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  ماجد كيايل

 رحيل أحمد صدقي الدجاين،
  رجل اإلجماع

تبدو الســيرة الشــخصــية ألحمد صــدقي الدجاين بمثابة ملخص للتاريخ الفلســطيني 
، "وســـــطاملتعروس البحر األبيض " املعاصـــــر. فقد فتح عينيه على الدنيا يف مدينة يافا،

، أي يف الســـــــــــنة التي اندلعت فيها أول ثورة ضــــــــــــد االســـــــــــتعمار البريطاين 1936ســـــــــــنة 
واملشروع االستيطاين الصهيوين، يف فلسطين. ومل يكن قد أنهى دراسته االبتدائية حين 

، فــاضـــــــــــطر مع عــائلتــه إىل ركوب البحر واالنتقــال إىل 1948حــدث زلزال النكبــة ســـــــــــنــة 
ئ الســـــــوري، ذائقاً مرارة االقتالع من األرض واحلرمان من مدينة الالذقية على الشـــــــاط

  .الوطن
ويف املنفى القســـــــري عانى الدجاين عذابات اللجوء والتشـــــــرد، وجمع بين حتصـــــــيل 
العلم والعمل للمســـــاهمة يف تأمين العيش الكريم لعائلته. ويف هذه األوضـــــاع اســـــتطاع 

  .نيل شهادة الليسانس يف التاريخ، من جامعة دمشق
لتخرج انتقـــل الـــدجـــاين مع عـــائلتـــه إىل ليبيـــا، لغرض العمـــل، ثم مـــا لبـــث أن بعـــد ا

غادرها إىل القاهرة ملتابعة دراســـاته العليا يف جامعتها، حيث نال شـــهادة املاجســـتير 
  .ثم الدكتوراه يف التاريخ احلديث

وبين معمعات العمل وهموم الدراســــــــــــة ظل قلب أحمد صــــــــــــدقي الدجاين مســـــــــــكونًا 
اتت الشــــغل الشــــاغل له يف حله وترحاله؛ فهي قبلة أنظاره، والهاجس بفلســــطين، التي ب

  .الذي يشغل عقله، والشعلة التي تؤجج مشاعره
وهكذا بات هذا الشـــاب احلامل، واملشـــحون بطاقة ال تنضـــب من األمل واألمل، يبحث 
عن طريقــه اخلــاص إىل الوطن، يف مرحلــة اســـــــــــتقطبــت قضـــــــــــيــة فلســـــــــــطين كــل التيــارات 

  ).ومية واإلسالمية والشيوعيةواألهواء (الق
وبعد بحث وتمحيص اســـــــــــتطاع الدجاين الشــــــــــــاب أن يكتشـــــــــــف طريقه إىل التنظيم 

                                           

  كاتب فلسطيني مقيم بدمشق.  
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الفلســـــــطيني، فكان من مؤســـــــســـــــي منظمة التحرير الفلســـــــطينية، وعضـــــــواً يف أول جملس 
  .وطني فلسطيني

باختصـــــــــــار: جاء الدجاين إىل الدنيا ووطنه يتعرض خملاطر الغزوة االســـــــــــتيطانية 
وشــهد يف فتوته النكبة، وعايش يف شــبابه النهوض الفلســطيني، من موقع  الصــهيونية،

)، ويف 1967الشــــــــــــاهد والناصـــــــــــح والفاعل، وعاصـــــــــــر فيما بعد زلزال حزيران/يونيو (
) لتجدد األمل لديه بإمكان نهوض فلســـــــطيني 1987خريف حياته جاءت االنتفاضـــــــة (

) وتداعياتها، فكان من املعارضين 1993( "أوسلو"جديد، ثم انكفأ هذا احللم بانتكاسة 
لهــذا االتفــاق البــائس واجملحف، إذ رفع يــده مع رفيق دربــه شـــــــــــفيق احلوت يف اجمللس 
املركزي اعتراضــــــاً عليه، من دون أن يكون ذلك عامالً لالنشــــــقاق أو لالنكفاء؛ فالوحدة 

  .الوطنية غالية، وال يمكن التالعب بها
)، لتعيــد تفــاؤل الــدجــاين إىل 2000انيــة (ثم مــا لبثــت أن انــدلعــت االنتفــاضـــــــــــــة الثــ

طبيعته. لكن املأساة الفلسطينية أبت إالّ أن تكمل فصولها معه، إذ ودع الدجاين احلياة 
والوضـــــع الفلســـــطيني يف غاية التعقيد، وال ســـــيما بعد احتالل العراق، وبعد انكفاء البعد 

مة طع النظير بين حكوالعربي للصراع ضد املشروع الصهيوين، وبعد هذا التماهي املنق
  .شارون وإدارة بوش

جمع الدجاين إىل دراســته التاريخ التعمق يف علوم الدين واألدب والســياســة. وأتقن 
العربية الفصــــحى، التي وجدها حاضــــنة ملعارفه املتنوعة وثقافته الواســــعة ومشــــروعه 

  .النهضوي، وكانت بالنسبة إليه لغة الكتابة واخملاطبة، يف آن واحد
يرى قضـــية فلســـطين يف فضـــائها العربي، ويف بعدها احلضـــاري اإلســـالمي، وكان 

ويف معانيها اإلنســــــــــانية، لذلك كان من أكثر الشــــــــــخصــــــــــيات الفلســــــــــطينية املعروفة يف 
  .املنتديات وامللتقيات العربية واإلسالمية واألوروبية

ويف العمل الفلســـــطيني ناضـــــل الدجاين بصـــــمت وبهدوء، وكان رجل وحدة ووفاق، 
ه كان، أيضــاً، من الناقدين ملســيرة احلركة الوطنية الفلســطينية وخياراتها، من دون لكن

  .أن يصل إىل حد التشكيك أو االنشقاق
 -  رحــــل الــــدجــــاين، رجــــل اإلجمــــاع الــــذي اقترنــــت لــــديــــه الوطنيــــة ببعــــدهــــا العربي

  .اإلسالمي، وفقدت فلسطين برحيله واحداً من أعالمها وأبنائها البررة
    

  وتويف يف القاهرة يوم 1936ولد الدجاين يف مدينة يافا بفلســـــــــــطين ســـــــــــنة ،
  .عاماً، أمضاها يف خدمة العمل العام 67، عن عمر ناهز 29/12/2003
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   تلقى تعليمــه االبتــدائي يف يــافــا، وأتم تعليمــه الثــانوي يف مــدينــة الالذقيــة يف
  .سورية، حيث أقامت عائلته بعد النكبة

   1958حصل على شهادة الليسانس يف التاريخ من جامعة دمشق سنة.  
   والدكتوراه 1963حصـــــل من جامعة القاهرة على شـــــهادتي املاجســـــتير ســـــنة ،

  .1970سنة 
   وانتخب عضــواً يف 1964شــارك يف تأســيس منظمة التحرير الفلســطينية ســنة ،

 لتي عقــدت يفجلنتهــا التنفيــذيــة، يف الــدورة الثــالثــة عشـــــــــــرة للمجلس الوطني ا
  .، واستمر يف عضويتها حتى أواخر الثمانينات22/3/1977القاهرة يوم 

   ترأس اجمللس األعلى للتربية والثقافة والعلوم يف منظمة التحرير الفلســـــطينية
األوروبي يف  -  . وشــــــغل منصــــــب املســــــؤول عن احلوار العربي1977منذ ســــــنة 

  .املنظمة
  ؤلفـــات يف الســـــــــــيـــاســــــــــــــة واألدب والتـــاريخ أثرى املكتبـــة العربيـــة بكثير من امل

والدراســــــــــات املســــــــــتقبلية؛ إضــــــــــافة إىل كتاباته يف بعض اجملالت والصــــــــــحف 
  .العربية

   شـــــغل منصـــــب رئيس قســـــم الدراســـــات التاريخية يف معهد البحوث والدراســـــات
العربية (القاهرة)، وكان عضـــــــــــواً يف جملس أمناء معهد تاريخ العلوم العربية 

). كما كان عضواً يف اجمللس امللكي 1979جامعة فرانكفورت (واإلسالمية يف 
للبحوث واحلضــــــــــــارة اإلســـــــــــالمية يف األردن، وعضـــــــــــواً يف األكاديمية امللكية 

  .املغربية، ويف منتدى الفكر العربي، ومؤسسة الفكر العربي
   ،ســــــــاهم يف تأســــــــيس املنظمة العربية حلقوق اإلنســــــــان يف أواســــــــط الثمانينات

رئيس جملس أمنائها، كما قام بدور رئيســــــي يف تأســــــيس املؤتمر وكان نائباً ل
القومي العربي يف بداية التســـــــــــعينات، وانتخب عضـــــــــــواً يف أمانته العامة على 

 - عـــامـــاً، وكـــان يف طليعـــة املبـــادرين إىل تـــأســـــــــــيس املؤتمر القومي 13مـــدى 
  .، وأول منسق عام لهذا املؤتمر1994اإلسالمي سنة 

  مؤلفاته
  يف العوملة وسعي نحو العامليةزلزلة 2003

                                           

  :موقع الدجاين يف اإلنترنت املصدر:  
http://www.aldajani.org  
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