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حياتي ..من النكبة �إىل الثورة (�سرية ذاتية)
نبيل �شعث

القاهرة :دار ال�شروق� 550 .2016 ،صفحة.

ُولد

نبيل �شعث في �صفد
في �سنة  1938لأب
فل�سطيني من غزة و�أم لبنانية
هي �سميحة �أحمد التنير
البيروتية ،وقد �شارك الوالد
�أبو علي �شعث ،الذي يعود
طي من
ن�سبه �إلى قبيلة ّ
اليمن ،في ثورة .1936
ويفاخر الكاتب بالعائلة
الممتدة والمنت�شرة بين م�صر
وفل�سطين وبن�ضاالت �أبنائها،
ويروي �سيرة والده المتعلم
في الجامعة الأميركية في
بيروت ،ومدير المدار�س
الحق ًا ،و�سيرة والدته
وعائلتها ،ومعهما ن�شهد
وحدة حال العرب والم�سلمين،
و�سهولة تن ّقل العوائل من بلد
�إلى �آخر و�إن�شاء روابط عائلية
جديدة ،وزيجات مختلطة
العرق ،فجدته لأمه� ،أم العبد
�ساكي ،من �أ�صول �أوزبكية،
وخاالته اللبنانيات تزوجن
بفل�سطينيين وع�شن في بالد
كنعان.

تبدو الذكريات المنتقاة
ك�أنها ت�سير في خط درامي
ت�صاعدي؛ فثالثينيات القرن
الع�شرين هي �أيام ا�ستقرار
ن�سبية تعك�س حال المدن
الفل�سطينية الكبيرة ،وال �سيما
يافا ال�ضاجة بالحياة ،حيث
المدار�س (ومنها العامرية
بخيرة �أ�ساتذتها ،التي
ارتادها �شفيق الحوت
وفاروق القدومي و�صالح
خلف و�إبراهيم �أبو لغد،
ورجائي ب�صيلة ،والتي كانت
عد �أف�ضل مدار�س فل�سطين)
ُت ّ
والتعليم ،وتعاي�ش
الم�سيحيين والم�سلمين
واليهود ،ودور الن�شر
وال�صحف (''فل�سطين''،
و''الدفاع'' ،وغيرهما)،
و�صاالت ال�سينما ( 4دور
عر�ض) ،و�أ�شهرها �سينما
الحمراء التي غالب ًا ما
ا�ستقبلت الفنانين الم�صريين
المكر�سين ،مثل يو�سف وهبي
و�أمينة رزق و�أم كلثوم .لكن
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النذر ال�سوداء بد�أت تلوح في
الأفق مع الحرب الكونية
الثانية� ،إذ عا�شت يافا
�أجواءها (�صفارات الإنذار،
و�صوت الطائرات ،وارتفاع
الأ�سعار�...إلخ) .وفي هذه
المناخات �شكلت القراءة
الحرة ،بت�شجيع من الوالد،
مدير المدر�سة العامرية،
هوية نبيل �شعث الوطنية.
يعر�ض الكاتب م�صادر
ثقافته الغنية في م�صر :من
الروايات �إلى كتب التاريخ
وال�سير ،ك�أنه بذلك يلتزم
ِّ
ن�صيحة والده له ب�أن ''لي�س
للفل�سطيني �أمل في تحرير
بالده �إ ّال بالتمايز والتفوق''
(�ص  ،)70وب�إدراك العالم
الوا�سع ومدخله تع ّلم اللغة
الإنجليزية ،وكان للفتى ذلك
في بريطانيا نف�سها.
خالل الفترة - 1952
تعرف ابن الأربعة
ّ 1953
ع�شر ربيع ًا �إلى جماعة
الإخوان الم�سلمين الم�صرية،
ب�سبب اهتمامهم �آنذاك
بق�ضية فل�سطين ،وهو ك�سائر
�أبناء بلده كان يبحث عن
�إطار ينا�ضل من خالله.
وي�سجل �أن عدداً كبيراً من
َّ
م�ؤ�س�سي حركة التحرير
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الوطني الفل�سطيني (''فتح'')
�أتى من رحم الإخوان
الم�سلمين مثل ،خليل الوزير
(�أبو جهاد) و�صالح خلف (�أبو
�إياد) وكمال عدوان و�أبو
يو�سف النجار ،كما �أتى خالد
الح�سن (�أبو ال�سعيد) من حزب
التحرير الإ�سالمي ،وفاروق
القدومي (�أبو اللطف) من
حزب البعث.
ي�سرد الكاتب �أول لقاء له
بيا�سر عرفات ،رئي�س رابطة
الطالب الفل�سطينيين في
خم�سينيات القرن المن�صرم،
ورفاقه ،في منزلهم ،و�إعجابه
به و�شعوره وقتها ب�أنه ''رئي�س
الفل�سطينيين'' (�ص  .)81ومع
ا�شتداد ال�صراع بين النظام
الم�صري وحركة الإخوان التي
تغيرت توجهاتها ،غادرها
ّ
نبيل ''عن اقتناع'' (�ص .)84
وبد ًال من رغبته في االلتحاق
بكلية الحقوق ودرا�سة
القانون ،ر�ضخ لرغبة والده
والتحق بكلية التجارة التي
قد تفتح له �آفاق ًا �أكبر
للم�ستقبل ،وذلك في �سنة
 ،1954وكان هذا منا�سبة
لتكوين �صداقات وزماالت،
واختبار الحب الأول الذي
انتهى بالزواج.
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كانت �سنة  1956ملأى
بالأحداث الج�سام في م�صر،
وال �سيما العدوان الثالثي
الذي �أدى نجاح عبد النا�صر
في تجاوزه �إلى حالة نهو�ض
قومي .ففي ''القاهرة وغزة،
كان هناك حراك و�إرها�صات
والدة �أمل فل�سطيني جديد''
عبر عن نف�سه في
(�ص ّ ،)100
البحث عن �إطار فل�سطيني
للن�ضال .وتر�سخت لدى
ال�شباب والقيادات
الفل�سطينية ،في �سنة ،1957
فكرة الكفاح الم�سلح لتحرير
الأر�ض المغت�صبة ،فانطلقت
التنظيمات الم�ستقلة،
و''انبثقت 'فتح' في هذه
الفترة'' (�ص  ،)102في مناخ
المد القومي العارم ُت ِّوج
من ّ
ب�إعالن الوحدة بين م�صر
و�سورية في �سنة ،1958
ووالدة الجمهورية العربية
المتحدة التي ُعقدت عليها
الآمال الكبيرة �إزاء ق�ضية
فل�سطين.
ُيطلق �شعث على فترة
�'' 1959 - 1958سنة البحث
عن هوية ومهنة'' (�ص ،)112
�أي الهوية ال�سيا�سية التي
تقربه �أكثر من فل�سطين .وفي
ّ
�سوي�سرا ،البلد الذي تدرب فيه

على الأعمال الم�صرفية �آنذاك،
�أدرك �أن فل�سطين غائبة
كق�ضية عن النقا�ش الدولي
المن�شغل بالثورة الجزائرية
وبالجمهورية العربية
المتحدة ،كما �أدرك �أنها ''ال بد
لها �أن تعود'' (�ص .)117
ويعتبر �شعث �أن تجربته
في العمل الطالبي كانت
''تدريب ًا مكثف ًا في القيادة
والعمل ال�سيا�سي وبناء
الم�ؤ�س�سات'' (�ص  ،)193ومن
م�ساهماته في هذا الأمر
نجاحه في �إجراء مناظرات
مع الإ�سرائيليين في �أميركا،
و�صالته بيهودها التي بد�أت
من مقاعد الدرا�سة ،فقد
تو�صل من الحوارات مع
بع�ضهم �إلى طرح �أفكار ب�ش�أن
''الدولة الديمقراطية
الالطائفية'' (�ص ،)197
والتي طرحها با�سم حركة
''فتح'' في م�ؤتمر ن�صرة
ال�شعوب في القاهرة في �آخر
كانون الثاني/يناير .1969
في �سنة  ،1965التحق
�شعث في م�صر بالمعهد
القومي للإدارة العليا ،وكانت
تجربة غنية تخللتها زيارات
للجزائر التي �ساندت بفاعلية
فائقة حركة ''فتح'' خا�صة،
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وق�ضية فل�سطين عامة،
ولبيروت (�سنة  )1969التي
عجت بالحراك ال�سيا�سي
ّ
المتنامي.
وعمل الكاتب في مركز
الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�ستراتيجية ،الأمر الذي
�أتاح له �أن يوثق �صداقاته
ب�أحمد بهاء الدين ومحمد
ح�سنين هيكل ،وكان الأول قد
اقترح �إن�شاء فريق عمل ''حول
فكرة �إن�شاء الدولة الفل�سطينية
الم�ستقلة في ال�ضفة الغربية
وغزة ''.وفي تلك الأثناء
قاتلت ''فتح'' وبنت القواعد،
وبد�أ الترويج ل�شعار ''حرب
ال�شعب ب�أ�سلوب حرب
الع�صابات'' (�ص ،)252
وكانت معركة الكرامة
البطولية ( )1968ملحمة
�أ�سطورية عززت ثقة �شعث،
وحفزته على العودة �إلى
ممار�سة مهمات كفاحية
تخدم ''فكرة'' �أعلنها �أبو �إياد،
وهي ''دولة فل�سطينية
ديمقراطية على امتداد
فل�سطين التاريخية ،ويعي�ش
فيها العرب واليهود في
وفاق من دون �أي تمييز''
(�ص .)257
في �سنة ُ 1969ك ّلف

�شعث بالعمل الخارجي،
وكان �إلى جانب �أبو عمار في
بيروت .وقد ان�شغل نبيل في
مرحلة بيروت (- 1969
 )1971المهددة بخطر
الطائفية والحرب الأهلية
والخطر الإ�سرائيلي ،بمهمات
التعليم في الجامعة
الأميركية ،ثم تولى رئا�سة
مركز التخطيط ،و�صار
م�س�ؤول الإعالم الخارجي،
عندما كانت عا�صمة لبنان،
بيروت'' ،مركزاً للإعالم
الدولي في ال�شرق الأو�سط''
(�ص .)279
ي�صف الكاتب تلك الفترة
(�سنة  ،)1971ب�أنها كانت
''ربيع ًا فل�سطيني ًا حقيقي ًا في
لبنان'' (�ص  ،)324في العمل
والتخطيط واقتراح الم�شاريع.
بيد �أن الإرهاب الإ�سرائيلي
كان في المر�صاد ،فا�س ُتهدف
القادة الفل�سطينيون ،واغتيل
غ�سان كنفاني (�سنة ،)1972
ونجا �أني�س �صايغ من طرد
ملغوم وكذلك ب�سام �أبو
�شريف في لبنان ،وفي
الخارج اغتيل وائل زعيتر.
وفي �سنة  ،1973وفي قلب
بيروت ،اغتيل كمال عدوان
وكمال نا�صر و�أبو يو�سف
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النجار ،وث�أرت لهم حركة
''فتح'' في عملية �سافوي في
� 6آذار/مار�س  1975في
و�سط تل �أبيب بعملية فدائية
قادتها دالل المغربي.
يكتب �شعث عن حرب
ت�شرين الأول�/أكتوبر 1973
ال�سورية/الم�صرية �ضد
�إ�سرائيل ب�صفتها حرب ًا
جوهرها االنتقال من ''مرحلة
الدفاع اال�ستراتيجي �إلى
مرحلة الهجوم اال�ستراتيجي''
(�ص  ،)348ويك�شف �أن
الرئي�س ال�سادات ب ّلغ القيادة
الفل�سطينية بموعدها ،و�أنه
طلب منها الم�شاركة ،قائ ًال
لها�'' :إننا �سننت�صر و�سوف
نذهب مع ًا �إلى م�ؤتمر ال�سالم''
(�ص  .)349لكن نهاية
الحرب وتداعياتها و�ضعت
الف�صائل الفل�سطينية �أمام
م�س�ألة ''الت�سوية'' ،فكانت
نقا�شات وحوارات وخالفات،
ثم ُح�سم الموقف الفل�سطيني
بعد حوار داخلي طويل في
الدورة الثانية ع�شرة للمجل�س
الوطني الفل�سطيني في
القاهرة (�سنة  ،)1974فيما
ُ�سمي البرنامج المرحلي ذا
النقاط الع�شر .وكان �شعور
نبيل �أن المرحلة المقبلة
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�صعبة ويجب اال�ستعداد لها.
طلب �أبو عمار من �شعث
الإعداد لرحلته ال�شهيرة �إلى
نيويورك في �سنة ،1974
ب�سبب تجربته الأميركية
و�إجادته اللغة الإنجليزية،
في وقت ر�أى قائد الثورة �أن
الأمم المتحدة ال�سيئة ال�صيت
في التعامل مع ق�ضية
فل�سطين ،بد�أت ت�شهد تغيراً
وا�ضح ًا بان�ضمام �أع�ضاء
جدد من دول �أفريقيا و�آ�سيا
والكاريبي ،و�أنه ال بد من
�إعادة �إدراج فل�سطين بنداً في
جدول �أعمال الأمم المتحدة.
ونجحت المجموعة المكلفة،

صيف 2018

والتي �ضمت فريق
م�ست�شارين منهم فايز �صايغ
وبرهان حماد و�سعادات
ح�سن ،في �إقناع الأمم
المتحدة ب�إ�صدار قرار تدعو
فيه منظمة التحرير'' ،الممثل
ال�شرعي والوحيد لل�شعب
الفل�سطيني ،لمخاطبة
الجمعية العامة حول م�س�ألة
فل�سطين'' (�ص  .)398ولأن
الحدث كبير ،ت�شكلت هيئة
للإ�شراف على �صوغ خطاب
�ضمت في
�أبو عمارّ ،
ع�ضويتها �إلى �شعث ،كل من:
�أبو �إياد و�أبو جهاد و�أبو
ال�سعيد و�أبو اللطف ومحمود

دروي�ش و�شفيق الحوت
و�صالح الدباغ ،بينما قدمت
اللجنة القيادية في مركز
التخطيط الن�صح ،وكانت
ت�ضم :محجوب عمر ومنير
�شفيق وطاهر عبد الحكيم
ومي�شيل كامل وح�سن
ال�شريف ،وفريق الأبحاث.
و�أتى الخطاب تاريخي ًا ،وما
زال �صدى كلماته يرن في
الأروقة'' :الحرب تندلع من
فل�سطين ،وال�سالم يبد�أ من
فل�سطين'' ،و''ال ُت�سقطوا غ�صن
الزيتون الأخ�ضر من يدي''.
عفيف عثمان
كاتب وباحث لبناني

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

رام الله العثمانية :دراسة في تاريخها االجتماعي
1918 - 1517
سميح حمودة
تقديم :سليم تماري
 425صفحة

 12دوالراً

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

