلنا رغم مرور ربع قرن
على رحيل هدا الزعيم الكبري.

سلطان الحطاب:
 ..وحتدثت مع �صديقي احمد الكحالين الذي التقيته يف ادي�س
ابابا وقد عرفني �إليه �صديقنا امل�شرتك رجل االعمال امل�شهور �شاهر
عبد احلق وحدثني عن هذه املنا�سبة التي ما زال يذكرها ويت�أثر بها,
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�سلطان احلطاب

فقد افتتح �أح�م��د الكحالين حمافظ ع��دن ويحيى حممد عبداهلل
�صالح رئي�س جمعية كنعان الفل�سطينية� -شارع ال�شهيد �أحمد ال�شقريي
مبدينة املن�صورة بعدن.
وميتد �شارع ال�شهيد ال�شقريي بطول كيلو مرت من جولة م�صنع
الغزل والن�سيج ،حتى جولة كالتك�س ،وجاءت ت�سمية هذا ال�شارع بناء
على توجيهات الرئي�س علي عبداهلل �صالح ،ا�ستجابة لطلب عبدالعزيز
ال�سيد الأم�ين العام للم�ؤمتر العام ل�ل�أح��زاب العربية من الرئي�س،
خالل كلمته يف امل�ؤمتر العام حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف اليمن،
تقديرا وعرفاناً للأدوار الن�ضالية البارزة التي لعبها ال�شهيد ال�شقريي
يف خدمة ق�ضية ال�شعب العربي الفل�سطيني كمنا�ضل ،وك��أول رئي�س
ملنظمة التحرير الفل�سطينية من عام 1964م وحتى عام .1967
الفرية الكبرى ..إلقاء اليهود في البحر
كان العدو ال�صهيوين اكرث من عرف �أحمد ال�شقريي منذ بدايات
ن�شاطه ال��وط�ن��ي ،وع�ل��ى ام �ت��داد ال�ع�ق��ود التالية ب�ع��ده��ا ،على ال�ضفة
املختلفة ،عرفه خطيباً م�ؤثراً يف اجلماهري ال يقول جزافاً ،بل يحدد
موقفاً ،ويطرح ر�ؤية ,وعرفه قانونياً دولياً بارعاً يوم كان رجال القانون
الدويل يف الوطن العربي ،ناهيك يف فل�سطني ،قلة قليلة ال تكاد تتجاوز
الع�شرة فيما هو يف عنفوان ال�شباب ،وظل يكرب فكراً وعلماً.
وما من م�ؤمتر يتعلق بفل�سطني منذ ذلك احلني �إال وله فيه �إ�صبع
وب�صمة ،وعرفه العدو �صحفياً له قرا�ؤه الذين يرون يف مقاالته توجيهاً
يكاد ي�صل �إلى ما ي�سمى "مهمة واجب" ،واذ اخلطابة وال�صحافة �آنذاك
هما �أداتا االت�صال والإعالم يف حينه ،فهما يف الن�ضال الوطني جبهة
وميدان ،وحينما يكتب ال�شقريي يف احدى بواكريمقاالته:
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"�أيها ال�شاب �أطرد �أباك وتقدم" ف�إن العدو يدرك �أي حتري�ض
ث��وري يقوم به هنا لهذا ال�شاب ،و�أي��ة نقلة ن�ضالية ثورية يدعو لها،
وال�ع��دو يعرفه يف املحافل الدولية ،ال �سيما الأم��م املتحدة ،حمامياً
ومرافعاً ذرب الل�سان قوي احلجة يفحم �أعداءه وخ�صومه من ناحية،
وي�ستقطب لق�ضيته الأن���ص��ار م��ن الناحية الأخ ��رى ،وال�ع��دو ي��درك
ب�أم العني بعد نكبة � 1948أن حال النخبة من قيادات العمل الوطني
الفل�سطيني قد هزتها النكبة وحطمتها نف�سياً وروح�ي�اً حتى ماتت
�أو ذوت قهراً� ،أو �سكنها الإحباط ،فظلت تتجرع احل�سرات ،وتغرق يف
املالمات �أو الندامات ،تنتظر �أمل التحرير ،بالعجز حينا وبالن�صح يف
غالب الأحيان ،ولكن ال�شقريي ا�ستل �سيف االمل من غمده وانطلق
للعمل ،وكان ي�ؤمن �أن م�سرية التحرير بعد النكبة هي ..هي كما كانت
قبل النكبة :الكفاح بال�سالح وال��وح��دة العربية ،فانطلق بكل مترد
روح��ه ،وثبات عزميته يعمل على ذل��ك ويف �سبيله يف ط��ول البالد بل
ووراء املحيط ،حتى كلل ذل��ك بقيام منظمة التحرير الفل�سطينية
وميثاقها الذي احكم اميا احكام.

ناصر الدين النشاشيبي:
يف كتابه "مالعب الذكريات" يكتب� :إنه �س�أل ال�شقريي عن امل�ؤمتر
ال�صحفي ال�سابق والواقعة على النحو التايل :هل حقاً يا �أخي �أحمد
�إنك قلت يف �أوائل حزيران من �سنة � 1967إنك تريد �أن تقذف باليهود
�إل��ى البحر و�أن �سمك البحر الأبي�ض ينتظر بفارغ ال�صرب لكي تدق
�ساعة احلرب في�شبع ال�سمك وي�أكل ما ي�شتهي من جثث اليهود ،فعب�س
�أبو مازن يف �شبه غ�ضب وقال يل" :ي�شهد اهلل �أنها كذبة من �أكاذيب
�إ�سرائيل ،و�أنا �أحتدى �أي �شخ�ص �أو دولة �أو �إذاعة �أو �صحيفة قادرة �أن
تثبت يل مثل هذا ب�صوتي او على ل�ساين" ،ثم ا�ستطرد �أحمد يقول يل
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"ال�صهيونية يا �صديقي تعي�ش على بث �أ�سطورة �سيا�سية ونف�سية معينة
ت�صورها بانها هي وحدها ال�ضحية املهددة بالفناء على يد املتطرفني
العرب ،هذه الأ�سطورة ت�ضمن لليهود تدفق املال العاملي على خزائن
�إ�سرائيل وا�ستمرار احلماية الأمريكية ال�سيا�سية� ,إ�سرائيل ،ول�ست
غبياً لكي �أطلق مثل هذاالقول ،ولكن اليهود ماهرون يف فنون الدعاية
واختالق الأقاويل ،فقد و�ضعوا مثل هذا الكالم على ل�ساين ون�شروه يف
العامل بينما �أنا منه براء .حاولت �أن �أنفي فلم ي�ستمع يل �أحد� ،أ�صدرت
بياناتي املتعددة فلم ين�شرها �أحد ،وقد زاد يف �أملي وح�سرتي �أن معظم
�أهلي او اخوتي قد �صدقوا مثل هذا الباطل وراحوا يعاتبونني عليه،
وك�أنه حقيقة قائمة ثابتة!".

مازن الشقيري:
يقول مازن ال�شقريي يف التعليق على ما كتبه الن�شا�شيبي:
ق� ��ر�أت ك�ل�م��ات��ك يف -ظ�ل��ال -ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط1404/3/18 ،ه� � � �ـ
1983/2/22م ,التي كان دخولك �إل��ى �صلب مو�ضوعها املحزن امل�ؤمل
عرب الإ�شارة �إلى املرحوم �أحمد ال�شقريي ،وحكاية� :سنقذف ب�إ�سرائيل
�إلى البحر ,وقد ر�أيت �أن �أبعث �إليك �صورة ملا كتبه الأ�ستاذ �أحمد بهاء
الدين منذ م��دة عن ه��ذه احلكاية يف يومياته بـ"ال�شرق الأو�سط"،
والذي يبدو �أنه مل يتح لك مطالعته يف حينه ،ومبثل ما كتب الأ�ستاذ
بهاء الدين ،فقد كتب �آخ��رون يف �صحف وجم�لات عربية �أخ��رى� ،إال
�أنه كاملعتاد وامل�ألوف يف �أيامنا التعي�سة هذه ،فقد ظل انت�شار وترديد
احلكاية االكذوبة الإ�سرائيلية �أو�سع واقوى من انت�شار و ترديد الرواية
ال�صادقة العربية! وقد اطلعت بالفعل على عمود الأ�ستاذ �أحمد بهاء
الدين الذي كتبه �إثر ق�صف العدو للمفاعل النووي العراقي ،وكانت
�إ�سرائيل هي �صاحبة تلك العبارة "�سنقذف با�سرائيل ال��ى البحر"،
ولكنها اطلقتها وروجتها على �أنها عبارة قالها الرئي�س الراحل جمال
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عبد النا�صر ،ثم زادت على ذلك ،ب�أن ن�سبتها لل�سيد �أحمد ال�شقريي،
وكان ر�أ�سا فل�سطينيا بارزا ينا�ضل �ضد اال�ستعمار الإ�سرائيلي ،و�ضد
االحتالل لأر�ضه.
كان الهدف من ترويج تلك العبارة �أن ي�صدقها الر�أي العام العاملي،
لتقول �إ�سرائيل للعامل :انظروا ما ال��ذي يفكر فيه العرب وينتوونه
�ضدنا! مبعنى �أن العدو الإ�سرائيلي كما �أو�ضح الأ�ستاذ بهاء الدين
يومها يف عمودهُ :يحكم الربط بني العمل الع�سكري ،والعمل ال�سيا�سي،
والعمل الدعائي ،والتمهيد لدى الر�أي العام.

أنيس الصايغ:
ويقول الدكتور �أني�س �صايغ -يف حديث ن�شرته القب�س الكويتية
يف العدد  2837يف التا�سع من ني�سان �( :1980إن اللقب الذي ميكن �أن
يطلق عليه فهو (املُفرتى عليه) ،فاملرء ال يتذكر �سيا�سياً عربياً واحداً
كان طيلة حياته هدفاً للهجمات واالنتقادات املغر�ضة والظاملة التي
كانت توجه �إليه بق�صد النيل منه وحتطيمه ،ولي�س �إ�صالح العمل
ال�سيا�سي �أو خدمة الق�ضية).
وي�ضيف� :أول اتهام ابتُلي به منذ بدء عمله ال�سيا�سي يف الثالثينيات
�أن��ه معار�ض للحركة الوطنية الفل�سطينية بت�أثري من وال��ده الذي
ُ�سجل عليه خط�أه الكبري بالتوقيع على ق��رار الإع��دام ال��ذي �أ�صدره
جمال با�شا ال�سفاح �ضد �شخ�صيات عربية من فل�سطني و�سورية ولبنان
يف احلرب العاملية الأولى.
وقد كرر �أحمد ال�شقريي يف �أقواله وكتاباته ترب�ؤه من هذا العمل
الذي اقرتفه ال�شيخ �أ�سعد -وال��ده -وهو ما زال طف ً
ال �صغرياً ,وكان
دوماً ي�ستنكر موقف والده وينتقده بق�سوة ،فهل ي�ؤخذ االبن بجريرة
الأب؟!
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وا ُّت �ه��م يف الثالثينيات والأرب�ع�ي�ن�ي��ات ب��أن��ه �ضد العمل الوطني
الفل�سطيني ،ويف احل�ق�ي�ق��ة ف� ��إن ه ��ذا االت �ه��ام ي �ع��ود �إل ��ى �أن �أح�م��د
ال�شقريي مل ين�ضم �إلى (احلزب العربي الفل�سطيني) وكان ر�أي بع�ض
ال�سيا�سيني الفل�سطينيني �أن هذا احلزب لي�س �أكرث من جتمع عائلي،
وكان ال�شقريي يرى �أن اجلهاد من �أجل فل�سطني ال يتم بال�ضرورة من
خالل �أحزاب من�شغلة يف تلك املرحلة ب�صراعات داخلية �ضيقة ،قيل يف
حينه �إن (احلزب العربي الفل�سطيني اغتال عدداً من معار�ضيه منهم
�سامي طه).
االف�تراء الثالث ركز على ن�شاط ال�شقريي يف (املكاتب العربية)
التي �أن�شئت يف عدد من العوا�صم الأجنبية -برئا�سة مو�سى العلمي-
(كان ال�شقريي �أول مدير ملكتب الإعالم العربي يف وا�شنطن ،ثم مديراً
ملكتب الإعالم العربي املركزي يف القد�س) ،وظل على ر�أ�س هذا املكتب
�إلى �أن وقعت النكبة عام  1948التي �أجربته على الهجرة مع �أ�سرته �إلى
بريوت يف لبنان.
لقد قيل �إن تلك املكاتب كانت موالية لربيطانيا ،و�إن�ه��ا �شكلت
خروجاً على الإجماع الفل�سطيني ،على الرغم من اخلدمات الإعالمية
الكثرية التي قدمتها هذه املكاتب للق�ضية الفل�سطينية يف املجالني
الدويل والعربي.
االف�ت��راء ال��راب��ع �أن ال���ش�ق�يري ك� � ّون ث ��روة ك �ب�يرة ع�ل��ى ح�ساب
فل�سطني ،وقد ر ّد ال�شقريي�" :إن اهلل وهبني ما ًال لقاء �أعمايل كمحا ٍم
ثم كم�ست�شار يف ال�سعودية مما يكفيني ويكفي �أبنائي ،لذلك �آليت على
نف�سي �أال �أنال قر�شاً واحداً من اجلهد الوطني".
واحلديث عن دور �أحمد ال�شقريي املحامي يف الدفاع عن الأر�ض
الفل�سطينية ومقاومة ت�سربها لليهود ال تت�سع له هذه العجالة ،ولذلك
ف�إننا �سنختم باحلديث عن دوره يف بناء منظمة التحرير الفل�سطينية،
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فقد حدث �أن اجتمع ثالثة ع�شر ملكاً ورئي�ساً يف �أول قمة عربية يف
م�صر -يف كانون الثاين  -1964لبحث مو�ضوع حتويل �إ�سرائيل جمرى
نهر الأردن ،وكان هذا املو�ضوع ثانوياً على �أهميته� ،أما املو�ضوع الرئي�س
فهو مو�ضوع (الكيان الفل�سطيني) ،وقد كلف امللوك والر�ؤ�ساء �أحمد
ال�شقريي -ممثل فل�سطني لدى جامعة الدول العربية �آنذاك -بالقيام
ب��ات���ص��االت ب��ال��دول الأع���ض��اء يف اجل��ام�ع��ة العربية وك��ذل��ك بال�شعب
الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية والقطاع ومطارح اللجوء يف �ش�أن �إن�شاء
كيان �سيا�سي فل�سطيني يتحمل م�س�ؤولية العمل الفل�سطيني.
ويف عهد �أحمد ال�شقريي ،ت�أ�س�س العديد من امل�ؤ�س�سات املدنية،
مثل :م�ؤ�س�سة رعاية �أُ�� َ�س��ر ال�شهداء وامل�سجونني ،وه��ي تناظر دائ��رة
ال�ش�ؤون االجتماعية يف منظمة التحرير الفل�سطينية ,وقد ت�أ�س�ست
عام  ،1965بغر�ض رعاية عائالت �أولئك الذين ي�ست�شهدون يف مواجهة
العد ّو الإ�سرائيلي.
وقامت حرب  5حزيران 1967م ليغادر املجاهد الكبري فل�سطني
عرب ج�سر امللك ح�سني على نهر االردن ،وبعد قمة اخلرطوم وهجوم
امللك في�صل على مذيع �صوت ال�ع��رب �أح�م��د �سعيد ورئي�س منظمة
التحرير ،قامت خمابرات عبدالنا�صر مع ح�شد من طالب فل�سطني
�أبناء فتح واجلبهة ال�شعبية مبحا�صرة ال�شقريي يف مكتبه ،فقام ب�إلقاء
كلمة وداعية ( ،)1969ل�شعب فل�سطني وا�ستقال من من�صبه وحاول
جي�ش التحرير يف منطقة القناة �إعادته بالقوة ،لكن جي�ش عبدالنا�صر
حال بينه وبني العودة ،وبد�أ ع�صر جديد ملنظمة التحرير.
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شفيق الحوت:

�شفيق احلوت

�أ�شهد ب ��أن ال�شقريي ك��ان واح ��داً م��ن �أه��م ق��ادة وزع�م��اء ال�شعب
الفل�سطيني يف تاريخ احلركة الن�ضالية لهذا ال�شعب� .صحيح �أن فرتة
قيادته للن�ضال الفل�سطيني ،كانت الأق�صر مقارنة بفرتة قيادة احلاج
�أم�ين احل�سيني ال��ذي �سبقه ،او ف�ترة قيادة يا�سر عرفات ال��ذي جاء
بعده ،لكنها تبقى مميزة ،وت�شكل حمطة مف�صلية يف م�سرية ال�شعب
الفل�سطيني على امل�ستويني الفكري والتنظيمي.
ولو مل يكن لأحمد ال�شقريي من �إجناز ين�سب اليه غري جناحه
ب�إقامة منظمة التحرير الفل�سطينية ،لكفاه ذلك فخراً للأبد.
فلطاملا قلت ،وهذه قناعتي� ،إن �أهم ما �أجنزه �شعب فل�سطني بعد
نكبته وحتى الآن هو �إقامة منظمة التحرير الفل�سطينية ,ولوال �أحمد
ال�شقريي ملا كانت هذه املنظمة.
فاملنظمة ه��ي العقد ال��ذي يجمع ب�ين الفل�سطينيني يف الوطن
وخارجه مبن يف ذلك �أهلنا يف �أر�ضنا املحتلة �سنة � .1948إن وحدة �شعبنا
لي�ست حقيقة وح�سب ،و�إمنا �ضرورة ن�ضالية وطنية.
�أو�صى ال�شقريي –رحمه اهلل– �أن يدفن على تخوم فل�سطني يف
منطقة الأغوار التي امتلأت من العقبة جنوباً �إلى اربد �شما ًال مبقابر
ال�شهداء من ال�صحابة والتابعني ،منذ �صدر الإ�سالم �أيام معارك م�ؤتة
وتبوك والريموك واجنادين وبيت املقد�س� ،إلى عهد �صالح الدين بطل
معركة حطني� ،إلى ال�سلطان قطز ،بطل معركة عني جالوت.
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بيت ال�شقريي يف عكا
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في�صل احل�سيني
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كتب عن أحمد الشقيري

�	.1أحمد ال�شقريي  -زعيما فل�سطينيا ورائدا عربيا
 .2كلمات وفاء لذكرى �أحمد ال�شقريي
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 .5ال�شقريي :باعث الكيانية الفل�سطينية املعا�صرة (�سلطان
احلطاب) 2019

من القدس الى واشنطن
تاريخ الن�شر ،1947 :النا�شر :مطبعة ال�سروجي /عكا.
ي��روي الكتاب خواطر امل�ؤلف حني �سافر �إل��ى �أمريكا ,حيث عهد
اليه ت�أ�سي�س املكتب العربي يف وا�شنطن عام .1945

قضايا عربية
تاريخ الن�شر ،1961 :النا�شر :املكتب التجاري /بريوت.
تعريب اال�ستاذ خريي حماد ملجموعة من اخلطب والبيانات التي
�ألقاها الأ�ستاذ احمد ال�شقريي ،وزير الدولة يف العربية ال�سعودية ل�ش�ؤون
الأمم املتحدة ورئي�س وفدها ،وقد �ضم بياناته التي �ألقاها بالإنكليزية يف
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة وجلانها ال�سيا�سية ،مبثل ما
هي عليه من قوة وبالغ ت�أثري ،ومتانة �أ�سلوب وجزالة لفظ.
�ضمنت اخل�ط��ب وال�ب�ي��ان��ات روح�ه��ا ال�ق��وي��ة ،ومنطقها ال�سليم،
وحججها الدامغة ،ب�أ�سلوب عربي �صحيح ،ي�ست�سيغه الذوق ،ويتقبله
ال�شعور والإح�سا�س ،الكثريون ممن ح�ضروا جل�سات الأمم املتحدة يف
دوراتها املختلفة ،من عرب و�أجانب وا�ستمعوا �إلى الأ�ستاذ ال�شقريي،
وهو يتدفق يف حديثه عن م�شكلة فل�سطني يف خمتلف نواحيها ،اعجبوا
ببياناته ،و�أب ��دوا تقديرهم مل��ا فيها م��ن ق��وة منطق و�سالمة تعبري
وانطباق على الواقعية ،ب�أ�سلوب قانوين رفيع ،ت�ساعده عليه ثقافته
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القانونية الوا�سعة ،وما �أوتيه من موهبة يف اخلطابة والأداء ،ولي�س
من الغريب على ال�شقريي �أن يتدفق كال�سيل يف احلديث عن فل�سطني
وق�ضيتها ونكبة �أبنائها ،ب�أ�سلوب عاطفي رائع ي�أخذ بالأفئدة وي�أ�سر
القلوب ،فهو ابن فل�سطني ،وقد عا�ش ن�ضالها ونكبتها ،ورافق �صراعها
مع احلياة لت�صل �إلى ما ت�صبو �إليه من حرية وا�ستقالل ،و�إذا كان القدر
الغا�شم ،وتكالب قوى اال�ستعمار وال�صهيونية والرجعية العربية ،قد
�شاءا لفل�سطني هذا امل�صري الذي �آلت �إليه ،ف�إنها لن تعدم من �أبنائها
من ي�ستطيع رف��ع �صوتها عاليا ،يف املنتديات الدولية ،متحدثا عن
اجلرمية التي ارتكبت بحقها ،ومبكتا �ضمري الإن�سانية على ال�سكوت
وال�صمت جت��اه�ه��ا ،ولي�ست اخل�ط��ب وال�ب�ي��ان��ات يف ال�ك�ت��اب ،كلها عن
فل�سطني وم�شكلتها ،و�إن كانت هذه الق�ضية حتتل اجلزء الأكرب منها،
ففيه عر�ض رائع لق�ضية اجلزائر ،وجهادها املتوا�صل امل�ستمر لتحقيق
حريتها والو�صول �إلى ا�ستقاللها ،ويرتفع الأ�ستاذ ال�شقريي يف حديثه
عن هذه الق�صة البطولية املجيدة �إلى الذروة يف البالغة والقوة وح�سن
العر�ض ،وهذا لي�س بامل�ستغرب ،الن يف �أ�سطورة اجلزائر اخلالدة من
الروعة واملجد ما ي�ستفز امل�شاعر ويلهب الأحا�سي�س ،ويف الكتاب �أي�ضا
ق�ضايا كق�ضية قرب�ص وم�شكلة نزع ال�سالح ،وهي من امل�شاكل العاملية
التي بحثت وتبحث يف الأمم املتحدة ،وكان حريا بالأ�ستاذ ال�شقريي �أن
يوفيها حقها من الدر�س واالهتمام.

دفاعا عن فلسطين والجزائر
تاريخ الن�شر ,1962:النا�شر :املكتب التجاري /بريوت.
يجمع الكتاب خطب ال�شقريي التي �ألقاها يف دورة الأمم املتحدة
عام ( 1960دورة القمة) بجمعيتها العامة وجلنتها ال�سيا�سية اخلا�صة،
والتي تناول فيها الدفاع عن ق�ضية فل�سطني ،باال�ضافة �إلى خطابني
عن اال�ستعمار واجلزائر .الكتاب موجود �ضمن الأعمال الكاملة.
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قصة الثورة الجزائرية
النا�شر :دار العودة /بريوت.
ه��ذه هي اخلطب التي �ألقاها ال�سيد �أحمد ال�شقريي يف الأم��م
امل�ت�ح��دة با�سم ال��وف��ود العربية والآ��س�ي��وي��ة والأف��ري�ق�ي��ة ،ع��ن ال�ث��ورة
اجلزائرية من االحتالل حتى اال�ستقالل ،بعد مئة وثالثني عاماً من
اجلهاد� ،إلى جانب الوقائع املثرية التي ي�سردها هذا الكتاب ،نب�ض زاخر
من الأ�سانيد القانونية ،وامل��واق��ف ال�سيا�سية ،والأح��داث التاريخية،
واحل ��وار ال ��دويل ،مم��ا ال يجده ال�ق��ارئ يف �أي مرجع �أو ك�ت��اب ،وقد
جاءت اخلطبة الأخرية ،غداة �إعالن ا�ستقالل اجلزائر� ،آية يف البالغة
والروعة ،فقد �أودع فيها ال�شقريي �أرفع املعاين الإن�سانية يف الإ�شادة
باحلرية واال�ستقالل ،وبالعرفان الكرمي للدور التاريخي الذي قام به
الرئي�س ديغول يف "حترير فرن�سا من النازية ،ويف حترير فرن�سا من
تركة اال�ستعمار البغي�ض".

فلسطين على منبر األمم المتحدة
تاريخ الن�شر ،1965 :النا�شر :منظمة التحرير الفل�سطينية.
جمعت يف الكتاب خطابات ال�شقريي الثالثة التي �ألقاها يف الأمم
املتحـدة عام  ،1963يوم ذهب اليها رئي�ساً لوفد فل�سطني.

مشروع الدولة العربية المتحدة

تاريخ الن�شر ،1967 :النا�شر :مركز الأبحاث – منظمة التحرير
الفل�سطينية.
يف الكتاب املبادئ الأ�سا�سية مل�شروع الدولة العربية املقرتحة الذي
و�ضعه ال�شقريي ،وق��د ق��دم مركز الأب�ح��اث للم�شروع بعر�ض �سريع
لتطوير فكرة الوحدة العربية على ال�صعيدين ال�شعبي والر�سمي.
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أربعون عاما في الحياة العربية والدولية
تاريخ الن�شر ،1969 :النا�شر :دار النهار /بريوت.
هو الكتاب الأول يف �سل�سلة م��ذك��رات ال�شقريي ,وق��د ا�ستعر�ض
فيه حياته منذ الطفولة املبكرة �إل��ى عام  ,1963والكتاب �سرية جهاد
رجل واكب احلياة العربية والدولية يف حقبة من �أخطر حقب التاريخ
العربي.

حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء
تاريخ الن�شر ،1970 :النا�شر :دار العودة  /بريوت.
كتاب عن م�سرية الوحدة العربية على م��دى خم�سني عاما ،من
 1920حتى  1970وذكريات ال�شقريي عنها .يتع ّرف القارئ العربي يف هذا
الكتاب �إلى انت�صارات القومية العربية وهزائمها ،وما �أحاط الق�ضية
العربية من �أ�سرار تن�شر لأول مرة ،وال�شقريي يقدم فيه ذكرياته عرب
خم�سني عاما من الكفاح القومي يف ميدان الق�ضية الفل�سطينية خا�صة،
والق�ضية العربية عامة .ويقدم خال�صة جتاربه ومعاناته.

من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء
تاريخ الن�شر ،1971 :النا�شر :دار العودة /بريوت.
هو اجل��زء الأول من ثالثة �أج��زاء متكاملة ،تتناول مرحلة خطرية
م��ن ت��اري��خ الأم��ة العربية ب�ين عامي  1963و  ،1967وي��روي �سرية حياته
منذ �أن عني ممثال" لفل�سطني يف اجلامعة العربية عام  ،1963كما يعر�ض
بالتف�صيل مل�ؤمتري القمة الأول يف القاهرة يف كانون الثاين  1964والثاين
يف اال�سكندرية يف �أيلول  ،1964وما تخللهما من مناورات وقرارات.
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على طريق الهزيمة
تاريخ الن�شر ،1972 :النا�شر :دار العودة /بريوت.
ي���س�ج��ل ال �ك �ت��اب �أه ��م الأح � ��داث ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي وق �ع��ت يف ع��ام��ي
 1966 – 1965حتى ربيع  ،1967ليقف عند حرب الأيام ال�ستة؟
تدور �أحداث الكتاب حول م�ؤمتر القمة الثالث يف الدار البي�ضاء
يف خريف عام  ،1965وما �سبقه وحلقه من اجتماعات جمل�س ر�ؤ�ساء
احلكومات العربية ،ووزراء اخلارجية العرب ،وجمل�س الدفاع العربي
امل�شرتك ،وما تخلل ذلك من وقائع خطرية ومواقف هامة بالن�سبة
للقيادة العربية املوحدة ،وق�ضية فل�سطني ب�صورة خا�صة.

الهزيمة الكبرى
تاريخ الن�شر ،1973 :النا�شر :دار العودة /بريوت.
ي�سجل الكتاب بجز�أيه �أه��م الأحداث التي وقعت يف عام ،1967
حرب الأي��ام ال�ستة يف حزيران ،وم�ؤمتر القمة الرابع الذي تالها يف
اخلرطوم ، وم��ا حلق ذلك من تطورات� ،إلى  ا�ستقالة ال�شقريي من
رئا�سة منظمة التحرير الفل�سطينية يف �أواخر العام .1967

معارك العرب (وما أشبه الليلة بالبارحة)
تاريخ الن�شر ،1975 :النا�شر :دار النهار /بريوت.
ي �ق��ارن امل ��ؤل��ف يف ال�ك�ت��اب ب�ين وق��ائ��ع م��ن ت��اري��خ ال �ع��رب ال�ق��دمي
واحلديث ،يف معاركهم بني الن�صر والهزمية.

علم واحد وعشرون نجمة
تاريخ الن�شر.1977 :
يقول امل�ؤلف يف مقدمة الكتاب بعد �أن فرغ من ت�أليفه ومراجعته:
و�أنا �أحمد اهلل �أن هي�أ يل من العافية وال�صرب والوقت ما �أعانني على
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�إكماله ،ل�ست �أذيع �سرا �أن وراء هذا الكتاب �سنني من البحث والدر�س،
و�سنني �أخرى من التجارب واملعاناة ع�شتها و�أنا �أ�سري يف موكب الوحدة
العربية منذ طفولتي �إلى كهولتي.
والكتاب ،جمموعة من الف�صول ،يتناول كل ف�صل منها جانباً
م�ستق ً
ال من جوانب الوحدة العربية ،وبذلك �شمل كل ف�صل منها ق�ضية
الوحدة من نواحيها التاريخية وال�سيا�سية والد�ستورية ،وحوافزها
القومية ،ومل يغفل عن مناق�شة احلجج االنف�صالية التي يتذرع بها
املنتفعون باالنف�صال يف الوطن العربي ،ويف اجلانب التاريخي ،على
وج��ه التحديد ،ي�ضع الكتاب �أم��ام امل��واط��ن العربي م�سرية الوحدة
العربية ،التي بد�أت منذ فجر التاريخ وقد متثلت يف الإمرباطوريات
العربية التي قامت يف عهود امل�صريني القدماء ،والبابليني والآ�شوريني
والفينيقيني والرا�شدين والأمويني والعبا�سيني والفاطميني ،وكلها
متثل خطا وحدوديا ،انتابته هزات ونك�سات ،ولكنه ظل ي�سري على درب
الوحدة ،من غري انقطاع.

الطريق إلى مؤتمر جنيف
تاريخ الن�شر.1978 :
يجيب ال�شقريي يف الكتاب عن �س�ؤال كبري كان ي�تردد يف ذهن املواطن
العربي عن م�صري املرحلة ال�سيا�سية احلا�ضرة ،بعد �أن حفلت الأجهزة العربية
الر�سمية ب�أخبار االنت�صارات ال�سيا�سية الكربى التي ح�صلت عليها الق�ضية
العربية والق�ضية الفل�سطينية على ال�صعيد الدويل.

صفحات من القضية العربية
تاريخ الن�شر ،1979 :النا�شر :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر /بريوت.
يف الكتاب ،يتحدث ال�شقريي عن ر�سالته التي وجهها الى امللوك
والر�ؤ�ساء املجتمعني يف م�ؤمتر القمة العربية الذي عقد يف الرباط عام
 ،1974وم�ؤمتر القمة العربية يف بغداد عام .1978
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وقد حتدث ال�شقريي �أي�ضا يف الكتاب عن ر�سائله الى �أنور ال�سادات
وم��ذك��رة مقدمة ال��ى ال�سيد ه��ارول��د ب��راون وزي��ر ال��دف��اع الأمريكي
و�أخرى الى رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية.
كما ت�ضمن الكتاب تعليقاً على �آراء الدكتور لوي�س عو�ض وعن
ثالثة رجال �صنعوا وعد بلفور.

الجامعة العربية
تاريخ الن�شر ،1979 :النا�شر :دار بو �سالمة /تون�س.
درا��س��ة �شاملة عن اجلامعة العربية وكيف تكون جامعة وكيف
ت�صبح عربية.

خرافات يهودية
تاريخ الن�شر ،1980 :النا�شر :الد�ستور التجاري /عمان.
الكتاب هو اجل��زء الأول من م�ؤلف �أخ�ير لل�شقريي ن�شر بعد وفاته،
وفيه ي��رد على كلمة مناحيم بيغن التي وجهها �إل��ى ال�شعب امل�صري يف
 1977/11/11ردا على م�ب��ادرة ال���س��ادات ،فهو ينق�ض �أوال ا ّدع��اء اليهود
ن�سبهم �إلى ابراهيم عليه ال�سالم ،ويثبت �أن اليهودية لي�ست عرقا ويك�شف
م�ؤامرات اليهود عرب التاريخ ،كما يعتب ال�شقريي يف كتابه على املفكرين
العرب الذين مل يت�صدوا الدعاءات ال�صهيونية الدينية والتاريخية.

فلسطين في عام 2000
تاريخ الن�شر ،1992 :النا�شر� :أ�سرة ال�شقريي.
درا�سة �أعدها �أحمد ال�شقريي يف عام  1975ال�ستقراء امل�ستقبل عما
�سيكون حال فل�سطني عام  ،2000ومل تن�شر يف حياته.

االعمال الكاملة

ت��اري��خ الن�شر ،2006 ،النا�شر :مركز درا� �س��ات ال��وح��دة العربية يف
بريوت ،بالتعاون مع جلنة تخليد ذكرى املجاهد �أحمد ال�شقريي و�أ�سرته.
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الأع�م��ال الكاملة لل�شقريي يف �ستة جملدات ت�ضم كل امل�ؤلفات
منقحة ،وع ��دداً م��ن اخلطب وامل �ق��االت ،وم��ن �ضمنها بع�ض اخلطب
باالجنليزية  .قدم للأعمال الدكتور �أني�س ال�صايغ ،وحررتها الدكتورة
خريية قا�سمية.

كتب عن أحمد الشقيري
أحمد الشقيري  ..زعيما فلسطينيا ورائدا عربيا
تاريخ الن�شر ،1987 :النا�شر :م�ؤ�س�سة الدرا�سات العربية /بريوت.
ك�ت��اب ع��ن ��س�يرة �أح�م��د ال�شقريي م��ن ت��أل�ي��ف ال��دك�ت��ورة خريية
قا�سمية وتقدمي الدكتور �أني�س ال�صايغ� .أعدته ووزعته جلنة تخليد
ذكرى املجاهد �أحمد ال�شقريي.

كلمات وفاء لذكرى أحمد الشقيري
تاريخ الن�شر ،2000 :النا�شر� :أ�سرة ال�شقريي.
جمموعة من كلمات الت�أبني و الذكرى من عدد من ال�شخ�صيات
والكتاب خالل الفرتة .2000-1980

شخصيات عكية ..أحمد الشقيري
تاريخ الن�شر ،2001 :النا�شر :دار عكا للن�شر والتوزيع  -عكا.
كتاب من ت�أليف الكاتب العكي اال�ستاذ فايز الكردي لإحياء ذكرى
�أحمد ال�شقريي ،وقد هدف امل�ؤلف �أي�ضا �إلى تعريف القراء من �أبناء
اجليل ال�صاعد من �شباب العرب يف هذه البالد ممن مل ي�سعفهم احلظ
باملرحوم الأ�ستاذ �أحمد ال�شقريي� ،أن يتعرفوا من خالل الكتاب على هذه
ال�شخ�صية الفذة وما ادته من خدمات لفل�سطني وال�شعب الفل�سطيني،
�ستبقى حمفورة يف خواطر �أبناء هذه البالد كتاريخ ما �أهمله التاريخ،
وه ��ذا �أول ك�ت��اب ين�شر ع��ن ال��راح��ل يف ب�ل��دت��ه ع�ك��ا حت��ت االح �ت�لال.
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مقتطفات من كتاب جديد 2013 ،عن الشقيري
تاريخ الن�شر� :أكتوبر  ،2013النا�شر :عبد العزيز ال�سيد.
يف عام  2007فكر اال�ستاذ خريي �أبو اجلبني رئي�س جلنة تخليد
ذك��رى املجاهد �أحمد ال�شقريي يف �إع��داد كتاب عن الفقيد مبنا�سبة
مرور مائة عام على مولده ،وتقدم اال�ستاذ عبد العزيز ال�سيد لتحرير
الكتاب وتولى االخراج والن�شر يف عمان بعد وفاة الأ�ستاذ عبد العزيز
رحمه اهلل بفرتة وجيزة.
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مرحلة التحول بعد الشقيري
موقف يحيى حمودة من الشقيري
ويف �سنة 1967م طلب �أحمد ال�شقريي رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية من يحيى حمودة ومن عبد اخلالق يغمور وبهجت �أبو
غربية ومنر امل�صري االن�ضمام �إليها ،فوافقوا ب�شرط �أن تكون القيادة
جماعية ،و�أن تنفذ القرارات التي يتم االتفاق عليها.
وقد روى حمودة لل�صحفي عبد اجلبار �أبو غربية ق�صة دخوله
للجنة التنفيذية ف�ق��ال :بعد ع��ودت��ي م��ن �سوريا ع��ر���ض ع�ل� ّ�ي �أحمد
ال�شقريي وكذلك �صديقي املحامي عبد اخلالق يغمور ،دخول منظمة
التحرير الفل�سطينية ،ولكنني على ال��رغ��م م��ن وطنية ال�شقريي
ال�صادقة و�إميانه بق�ضيته ،رف�ضت يف البداية دخول املنظمة والعمل
مع ال�شقريي ،لأن��ه مغرم بالت�صريحات ال�صحفية واتخاذ القرارات
الفردية ،ولكن بعد �إحلاح �شديد من ال�شقريي ومن �صديقي يغمور،
واف�ق��ت ،ولكن قلت لل�شقريي� :سندخل معك املنظمة ولكن ب�شرط
�أن يكون هناك نظام يحكمنا جميعا ونلتزم به ،ون�سري عليه لي�ضبط
قراراتنا ومواقفنا ،فوافق ،و�أذكر �أنه قال لنا "متل ما بدكم �أنا مب�شي"،
لكنه بعد �أيام قليلة عاد �إلى ت�صريحاته ال�صحفية.
وي�ستدرك حمودة ب��ان ال�شقريي ك��ان خمل�صا لفل�سطني ووفيا
لق�ضيته التي بقي يدافع عنها حتى نهاية حياته.

اللجنة التنفيذية والخالف مع الشقيري
�أدت ق ��رارات ال���ش�ق�يري ال�ف��ردي��ة وت�صريحاته غ�ير املن�ضبطة ال��ى
ا�ضطرار عدد من قادة جي�ش التحرير الفل�سطيني الذين كانوا يعملون على
ترتيب عمليات ع�سكرية �ضد ا�سرائيل يف ال�ضفة الغربية وداخل الأرا�ضي
املحتلة عام  1948الى اخلروج باجتاه الأردن ،بعد قيام ا�سرائيل ب�شن حملة
مكثفة يف البحث عنهم عقب ت�صريحات لل�شقريي ،كما �أن ت�صريحاته �ضد
احلكومة الأردنية �أدت �إلى تخريب العالقات بينها وبني املنظمة.
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وح���س��ب ح �م��ودة ف� ��إن ت���ص��ري�ح��ات اح�م��د ال���ش�ق�يري ك��ان��ت ت��أخ��ذ
م�ساحات وا�سعة يف ال�صحف العربية املختلفة ،وع�بر اث�ير االذاع��ات
العربية ،وكان الرئي�س للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
ينفرد باتخاذ القرارات دون العودة �إلى زمالئه �أع�ضاء اللجنة ،وقال
حمودة �إن ال�شقريي كان �شخ�صاً مفوهاً ،وحمامياً بارزاً ومتكلما بارعا
ولبقا ،وك��ان يتمتع ب�ق��درة كبرية على انتقاء كلمات الإث ��ارة ،وكانت
ت�صريحاته تثري م��ن ح��ول��ه اخل�لاف��ات ،وت�سبب الإ��ش�ك��االت ملنظمة
التحرير نف�سها ،علما ب�أنه �شخ�صية وطنية مرموقة ولكن له ر�ؤية
خا�صة يف العمل الوطني.
الأ�سلوب املتفرد الذي كان ينتهجه الرئي�س ال�شقريي جعل �أغلبية
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة يتكتلون �ضد تفرده وت�صريحاته
النارية .ويقول يحيى حمودة :ذات م��رة دخلت وعبد اخلالق يغمور
وبهجت �أبو غربية ومنر امل�صري مع ال�شقريي يف حوار مطول حول
ج��دوى مثل ه��ذه الت�صريحات التي ال تفيد الق�ضية الفل�سطينية،
واختلفنا معه كثريا ،وك��ان اخل�لاف مقدمة لكي نطلب منه تقدمي
ا�ستقالته والتنحي عن رئا�سة اللجنة التنفيذية وعن قيادة املنظمة.
ويقدم ع�ضو اللجنة التنفيذية بهجت �أب��و غربية رواي��ة �شبيهة
لرواية حمودة حول �أ�سباب اخلالف مع ال�شقريي ،وهو يعتقد �أنه ال
توجد �أي��ة قرائن تدل على تالعب ال�شقريي بالق�ضية الفل�سطينية
�أو االن�ح��راف بها ،ولكنه مل�س لديه نزعة لالنفراد باتخاذ ال�ق��رارات
والتعامل مع �أع�ضاء اللجنة التنفيذية كم�ست�شارين �أو م�ساعدين .كما
�أن ال�شقريى مل يلتزم ب�إطالع الأع�ضاء على جمريات العمل امل�شرتك
و�أمور املنظمة املختلفة يف جوانبها الع�سكرية وال�سيا�سية والإعالمية.
ويو�ضح بهجت �أبو غربية �أن مو�ضوع التنظيم ال�شعبي كان م�صدراً
للخالف بني ال�شقريي وباقي الأع�ضاء الذين ر�أوا �ضرورة قيام �أطر
�شعبية تنظم اجلماهري وتعرب عنهم ،بينما ك��ان ال�شقريي مكتفيا
باملجل�س الوطني وخماطبة اجلماهري عرب اخلطب والإذاعات.
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بالإ�ضافة لذلك ،ي��روي بهجت �أب��و غربية يف مذكراته تفا�صيل
�أخرى مهمة حول ما كان يجري داخل اللجنة التنفيدية ،فيقول�" :إن
ال�شقريي رف�ض مقرتحاً تقدم به هو �شخ�صياً بق�صد ت�شكيل املجل�س
الوطني وتقلي�ص عدد �أع�ضائه ،وقد اعترب ال�شقريي االمر ا�ستهدافا
�شخ�صيا له ،بهدف �إزاحته عن رئا�سة اللجنة التنفيذية .كذلك كان
هنالك مقرتح ت�شكيل قوات التحرير ال�شعبية التي اختلفت يف عملها
وام��اك��ن ت��واج��ده��ا املقرتحة وطبيعة مهماتها املفرت�ضة ع��ن جي�ش
التحرير ومت التوا�صل مع �شخ�صيات يف الداخل مثل ب�سام ال�شكعة
و�آل الفاهوم يف النا�صرة الذين مت التوا�صل معهم عن طريق ال�ضابط
خالد الفاهوم.
وروى ابو غربية ان منر امل�صري ع�ضو اللجنة التنفيذية طرح
عليه وعلى عدد من اع�ضاء اللجنة فكرة التخل�ص من وجود ال�شقريي
يف رئا�سة اللجنة� ،إال �أن هذا الطرح قوبل بالرف�ض ،خا�صة بعد موقف
ال�شقريي الإيجابي يف قمة اخلرطوم التي عقدت بعد احلرب.
ي�ضيف ابو غربية �أن ال�شقريي كان يطالب ب�سرعة القيام بعمليات
ع�سكرية ولو ب�سيطة وقليلة الأثر ,بينما ر�أى هو واخرون �ضرورة االنتظار
حتى مرور الأ�شهر الثالثة التي خطط لبدء العمليات الع�سكرية بعدها.
ويف جل�سة للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير عقدت يف القاهرة يف �أواخر
ت�شرين ال�ث��اين  1967ح�صل ال�شقريي على ق��رار م��ن اللجنة يفو�ضه
بتثوير جي�ش التحرير الفل�سطيني ،كما �أ� �ص��در بيانا يعلن فيه عن
توحيد جميع منظمات العمل الفدائي وت�شكيل جمل�س �سماه (جمل�س
قيادة الثورة لتحرير فل�سطني) ،حيث اعتربت هذه اخلطوة عمال فردياً
وهمياً �أثار ا�ستهجان �أع�ضاء اللجنة التنفيذية .كما نفت حركة فتح علمها
بالأمر وع�برت عن عدم وج��ود �صلة كفاحية بينها وبينه ,كما �أك��دت عدم
ثقتها ب�شخ�صه و�أعماله ،وت�ضمن قرار ال�شقريي حل قيادة قوات التحرير
ال�شعبية وت�شكيل قيادة جديدة لها برئا�سته والرتكيز يف ع�ضويتها على
�ضباط جي�ش التحرير املناه�ضني للواء املدين.
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بعدها ،عقدت جل�سة للجنة التنفيذية يف القاهرة حدثت فيها
م�شاحنات عديدة بني �أع�ضاء اللجنة وحت��دي��داً �أب��و غربية من جهة
وال�شقريي من جهة �أخ��رى ،وتبعاً لذلك وبعد معرفة مواقف فتح
واجل�ب�ه��ة ال�شعبية واحت ��اد طلبة فل�سطني وق �ي��ادة جي�ش التحرير
وجمل�س �إدارة ال�صندوق القومي وجهات عدة و�شخ�صيات فل�سطينية
ات�ضح �أن املذكورين ي�ؤيدون �أن يطلب من ال�شقريي اال�ستقالته وحدث
هذا ح�سب �أب��و غربية دون ا�ست�شارة �أي نظام عربي ،وتبعاً لهذا قرر
�أع�ضاء اللجنة �إر�سال وفد الى القاهرة برئا�سة منر امل�صري يحمل
ر�سالة م��ن �أع�ضاء اللجنة �إل��ى ال�شقريي تطالبه باال�ستقالة وق��دم
ا�ستقالته بعد �أكرث من ا�سبوع.

حمودة رئيس ًا لمنظمة التحرير
يف خ�ضم هذه الفردية وتغييبه لكامل اع�ضاء اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،تنادى اع�ضاء اللجنة �إلى اجتماع تدار�سوا خالله
الأو�ضاع التي متر بها املنظمة وبد�أت بعقد جل�سة م�شاورات ثالثية بني
اع�ضاء اللجنة املقيمني يف عمان وهم يحيى حمودة وبهجت ابو غربيه
وعبد اخلالق يغمور .بعد ذل��ك غ��ادر بهجت �إل��ى �سوريا للت�شاور مع
الأع�ضاء املقيمني هناك وهم "منر امل�صري والدكتور ا�سامة النقيب
ويو�سف عبد الرحيم واللواء وجيه املدين ،ونتج عن امل�شاورات االتفاق
على �ضرورة عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لالعرتا�ض على قرارات
وت�صرفات ال�شقريي ،وفعال مت عقد االجتماع يف القاهرة بح�ضور
جميع �أع�ضاء اللجنة التنفيذية وبرئا�سة ال�شقريي ،وك��ان االجتماع
�صاخبا ج��دا ،حيث ووج��ه ال�شقريي بنقد �شديد من �أغلبية �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية (�سبعة �أع�ضاء من بني  11ع�ضوا) ا�ضطر على �أثره
�إلى رفع اجلل�سة بعد �أن �أحرج مما ووجه به.
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وبعد �أن انف�ض االجتماع وغادر �أع�ضاء اللجنة القاهرة عائدين
�إل��ى �أم��اك��ن �إقامتهم ،راح��وا يت�شاورون فيما بينهم بكيفية معاجلة
الأم��ور حتى ت�ستقيم منظمة التحرير الفل�سطينية وت�ق��وم بدورها
الوطني والثوري الذي وجدت من �أجله ،وانفق الأع�ضاء ال�سبعة على
�أن ير�سلوا من بينهم وفدا برئا�سة الع�ضو منر امل�صري �إلى القاهرة
ملقابلة ال���ش�ق�يري ،ولت�سليمه م��ذك��رة موقعة م��ن الأع���ض��اء ال�سبعة
يطالبونه فيها باال�ستقالة ،وق��د و��ص��ل ال��وف��د �إل��ى ال�ق��اه��رة وقابل
ال�شقريي ،بتاريخ  ,1967/12/14وق��ام منر امل�صري بت�سليم املذكرة
باليد ،ويف نف�س الوقت عقد ثالثة من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية "يحيى
حمودة ،وبهجت �أبو غربية ،وعبد اخلالق يغمور" م�ؤمترا �صحفياً يف
مكتب املنظمة بالعا�صمة اللبنانية بريوت� ،أعلنوا فيه عن مطالبتهم
لل�شقريي باال�ستقالة ،وقاموا بت�سليم ال�صحفيني ن�سخا عن املذكرة
التي ار�سلوها �إلى ال�شقريي يف القاهرة ،وا�ستمر الو�ضع ا�سبوعا كامال
دون �أن يرد ال�شقريي على املذكرة ،بل على العك�س قام بتوجيه اوامره
�إلى �إذاعة فل�سطني التي تبث من القاهرة بالتهجم على �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية الذين يطالبونه باال�ستقالة ،وعلى �ضوء ذلك قرر �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية ال�سبعة الذهاب �إلى القاهرة وعقد م�ؤمتر �صحفي
هناك ليعلنوا فيه تنحية �أحمد ال�شقريي عن رئا�سة املنظمة،
ويف �صباح اليوم ال��ذي �سي�شهد عقد امل��ؤمت��ر ال�صحفي ،وه��و 24
كانون الأول 1967م ،طلب ال�شقريي من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
عرب و�سطاء �أن يلغوا امل�ؤمتر ال�صحفي و�أنه �سيجتمع هو معهم ليتقدم
با�ستقالته ،فطلبوا من الو�سيط �أن ير�سل لهم ال�شقريي ر�سالة خطية
بذلك ،ف�أر�سل لهم خطيا يقول� :أدعو �إخواين �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
لعقد اجتماع نبحث فيه �أمر ا�ستقالتي ،فرف�ضوا هذا الن�ص وطلبوا �أن
يكون الن�ص ،لعقد اجتماع اقدم فيه ا�ستقالتي ،ووافق ال�شقريي على
ذلك الن�ص ،ومت الغاء امل�ؤمتر ال�صحفي.
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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
ال�شقريي با�ستقالته امل�ك�ت��وب��ة ،وع�ل��ى ال�ف��ور ق��ررت بح�ضوره قبول
اال�ستقالة وتوجيه ال�شكر له على جهوده ،وقد �أر�سل ال�شقريي ر�سالة
�أخ�يرة �إلى الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية عبد اخلالق ح�سونة
ي�شعره فيها با�ستقالته من رئا�سة املنظمة وا�ستقالته بناء على ذلك
من من�صبه كممثل لفل�سطني يف جمل�س جامعة الدول العربية ،وعلى
الفور اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا باختيار املحامي يحيى حمودة
رئي�ساً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية خلفا لل�شقريي،
حيث كان حمودة �أكرب الأع�ضاء �سنا ونقيبا �سابقاً للمحامني الأردنيني،
ومت �إب�ل�اغ جامعة ال ��دول العربية ب��ذل��ك لكي تعترب ح�م��ودة ممثال
لفل�سطني يف �إط��ار جامعة ال��دول العربية خلفا لل�شقريي ،واع��ادت
اللجنة التنفيذية توزيع امل�س�ؤوليات القيادية ،فعينت منر امل�صري
رئي�سا للدائرة ال�سيا�سية ،وبهجت �أبو غربية رئي�سا للدائرة االعالمية
وناطقا.

الخالف مع "فتح"

كانت حركة فتح تعتقد منذ ت�أ�سي�س "م .ت.ف" يف �سنة  1964انها
االحق يف ال�سيطرة عليها ،وقد عرب خليل الوزير عن هذه الرغبة يف
كتابه البدايات ،وقد ح�ضر امل�ؤمتر الفل�سطيني الأول ال��ذي عقد يف
القد�س من فتح يا�سر عرفات وخليل الوزير ،وجدت فتح يف ا�ستقالة
ال�شقريي فر�صة لتحقيق رغبتها فدعت يف  4كانون الثاين � 1968إلى
ت�شكيل جلنة حت�ضريية ت�ضم جميع ال�ق��وى الوطنية الفل�سطينية
لعقد م��ؤمت��ر وطني وا��س��ع ومت��ت دع��وة اثني ع�شر تنظيماً مب��ا فيها
منظمة التحرير التي مل حت�ضره ودع��ا امل�ؤمتر �إل��ى ت�شكيل جمل�س
وطني جديد.
رف�ض حمودة التعليق يف حديثه ملندوب �صحيفة النهار البريوتية
بتاريخ  1968/1/21على حديث "فتح" الذي اعترب اللجنة التنفيذية
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معزولة با�ستقالة رئي�سها ،واعتبار املجل�س الوطني الفل�سطيني �صاحب
احل��ق الوحيد يف تعيني رئي�س املنظمة ،وداف ��ع ع��ن جي�ش التحرير
الفل�سطيني بعد هجمة فتح عليه واحلديث عن قدرته على التطور يف
قيادة الأعمال الن�ضالية داخل فل�سطني.

محاولة جسر الهوة مع األردن
كان اول التغيريات يف �سيا�سة املنظمة �إ�صالح العالقة مع الأردن،
فقد التقى القائم ب�أعمال رئي�س اللجنة اجلديدة وع�ضويها بهجت �أبو
غربية وعبد اخلالق يغمور بامللك ح�سني يف  21كانون الثاين ،1968
وافتتحت مكتباً لها يف عمان بناء على دعوة امللك ،و�أبلغت اللجنة امللك
�أنها تنوي الرتكيز على العمل الفل�سطيني وال تنوي التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية الأردنية .كما اجتمع حمودة يف � 25شباط ،برئي�س احلكومة
الأردنية لتن�سيق العالقة بني احلكومة الأردنية واملنظمة .ويف خطوة
تالية عملت اللجنة على جمع املجل�س الوطني الفل�سطيني ،وعلى �إجراء
انتخابات يف كل بلد النتخاب ممثلني عن ال�شعب الفل�سطيني للمجل�س.

الشاعر هارون في الشقيري
�أهكذا ،هكذا تمَ ْ �ضـــــــــــــي و َت ْرحتـــــــــ ُل
والأه ُل قد َن َهجوا َد ْرباً لعو َدتهم
� َ
ال�صمتَ منت�ش ٌر
أ�ساءك ا ْل َي ْو َم �أن َّ
و�أنّ �سيفَ �صالح الدينِ منك�س ٌر
و�أنّ ع َكّا َء �أ�ســـــــــــــــــــــــــــوا ٌر ملطخ ٌة
فار�ســــها
�أيا
َ
حبيب فل�سطني ،و َ
نت�صباً
يا �صو َتها ال ّراع َد اجل ّبار ُم ِ
� ْأم َ�ضيتَ عمراً َث ِر ّياً بالعطا ِء فما

والبيتُ
ال�شعب معتق ُل
مغت�صب ،و
ٌ
ُ
�إلى ال ّديارِ ،و ملّا بع ُد مل ي�صـــلوا
ِ
يف موطنٍ
بهزيل الأم ِر ين�شغ ُل
و�أن راي َت ُه ت ُْ�ســـــــــــــــــ َبى ،و تُبتـــذ َُل
َم َ�شى الغزا ُة عليها فو َقها َنزَلوا
ويا ل�ســــــــاناً لها باحلق َي ْرجتِ ــ ُل
على املَناب ِر كالبرُ ِ
كان َي�شـــــــــْتَع ُل
َب ِخ ْلتَ �أو َه َز َّك ا ُ
حلكّا ُم وال ُّد َو ُل

فار�سها" لهارون ها�شم ر�شيد
• من ق�صيدة
ُ
"حبيب فل�سطني و ُ
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اعضاء المؤتمر الفلسطيني األول

عقد يف القد�س ،عام  1964امل�ؤمتر الفل�سطيني الأول ،الذي �أعلن
قيام منظمةالتحرير الفل�سطينية.
و�إن �أي قارئ لقائمة الأع�ضاء وامل�شاركني �سريى فيه �أ�سماء وذوات،
�أما املتابعون جلهود ال�شقريي يف مل ال�شمل الفل�سطيني يف هذا امل�ؤمتر
فيقدرون من خالل مذكراته و�شهادات امل�شاركني جهوده التي ادت الى
ان ميثل امل��ؤمت��ر الفل�سطينيني يف ال�ضفتني والقطاع و�سائر اماكن
ال�شتات الفل�سطيني ،لكن جانبا مهماً بل ومهماً جداً مل يجر ت�سليط
الإ�ضاءة عليه حتى الآن ،وهو �أن ميثل هذا االختيار جميع اجلغرافيا
الفل�سطينية قبل النكبة ،وهو �أم��ر مل يكن �أق��ل �صعوبة من العوامل
الأخرى التي اعرت�ضت جوانب االختيار والتمثيل.
ويف اجل��دول ال�ت��ايل� ،أ�سماء �أع�ضاء امل��ؤمت��ر الفل�سطيني الأول:
م�سل�سل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
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ا�سم الع�ضو
ابراهيم حماد
ابراهيم اخلطيب
ابراهيم الدروي�ش
الدكتور �إبراهيم زقوت
�إبراهيم ال�سقا
�إبراهيم �صنوبر
�إبراهيم عي�سى
�أحمد �أبو غيدا
�أحمد �أمني ال�سعد
�أحمد جربيل
�أحمد خليفة
�أحمد اخلليل
الدكتور �أحمد �سروري
احلاج �أحمد �سعد
�أحمد �سليم املجاين
احمد ال�شريي

مكان االقامة
طولكرم
نابل�س
املاحلة /القد�س
املجدل
غزة
نابل�س
ا�ستقر يف م�صر بعد النكبة
بئر ال�سبع
يعبد /جنني
�صفد
حيفا
نابل�س
ا�ستقر يف عمان بعد النكبة
يافا
عكا

القطاع /ال�ساحة التي مثلها
انتخب يف الكويت
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن طولكرم
انتخب يف الكويت
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن �إربد
ر�شح عن جنني
ر�شح عن �أريحا
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن عمان
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن عمان
ر�شح عن عمان
اللجنة التح�ضريية

الشقيري
مكان االقامة
ا�سم الع�ضو
م�سل�سل
يافا
 .17الدكتور احمد �صدقي الدجاين
ا�ستقر يف جنني بعد النكبة
احمد العبد اهلل
.18
القد�س
�أحمد عقل
.19
القد�س
�أحمد علي العي�ساوي
.20
حتة /الفالوجة
�أحمد كمال عدوان
.21
املجدل
�أحمد حممد عبد العزيز ابو �شرخ
.22
ا�ستقر يف قطاع غزة بعد النكبة
�أحمد حممد على
.23
دورا /اخلليل
�أحمد حممود حجة
.24
ا�ستقر يف طولكرم بعد النكبة
�أحمد اليو�سف
.25
القد�س
�إ�سحق الن�شا�شيبي
.26
يافا
�أ�سعد الدرهلي
.27
الظاهرية
�إ�سماعيل �أبو عالن
.28
اللد
�إ�سماعيل بدران
.29
�إ�سماعيل ب�شري
.30
اخلليل
�إ�سماعيل حجازي
.31
اللد
ا�سماعيل �شموط
.32
ا�ستقر يف لبنان بعد النكبة
�إ�سماعيل ال�شيخ ح�سن
.33
ا�ستقر يف اريحا بعد النكبة
ا�سماعيل حممد �إ�سماعيل
.34
الرملة
ا�سماعيل النحا�س
.35
يافا
الدكتور الفرد طوبا�سي
.36
غزة
�ألك�ساندرا ظريفة
.37
بيت حلم
اليا�س البندك
.38
ا�ستقر يف الأردن بعد النكبة
�إميل حنا �صافية
.39
ا�ستقر يف عمان بعد النكبة
�إميل كردي
.40
نابل�س
�أمني �شاهني
.41
القد�س
�أمينة احلميدي
.42
بيت جاال
�أنطون البينا
.43
القد�س
�أنور ن�سيبة
.44
جنني
الدكتور �أني�س القا�سم
.45
غزة
�إياد ال�سراج
.46
بديا /نابل�س
�أيوب طه
.47
رام اهلل
�أيوب م�سلم
.48
بدر الزعبي
.49
ب�سمة فار�س
.50
بيت حلم
ب�شارة القنواتي
.51
نابل�س
الدكتور ب�شري الب�سطامي
.52
يافا
حت�سني الكريديل
.53
نابل�س
حت�سني كمال
.54
يافا
متام الأكحل �شموط
.55
قلقيلية
تي�سري قبعة
.56

القطاع /ال�ساحة التي مثلها
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن قطر
انتخب يف قطاع غزة
انتخب يف قطاع غزة
الأعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
ر�شح عن عمان
ر�شح عن عمان
الأعيان والنواب
ر�شح عن الزرقاء
املغرتبون
الأعيان والتواب
ع�ضو �شرف
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن �أريحا
ر�شح عن عمان
النقابات
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن بيت حلم
االعيان والنواب
ر�شح عن عمان
ر�شح عن عمان
الهيئات الن�سائية
ر�شح عن القد�س
الأعيان والنواب
ر�شح عن ليبيا
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن نابل�س
الأعيان والنواب
النقابات
الهيئات الن�سائية
ر�شح عن بيت حلم
ر�شح عن عمان
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن نابل�س
ع�ضو �شرف
ر�شح عن م�صر
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م�سل�سل
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
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ا�سم الع�ضو
جربا خمي�س
املطران جربائيل ابو �سعدي
جري�س قي�صر �سمعان
جري�س جنمة
جعفر امل�صدر
جليل حرب
جمال ال�صوراين
جمال القا�سم
جمال قا�سم عبد الهادي
الدكتور جمال نا�صر
جمعة حماد
جميل بركات
جميل التاجي
جميل عبد اهلل �أبو معيلق
جهاد ح�سن �سالمة
جورج خ�ضر
جورج ديب
الدكتور جورج فرح
حافظ احلمد اهلل
الدكتور حافظ عبد النبي
حامد �أبو �ستة
حبيب جرادة
ال�شيخ ح�سن �أبو جابر
ح�سن الأيوبي
ح�سن حمد من�صور
ح�سن حوا
ح�سن داوود خالد
ح�سن ر�شيد
ح�سن زهران
ح�سن ال�شامي
ح�سن �شبالق
ح�سن العاروري
ح�سن عبد الفتاح دروي�ش
ح�سن علي ال�صباريني
ح�سن الكاتب
ح�سني احلاج علي �شديد
ح�سني ال�سوقي
ح�سني عبد اهلل �صربي
حكمت امل�صري
حلمي حنون

مكان االقامة
بيت حلم
القد�س
ا�ستقر يف لبنان بعد النكبة
ا�ستقر يف عمان بعد النكبة
دير البلح/غزة
رام اهلل
غزة
نابل�س
جنني
بريزيت
بئر ال�سبع
القد�س
الرملة
غزة
قولية
القد�س
القد�س
القد�س
عنبتا /طولكرم
اخلليل
بئر ال�سبع
غزة
ا�ستقر يف غزة بعد النكبة
ا�ستقر يف لبنان بعد النكبة
ا�ستقر يف نابل�س بعد النكبة
عكا
العبا�سية
لفتا /القد�س
القد�س
ا�ستقر يف �سوريا بعد النكبة
ا�ستقر يف لبنان بعد النكبة
رام اهلل
العبا�سية
حيفا
القد�س
عالر /طولكرم
جنني
قلقيلية
نابل�س
طولكرم

القطاع /ال�ساحة التي مثلها
ر�شح عن بيت حلم
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن عمان
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن رام اهلل
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن جنني
املغرتبون
ال�صحافة
ر�شح عن عمان
ر�شح عن م�صر
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن م�صر
ر�شح عن القد�س
ر�شح عن عمان
ر�شح عن القد�س
االعيان والنواب
ر�شح عن اخلليل
ر�شح عن م�صر
انتخب يف قطاع غزة
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن نابل�س
ر�شح عن عمان
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن الزرقاء
ر�شح عن �سوريا
ر�شح عن لبنان
ر�شح عن رام اهلل
االعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
االعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
ر�شح عن جنني
ر�شح عن طولكرم
االعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم

الشقيري
م�سل�سل
.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135

ا�سم الع�ضو
حليم �سابا
ال�شيخ حماد بن �سعيد
ال�شيخ حمدان امل�صري
حمدي التاجي الفاروقي
حمدي حرزاهلل
حمدي كنعان
حميد ال�صويف
حيدر دروي�ش
الدكتور حيدر عبد ال�شايف
خالد اجلراح
خالد احل�سن
خالد عبد اهلل
خالد الفاهوم
خلو�صي اخلريي
خليل ال�سلواين
خليل ال�شاعر
خليل عي�سى
خليل حممد �سليم
ال�شيخ خليل امل�شارقة
خليل الوزير
خري الدين �أبو اجلبني
داوود ال�شخ�شري
داوود ال�صايغ
داوود عودة
راجي �صهيون
را�شد النمر
رامز فاخرة
رجا العي�سى
ر�شاد اخلطيب
ر�شاد م�سودة
ر�شيد جربوع
رفعت عبد الرحيم النابل�سي
رفيق احل�سيني
رفيق احلمداهلل
رفيق النت�شة
رم�ضان حماد
روحي اخلطيب
الدكتور زكي �أبو عيد
زكي بركات

مكان االقامة
يافا
بئر ال�سبع
ا�ستقر يف غزه بعد النكبة
الرملة
ا�ستقر يف غزة بعد النكبة
نابل�س
ا�ستقر يف غزة بعد النكبة
القد�س
غزة
عكا
حيفا

القطاع /ال�ساحة التي مثلها
ر�شح عن عمان
ر�شح عن مادبا
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن رام اهلل
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن نابل�س
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن القد�س
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن �سوريا
انتخب يف الكويت

النا�صرة
الرملة
القد�س
يافا
�صفد

ر�شح عن �سوريا
ر�شح عن عمان
ر�شح عن القد�س
انتخب يف الكويت
ر�شح عن عمان

ا�ستقر يف االردن بعد النكبة
الرملة
يافا
نابل�س
غزة
القد�س
حيفا
نابل�س
غزة
يافا
اخلليل
اخلليل
حيفا
نابل�س
القد�س
طولكرم
اخلليل
ا�ستقر يف عمان بعد النكبة
القد�س
ال�شيخ مون�س /يافا
يافا

ر�شح عن االغوار
ر�شح عن اجلزائر
انتخب يف الكويت
االعيان والنواب
انتخب يف قطاع غزة
ر�شح عن العراق
ر�شح عن لبنان
االعيان والنواب
انتخب يف قطاع غزة
ال�صحافة
االعيان والنواب
ر�شح عن اخلليل
ر�شح عن �سوريا
ر�شح عن نابل�س
االعيان والنواب
ر�شح عن طولكرم
انتخب يف قطر
ر�شح عن عمان
اللجنة التح�ضريية
انتخب يف الكويت
ر�شح عن رام اهلل
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الشقيري

م�ؤلف الكتاب
• بكالوريو�س اداب  -اجلامعة الأردنية 1973
• ماج�ستري يف الآداب 1975
• ماج�ستري يف ال�صحافة  - 1979رومانيا
• رئي�س حترير جريدة �صوت ال�شعب الأردنية 1990-1986
• كاتب عمود يومي "ب�صراحة" يف جريدة الر�أي - 1990
2014
• نا�شر ورئي�س حترير جملة الراية الها�شمية الدورية
 1990حتى اليوم
• ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،واحتاد ال�صحفيني
العرب ،ومنظمة ال�صحفيني الدولية
• ع�ضو الهيئة الإدارية جلمعية ال�ش�ؤون الدولية 2010
• برنامج «�ش�ؤون �سيا�سية»  -الإذاعة الأردنية.
• برامج تلفزيونية منها «برنامج حوار مع كبار»

م�ؤلفات الكاتب

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االحزاب اال�سرائيلية ن�شو�ؤها و�آيدولوجياتها 1982
االنتفا�ضة نهاية املعاناة وبداية اال�ستقالل 1989
الواقع ال�سيا�سي والتجربة الدميوقراطية يف الأردن 1989
امللك الإن�سان 1990
�إدوارد �سعيد �آخر العمالقة جاء من فل�سطني 2006
عمان عبق املا�ضي ووهج امل�ستقبل 2008
الزرقاء  ..مدينة ال�شرق 2007
العقبة  ..التاريخ وامل�ستقبل 2010
غزة  ..ماذا يقول التاريخ ؟ 2009
قراءة لفكر امللك عبداهلل الثاين االقت�صادي 2009 ..
نابل�س � ..شعلة التاريخ املتقدة 2010 ..
جنني � ..أ�سطورة املقاومة وال�صمود 2010
�أذربيجان  ..عرو�س القزوين وبالد النفط 2010 ..
القد�س  ..مدينة ال�سماء على الآر�ض 2011
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