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  بسم ا الرمحن الرحيم

ر المجاهد أحمد الشقير    لمة لجنة تخليد ذ

ــقير  ــــ ــــــتاذ أحمد الشـــ ه من  -تغمده هللا برحمته  -ان األســـ ع عل ما ط
مة، و  ة عظ ـــــ ــ ــخصـ ــــ مشــ ــادقة  ق ــ ــ ة الصــ بر في الوطن ـــة  ــــ ـــيلة، مدرسـ ــــ نبيلة أصـ

ـادة  ـادئهـا، ونهلـت المتـأججـة، والق ـــيـدة، التقـت على م ـــــ ــــ ن مالرائـدة المؤمنـة الرشــ
 ، قضيتها،مدت أيديها إلى األستاذ الشقير معينها، فئة من أبناء فلسطين مؤمنة 
ـــارت على الدرب، درب  ــعها التآزر والتعاون، وســـ وتآزرت وتعاونت معه، ما وســــ

ال. ة، شوطا طو ة الفلسطين   الكفاح والنضال، من أجل القض

ت، مدت جسورها إلى األستاذ من هؤال  ة عاشت على ساحة الكو ء نخ
ر،  ـــــوره إليها، منذ وقت م ــقير أو مد هو جســ ــ ــ قدرت جهوده، والتقت معه و الشـ

م  ـــروعه العظ ــقير مشــ قا، حتى إذا ما ابتدأ الشـــ ا عم ــال ا ونضـــ را ومعنو لقاء ف
القلي س  ـــم ل ان هؤالء، أو قســ ة،  ــــاء منظمة التحرر الفلســـــطين ل منهم، في إنشـ

ــــوح  ــــ ة، من وضــ ــل ــ ــ ــ ــس المنظمة على أرض صــ ــ ــــ ـــاء أســ ــــ عة في إرســـ عة الطل طل
ء، التي تمثلت أك اد ــطينيثالم ـــ ــ ــ ــ ، الذ ر ما تمثلت في الميثاق الوطني الفلســـ

ــطين  ــ ـــطيني، والذ ناد بتحرر أرض فلســــ ــ ــ ــــمي آنذاك الميثاق القومي الفلسـ ــ ســ
ان الصهيوني ت ة الك حر، وتصف امال من النهر إلى ال ة تامة. تحررا    صف
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ة، في  ـــــة الوطن ــ ــ ـــ ــ ة األمر أن هذه المدرسـ ة من  تلكغا ة التارخ الحق
زة لكفاح الشـــعب الفلســـطيني  ،منتصـــف الســـتينات نجحت في إيجاد الهيئة المر

ـــار، والقلوب  ــ ـــت من خاللـــــه العقول واألف ــذ التقــ واإلطـــــار الوطني الكبير، الـــ
ة، ووجدت ترجمة لتوجهاتها في  ـــطين ـــاعر الفلســـ ــد والمشـــ بر تجســــ ـــات  ـــســـ مؤســـ

ح  ــمي  ــ ــ ـــطيني األول، الذ سـ ـــطيني، مثل المؤتمر الوطني الفلســــ ــ ان الفلســ الك
حاث  ز األ ـــطيني، ومر ــــ ــ ــ ــــندوق القومي الفلســـ ــــ ــ ــ ــالح، والصــ ــــ ــــ ــ مؤتمر الكفاح والســ

ــطيني  ــين، ماالفلســ حث العلمي الرصــ ة العلم وال ه من أهم في  ودورهما يرمز إل
ة، وتحقي األهداف  ـــــ ــــال من أجل القضــ ل مع النضـــ ــــراعنا الطو ة في صـــ الوطن

ـــحافة ة، واإلذاعة والصـ ـــهيون ة الصـ انالحر ــطينة،  ، اللتين تخاط الجماهير الفلســ
ـــة ــالم، ،والعر ـــة وجمـــاهير العـ ــًا من أهم ودوره  في الرد على  ،اإلعالم انطالقـ

فها للوقائع واألحداث والتارخ،  اطيلها وتز ة وأ ــــــهيون ــ ـــًال عنأراجيف الصــ ـــــ  فضــ
ــطينيوضـــع نواة الج ــتطعتم ،ش الفلسـ قا لمبدأ توفير القوة (وأعدوا لهم ما اسـ  تحق

ه الشقير ورجال مدرسته،  ،)من قوة قا لشعار طالما آمن   أن ما ذلك هووتطب
القوة سترد إال  القوة ال    .قوة الروحو ، قوة المادة أخذ 

اد والمؤســـســـات أكلها،وتفاعل معها الشـــعب  ــرعان ما آتت هذه الم وسـ
ــطين والمهاجرالفلســــطين ــترداد الوطن  ،ي، في فلســ ــوقه للتحرر واســ الذ طال شــ

ـــــليب،  ون التفاعل، و على السـ ــــن ما  ـــطيني،  التفتأحســ ــ ــعب الفلسـ ــ عواطف الشــ
ة  وانخرطت جماهيرهحول هذه المنظمة الوليدة الواعدة،  ــعب ـــ ــ ــ ــ مات الشـــ في التنظ
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عة منها والمنبثقة عنها،  ــــىالنا ــقير  ومضـــــ ــــ ــــعة في  ،الشـــ ر ما أوتي من ســـــ الف
ل يوم  ســب لها  ة، و ار حدو مســيرة هذه القافلة الم ة في الممارســة،  ودينام

ــافة  ــ ــيف إضـ ــ ضـ ــــرا جديدا،و ة،نصـ ـــطين غدتحتى  نوع ، ةمنظمة التحرر الفلســ
ة ذلك ما  ،بين يوم وليلة ـــغل الناس.. آ ــ ا وتشــ ــــر، تمأل الدن ــ صـ ــمع وال ــ ملء الســـ

ة اســــ ـــارات ســــ ين االعتراف بها و  ؛أحرزته من انتصـ ــتو التعاون معها على المســ
ة، وٕارسال  ذلك أخذ حتىالعري والدولي،  ة واإلعالم اس اتب الس ل فتح الم ش

ثير..  عثات والحصول على األسلحة.. وغير هذا    ال

ــــس  ــع األسـ ــ ة ، ووضـ ــــعلة، وحمل الرا ــــقير الشـ ــتاذ الشـ ــ ــاء األسـ لقد أضـــ
ــّ  ــ ائز، وأصـــ ــول وأثّ والر ــ عده، ل األصـــ أتي من  اد ل ــتقال من ل الم ــ عد أن اســـ و

ة.  ستأنف حمل الرا ة، من    رئاسة منظمة التحرر الفلسطين

  ، ســــتقل من  رغموالشــــقير ولم يل  ،لعمل الوطني الفلســــطينياهذا، لم 
عمل بدأب،  حاضــر و تب و عصــا الترحال، ولم يتخل عن الكفاح، بل اســتمر 

ة والقضـا ة الفلسـطين ان في شـأنه دائما، من أجل الدفاع عن القضـ ة، و ا العر
ل موقع من عالمنا العري والعالم  هذا على اتصــال مع إخوانه في النضــال في 

ــائل،  ــــ ــــ ــ ادل معهم الرسـ ت ــتجد من أجمع..  يزورهم في مواقع تجمعهم و ــ ــ ــــ ســـ مما 
اد األصــــ ممارســــات ما  ،ة في التحرر.  وقد اعتاد أن يزوريلال تتف مع الم ف

ة وال ت، بين الفن ة، ليلتقي إخوانه، ومن بينهم أعضاء هذه اللجنة، يزور، الكو فن
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ـــقير  ـــتاذ الشـــ ـــدر هذا الكتاب عن المرحوم األســـ عض الواجب وفاء ،التي تصـــ  ،ب
عض  ة ل م.من أمانة في عنقها  ماوتأد   نحو هذا الراحل العظ

ــه       ذلــك أنــه مــا أن توفي هــذا المجــاهــد الكبير، حتى تــداعــت ثلــة من محب
له، ه ومقدر فذتوتالم ـــ ــــ ــــ ــ قررت في حينه، أن تقوم بواجبها نحوه: نعته في و ضـ

بير ــرفت على تأبينه في حفل  ــ تب منظمة التحرر في  ،الصــــــحف، وأشــ م م  أق
عض رموزهــا في حفــل التــأبين هــذا ــت، وتحــدث  تبوا مع غيرهم الكثير  ،الكو و

م ـــيرة هذا الراحل العظ ة، حتى إذا  ،عن ســ ة واألجنب ـــحف العر في مختلف الصــ
ن اب هذا الفقيد، ارتأت هذه اللجنة إصدار  ،القلوب وهدأت الخواطر تس عد غ

ـــفة هذا الكتاب  ــاله، وهنا اختلفت اآلراء في صـــــ ــ ــــقير ونضــــ ــ اة الشــ تاب عن ح
ون للخاصــــة  ه، هل  ــلو ــين  أووأســ ميين والدارســ ون لألكاد ون للعامة، هل 

، أ ـــــطيني والجمهور ووالعلماء فق ـــــ ــ ــارع الفلســ ــ ــــ ــــ العري الكبير.   ون لرجل الشـــ
قال، فقد اتف على أن  ما  ــطها،  ــ ، وخير األمور أوســـ ـــــ وانتهى الرأ إلى الوســ
ون األســـلوب  ة، وموثقة، على أن  ة، موضـــوع تكون المعالجة في الكتاب علم
ان،  ذا  فيد منه المثقف؛ وه ما  ه،  نتفع  فهمه القار العاد و سرا،  سهال م

تورة فقد عهدت هذه اللجنة بهذه ا ــــتاذة الد ــــ ــ ة األسـ ـــطين ــ ــ ــ لمهمة إلى األخت الفلســ
ة، وهي المؤهلة خير تأهيل، في التارخ الفلســطيني الحديث.  فأتى  خيرة قاســم

ـــت اللجنة ــــ ــ ــ ما أوصــ ة في  ،تابها الذ بين أيدينا،  ـــــوع ــ ــ ة والموضــــ ا للعلم توخ
ا  طا طي س سيرا وت ر والتقدير. فيالمنهج، وت   األسلوب، فاستحقت منا الش
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ضا  ،وهنا       ة نفقات إصدار هذا  ،أ عرضون تغط تقدم آل الشقير الكرام، 
ـــقير  ــ ــ أن الشـ قدرالكتاب، لكن اللجنة ردت على هذا العرض الكرم،  ما هو  ، 

ة جمعاء، فلماذا ينفرد  هوآلله وأهله األقرين،  ــطيني واألمة العر ــ ـــعب الفلســ ــ للشـ
ن للجنة التي التقت و أهله بهذا الفضــــل؟  اد ل س الم على حب الشــــقير وتقد

ــأن تتولى هي مالتي انطل  ـ ــل الكرم،  نهـــا، أن تعبر عن تقـــديرهـــا لهـــذا الراحـ
ة  ان للجنة ما أرادت. نفقات هذاتغط   الكتاب، وغيره من الدراسات القادمة، و

ـــــرف       ـــــين شـ ورة، أحد رجال اللجنة المخلصـ ــ ـــ رمة مشـ ادرة  م ولقد توّلى، و
ة هذه النفقا   ت وحده، مما يوجب اعتزاز اللجنة وتقديرها.تغط

ك      عد، فها هو الكتاب بين يد تاب يتحدث عن  ،و أيها القار الكرم، وهو 
ا عن  ، وأفاض في تعداد مآثره، وتحدث مل ـــقير ــ ــــ ــ ــه، جمع فأوعى عن الشـ ــ ـــ ــ ــ نفسـ
ــالكثير من  ــاتــه المختلفــة، وجــاء في ذلــك  فــاحــه وجهــاده، في مراحــل ح جوانــب 

  مفيد:الجديد وال

ـــتحقه - ســــ ما   ، ـــقير ــ ـــان ،تحدث عن الشــ ات اً ومثقف اً إنســــ  اً .. ومحاماً و
م ما تحدث عن  اً عظ عامة.  ة  ا العر ة بخاصة، والقضا ة الفلسطين عن القض

ة..   الشقير العالم والخطيب والداع

ة،  عنما تحدث  - ة ونشــأته الوطن ة واإلســالم ات الشــقير العر خلف
ون ذلك المجاهد الكبير منذ منذ نعومة أظفار  أنما أراد هللا له أن  ـــرته، و صـ  أ
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ا،  طانيب ففوجئتعيناه هذه الدن ــت ــ ــ ــــ ــــــهيوني االسـ ــــ وعد بلفور و  ،هذا الخطر الصـ
اته،  ـــؤوم، وظل على ذلك، إلى آخر يوم من ح ــــ ــــ ــ ة ذلك أنهو المشـ تب  ان آ

عدم التفر  ه  ــ ــ ــــ ــ ــ بثبر من وهو على فراش الموت، إلى أحد أفراد اللجنة، يوصــ
  فلسطين..

مة، التي ســارها، وضــّ - ذلك، دور الشــقير والخطوات العظ ح الكتاب، 
ان المنظمة على  ـــاء  ــ ــ ـــواك والدموع، من أجل إرسـ ــ ــ األشـ ـــــ طر مفروش  ــ وسـ

رة. ة وعس ة واقتصاد ة وعلم ة وقانون اس   أسس راسخة، س

عد الق - ة ال ة، وأهم الوحدة العر مان الشـــقير  ومي في أبرز الكتاب إ
ة،  ـــــطين والوحدة العر ــــ ــ مة بين تحرر فلســ ما بلور العالقة الحم  ينو التحرر، 

ــاً  ضــــ ـــقي أ ـــتاذ الشـــ ه، من تدين عميأن األســـ ما جبل عل ء من التزمت ر  . بر
ة، ــب والطائف ــ ــ ــ ــ ة، و  وأنهوالتعصـ ــ ــ ــــ ــ ــالمي للقضـ ــ ــــ عد اإلســـ ال العالم أن ان يؤمن 

ــالمي رديف للعالم العري، و  ــ ــ ــــ ــــطينأن اإلســــ ــــ ــــ ة تحرر األرض  ،فلســ في معر
  ولى القبلتين وثالث الحرمين.أُ  ،المقدسة

ة وفي طرت الوحدة العر ــــــ ــفها طرقًا لإلنقاذواقع األمر ، لقد سـ ــــ ، ،بوصـ
ــقير  ــ ــ ــ ـــعور الشـ ــ ه ومن أمارات ذلك .على بؤرة شــــ ت ـــــنفها في  ،أن أحد  ــ التي صــ

ــامــه ــات أ ــرون نجمــة) ،أخر ـــ ــ ــ ــ  في ولعــل .ــان بهــذا العنوان : (علم واحــد وعشـــ
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قى للتارخ من المقدمة ر والقومي، هو األستاذ الشقير  عطاء ما سي  إبراْز  الف
ان الفلسطيني ة الكبر  ،الك الوحدة العر مانه   قها.  ،وٕا ه لتحق   وسع

اسي  في رفض االعتراف والصلح  - أوضح الكتاب منهج الشقير الس
ــــات ــة الالءات الثالث ،والمفاوضـ ــ اسـ ســـــ عرف  أشـــــد الحاجة مما نح ،أو ما   ن 

لة ضد عدونا الصهيوني.  تنا الطو ه اآلن في معر   إل

ل هذا ،قال الكتاب هذا وأكثر منه، وٕان اللجنة    لترجو لهذا الكتاب  ،عد 
ــــقير  ــ ــ ــــ اة الشـ م،عن ح ه من قأن يل ،الق ى قبوال من القار جزاء ووفاء لما بذل ف

م ح دور قائد عظ ز حول توض م جليل ،جهد تر بيرومجا، وزع ذهب إلى  ،هد 
ــــاعدة، ره ــ ال الصــ األج ــتقر رحمته تعالى، يهيب  ــــ م  :وهو اآلن في مســ أن عل

عوا ذرة من ترابها المقدس ـــــ ــ ـــــة ال تضـ ــ املة غير منقوصـ ـــطين  ــ ــطين فلســـ ــ  ،فلســــ
فاحا وراطا وجهادا، جيال وراء جيل، فما الغزو  وجاهدوا في ســبيلها، وتعهدوها 

 عبر تارخهاالغزو التي جاءت فلسطين  إال موجة من موجات الراهنالصهيوني 
ــــيتحطم  ـــطين فسـ طاني على أرض فلســ ــــت ما تحطم غزو الفرنجة االسـ ل، و الطو

ة ضـــا، وتعود فلســـطين إلى أهلها عر طاني أ ما ، هذا الغزو الصـــهيوني االســـت
ــيره إلى  ــــ ـــــ ـــاع ح وراءه االندحارانت دائما، فالغزو أ غزو مصـــ ــ ــــ ــ ــ ، وما ضــ

  مطالب. 
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ون  اللجنة رع هذا هذا، وقد خصــصــت    ة الســفر، ل  إلعدادمنحة دراســ
ة الفذة في التارخ العري المعاصر . ة عن هذه الشخص  رسالة لنيل درجة علم

غ و    س صا تور أن رها لألخ الد السهامه في الختام تتوجه اللجنة بجزل  ش
م ة مقدمة له الق تا اعة الكتاب و ـــراف على  ط رها لمؤل ،في اإلشـ فة وتكرر شــــ

تورة خيرة قاسم   للمجهود الكبير الذ بذلته في إعداده. ةالكتاب الد

.   وهللا من وراء القصد وهو ولي التوفي

  

  

  

  ةـدمـمق

غ                                س صا تور أن   الد

ــيرة  ــ ـــــقير تمثل ســ ـــتاذ أحمد الشـ ة المرحوم األســـ ــال ــ ادات  حدإ النضــ الق
ســـة الثالث اســـي أو التي تولت مســـ ،الرئ ة النضـــال العري الفلســـطيني (الســـ ؤول
) في ر ، فهو واســـطة العقد بين  الخمســـين  ســـنة األخيرة ما يزد قليًال عن العســـ



  
  
  
  
  
  
  
 

19

ــر عرفات. و  اســ ــيد  ــيني والســ ــت فترة تســــلم لئالمرحوم الحاج أمين الحســ ــــ ــــ ــ ـــ ــــ ان ن 
ادة هي األقصر  ة والمقارنة بالشقير زمام الق ـــل أهم ــ ــــ ــــ ــ ه، فإنها لم تكن أقـ  زميل

ة  .اً أضعف أثر  ة الوطن ادة الشقير للحر انت ق ومع هذا، ورما لهذا السبب ، 
عيد) مثيرة للجدل ــا إلى حد  ضـ ــيته أ س إلى درجة اختالف وجهات  ،(وشـــخصـ ل

ادتي  ـــب، مثلما هو الحال مع ق ــ ــ ــــ ــ ام الناس وآرائهم حولها فحسـ اين أح النظر وت
ــيت ــ ــخصـ ة ذاتها(وشـــ ــــيني وعرفات للحر ـــا)،يالحسـ ضــ انت وجهات  هما أ بل رما 

ــقير أكثر تنوعاً  ايناً  وتعدداً  النظر تجاه الشــــ ــاً  إن( وت ـــاً  لم نقل تناقضــــ ضـــ ) مما أ
اناً  اين( والتناقض أح مثل هذا الت ـــــطينيين اآلخرن. و ــ مين الفلســ ) هي تجاه الزع

، ًا يبلغحد ـــقير ــ ــ ــــ تب عن أحمد الشــ حاول أن  بل قد  اختال األمور على من 
يصل  ة.  ذهن الكاتبر صورته في إلى حد تع   مما يث عزمة الكتا

بير محور للخالفات وهدف للهجمات والتهجمات،  نحن إذن بإزاء رجل  
اتب  ــــه، و ــ ــ اساته وعالقاتــــ ه وس ة أن يؤرخ لبلد أو  حاولفي مواقفه وأسالي لقض

ــادة ذلــك الرجــل . نف ق في معظم بــل تكون النتيجــة حيرة وترددا، ومن ثم في 
ا ــــيراً  إحجاماً  ،ناألح ــ ــ قى، فتقصــ ــقير ، من ثم. و ــــ م مثل أحمد الشــــ ، رجل عظ

ــــنوات ـــر ســــ ة في حوالي عشـــــ ــطين ــ ة الفلســــ ة الوطن قى الحر حافلة  من عمرها وت
الهما قليل الح والحظوة، مما  قى  ــام، ي ــ ــــ ـــــمان والتطورات الجســ ــــ األحداث السـ

عرف  يرد الذ ،يجعل المواطن العري ة في  أكثر عن الرجل أو عنأن  القض
عثرةألمضطرا ، عهده حث بنفسه في خضم عشرات المصادر الم على ما  ،ن ي
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ـــة و  ـــ ام متناقضـ ــــة وأح ــ ه من معلومات ناقصـ ــــةآتحتو ــ مما يزد في  ،راء متعارضـ
ـاكـه عـد  ،حيرتـه وارت ـات وهو  حر من الكتـا غرق ، في  غوص ، ورمـا  ـاٍف ف

قة.  الحق   على جهله 

ــوع (    حث الموضـــوعي وٕاذا اســـتطردت في موضـ لة) ندرة ال بل في مشـــ
ة في عهده ،المجرد عن أحمد الشــقير  ة الفلســطين ة الوطن وحاولت  ،وعن الحر

ستحقانه من الدراسة  تقصي العوامل التي أسهمت في حرمان الرجل وعهده مما 
ع سنوات على رحيله ومرور تسع عشرة سنة ع الرغم من مرور س لى والنشر ، 

ات ـــؤول ـــ ــــ ه عن مسـ ةتخل اد عيد ال  علماً ( ه الق ــر إلى حد  ــ ــــ أن هذا التخلي القســـ
ــطينعني انقطاع ـــــ ــــ ــتطردت ) ، ه عن العمل الوطني من أجل فلســ ــــ ـــــ أقول إذا اســ

ــي هذه العوامل وحاولت ان قائداً أن ن  من أبرزها أ تجد ،تقصــــ ــقير  ــ  أحمد الشــ
ــــة ــ ـــــ ــســـ ــ ــ ــ ــ وّ ، فهو بدون مؤســــ ماً ن لم  ه في فرض  حزا وال تنظ أ أو ر عتمد عل

ة أو اســــتمالســــب  ــعب ــقير هو الذ يتولى اال ة جماهيرشــ ان الشــ عالم عن ، 
ـــه ــــ ــــد هجمات  ،نفسـ ــ عمل على صــ ــاته، وهو الذ  ــــ اســ ــ ــ والدفاع عن مواقفه  وســــ

ـــين والمنتقدين، وقلّ  ـــ ـــتأجر"، من يخوض له،المعارضـــ ــ ســــ ان " أو معه،حره،  ما 
صـــنععلى  ان  ــيين غيره من  نحو ما  اسـ ســـتمل إلى والحزيين. بل إنه لم الســـ

ــاً  ــه  حز مــا جــان األحزاب بين العــدد الوافر  من العــدد الوافر من ،قــائمــا أو تنظ
ات مات والحر ام  ،التي ظهرت على المســـرح الفلســـطيني ،والتنظ واكير بســـواء أ

ــي (في عهد االنتد اســـــ ــ ــ من لإلعالم ده اب البرطاني) أوفي مرحلة تجنّ عمله الســـ
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ــــين ةات)، أوفي أجل فلســـــطين (في الخمسـ ـــطين التي  ،عهد منظمة التحرر الفلســ
عد عنه هذه األحزاب تولى إنشاءها ورئاستها األولى(في الستين ان ي ات).ولعله 

مات القائمة أ منها،  ،والتنظ ادته)  ـــه أو ق ــــ ــــخصــــ ــ ــ ـــــه(شـــ ــ ــ رفض أن ير نفســ و
حاف ادته بذلك ل ــلحة ق ة ولمصــ ــ اده تجاهها لمصــــلحة القضــ ، وألن معاً  على ح

ي انمزاجيته وتر ــــي  ــــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ــ ة وحده  اه الذهني السـ ذا، يلعب اللع قول  -ه ما 
اً  -المثل ان صــل فاً وعنيداً  خاصــة أن الرجل  اناً  ، وعن عن المجاملة  عيداً و ، أح

ـــــاف  .والنفاق ــ ــ بيرة على اكتشـ قدرة  ان يتمتع  ـــارة هنا أن الرجل  ــ ــ اإلشـــ (وجدير 
له)مجاملة اآلخرن ونفاقهم ة  ان . ذلك  ــّ في ظروف عر ـــ ــ ــــ ــ اءا فيها  ىتفشـ و

ــــي أوذاك اســـ ــ ــ ـــتزالم لهذا الخ  الســـ ــ حت  حتى النفاق واالســ ــ ــ ـــيدة  أألّمعّةأصـــ ســــ
ام  . ام ومرض الح   األح

اب     ـــــف: غ ــــ ــ ــ ـــــاحة أمام هذا الواقع المؤسـ ــ ــ ــــ ــاحة (ســ ــ ــــ ــ ــ طل وطني عن الســـ
ة، ثم  إلى الرفي األعلى )، وفي الوقت نفسه تقصير أهل التأرخ انتقاله المسؤول

حث العلمي خ ــوال  ،، في دراســــة الرجل الكبير، وأهل الرأ والعلم عموماً وصــــاً صــ
ـــت إلى تكرم أحمـــد  مـــة في الكو ـــة المق ــــطين ــ ــ ــــ تـــداعى نفر من الرجـــاالت الفلســ

ـــقير : بتعهد دراســــة طرقة هي  ،الشــــقير  الشـ م  قى لتكرم عظ ــل واأل األفضــ
ــــراً  اً (إعداد اعة ونشـ ـــيرته وط اته وأعماله، ســ ــيرته في و ) عن الرجل، ح خدمه مســـ
  بلده.
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أني بلجنة  ت"تخليد " و ر المجاهدأحمدالشــــقير في الكو أرادت أن  ذ
ان صــوته هو األعلى، في فلســطين  تخرق جدار الصــمت الذ لفّ  ســيرة رجل 

ة ، أكثر من رع قرن  ا العرب وفي المحافل الدول ــأ ، وخارجها، في دن ــ ــ ــ ــــ ولم تشـــ
حضــر لشــهادة احث أجنبي  قوم  توراه في جامعة ما  اللجنة أن تنتظر حتى  الد

ـــوعاً  ــــقير موضـــ ة فيختارالشــ م ــالته األكاد ــ ــته وجمع  ،لرســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ف على دراســـ ع و
ء،  عنه، المعلومات والوثائ تاب جيد أو رد ــنوات،  ــ ــ ــ عد ســـــ ثم يخرج للناس، 

ل الحاالت إسهام أجنبي في ميدان ال يجوز  موضوعي أو متحامل ، ولكنه في 
ــثيرة، وه -أن يخوضه األجنبي قبل العري ـــ ــ ـ و ما حصل، لألسف ،مع رجاالت 

ة  ة أو عر ـــطين ادرة فيفلســــ انت الم ة ،  ــــــطين ة غير فلسـ ـــة عر رخها أت دراســــ
ــــفعة للتقاعس -لغير العرب ــ ــ ــــ تاب منها صــ ل  ان  على  ،وللعقوق العريين و

الذات، وفّ   ، ـــــقير ـــــة وأن أحمد الشـــ حث العلمي، خاصـــ ـــتو ال ــــ  بيراً  ر جهداً مسـ
أن ســـــ ه  ــؤرخ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــه آالف الصـــــفحات على مــ اره وآرائه  عنجل بنفســ ــيرته وأف ــ سـ

ــعلـــه من أكثر القـــادة ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــا  وفرةالعرب  ومواقفـــه، ولــ ـــا ــــ ـــــ في التـــأليف في القضــــ
ان ،في حوالي خمسين سنة ،وارت بهامعها  التي تعامل ت،والموضوعا ، بال ف

  في هذا المجال.  شك ، أكثر قائد أو مسؤول فلسطيني إنتاجاً 

ـــطاً  من ثمو  ــ ــــ احث عادة في توثي  راً بي فإن قسـ من الجهد الذ يبذله ال
ه الشقير نفسه. إن مجموعة مؤلفاته  وأصدق تفصيل أوسع  تعدموضوعه قام 

ـــاً  عن تعبير ــ ضـــــ ــطيني ( إن لم أقل عن رجل عري أ ــ ــــ ــيرة رجل فلســ ــ ــــ ). ومما ســ
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ة هذا ضــــيف إلى التأليف  اً أهم ــلو اران: أن للشــــقير أســ اً  اعت ة،  جذا في الكتا
ــتمتاع ولذة (أكاد أضــــع اســــمه إلى جانب طه حيث  اســ ــانعلى قراءته  قبل اإلنســ

ة  ــير العر ـــــ اته" ، وهما أبلغ وأمتع الســـــ امه"  وأحمد أمين في "ح ــين في "أ ــــ ــــ حســ
ــارة  ـــ شـ ــعه إلى جانب أميل خور في "آثار أقدامه" و ـــ ة ، مثلما أضـ ة واألدب الذات

ــير العر راته"، وهما أبلغ وأمتع الســـ ة) . الخور في " مذ ــ اســـ ــ ة  الســـ ثم ة الذات
ـــقير ت ــ ــ ــــ ات الشـــ تا لها ، من الطفولة حتى االعتكاف، مروراً غإن  اته   طي ح
اناً  المراحل المتعددة زماناً  تبت في فترة امتدت عدة سنوات،   ووم مهام ، وقد 

اً  ان معظمها قر ـــة أكثرهامن الحدث ، واعتمد  و ـــ ــ ــ رات خاصــــ  ،على أوراق ومف
انت م   ضرب المثل بتوقدها ومتانتها.وعلى ذاكرة 

طلبها أن و          ر المجاهد أحمد الشقير "  قدر ما شرفتني "لجنة تخليد ذ
تا عن أحمد الشــقير ، أســعدني أنها وافقت على  بأتفرغ ســنة او اكثر لوضــع 

ل هذه المهمة الجليلة  ة قديرة، أست إلىاقتراحي أن تو للتارخ العري  ةذافلسطين
ةالحديث و ــطين ــــ ــــ ــ ــــؤون الفلســ ــ ــ ــــ جملة ما قدمت في  فيمت لنا، قدّ  ،احثة في الشــ

ة ممتازة من  نفراً الدراسة تناولت  ،األعوام الخمسة عشر األخيرة ، مؤلفات وثائق
اســيين المناضــلين في عوني عبد الهاد وفوز القاوقجي   ،فلســطين ســبيل الســ

ه وعادل العظمة.   ونب

ـــــة عن  أنتوهمت أنها تتعهد  لكن ال اللجنة وال المؤلفة         ــ ــــع  الدراســـ ــــ تضــ
اباأحمد الشـــقير .  وأن تثير  ،وأن تلقي أضـــواء ،نها دراســـة حســـبها أن تفتح ال
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ـــــؤوناً  ـــجوناً  شــ ثيرة ،  وشــــ ـــات أخر  ــ ما تأمل اللجنة والمؤلفة ، دراســ ع ،  ـــتت ـــ تسـ
حث الجاد تتناول  ـــهال ا مع لكنو  ،الرجل نفســ ل منها ت، ينة وحادةمن زوا عالج 

يزاً مر  ــــات العتيدة اكثر تر ـــ ــ ــ ذلك تكون الدراســــ ة محددة ، و تابنا  حلة تارخ من 
احثة  فضــــال هالذ ل هذا، مان تســــتح ال الرادة والشــــمول ، وهما فضــــالن عظ

ن رجالً  ر وٕاشــادة . فأحمد الشــقير لم  ل شــ  المؤلفة واللجنة المتعهدة عليهما 
اً  ة دون أخر ،  عاد ان لفئة فلسطين ان لفلسطين دون غيرها  بل إنه ما، وال 

ــاً  ضـــ ادة أ ـــال ل رمزاً  ان.  من أقطار العرب .  وفي الق ة في النضــ مرحلة تارخ
ــــطيني  ــانيالفلســ ــ ـــفة فاننا نأمل أن و  .العري واالنســ وفاء دراســــــي  يلغيهذه الصـــ

ـــعين ــطيني في التســـ ـــير التارخ الفلســــ  ات عن طرزمالئهم في الثمانينات تقصـــ
تجاوزه. إنتاج موضوعي  قتفي أثر هذا الكتاب و

ـــقير في هــذه           ــ ــــ ــ ال يتوقع مني القــار (وال أنو ) أن أدرس أحمــد الشـــ
ة . هو مقبل على ذلك في أكثر من أرعالمقدمة. ف ـــــفحات التال ــــ ــــ مائة من الصـ

ـــتأذن القار ( ــاً و لكني اســـ ضــــ ين المؤلفة أ ـــي بين الغالف و ــر نفســـ ) في أن احشــــ
ـــات و  ــ ــر قليالً ناالدراســ ماً  في الكالم عن الرجل الكبير ، ال تأرخاً  حشـــــ وال  وال تقو

عض الخطو العــامــة،  وٕانمــا ألطــل ، ولو إطاللــة خــاطفــة جــداً  ،تحليالً   ،على 
ن تعقبها في ســيرته ومســيرته م ، حل متعددةامر على امتداد الســنوات في  ،التي 

ح  ســـيرحيث أصـــ ــتمرارها مميزات  من ال اتصـــفت بها لنا أن نعتبر وجودها واسـ
ة هذا المناضــل  من ثمو  ،أعماله وتصــرفاته ســة في شــخصــ تحولت إلى معالم رئ
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ـــطيني ــــ ه وعقل ،العري الفلســ قل مانه ، خدمات جُ  هالذ خدم بلده،  ى لّ وٕادراكه وٕا
ــطيني األمر جها أولتوّ  ــ ــــ ـــــ ان الفلسـ ـــاء الك ــــ ــ ـــ ــ ــداً  ،بإنشـ ــــ ـــــ منظمة  التحرر  متجســــ

ــطيني ـــر ،الفلســ ـــة عشـ اع دام خمسـ ـــتات منذ عاماً  عد ضــــ ة /الشـ ثم توجها  ،الن
أن تنّحى ة  ــنواته األثنتي  ,وهو مرفوع الرأس ،ثان ـــي ســ قضـ وارتضــــى لنفســــه ان 

وجّ  عشرة حلل و تب و عتب أو أن األخيرة يدرس و رشد ، دون أن  نصح و ه و
ــحبوا من ،عاتب حتى أولئك ــ ــ ـــ ــــفوه حينما سـ ــــ وحملوه على  ،األمانة هالذين لم ينصــ

ان ال ـــــتقالة. ف ــ ــ بيراً االســــ بيراً  إلى هفي انطالق رجل  ــــال و ــــ ــــ ـــاحات النضـ ــ ــــ ــ في  ســ
ه ان أمثولة وعبرة قل نظيره ،انسحا اً مو اً  ا فلسطين   . وعر

ة إ           ة أحمد الشـقير ، التي تتفرع عنها غالب سـة لشـخصـ ن الصـفة الرئ
ـــاتو مميزاته،  اســ ــ ــ ة هالتي  تجلت في مواقفه و سـ ــرفاته المتتال ادين  ،وتصـــ وفي م

افة ، هيالعم قدرته الفائقة على ضــ التوازن   ،نظر ،في ل الوطني والقومي 
ـــائل واألدوات:  ،أو بين القو ،العادل بين االتجاهات  ـــــ ــ ــ ذلك التوازن أو بين الوســ

ــــة) ــــ ــ ــ ح  العادل بين الوقائع المختلفة والمتنوعة والمتعددة (ورما المتناقضـ الذ يت
ــــول  ــهل  أو(الوصـ ــ ـــولو سـ ان الوصــ أمام  قيلاألقل يخفف العراي فأو  ,قرب ام
ــامي والواحد ،  حيث ال مســـاومة وال الهدف  ,الهدف إلى الوصـــول ) الثابت والسـ

وك وال تالعب وال تهاون ، وال  ارات تردد وال شـــــ فاعت ة  ةتخف أو خطوات مرحل
ا  ااو حدود دن التي تجوز في استعمال  ،والفرّ  وال غير ذلك من أساليب الكرّ وعل

 تجوز في تحديد األهداف. الوسائل وال
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ــــقير قد آمن  هفما آمن  ــ ــ غير  غير منقوص ، ثابتاً  امالً  هأحمد الشـــ
ــــرحاً  ،متبدل ــــ ــ ــادقاً  غير مخفيّ  صـــ ــــ ــــ ــ ــماً  ، صـ ــــ ــــ ــ غير  وحازماً  غير موارب ، حاسـ

  لتأجيل.للتأجير أو لمعروض وال متعرض للمناقصة أو المتاجرة  أو 

ة  ـــــطين ( حتى ن ــ ــتقالل فلسـ ــ ــ ــترجاع و ) ، 1948اســ ــ ــــطين (منذ اســــ فلســــ
ة  فلسطين (نضاالً 1948 م  ) ، عرو عد التحرر ): اقان حتى التحرر ، ووحدة 

  تهاون دونها . والثالثة  ال انفصام بينها 

أما الوسيلة ، أو الوسائل ، لتحقي هذا الهدف المثلث ، الثابت والحاسم 
ـــخ ، فهي المجال ــ اقي والراسـ ـــقير ف ،واألكيد وال ــ مهارة ، لعبت هالذ لعب الشـ ه 

انات والوقائع والمهارات واالتجاهات والظروف  في حف التوازن العادل بين اإلم
.  

ــطيني ، من جهة،  ـــ ــــ ــ ة العمل الفلسـ عرو ـــهل أن نقول  ــ ــ ــــ ون من السـ قد 
ــال ، من جهة أخر .  وال أظن أن هناك من عارض أو  ــ ــ ــ ــــ ة النضــ ــطين ــ ــــ ــــ فلســ و

ـــاها  ،عارض هذه المعادلة ــ ــــ ـــطينيو التي ارتضــ ــ ــ منذ حوالي  عامةرب والع ن الفلســــ
  ثلثي القرن.

ن سـهالً ل هلكن على أحمد الشـقير ، الفلسـطيني العري حتى العظم  م 
اً  ــطين غة محددة وناجحة ومقبولة فلسـ ــ اً  ، أن يجســـد تلك المعادلة في صـ ،  وعر

ة ـــطين ــــ ــــ امها عام ، في منظمة التحرر الفلســـ ان على هذه  1964عند ق . فقد 
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عين اال غــة أن تــأخــذ  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــاً الصــ ــــ ـــ ــ ــ ــرن تنــاقضــ ــ ــــ ـــــ ــار وجود واحــد وعشـ ــاً  عت    عر
ة قطرة  ة ومصلحة عر اسة عر سبب وجود واحد وعشرن س (إلى جانب ، و

ـــه ـــــ ان عليها ، في الوقت نفســ ـــعب  ،).  و ـــــ ـــتت الشــ ــــ ــ ار تشـ عين االعت أن تأخذ 
ا العرب وخارجها (وما  ــــرات المجتمعات والتجمعات، في دن ــ ـــطيني في عشـ الفلســــ

ــتت  ــ ــــار من تفتيت للمجتمع الواحد ) . وفوق هذا وذاك نتج عن هذا التشـ واالنتشـ
ة المتعددة  ـــطين ــ ــ ـــ غة الجديدة أن يلملم التطلعات الفلســ ــــــ ــــ ــــع الصــ ــــ ــ ان على واضــ

اعد ( فعل العقائد، مت ــــــها،  عضـ ـــــ و عض هعضــ ـــار عن  ــ ســ مين عن ال  ،عد ال
ــار  ،عن التجــديــدوالمحــافظــة  ــة واألف ــة عن التقــدم ــار والرجع ــة عن األف الــدين

ــةال ــالح ) ..قوم ــ ــ ــ ــــ ــة أن يوف بين اإلرادات (إن لم نقــل المصــــ ــان عل ) مثلمــا 
م العري وذاك  ل واحد منهم ‘ المتناطحة بين هذا الزع وهذا المسؤول وذاك ، و

ك يتبختر في بلد ـــعب، ال  هد ــ ــ ـــل إرادة الشـ ــ فضـــ ــالح أو المخابرات أو  ــ قوة الســــ )
و  ـــطيني العتيد إال أن  ــ ان الفلســ ـــــى للك ـــاحة جديدةفرق) وال يرضــ عرض  ،ن ســــ

ة. ،ورشة المنفوش ،فيها جمال عرفه األحمر   وقامته العال

الرغم           ل المعوقات والعراقيل والحفرومع هذا وذاك ، و ــتطاع من  ، اســـ
ة وفاعلة منظمة تحرر ، قو ــقير أن يخرج على العالم  وذات وجود  ،أحمد الشــــ

اً وحضـــور ورصـــيد ووزن أرســـخ واشـــهر من أ تجرة م اً  ماثلة فلســـطين ، أو عر
ــاً  ـــ ضـــ عد خمس المنظمة ، وال تزال ورما في العالم الثالث أ قة ، و حتى هذه الدق

اً  ـــنة تقر ــدماتلقّ تمن  وعشـــــرن ســ ـــرات والصـــ ــفوفها وفي  ،ي الضــ من داخل صـــ
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طين العري والدولي ومن العدو األكبر واألشرس (إسرائيل واالستعمار) ،  ،المح
ـــيدها ووزنها ، وما المنظمة م ال تزال ــ ــ ة برصـ ــرة وغن ــ ـــعبنا يوجودة وحاضــــ زال شـــــ

ة ومن أحرار العالممع  ،الفلســطيني يرفع رأســه  ،قطاعات واســعة من أمتنتا العر
عل عليها اآلمال ، مهما اشــــتدت الجراح ،بهذه المنظمة وظلم  ،وقســــا الزمان ،و

ــخ ،اإلخوان قاء االحتالل وترســـــ ـــر  ،ومهما طال  ــاومهما ازدادت شــــ ــ ـــة ســـ لطاته ســــ
ه .   وعنف إرها

ـــقير            ــ ــ ــ ــطيني ، العري ، الذ أراده أحمد الشــــ ــ ــ ـــــ ان الفلســ  ،هذا هو الك
ي نتبين قوة هذه المعادلة ، أن  في ،  ة إلى اليوم  .  اق ــاغ له معادلته ال وصـــــ
ة (في مختلف المجاالت  ــــطين ــــــور القو لمنظمة التحرر الفلســـ نقارن بين الحضـ

ادين وعلى مختلف ال قها من هيئات والم ين ما س ة )  و ة والخارج صعد الداخل
ا ين الوجود الفلســـــطيني الصـــــامتمنذ العشـــــرن ،ولجان عل ذلك بينها و  ات . و

ــلوب اإلرادة و الإن لم نقل ( ــ ــ ة المســ ان العري أو ذاك. ) معطل الحر في هذا الك
ـــدفة أن ــــ س صـــ ــقير هو أول من انتزع من اإلخوان  العرب ون  ول ــــ  أحمد الشــــ

عضهم ورغماً  عضهم (برضا  اسم الشعب الفلسطينياآلخر عن  .  ) ح النط 
ــطيني ـــ ــ ه تحول المقعد الفلســـ ة ،و ة أو الدول ـــــاحة العر من مقعد رمز  ،في الســـــ

ـــــمن ـــــ ــ ــ ــــ ي زوٍ ـ ــور دينام ــب له ألف حســــاب ،خجول إلى حضــ ل هذا دون  .حســ
ــــطينيين عرب س ألن الفلسـ ـــب طالق مع العرب ودون تخل من العرب . ل  فحســ

ــرة لن العرب مدعوون إف من ثم(و  ــة هذه  ,أشــــقائهمنصــ فقد أدرك الشــــقير هشــــاشــ
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الرغم من بالغتها  ـــاً  وجمالها ) .  ولكنالدعوة  ــ ــ ــ ضـــ ـــــهيوني  أ ـــــ ألن الخطر الصــ
وهي األردن وهي مصــر وهي لبنان  ةغير فلســطين ، هي ســور اســتهدف أرضــاً 

ل شبر ،وهي العراق ة من المح إلى الخليجارض وهي    .عر

ـــقير           ــ ــة الشــ ــــ اسـ ــ ــ انت ســـ ة من هنا  ان ثالثة : العر وًال أ تقوم على ار
ة ة,فلســطين عر ًا وقضــ و جزء ال يتجزأ من ه ن نضــالهاإف من ثم, و أرضــا وشــع

ـــال العري ــ ان العري الذ هو  ،انها القطر , مثل النضـ جزء ال يتجزأ عن الك
  .الواحد 

ًا: ألن العدو بدأ مؤامراتة  ــطينثان ــــ ـــاً  فلســــ ــ اً  أرضـــــ ــع ــــ ــ ارات و شــ ، (العت
ــعب هذا البلد مدعو ة) فان شـ ة ودول ــاد ة واقتصـ ــ اسـ ة وســـ ة وجغراف قبل  ،تارخ

ةألن ي ،غيره ـــــل من أجل تحرر األرض العر ــب منط األمور ، .  و ناضـ ــ حســ
اســي والدبلوماســي  ر والســ ة هذا النضــال ، العســ هو مدعو ألن يتحمل مســؤول

قود سفينته ب حر المتالطم األمواج، وأن  ة. ،نفسه في ال   وأمام العواصف العات

ن أن تكون جزءاً إن  : ثالثاً         م ــطين ، بهذا الواقع ، ال يجوز وال  ــ من  فلسـ
قف عرب معها وعرب  ، ومع عرب ضد عرب ، إالَّ  ضد محور محور قدر ما 

ـــدها ، وٕاالّ  ــــ تخلى عنها محور.  و  ضــ ــال و ــــ ها محور النضـــ ــار ــ ــــ شـ أن قدر ما 
ــان   ة العدالة األولى " اإلنســ طب بده ارع ، أراد أن  الشــــقير ، وهو المحامي ال

ة  ـــطين ــــ ــــ ــ ء حتى تثبت إدانته" على العالقات الفلسـ ة ، فيجعل وقوف  –بر العر
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ل عري ،فلســـطين ه فرضـــاً  ،مع  ه  إال إذا أخلّ  ،ال يجوز اإلخالل  عري بواج
ـــيته هنحو بلد ــ ــــ ا ،وقضــ آخر ،امته تجاههوتخلف عن أداء واج ل أو  ــ ـــ ــــ مما  ،شــ

ةضـــــّ  ــهيون ــــد إســـــرائيل /الصـــ ــــال العري العام ضـ النضـ ــتعمار ،ر  ــ ــــد االسـ  ،وضـ
عرضه للخطر.   و

ـــيد العإن        ـــــ م هلي لهذمالتجســ ة ،المفاه ــقير العر ــــ ان  ،في عالقات  الشــــ
ــد  ــــ ـــــ ة إلى جانب أ قطر أو تجمع عري ضــ ــطين ــــ ــــ وقوف منظمة التحرر الفلســـ

ـــرائيل ، مهما  ـــ ــ انه العقائد أو نظامه إسـ م في هذا القطر أو بن ل الح ــ ــ ــــ ان شـ
ـــرائيل هو اللحمة التي تر بين المنظمة  ــــ ــــ هذا القطر و االجتماعي.  فالعداء إلسـ

ة   وال شيء آخر . ،أو ذاك الحزب أو تلك الحر

ةو           ة ثان ــقير  هي أن ،هناك ناح ــاء منظمة  حرص أحمد الشــ ، منذ إنشــ
ة ـــطين ــان  التحرر الفلســـ ، على إقامة توازن عادل بين اتجاهاتها المختلفة ، وصـــ

ه  ـــاب االتجاه اآلخر . أعني  ــ ــ ــ ـــــ المنظمة من المغاالة في التزام اتجاه على حسـ
اسي (شامالً  ضاً  الجمع والتنسي بين العمل الس ) والكفاح المسلح الدبلوماسي أ

ــامالً  ــ ــطينيون  (شــ ــــلحة). فقد مارس الفلســــ ة غير المســ ــأ المقاومة المدن  ة، منذ نشــــ
الً  ين ، و  قضيتهم وحتى أواس الستينات،  ل منهما أمن هذين األسلو بلوا في 

ام االنتداب ، واســتمروا  بالء حســناً  ة ، منذ أوائل أ : فاوضــوا الســلطات البرطان
رات ،في التفــاوض معهــا م المــذ ــور االجتمــاعــات ،وفي تقــد ــ ــــ ــــ وفي  ،وفي حضــ

ــعت ،القرن  رع طوال، المثول أمام لجان التحقي ــ ــ ـــــ ه تحت  بالدهم الذ وضـــ ف
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ـــيتهم  ،االنتداب ة لقضــ اتب للدعا ــوا م ــســـ ــ ولى من نوعها في البالد هي األ ،وأسـ
ة ــنطن و العر ــ وركفي , في لندن وفي واشـــــ ات ات وفي األرعينالثالثينفي ، نيو

ــين ـــورات ، ونشـــــروا ظالمتهم في أماكن ات. وفي الخمســـ ــدروا الكتب والمنشــ وأصـــ
ات  بت رغم. و  ثيرةومناس ان نصيبهم ن له  ن في أقل من عشرن سنة ، يهذا 

ة شعبهم. لها وشتتت غالب   أتتا على بالدهم 

ــد وجرّ  ــطينيون ، من جهة أخر ، النضـــال المدني والمســـلح ضـ ب الفلسـ
ـــات والثورات  ــــرات المحاوالت واالنتفاضـــ ــهيونيين ، في عشــ ــــد الصــــ اإلنجليز وضــ

أيد ـــطين  ــ ـــــ ـــقو فلســ ــ ـــــ انات ، منذ ســ ـــــ ــ ــ ة أواخر الحرب  والعصـــ القوات البرطان
عـــد انتهـــاء االنتـــداب ، بـــل انهم قـــاوموا طالئع الغزو  ـــة األولى إلى مـــا  العـــالم

ـــهيوني ــــ ــ ــطين في ثمانين ،الصـــ ــ ــ ة األولى إالى فلســــــ ات منذ موجات الهجرة اليهود
رون بتوارخ حادثة مواسم النبي موسى  القرن الماضي.  وحتى األطفال اليوم يذ

ــام ، والثورة الكبر ، وثورة  البر  ـــ ــــ ــــ وغير ذلك من  ،1939-1936اق، وثورة القسـ
طوالت لم تنفعالتي خطها المجا ،الصـــفحات الرائعة ضـــاً هدون . لكن هذه ال ، ، أ

اســي (واإلعالمي والدبلوماســي)  العمل الســ ه ن حن ما إلىوانتهت ،  اليوم ، عل
سة وما تخللهما من لجوء ونزوح. ة ثم الن   الن

ســتين وعانى فشــهاملوشــأن جيل  ش الشــقير التجرتين الرئ هما ل، عا
ات وخسائر . بل لعل فاح وتعب وتضح من  أكثرعانى  هعلى ما تضمنتاه من 

ين همن أبناء جيل هغير  ـــلو ــ ــ ــ ــــ األسـ ــتغلين  ــ ــــ ــــ م عالقاته مع المشــ ح منذ أوائل  ،، 
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اً الثالثين ان محام ــرات المجاهدين ات . فقد  ــــ ـــــ ان ، واتفي الثالثين ،عن عشـــ
اسي/الدبلوماسي/اإلعالمي  ة ، التي أن بها العمل الس اتب العر ان الم من أر

ــينفي األرعين ــ ــــاطه في  ،اتات. أما في الخمســـ م نشـــ ح ين  ـــلو فقد اختبر األســــ
ـاً  ـة وفي األمم المتحـدة ، منـدو ـاً  الجـامعـة العر ــطين ــ ــــ ـــــ ـانـاً  فلسـ ـاً  أح ـاناً  وعر  أح

اً أخر  اً  ، وفلسطين ل ا عر ان.في    ألح

ضرورة سلوك السبيلين معاً        ، والكف وقد أوصلته هذه التجارب إلى قناعة 
ـــلوب حيناً  ــ اع أســ ــــلوب حيناً  عن ات ات أخر  ،أخر وأســـ ــ ــ ــــر وفي مناســـ شـــ  أالّ ، 

ان فحســب صــدرا  ,يتزامن األســلو ضــًا بل أن  وأن  ،عن إدارة واحدة وقرار واحدأ
ـــفحتين لورقة واحدة أو وجهين لقط ونا ــ ــ ـــال صـ ــــ ـــال نضـ ــ ــ عة نقد واحدة .  فالنضـ

ـــعب ــ ــ ادة أن تعبئ الشـــ ــبيل أو ذاك . وعلى الق ــــ ــ ــــلك هذا الســ ــــ ـــــواء ســ ه ، وتعدّ  ،ســـــ
ين ،  ـــلو ـــلوب الواحد في خدمة اآلخر بديالً و لألسـ حل أن ال  هعن أن تجعل األسـ

ان ان قارئاً  هم ـــقير  ــ ـــــى أن الشــ اً  نهماً  .  وال ننســ س غر ة . ول  للكتب التارخ
م  ع علىاطلون قد  أن يف تتح ين في األتجارب شــعوب أخر عرفت  ســلو

ـــهيونيون إالّ  ــ ــ ــــ ن الصـ ثيرة عرفت  هذه  وقت واحد ، ولم  جماعة من جماعات 
اس أهدافهامن اجل  ،الطرقة في العمل عد حدود اإلتقان. ،ةالس   وأتقنتها إلى أ

ة وٕادارة األعالم في منظمة       ــ ــ اسـ س اإلدارة الســـــ ــ ــ ان تأسـ التحرر من هنا 
ة موازاً  ش التحرر  الفلسـطين ، في الزمان وفي الجهد وفي االهتمام، إلنشـاء ج

حث لد الشـــقير عن تمييز  اع الوقت ســـد ال الفلســـطيني . ومن العبث وضـــ
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ـــاملة  اإلدارةبين  ــ ة(شـــ ــــــ اســ ــ ــ ين اإل األعالمالســــ ة) و ــ ــ ـــــالت الدبلوماســــ ة ر داوالصـــ
ــ ــ هالعســـــ ش وتدر ـــاء الج ــــ ــاملة إنشــ ــ ــ ــ ــالح ) فقد وزّ ،وتزو رة (شـ ــ ــ الســـ  هع همده 

رة .   ـــاء الكوادر العســـــ ـــرف على إنشــ ـــاو ، وأشــ التســ واهتماماته بين المجالين 
انت النتيجة أن النصف الثاني من ال اً  ات شهد حضوراً تينسو اس اً  س  فلسطين

اً  ة ومؤتمرات القمة ( قو ـــــى قمة الخرطوم و ، في الجامعة العر ــ ــــ ــ ) 1967ال ننسـ
ــــم والمؤتمرات وفي األمم المتحد ــــ ــة ، وفي العواصـــــ ــ ــــ ــــ ـــصـ ـــــ ــــ ة ومنظماتها المتخصـ

ة  ة الدول اس ةوالندوات الس م ما شهد حضوراً  اإلقل راً  .   اً  عس اً  فلسطين  ،قو
ال و وفي عشرات المعارك مع العدو ( ،1973 وفي حرب 1967 تجلى في حرب

عين ة في الس   ات)ات والثمانينننسى الكرامة ، وال معارك لبنان المتوال

حت اآلن بد        ـــــ ــ ــــلوب، التي أصـ نجاح هذه التجرة المزدوجة األســــ ال  يهةو
م ــق ــ ــــ ــــ طل ذلك النقاش الســ ه جيل االنتداب ،  ،تلفت نظرنا ،  الذ طالما تلهى 

ــ اســ ــ ة النضــــال على العالقات الســ ة ، أو عن ضــــرورة التفاوض مع عن أفضــــل
فضـــــل ـــلح والتدرب ثم القتال.  ف ـــلطات االنتداب بدل التســ اغة الجديدة ســ  ،الصـــــ

ـــاالت في األم المتحدة ومعها ، مثالً  حت االتصــــ ــ ــ رة ال تقل  أصـــ ــ ــ ، جبهة عســـ
ـــتعمرة وقتل جنودها  ح تهديد مســـ ــ ــ ة عن زرع القنابل تحت قافلة للعدو، وأصــ أهم

اً  اس صماته على مواقف الدول من قضيتنا. إجراء س   يترك 

ــغيرة ، هنا .       ـــ ــ ــ ــق  .مع مالحظة صــ ــ ــــ ، األب الروحي وهي أن أحمد الشـــ ير
ان إنشــــاؤه معجزة ، بوجود قواته في ثالث ش التحرر الفلســــطيني (الذ  أو  ةلج
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ة اســـي وتنافســـ ،أرعة أقطار عر عض عضـــها  يومعظمها في صـــراع ســـ مع ال
ــــة العمـــل الفـــدائياآلخر ـــــ ــــ ــ ون عن معـــارضـ عـــد مـــا  ـــان أ عض زعم مـــا  ،) 

ام معارضتهم لرئاسته للمنظمة. ،خصومه   أ

ر النظامي         ــ ــ ــــ ــ ــ ، رحمة هللا ، أن العمل الفدائي والعمل العسـ ان ير فقد 
طــان معــاً  ــان ير أن  ،مرت ــلحــة اآلخر .  و ــــ ــــ ــأحــدهمــا لمصــــ وال يجوز التفر 

ر ، في مواجهة العدو ســـعى في  وٕاذا .يتطلب العملين معاً  ،الوجود العســـ ان 
العمل  إلىات الستين م  فع ،الفدائيالتح ان  اته على فإنما  ض حر ل ذلك ل

أتي  اآلخر ، ول ــر انفراد أحدهما  ــ ــ أمن شـــ ر النظامي، ل ــ ــ قاعات العمل العســـــ إ
رة المرجوة النتيجة العســــ التي أرادها تكملة للعمل  ،الجناحان النظامي والفدائي 

اً  اسي وحام   . نفاً آا ما بينّ  ،له الس

اســـيبين النضـــال المســـلّ  ،على غرار هذه المعادلةو         ، التي ح والجهاد الســـ
ــقير  ــ ــ ــ ــــى أحمد الشــ ــــ ــتين هاقواعد أرســ ــ ال تزال منظمة التحرر ، والتي اتفي الســــــ

ة تلتزم بها حتى اليوم ــقير  ،الفلســــطين ضــــاً ةقواعد معادل أرســــى الشــ في   ، هي أ
ـــة  ــــالجــــد ــــة، لكن ال يبــــدو أن منظمــــة التحرر ال تزال تلتزمهــــا  ــــة  األهم غــــا

إيجاد التوازن العادل وتلك هي الشــقير بهما الموضــوع، اللتين مارس   ،والقناعة
ــــؤولي  ــــ حث والتخط ومســـ ر والقرار ، بين الرأ والتنفيذ ، بين رجال ال بين الف

. م "، بين النظرة والتطبي   "الح
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اد ذ بدء ، وقبل أن أسترسل في هذه النقطة المثيرة للجدل، اعترف 
ن رجالً  مقرا أن أحمد الشــقير لم  اً د حســب المفهوم الغري الحديث لكلمة  ط

ثيراً  ال ،  ـــة )  ــــ ــــ ة (نظرة وممارســ مقراط ثيراً  الد القرار .  و ان ينفرد  ما  ما  
ثيراً  ـــتشــــــارن.  و ـــورة المســـ س مشـــ فعل ع ــ ان  ــ ـــتفتي. ومجالســ ســـ ان ال   هما 

ــــا ةالوطن ــ ة  ،ها أقرب إلى التعيين منهم إلى االنتخابؤ ان أعضــ واللجان التنفيذ
له  ـــنع القرار .  هذا   ــ ـــ ــ ــ ة في صــ ـــار ــ ــــ ــــ انت للمشـ انت لتنفيذ قراراته اكثر مما 

ـــــألة في إطارها المحدد : هل  ــع المســــ ــ ــــ ح ، ولكن لنضـ ـــح ــ ــ ـــاحة جاء صــ ــ إلى الســــ
ال  ة ؟ الجواب هو  مقراط عده ، قائد أكثر من الشــقير د ة ، قبله أو  الفلســطين

ــقي ـــــ عد مجالس الشـ ـــطيني واحد،  ــــ انت .  وهل جاء مجلس وطني فلسـ ر (وهل 
ـــرن ــ ــ ــــ ة في العشــ ـــــطين ـــــ االنتخاب  ات والثالثينالوفود والمؤتمرات الفلســـ  ؟ات  ) 

ال ،  ثيراً و الجواب  هو  ــتطرد  ــــ ـــاءل  المقابل ، وحتى ال نســـ ــــ في المقارنة ، نتســ
ضاً  ، أد  إلى  هالشقير بإجراء  انتقامي واحد لخصم من خصومأمر : هل  أ

ـــــرب أو نفي أو اعتقا ــ ــ ــــاً قتل أو حتى ضـــ ــ ــــ ضــ ال، أ وال داعي (:  ل؟ الجواب هو 
طالً  ــقير منهـــا  ــــ ــــ ـــدو وقحـــة ، والتي لو جرت لخرج الشــــ ـــد تب ـــة التي ق ـــارن  للمق

اً  مقراط ـــــع خطاً  ).د ـــقير هو الذ وضــ ــ ـــطدام  المهم أن الشــ أحمر لحدود االصــــ
سمح اسي ال  ن. بتجاوزه الس ال وال حتى إلى التخو   إلى االغت

و فلكن         مجرد المقارنة . إنه مجموعة حقائ ووقائع حص المسألة ال  ن 
ة  مقراط عرف بد ـــاحبها  لم  ــلت ، مع أن صـ قد حصــــلت .  والمهم أنها قد حصــ
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ن وحده المسؤول عن عدم نجاحها في حاالت  لها ( ولم  ه. ولو نجحت  أسالي
ــطيني قد اختبر مناخاً  ة رما لم  عدم نجاحها ) لكان الشــــعب الفلســ مقراط من الد

الكامل ،  ورغم عدم النجاحمن الثورات في العالم الثالث .  إال القليل جداً  هعرف
ــــــقير ل أس بها من النجاح ،  ،في هذا المجال ،فقد حققت،تجرة الشـ خطوات ال 

ــــنواتوهو  انعة لســ عده ،  ثيرة  ما جعل ثمارها  ــمات ال تنمحي و من  ــ صــ ترك 
  سهولة.

ــؤول فلســــطيني          ــقير أول مســ ه من  بير جمع عدداً  أحمد الشــ أس  ال 
ــطيني المؤمن والملتزم، والنظيف  ــ ــ اب الفلســ ــ ــ ر والرأ ، من الشــــ رجال العلم والف

ـــتقطبهم حولـــه ،  ــــ ــ ــ دهم والواعي والجـــاد .  وقـــد اســـ لخـــدمـــة منظمـــة التحرر وجنـــّ
ة ة ،الفلســـطين ة اللجان التنفيذ ــو ل خاص في عضـ ــ شـ ــنواتها األولى ، و  ،في سـ

ات اإل ة وفي تولي مســؤول ة وٕاعالم اســ ة وســ اتب ، من مال دارات والدوائر والم
ـــســــات  ـــاء قواعد هذه المؤسـ ــل إلى هؤالء في إرسـ عود الفضــ ة .  و ة وقانون وتعبو
ــقير ( ومعه  ـــل بين الشـــ مة وثابتة. ولكن شـــــهر العســ واإلدارات على أســـــس ســـــل

طون  ان هالمح ــيرة .   ان لم يدم إال فترة قصــــ ـــــ ة هؤالء الشـ ين غالب معظم ) و
ة واحدة ة،هؤالء ينتمون إلى مدرسة واحد ة واحد ،وعقل اس ار س التحديد  ةوأف (و

ة  اســــــ ـــي واحد) مما عنى أن طموحات ســــــ اســـ ــ ــ م"ســ ، انتمى معظمهم إلى " تنظ
ــانتمــائهم إلى المنظمــة،  وهي طموحــات ومواقف أدت مع  م  ــانــت تتح معينــة 

ام إلى ـــقير  األ ــ ين الشـ ــتعداد للتخلي  . فالتزعزع الثقة بينهم و انوا على اســــ هم 
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ــيّ  ــ ــ مي (الضـــ ة "  ،)عن التزامهم التنظ ــــب ــ ــ ان يرتاح لهذه " العصـ ـــقير  ــ وال الشــــ
ــه داخــــل العمــــل المنظمي المفروض  ــ قواعــــده اأن يف ع على اختالف لتزم  لجم

ننا أن ننظر إلى لوحة الواقع من  م ات واألحزاب والعقائد .  و مات والحر التنظ
ة أخر : أرا ان استخدام المنظمة وجهودهم في بنائها وترسيخها زاو د أولئك الش

ســـتفيد من وجودهم  ة .  وأراد الشـــقير أن  ــ اسـ ارهم الســـ مهم وأف ــلحة تنظ لمصـ
ـــدقهم ، في بناء المنظمة و معه ،  ــ ـــ ــ ــ من علمهم وثقافتهم وتجارهم ووطنيتهم وصـــ
ست التي  ع ول ان االثنان في الواقع  جماعة دون أخر لهي للجم على ح ، و

ة في نتيجة ما  ـــؤول ــتطرد في توزع المسـ ــة" ودون أن نســ من وجهة نظرة "الخاصــ
ت أثراً  ة ، وتر انت غن ر أن التجرة  في أن نذ ــل ،  ــ ــــ ، لكنها لم  عمقاً  حصـــــ

ال وصـــمدت عدة ســـنوات تدم ــابهة ، عاشـــت طو عد . إال أن تجرة أخر ، مشـ
ــقير ، ونجحت حيث فشــــلت التجرة األو تنحّ  ألنها قامت على أســــس  ،لىي الشــ

عت فيها تلك التجرة ، اعني بها تجرة قالتي و  ،اسلم حمت نفسها من المنزلقات
حاث.  ز األ   مر

فـاخر بثالثـة إنجـازات لـ         ـامـه األخيرة ، ـــقير ، حتى أ ــ ــــ ــ ــ  هـان أحمـد الشـ
ش التحرر الفلسطيني،ن منظمة التحرر الفلسمض ة : ج الصندوق القومي  طين

ــط ــ ــــ ان الرجل على ح في ذلك . وقد أنعم هللا و يني ، الفلســــ حاث . و ز األ مر
ل أو  هفتوفا هعل شـــ شـــهد الفصـــول األخيرة من مصـــرع هذه اإلنجازات  قبل أن 

آخر. ،آخر سالح أو   أو 
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ـــقير في اإلنجاز الثالث    يهمنا في هذه المقدمة أن نتحدث عن دور الشـــ
ــل في إنشــــا خاصــــةب ــقير فضــ ان للشــ عه وانطالق.  وقد  ــج ره وتشــ ،  هئه وتطو

ــة ــات التقليــد س  ،وحمــايتــه من العقل ز وال رئ ــــارك إدارة المر ـــــ ــــ التي لم تكن تشـــ
اسي والكفاح المسلح . ولست  ر في خدمة العمل الس العلم والف مانها  المنظمة إ

الغ ر الرجل ،أ دت على إذا أكّ  هولســـت أطعن في ســـلوك غير  ،ولســـت أحابي ذ
قة ال يجهله حاث (التي الا إال حق ز األ ة لمر ــــنوات الذهب ـــ قليلون : وهي أن الســـ

زاً اســـتطاع خاللها أن  ح مر ــ صـــ سـ اً  اً رئ ر الفلســـطيني ، وأن يخترق  وعالم للف
ــهيوني والالاكتراث الدولي ــ ــ ــار الجهل العري والتآمر الصـــ ــ ــ ــ ) إنما هي مدينة حصـ

قوم أواســ الســنفســهألحمد الشــقير  أن  ز  وســمح له  ،اتتين.  فقد ســمح للمر
عينأن ينطل أواخر الستين ح في الس ص من أمضى األسلحة  ات، واحداً ات ، ل

ة في خ النار ــــطين ــ ــ ــــ عد   ،الفلســ قدم الرجل  أنوحتى  أن  ــت الظروف  ــ ــ ــــ قضـــــ
ـــتقالته ــ عود إلى دارته في لبنان ,اســ ــــد الناس غيرة على و ــقير من أشـــ ــ ان الشـــ  ،

طرب لنجاحات ز ،  اً  هالمر ــطين ــ اً  اً وعر  فلســـ ًا ، ودول ـــــطين ـــراته فلســ ــ تأثر لضــ و
ضًا، ًا أ ًا ودول اً ظو  وعر امهما معاً  ل الشقير راع ز إلى أخر أ   .للمر

حاث داراً           ز األ لنشر الكتب أو لجمع الوثائ  لم ينظر الشقير إلى مر
ــــر ةأكثر من ذلك ، على أهم ،.  بل أراده ، دوماً  ــــ ــ ــ  عاً أراده تجم  ،التوثي والنشـ

احثين ،  حث ولل ــــنعا لل ــ ــــ ـــتمرة للرأ الحر، مصــ ــــ ـــ ر ، ندوة دائمة ومســ لرجال الف
ماً  ومناخاً  ر مجاالً  هيجد ف ســل ير فالنقاش  أهل العلم والف ، فاإلبداعللتنفس فالتف



  
  
  
  
  
  
  
 

39

ستنير  ما  ه،اعصحاب القرار وصنّ أل اسة في المنظمة وخارجها ،  من أهل الس
ــح.  وهذا هأتي  ــ ــــ ــ ــ ان  هؤالء من قول ونصـ انت ما  الفعل .  وما  ــــل  ــــ ــ ــ حصـ

ـــة التي أمنّ  ـــة لتنجح لوال الحمـــا ـــهـــا التجر ـــاحث ز (إلدارتـــه ول ـــــقير للمر ـــــ  هالشــــ
ــارعه ).  ــ ــــ ــ ــ ـــالته وألهدافه ومشـ ــــ ــــ ة في منع التدخل ولرســ في وقد تجلت هذه الحما

ز ـــؤون المر ـــــ ــــ ر أ .وعلى حرته ه، وفي الحفا علشــ الذ ان  نوجدير  الرجل 
صدر عن ا ستفيد. قرأ ما  جادل و ان يناقش و استمرار، و ز  وهو تصرف لمر

ان واحداً  ر أن الشقير  قة نذ من مسؤولين  نادر في هذا الزمان (للتارخ وللحق
ـــــوراته  فان على مطالعة منشــــ ع ز وٕانتاجه و عان عمل المر بيرن ، يتا عريين 

ز الرأ ان من المر طل ـــداراته المحدودة التوزع، و ــــ ــــ . العامة .وٕاصـ س الفتو  ول
س جمال عبد الناصر).    وثانيهما هو المرحوم الرئ

ثيرة، مشرقة ومشرّ       أس إذا سجل التارخ ألحمد الشقير صفحات  فة. وال 
ه في فصل أو موضوع أو حادثة ان الرجل إنساناً  ،قسا عل اً  فقد  اس ، وقائداً  وس

اســـي والقائد) إال مجموعة من ات.   وما اإلنســـان (خاصـــة الســـ ات والســـلب اإليجاب
ه وخلقه ووطنيته  ــلو ـــ اته، مآثره ومنجزاته وســـ ــقير أن إيجاب ــ ــ ــب أحمد الشــ ــ وحســــ
ات (التي ال بد من وجودها ما دمنا نتحدث عن  ـــلب ـــر السـ ـــيرته، تحصـ ومجمل سـ

قة جداً  ة ض   . إنسان) في زاو

ة إلى       النس بيرا  بيرا،  ان رجال  عصره سجل التارخ ألحمد الشقير أنه 
اً  اس ان س   . س وفي المطل مختلف المقاي ضا  بيرا أ يئته، و  بيراً  وظروفه و
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ان قائداً  ــاناً  بيراً  و ــ ان إنســ اً بيراً  و ـــطين ــــقير فلســـ ان الشــ  .   وفوق هذا وذاك 
 .بيراً 

  

  

  

 

ر المجاهد ت أعضاء لجنة تخليد ذ الكو   أحمد الشقير 

ةاللجنة في العضو الساب   أحمد السعد ة لمنظمة التحرر الفلسطين   التنفيذ
ت  الرحمن عبد د. أسعد  قًا) أستاذ في جامعة الكو   (سا
قًا)تالكوالكتاب والصحافيين الفلسطينيين  اتحاد عضو  أكرم الشقير     (سا

ت األمين العام التحاد المعلمين الفلسطينيين   حسن صرصور قًا)الكو   (سا
س قسم اإلنت  *خليل السالم ترئ الكو قًا)اج الزراعي    (سا

 خير الدين أبو الجبين

  
تب منظمة مدير (مقرر اللجنة)  ت م الكو ة   التحرر الفلسطين

قًا)   (سا

ش د. ة   حمود أبو زور درو ة بوزارة التر ت موجه أول اللغة العر قًا)الكو   (سا

                                                           
 .ىمتوف *
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س الساب للمجلس الوطني الفلسطيني   عبد المحسن القطان   الرئ
ت  -طبيب  عصام الطاهر .د الكو قًا)من رجال األعمال    (سا

ة قًا)أستاذ في جامعة النجاح  *د. علي سعود عط   (سا
المجلس الوطني الفلسطيني     -محام  سخيلة أبو د. محمد   عضو ساب 
ت   الفراعلي  د. محمد قًا)أستاذ في جامعة الكو   (سا

ت من رجال األعمال في الك  محمود هاشم البورنو   و
لمهندسين الفلسطينيين ا عضو الهيئة اإلدارة التحاد  الدين أبو الجبين خيرم. نادر 

ت قًا)الكو   (سا

 الفلسطيني المجلس الوطنيفي  عضو ساب شك أبو نواف شاكر

  

  دـتمهي

العرب إثارة للجدل، فقد تضــارت حوله  ءأكثر الزعماأحمد الشــقير من 
ه وجهات ا لنظر، وأثارت أقواله وأعماله الكثير من الحمالت األقوال، واختلفت ف

ع ـــتالف مذاهبهم وآرائهم -واالنتقادات. لكن الجم ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ رون  -على اخـ ن اال ين
اة الشــعب الفلســطيني خاصــة والشــعب  ارزن في ح الشــقير علم من األعالم ال

ـــدق معــانيهــا، وأنبــل لم مثّــ العري عــامــة، عَ  ــ ـــــ ــــ ــة في أعلى مراتبهــا، وأصــ ل الوطن
ــه ـــوت الح الأغراضـــ ان صــ ـــاحب المواقف  مدّو ا، و ـــال، وصــ ادين النضــ في م

ه قام بناء منظمة  ة. على يد ة والدول اســـــة العر ــ ــا الســـ الجرئة الثابتة في أوســـ
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ة ــرد أحوله  فُ يلتّ  ،شـــامخاً  واســـتو صـــرحاً  ،التحرر الفلســـطين ــعب المشـ بناء الشـ
وب.    المن

ــه -رحمــه هللا -ــان أبو مــازن  ــع ــ ــــ ــــ شــ ــار  ــاتــه  االبن ال وأمتــه. نــذر ح
ــــطيني وعري، وخ ــــ ــ ــ ل فلسـ رآ عطرآ في وجدان  ــــــيته، وترك ذ ــــ ــ في  اً ف أثر لّ لقضـ

ــعبنا العري  ــر. إنه واحد من هؤالء الذين أنبتهم شـ مســـيرة التارخ العري المعاصـ
ــــمة،  ــــ ــ ــ اته، ومرحلة من مراحله الحاســ ــطيني في فترة من أخطر فترات ح ــ ــ ــــ الفلســــ

ت فيها األحداث، واصطرعت القو  ة، وألقتشا اغ بهم  ى، واشتدت الهجمات ال
ـــــال، فانطلإ ــــ ــ ـــ اء الثقال، قلى ميدان النضـ تحملون األع ــفوف و ـــــ ــــ ــ وا يتقدمون الصـ

ة، وأدّ  ة، وحملوا الرا ــؤول ــ ــ ــ المسـ ـــــون  نهضــــ ـــــوا النّ و ة والعمل، وا األمانة، وأخلصــــ
انوا  يد الكائدين، وقدّ  أبناءو ــعبهم، وقفوا دونه مدافعين، وردوا عنه  ــ ــ موا بررة لشـــ

ح أرضهم التي أنبتتهم، وشعبهم الذ ضمّ ب ملكون وفاء  ل ما  ه    هم.ين يد

ــيرة من عمر أمتنا   ــــ ــــ ش مرحلة مصـ ع ــقير أن  ــ ــ ــ ــاء أحمد الشـــ ــ ــ ــــ لقد شـ
ة ــم أجزاءها  ،العر شــــهدت تكاثر قو االســــتعمار عليهما تنتهب خيراتها، وتتقاسـ

ة تسعى لتضرب لنفسها جذوراً  ــد الصهيون ــ ــ ــــ شهــــ ة في تراب خبيث .وشاء قدره أن 
قاعها ،وتنشر ظالل حقدها وعنصرتها حولها.   بلده الطهور، وتستوطن أقدس 

ـــرّ  ثمّ   اع، وتشـــ ان الضــــــ ة، و ان د األهل، وتفرّ انت الن ــمل. و ق الشــــ
ه، ووعى  الشــقير واحداً  ه آالم شــع ا العرب، حمل بين جنب من النازحين إلى دن
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ل  في عقله قضيته العادلة، فانبر يدافع عن ح الشعب الفلسطيني.. بل عن 
ة، وفوق ع، وطف ُ ح مضــّ  ل مناســ ل ميدان، وعند  علي صــوت العدل في 

رال تفتر، و  بهمةل منبر،    ال يخبو، وعزم ال يلين.  ف

اته الشــــقير  آمن يره وهدف ح انت محور تف ــيته، ف ع إلى أن ودّ  ،قضــ
بها حيناً  ــار في مو ــ ــــ اة. ســ اناً الح بها أح م في إدراك  ،، وقاد مو حدوه أمل عظ

ة، وُ  ـــر المؤزّ ؤجّ الغا النصــ ــــر. لقد  مر، طال الزمن أج عزمه تفاؤل عرض  قصـ
ــــــاق، وأن هدف  ــــ ــ ل شـــ مانه أن طر الكفاح طو م إ ـــــره وعظ ــ ــ ـــ صــ أدرك بثاقب 
ه،  ة، وهدف آت ال رب ف ـــل إلى الغا ـــعب.. لكنه طر يوصـــ عيد صـــ التحرر 

ـــر العري المحتوم  ــ ــــ النصـــ مانه  ماناً ان إ ال يزعزعه زمن وٕان طال ، وال  ثابتاً  أ
برت، وال تُ  ة مهما  سة وٕان جرّ خمد تضعفه عق   حت. ناره ن

ة  رائداً  -رحمه هللا -ان الشــقير  ة الفلســطين عاث الشــخصــ من رواد ان
ة، مارداً  اراً  عد الن ف ج ف ـــح جراحات الهزمة، و مســــ ـــي، و ــ ، يتخطى الماضــ

ــــرد، مارداً  ــ ــ ــــ ثبّ خرج  دموع التشــ د حقوقه، و ؤ انه، و ه من قمقمه ليبني  ت قدم
حّ  ـــه، و ــ ــــ ـــردين إلى ثورين فوق أرضــ ـــــ ــطيني من الجئين مشـــ ــــ ــ ــعب الفلســـ ــ ـــ ــ ول الشــ

  مناضلين.

ــقير   ــ ــ ــ ن الشـــــ اً  ،في هذا الدور الراد ،ولم  م ـــه في  إقل ـــــ س نفســـــ ح
ة ضّ سإ راً ار حدود جغراف ان فوق ذلك ف ، ووجداناً  قة رسمها االستعمار لبلده . 
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ة جمعاء، تارخاً  ة العرو ـــــ ــطين هي قضـــ ــــ ة فلســ ــــــ ة، وأدرك أن قضــ العرو  آمن 
عمل عري تارخي  وثقافة ومصيراً  قن أن تحرر الوطن المغتصب مرتهــــن  ، وأ

ها الخالص.  م، قوامه الوحدة؛ فهي الحمى، ومنها المدد، و   عظ

ــلّ         ــعد ســ اة، وصــ ـــقير طرقه في الح ــي الو شــــ الشـ اســ ــ طني م العمل الســ
ا أهلته  تهشــخصــية، زاده عزمة ثابتة وارادة قوّ  ما تحمل من صــفات ومزا الفذة 

ة ونشــــاطاً  ة امتألت حيو ادة، وأحلته أعلى المراتب والمواقع؛ شــــخصــــ ة  للق وحر
مدّ  ان الناصع، والقدرة على التأثير،  المنط الواضح، والب ة، وامتازت  ذلك  دائ

ـــع، و  ــ ــ ـــ ــ ه زاد ثقافي واســ غذ م التراثي له و ـــخ، اجتمع فيهما القد ــــ ــــ بير راســـ علم 
ه، وفى وحدة منســـقة ال نبوّ   والجديد المعاصـــر، في نســـيج متماســـك ال ضـــعف ف

  فيها. 

ــــقير اعتزازه   ــــيتهبوقد حمل الشــ عدالة قضــ مانه  ه وٕا ـــع شـــ في  ،وطنه و
ضــــعف أو يداهن. رفع صــــوت  ـــادن، ولم  ــ ـــ ــ ــ ــــ ســــاوم أو يهـــ ان، فلم  ل زمان وم

ة  ــطيالقضـــــ ل مجتمع ومجلس في عالم العرب ةنالفلســـ ة في  ـــوت العرو ، وصــ
س.  لوفي عوالم الغرب، وعند  م أو ملك أو رئ ، ولم يتنازل فرّ  لمزع ح  

حد عن النهج ــبيالً  ،عن مبدأ، ولم  ه ســـ ـــول  الذ آمن  ة والوصـ إلى تحقي الغا
  الهدف.إلى 
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ف    ضــعف وال يتخاذل ، وال  ه، ال  تر عن نشــا وظل على صــالبته وتماســ
ــُ  ــ ــبيله التي نهجها قد سـ ــ ـــل إلى مفترق طرق، ورأ سـ ة.. إلى أن وصــ ت دّ أو حر

ــبالً  ــ ه، ووجد سـ ـــير  عل ســ ــــلكها، ورفض أن  سـ أخر ذات عوج والتواء، فأبى أن 
انت أكبر من قدرته وشــخصــه،  مع الســائرن.. وصــارع وجاهد، ولكن الظروف 

مضـــي في درب ل نهجس دره، فآثر االنســـحاب واالعتزال على أن  ال  طرقاً  و
سالمته.    يؤمن 

ا ماز    ه همّ بيد أن أ ــع ــــ ــ ــ يف يرتاح من جعل شــــ ه، ن لم يخلد إلى الراحة. و
ان واحداً  ه، و وعيونهم ,حين، دماؤهم ما زالت نازفةمن المجرّ  وحمل آالمه في قل

  قة بتراب وطنهم؟!علّ ما برحت مُ 

ــلّ     ــ ــــ ، وسـ ــــحب وتوار ــــ ان قد انسـ ة،وٕاذا  حلل،  م غيره الرا فقد ظل يراقب، و
ة.  قود المعر حارب، و األمس  ان  ناقش. لقد  قيو ـــــنوات العزلة -و ــ ــ  -في ســــ

ره ف حــارب  قود؛  ــآرائــه  ،حــارب، و قود  ــة، و ــه في مؤلفــاتــه الغن ــ ــ ــــ ــ ــ الــذ ســ
وجّ حوتجاره التي  ه الكثيرة، و ت م  ،ه الخطىوتها  ه العظ ــع ــ ــــ ــــ ما محض  شــ

 فيها من نصح وٕارشاد.. الوفيّ 

ـــع متعدد الجبهات، وان    ـــراع مع العدو واســـ ــ ــقير أن ميدان الصـ ــ لقد آمن الشــ
ــــر  اته، وان تحقي النصـــ ــــا في ح ــــ ـــــ ــــ ــ ل، وانه قد ال ير نهايتهـــ ة طو زمن المعر
ف على  ة قادمة. لهذا ع ة وعر ال فلسطين أتي على أيد أج ـــا قد  العري فيهـ
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ان ال صورة لما  قدم لهذه األج ة ل ، وتصوراً فتستفيد وت ،الكتا لما يجب أن  تع
ة العزم،  ،ون  ، وتمضي في درب التحرر واثقة الخطو، قو فتسترشد وتستهد

ة، بيّ    نة الهدف.واضحة الرؤ

ــــة  ،الذ نقدمه للقراء ،وهذا الكتاب  ــقير العرضــــ ــــ اة الشــ ـــيرة لح ــ هو ســـ
ه آراءه ومواق ادين العمل، ورتبنا ف ع ظروف النشـــأة وم ه تت ة، حاولنا ف  ،فهالرح

ان الواحد ما تفرق هنا وهنالك،  ـــه في مؤلفاته، وجمعنا في الم ــ ــ ــــ ما رواها بنفســـ
تــاب واحــد، لنقــدم ــورة نرجو أن تكون جلّــ  ،في  ــــ ــــ م صــــ ــحــة لهــذا الزع ـــــ ــ ــ ة واضـــ

حقّ  ،الفلسطيني اءفضله الكبير،  ه علينا، واعترافاً وفاء  راه العطرة.  وٕاح   لذ

تابنا هذا نوراً  ون  ــداً  وأملنا أن  ـــــ مرشــــ  ،عالمنا العري الذ يلفّ  ، الظالموسـ
ــل، وتقوّ  ــعب الفلســــطيني المناضــ ــواعد أبناء الشــ ــد ســ ــهم، وشــــحنة عزم تشــ  نفوســ

اء، مؤمنين، متفائلين.وتثبّ  مضون في طر النصر والتحرر أقو  ت أقدامهـم، ف

  خ. ق
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  ه..تاريخ ونضالـحيات
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ات                               ه..ـح

  الـاريخ.. ونضـت

  

ـــقير ما لم يت   ــ ح للشــــ أن يت ــاء القدر  ــــ ــ ح لغيره من األقران واألمثال ، شـ
ــة، فما أو  ــ اته العرضــ ة ترجمة ح ــــة لكتا ـــاعن يهيئ له الفرصــ جزء  حدث أن ضـــ

ـــغر، أو  ــ ــــ ه الزمن أغفلمن أجزائها مهما صـــــ عد  لقد  .جانب من جوانبها مهما 
ــقير من قوة الذاكرة م ــــ ــــ ـــفحات مطوّ ا مّ ملك الشــ ــــ ــــ ن صـ ام نه من تدو الت عن أ

ماً  اته يوم درج على األرض يت ات ح دا م. وعلى  طفولته األولى، و ه يت ، أو ش
ــتُ  ــ قول: "لســـــ تب، ف عتذر في مقدمات ما  أعي متى بدأت أعي،  الرغم من أنه 

ر.. "، على الرغم من ذلك تراه صــــافي الذهن، يزح  ر متى بدأت أذ ولســــت أذ
ــاهلــ ــاً عن  ــا ــــ ـــــ ــاتــه، شـــــ هالً  ه أحمــال الحوادث المزدحمــة التي امتألت بهــا ح  و
ـــيخ ـــ ــ نقل إلى الورق اً وشـ ـــتخرج دفينها، و ــــ ســ ش في الذاكرة أعم األعماق،  ن ، و
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 ّ اتهصور الطفولة الم ل دقائقها وجزئ اة األولى،  ض ر ، في عارة، وأحوال الح
تّ ، مشوّ متدفّ  غدو لوحة عرضق، يثير اإلعجاب، و اة آنذاك. سع ل   ة للح

ة نزحت إلى مصر من الحجاز.  ينحدر أحمد     الشقير  من أسرة عر
ـــرة عر قول في ذلك: "حقا إنني عري، من أســ ــر ةوهو  ة من مصـــ  ،من الشـــــرق

ا، وقبل ذلك  وجاء جدّ  اشــــا إلى ع م  والد الشــــيخ محمد شــــقير مع حملة إبراه
ر بن شــق ،  )1(الشــعراء المجيدين "ير من نزحنا من الحجاز، وأحد أجداد أبو 

عوثان) ان عضوا في البرلمان العثماني (الم  . ومن ، والده الشيخ أسعد الشقير
ــة االتحــاد والترقّ  ــارزن في جمع ـــاء ال ــــ ـــــ ــــــاء الوحــدة األعضــــ ــــ ــ ــ ــان من أعضــ ي. 
ة، ومن المعارضين للتعامل مع الحلفاء.   اإلسالم

ـــقير في قلعة تبنين في لبنان، وُ     ــ ــــ ــــ ان والده معتقالً لد احمد الشـ في  حيث 
ان مولده عام هع ـــلطان عبد الحميد، و ــــ ــــه م،على ما قدّ  1908د الســ ــــ ر هو نفسـ

عد من أعمار أقر  ما  ، )2(نهاف ة أخر ة، تزوجها أبوه على زوجة تر . والدته تر
ـــــرة عمّ ثم طلّ  ة أســ ــح ـــافرت مع طفلها أحمد في صـــــ ــ ـــم لماّ قها، فســ ــ نقل هذا  ه قاســ

ة. وفي طولكرم تزوجت األم موظفاً  وظفاً األخير  إلى طولكرم، م  في دائرة المال

                                                           
ة  )1( اة العر عون عامًا في الح  .42، صأر
سنة االنقالب على عبد الحميد ونشر الدستور.  1908قول "ولدت في سنة الحرة أ  )2(

 .20، صالمصدر الساب
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عام،  عد الزواج  ، زوج أمه هذا،  ــقير م.وقد توفي عم الشــ ــمه ســــل في البرد، اســ
عض عام.   أو 

ــــــنوات من اليتم نة رخّ لم تكن طفولة أحمد األولى طفولة هيّ   ــــ ة، إنها ســــ
ت ظاللها  على نفســـه، فلم تبرحها لقاتمة اوالحرمان والفقر، مألتها األحزان، وتر

اته، وظلّ  حس مرارتها حتى أواخر ح مة، و ــورها األل ــ ــ ـــ ر صــ ر بيته في  .يذ يذ
معنى الكلمــة" ن بيتــا  وقــد خال من أ مظهر من مظــاهر ،طولكرم الــذ "لم 

ترحّ  فالترف والغنى، لكنه نظي ـــن الترتيب، و م، الذ أنقذه حســ ــــل م على عمه سـ
 إلى، التي حملتها األقدار من بالد الترك هأما أمم، ولو الى حين. من شــــقاء اليتُ 

ــــة ــ ــــنـ ــ ــــز ـــحــ ــ ـــك الـ ــــ ــــل ــ ـــــي ت ــهـ ـــــة، فــــ ــ ـــــ ــــائـ ــنـــ ــ ــ ـــرة ال ــيـــ ــ ـــغــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــة الصـ ــ ــنـــ ــــ ـــدي ــ ــمــ ــ ــ ــذه ال ــ ــ   هـ
ـــحو ليالً  ــــ صــ ان  ـــــورتها ماثلة في مخيلته حين  ــ ـــرة، وما تزال صــ ــ ســــ "فيراها  المن

  )1(سل مع دخانها الزفرات والحسرات "ن، وتر جالسة في الفراش تدخّ 

ــام مــا عــانى من الفقر، وقــد أحــب  عــانى الطفــل أحمــد وأمــه في تلــك األ
اً  ان ير بيراً  أمه ح ه ما  انت على الرغم من ا ، زاد ف مة. و ه من حال أل ها عل
فرح طفلها أحمد يوم العيد، فيرتد  دبرّ من هنا وتُ  قترّ فقرها، تُ  من هناك، حتى 

اً  ، يترحّ  وحذاءً   ثو لده الغني القو ر وا لمـا ذ م جديدين. ولعـل هذا ما جعلـه، 
هألته  م الناقم المتألم ،ترحُ  هعل   ا فرستين للشقاء.مهجر أمه وتر

                                                           
، ص )1(  .28المصدر الساب
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ر متى ذهـــب إلى          ـــذ ـــة .  وهو ال يت ــد عن أمـــه اللغـــة التر أخـــذ أحمـ
ــ مدينة طولكرم يتعلم  ــ ــة الواقعة وسـ ان في المدرســـ ر انه  ـــة ،  لكنة يذ المدرســ

حبّ  ة .  لم  ــ ـــ ــــ ــــ ة والخشـ ة في جو من الره ــــةالمد القراءة والكتا ــ ـــــ طت رســـ ، وارت
ان أسعد ما في  صورة السجن واإلرهاب والتهديد والوعيد،  و صورتها في ذهنه 

  .)1(طفولته الهرب من المدرسة

ار الحرب  ه منتفتحت عيناه، أول ما تفتحتا عل        ا ، على أخ شـــؤون الدن
ــة األولى التي بــدأت عــام  ــان  " مجلس الخرّ 1914العــالم ــــيلــة . و ــــ ــــ اف" الوســ

ار ، الوحيد ان معظم ما ع واإلطالعة لتداول األخ ا وأحوالها. و ــــؤون الدن ــ لى شـ
ار الساعة آن   الجراد .و  ذاك يدور حول  الحرب عل من أخ

ـــاً          ة للحرب مرضـ ـــنة الثان ـــو  شــــديداً  مرضــــت أمه في السـ مهلها سـ ، لم 
عة من عمر  ــا ــــ ــــ ــ عدها ، وهو طفل في الســ ، و"دفنت في  هيومين أو ثالثة ماتت 

ــا يــــدفن الغرــــاء ،  مــ ــت و أطراف المقبرة  ــانأحرقــ ــ ــا في الم ـــهــ ــ ـــــ ــابهــــا وفراشــــ ــ   ث
  .)1(نفسه " 

اماً        ــى الطفل أحمد أ ــ ــــ ــ ـــ عد موت أمه ، ينتظر أن  قضـ في بيت الجيران ، 
ا . وقد ســــمع  هوأهل هه إلى أبرســــل يُ  أثناء ذلك حديث الجيران عن  في في ع

                                                           
، صساالالمصدر  )1(  .27ب

، ص )1(  .29قيل إنه الكوليرا، المصدر الساب
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ا ، فأهوثراء أهل هأب ، وتنازعته مشـاعر ع  للسـفرخذ يتطلّ ، وعن عظمة مدينة ع
  . هالحزن لفراق طولكرم حيث ثوت أمه، ومشاعر الفرح للقاء أب

ــالت بين حُ  1916في صــــيف         مل أحمد إلى قرة قاقون ، محطة المواصــ
فا فا التي فيها العرات . ومنها حملته العرة الى ح ــــى في  ،افا وح ـــــ ــــ وقد أمضـ

رة " غير عالم ، هو ،  حيث رأ اليهود ألول مّ نار الطر ليلة في مستعمرة زمّ 
ما ســيخبئ لهم القدر هأو غير  فا نام ليلته عند ابن عمه  .)2(،  ولما وصــل إلى ح

فا . وفي  عمل في دائرة الصــــحة في ح ان  ــقير الذ  تور محمد علي الشــ الد
اح اتجه  حدوه الشوق إلى لقاء أهل إلىالص ا ، فوصل إليها    .هع

ـــى أح   ــ ــور، ثم أُ أمضـ ام في بيت عمه داخل الســــ خذ إلى مد يومين أو ثالثة أ
بدو أن خالته زوج ــــور. و ــ ــ ـــ ــ ه الفخم خارج السـ انت ال ترغب في  بيت أب ه،  أب

اماً  قبوله أ ا، لذا لم يره أشهـراً قدومه، واحتاج إقناعها  ان في تر   . ، أما أبوه، ف

ــأن، فلم يجرؤ أحد، حت ــ ـــطو والشــ ة الســـ ـــاح ى والده،على انت خالته صـــ
مة. ة أل ا صع امه األولى في ع انت أ ذا  ه أمامها. وه   إظهار العطف عل

المدرســــة، فغمرته الح لتحا عض هموم البيتأحمد  ــته  . اة فيها، وأنســ
اً  ان مواظ ّ  ، مجتهداً ى الدوام فيهاعل و ـــه، ي ــا في دروســـ ــة بنشــــ ر إلى المدرســــ

                                                           
 .32، صالمصدر الساب )2(
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ــــتقام ــــ اإلعراب، واسـ النحو و ة وابتعد عن اللحن،  وهمة. وقد أولع  العر ـــــانه  لســــ
ـأنـه عوّ  ـة. و ـاللغـة التر ـانـت  ض بجـده واجتهـاده على الرغم من أن الـدروس 

ة في المدرسة عن وضعه في البيت، فهو ابن ّض  رة، و "مواطن من الدرجة الثان
  أو الثالثة". 

ما  صعد سلم المواطنة فيها  اة األسرة، و قتحم ح م  أخذ هذا الطفل اليت
ا واجتهاد. وتفوّ  هر من جدّ أظ ــر ع ــ ــــ ــ ــ ـــة، وتناقلت أســ ــ ــ ـــــ ق على أقرانه في المدرســ

جلس في الديوان، غدا "أمرا  ـــرة، و ـــته، وغدا يتناول الطعام على مائدة األســـــ ــ قصـــ
ــواً  "واقعا ــ اً  في المنزل، وعضــــ المدينة  عاد ــــاال  ح أكثر اتصــــ ـــــ ــرة، وأصـــ ــ في األســــ

شؤونها.   ومعرفة 

ـــــ ظ ــ ــ ــــ سـ ة األولى ت انت الحرب العالم اة الناس، لّ و ها الثقيل على ح
ــــحت األقوات عض ما عاناه الناس من الحرب. ثم  ،وشــ ـــقير  ــ ــرة الشـ وعانت أســــ

ة  ــ النســ دأ عهد جديد  شــــفت الحرب عن هزمة األتراك وانتصــــار الحلفاء ، و ان
ـــبي  ـــ ــ ــ عيــد في نفس الصــــ ــان لــه أثر  ــة  ــطين واألمــة العر ــ ــ ــ ــــ ــا والى فلســ إلى ع

عد علىالصغير، وهو لم يتفتّ  اة.  ح    الح

ة، فأصابها ما أصاب العثمانيين المنهزميندّ عُ   ،ت أسرة الشقير عثمان
ليز من بيتها خارج الســـور، واتخذوه مقراً  اطهم، فانتقلت  وطردها اإلن إلقامة ضـــ

اً ر األســـ ا. أما أبوه فقد ظل غائ م داخل ســـور ع ار  ة إلى البيت القد منقطع األخ
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فا، فاعتقلتزمناً  ـــل إلى ح ــ ــــ ــ ــلطات االحتالل البرطاني، ونقلته إلى . ثم وصـ ــــ ــــ ه ســ
ضــعة عشــر شــهراً  مصــر مع األســر العرب، فظلّ  اهناك  عدها إلى ع  ،، عاد 

دأ الناس يزورونه في البيت شيئاً   . فشيئاً  و

ــــــائع،    ــ ضــ ــــــواق، وتوافرت ال ــطت األســــ ــ ــــ حر، ونشــ ومع االحتالل انفتح ال
ـــرعان ما بدأ ــ ــ ا تتبدل. لكن ســــ اة في مدينة ع انفراج وأخذت الح ت أفراح الناس 

دأ الشقير الحرب، وعودة المجندّ   ع في أحاديثهم شيئاً سمين الغائبين تنحسر، و
ة،  ــ ـــ ة، ووعد  وحملتعن القضـ ـــهيون ــ ار الصـ ة أخ ة والعر ــطين ـــحف الفلســــ الصـــ

ان أحمد يجلس في الديوان مع من يجلس  بلفور، وهجرة اليهود إلى فلســـطين. و
اب تطوف ه قاســم وهو ســتمع إلى عمّ  ان ير مجموعات الشــ قرأ الصــحف، و

ا وأزقتها عام  ــــــوارع ع ــــ ــ عرائض االحتجاج، وعلى  ، توقع الناس على1919شــ
ات المدينة التي ستمثلها في المؤتمر السور  ض شخص   .*رسائل تفو

ما قلنا، مجداً   ، ــقير ناً  ان أحمد الشــــ ــة، مجتهدا، متم ــ من  في المدرســ
فاً  ة، ضــــع ـــم،  العر ـــة، أحب الكشــــّ  ارهاً في الرسـ قى والراضـ افة،وانتمى للموســــ

ة، ورأ  ة وٕاتقانه العلوم العر ــاطها برزت قدراته الخطاب ــــ ــ ـــ ــ إليها، ومن خالل نشــ
                                                           

ــ في  * ـــــ ــــور في دمشـ ــ ر 8/6/1919عقد المؤتمر الســ ـــــتن ــ ـــورة واسـ ــ م وقرر وحدة البالد الســـ
ينغ ــــة إلى لجنة  ل عرضــــ ة، ورفع قراراته، في شــــــــ ـــهيون ــــ ة الصـ ة التي -الحر رن األمر

ــطين للوقوف على  ـــــ ــ ـــ ـة قدمت إلى فلســ ـــــ ـــ ــ ــ القضــ ما يتعل  انها ووجهات نظرهم ف ــ ــ ـــ ــ ــ رأ ســـ

ة  .الفلسطين
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ــاطاً  ــ ــ ــــه ونفوس أبناء  فيها نشـــ ــ ــ ة التي امتألت بها نفسـ ه عن الروح الوطن ينفس ف
ة ــ ــ ـــطين، وانتقلت إليهم في المدارس، فغدوا يتحدثون في شـــــؤون القضـ ا وفلســ  ع

ار تصــلهم عن طر الصــحف أو  ســمعون من أخ ناقشــون أمورها يرددون ما  و
ا عطلت المدرسة حتى ال  الرواة. ولما زار المندوب السامي هررت صموئيل ع

ــــلمّ  ذا ظهرت أولى بوادر المقاومة السـ اله، و ــتق ــ ة لالنتداب ون التالميذ في اسـ
ة. ة الصهيون   البرطاني وللحر

شغل أحمد الشقير عن حضور الدروس في الجامع، لم تكن المدرسة ت 
ـــه. وعرف عنـــه إتقـــانـــه  ت ـــده، والقراءة في م ـــة والعلوم عومجـــالس وال لوم العر

ـــف الثاني  ــ ــــ ــ ــ ه. وقد أنهى الصـ فة أب ون خل ـــــ ــ ــ ة، حتى قال الناس انه ســـــ الدين
ــــاألزهر  ــاق  ــــة في االلتحــ ــان األول في معظم المواد. وأبــــد الرغ ــ ، و الثــــانو

ــــرف،  ــــ ه  نيَ لكنه ثُ الشـــ ـــنة، حتى يلح  ــ ــ ــ عن عزمه، وأجبره أهله على إعادة الســ
ا معاً    إلى القدس لتكملة الدراسة في مدرسة صهيون.  أخوه أنور، فيذه

فــا واللــد، ولمــا    ــه أنور، إلى القــدس عن طر ح ـــــافر أحمــد مع أخ ــــ ــ ــ ســـ
عب التارخ فدخلهـــــا أثارت في نفسه الكثير من المعاني، ذّ  شموخها و يها، رته 

ـــى األخوان اليومين األولين في الفندق، ل معاني العزّ و  ــ ــ ــ ــــ ة والفخار. وقد أمضـ
عض اليهود عنـــد حـــائ  مـــة . ورأ أحمـــد  وزارا معـــالم المـــدينـــة الجـــديـــدة والقـــد

حلّ  ن يتصور أن  ى، ورأ بيوتهم خارج السور، لكنه لم  ه و  الم ــ ــ شعـ ه، و
  بهم. ببالده ما حلّ 
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ـــهيون دا  ــ ــــة صـ ـــة تُ انت مدرســ ة، اختارها أبوه لهما ألنها مدرســـ عنى خل
ان  ـــرون، و ــ ــــ ــ ــ ــــاب إليها إال الموسـ ــ ــ ــــ قدر على االنتســـ ن  النظام، ولم  العلوم و

ــــاتذتها عر ليزة. فَ اً أســ انت إن ة ف ة لكره ِ ، إال مدرســــــة الفرنســــــ ــ ــ ره اللغة الفرنســ
ليزة ــتها اإلن ــ ـــــ ة  فيَ عِ وقد أُ  .مدرسـ ــقير من دروس اللغة العر ــــ لتفوقه أحمد الشــــ

ع المواد تدرس بها، فيها. وتغلّ  انت جم ليزة التي  ة اللغة اإلن ــعو ــــ ــــ ب على صـ
ــة الكتـــاب عـــانتـــه على التمّ أ حف المفردات الكثيرة. و  ـــ ــ ــ ــــ ن في هـــذه اللغـــة دراســــ

ة  اس اته الس عد.المقدس، وأفادته حتى في ح ما    ف

ه، وقد أنهى  ة بنجاح في مدرســــة صــــهيون مع أخ ـــته الثانو  أحمد دراسـ
بيرة. 1926ج في شهر تموز تـخرّ  انت فرحته بذلك    ، و

ــته  ــ ة قي بيروت وقد أدهشـ الجامعة األمير ه،  ، مع أخ ــــقير التح الشـ
عد قيود  حرتها،  ة  اة الجامع ــــامها وموقعها، وفتنته الح ــ ــ ــــ الجامعة ببنائها، وأقســ

ـــــامعة نفســـه ــــ ــــ ــ ــ اة الجـ طة مدرســـة صـــهيون. وقد مألت ح ابها حوشـــعر في ر  الغ
ان لحرة ا ـــم إلى ناد "العروة الوثقى" في الجامعة. ف ــ ــــ ــاء. وانضــ ــ ــ ــ شـــ فعل ما 

ع األقطــار. وقــد  ــان هــذا النــاد مجتمع الطالب من جم ــه أجواءه و أتــاحــت ل
ـــاس ــــ ـــها، على الرغم من وجود النعرات  اإلحســ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة ووحدتـ ه بروح األمة العر ف

ات الهيئة اإلدا انت تظهر في أثناء انتخا ة التي  م .االقل   رة للناد
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، إذ اشـــترك في المظاهرة     وتشـــاء األمور أن تجر على غير هو الشـــقير
ار، وأندفع يرتجل خُ  ــادس من أ ــهداء الســــ ر شــــ ة التي قام بها الطالب في ذ ط

االسـتبداد العثماني، ة في سـاحة الشـهداء ببيروت، ندّ حماسّـ  االسـتعمار و د فيها 
ــتعمرة، ف ة المسـ ــ عاده عن لبنان في فأثار الســـلطات الفرنسـ   13/5/1927قررت إ

ان نافذاً  اج رفاقه الطالب، لكن القرار  عاده ه ه. فنقل  وقد أثار إ ال رجعة ف
ا. ة، ومنها عاد إلى ع ة اللبنان   إلى الناقورة، على الحدود الفلسطين

عــاده من لبنــان نقطــة تحّ     ــان إ ــادين و ــه في م ــاتــه، ألقــت  ول في ح
اً  قرّ العمل الوطني، فاســـت عطي نصـــي ه على أن  اً  رأ اســـة، ونصـــي  من وقته للســـ

ــــة، وعلى أن يوفّ لآخر  ة. لدراسـ ـــرورات الثان ن، بين حوافز األولى وضــ ، ما أم
ـــيخ خليل  ــــ ــ ــ ـــاحبها الشـــ ــــ ــــ ــ ة في جردة (الزمر) لصـ تب المقاالت الوطن وقد أخذ 

ز الهج ر ـــتعمار، و ــــ ة واالسـ ــــهيون ـــ ة الصـ مة زقوت، يدعو فيها إلى مقاومة الحر
انت  ة في بيروت. و ـــة الجامع ــ ــ ـــي الذ حرمه الدراســـ ـــ ـــتعمار الفرنســــ ــــ ــ على االسـ
رزت خالل هذه  ا، و ة في ع ـــــ ــ ــ ة الفرنسـ ـــــل ــ ــ فة أثارت احتجاج القنصـ مقاالته عن
ــعد زغلول في  مت لســـ ان عرف حفلة التأبين التي أق ة. و ه الخطاب الفترة، مواه

ات من تقالي عده. و ه المدينة، وخطب أبوه، وخطب هو  د الصــحافة أن تشــير إل
ــغير) وتســـميّ  الشـــقير الصـ ة في  ( ان يدعى للخطا والده (الشـــقير الكبير). و

اً  ير جد ات. وقد دفعه إعجاب الناس بخطابته إلى التف ــ ــ ـــفر  مختلف المناسـ الســ
معهد الحقوق لدراسة المحاماة.    إلى القدس، وااللتحاق 
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ان المعهد في 1928ةبل الشــقير في معهد الحقوق في القدس ســنقُ    . و
ه  ــاتذته والمحاضــــرن ف ه مســــائي، ومعظم أســ ــة ف ة، ونظام الدراســ و ــ حي المســ

بير من الطالب اليهود. ه عدد  ان ف   من البرطانيين والصهيونيين، و

ـــغــل وقــت فراغــه في النهــار، فوجــد عمالً     ــــ ــ ــ شـــ في جرــدة (مرآة  حــاول أن 
صـــدرها بولس شـــحادة. وقد  ،الشـــرق) ان  ــلّ التي  مه هذا أمر إصـــدارها مرتين سـ

قدم له الطعام. و  نه عنده، و ــ ــ ســـ ــبوع من دون أجر، على أن  ــــ ذا بدأ هفي األسـ
اً  اته، صحف اً  صفحة جديدة من ح اس   في المساء. حقوق في النهار وطالب  وس

ة     ة الوطن عة الحر ـــــي، وعلى طب اســــ ـــــ ــ ـــع الســ ــــ أطلعه عمله على الوضــ
ساطتها، ف تها و عفو ة،  ة المنظمة. الفلسطين ة الواع ة الصهيون ي مواجهة الحر
ه في الجردة مزاراً  ت ة  وقد غدا م ــ اســ ــ اب القدس وغيرها، وندوة ســ ــ لعدد من شــ

ـــهيوني، وتردّ  ــــ ــــ ــ ــا أمر تفـــاقم الخطر الصـ ـــة لهم، يتـــداولون فيهـ ـــة الوطن  الحر
ة، وانقسامها بين مجلس   *.ن ومعارضينيّ يالفلسطين

ــقير جردة ــ ــ ــــتقلة، التي (مرآة  وقد جعل الشـــ ــ ــرق) منبرا للدعوة المســـ ــ ــ الشـــ
ليز، وتدعو إلى نبذ الزعامات  ــامات، ومهادنة اإلن ــــ ــ ــ ــــ ترفض الخالفات واالنقسـ

                                                           
ة المجلســيون: * ة إلى المجلس اإلســالمي األعلى. نســ دون لألســرة الحســين ان  وهم المؤ التي 

ــــالمي األعلى.بيدها  ــ ــــــة المجلس اإلســ ـــبين دينيين:اإلفتاء ورئاســ ــ ــ ــون  أكبر منصـ ـــ ــ أما المعارضـ
، عض األسر األخر مثلون  ما النش ف انت تقف معارضة لنفوذ األسرة.وال س ة.التي   اشيب
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ة لتحلّ  انت أول مقالة التقليد ة،  و ــا ادات شـــ م أيها عنوان "تقدّ  له فيها محلها ق
اك من الميدان ".   الشاب واطرد أ

  ، ســبب مقاالت الشــقير وحاولت الســلطات تعرضــت الجردة للضــغو 
ــة  ، لم يبلغ الحــاد ـــقير ــ ــــ ــ ــ س تحررهــا، أ الشـ حجــة أن رئ ــة إغالقهــا  البرطــان
ة التي تثبت، أو  اب، وجمعوا العرائض والتقارر الطب ــــــ ــــ ــ ـــرن، فثار الشــ ــ ــ ــــ والعشـــ

قي في عمله. تدّ    عي، أن أحمد الشقير فوق هذه السن، فأ

 ،الفلســطيني) في النشــا الوطني 1928شــارك الشــقير في ذلك العام (
ان على  ان همّ أالذ  ارز. و ه دور  اب ف ان للش ه أن يزول االنقسام شده، و

ة  ادة هذه الحر ة، وأن يتولى الحاج أمين الحســـيني ق ة الوطن من صـــفوف الحر
اشــــرة، وفي الظاهر ودون تســــتّ  هاجمه، علّ م ان ينتقده، و ه يتحرك لهذه ر. لهذا 

ة.   الغا

ــر الشــــــقير المؤتمر ا  ــــنةحضــــ ع في القدس ســ ــا ــــطيني الســــ  1928لفلســ
اً  ـــــحف ــــئت جمعّ صــ ــطين، على غرار . ولما أنشـــ ــــ ـــلمين في فلسـ ــ ان المســ ـــــ ات الشــ

ان عضوا في وفد القدس إلى المؤتمر رة، و الذ  ،مصر،راقت للشقير هذه الف
ع أنحاء البالد. وقد تلّ  ات في جم س هذه الجمع ه تأســــــ ثيرة تقرر ف قى دعوات 

دعو إلى من مدن فلسطين إللق ان يلهب الحماسة، و ة، و اء المحاضرات الوطن
عيداً  جمع قو الشـــعب للوقوف في وجه ة،  عن النزاعات  االســـتعمار والصـــهيون
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ـــــم النبي  ـــــرطة في أثناء موســــ ــ قع في أيد الشــ اد  ة. و ة والمحل ة والطائف العائل
ينة زمنا، واســتأنف السموســى في الخليل، فعاد إلى القد  دراســة ليالً ، والتزم الســ

  . نهاراً  والصحافة

األحداث الو  ـــقير  ــ ــ ــ ــته، وازداد طنزاد التحام الشــــ ــ ــ ــ ــــ ة بتأثير عمله ودراسـ
ار المؤتمر الصــــهيوني في  ــلتهم أخ عد أن وصــ اب،  ـــاطه، مع غيره من الشــــ نشـ
عد حادثة  ـــة  ــ ــ ة، خاصـ ة الوطن اة في الحر عث الح ت الدعوة إلى  ميونيخ، وقو

ـــرف ــــفت  .*البراق الشـــ شــ ة في نفس التي  للعرب الخطر الداهم. وقد زادت الرغ
ــــاك بزمام  ــ ة جديدة تتولى اإلمسـ ادة وطن ام ق اب، في ق ــ ــ ، ونفوس الشـــ ـــقير ــ الشــ
ـــهم على مناط البالد المختلفة، لبث الوعي  ــ ة، فقرروا توزع أنفســـ ة الوطن الحر

ا وفي لواء الجليل، فصـــار يتنقل في ان نصـــيب الشـــقير العمل في بلده ع ها. و
ة معاً ينهماب ــهيون ــتعمار والصــ دعو إلى مقاومة االســ ، والى التخلص ، يخطب، و

ة.   من الزعامة التقليد

ا، في   ، ونقلوه إلى قرة الزب، قرب ع اعتقل وجال الشـــــرطة الشـــــقير
ــــاهرهم وتزوّ  ــــة العمر، إذ صــــ ــ انت فرصــ . و ـــعد ــــ ج إقامة جبرة في بيت آل السـ

                                                           
ــمونه حائ  * ــ ــ ســ ـــــبب اعتداء اليهود على حائ البراق، الذ  ســـ ـــــرف  تفجرت ثورة البراق الشـــ

ى في  ة عّمت أنحاء ام و24/9/1928الم ة سلسلة من الحوادث الدام لسطين، فن ذلك بدا
لغ  م.24/8/1929تها في اصطدامات ت ذرو و
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ـــي ــــ ــيدة نســ ــ ـــ ـــعد ، بنت عبد الفّ ةالســ ــ ا، تاح الســــ ة ع س بلد أنجبت له أوالده و رئ
  .ةالستّ 

عد انتهاء االعتقال، واعتزل العمل في جردة  الشــقير  عاد إلى القدس، 
ـــرق) عام  ـــنة الثالثة في  ، ليوّفر1930(مرآة الشـــــ ـــ ان في الســ ـــــة. و الوقت للدراســـ

ــاس مغنم تــب المحــامي مغنم ال م بــدون  *معهــد الحقوق عنــدمــا التح للتمرن 
ثيراً أجر. وقد أف من العمل مع المحامي مغنم، إذ أعطاه الكثير من  اد الشــــقير 

القضاة والمحامين، ووجد في عمله متعة ولذة أسرار المهنة، وتعّ  رف عن طرقه 
عض الوقت ـــغلتاه،  ــ ـــة عن  ،شـ اســـ ـــــ ـــــة.لكنه ما لبث أن عاد إلى السـ اسـ ـــــ عن السـ

ات للتحقي في  **ا وصــلت إلى فلســطين لجنة شــومطر المحاماة عند اضــطرا
ة ان المحامي مغنم أحد األمناء الثالثة للجنة العر ادة  ،البراق، فقد  انت الق و

ة أمام لجنة شو س القض ة تتولى  ذلك  ،الفلسطين ة عن شعب فلسطين، و ا ن
سهم في إعداد ملف ح للشقير أن  ة أت ة ضعف  ،القض شفت له هذه المناس و

ــــائلهم في الدفاع عن ــــ ـــعف وســ ــــ ه في  ،حقهم العرب، وضـــ أس  وقد قام بدور ال 

                                                           
ة، حيث درس الحقوق، ثم عاد إلى من أبناء رام هللا * ات المتحدة األمر ، هاجر إلى الوال

 فلسطين وعمل في المحاماة.

ة عيّ  ** ات، لوضــــع لجنة تحقي برلمان ـــطرا اب االضـ ــ ة للتحقي في أســ ومة البرطان نتها الح
ات التي  سها (والترشو).تالتوص اسم رئ  حول دون تكرارها. وقد سميت 
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ما مراســالت الحســين ة وشــرح وثائقها، وال ســ ة الفلســطين ح تارخ القضــ  -توضــ
ماهون  ة.  ،ن البرطانييني، للمحامي***م   اللذين اختارتهما اللجنة العر

ة   ة الوطن الحر ـــقير  ــ ـــلة الشــ ـــ ت صـ قادتها في أوائل الثالثين ،قو ات، و
تب المحامي ين والمعايمن المجلس رضين والمستقلين على حد سواء. وقد ترك م

تب المحامي عبد الهاد ة، على  ،مغنم إلى م اب ماد ة وألســــ ــ اســ اب ســــ ألســــ
تــب  تــب األول، ألن م ـــبهــا في الم ـــ ــــ تســــ ــان  ــة التي  الرغم من المقــدرة المهن

غلّ  اسي على الجانب المهني. وقد أثار هذاالمحامي عبد الهاد   ب الجانب الس
ان الشيخ ياالنتقال والده، ألنه في نظره انتقل إلى صفوف المجلس ين، في حين 

  أسعد من قادة المعارضين. 

ــــة أخر للعمل في إعداد مل ــ ــ ـــ ــ ـــــقير فرصـ ــــ ــــ ة  فوجد أحمد الشـ ــ ــ ـــــ ــــ القضـ
ة ـــطين ـــطيني إلى لندنالذ ،الفلســ ان قد * حمله الوفد الفلســ ح، و ــاً  أصـــــ ــ  متمرسـ

ة ـــــ ــ ــ انت  ،فمن خالل عمله في المل ،بتارخ القضـ ـــو. و ــ ــ الذ قدم إلى لجنة شـــ

                                                           
ماهون، المندوب السامي مراسالت جرت *** ة الحسين ين علي، وم البرطاني  بين شرف م

ة عام   .1916في القاهرة، قبل الثورة العر

ــيني، الذ ذهب إلى لندن  * اظم الحســــ ـــى  ـــة موســـ ة برئاســـ ـــطين ة الفلســـ ة الوطن هو وفد الحر
ة ا1930أوائل عام  ومة العمال ان الح أر لجديدة التي ، اثر صدور تقرر لجنة شو، واجتمع 

ة  ث هناك قرا ة، وم رجال الصــحافة، لشــرح المطالب الوطن ان يترأســها رامز ماكدونالد، و
 .شهرن، بيد أن مهمته لم تل نجاحاً 
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ـــاً  ضــ ــــاهمته الكبر أ ، الذ  مسـ تب المحامي عبد الهاد من خالل عمله في م
ة ة أمام اللجنة الدول ـــطين ــ ة الفلسـ ــ ــ ت إلى دالتي وف ،ان يتولى الدفاع عن القضــ

صدد البراقز للفصل في الن ،فلسطين   .*اع القائم بين العرب واليهود 

ــقير ازداد تمرّ    في  ات، خصـــوصـــاً المحاماة في أوائل الثالثيني فس الشـ
ة الثورة ا الوطن ـــا ــ ـــلطات لّ التي خ، ميدان القضــــ ــ فتها ثورة البراق، وما رفعته الســــ

ا ضد الوطنيين. وقد اشترك في عدد منها، وشهد محاكمات  ة من قضا البرطان
ا مع وعطا الزر ومحمد جمجموم، وزارهم غير مرّ  فؤاد حجاز  ــجن ع ــ ة، في ســـ

م اإلعدام فيهم. ،وفود المختلفةال انت تزورهم قبل تنفيذ ح   التي 

عد ذلك. ثم راحت  ـــــة ولمعهد الحقوق زمنا  ــ ــــقير للدراســـ ــــ ــــرف الشــ ــــ انصــ
ــتفحال  عد اســ ما  ــ ــا الوطني العام، والســ ــطين تشــــده إلى ميدان النشــ أحداث فلســ

ة، ومج ـــامي الجديد واكهوبأمر الهجرة اليهود ــ ـــعى **يء المندوب السـ ، الذ ســـ
ـــــ ل ـــلطة. وقد نشــ ــ ـــر الكبيرة إلى الســ ـــ ة، والجتذاب أبناء األسـ ة الوطن ع الحر تمي

ــعور  ــ ــ ــــ قا الشــ اب للوقوف في وجه هذا الخطر، وٕا ــ ــ ـــــ ـــقير وأقرانه من الشـــ ــ ــــ الشـــ

                                                           

، وأُ *  ـــلمين للحائ ة المســـ ـــالمي، وأعلن تقررها ملك ــ اليهود  عطىِ أيدت اللجنة ح العرب اإلسـ
 ح الزارة في أضي الحدود.

فتنا هو **  .1931/  7/  13نت جنرال آرثر جرانفيل واكهوب. وقد جر تعيينه في الل
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ة  حملة توع ام  ما بينهم، واتفقوا على الق الوطني، فعقدوا االجتماعات الكثيرة ف
ان نصيب الشقير فيها منطقة القدس.  ،   بر

ــــتقاللو   ـــس حزب االسـ ة.  *لما تأســ ة الوطن نفخت روح جديدة في الحر
ــترك في معظم  ــــ . وقد اشـــ ــقير ــ ــ ـــــدقاء الشـــ ــ ـــــو هذا الحزب من أصــ ـــســــ ــ ــ ان مؤســ و
عته، ينفر  طب ان،  ه، ألنه  ة، لكنه رفض االنضمام إل اجتماعات الحزب الوطن

ة واألحزاب.   من الحز

الشقير مع ، وذهب **ثر الحواالوقت حدثت قصة عرب واد في ذلك 
عة، فأذهلهم ما رأوا،  حققوا في هذه الكارثة على الطب نفر من المحامين العرب ل
ة  س ينذرون مئات العائالت العر ــــنتهم، وهم يرون رجال البول ــــ ــ وعقد الحزن ألسـ

                                                           

م في*  ــــتقالل القد ــ ـــــه عدد من رجاالت حزب االســ ــــســـ ــ ة 2/8/1932أســ اب الحر ـــــ ــ ، لتجديد شـ
حيث يدخل في منهجها محارة االســـتعمار البرطاني  ح ســـيرها  ة وتصـــح ة و الوطن الصـــهيون

عد انت حتى ذلك الوقت تجاهر  عد أن  .معا،  ة فق  اء الصهيون

 ** ، ــــــارة ونهر الفال ســ ــطيني بين ق ـــ ــ ــــاحل الفلسـ ــ ــي عرب واد الحوارث على الســ ــ تقع أراضــــ
ــاحتها  ـــ نها  400. 000ومســـ ــ ــ انت تســــ ان  25 46دونم،  ـــرة الت ـــ ة، وهي ملك أســ ــرة عر ــ ــ أســ

ـــان/ إبرل  ـــ ــ ــ ـــ سـ ـــــي في المزاد العلني في ن ــ ـــ ــ ة طرحت األراضــ مة مأمر من  1929البيروت ح

ميتنابلس، وفاء ل ا ـــتراها الكيرن  ـــرة المالكة، فاشــ ــيين على األســ ـــدرت ، دين يهود فرنســـ وأصــ
ماً  مة ح ــــــرطة على الرغم من مقاومتهم أمر  المح ــ ــ ـــ قوة الشـ طرد العرب منها. فاجلوا عنها 

 اإلجالء.
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ـــهم. وفي المؤتمر القومي الذ عُ  افا في آذار الجالء عن أرضــــ ، 1933قد في 
ة عل ة الوطن ــره رجاالت الحر ــ ــ ــ ــــ ، وحدث وحضــ ـــقير ــ ــــ ــ ــ ى اختالفهم، خطب الشـ

ه  ه ينتهى إل ــا ــــ ـــير مشــ ــــ ما رأ في واد الحوارث، وحذر من مصـ ــــرن  الحاضــــ
شـــــر  ع الزعماء،  ة تضـــــم جم ام جبهة وطن ــطين، ودعا إلى ق ــ العرب. في فلسـ

ومالتخلّ  ــبهم الح ة. وقد أثارت دعوته هذه التوتر بين الحاضـــــرن، ي عن مناصـــ
ة يروح هو ضح ادت تقع معر حمونه و اب  ه عدد من الش يتها، لوال أن أحا 

خرجونه من القاعة.   و

ـــة المحاماة في معهد الحقوق أواخر عام     ــ ــــــقير دراســ . 1933أنهى الشـ
ــــة  ن من ممارســـ ــاة البرطاني، حتى يتم ــــ ـــي القضـ ـــ تب قاضـ مين في م وحلف ال

انت  بالمحاماة. أح ة  ة الوطن ـــقير المحاماة، وانغمس فيها، لكن الحر ــ ــــ ــــ الشـ
ه حيناً  ت ــترك في  تقتحم م ة الكبر واألولى. وقد اشــ عد حين، فهي عنده القضــــ
اظم ، 13/9/1933التي جرت في القدس في  ،المظاهرة الكبر  وقادها موســـى 

ـــاهرة التي  ـــيني، وفي المظـ ــ ــ ــ ــــ ــاالحسـ ـــا بتــــارخ  نظمتهــ ــــافـ ــة في  ــ ــذ ــة التنفيــ اللجنــ
ضــاً 13/10/1933 اظم الحســيني أ ان الشــ، وقادها موســى  من  قير واحداً . و

ـــلطات  ،المحامين العرب الذين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين الذين زجت بهم الســـ
ة في السجون    حين قمعت هذه المظاهرة .  ،البرطان

ـــقير  ــترك الشـ شــ ـــا الحزي في تلك الفترة، لم  وعلى الرغم من قوة النشـ
ه، ولم ينضـــم إلى أ حزب الحاجة إلى جبهة وط ،ف ان يؤمن  ة واحدة. ألنه  ن
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االً  ان م ل عام،  شــ ة تصــدر عن أ حزب، لكنه،  رة وطن ل ف ســاند  ان   و
ا اً *بإلى الحزب العري وحزب االستقالل وحزب الش فهم سب ن  لوجود  ، ولم 

ة األحزاب.   ق

ـــقير في عام  ه بنت عبد  1933عقد أحمد الشــ ــي قرانه على اآلنســـــة نســـ
ان جرئاً  . و ــعد ــ ــ ــ ثيراً في ال الفتاح الســـــ ــر  ــ ــــ ســـــ ة وحفلة عقد القران. ف من  خط

ـــان  ــ سـ ــــافر أول ن ة الســــــائدة آنذاك. وقد ســ ــــه  1933التقاليد االجتماع مع عروســ
ا. لقضاء شهر العسل في طبرة، مفضالً    ذلك على السفر إلى أورو

اً  1934أمضــى عام   عد في عمل متواصــل ســع  وراء الكســب والرزق، 
ـــــؤوال عن عائلة. وقد أنجب ــ ــ ــــ ح مسـ ـــــ ـــــ ــ  آذار أواخر ،ت له زوجه أولى بناتهأن أصــ

اظم 1934 ـــــى  ع جثمان موســــ ــــي ــ ــ ـــارك في تشـ ــ ــ شــ ـــقير في القدس  ــ ان الشــــ ، و
  الحسيني.

ا العمل من   ـــغيرة، دن ــ اه الصــ ـــقير من دن ــ أخرجت األحداث العامة الشــ
ا الوطن حين جاءه يوم  ة، إلى دن اة الرخ أ اســتشــهاد 11/1935/ 10أجل الح ن

                                                           
اب إلى  * ـــــ ــ رة حزب الشــ ــــــطيني في ترجع ف ــ اب العري الفلسـ ــــ ــ حث  1/1/1932مؤتمر الشـــ ل

ع الم م وتشج ة شؤون التعل ة، ومشروع صندوق األمة، وأمور الراضة والحر صنوعات الوطن
فاً شــالك ان المؤتمر رد ة. و ان خاص برئاســة  ف حزب ذ  ة، ثم صــار يبرز  ة الوطن للحر

 عقوب الغصين.
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فا. وعلى ســــّ وقد اشــــترك في جنازة الشــــهيد الق ام.الشــــيخ عز الدين القســــّ  ام في ح
اً  ـــــام خطي ــــ ــــيئاً في الجامع وواعظاً  الرغم من معرفته القســــ ــــ ــــ ن يدر شـ عن  ، لم 

ثورتـــه . وقـــد عرفهـــا، وعرف رجـــالهـــا، عنـــدمـــا تطوع مع زميلـــه المحـــامي معين 
ة أفراد جماعة الق ق ــي، للدفاع عن  ــ ــــّ الماضــ  ام في مدينة جنين، فأعجبته الثورةســ

مانهم وهدو القسّ  ساطتهم وٕا ة، وأثارت نفسه شجاعة رجالها و هم، وأفاد الكثير ئام
  من دروس هذه الثورة الرائدة.

ة أواســــــ   اب، في حمالت التوع ، مع غيره من الشــــــ ــــقير اشــــــترك الشــ
ــتها في الثالثين ـــــ ــــ اســـ ـــــ ــ ــ ــــ ا بتبديل سـ انت تطالب برطان ات، تلك الحمالت التي 

ــه وقف الهجرة الصــ ــطين، و ثير التنقل، يخرج من فلســ م عمله،  ح ان  ة. و يون
، في جملة ما انبر له من  ،المحاكم إلى النواد ـــــر. وقد انبر ــ ــ حاضــ يخطب و

ــطين  ــ ــــات البرلمان البرطاني حول فلســ ـــا الوطني، إلى ترجمة مناقشــ ألوان النشـــ
ة.  ان ينشر هذه الترجمات في الصحف العر   آنذاك، و

ـــتن افا اســ ـــرت مدينة  ة في  اراً ولما أضــ ، 1936/ 15/4لألحداث الدام
لها،  العرب في المدينة، تضامنت معها مدن فلسطين  ة  وم طش القوات الح و
ة في مدينته، على غرار  س لجنة قوم ــ ــ ــقير في تأســــ ــــ ـــترك الشــ ــــ ا، واشـ وفيها ع
ــــطين إلى  ــ ــ ـــمال فلسـ ــ ــ ــــافر مع عدد من رجاالت مدن شــ ــــ ، وسـ لجان المدن األخر

ــال بزعماء ا ــ ــاء القدس لالتصــ ــ ة للعمل على توحيد الصــــــفوف، وٕانشــ ة الوطن لحر
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ــــال . وقد اتفقت الكلمة آخر األمر على تأليف اللجنة  ــ ــ ــ ة تقود النضـــــ جبهة وطن
ا في رالع   . 1936/  4/25ة العل

اً    ــلم ــراب ســ ــلّ بدأ اإلضــ ـــال مســ ح في ، ثم تطور إلى مظاهرات، فإلى نضـ
ـــاجم وتنسحب، تساعدها وتمدّ  ــ ــ ــــ ات تهـ ل عصا العون ش ة. وقد ها  اللجان القوم

ا. ولما  ع ة  ات واجتماعات اللجنة القوم ـــــ ــ ل مناســـ ـــقير يخطب في  ــ ــ ان الشـــ
ــت اإلقامات  ــ ، واعتقل الناس، وفرضــــــ ة حالة الطوار ـــلطات البرطان ــــ أعلنت الســـ
ــــهر تموز  ــــ ــ ــمخ ، ثم إلى الحمة في شـ ــ ــ ــــ ــقير ، ونقل إلى سـ ـــ ــــ الجبرة، اعتقل الشــ

ة اإلقامة الجبرة، 1936 من الحدود الســورة  هوقد جعله قر .حيث فرضــت عل
ـــورة ، وتولّ  ــلحة من ســ ــ طر عبور المجاهدين واألسـ ــــلة ومعرفة  ى مع على صـ

ار  هذا غدا المعتقل اإلج ع مناط الشـــمال . و رفاقه توزع منشـــورات  في جم
اً  موقعاً    واألردن وفلسطين . ةبين سور استراتيج

ــقير وجّ  ــ ة  ه المعتقلون في الحمة ، وفيهم الشـ ــالة الى اللجنة العر ، رســـ
ا قاف الثورة .  ووجّ  ،العل ة إل ــقير نفســـه يناشـــدونها رفض الوســـاطة العر ه الشـ

، حذره من الوقوع في الفخ البرطانيرسالة خاصة مطولة الحاج أمين الحسيني 
ـــرحة. واقترح عل ــمانات صـ قاف  الثورة بدون ضــ ان البد  إن -  هومن قبول إ

ــــراب فق قبول  –مر أمن  ــــ ــ ــ ـــدرت في  .وقف اإلضــ ــ ــ ــــ ــــ ـــا أصــ لكن اللجنـــة  العل
ــانــاً  11/10/1936 ينــةل ب ــــــ ــــ ــ ـــعــب ، دعتــه إلى اإلخالد للســ ــ ــــ ــ ــ على  ، اعتمــاداً لشـ
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ان مفاجئاً  ان الب ـــاء العرب . و ــــ ــ ــ ــمانات الملوك والرؤســــ ــــ ــــ للكثيرن ، وفيهم  ضــــ
  الشقير .

ــقير ، مع من عاد من المعتقلين  ــ ــ ــ ــــ مدنهم وقراهم ،  إلىعاد أحمد الشــ
ــتأن ــ ـــهراً وأســ ــى في القدس شـــ ــ عند قدوم اللجنة  ف العمل في المحاماة .  وقد أمضــ

ـة ـة البرطـان ـة ،  وآلم*الملك ـة الوطن قـادة الحر ه موافقـة اللجنـة تـ، التقى هنـاك 
ا على المثول  ة العل ة في  أمامالعر وقد اعتذر ، 26/2/1937هذه اللجنة الملك

ون في جملةله  أمينعن قبول دعوة الحاج  ين الع أن  رب ليتحدث عن المندو
تاب االعتذار ة وقال في آخر  ة القانون ة من الناح ـــــ معروف لد  يرأي" :القضـ

ـــماحتكم ،  وقد أبديت ــ ـــ ــ ــ ل حال فإن القانون  هســ في اجتماعنا األخير .  وعلى 
ــتعمار"ولما أصـــدرت اللج ة واالسـ نة الدولي لن ينقذ فلســـطين من خطر الصـــهيون

ة تقررها ــطينمقتر  **الملك م فلســ في  وعقدوا مؤتمراً  العرب، ، ثارت ثائرةحة تقســــ

                                                           
 .11/11/1936فلسطين في  إلىد وصلت قبرئاسة لورد بيل، و  *

ـــت ف 7/7/1937صــــدر تقرر اللجنة في  * * ة الالت ه، وأوصـ ـــو ــتحالة تسـ م الســ اع بين نز قســــ
 .العرب واليهود
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ـــــوا في لجنة اإلعالم 1937 /8/9في  *بلودان ــــ ـــقير عضــــ ــ ــــ ه الشــــ ــترك ف ــ ــــ ــ ــ ، اشـ
ة.    والتوع

عد مقتل أن ــــتعال  ة إلى االشـــ ـــطين ــ دروز حاكم لواء ثم عادت الثورة الفلســ
طاني ــــائهلّ ، وحُ **الجليل البر ـــــ ــــ ا، ونفي معظم أعضــ ة العل ا إلى ت اللجنة العر

شــل، وهرب الحاج أمين الحســيني، وجمال الحســيني إلى لبنان، ولوح  جزرة ســ
ــالح البرغوثي، وعند مغنم  ــ أ في القدس عند عمر صـ ، فاخت من لوح ــقير ف ــ الشـ

ـــر، ودبّ  ـــ ــــ ـاس مغنم. ثم قرر أن يلجـأ إلى مصــــ ـاً ال ـــفر متخف ــــ ــــ ــ . لكن ر خطـة للسـ
ه في محطة دير البلح، ف ـــت عل ــ ضــ ة ق ــلطات البرطان ــــ ، أعيد إلى غزة مقيداً السـ

ـــجناء  ــ ــــع مع السـ ا حيث وضــ ــجن ع ام، ثم نقل إلى ســــ ـــة أ ــــجن خمســـ وأودع الســ
ـــيين. و  اســـ ـــــ غيره من المعتقلين السـ ــوة  ــ ــع في المعتقل أســ ــ قل نالعاديين، ولم يوضــ

ــرن يوماً  عد عشــ ـــقير  ـــتاء  ىإلى معتقل المزرعة، حيث أمضــــ الشـ الخرف والشـ
ـــــلطات الحاكمة أن  ــ ــــ ت الســ ع. ثم أدر ال جدو من االعتقال، فأفرجت عن والر

اسي.  مارس أ نشا س   المعتقلين، وعاد الشقير إلى بيته على أال 

                                                           
ة،  * ع األقطار العر ــطين في ســـورا، وحضـــرته وفود من جم ه لجنة الدفاع عن فلسـ دعت إل

ة، وطالب بإلغاء  ــــاء دولة يهود ــ ـــ م، ومقاومة إنشــ ــ ـــــ ــ ــطين، وقرر رفض التقســ ـــــ ة فلســــ وأكد عرو
 .االنتداب وتصرح بلفور

 الناصرة مع حارسه.، في مدينة 1937 /9/  26في  **
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من دُ دُ  ، ف ــقير ـــ ــــ ــ ــ ــــمــال عي الشـ ــ ــ ــــ ــة في شــ ــة الوطن عي من رجــال الحر
برايد، حاكم لواء الجليل، وقد هددهم هذا  ير فلســـطين، إلى مدينة الناصـــرة للقاء 

حدث عن تارخ تف الثورة، فانبر الشقير يالعقاب وفرض الغرامات إن لم تتوق
يّ  فاحه حتى تتحق آماله. النضــال الوطني الفلســطيني، و ع  ن أن الشــعب ســيتا

مات  ولما خرج الشقير من عند الحاكم، أسرّ  بير أن التعل ـــري  ه موظف عـــ إل
ا. لذا خرج الشــــقير  ه الهرب وعدم الســــفر إلى ع اعتقاله، وان عل ـــدرت  قد صـ

ارت ا ه إلى طبرة، بدالً ســ ثم إلى ســمخ، فإلى الحمة، والحدود الســورة،  ،من ع
قه روحي الخطيب على عبور الحدو  ــــد ــــاعده صـ ــــل إلى  دحيث سـ القطار، فوصـ

ا بزوجته التي لم تكن تعلم عنه شيئاً  ، ومن هناك اتصل هاتف   .دمش

   ، اة الشــقير خاللها أســهم بدأت في ســورة ولبنان صــفحة جديدة من ح
ةق ــطين ــ ــــ ــــ ـــــ طيب في خدمة الثورة الفلســ ــ ــ ــــ إلى جانب إخوانه. وقد انتقل إلى  ،سـ

ة  ة الوطن ادة الحر ون على مقرة من ق ، ل ام قضـــاها في دمشـــ عد أ بيروت 
ة،  ـــطين ة الفلسـ ــ ــرح القضــ بير في شــ ــيني. وقام بدور  مها الحاج أمين الحســ وزع

تب المقاالت للصحف.  الصحفيين األجانب، و وعلى الرغم من فصار يجتمع 
ه، فالثورة عند  ــلو ــ ــلوب العمل، ألف، مع الوقت، أســـ ــــ مخالفته الحاج أمين في أسـ

ة، وال بد لها من قائد، وهو عند   الحاج أمين بال منازع.  هالشقير ضرورة قوم

ام عمره وأكثرها أحداثاً  1938ان عام  ان الثوار ينتقلون أجمل أ ، فقد 
عمل في الميد ، من نصر آلخر، فمضى  اسي واإلعالمي بهمة ونشا انين الس
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قادة الثورة جتمع  عض شــؤون الثورة،  ،و انوا يزورون بيروت أو دمشــ ل الذين 
م الكبير. م الحاج محمد وأبي إبراه   من أمثال عبد الرح

ة الكبـــر   الرغم من نجاحها  -وآلم الشقير أن ير هذه الثورة الفلسطين
ــــارها في الكثير من العمل ــ ـــ ــ ــ ا إلى التوقف عن تنفيذ وانتصــ ات، مما دعا برطان

م فلســـطين، ودفعها إلى إرســـال لجنة وود هيد ، والدعوة إلى مؤتمر *خطتها بتقســـ
ات -**لندن ه، وتسلك طر التصف   آلمه أن ير هذه الثورة تؤول إلى ما آلت ال

االت ـــينهم أخوه الطبيب أنور ،واالغت ـــ ـــ ان من بـ ، التي راح ضحيتها الكثيرون، و
ـــــراع حاد بين والئه للثورة، ووالئه  ـــه صـــ ثيرا، ودار في نفســـــ ه هو وأبوه  فحزن عل

ان رأســـها، أ أبوه، خصـــم ،ألســـرته من خصـــوم الحاج أمين الحســـيني.  اً التي 
ـــقير  ــ ــــ ه -لكن الشـــــ أخ بته  ــــاطه،  ظلّ  -على الرغم من ن ــــ ع نشــــــ مع الثورة، وتا

ا موفداً  ان فســافر إلى تر ســتطلع إم ادة ل العون والتأييد هناك، وقد وقع  من الق
ار في هذه المهمة ألن  ه االخت ـــمت إينينوعل ــــ ــ ــ مال أتاتورك وعصـ ـــطفى  ــ ــ ــ  مصـــ

ــــل خاللها  ــــ ع، اتصـ ــــاب ــــ ا ثالثة أسـ ـــقير في تر ــ ــ ـــــى الشــ قان لوالده. أمضــــ ـــد ــ صــــ
ــحافة،  ــــ ــــ عض ما فقده من الصــــ ــتعاد  ــ ــ ــ ــــ ـــال واســ ــ ــ ــــ ــ ة، وحاول االتصــ لغته التر

                                                           
سان/ إبرل  * ات التي تعترض تنفيذ مشروع 1938أواخر ن . وقد أشارت في تقررها إلى العق

ة إلى التخ ومة البرطان م، مما دفع الح  .1938/  11 /9ي عن المشروع في لالتقس

مس في  ** ة المجاورة  12/1939/  7عقد في قصر سان ج حضور ممثلين عن الدول العر
. وقـد ومم ــة من جهــة أخر ــالــة اليهود ــطين من جهــة وممثلين عن الو ـــــ ــ ـــ ثلين عن عرب فلســ

ع دون الوصول إلى نتيجة. ضعة أساب  استمر المؤتمر 
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العودة إلى  د آذاناً المســــؤولين، لكنه أخف في مهمته، ولم يج ة، فســــارع  ـــاغ صـ
اســي على أشــده ان النشــا الســ لمؤتمر لندن. وتوالت  اســتعداداً  ،بيروت، حيث 

ــور المؤتمر ـــ ـــطينيين على حضـــ ــ ــ  ،االجتماعات، وانتهت إلى موافقة الزعماء الفلسـ
ـــاً  ــ ســـ ون الحاج أمين رئ اً  على أن  ــم ــــ ــــر  اســ ــ حضــ ــــطيني، دون أن  ــ للوفد الفلســ

حملها الوفد  المؤتمر. وقد اشترك رات والدراسات التي س الشقير في إعداد المذ
ضـة لمراسـالت الحسـين إلى لندن، وأعدّ  ماهون. وظلّ  -دراسـة مسـتف الشـقير  م

ل ما  ،في بيروت إلى جانب الحاج أمين د الوفد في لندن  ـــاعد في تزو ــــ ــــ ــ ســ
. ه من نصائح ووثائ   طل

ــواً  ــ ـــقير عضـــــ ــ ن الشــــ ة الع لم  ــــر في اللجنة العر حضـــــ ان  ا، لكنه  ل
ض ة عن الكتاب األب ـــة واف ــ أ دراســــ ـــــدرته  *اجتماعاتها المهمة. وقد ه الذ أصــــ

ـــا في  ـــــطينيون 1939 /5/ 17برطـــان ــــ ــ ــ ــاء الفلسـ ـــه الزعمـ ومـــال  ،، واختلف حول
ــــــة  ــ ح قبول هذا الكتاب، على الرغم من معارضـ ــته إلى ترج ــ ــ ــقير في دراســـ ــ ــ الشـــ

ض هــذا  ــان مع مجيء  ذهــب طيّ الحــاج أمين لــه. بيــد أن الكتــاب األب ـــــ ــ ــ ـــ النســ

                                                           
ة المقبلة، على أساس إقامة دولـة  * اسة البرطان عد فشل مؤتمر لندن لوضع خطة الس صدر 

ــــنوات، مع ت ــ ـــر ســ ــ ة مســــــــتقلة خالل فترة انتقال مدتها عشـــ ــــــطين حديد الهجرة وتقييد انتقال فلســ
حدد موعداً  ـــه العرب ألنه لم  ــ ـــي. وقد رفضـــ ـــ ة فترة االنتقال، وجعل القرار النهائي  األراضــ لنها

ة بين العرب واليهود. ا، وعلى أساس نشوء عالقات طي  لبرطان



  
  
  
  
  
  
  
 

75

ا، ولجنة االنتداب في  ة العل عد أن رفضــته اللجنة العر ة،  ة الثان الحرب العالم
ة األمم، والمؤتمر الصهيوني.    عص

ة من الالجئين  ة طلبت السلطات الفرنس ة الثان مع نشوب الحرب العالم
ـــقير على اإلقامة في الق ــــر الفلســـــطينيين مغادرة لبنان، فعزم الشــ سـ ـــبب  ســ اهرة 

اة فيها ــحف في  ،الح ــ ــــ قرأ الصــ ـــار  ــ ــــ ادت مدخراته آنذاك تنفد، حتى انه صـ فقد 
األجرة.    بيروت 

ـــــَ  ــ م، وعلى عادته لم َ ســـ ــــيد الحاج إبراه ــــ ـــقير في القاهرة مع رشــ ــ ــــ ن الشـ
اً  ه  ،يتقاض رات ضـــعة أشـــهر يواصـــل النشـــا على قدر ما تســـمح له  وأمضـــى 

ـــع ،الظروف ــ ــ ــ تب أسـ ان يتردد على م لتقي هناك و د داغر في جردة األهرام، و
ان من بين من عرفهم آنذاك عبد  عدداً  ــورين واللبنانيين، و ــرين والســ من المصــ

  ام. الرحمن عزّ 

ادت تتوقف. ومات أبوه  ــطين، أو  ــ ــ ــ في هذه الفترة توقفت الثورة في فلســـ
ــنة  ا ســـــ ـــــ ـــهر شــ ــ العودة إلى 1940في شــ ة  ــلطات البرطان ـــمحت له الســـــ ــ ، فســ

عد خالي الوفاض. وقد غرق  فلسطين. عد أرع سنين من ال ه  ت وقد عاد إلى م
ــه،  ــدفقــت الخيرات عل بر أجره، وت ــه، و ــــحمتي أذن ــــ ــــ حر المحــامــاة إلى شــ في 

ة.    وانفرجت أزمته المال
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غيره من أبناء فلســـطين، مشـــغوالً   ، ان الشـــقير االً  و ار الحرب، م  أخ
لي اإلن ة  ا اب إلى عدم االنخرا في إلى األلمان ودول المحور ن ــ ــ ز. ودعا الشــ

ة ـــاعدتهم في الحرب. وقد  ،القوة الفلســــطين ليز إلى إنشــــائها لمسـ ـــعى اإلن التي سـ
ليز واليهود مع اقتراب رومـــل من  ،لمس الخوف والقل ــذين ظهرا على اإلن اللـ

ــهيونيون  ــ ـــــ الصــــ ة، ونشـــ الجيوش األلمان ندرة. لكن الهزائم بدأت تلح  ــــــ اإلســ
فت ان طالبون  مأل نفوس العرب. و ــطين، فأخذ الخوف  ــ اب الهجرة إلى فلســ ح 

جتمع مع أمثاله  ة، و ة والبرطان الشـــقير يجمع قصـــاصـــات الصـــحف الصـــهيون
ار  اهم في أخ تناقش وٕا ــرح، و ــ ــ شـ ان المثقفين من حين آلخر، يترجم و ـــــ من الشــ

ـــيد الحاج  ـــــ ان في بيت رشـ م العدو. وقد اقترح في أحد هذه االجتماعات، و إبراه
ة ع العناصـر الوطن ادة للشـعب الفلسـطيني تتمثل فيها جم ام ق فا، ق ألن  ،في ح

ـــار الحاج أمين  ــ ــــ ــ ة خارج البالد. وقد عارض االقتراح أنصــ قة غائ ــا ـــــ ــــ ادته الســ ق
م برجال األحزاب  ـــيد الحاج إبراه ـــيني. ثم اتفقت الكلمة على أن يتصــــل رشـ الحسـ

ة الوطن ادة الحر   ة ألن المرحلة خطيرة ال تنتظر التأجيل. إلنشاء هيئة تتولى ق

ـــدّ  ــ ان الجدل على أشـــ ــطين خبر اتفاق وفي حين  ــ ه، جاء من خارج فلســــ
ندرة لدراســـة إنشـــاء جامعة  زعماء العرب على عقد اجتماع تحضـــير في اإلســـ
ــــطين بذلك  ــعب فلســـ ــ ة. وقد اهتم شـــ ـــس الوحدة العر ة، ولوضـــــــع أســــ الدول العر

سبب الفاً بير  اهتماماً  شه. وتساءل أبناؤه عن موقعهم ،  ع ان  راغ الوطني الذ 
ــــة ـــطين ــ ــ ــ ــــ ــــة الفلسـ ــــة الوطن ــاع. واجتمع رجــــاالت الحر وفيهم  -من هــــذا االجتمــ
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ــا -الشــــقير  اشــ لدراســــة موضــــوع تمثيل عرب فلســــطين.  ،في بيت أحمد حلمي 
اً  -عد خالف -واتفقوا ار موسى العلمي مندو ة  على اخت عن األحزاب الفلسطين
 .لمهمةلهذه ا

ندرة في    ســافر معه إلى اإلســ عرض موســى العلمي على الشــقير أن 
ـــبتمبر  ـــــ ـــقير عن عدم الذهاب، لكنه ق، 1944أواخر أيلول / ســـ ــ ــــ  ّدمفاعتذر الشــ

ضاً  ــدم له أ ــ ــــ ــــ ــ ة، وقــ رة تشرح تطورات القض ع ملفاته التي أعدّ  للعلمي مذ ها جم
ــهيو  ــــ ـــهيوني والهجرة والمنظمات الصــــــ ــــ ــ ـــا الصـــ ــ ــ ــ ة. ثم توالت من قبل عن النشـــ ن

عقدان 1945و 1944اجتماعات الشـــــقير وموســـــى العلمي عامي  ، يخططان و
ة من جديد.  ة الوطن عث الحر   الندوات واالجتماعات ل

ة في  ا3/1945/ 22ولما ولدت الجامعة العر ن الشقير في القاهرة ، 
ــفر إلى *ة من االجتماعاتمقر على  ــ ــــ ه الســ عرض عل ــى العلمي  ــ ــ ــ . وجاءه موســ

ات مجلس جامعة الدول وا ــ تب عري هناك بناء على توصـــ س م ــ ــ شـــــنطن لتأسـ
قبول المهمّ  ــــقير  ــــ ــ ــ ة. وقد اقنع العلمي الشــ عد أن تبيّ العر نها مهمة ان له ة، 

ا من القاهرة  ــقير إلى ع ــ تب. وعاد الشــ ــس فيها الم ـــهر لكي يؤســــ محدودة ألشـــ
ا.  ستعد للسفر إلى أمر   ل

                                                           
اً  * ر القوتلي في هذه االجتماعات. ممثال شخص س السور ش  للرئ
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الطائ ا  ـــقير ، و 7/1945 /26رة في بدأت الرحلة إلى أمر ــــ ـــــ راف الشــ
ــرا،  ــ ــ ـــــ ـــي الخير وعوني الدجاني وعمر أبو خضـــ ــ ــــ ــ ــ فيها زمالؤه في العمل خلوصـ

ــــاء  ـــ ورك مسـ ــــلوا إلى نيو اً . و 1945 /3/8ووصــــ ـــــل هاتف ــ ــقير يتصـ ــ ــ  قد أخذ الشــ
ــنطن، وزار عــدداً  ــ ــ ــ ـــــ ـــين العرب في واشـ ــ ـــــ ــانوا يجيئون إلى  ــالمفوضــــ منهم ممن 

عض  ـــذلـــك زاره في الفنـــدق  ورك،  ــل عرينيو ــــ ــــ ــــ يين من أصـــ ـــان  ،األمر و
طلبون منهم المساعدة والعون. ع مهمتهم و شرحون للجم   الشقير ورفاقه 

ـــطس احتفاالً  ـــهر آب/ أغســ ــقير في أواخر شــ م في فندق  حضـــــر الشـــ أق
ة في بيروت.  ــتر دودج عميد الجامعة األمير ــــ ــــ ــ ــتورا لتكرم المسـ ــ ـــ ــ ــ والدورف اســ

اً عي اوتكلم عدد من المثقفين العرب، ودُ  المه قاســ ان  أحال  لشــقير للكالم، ف
ة  ــ ــ ــــف من حقائ القضــ شــ ما  ــاؤم  الحفلة إلى جو قاتم، وأثار موجات من التشــــ
ا،  امه األولى في أمر ، في أ ــقير ــهد الشـــ ة واألخطار المقبلة. وقد شـــ ــطين الفلســـ
ارها.  نجرفون مع ت يين، يخشــــونها و ة التي تجعل األمر طرة الصــــهيون قوة الســــ

ي في واشـــنطن، وعجب للفوضـــى فيها، وشـــهد إ حد جلســـات الكونغوس األمر
يف ة.  ورأ  اسة األمر عد مضيتصنع قرارات الس اً  و سافر إلى  شهر تقر

تب هناك.   واشنطن إلنشاء الم

تب الع  ــبتمبر  ريبدأ العمل في الم ــــ ــهر أيلول/ ســ ــ ة شــــ  1945في نها
اً  وعقد الشـــقير مؤتمراً  ة افتتاحل صـــحف اناً  مناســـ تب، وألقى في بدايته ب ، ثم الم

ان معظمهم من اليهودأخ ـــحفيين الكثيرة، و ـــــ ــئلة الصــ ــ ــــ الذين تعمدوا  ،ذ يتلقى أســ
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ـــرات  ــ ــ ــــ عد نشـ ما  ما أهملت ف ار المؤتمر،  ــحف أخ ـــــ ــــ إحراجه . وقد حجبت الصـ
انت  ع الصــــحف واإلذاعات، فقد  ــلها إلى جم رســ صــــدرها، و ان  تب التي  الم

لها  اً وسائل اإلعالم  ة. تقر طرة الصهيون   واقعة تحت الس

ـــرن الثاني / نوفمبر   ـــهر تشــ ــف شــ ــ ــقير في منتصـ ــ إلى  1945قدم الشـ
ــة في اإلذاعــة، موجهّــ  ــالعر لمــة  ورك إللقــاء  ة إلى المهــاجرن العرب. وقــد نيو

ــــة والنخوة والعواطف الجّ  ــ ــ ال على زاره عدد منهم، ورأ فيهم الحماسـ ـــة واإلق ــــ اشــ
ان ذلك  ات. واشــــترك في الشــــهر نفســــه ما يجب أن يدخر للملنز عنده التبرع، ف

ة، حول  س الموالي الصـــهيون ورك مع القس وندل فيل في مســـاجلة من إذاعة نيو
ة. ة الفلسطين   القض

اخرة، وزار أســرته في  29/11/1945يرجع الشــقير ف ال الى فلســطين 
ا، وعاد في مطلع  ة للسفر إلى القدس 1946ع ه ثان   . حزم حقائ

ه  متميزاً  جديداً  عاماً  1946ان عام  ــ ف ة، نشـــ ــطين ة الفلســـ في القضـــــ
لو ن و الصـــهيوني فاد لجنة التحقي األن ة. وقد عقد العرب  -عد أن تقرر إ أمر

، واتفقوا  ة، واجمع زعماؤهم على عدم مقاطعة لجنة التحقي االجتماعات الوطن
ــ ــ ــــ ــ شـ ة  ــ ــ ــــ ــ ا القضـ ة العل  ،ل عام أمام لجنة التحقيعلى أن تعرض اللجنة العر

ة التخصصّ  عرض الجوانب التفصيل تب العري  قوم الم   ة. وعلى أن 
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تب العري في القدس مراراً    ، يتشـــاورون اجتمع الشـــقير وزمالؤه في الم
، وأعدوا ملفاً  راجعون التقارر والوثائ ــخماً  و ــ ــ ــــ ــ اً  ضــ ة  مبو ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــا للقضـ ــــ ــــ ومفهرســـ
ليزــة. وقــد  ــاللغــة اإلن ــة  ــــطين ــ ــ ــــ لوالفلســ ــة عملهــا في  -بــدأت اللجنــة األن أمر

ا / فبراير  ـــهر شـــــ ة. ثم 1946القدس في شــ ــهيون ـــتمعت إلى زعماء الصـــ ، واســ
عد أن قدّ  ة لالستماع إلى العرب . و ح ان المس ة الش م جمال اجتمعت في جمع

ة، ق ة للقضــ تب العري دّ الحســيني وعوني عبد الهاد عرض اللجنة العر م الم
ون للجنة أعدّ الملف الذ  ه أن  ــيلي، رفض ف ــ ـــــ ان تفصــ ــقير بب ــ ــ ــ ه. وأدلى الشـــ

ين أن القصـــد من المثول أمامها  ــعب الفلســـطيني، و الح في تقرر مصـــير الشـ
ة ، وقد دار بينه  ــطين ــــ ــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ ــ عدالة القضــ هو إفهام الرأ العام العالمي فق 

يّ  او ــــل ــــ ــ ــ عادته، صــ  ، ــقير ــ ــــ ــــ ه الشــ ، قو ن اللجنة نقاش وجدل حادان، وقف ف
ان.   الحجة، سرع البديهة، واضح الب

لو  ـــــدرت اللجنة األن ــ ــ ــــ ــقير في القاهرة يوم أ صــ ــــ ــــ ــ ان الشــ ة  -و أمر
ـــان/ إبرل  ــــ ســـ ة بإدخال مائة  ،)1946تقررها (ن ـــــ ــ ــ متجاوزة الح العري، موصـ

ــطين فوراً  ــ إلغاء القيود ألف يهود مهاجر إلى فلسـ ة، و إطالق الهجرة اليهود ، و
ة األر  ثر على ملك لة إلى أن  ة مدة طو وضــع فلســطين تحت الوصــا اضــي، و

له نسفاً  ان ذلك  ض سنة  عدد اليهود فيها. و   . 1939للكتاب األب

ار / مايو  ـــقير إلى القدس في أوائل أ ــــ ـــعب 1946عاد الشـ ـــ ، فوجد الشــ
ة  ـــهيون ــ ــ ة الصــــ انت األعمال اإلرهاب اج، على حين  ـــطيني في ه ــــ العري الفلســــ
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ـــدّ  ـــ ــــ تب العري في القدس و ها. واجتعلى أشــــ ــاء الم ــ ــــ ــــ عدد من ٕالى مع إلى أعضــ
ـــــوا إلى انه ال بدّ  ـــــ من الكفاح  العاملين في الحقل الوطني، وتدارسوا األمر، وانتهـــــ

ـــلح، وال بدّ  ــ ــــلي  المسـ ـــقير مراســ ــ ة لهذا الكفاح. وقد دعا الشـ من دعم الدول العر
تب العري، واتفقوا على ال ة إلى الم ة والعر ـــطين ـــ ــ ــ ــحف الفلســـ ـــ ــ ــ حملة الصــــ ام  ق

ة تدعو للكفاح المسلح، وإلنشاء لجان طوار في البالد.   صحف

ـــاء العرب إلى عقد مؤتمر في ولما تناد الملوك و   ــــ ــــ ـــــاصأالرؤســــ ــ ــ ــــ   نشــ
ة، طلب 1946 /28/5( قرب القاهرة) في  ـــاء جامعة للدول العر ـــــ ــــ ــــأن إنشــ ــــ شــــــ

ه إلى القاهرة ر القوتلي من أحمد الشــــقير أن يواف ــ ــور شــ س الســ ون ل ،الرئ
س القوتلي  ة. وقد اطلعه الرئ ة الفلســــطين ــتشــــيره في شــــؤون القضــــ ســ ه  إلى جان
ــاص قبل  ــ ان الختامي لمؤتمر أنشـــ ــــطين في الب ة فلســـ ـــــ قضــ على الفقرة المتعلقة 

يّ نشــره، فاعترض الشــقير على نصــّ  س *ن جوانب الضــعف فيهاها، و ، لكن الرئ
أنها ــارحه  ــ غة القوتلي صـــ ـــــ ال يوافقون  وٕانهممؤتمرون، التي أجمع عليها ال ،الصــ

ان شار في الب .  إلى على أن  ما ير الشقير   دور االتحاد السوفييتي 

ـــــة في بلودان (في 6/1946/ 8وفي    ــــدول العر ـــة الـ ــامعــ ـــد مجلس جـــ انعقــ
ان  سورة)، وحضر اجتماعات المجلس وفد فلسطيني ترأسه جمال الحسيني، و

. وقد اعتذر الشقير عن االشت ه الشقير ا ف ة العل ة الهيئة العر راك في عضو
                                                           

ــر ال * ــ ــ ـــ ــــقير على قصـ ــ ـــ ات اعترض الشـ ا والوال قتين) برطان ــــد ــ ـــ ر الدولتين (الصـ ان على ذ ب
ذلك اعترض على عدم اإلشارة إلى مسألة البترول.  المتحدة وتجاهل اإلتحاد السوفييتي. 
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ـــاد إلى  ــاحرن، وعـ ـــطينيين المتنــ ــــ ــ ــ ـــا مؤتمر بلودان من الفرقين الفلســـ التي ألفهـ
  .العمل في الحقل الوطني مستقالً  فلسطين، مؤثراً 

تب العري في القدس، في الوقت الذ أخذ        ع الشقير نشاطه في الم تا
تسع في  ه اإلرهاب الصهيوني يزداد و ع أرجاء فلسطين، ومن ذلك حادث ف جم
تب العري. 17/6/1946تفجير فندق الملك داود في القدس في  القرب من الم

وقد التقى الشقير بجمال الحسيني وموسى العلمي، وتدارسوا األوضاع القائمة، 
عد أن طال انتظار المدد العري.  ة لطلب العون،  وارتأوا السفر إلى األقطار العر

الملك عبد العزز آل سعود، ومن وسافر  عد يومين إلى الراض، والتقوا  ثالثتهم 
غداد. ثم اتجه الشقير  وحده إلى دمش لتأمين نقل السالح  هناك اتجهوا إلى 

  من العراق عبر الحدود السورة.

لّ     ف الشقير التوجه إلى القاهرة لالستزادة من العون. ولما وصلها وقد 
ا في رحلة مثيرة، وحلّ ان الحاج أمين ا ــــيني قد عاد من ألمان فاً  لحســ ــ ــ على  ضــ

الً  ، وامتد الحديث بينهما طو ــــقير ــ ــ ــــ ـــر المنتزه. وزاره الشــ ــــ ــــ ــ  الملك فاروق في قصـ
ر له المفتي دفاعه ــ ــ مه إلى  وشـ ــــل ة بتسـ ــهيون ــ ا عندما طالبت الصـ عنه في أمر

م الشـــعب الفلســـطيني وت ــقير للمفتي مســـألة تنظ حه، الحلفاء. وقد شـــرح الشـ ســـل
غداد ودمشــــ والراض، وأكدّ  وما تمّ  ــطيني مجمع على  في  له أن الشــــعب الفلســ

زعامته . وحاول الشقير جهده أن يزل مخاوف الحاج أمين من موسى العلمي 
ة  اتب العر ــائي والم ــــ ــــروع اإلنشـ ة له في المشـــ عض الدول العر ــاندة  ومن مســـــ
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ة منها في انتزاع الزعامة من المفتي. وقد  ــقير عن العلمي أمام رغ ــ ــــ ــــ دافع الشــ
ــطينيين المفتي، وهّ  ــ ــ ــــ ع الفلســـ عد، هو وجم ما  ، ف أ لقاء بين الرجلين، لكنه أخف

ــــاء الشـــــقير هذا األمر  الموجودين في القاهرة في التوفي بين الرجلين ،  وقد سـ
ـــا العام حتى تبدو في األف بوادر  هوغير  ــ ــ متنع عن النشـ ، فعقد العزم على أن 

ة عل ة على الصعيد الفلسطيني.ر ى الصعيد العالجد   ي ، ومعالم الوحدة الوطن

ع ، إلى أن اجتمع مجلس جامعة الدول  ظلّ   الشــــقير في القاهرة أســــاب
ر  ما  1946العري في تشرن األول /اكتو الوفود ، وال س ان على اتصال  ، و

طلبو  تب له إخوانه  عد أن  ــطين  ــ ــــ ـــور . وقد عاد إلى فلســـ ــ ــ ــ ن عودته الوفد الســ
ة في القاهرة الى  ــــطين ادة الفلسـ ــطين، ووجود الق ــ ــبب الفراغ الوطني داخل فلسـ ســـ

ة   توار المفتي .  وتواتر ج ـــطين ة الفلســ ــ ــ ا طرح القضـ ار عن  عزم  برطان األخ
ة ال ة .  وقد مامة لألعأمام الجمع يل لجنة  تحقي دول ــ ــ ــــ ــ ــ م المتحدة ، وعن تشــ

ــة في هــذا ةاجتمع مجلس الجــامعــ ، 1947الجو ، في أوائــل آذار /مــارس  العر
رات وقدم للوفد الســـور ,للوفد الســـور  وحضـــر الشـــقير الجلســـات مســـتشـــاراً  مذ

ة أعدّ    ول ح تقرر المصير.حها قانون

ـــة العـــامـــة لألمم المتحـــدة في        في دورة غير  28/4/1947انعقـــدت الجمع
ا ، طلب من برطان ة  ــطين ة الفلسـ ــ ة للنظر في القضـ ــاء  عاد وصـــدر قرار بإنشـ

ة من أحد عشــــر عضــــواً  ــطين في  .لجنة تحقي دول وقد وصــــلت اللجنة إلى فلســ
ممثلي الصــهيونيين ، ثم ســافرت  إلىفأضــرت البالد ، واجتمعت  17/6/1947
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ـــوفر في لبنــان  ــ ــ ــ ــــ ــان  حيــثإلى صـ ــة . و ومــات العر اجتمعــت إلى ممثلي الح
ـــقير في أثنـــاء  ــ ــــ ع خيو المؤامرةذالشـــــ لـــه يتـــا التي أخـــذت طرقهـــا نحو  لـــك 

ــتشــــاراً  إلى الوفد الســــور في اجتماعات مجلس الجامعة  االكتمال .  وانضــــم مســ
ــ ــة الــذ عقــد في عــال في هــذه االجتمــاعــات و .  15/10/1974-7من  هالعر

ــطين  ,قرارات عدةاتخذت  ــ ــ ــ ــــ ان أبناء فلســ رة ، على حين  ـــــ ــ ــ ـــ وتألفت لجنة عســ
ان . وقد انتق ل م ـــــالح في  حثون عن السـ ــ ،  والتقى ي ــ ــقير الى دمشــ ــ ل الشــ

اً  ـــــ ن راضـــــ ـــقير  الحاج أمين الذ لم  ــ ــــ عما قرره مجلس الجامعة، فحاول الشـ
اإلخفاق. اءت  رة لكن محاولته  التعاون مع اللجنة العس   إقناعه 

ـــص ل ظلّ          تب خصــ ــقير في دمشـــــ ، وفي م ــ ة  هالشـ في وزارة الخارج
ة و  ع األحداث العر ــورة ، يتا ـــ ة ، الســــ ـــؤولين في و الدول ــ ــ ــوغ التقارر للمســ ــ ــ صـــ

االتحاد السوفييتي للحصول  االتصال  ومة السورة .  وقد أشار في تقارره  الح
ــار في تقارره  ــ ـــورة .  وقد أشـــ ــ ومة الســ ــــوفييتي إلى الح ــ االتحاد السـ ــال  ــ ــ االتصـ

اده  على ألقل في وجه المؤامرة التي تحاك خيوطها،  للحصول على تأييده أو ح
ا. لكن المؤامرة وال رطان ة و ات المتحدة األمر ـــها الوال ــ ــــ ــ ــغو التي تمارســ ــ ــ ــــ ضـــ

ـــؤوم  رقم  ــ ــ ــ م المشــ ـــــ ــ ــ ـــــدر قرار التقســ ــــ ــــجت فصــ ــ ــ ــ في  181انت قد اكتملت ونضـ
ان يوم صدوره يوم حداد عام في العالم العري. 29/11/1947   ، ف

اتب التطوع، وجمعت  ـــاد جو الحرب، وافتتحت م عت األحداث، وســــ تتا
ــور في اجتماعات األموال وع ان الشــــــقير مع الوفد الســــ قدت إالجتماعات،. و
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حمل حقيبته المأل  ــ هذه األجواء،  ــ ــــ ــ ــ ة الذ عقد وســ مجلس الجامعة العر
ـــة المزاودات  ــ ــــ ــــ ــاســـ ـــــ ــ ــ ــــ ـــات. وقــد رأ عن قرب سـ ــ ــ ــ ــــ رات والــدراســـ ــالملفــات والمــذ

م، والخالفات القاتلة واالفتقار إلى األج ــــرحات الجوفاء، والجدل العق ــــ ــ ــ هزة والتصـ
ة والعمل الجاد.. واشـترك مع مسـتشـار الجامعة عبد المنعم مصـطفى في  المناسـ
اب  ة الى األمم المتحدة لشــرح أســ عثت بها الجامعة العر رة التي  اغة المذ صــ
ــ وعمان والقاهرة، يلتقي  ما تال ذلك، يتردد بين دمشــ ان ف ، و ر ــ التدخل العســ

اشــا)،  وشــهد تطور األحداث التي انتهت إلى أمين الجامعة عبد الرحمن عزام (
ع الهدنة األولى   .*قبول قرار مجلس األمن بوقف إطالق النار وتوق

ةان الشـــقير في الوفد الذ اختارت ــجامعة العر ــ ــــ ــــ ــ ــ لشـــرح وجهة  **ه الـ
عد توقف القتال في  ة للوســــ الدولي الكونت برنادوت في رودس،  النظر العر

ان ا، 1948حزران/ يونيو 11 ة و ــــرد المطالب الوطن ـــــ ــ ــم الوفد فســ ــ ــ ـــ ــ اســ لناط 
ــــر  ة العامة لألمم المتحدة في قصــ اليهود. ولما انعقدت الجمع ورفض االجتماع 

ارس خرف ــايوه في  ــــ ــ ــ ــــ ) ، 17/9/1948عد مقتل الكونت برنادوت ( 1948شـ
تن  اشــترك في الدورة وفد فلســطين الذ تألف من الشــقير ومن الســيدين هنر 

                                                           
اح  بدءاً  * م 11/6/1948من صــ ين الوســ الدولي من تقد قصــد تم ع،  ، ولمدة أرعة أســاب

لة.  اقتراحاته لحل المش

ة، ومحمد الجليلي من وزارة تألف الوفد من عب ** ــار الجامعة العر ـــ ـــتشـ ــطفى مســـ ــ د المنعم مصــ
تن المحامي الفلسطيني، ومن الشقير مست ة، وهنر  ة العراق ومة السورة. شالخـارج ار الح

 .ودامت مداوالت رودس مع الوس الدولي أسبوعاً 
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، وقـد عقوب خور ـه، ثمّ علّ  و ـاكي وفود الـدول عل  متـه حـادثـة مقتـل برنـادوت وت
انه، درس قى.  اً نس ة، وهو أن األقو هو األ ات القواعد الدول   في أولو

ــــقير جهداً    ان يجلس إلى  بيراً  بذل الشـــ انات والخطب، و في إعداد الب
النا ــيونيين، الذ رد على الشقير واتهمه  ــــ ــ زة مينه موشي شرتوك ممثل الصهـ

ـــر  ـــقـــر ــول ت ــة حـ ــ ــ ـ ــ ـــعـــرـ ــود ال ــوفـ ــــت الـ ــ ـــفـ ـــد اخـــتـــل ــ ــي. وقــ ــتـ ـــمـــفـ ــع ال ــل مـ ــ ــعـــمـــ   والـ
ــانوا  *دوتبرنــا عرفوا الموقف الــذ يجــب أن يتخــذوه منــه، ألنهم  وجــدواه، ولم 

لّ  ر على أرض المعارك. لهذا  ف الشـــقير يجهلون واقع الموقف العري العســـ
عرض على مجلس جامعة الدول العر  ــــرع إلى القاهرة ل ــــ ـــفر الســ ــ ــ ــ ة األمر. السـ

ـــــروع برنــادوت، قرر  ــــ ــ ــ ــة إلى تــأييــد مشـ عض الــدول العر وعلى الرغم من ميــل 
ة  عرو ــك  ــ م، والتمســــ ــ ــ ـــروع التقســــ ــــروع، ورفض مشـــــ مجلس الجامعة رفض المشــــ
ة، في حين  حمل قرار الجامعة العر ارس  ــــقير إلى  ــ ــ ـــطين. وقد عاد الشـ ــ فلســــ

ــرة في النق ـــ ــ ــ ــ ة تهاجم المواقع المصـ ـــهيون ــ ــ ــــ ــع األمم انت القوات الصـ ــــ ــــ ب، وتضــ

                                                           
قوم اتحاد عري يهود في فلســـطين وشـــرقيحات برناتضـــمنت مقتر  * األردن، علي  دوت أن 

ــتقالً  ــ ل عضــــــو في هذا االتحاد مســ ون  ة،  أن  ة والخارج ــــؤونه اإلدارة الداخل  حيثفي شــ
ــطين مع النقب أو مع جزء منه، ومدينة القدس إلى األردن، وان ُ  ـــم العري من فلســ ـــم القسـ ضـ
ــتقلةُ  ــ ـــ ة مسـ ون لليهود في القدس بلد . وعلى أن  ـــم اليهود ـــ المقابل الجليل إلى القســ ـــــم  ــ  ضـ

اً  فا ميناء حراً ، وأن ُ ذات ان عد ميناء ح حقوق ســـ عترف  ، ومطار اللد منطقة حرة، وعلى أن 
ة األماكن  ون لهم ح العودة، وعلى أن تتخذ التدابير لحما فلسطين العرب الذين هاجروا، و

 المقدسة.
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المتحــدة أمــام األمر الواقع. وأخــذت قرارات مجلس األمن بوقف  القتــال والعودة 
قة تتتالى بال فائدة.    إلى الخطو السا

. *بتعيين لجنة التوفي 12/1948/ 11ثم صــــدر قرار األمم المتحدة في
ة في فندق ســـــان جورج ببيروت  ـــقير اجتماعها مع الوفود العر ــر الشــ وقد حضـــ

ـــت ــ ــ ــ ــ ـــاراً مســـ ـــــ ــــ اناً  شـــ ، وألقى ب ــور ــــ ــــ ــ ه على ح الالجئين مطوالً  للوفد الســ ز ف ، ر
ة  ــة قانون ، وناقش اللجنة في ذلك مناقشــــ ــــر ـــطينيين في العودة من دون شــ الفلســـ
ان محايد هو لوزان،  ة في م ــيل ــــ ا التفصـــ ـــا ــــ حث القضــ ة. ثم اقترحت اللجنة  واف

ة.    فقبلت الوفود العر

لة، أنأحس الشــــقير  ـــألة طو ـــتقرار، فانتقل إلى  المسـ وال بد له من االسـ
ـــه منزالً  ــ أ لنفســ ة عاجلة،  القاهرة، وه ــورة ببرق ــ ــ ــــرعان ما طلبته سـ ــ هناك. لكنه سـ

ة.  الوفد السور إلى لجنة التوفي الدول   ودعته للسفر إلى لوزان، وااللتحاق 

                                                           
الوســـ الدولي وتنمي الصـــالت الحســـ * طت  األعمال التي أن نة بين من ثالثة أعضـــاء تقوم 

ة.  إسرائيل وعرب فلسطين في الدول العر
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ــُ  ــ ــــ ة لما ســ غة نهائ ــ ــ ــــ ــع صــ ــ ــ ول انتهت االجتماعات إلى وضــــ مي (بروتو
ة التي ال تقدم جديداً وقد أحزن **لوزان) ـــقير هذه النها ــ ــــ ــ ــ ، وأثاره الموقف ت الشـ

ان ُ  ــعيف، وما  ــــ ــــ ــ ك العري الضــ ـــافر إلى((ل ــ ــ ــــ ــ ة. وقد ســ قدم من تنازالت متتال
ـــر دورة األمم المتحدة عام  ــ ــ حضــ س)) ل ـــــ ــ ان، 1949ســ ل م ذل جهده في  . و

ة في  ما اللجنة القانون ســعى مع اللجان، وال ســ ان يجتمع إلى الوفود، و األمم و
ــاً  ـــه نفعـ ل ــد ذلـــك  ــد بـــدأ يـــدرك جوهر األمم المتحـــدة. لكن هيهـــات أن يجـ . لقـ

ان فيها  ة بيد الدول الكبر عند اتخاذ القرارات والتنفيذ، وال م المتحدة، فهي لع
  للعواطف.

ا أواخر عام   إلى  وقدم تقرراً  1949عاد الشـــقير إلى دمشـــ من أمر
ســـتقبل وفود ومة الســـورة. وأخذ  ة المتســـائلة عما ســـيؤول  الح الالجئين الغاضـــ

ــرح الجهود المبذولة في األمم  ــ ــو شـــــ ــــ ــيء ســـ ــ ــ قدر على شـــ ـــير وهوال  ــــ ه المصــ إل
ع عام .المتحدة ه األمر في ر ـــدر إل ــرا لتمثيل  1950ثم صــ ــ سـ ــو ـــفر إلى ســـ الســ

ة الذ  ة التي استأنفت عملها، فى مجلس الوصا سورة أمام لجنة التوفي الدول

                                                           
ول في  ** ــــع البروتو نص 12/5/1949وضـ ـــرائيل في األمم المتحدة . و ، وقبلت على أثره إســ

ول على قبول الحدود المقرر  ــها  في ةالبروتو ــ عض التعديالت التي تفرضـــــــ م مع  ــــ ــ ـــ قرار التقســ
ارات ل القدس، وعلى عودة الالجئ االعت ة وعلى تدو أموالهم الفن ــــرف  ــ ــ ـــ ــ ين وحقهم في التصـ

ض على من ال   العودة منهم. يرغب فيوأمالكهم، والتعو
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ــع مشــــروع دســــتور منطقة القدسعقد في جنيف ل . وقد امتدت االجتماعات *وضــ
ــتور، لكن العمل أمام  شـــهورآ، انتهت في مجلس ة بإصـــدار مشـــروع الدسـ ــا الوصـ

عض  ع  ــو (تجم ــــ ــــ ــ ــان يــدور في حلقــة مفرغــة، لم ينتج عنــه ســ لجنــة التوفي 
  دة.العائالت) واإلفراج عن األرصدة المجمّ 

ــــقير في     ــ ــ ــــ ــــاعداً  اماً ع أميناً  1951 /2/2عين الشــ ـــ ــ ــ لجامعة الدول  مســــ
ة وجاء تعيينه حالً  اً  العر ــ ل واحدة ترد  مرضــ انت  ة. فقد  ع الدول العر لجم

ظل الشــــقير معا للعمل في  راً األمين المســــاعد منها. لكن ســــورة اشــــترطت أن 
ـــور في األمم المتحدة الوفد ــ ـــــافر إلى دورة األمم المتحدة *السـ ـــفة سـ هذه الصـــ . و

ارس خرف التي عقدت في  ـــايوه في  ـــر شـ اً 1951قصـ ان نائ س الوفد  . و لرئ
ضــه العمل والرأ والمشــورة، مما ضــاعف عزمه و الســور فارس الخور الذ ف

ـــــ ـــــه، فانبر توحماســ حلل تقرر لجنة شــ ة، و ــ ــ اســـ ـــــ ة أمام اللجنة الســ ــ ــ رح القضـــ
اتخاذ قرار يلز  ـــــرائيليين. وقد انتهت الدورة  ــ ــ ــ ــح ادعاءات اإلســـ ـــ ــــ ــ ــ فضـ ، و م التوفي

ا، بتنفيذ قرارات األمم المتحدة.  (إسرائيل) ألول مرة وخالفاً  ة أمر   لرغ

                                                           
ل القدس،  1949في خرف  * ة العامة لألمم المتحدة تقارر لجنة التوفي بتدو أيدت الجمع

عهد إلى هيئة ا ــــــة، على أن  ة األماكن المقدسـ ـــؤون اوحما ــ ، 12/1949/ألمم المتحدة إدارة شــ
 .4/1950 /4الدستور في  تهى من وضعوان

ــتمر هذا الترتيب حتى عام  * ــ ــــقير للمملكة 1957اســ ، حينما وافقت ســــــورة على (إعادة) الشــ
ة. ة السعود  العر
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س الوفد العراقي، الشقير إلى تناول الغداء مع  دعا فاضل الجمالي، رئ
ه  ارس في طرقه إلى لندن. وقد عرض عل ــل إلى  ــ ـــــ ــ ــعيد الذ وصـ ــ ــــ ــ نور الســ

ن إنقاذه، وان يدرس مع البرطان م ــعيد إنقاذ ما  ــ ان العودة إلى نور السـ يين إم
قبلوا ذلك.  ان يدرك أن الصهيونيين لن  م. لكن الشقير    قرار التقس

ـــقير  ــ ــــ ــ ــ المعارك التي تولى الشـ انت هذه الدورة لألمم المتحدة حافلة  و
االســـتقالل أو  ة الســـودان، ومســـألة تقرر مصـــيره  أمرها، فقد عرضـــت فيها قضـــ

ة الجزائرة، وا ــ ــ ــــر، والقضـ ة، االتحاد مع مصـ ة الليب ة، والقضـــــ ــ ــ ة التونسـ لقضـــــ
ا جرئاً  ان الشقير في مختلف هذه القضا ة. و ة المراكش ، قو الحجة، والقض

، حتى  ــة األخر ــة عن الوفود العر ــا نــاقش، وهو الــذ ال وطن لــه، ن يتكلم و
ارس ماراً عدّ  رته  ه فارس الخور نجم الدورة. وقد عاد من  ا في رحلة ذ ان بإســ

قظت في نفسه أمجاد الماضي.مآثر    العرب وأ

ة، وقد عاشــــها الشــــقير  حافالً  1952ان عام  ة والدول األحداث العر
م عمله أميناً  ســاً  مســاعداً  ح ة، ورئ للوفد الســور في األمم  لجامعة الدول العر

ه.  ــطين وتغذ ة فلســــ ــ ــ ـــر تدفعه قضــ ـــورة ومصـــ المتحدة. ورأ المد الثور في ســـ
ـــــتدعاه الرئ ـــب وزر واسـ ه منصـــ ، وعرض عل ــ ـــ لي إلى دمشـ ــ ــ شــ ـــــ س أديب الشـ

ومته. لكن الشقير اعتذر عن قبول هذا المنصب. ة في ح   الخارج



  
  
  
  
  
  
  
 

91

ار الثورة  أمضــى الشــقير صــيف ذلك العام في لبنان، حيث وصــلت أخ
ه.  وقد  ون إلى جان ــــتدعاه عبد الرحمن عزام إلى القاهرة  ل ــــ ـــــرة.  فاســــ ــــ المصـــ

زة على اســتقالته،  شــنت مصــر حملة مر األمين العام عبد الرحمن عزام ،انتهت 
ــقير ورجال الثورة المصــــرة مشــــاورات حول األمين العام الجديد  وجرت بين الشــ

ون مصــراً  ــب أن  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ان يجـ ة الذ  ، ومشــاورات حول أوضــاع الجامعة العر
ــونة، وطلب المصــــرون من  ـــيد عبد الخال حســ ــب السـ وميثاقها.  واختير للمنصــ

ة محدودة.معاونته، أل الشقير  ا العر   ن خبرته في القضا

م الجديد في مصــر، واجتماعاته بهم في       قادة الح تكررت لقاءات الشــقير 
ان يدعوهم دائما أن ينقلوا روح الثورة إلى داخل الجامعة  ات. و ـــــ مختلف المناســ

رها، وأن تقوم بدورها التارخي   ــبيل تطو ــ ــــ ـــر في ســ ــــ ــ ة، وأن تعمل مصـ في العر
رة  س محمد نجيب إعداد مذ اها.  وقد طلب منه الرئ ــا ة وقضـــــ اة األمة العر ح
ان  ـــالح ميثاقها وأجهزتها.  و ــ ــ ــــ قترحه إلصـــ ة، وعما  ة عن الجامعة العر واف

، إلى ذلك الحين،  ــقير ــ ــ ــ ــر إال لقاءات عابرة لم الشـــ ــ ــــ في قابل جمال عبد الناصـــ
عض االحت   االت.فأثناء 

ا لحضور دورة األمم المتحدة عام سافر الشقير إلى       انت 1952أمر .  و
م، فقد وجدت  ـــــ ــ عد التقســـ ـــــطين تواجه، آنذاك، أكبر خطر يتهددها  ة فلســـــ ـــــ ــ قضـــ
ة، وأن  أمورهم الداخل ة أن العرب مشــــغولون  ات المتحدة األمر ــرائيل والوال إســ

اً  ة نهائ ه القضــ ة لتســو ســبب حا الفرصــة مناســ جة وعلى أســاس األمر الواقع، 
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.  لذلك رأت  ـــاد ــــ ــي وٕالى الدعم االقتصـــ ــ ــ النظم الجديدة إلى االعتراف الدبلوماســــ
عاب الالجئين،  ة في المشــرق العري خير حل الســت ة االقتصــاد ا أن التنم أمر

الة غوث الالجئين وأو  البفدعمت و عثة  ـــة ا *فدت  ــ ــــ ـــروعات التي لدراســ ــــ ــ لمشــ
ة تتحدث عن السالم تؤد إلى توطين الالجئين، وأخذت أجهزة اإلعالم ا ألمر

ة  ـــرة.  وقد افتتح وزر الخارج ــــ اشـــ ـــات الم ــ ـــــرائيل وعن المفاوضـــــ بين العرب وٕاســـــ
ا ـــرائيلي أ ــــ ــــة  اإلســ ــ ـــة في إالمم المتحدة، وعرض الخطو العرضـــ ــ ــ ان المناقشــ اب

انت على مســتو عال، على أن ســلمشــروع ال ة، و الم . وقد اتفقت الوفود العر
ـــقير يتولى  ــ ان ملفاته جاهزة، ومراجعه متو االرد على خطالشــــ ان . و فرة، اب إي

ضعه عشر عاماً    من العمل في الميدان الوطني . وهي جهد 

ام  ، خالل األ ، أساليب الخمسة التي دامت فيها المناقشاتشرح الشقير
ة ، والمؤامرة  ة الصــهيون , وتحدث عن ســنوات منذ وعد بلفورالتضــليل في الدعا

ــعب ــطيني, االنتداب وثورات الشـ م وما نتج عنه من  الفلسـ ــ ــوع التقسـ وتناول موضـ

                                                           
لترا.  وهي  * ا وٕان ـــا وتر ــاؤها من فرنســ الب.  وأعضـــ ي غوردون  ــها األمر ســـ ة إلى رئ نســـــ

لة الالجئ ، غايتها حل مشــــــ ة في نطاق لجنة التوفي ه، عن لجنة فن ـــاد ــس اقتصـــ ــ ين على أســ
القتال ووضــــع برامج مســــاعدات  ة في البلدان التي تأثرت  ــاع االقتصــــاد ــة األوضــ طر دراســ

ة. اة البلدان االقتصاد ة ومشارع تعمير لدمج الالجئين في ح  اقتصاد
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انأتشــرد الشــعب الفلســطيني، ثم فند  ا اي . وقد اعتمد في ذلك **خيرا مشــروع  أ
اهتا .  ه  ان عل ان رد إي ة ، لذلك  هود ة و   له على مصادر ومراجع برطان

قترح مناشدة الفرقي ان مشروع قرار  ن وتأجلت الجلسات ، وطبخ األمر
اشــرة ة، *الدخول في مفاوضــات م اســ ة في اللجنة الســ األغلب ، وفاز هذا القرار 

ــــوفي ــــ ون إال عند االتحاد  الســــ تي يفدرس العرب الموقف ، ووجدوا أن الحل لن 
ـــــقير إلى  ــــ ــــ ة العامة . وذهب الشـ ة الثلثين في الجمع أغلب فوز القرار  حتى ال 

تب الوفد الســـــوفي ــه فيم ســـ ان من نتيجة ذلك تي ، وتحدث مع رئ ي . ف ــنســـــ شـــ
ــوفي ــ ــــ ــــ ـــة العـــامـــة، ألن االتحـــاد الســ ع الـــدول يإخفـــاق القرار في الجمع تي ، وجم

ر، من على منبر األمم المتحدة  شـ ة صـوتت ضـده . فانبر الشـقير  االشـتراك
ــاء  ثيرون من أعضـــ ان  ة، في  حين  ـــوفييتي و يدين الدول الغر ، االتحاد،الســ

ة في خوف    من  مغامرة الشقير . الوفود العر

ــين أوائلانت الثورة   بيد ،جر في ا قطار المغرب العري، تتفاتالخمســــ
فاً أ ـــع ان ضــ ة  ــلهاو ال يتعد الم ن موقف الجامعة العر ــاة ترســـ ـــعوب  اســـ إلى شــ

ة إن المغرب العري من حين إلى حين . حتى  ــــــ ــــ ــ عرض قضــ الجامعة اكتفت 
ـــــان في األم ــــ ــــ ة العامة الجزائر أمام لجنة حقوق اإلنســ م المتحدة، ال أمام الجمع

ـــور إلى  ــ ـــقير الوفد الســـ ــ ــيتي تونس ومراكش . وقد ترأس الشـــ قضــــــ مثلما فعلت 
                                                           

ليزة ب جمعت سورة الخط ** اإلن  تاب. فيونشرتها 

ة. * مشروع الثمان  وهو ما عرف 
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ئاً 1953في خرف   األمم المتحدة ان على عادته جر ـــــم إلى الوفد ، و ــــ ــ ــ ، فضـ
ــــاران،  ــــ ــتشـ ــــ ــ اهي األدغم من تونس وأحمد بال فرج من المغرب على أنهما مسـ ال

ـــــور الـد ــــ ــ ــ نهمـا من حضـ م ورة من مقـاعـد الوفود.  وقـد أثـار ذلـك احتجـاج حتى 
هاجم  فند حجج الفرنســيين و .  وانبر له الشــقير  المندوب الفرنســي، بال جدو

  استعمارهم للشمال اإلفرقي.

ـــوفييتي مولوتوف،       ة االتحاد الســ التقى الشـــــقير في هذه الدورة بوزر خارج
ة واألهداف ا ال عن األوضاع العر ام إسرائيل، وطلب وحادثه طو الستعمارة لق

انت تلك أول خطوة  ــلحة، ف ــ األســ ـــورة  د ســـ ـــورة، تزو ومة الســـ ـــم الح اســـ منه، 
ا. ة لطلب السالح من روس   عر

ة       ة فلســطين تتراجع وتتقلص إلى حدود قضــ وقد آلم الشــقير أن ير قضــ
ـــ ـــا على رومـــا والتقى  ــا إغـــاثـــة الجئين.  وعرج في طر عودتـــه من أمر ــا ال

ـــة،  ــ ة األماكن المقدســ ــ ــ ــــرة قضـــ ة لمناصـــ ــعي عند الدول الكاثول ــ ــ طلب منه السـ
ا ذلك، ومنحه وساماً  ا   .فوعده ال

ه القانوني  1954في عام       ة الشــقير لتقف على رأ ومة الليب اســتدعت الح
ان الشقير  عد أن نالت استقاللهـا، و ا  ة في ليب طال في موضوع الممتلكات اإل

ا، إذ واكبها منذ عام عارف ة ليب ــ ــ قضـــ اما هناك، والتقى 1951ا  ــــى أ .  وقد قضـــ
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الملك إدرس الســـنوســـي، وشـــجعه على وضـــع اليد على هذه األمالك، واالتفاق، 
ضات. شأن التعو ة  طال ومة اإل عد، مع الح ما    ف

ة حتى وصلته رسالة  وما أن عاد إلى القاهرة وٕالى ملفات الجامعة العر
و ألن الفرصة من سفير ا ا، ترجوه السفر إلى مدرد ومقابلة فران ان ألردن في إس

ــد فرنســـا.  وقد عرض األمر على و م ا لشـــعب مراكش ضـ ان ة لكســـب دعم إســـ ات
ــــر محمد نجيب الذ رحب  ــــ ــ ــ س المصــ األمير عبد الكرم الخطابي، وعلى الرئ

و.  وسافر الشقير إلى مدرد رة، وحمله رسالة منه إلى فران س الف ، وقابل الرئ
 ، س مصــر حمل فلســطيني رســالة من رئ و، الذ عجب من أن  اني فران اإلســ

ا فالينو المفوّ  ـــــ ارســ ـــــفر إلى تطوان، ومقابلة الجنرال  الســ و  ـــــحه فران ض ثم نصــ
ة.  وفي تطوان أمضى أرعة أ السلطات ام ،  التقى الكاملة في الشؤون المغر

احثه في األمر ،الجنفيها  اً والتقى  رال ، و ه ترحي ــعب المغري الذ رحب   الشــ
ة بذلت جهوداً حاراً  ــ ــ ومة الفرنســــ ا ،  .  لكن الح ان ــــــ ـــغ على إســ ــ ــ بيرة في الضـ

  فأخفقت  مهمته ، وعاد إلى مدرد، ومنها إلى القاهرة.

ة الســورة        عد العظم، خالد  ،اســتدعى وزر الخارج الشــقير إلى دمشــ ل
اندونغ ا ســان/إبرل  ان لذالعدة لمؤتمر  عقد في ن . فأبد الشــقير 1955ســ

ل عون ، لكن م  ــــتعداده لتقد ــ ــ ــــ ثم عاد فواقف على  .اعتذر عن عدم الذهاب هاســ
ة معارضة  االسفر لمّ  عض الدول اآلسيو ة فلسطين اعرف محاوالت  دراج قض

اندونغ ، وعزم على التصد لهذه المحاوالت.   في جدول أعمال مؤتمر 
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ة ، تمث        ة والغر ـــرق ــــ ــ ه الشـ تلت ــامات العالم و ــ ــ اندونغ انقســــ لت في مؤتمر 
ـــطين في المؤتمر،  ة فلســـ ي ال تعرض قضــــــ ــبل  ــ شــــــتى الســ ـــرائيل  ـــلت إســـ وتوســـ
ا  اد ال القضا قتصر جدول أعمال المؤتمر على الم عض الدول أن  فاقترحت 

ـــطين في  جدول األعمال ، لذلك ان ــ ة فلســ ــــــ عني أال تدرج قضـ ان ذلك  بر ، و
يّ  ـــهم نهرو ، و ــقير للنقاش والرد على أصـــــحاب هذا االقتراح ، وعلى رأســ ن الشـــ

عاً أن  ة المصيرة أن تطرح في المؤتمر .  وحسم  العرب جم يردون لهذه القض
ة فلســـطين في لجنة تقرر المصـــير . واتخذ في المؤتمر قرار  حث قضـــ األمر ب

ــطين ، قرب من قرارات األمم ال ــ ــــ ــ ـــعب فلســ ــ ــ انت هناك حول ح شـــــ متحدة .  و
ــــيني  ــــ ــــ مة التي أعدها الوفد الصــ ة على هامش المؤتمر ، منها الول لقاءات جانب
ة،  ا العر ــا ــــ ــــو إن ال بتأييد القضــ ــ ــــقير ، وتعهد شــ ه الشــــ ــور ، وف للوفد الســــــ
ــــداقة توطدت بين  ة صــ مة بدا ان اللقاء في الول ــة.  و ــ ـــطين خاصــ ة فلســـ ـــــ وقضـ

س وزراء الصين.     الشقير ورئ

ة فلسطين  1955سافر الشقير خرف       إلى األمم المتحدة ليدافع عن قض
ــطين قد هانت على األمم  ة فلســ انت قضــــ ا الجزائر وتونس ومراكش . و ــا وقضــ
ـــة ، تعالجها على أنها  ــــ ــ ة الخاصـ ـــــ ــ ــ اسـ ــــــ لت أمرها إلى اللجنة الســــ المتحدة ، فأو

ة إرســال الدواء والكســاء ة الجئين ، تناشــد األســرة الدول والغذاء من أجلها .   قضــ
ضــــاً  ة أ ــترك في دورات األمم المتحدة  وهانت القضــــ شــ ــحابها فما عاد  على أصــ

فترون  ـــرائيل ال  ــــ ـــــ ة إســ ان وزراء خارج ة، في حين  ة الدول العر وزراء خارج
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ون يتحدثون فيها.  وقد حاول الشــقير مع زمالئه  عن حضــور الدورات، وال ينف
اب  ـــــ ــ ــ ين العرب تجديد شـ ة، ونجحوا في تجاوز البند المدرج على المندو ــ ــ ـــــ القضـ

ة من مختلف  ة الفلسطين حث القض جدول األعمال، وهو (إغاثة الالجئين) إلى 
ز  ـــان) فر ــ ــ ة (يوم األمم المتحدة) و(يوم حقوق اإلنسـ ــــــ جوانبها.  وقد انتهز مناســ
ـــرائيليين  ــــ ــ ة والرد على ادعاءات اإلسـ ـــــ ــ ــ ه على معناهما في خدمة القضـ في خطا

صـــفته  11/12/1955يين.  وقد قدم بتارخ واألمر  و إلى مجلس األمن،  شـــ
ـــور  ش الســ ـــهيونيين على مخافر الج ــــبب عدوان الصــ سـ  ، ــــور س الوفد السـ رئ
حيرة طبرة، وطلب، ألول مرة، تطبي المادة الســـادســـة من ميثاق األمم  شـــرقي 

ا ة األمم المتحدة إذا  ـــو ــ ـــــ ــ ــل الدولة من عضــ ــ ــــ ــــ نت المتحدة التي تنص على فصــ
ة لم تنفع في إصـــدار القرار  ة والقانون تســـتمر في مخالفاتها.  لكن قدراته الخطاب

التنديد. العادة    المطلوب، واكتفى 

ار من عام    ة التي  1957ترأس الشقير في شهر أ عثة الجامعة العر
ا على جنو  من للتحقي في اعتداءات برطان من المحتل.  ثم زارها زارت ال ب ال

ة مني البرطاني، وفي  *ثان من في النزاع ال ــــورة لإلمام أحمد ملك ال ــ م المشــــ لتقد
  مالءمة عرضه على األمم المتحدة.

                                                           
عم * سا للوفد السعود في األمم المتحدةوهو   .ل رئ



  
  
  
  
  
  
  
 

98

ة      ة خليج العق ــ ـــ ــــعود 1956، وهي من نتائج عدوان *دفعت قضـــ ، الملك ســــ
ة في األمم المتحدة.  ولم  ون ممثل السـعود إلى اسـتعارة الشـقير من سـورة، ل

زه الجدي ا  د ممثالً منعه مر ة أمر عنف لوزراء خارج ـــد  ــ ة من التصـ ــعود ــ للســ
ة،  ة، وسورة ومصر، والجامعة العر ة العر لترا وفرنسا الذين هاجموا القوم وٕان
ــتغراب  ــ ان موقفه مثار اســـ ـــاعدة الروس للعرب.  و ــ مســ والثورة الجزائرة، ونددوا 

ة للغرب، ة الموال ــة الســـعود اسـ ســـ ــبب معرفتهم  سـ  إلى احتجاج ودافعاً  الكثيرن 
مات، فقدم استقالته،  التعل ة، فطلب منه التقيد  ة لد السعود سفراء الدول الغر

  لكن الملك سعود رفض قبولها.

ــورة بإقامة 1958تفجرت األحداث عام       ـــــر وســـــ ، إذ قامت الوحدة بين مصــ
من في اتحاد فيد ام دخلت ال عد ثالثة أ ة المتحدة، و رالي معها الجمهورة العر

ة" وأنشئ مجلس أعلى له.  وسقطت  ع ميثاقه وسمي "اتحاد الدول العر عد توق
ات  ـــبت أحداث خطيرة في األردن ولبنان، وأنزلت الوال ــــ ـــــ ة في العراق، ونشـ الملك
ــا قواتهــا في األردن.  وقــد  ــان، وأنزلــت برطــان ــة قواتهــا في لبن المتحــدة األمر

ة العامة لألمم ال ، وخطب 1958متحدة في دورة طارئة في آب انعقدت الجمع
ي ايزنهاور منذراً  س األمر ان وضع الشقير حرجاً ومحذراً  الرئ ، لكنه قرر .  و

ـــار، فـــألقى في  ــطين أكبر من أ اعت ــ ــ ــ ـــــ ـــة وفلسـ ـــة العر ــــــه أن القوم ــ ــ ـــ ــ في نفســ

                                                           
ــرائيل من العدوان الثالثي  * ـــ ــ ـــ ـــب جزئي يتمثل في فتح طر المالحة  1956خرجت إســ ــ ــ ـــ ســ

ة عبر مضائ تيران إلى ميناء إيالت.  اإلسرائيل
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ــاً  15/8/1958 ـــــِ  مطوالً  خطــا ــ ــــ ــ ــه على ايزنهــاور وسـ س وزراء لْ رد  ــد رئ ن لو و
ا، مما زت على مهاجمته ايزنهاور، وعلى  برطان ة ر ة عالم ـــحف عة صـ أثار زو

ه.  وقد قال ايزنهاور في مؤتمره  ة التي أثارها خطا ة األمر ــعود ــ ــ ــ ــــ األزمة الســ
ة". ة السعود مثل المملكة العر   الصحفي: "إن الشقير ال 

ــقير في اجتماعا      ــ ــ ـــ ــ ـــارك الشـ ـــ ــ ــ ة  32الدورة  تشــ لمجلس جامعة الدول العر
ـــاء في أيلول الذ  ضــــ ة 1959عقد في  الدار الب الرغم من أن الوفود العر .  و

ـــقير غير  ــ ان الشــــ ــــدرت القرارات المعتادة.  و ــــ ، فقد أصـ ـــتو ــ ة المســــ انت عال
ـالملـك محمـد الخـامس، الـذ  متفـائـل؛ لم ير جـديـداً  في هـذه الـدورة.  وقـد التقى 

ة المغر ة أشاد بجهوده في األمم المتحدة من أجل القض شأن قض ة، واستشاره 
ـــي  ة التفجير الفرنسـ ــ شــــأن قضــ ــتقاللها، و ـــا "تطبخ" اســ انت فرنسـ ا التي  مورتان
ـــا في  ـــــ ـــحراء.  وقد تولى في العام التالي الرد على مندوب فرنســــ ــ ــــ الذر في الصـــ
ـــحراء رغم قرار األمم  ــ ـــا فجرت قنابلها الذرة في الصــــ ــ األمم المتحدة.  لكن فرنســــ

ا وقبلت في األمم المتحدة.المتحدة، واستقلت مورتا   ن

انت دورة األمم المتحدة هذه (عام       ، ترأس فيها 1960و ـــتو ــ ــــ ــ ة المســ ) عال
ـــوف  ــ ــــ ومات وفود بالدهم .  وتحدث فيها أيزنهاور وخروشـــ ــاء الدول والح ــــ ــــ رؤســ
ـــين ، وحدثت  ـــترو والملك حســ اســ روما و ارنو ، ون ــو ــــر ونهرو وســـ وعبد الناصـ

ـــهورة ، حين  ــــ ــاء لوّ فيها الحادثة المشـ ــ ــ حذائه في وجه أحد األعضــ ــوف  ــ ــ ح خروشــ
لم ـــوفييتي، والقى  ـــقير الوفد الســ لمات رد فيه ةالغريين .  وقد هنأ الشــ ا على 
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ة ـــــاء الدول الغر ة رؤســ ــحافة الغر فاً  وماً جه مهاجمته إلى، مما دعا الصـــــ ،  عن
أن ــوف".  وأعقب ذلك زارة هواتهامه  ــ ـــــه"في حذاء خروشــــ ــ ـــع نفسـ ــ ـــقير  وضـــ الشـــــ
ة  الســوفييتي االتحاد في مقره في األمم المتحدة وزارتهلخرشــوف  بدعوة شــخصــ

  .)1(من خروشوف

انت           ة التي  ـــــ ــخصـ ــ ــــداقة الشــ ـــقيتوعلى الرغم من الصــ ــ  ر ر بين الشـ
ة آنذاك ،  فقد و  ــــعود ة السـ ة المملكة العر ــل وزر خارج ــ صـ األمير (الملك )  ف
ـــل الخالف بينهما أوجه عام و  ــ ــ ــ ــــ ــبب أ 1962صـ ــ ــــ ــ ــ ســ ــ،  ــ ــــ ـــــ من بين مصـ ر زمة ال

ة، ـــعود ــ ة تطلب  والســـ ــعود ــــ ومة الســ انت الح الذ انتقل إلى األمم المتحدة فقد 
عن اعتداءات  –لها في األمم المتحدة  صفته ممثالً -مجلس األمن  غأن يبل همن

ــان ير أن الخير أن تعرض هــ ــة على حــدودهــا . لكننــه  ــــر ـــــ ــــ ذه القوات المصـ
ة، ه،  في الخالفات على الجامعة العر ــــــرة الواحدة . فقد ظل عند رأ نطاق األســــ

ـــل منة  صـــ ــيرها . وقد االعلى الرغم من طلب األمير ف مات ، ال تفســــ التعل لتزام 
ه. سب ه    شاعت قصة هذا الخالف ،  وتوقع  الكثيرون إعفاءه من منص

ـــطس من عام          ـــــ ــــ ــهر آب /أغســ ــ ــ ــ ــــ ان  1963في شــ ، وفي الوقت الذ 
ه إجازته  ــي ف ــــ مضــ ـــقير  ــ ة في لبنان ، ابلغ الشـــ ـــنو ــ ــ ـــفارة  –السـ ــ عن طر الســـ

ة في بيروت  صـــل إنهاء عمل-الســـعود ســـاً  هقرار األمير ف ة في  رئ لوفد الســـعود

                                                           
 من هذا الكتاب.  685انظر ص   )1(
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األلم والمرارةاألمم المتحدة .   ــــقير  ــجة  ه، لكنوقد أحس الشـ رفض إثارة أ ضـــ
ق ــحفيون يردون تعل ــ ــ ــــ ــلون الصـــ ــ ـــ ــ ــ ة حين انهال المراســ على قرار الطرد ،   هإعالم

ة. رثآو     لزوم الصمت حرصا على المصلحة العر

ـــعود إلى األمم المتحدة نقطة    ــ ــــ ــة الوفد الســ ــــ ان انتهاء عملة في رئاســـــ
ة  تحول ــطين ـــــ ــقير . فقد تقاطرت الوفود الفلســــ ــ ـــــ اة الشــ بيته في إلى بر في ح

دأ  ــعبي . و ـــعيد الشـــ ة   على الصــ ـــطين ة الفلســ ادة الحر لبنان تطلب منه تولي ق
ــقير يتعر  ة الشـــ ـــطين ـــطيني وعلى المنظمات الفلســ ــا الوطني الفلســ ف على النشـــ

ان  عد والعمل في األمم المتحدة . و ــــفار وال ــــ ــ ــ ـــنوات من األسـ ــــ ـــــ حد سـ المختلفة، 
ــيء . وفي األســــبوع  شــ عد  ة، دون أن  اهتمام وعنا ســــتمع إلى ما تقوله الوفود 

ـــــبتمبر  ة في بيرو  1963األول من أيلول / سـ ـــفارة العراق ــ ـــمون أبلغته السـ ت مضـــ
ة، يرجوه  ــونة، األمين العام لجامعة الدول العر ة من الســــيد عبد الخال حســ برق

ة المتحدة في لبنان  فيها الســــفر فوراً  إلى القاهرة . ثم زاره ســــفير الجمهورة العر
ضــــاً  ه أ ة الجامعة ، ونقل إل س جمال عبد برق ة من الرئ ــفو ة، ورســــالة شــ  العر

ــب مم ــحه لمنصــ ــر، ترشــ عد وفاة أحمد الناصــ ة،  ــطين في الجامعة العر ثل  فلســ
اقي ( ومة عموم فلسطينحلمي عبد ال س (ح   .*)اشا) رئ

                                                           
ــطين في  * ــ ـــ ــ ـــ ومة عموم فلســ ه الهيئة ال -تألفت ح ا في مؤتمر غزة الذ دعت إل ة العل عر

ة ، عدا األردن1/10/1949  .، واعترفت  بها دول الجامعة العر
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التكليف واعتذر، أول األمر، عن عدم قبول المنصب ،  فوجئ الشقير 
ـــفير  ــ ــ ــــ ـــجعه على القبول لكن السـ ــــ ــــ ة ال تشـ الجامعة العر ة  ــ ــ ـــــ ألن خبرته الماضـــ

عد طول تر  القبول   ت قد تغيرّ  -ما قال  -دد، ألن األوضاع المصر  أقنعه 
ة، للمرة األخيرة  اس في التجرة . وقد قبل ألنه اراد أن يجرب الدول العر ، وال 

اته ، على حدّ  ـــتقالة،  هقوله ، ونو في قرار  في ح ــ ـــه االســــ ــ ما  رأ أننفســــ ما ف
ـــجعه على القبول وعدم أعد  ــ ــــ ــ ــ ن األمر مجرد ظواهر،ال جوهر وراءها . وقد شـ

ـــوب ، وما ال ــ ل حدب وصـ ــطينيين من  تراجع ما تلقى من هواتف اإلخوان الفلســــ
ــــر ه حضـ عد أن ذاع  إل ـــده القبول ،  ة تناشــ ـــطين حه لهذا أمن وفود فلســ مر ترشـــــ

  المنصب . 

غادر الشقير بيروت إلى القاهرة، وزار في اليوم الثاني لوصوله األمين 
ــة الــذ أكــد أن معظم الــ العــام ــنــاد لجــامعــة الــدول العر ــ ــــ ــ ــ ــة تر إســ دول العر

ة . وقد انعقد مجلس  ة الفلسطين ة لخدمة القض المنصب له ، وأن  الفرصة طي
ــاء  ـــحه رؤســـ ة واألردن، في حين أبد  الجامعة ورشــ ــعود ــ الوفود، عدا وفد السـ

ــذه  ــد أثــــارت هــ ح.  وقــ ـــــ ــ ــ ــــ عض التحفظــــات على هــــذا الترشـ س وفــــد العراق  رئ
عدل عن قبول اد  ، و ــقير ــ ــ ـــ ـــــطاء.   التحفظات الشــ ـــــ ـــب، لوال تدخل الوسـ ــــ المنصــــ

ـــقير لهذا  ار الشـ ون اخت وأصــــر على أن ينص قرار مجلس الجامعة على أن 
ــب نا ــــ ار ممثله لد مجلس فذالمنصــ ــطيني اخت ــ ــعب الفلســــ ــــ ـــر للشــ ــ ســـ ا إلى أن يت

ة.  لذلك جاء نص القرار أخيراً  ـــقير  الجامعة العر ــ ـــــ ــيد أحمد الشـ ــ ــ ــ ار "الســـ اخت
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ـــطين لد جامعة  ــ ــ ــــ ــ ا لفلسـ قاً مندو ة، وذلك ط لملح ميثاق الجامعة  الدول العر
ه".  وقد  ار ممثل ن الشـــعب الفلســـطيني من اخت فلســـطين، وٕالى أن يتم الخاص 

ارة األخيرة في القرار نصراً  ة الشعب الفلسطيني عد الشقير الع   .)1( لشخص

ــــراحة والجرأة، ألقى في االجتماع العلني       ــــ ــ ــ ـــقير من الصــ ــ ــــ ــ ــ وعلى عادة الشـ
لمة أرادها صرحة تاأل حضره الصحفيون،  ل في محاضر مجلس نـز خير الذ 

ة، وتصــارح الشــعب الفلســطيني  اســته وموقفه من الدول العر الجامعة، وتحدد ســ
ه، وأنه ال يراه  ـــــ ــ ــ عة مهمته ومنصــــ ل آماله وآرائه، وأكد فيها طب ة  واألمة العر

اً  عمالً  ة في أعمال المج روتين ة فلسطين ال قتصر على المشار لس، ألن قض
اً  تحتمل هذا الروتين، وال يراه عمالً  ــ ــ اً  بل عمالً  دبلوماســـ ـــال ـــ من أجل تحرر  نضـ

اإلجماع، ووعد  اره،  ان اخت ان يتمنى لو  قبله بال راتب.  وأعلن أنه  الوطن، 
ــــول على موافقتيهما على تعيينه في  الراض وعمان من أجل الحصــ ــال  ــ االتصــ

ه.   منص

ان       ـــرح القو مفاجئاً و ــ ــ ــــقير الصـــ ــ ــ على مجلس الجامعة  وجديداً  الم الشــ
اً  ل ــ ــ ـــطين شـــ لمات "تحرر الذ اعتاد أن ير تمثيل فلســــ ـــمع من قبل  ــ ســ ، ولم 

ان الفلسطيني ه …فلسطين..  وتجنيد الشعب الفلسطيني، والك ".  وقد أثار خطا
ـــقير المجلس الذ اتخذ قراراً  ــ ــ ــارح الشـــــ ـــ ــــ ه  موجة من االهتمام.  وقد صـــ لف ف

                                                           
)1( ، مةمن  أحمد الشقير  .14، ص  1972،بيروت ،دار العودة، القمة إلى الهز
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ة  ة الفلسـطين أن ال حل للقضـ الشـقير تأليف وفد فلسـطيني إلى األمم المتحدة، 
ةفي األمم المتحدة، فالحل هنا في ا الت  لوطن العري، وفي الوحدة العر والمش

ة أن تجعل  ــــه، وعلى الجامعة العر ــــ ات التي تعترضــ ــعب العق ــ ــــ ة هي أصــ العر
  فرقة.فلسطين عامل توحيد، ال عامل خالف و 

ــألة       ــ ه الجديد مســ ــ ــ ــقير في منصــ ــ ات التي واجهت الشــ ــعو انت أولى الصــــ
ان  ــطيني  ــعب الفلســـ ن للشـــ ـــطيني إلى األمم المتحدة؛ إذ لم  تأليف الوفد الفلســ

اً  ـــع ــ ان صـ ة جامعة.  ف ادة وطن ــطيني  وطني، أو ق ــ ـــعب الفلســ ــ تأليف وفد، والشـ
ادة.  وقد قام الشقير  ان وال ق  بزارة سرعة لألردن وسورة مشتت ممزق بال 

ســـترضـــي  ة، و ومات العر ــترضـــي الح سـ ولبنان وقطاع غزة، وحاول جهده أن 
ة.  وتم تأليف الوفد الفلسطيني عام  ة عشر  1963التجمعات الفلسطين من ثمان

ة منهم ســيدتان، وســافر الوفد إلى األمم المتحدة، وعرض الشــقير  عضــواً   القضــ
ة في ثالث خط ة وجودها ألول *بالفلســطين ة الفلســطين ذلك أكدت الشــخصــ ، و

عد عام  ـــــعيدين العري 1948مرة  ــ ـــي على الصـ ــ اســـ ــــــ ــار ســ ـــ ، وحققت أول انتصـــ
  والدولي.

                                                           
عنوان " * ــــتقل،  ــ ــ ـــ تاب مســ عد في  ما  فلســـــــــطين على منبر األمم  جمعتها منظمة التحرر ف

حاث االمتحدة ز األ اللغة اإلنجليزة تحت "، وقد نشـــــــره مر ـــه األصـــــــلي  ــ ــطيني في نصــ ــ لفلســـ
  .Liberation Not Negotiations, Beirut, 1966, Palestine Book No. 3   عنوان:
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عد عودته من األمم المتحدة أواخر عام        ، ـــقير ــ ــــ ـــافر الشـــــ ــــ ــــ ، إلى 1963ســـ
ة عن بن ة جالء القوات الفرنس مناس ة،  ـــــتونس بدعوة من الحبيب بورقي ــ ــ ــــ زرت.  ــ

ا صــفته ممثل فلســطين و نت الدعوات قد وجهت إلى الملوك والرؤســاء، وجاءته 
ة  ة.  وقد وجد الشقير في هذه الزارة فرصة لتجسيد الشخص في الجامعة العر

ان البرنامج حافالً  ة المتميزة.  و ة، واستقبلت الجماهير  الفلسطين النشا والحر
ـــــ ة الشـ ــ ــ ة التونســ ـــطين العر ــ الهتاف لفلسـ س الحبيب وتحررها. قير  والتقى الرئ

ة، وتح ة. بورقي ـــطين ة الفلســـ ــــأن القضــــــ ـــقير في المدن ادثا في شــ وقد تجول الشـــ
ة، وأقام الندوات واالجتماعات، وعقد في ختام زارته مؤتمراً  اً  التونس شرح  صحف

يّ  ة، و ه القض ام بدوره ف م صفوفه والق ن تحفز الشعب الفلسطيني، وتطلعه لتنظ
  ر فلسطين.في تحر 

االً       اً  وانتقل الشقير من تونس إلى الجزائر، حيث استقبل استق اً  رسم  وشعب
ة عشـــــاء، تكرماً عارماً  س أحمد بن بال مأد له، وأعلن أن الجزائر  . وأقام له الرئ

اناتها تحت تصــرف فلســطين، وان اســتقالل الجزائر ناقص حتى  ع إم نضــع جم
ــال مبلغ من المال عن طر الســـفارة الجزائرةفلســـطين، ووعده بإتحرر يتم   رسـ
ــطين من خالل الجــامعــة في  ـــــ ــــ ــ ــل مــا يترتــب على الجزائر لفلسـ ــدفع  القــاهرة، و

الطالب الفلســـطينيين فيها،  ة، وقد زار الشـــقير الجامعة الجزائرة، والتقى  العر
لها من حفاوة وحماسة و  ما لقي في الجزائر  بيرن  ان انفعاله وتأثره    تكرم. و
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عد ذلك إلى المغرب، ووصـــل إليها في اليوم الذ ألقى  ســـافر الشـــقير 
ـــعيد في  ــ ـــهور في بور سـ ــ ه المشـ ــــر خطا ـــر جمال عبد الناصــ ــ س المصـ ه الرئ ف

ــوع  1963 /23/12 ـــــ حث موضـــــ ه إلى عقد مؤتمر القمة العري األول ل ودعا ف
ل إســرائيل مجر نهر األردن. وقد ناشــد الشــقير الملك الح في  ،ســن الثانيتحو

اله له اً  ،أثناء اســتق س  أن يواف على حضــور مؤتمر القمة، ناســ خالفه مع الرئ
ين المغرب. سبب تأييد األخير الجزائر في نزاع الحدود بينها و   عبد الناصر 

ــانــت   ــا التي  ـــقير على ليب ــ ـــــ وفي طر العودة إلى القــاهرة عرج الشــــ
ر اســــتقاللها، وطاف مع  ة، وخطب آنذاك تحتفل بذ المدن الليب س وزرائها  رئ

فاح الشعب الفلسطيني. ة، و ة الفلسطين   في الجماهير عن تارخ القض

ــبب األثر  ــ ـــ ســ ــــرعة،  ة للدعوة إلى عقد مؤتمر القمة ســـــ ـــتجا ــــ انت االســ
ولي حول أمر  ــــتور بروتو ـــر. وقد ثار خالف دســـــ ــــ ان لعبد الناصــ القو الذ 

ــــر مؤتمر الملوك و  ــ حضـ يف  ؛ و ــقير ــ ــ س منهمالشـ ــــاء وهو ل ــــطر  ،الرؤســـ ــ واضـ
ــطين، وال بد من أن  ــ ــــ ـــقير لإلنذار والتهديد، ألن هذا المؤتمر من أجل فلســ ــ ــــ الشـ
ـــتقالته. وقد أفلح  اب اســـ ـــــ علن للمأل أسـ ــتقيل، و ــ ســ ـــــ ـــــره ممثلها، وٕاال فإنه سـ حضـ
ـــر المؤتمر.  حضــ ـــوف  ــطين ســ ـــرة أن ممثل فلســـ ــحف المصــ إنذاره،وأعلنت الصـــ

ة حول م لة ثان انتهى الرأ إلى أن يجلس في و ه،  و وسان جلذلك ثارت مش
ــــي عــاد متــ ــ ــــ رســــ ــــاء، فواف  خرأطرف الطــاولــة، وعلى  ــ ــ ـــ ــ عن الملوك والرؤســـ

، مبيتاً    .في نفسه أمراً  الشقير
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ة،     بدأت االقتراحات تنهال على الشــقير حول إنشــاء جمهورة فلســطين
ات... ان، وٕاجراء االنتخا ـــاء الك ــ ــ ــ ـــطيني، وٕانشــ ــ ــ ــ ــعب الفلســ ــ ــــ  لكن همّ   وتجنيد الشـــ

اً  ــ ــ ــــ ــ ـــ ان منصـ اها،  ا ، وهو العالم ببواطن األمور وخ ـــقير ــ ــــ على أن يدفع  الشـــــ
ل مجر نهر األردن،  ة تحو ة فلســـطين برمتها، ال قضـــ حث قضـــ المؤتمر إلى 

انت.  على أن ينتزع من المؤتمر قراراً  غة  ــ ــ أ صـ ـــطيني،  ان الفلســ ــاء الك ــ بإنشـ
ة  بيرة، وأعانته وقد بذل في ســـبيل ذلك جهوداً  في هذا المجال معرفته الشـــخصـــ

رات وصداقات. الملوك والرؤساء، وما ترطه بهم من ذ قة    السا

عد ظهر       ـــة من  ــ ــــ ــــاعة الخامســ ــــ فاجأ  13/1/1964يوم االجتماع، وفي الســـ
ـــرن في المؤتمر ــقير الحاضــ ــار على  ،الشـــ حين دفع مقعده إلى األمام حتى صـــ

ــــة رج ـــن الثاني، بين دهشـــ ــ ــــتو الملك الحســ ول. وقد تكلم الملوك و ال البر مســـ تو
دين ضرورة العمل العري الموحد للوقوف في وجه مشروع إسرائيل  والرؤساء مؤ
حث في  ـــر ال ــــ ــــ قتصــ ، فطلب أال  ــقير ــــ ــــ ل مجر نهر األردن. ثم تكلم الشـــ بتحو
ة التي انحدرت  ة الفلســطين ترك األصــل، وهو القضــ ل النهر، و الفرع، وهو تحو

ـــعيدين العري ــ االهتمام  على الصـ ة الجئين. وطالب  ـــــ حت قضـ ــ ــ والدولي، وأصــ
ة األصل، وأعلن استعداد الشعب الفلسطيني للبذل والفداء.   القض

ــاء. وســـعى الشـــقير       قتصـــر االجتماع الثاني على الملوك والرؤسـ تقرر أن 
ع أمام األمر الواقع،  ــع الجم ــــ ــــة..  ثم وضـــ ـــــر الجلســـــ حضــــ ي  الحيلة واإلنذار 

س الجزائر أحمد بن بال، دون ودخل قاعة اال جتماع، وجلس إلى جانب  الرئ
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ان أو لوحة خاصة لفلسطين.  وقد تكلم الشقير في هذه الجلسة  ون له م أن 
يّ  ـــهاب، و ــ ة بإســـ ــطين ــــ ة الفلســ ــ ــ ان عن القضــــ ام  فرض ق ن أن الواجب القومي 

رة عبئ طاقاته العســـــ ـــفوفه، و نظم صــ ـــطيني، و ـــعب الفلســ ـــطيني يوحد الشــ  فلســ
ون العمل من أجل  جب أن  ام بدوره في تحرر وطنه.  و ة للق ـــــ ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ــ ــ ـــ والســ

ال رد فعل لما تفعله إسرائيل.   وقد شرح للمؤتمرن  بذاته، وفعالً  فلسطين أصيالً 
ما ال  -بناء على طلب الملك حسين  – ان الفلسطيني وأسسه  الك ـــــصود  ــــ ــ المقــــ

ه في عمان الستكمال عارض رأ األردن، فواف الملك حسين على االجتم اع 
حث.   ال

ــة لمؤتمر القمــة األول، ووقع المؤتمرون ميثــاق       غــت القرارات النهــائ ــ ــ ــــ ــ ــ صــ
اه نهر األردن،  ة موحدة، وهيئة استغالل م ادة عر التضامن العري، وأنشئت ق
رة.  وأقرّ  ــ ة، وتعزر القدرات العسـ ل المشـــروعات العر  وأقر اعتماد مالي لتمو

، ممثل  المؤتمرون  ـــقير ــ ـــيد أحمد الشـ ــ ــتمر السـ ســــ ــطيني "أن  ــ ان الفلســ ـــأن الك ــ شـ
ــعب  ــــ ــاء والشـــ ــــ الدول األعضـــ ـــاالته  ـــــ اتصـ ة،  ـــطين لد جامعة الدول العر ــ ــ فلســ
م الشـــعب الفلســـطيني،  مة لتنظ ة الوصـــول إلى إقامة القواعد الســـل الفلســـطيني بن

ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر مصيره. ينه من الق   وتم

ــــقير  ــى الشــــ ــــ ـــــع القدم على أول رضــ ــ غة "الهزلة" ألنها تضـ ـــــ ــ  بهذه الصـ
ــطيني، أمراً  ــــ ان الفلســـ ، وتبرز الك ـــورة واقعاً  الطر ــــ صــ نمو  بر و ..  ال بد أن 

ة.   ذات
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س جمال   الرئ ـــاهرة، اجتمع الشـــقير  ــــ ــــ ـــــ ــ عد وداع الملوك في مطار الق
، تحادثا في نتائج المؤتمر، وما ح ر ة ال ــ منشـ ق من عبد الناصـــر في منزله 

ــعب  م الشـــــ ر في القرار الذ أواله تنظ ف ــــرف من عنده وهو  إنجازات.  ثم انصـــ
ـــعر بثقل المهمة التي  ــطرن بال دعم وال تأييد. فشــــ ــ ــ ـــطيني، فوجده مجرد سـ ــ الفلســ

بني. عمل، و فت من عزمته، فبدأ    ألقيت على عاتقه، لكن ذلك لم 

عد مؤتمر      ع  ر  ،القمة األول أمضى الشقير في القاهرة ثالثة أساب ف وهو 
تبهما قرار الملوك  ــــطرن اللذين  ـــطيني من هذين الســ ان الفلســـ خط لبناء الك و

ـــي علّ  ــــور الماضـــــ ــ ـــــترجع صــ ــ سـ ــاء، وأخذ  ــــ ــــر والرؤســ ـــعفه في بناء الحاضــــ ها تســـــ
اً  اً والتخط للمستقبل، واستحضر الصور التي عاشها صب ، منذ ، ورجالً ، وشا

ح ة المســـــ ـــالم ات اإلســ س الجمع ة بين عامي تأســـــ ــطين ة إلى المؤتمرات الفلســـ
ة أوائل الثالثين1928و  1920 ــطين ــ ام األحزاب الفلسـ ــاء الهيئة ، ثم ق ات، فإنشـــ

ومة  ا، واجتماع المجلس الوطني في مدينة غزة الذ قرر إقامة ح ة العل العر
ة، من  ان الفلســـطيني على صـــعيد الجامعة العر ر حال الك عموم فلســـطين وتذ

ــمميثاق  ات.  وأخذ يرسـ صـــورة  ،على الورق  ،الجامعة إلى ما تال ذلك من توصـــ
ضع خرطة الب ان الفلسطيني، و سهنالك أسسه وتفاصيله ومقاي إلى أن تم  .اء، 

ة)  ـــطين ــ ــي لمنظمة التحرر الفلسـ ــاســــ ــــع (الميثاق الوطني) و(النظام األســــ له وضــ
ة على ا ة الفلســطين ل خبراته في القضــ لصــعيدين العري مســتفيدا في ذلك من 

اً  ع من هذا  والدولي، ومراع ظروف الشعب الفلسطيني المشتت الممزق.  وقد ط
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ة وزارة  ومات العر الح ــخة، وأعد نفســـه للســـفر واالتصـــال  الميثاق عشـــرن نسـ
ة المختلفة.   التجمعات الفلسطين

ــــاء       ــــ ــــال" فق إلنشـ ــــ انت المهمة التي نص عليها قرار مؤتمر القمة "االتصـ
ون لتقرره ال حرفه، أن  ، إن نفذ القرار  ـــقير ـــطيني. وقد خشـــــي الشــ ان الفلســ ك

ع أمام األمر الواقع،  ــع الجم ــ ضــ قة.  لذلك عزم على أن  ـــا ـــير التقارر الســـ مصـــ
ــطيني، ينعقد في القدس، لينظر في الميثاق وفي  ــ ــــ ــ ــ فيدعو إلى مجلس وطني فلسـ

ام منظمة التحرر الفلســـطين علن ق ة النظام األســـاســـي، و نتخب لجنة تنفيذ ة، و
اسم (منظمة التحرر  ندرة  تشترك في مؤتمر الملوك والرؤساء التالي في اإلس

ة). اسم (ممثل فلسطين في الجامعة العر ة)، ال    الفلسطين

ــر، ونال موافقته ثم اتجه       ــ س جمال عبد الناصـ الرئ ــــل أول ما اتصـــــل  اتصـ
ــين مراراً  الملك حســــ ـــروع فقرة فقرة، مبيناً  ،إلى األردن، واجتمع  ــ  وناقش معه المشـ

ة.   م ومة، أو إثارة نعرات إقل ــــاء ح ــ ـــــفة أو إنشـ ـــــلخ الضــ ــعى إلى ســ ـــ ســ له أنه ال 
ــــروعه.  وزار في أثناء وجوده في األردن  ـــل على موافقة األردن على  مشــ وحصـــ
شــرح مشــروعه وســ  ان يخطب فيهما و ة في الضــفتين، و التجمعات الفلســطين

.   جو حماسي داف

، ولكنه أخف في إقناع المســــــؤولين       عد األردن إلى دمشــــــ ــقير  انتقل الشــــ
ة،  ـــفة الغر ــطيني، ألنهم طالبوا بتخلي األردن عن الضــــــ ـــــ ان الفلســ ـــــروع الك مشــــ
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ــر عن غزة ـــــ ــــ ة نفقات  ،ومصـ أن تدفع الدول العر ان، و ليؤلفا نواة أرض هذا الك
ان على أساس  قوم الك أن  ش الفلسطيني، و   االنتخاب.بناء الج

ت       ــــــ إلى بيروت، ومنها إلى العراق ثم الكو ــــ ـــقير من دمشــ ــ ــــ ــافر الشـــ ــ ــ ــــ ســ
االً  ـــتق ـــتقبل اسـ سـ ان  ل م ان في  حرن فقطر.  و اً  فال ــعب حصــــل عارماً  شــ ، و

ـــروعه. على مواف ــ ـــــ ـــؤولة على مشــــ ــــ ــــ وعاد إلى بيروت حيث زار قة الجهات المســـ
ه ر عل ع مات الالجئين في لبنان..  ولم  ـــعاه مخ ــ ـــو  مســـ ـــــة الحاج ســـــ  معارضـــ

  أمين الحسيني، على الرغم من أن الشقير حاول استرضاءه.

ــــــقير قدماً       ـــى الشـ ـــافر إلى القاهرة ومنها إلى قطاع غزة, والتقى ومضــــ ــ ، وســ
ال، وخطب في جموعها،  بجماهير الشـــعب الفلســـطيني التي اســـتقبلته أروع اســـتق

ا قة  ــا ــــ ــــ ــ ات أمل ســـ ة، فأقنع وحاول إزالة ما عل في النفوس من خي لدول العر
ـــطينيين في  ر لتدرب المتطوعين الفلســـ ـــــ ــاء معسـ ــ ــر بإنشــ ــ حاكم لواء غزة المصــ
اسم صندوق  ه في البنك العري  ان في حسا النصيرات، وقدم نفقات ذلك مما 

  فلسطين.

ـــان/إبرل       ســـ ــهر ن ــ ـــقير في شــ ــ ــاالته  1964عرض الشـ ــ نتائج رحالته واتصــ
مو  عة المؤلفة  جب قرار مؤتمر القمة األول، وأخبرها أنه قد تم على لجنة المتا

ـــــاء المجلس الوطني المزمع عقده في  ــ ــ ار أعضـــ ــيرة الخت ــــ ــــ ـــــاء لجان تحضــ ـــــ إنشــ
على  في مدينة القدس، وأنه رجا الملوك والرؤساء أن يوفدوا وفوداً  28/5/1964



  
  
  
  
  
  
  
 

112

ـــتو عالٍ  ــــ ـــالح  مســـ ــــ عني "الســـ ان، وأنه  ــور المؤتمر، وأكد لهم معنى الك ــ ـــ ــ لحضـ
ــتعداد والكفاح".   ــــ ـــاء اســ ــــ ــــات في اللجنة هادئة، وأعلن األعضـ انت المناقشــــ وقد 

، اللذين التزما  ــور ــــ ــــ ـــعود والسـ ــ ـــ ــ ــتثناء الوفدين السـ ــ ــــ ــ اسـ ة الدعوة  وماتهم لتلب ح
  الصمت.

ين       ه هناك الكثير من المشــ ســافر الشــقير إلى األردن ليهيئ البناء، وجا
ات، إلى أن اســـتقر األمر على أن  عقد المؤتمر الفلســـطيني والعديد من الصـــعو

ونتيننتال على جبل الزتون.  وقد جنّ  ــرفوا في فندق إنتر ــــ ــه مع فر انصــ ــــ د نفســ
ل شيء.   للعمل ليل نهار إلى أن اكتمل 

اح       ــ ة إلى المؤتمر،  28/5/1964في صـ ة والعر تكاملت الوفود الفلســـطين
ة على المنصـــة م ع الوزراء ووصـــل الملك حســـين واســـتقبله الشـــقير وجلســـا ســـو

س  ــة لرئ عــد الكلمــات الترحيب ــة.  و العرب واألمين العــام لجــامعــة الــدول العر
ة عبد الخال  ــين وألمين الجامعة العر ــــ ة القدس روحي الخطيب وللملك حســ بلد

اً  ان الفلســـطيني، وطرقه  مطوالً  حســـونة، ألقى الشـــقير خطا الك ه المراد  بين ف
ســــير إنشــــائه التي هي طر الكفاح والســــالح،  ة في ت ــح دور الدول العر ووضــ

امه. عد ق   وتأييده 

ـــاً       ســــ ــقير رئ ــ ــــة وأمانة المؤتمر، انتخب المؤتمر الشـــ تب الرئاســـ ، وانتخب م
ـــة.  وفي اليوم  األخير اقر المؤتمر الميثاق  ــ حماســـ ــــرفت اللجان المختلفة  ــ وانصــ



  
  
  
  
  
  
  
 

113

اً  ـــقير  تقر ما قدمهما الشــ االفتتاحي  هماد خطا، بل قرر المؤتمر اعت والنظام 
اناً  اً  ب ضــــاح ة  إ ان الفلســــطيني .  وأعلن المؤتمر في الجلســــة الختام لمفهوم الك

ة ) ممثلة للشعب الفلسطيني ، وقائدة لكفاحه من  ام (منظمة التحرر الفلسطين ق
ــاً  ــ ســ ـــقير  رئ ة لمنظمة التحرر ،  اجل تحرر وطنه ، وانتخب الشـــ للجنة التنفيذ

موجب ار أعضاء اللجنة. وخوله ،    النظام األساسي اخت

ــــقير إلى القاهرة    ــــ ــــ ة حعاد الشــ تف حمل على  مل ملفات المؤتمر ، و
ة وأ  ة الفلســــطين ــ اءهامصــــاعب القضــ ات مســــألة  ع ــعو انت أولى هذه الصــ .  و

ادة المنظمة ، فالشعب الفلسطيني مشرد في عدة أقطار، بال مؤسسات  ار ق اخت
ة وال ســلطان أو قا ار األعضــاء ممن يرضــى عنهم الشــعب  ،نون وطن ان اخت و

ـــــطيني ة  الفلســ ومات العر ـــى عنهم الح ــ ـــــ مراً أ، وترضــ ــــتحيل . إلى أن ه شــ ــ مسـ
ار أعضاء هذه المنظمة . ة المطاف إلى اخت ه األمر في نها   انتهى 

ة       ــــقير اللجنة التنفيذ ــ ــ ــــ االجتماع األول في القدس ، في بيت  إلىدعا الشــ
سادور، واستغرقت أعمال الدورة األولى أسبوعاً مجاور لفندق  للتداول   امالً  األم

لها  ـــها ،  خططها ، تمو ـــاصــ ـــؤون منظمة التحرر ،  اختصــ ان أول …في شــ و
ار أعضائه. ن الصندوق القومي الفلسطيني واخت   إنجازات هذه الدورة تكو

عد خطة شـــاملة متكاملة لنشـــا هوانصـــرف الشـــقير الى بيت    في لبنان ل
ـــة التي اتف عليها في  ـــ ــوء الخطو العرضـ ــ اللجنة  اجتماعاتالمنظمة على ضـــ
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ة ، و  ه عن سماع الكثير مصم أُ أالتنفيذ حات واالتهامات التي وجهت ذن ن الص
فون إ ة.  وغدا بيته في بلدة  ة ،  والى من اختارهم من أعضاء اللجنة التنفيذ ل

ــع .  و  ز  نشـــا إعالمي واسـ ة نحل وعمل ومر ــ ذلك ، خل ، وسـ ان الشـــقير
ن  م ل المجاالت إلعداد ما  الخبراء الفلســـطينيين  في  ســـتعين  عقد الندوات و
له  ندرة ، وخرج من ذلك  ـــــ ــ ـــ ــ مه الجتماعات مؤتمر القمة الثاني في اإلســ تقد

ر ف ، واســتعان من بيراً  اهتماماً  همشــروع شــامل مفصــل ، أولى الجانب العســ
ت شقي م شو الزع   ر (لبناني) .اجله 

ـــمها  مختلف تكاملت خطة عمل منظمة التحرر في         ــ ــــ ــ ــ المجاالت ، وضـ
ة  هلف المجلس الوطني الذ انبثقت عنالشقير إلى م منظمة التحرر الفلسطين

عتراف االوهو يتطلع إلى هـــدفين : األول  ،. واخـــذ ينتظر انعقـــاد مؤتمر القمـــة
ة ممثل ــطين ــعب ا ةمنظمة التحرر الفلســـــ ــ ــطيني ، والثاني الموافقة على للشـــ ــ لفلســـ

ه في فترة  ــاملة التي أعدها ، وتوفير األموال الالزمة لها .  وقد جا ــــ ــ ـــ ــ الخطة الشـ
ه مختلف ذاالنتظار ه ــم، والى توج ــ ــعت إلى تخرب ما خط ورســـ ــ ة حمالت ســـ

ه.    االتهامات إل

ندرحمل الشــقير الملفات إلى اال       ة،  ةســ وقد ، مع أعضــاء اللجنة التنفيذ
قة  ـــا ــ ــاء زارات المجاملة المعروفة ، وأعد في الليلة السـ قام بزارة الملوك والرؤســــ
ه ، وتشاور في أمره  مع رفاقه أعضاء  الجتماعات المؤتمر الخطاب الذ سيلق

ة .   اللجنة التنفيذ
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ــات ،  ــ ــ ــــ ــــ ــة و بــدأت الجلســ ــادة العر حثــت تقــارر الق ألقيــت الكلمــات ،  و
ــل روافــ ــة الموحــدة وهيئــة تحو ثم …د األردن واألمين العــام لجــامعــة الــدول العر

ـــقير محوالً  جاء أخيراً  ــطيني، فتكلم الشـــ ان الفلســــ ــوع الك ــ له  دور موضــ المؤتمر 
ة ، ال ة الفلسطين ل الروافد.  مؤتمرإلى مؤتمر للقض   لتحو

يّ  ان الفلسطيني ، و لمته المطولة مراحل إنشاء الك ن شرح الشقير في 
ســير البناء وتســهيله ، ال إنشــاأن دور الدول ال ة هو ت ناؤ ؤ عر ه ، فتلك مهمة ه و

ــطيني . ـــ ــعب الفلســ ــ ــ ر ، ألن الو  الشـ ـــــ ة الجانب العســ منظمة بدون ذلك أكد أهم
ــــد بال روح ، ول ــــ ــــــلح ، وعلى أرض  نجسـ الكفاح المســـ ــطين إال  ــــ يتم تحرر فلســـ

  فلسطين .

عض الملوك اســتغرابهم لماّ  ما ســمعوا من الشــقير ، وعار  أبد  ضــوه ف
ــ ــه ، وتوتر جو المؤتمر ، لوال  ه،  ألنــهذهــب إل لــت إل تجــاوز المهمــة التي أو

ــــطاء ، فو  ة اتدخل الوســـ ــطين ــــ ــــرون على أن منظمة التحرر الفلسـ هي ف الحاضـــ
شـــأن مطالب المنظمة ، فقد تقرر آخر األمر ، ممثلة الشـــعب الفلســـطيني .  أما 

ان قُ  ش التحرر الفلســطيني، وٕان  ادة الموحدة، أو يّ إنشــاء ج ة للق ع شــر الت د 
عــاً  ــة، ولم يترك تــا ــة في الــدول العر ــادات المحل .  ثم تبرعــت  الق للمنظمــة فق

مليون دينار  رة، و ة بخمســــة ماليين دينار ونصــــف للجوانب العســــ الدول العر
ـالتزامـاتهم  ـالوفـاء  ــاء  ــ ــــ ــــ ــ ـة، وتعهـد الملوك والرؤسـ ـة منظمـة التحرر المـدن لميزان

ة الم ـــــة المال ــســ ــ ـــروع (المؤســـ ة على دولهم.  أما مشــــ ـــص المترت ة ودفع الحصــــ ال
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ـــطين) المقــدم من المنظمــة فقــد اختلف حولــه المجتمعون، وقرروا  ـــ ــــ لتحرر فلســــ
م  تهتكليف األمين العام للجامعة، تأليف لجنة برئاســـ ــة هذا المشـــروع، وتقد لدراسـ

  تقرر عنه إلى دورة مؤتمر القمة المقبلة.

ان انصــرف الشــقير  عد انتهاء مؤتمر القمة إلى العمل، وٕالى جعل الك  
ان  ـــــطيني.  و ش التحرر الفلســـ ــاء ج ــ ــ ما إنشــ ــ ـــ ة،  وال ســـ قة ح ــطيني حق ــ ــ الفلســ

اســــي، ومن األمم المتحدة دافعاً  ــجره من العمل الســــ ل جوارحه  ضــ له لالندفاع 
ادة  ار ق ة إلى اجتماع عاجل الخت شفي هذا العمل.  ودعا اللجنة التنفيذ  ،الج

ش أوال، ثم تختار له  ـــاء الج ـــــ ــــ ــ أن المنط يدعو إلى إنشـ على الرغم من علمه 
ــار، إلى أن تم في  ــتشـــ ـــى واســـ ـــتقصــ ــأل واســ ادة.  وقد ســـ ار  10/9/1964الق اخت

ة ا الفلســـطينيين المســـتقلين في مختلف األقطار العر لتتكون  ،عشـــرة من الضـــ
ش أ ون هناك ج ش التحرر، قبل أن  ادة ج   و سالح.منهم ق

ة،  ش مع الدول العر ــأن الج ــ ــ ــــ شــ بر  ات  ـــــقير عق ـــــ وقد جابهت الشــ
ة.  وعلى عادته في الجرأة  اس ة الس القض ثير منها متصل  ، و ر عضها عس
ووضع الدول أمام األمر الواقع، سافر إلى غزة، حيث اجتمع المجلس التشرعي، 

ــطيني.  ث ــ ار الفلســـ ــروع التجنيد اإلج ــ اإلجماع مشـــ م عاد إلى القاهرة ليجد وأقر 
ــــيالً  ــ ــ ــ ـــــطيني في مختلف  ســ ــ ــ ـــعب الفلســـ ـــ ــــ ات والعرائض من جماهير الشــ من البرق

ش التحرر. االنضمام إلى ج ة تطالب    األقطار العر
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ة، بجولة   ادة الفلسطين ، مع الق عمل  فيقام الشقير ة، ل األقطار العر
ة في ــــع ــ ــــ ــ انت مهمته صــ ـــطيني.  و ــــ ــــ ش الفلســـ تائب الج ــاء  ـــــ ــــ عض  على إنشـــ

.  وتم أخيراً  ـــــهلة في األقطار األخر ة) في  األقطار، وســ ــاء قوات (القادســـــــ إنشـــــ
  العراق، وقوات (حطين) في سورة، وقوات (عين جالوت) في غزة.

ان عام  ــل ،  من بدايته الى نهايته ، وعام  1965و ــــ ـــــ ــ عام عمل متصــ
رة ة والعســـــ اســـــ ـــاته الســـــ ــســ ع مؤســـ ــطيني بجم ان الفلســـ ــال الهث لبناء الك  نضـــ

ــقير عارفاً  ـــ ــ ــــ ان الشـــ ة .  و م ة والتنظ ة واإلعالم قة البناء بين  والمال ـــــ ــــ مشـــــ
ـــتراحة في  ـــ ــ ــ ــ ام من االســ عد أ ة .  و ومات العر األنقاض والخرائب،  ومع الح

ش التحرر،  ـــاء ج ــ ــ ــــ ة إلنشــــ أخذ القاهرة إثر الجولة التي قام بها في الدول العر
ه في القاهرة ، فيجد وفود الف ت قته تلح يتردد على م ــ ــطينيين قد ســ ــتكمال لســ الســ

جد أكداســـاً  ان ، و م ر من ال بناء الك ادرة بتنظ ان تدعوه إلى الم ل م ســـائل من 
  الشعب الفلسطيني وتعبئة طاقاته  وقدراته.

ـــاء إذاعة لمنظمة التحرر         ـــقير هو إنشــــ ــ ـــرف له الشــ ــ ان أول عمل انصــ
ة . وقد آمن الشــــقير  ه في على الرغم من ا ،الفلســــطين النتقادات التي وجهت إل
انت اإلذاعة الزمة لشـــعب آمن  و هذا الشـــأن ، أن اإلذاعة الزمة ضـــرورة "فإذا 

ـــتقالله ، ف ــــ ومته وحرته واســـ اره ، وله ح ـــتقر في د ـــــ ـــعب إفي وطنه مســ ـــ نها للشــــ
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اعدالفلســـطيني ألز  اره ، وت ــيلة و منازله ،    تم، وقد فقد وطنه ود عد من وسـ لم 
ه أو اال ه إال عن طر اإلاجتماع لالتصال  ه..."ذاعة ، ل   .)1(التعبئة والتوج

ـــهر آذار /مارس          ــــ ــ ــ عد أن أعطت 1965افتتحت اإلذاعة في مطلع شـــ  ،
ســـت ســـاعات  –مقابل أجر  –وزارة الثقافة واإلرشـــاد القومي في مصـــر المنظمة 

ــــطينيين ــــ ـــع عدد من اإلذاعيين الفلســــ ــ ــ ــــ عد أن وضـ  من برامج إحد محطاتها ، و
لمة افتتاح هذه  ـــقير  ـــرف المنظمة . وقد ألقى الشــ فاءاتهم تحت تصــ خبراتهم و

ة أطل فيها لجنانه ومشـــاعره العنان لمة عاطف انت  وهو يخاطب  ،اإلذاعة . و
  أبناء فلسطين .

ة  ــ ــ حاث للقضـــ ز األ ـــاء مر ــ عد ذلك الى  إلى إنشــ ـــقير  ــ ـــــرف الشــ انصــ
ة ســرعة ، وتجمالفلســطين ز  ةيه خعت ف.  وتأســس المر .  رة الكفاءات الفلســطين

ة  ز في بيروت لتوافر المراجع العلم ون المر ــــقير على أن  ــ ــ ــــ وقد حرص الشــ
ــــاك  ــــة هــنـــ ــــهــلـــ ــــ ــــ ـــاالت الســــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــدفــع ، واالتصــ ــ ــــه أراد أن يــ ــ ــــة ، وألنـ   مــن جــهـــ

ل عملي تهمة وقوعه ــ ــ شــ ــــر،  من معنه ، وعن المنظمة ،  طرة مصــ ــ ــ ا تحت ســ
.   جهة أخر

ات الكبيرة التي وقفت  على الرغم ،خطا الشقير خطوة ثالثة من الصعو
اتب للمنظمة في أقطار الوطن العري وفي الخارج.  س م في وجهها، وهي تأس

                                                           
مة )1( ، ، من القمة إلى الهز  .171ص  مصدر ساب
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ــرورة الزمــة ال بــد منهــا، ألن  ـــ ــــ ــ ــ ــاتــب في نظره، ونظرمن معــه، ضـ ــانــت الم و
ــطينيين في أماكن تجمعهم، مشــــاكل خا ــللفلســ ة، صــ ــلطات المحل ة وعامة مع الســ

تب  ى معالجتهايجب أن يتول ـــقير م ــ ــــ ــ فتح في هذا القطر وذاك.  واحتمل الشـــ
ـــفارات،  ــ أنه إنما يبني ســــ ـــــأن، واتهمته  ـــ ه في هذا الشـ ثيرة وجهت إل ـــهم نقد  ــ ـــ أسـ
ــخاص الذين اختيروا إلدارة  ــــ س دولة، ووجهت االتهامات إلى األشــ توهم أنه رئ و
اتب في  ـــى في طرقه، وافتتحت الم له، ومضــ اتب.  وقد صـــــبر على ذلك  الم

اً البلدان الع ورك قر ة، وفي نيو   من األمم المتحدة. ر

ا  ــ ــ ــقير هي المال، فقد شـــــ ـــ ة الكبر التي جابهت الشــــ ــعو ــ ــ انت الصـــ و
ــندوق القومي له مراراً  ــ ــ ـــــ س مجلس إدارة الصــ اطأ في  رئ ة تت ومات العر أن الح

ندرة.  لذلك  ــ ــ ــــ ــ ــ ة التي أقرها مؤتمر القمة الثاني في اإلســ التزاماتها المال الوفاء 
لقاء حاكم قطاع غزة، واتف معه على مشروع بشقير بجولة خاطفة، بدأها قام ال

ة التحرر) الذ عرض على المجلس التشــرعي في غرة، فأقره في  قانون (ضــر
ة التحرر، واكتفت 4/1965 /15 ومة على ضـــــر ــت الح . وفي األردن اعترضـــ

ــــل (الذ اع صـــ ـــــة األردن المقررة للمنظمة. وواف الملك ف تلى العرش بدفع حصــ
ة من التزاماتها لمنظمة  ــــعود ـــة المملكة الســ ل حصـــ ــعود) على تحو عد الملك ســــ
ـــطينيين العــاملين في  ــــ ــــ ــ ــالغ من رواتــب الفلسـ التحرر، ولم يواف على اقتطــاع م
ت على دفع  ـــطيني.  ووافقت الكو ــ ــندوق القومي الفلســـ ــــ ـــــالح الصــ ة لصـــ ـــعود ــ الســـ

ة  المقررة عليها،  ة وعلى أن تحااللتزامات المال ــم وزارة المال صـــورة إدارة  -سـ
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تب لمنظمة  - ة التحرر من رواتب الفلسـطينيين فيها، وسـمحت بإنشـاء م ضـر
ة،  ـــطين ــــ ــــ ت.  وأقرت لبنان دفع التزاماتها لمنظمة التحرر الفلســ التحرر في الكو
تب للمنظمة في بيروت ومنحته الحصانة  فتح م ة التحرر، وسمحت  عدا ضر

ة.  و  ـــــ ــ ــ ــــ ــقير من جولته تلك إلى القاهرة ليجد التبرعات الدبلوماسـ ــ ـــــ ــــ قد عاد الشـ
ـــاه ــــ ــندوق موالمســــ ــ ــــ ـــــلت إلى الصـــ ــــ ة قد وصــ عض االلتزامات العر ة و ات الطوع

ة.القومي، وحلّ  عض األزمة المال   ت 

س التونسي الحبيب بورق   ة القاهرة في زار الرئ ه ا، والتق17/2/1965ي
، وتذاكرا معاً  والخدمات التي قدمها الشقير ما مضى من األحداث  الشقير

ة تونس في األمم المتحدة. لكن الشقير فوجئ في األسبوع األول من  لقض
س التونسي يدعو 1965آذار/مارس  ه ،الرئ عض خط التي ألقاها في  ،في 

ة في األردن ش  ،عدد من مدن الضفة الغر األمر الواقع والتعا إلى االعتراف 
ه لوال أن والقبو  ،السلمي مع إسرائيل صدق ما نقل إل اد ال  ل بها دولة قائمة.  و

ة في األردن ولبنان  رره مرات في جولته، وفي مؤتمراته الصحف ة  س بورقي الرئ
ا وتونس.  وقد عقد الشقير في  وغوسالف ا و اً  مؤتمراً  22/4/1965وتر  صحف

عنف، ودعا إلى إ ة، وهاجمه  س بورقي ه رفض مقترحات الرئ سقا أعلن ف
ة.  لكن لجنة  ة، ومن مؤتمرات القمة العر ة تونس من الجامعة العر عضو

 28/4/1965ممثلي الملوك والرؤساء، اتخذت في اجتماعها الدور بتارخ 
ة التالي.   ومات العر ة بإحالة الموضوع إلى اجتماع مجلس رؤساء الح توص
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ه في القا 30/5/1965-26وفي هذا االجتماع الذ عقد من  هرة، وتحدث ف
س التونسي وخروجه على اإلجماع العري،  الشقير مطوالً  عن خطورة موقف الرئ

مشروع قرار يرفض مقترحات  ة، اكتفي  فصل تونس من الجامعة العر وطالب 
مقررات مؤتمر القمة األول والثاني.   ة  د تمسك الدول العر ؤ ة، و س بورقي الرئ

ر الشقير هذا ال ه، وخرج وقد استن قرار الضعيف، وأعلن عدم موافقة المنظمة عل
  من قاعة االجتماع احتجاجا.

ساً  ح رئ ، منذ أص سب التأييد العالمي  أخذ الشقير سعى إلى  للمنظمة، 
ر االشتراكي، وعلى رأسه االتحاد  ة، فاتجه إلى المعس ة الفلسطين للقض

ل بلد عري، والت اب سفاراته في  ار رجال الالسوفييتي، وطرق  دولة قى 
رة،  هالسوفييت، وسرد عليهم مطال في تأييد المنظمة، وطلب منهم معونات عس

و..   تب للمنظمة في موس ة، وموافقة على افتتاح م عثات ثقاف ومساعدات و
ة. لكن الجواب دائماً  سبب الظروف الدول   ان االعتذار عن تحقي ذلك 

الشعب الفلسطيني، وٕالحاحه في  لذلك، وأمام الضغو المتواصلة من
شو  ة  ان على معرفة قو ة، و طلب السالح، اتجه الشقير إلى الصين الشعب

اندونغ عام  ام مؤتمر  ة في 1955إن ال منذ أ السفارة الصين .  وقد اتصل 
الزارة،  عن رغبته في زارة الصين، فجاءه الجواب سرعاً  القاهرة معراً  الترحيب 

دعوة شخص ساً و ة بوصفه رئ ، ورسم   للمنظمة. ة للشقير
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ار الوفد الذ سيرافقه في هذه الزارة، على أن  ، عند اخت حرص الشقير
ش التحرر  ة، والمجلس الوطني، وج ون األعضاء من اللجنة التنفيذ
عبر عن تطلعات  ة، ول ة والتشرع ه السلطات التنفيذ الفلسطيني، لتتمثل ف

ر الذ ترده من الصين. المنظمة إلى العون    العس

، 15/3/1965القاهرة إلى الصين في  ،الذ يرافقه ،غادر الشقير والوفد
انت المدينة األولى ين، فأوهان، وهان شاو،  التي و انتون، تلتها  زارها هي 

ستقبلون في انوا  .  وقد  الحفاوة والالفتات واأل وأخيرا شانغها ان  عالم، ل م
ادين وتقام لهم ا لحفالت وتعقد االجتماعات العامة في الصاالت الكبر والم

 ، ار رجال الدولة.  وقد طلب الشقير من شو إن ال ستقبلهم  في العامة، و
أثناء اجتماعهما على انفراد، األسلحة والتدرب، فواف بال تردد، واتف معه على 

عو  ندرة على أن  السالح إلى اإلس اب إرسال سفينة محملة  د عليها عدد من الش
ات.   للتدرب على حرب العصا

ين ومنحته  تب لها في  فتح م المنظمة، وسمحت  وقد اعترفت الصين 
ان "اعترافاً  ع، و ان مشترك فاجأ الجم ع ب ة.  ثم جر توق  الحصانة الدبلوماس

مة ثوراً  المنظمة، مما أثار في نفس الشقير وفي نفوس من معه مشاعر عظ  "
س ماوتسي تونغ  من الرئ الفرحة واالعتزاز.  والتقى الشقير والوفد الفلسطيني 

في مدينة أوهان، واستقبلهم بود وترحاب، وشرح لهم، في جلسة دامت ثالث 
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ة وسبل محارتها، وما على الشعب  ساعات، وجهة نظره حول اإلمبرال
تهم التحررة  الفلسطيني، والعرب، أن   .)1(فعلوه في معر

حس أنه قد حق إنجازاً ع . وقد دعا رائعاً  اد الشقير إلى القاهرة وهو 
تب الم ه عن الإلى مؤتمر صحفي في م رحلة نظمة في القاهرة، تحدث ف

رة، وأجاب  ة والعس اس اسبها الس اقة  عنوم أسئلة الصحفيين المحرجة بل
أن وسائل اإلعالم في القاهرة  عد  ما  دقة. لكنه فوجئ ف ملت مؤتمره أه عنو

س عبد الناصر امتنع عن مقابلته. فأدرك أن سفره إلى  أن الرئ الصحفي، و
ان على أشدّ  ا والصين  ه، ومصر الصين هو السبب، ألن الخالف بين روس

س عبد  ستأذن الرئ صداقتها مع االتحاد السوفييتي، وألن الشقير لم  مهتمة 
ة إلى ميناء ندرة الناصر في أمر شحن األسلحة الصين   .اإلس

ار/ مايو  وظلّ       ، الموعد 1965األمر على هذه الحال، إلى أن جاء شهر أ
ة في القاهرة، فأخذت  السنو النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العاد
اإلشاعات تتردد عن خالف الشقير وعبد الناصر، عند ذلك أبد الشقير لعدد 

عبد الناصر ه لالستقالة حتى من إخوانه الفلسطينيين استعداد ال تؤثر عالقته 

                                                           
ات  )1( ر   …الشـــــــقير " ،جميل بر قى الذ  30-24، 219، العدد مجلة الوطن العري، "وت

سان   .1981ن
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ة المتحدة، ألن تأييد القاهرة للمنظمة هو عنده قعال الجمهورة العر ة المنظمة 
ساً  قائه رئ   للمنظمة. أثمن من 

ولما حان يوم افتتاح المجلس الوطني في قاعة جامعة القاهرة فاجأ 
اً  حضوره، وألقى خطا س عبد الناصر المجلس  ه دفاع عن الشقير  الرئ ان ف

ه  ة، ولوم له النسحا ة الفلسطين أمام من ال يدرك الواقع العري ومصاعب القض
ة، ولتجاوزه الحدود في مسألة االتفاق مع من الجامعة في صدد موضوع بورقي

ة الخطاب ، وقدم في نها فسح المجال أمام  ،الصين. ثم خطب الشقير استقالته ل
ه، حاس ي  تخذ الموقف الذ يراه مالئماً  المجلس  ان ما مضى من و عد أن   ،

سبب تشتت أعضاء  ة،  ة الشقير الفرد تصرفات وأعمال تجر على مسؤول
ة هنا وهناك. وقد رفض المجلس االستقالة وسجل التقدير"للموقف  اللجنة التنفيذ

س منظمة التحرر حفاظا على القض ة الوطني الحازم الرائع الذ وقفه رئ
ة".   الفلسطين

ة خالف مع األردن. فزار الشقير  انت هذه السفرة إلى الصين بدا ذلك 
ة على تنفيذ مطالب المنظمة  ومة األردن األردن لمعالجة هذا الوضع، ولحث الح

ار  ة وتحصينها، وٕاقامة  ،األرعة، وهي التجنيد اإلج ح القر األمام وتسل
رات التدرب، وٕانشاء فرق الدفا قطع الطر على معس ع المدني.  وحاول أن 

ين الضفة  ان يدعي أن المنظمة تغذ الفرقة بين الفلسطيني واألردني، و من 
ة. ة والضفة الغر   الشرق
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ضاً  ، وهاجمته الصحف  وجابهت الشقير أ بيرة في دمش مصاعب 
ادتها ست ثورة، وال جدو في ق أنها ل   .واإلذاعة السورة، واتهمت المنظمة 

ه من أن  ة، ما نقل إل غداد يتفقد قوات القادس ذلك أزعجه، وهو في 
ش التحرر ة ستتوقف عن دفع التزاماتها للمنظمة ولج  –ألن الشقير  ،السعود

حاروا هناك بدال من أن  –ما قيل  تائب من الفلسطينيين إلى فيتنام ل أرسل 
ة التحرر في الوطن.  فذهب إلى السفار  ة، وأبرق إلى يخوضوا معر ة السعود

أته،  ة.  لكن اإلذن لم  صل ينفي هذا الخبر، وطلب اإلذن بزارة السعود الملك ف
اسمه ينفي هذه التهمة.   فسافر إلى القاهرة، وأوعز إلذاعة فلسطين بإذاعة تصرح 

ل  ،انت هذه األحداث تجر  انت مشروعات تحو في الوقت الذ 
.  وقد ظل روافد نهر األردن ومعها خط ا ة الموحدة تترنح وتتخ ادة العر لق

صرح دائماً  عة المنبثقة عنه وفي  الشقير  منذ مؤتمر القمة األول وفي لجنة المتا
ل الروافد،  أنه ال يؤمن بجدو مشروع تحو ة،  ومات العر مجلس رؤساء الح

ة، وأل ح الجيوش العر اهظة، ومن الخير أن تنف على تسل فه  نه من ألن تكال
ة  اه، وألنه من ناح حرم إسرائيل إال من جانب ضئيل من الم ة ال  ة فن ناح

ة؛ فإسرائيل قادرة دائماً  ة الكاف ملك الحما رة ال  على تدمير المشروع  عس
ان رأ الشقير أن يتولى الفلسطينيون تدمير المشروع اإلسرائيلي.   العري.  و

اإلغارة  17/3/1965وقد تحق ما حذر منه الشقير في  حين قامت إسرائيل 
ر صارخ واجهته  ان هذا أول تحد عس ل الروافد.  و على مواقع مشروع تحو
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عه من اعتداءات إسرائ ما ت ه، و عد مؤتمر القمة، وثبت  ة  ة الدول العر يل
ل،  ة الموحدة تتعثر بال عمل، وهيئة أمتكررة على أعمال التحو ادة العر ن الق

التزاماتها مشروع تحو  ة ال تفي  و من توقف العمل، فالدول العر ل الروافد تش
ة. رة والمال   العس

انت إرادة الشعب الفلسطيني، آنذاك، تش طرقها الستكمال  
ون المزد نشاطاً  ادة المنظمة أن  اً  المؤسسات. ورأ الشقير وزمالؤه في ق  دائ

ماً  ا في الداخل. ف دائماً  في الخارج، وتنظ ا، وأمر أرسلت الوفود إلى أورو
س المنظمة،  ، رئ ا وحملت هذه الوفود رسائل موقعة من الشقير ة، وأفرق الالتين
ة  ة الفلسطين ادرة على بروز الشخص ان ذلك أول  إلى رؤساء الدول ووزرائها. و
سير مهمة  بيرة في ت ة بجهود  في الميدان الدولي. وقد قام سفراء الدول العر

ة المضادة.ال   وفود، ومساعدتها في مواجهة الحمالت الصهيون

ة  مي في الداخل، أنشأت المنظمة اتحاد الطل وعلى الصعيد التنظ
ة من قواعد منظمة التحرر. وقد دعا االتحاد في أواخر  قاعدة شعب الفلسطينيين 

ة) عقدت جلساتها في القاعة الكبر لجامعة القاه ،1965آذار رة، إلى (ندوة عالم
ا، وعدد  ا وأفرق ا وآس ة في أورو ة العر بيرة من أنصار القض وحضرتها جمهرة 

اً  رن العرب. وقد ألقى الشقير خطا مة  من المف ه ق في افتتاح الندوة أبرز ف
لة ه، من واقع خبرته الطو ين ف ة  ،هذه الندوة على مختلف األصعدة، و أن قض

اسي أو دبلوم س لها حل س اسي، وأن حرب التحرر هي الطرقة فلسطين ل
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حب أن  اطل،  قته  ه. ووجود إسرائيل في حق الوحيدة إلعادة الوطن، وللعودة إل
ا. ا وأمر ا وأفرق ما زال الوجود االستعمار في أقطار آس   يزول من جذوره 

اً  14/4/1965وفي  سي لالتحاد  ألقى الشقير خطا في المؤتمر التأس
ون عن اتحادات العمال العام لعمال فلسطي ن الذ انعقد في غزة وحضره مندو

الوفود، وعرض لتار  ة. وقد رحب  ة الدول ة في فلسطين العر ة العمال خ الحر
نشاطها الوطني، ودعا العمال إلى التدرب على السالح، وٕالى الوحدة ورص و 

  الصفوف.

ار/مايو  فتتح المؤتمر  1965وسافر الشقير إلى القدس في أ العام ل
لمته التي ألقاها هناك تارخ المرأة  ة. واستعرض في  التحاد المرأة الفلسطين

ة عبر العصور، ودورها النضالي ة في  ،العر ثم تحدث عن دور المرأة الفلسطين
ة إلى جانب الرجل. افحة االستعمار والصهيون  م

ة إثر العدوان اإل   سرائيلي وذهب الشقير مع رجال المنظمة إلى قرة قلقيل
السالح.5/6/1965عليها في  حات تطالب  ص ة    ، وتلقاه أهل قلقيل

ضاء في  ،ان الجو العري والدولي قبل عقد مؤتمر قمة الدار الب
ان ذلك العام سلسلة من العثرات  ،1965أيلول/سبتمبر  الغيوم الداكنة، و ملبدا 

لشعب العري على الصعيدين العري والدولي.  ورأ الشقير أن من ح ا
انت  ة؛ فقد انتهى الزمن الذ  ة الفلسطين عرف موقع القض الفلسطيني أن 
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ة ه القض عيدة عن الشعب.  لذلك ألقى من إذاعة  ف تعالج في اجتماعات مغلقة 
المصاعب التي تعانيها المنظمة،  علم الشعب  لمة قبل مؤتمر القمة، ل فلسطين 

ين فيها أن المنظمة ولدت على فرا ة، و ش مؤتمر القمة، أسيرة ظروف الدول العر
وال بد للمنظمة من أن تحرر إرادة الشعب الفلسطيني، ومن أن تمارس العمل 
ة بتعبئة قدرات األمة  ة الدول العر مطال املة.  ووعد الشعب الفلسطيني  حرة 

ة، وذلك بتطبي عة المعر ون طل إعداد الشعب الفلسطيني ل ة التحرر، و  لمعر
ة  ا رات التدرب، وج ة، وٕانشاء معس ، وتحصين القر األمام ار التجنيد اإلج

ة التحرر.   ضر

ضاء الذ عقد في   ه 13/9/1965وفي مؤتمر قمة الدار الب ، وتم ف
ة الموحدة لتحرر  ادة العر ع على ميثاق التضامن العري وٕاقرار خطة الق التوق

الرؤساء العرب ما استطاعت المنظمة فلسطين، عرض الشقير على الملوك و 
ة  اس ش التحرر الفلسطيني، وٕالى المؤسسات الس ة إلى ج النس أن تنجزه 

، وطرح عدداً  ة األخر ان أولها  واإلعالم من المسائل والمقترحات للدراسة، و
ة  عود إلى بدا م  موضوع اإلقامة والسفر والعمل ألبناء فلسطين، وهو موضوع قد

ة، ورج ة الن ول الذ وضعته الجامعة العر ع على البروتو ة التوق ا الدول العر
ول لم يوقع، واكتفى المجتمعون بدعوة  م شؤون الفلسطينيين.  لكن البروتو لتنظ
ل منها على التسهيالت  ة لالتفاق مع  الدول العر المنظمة إلى االتصال 

نة.   المم
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ة إلجراء انت ومات العر ار مجلس ودعا الشقير الح ات عامة الخت خا
ادة  ام ق ة قد وصلت إلى مرحلة تتطلب ق ة،فالقض ادة فلسطين وطني تنبث عنه ق
ة مسؤولة أمام الشعب. لكن الملوك والرؤساء طلبوا من المنظمة، في هذا  منتخ

ضاً  شأنه. أما مسألة تجنيد الموضوع أ ة وتتف معها  الدول العر ، أن تتصل 
ة. الفلسطينيين في ا ة واجتماع اب اقتصاد ألردن، فقد عارضها األردن ألس

ة الموحدة بدراسة وتنفيذ مطلب المنظمة في زادة عدد القوات   ادة العر لفت الق و
ة التي يتألف منها جش التحرر في سورة وغزة. وقرر الملوك والرؤساء  الفلسطين

الغ المستحقة للمنظمة من الوفر الموجود في ميز  ة صرف الم ادة العر ة الق ان
  الموحدة. 

ضاء آخر مؤتمر قمة عقده الملوك    ان مؤتمر القمة في الدار الب
سة حزران  أن المؤتمر أخف في 1967والرؤساء قيل ن ، وقد أحس الشقير 

له، ورأ أ ن  اشفة األمة  نمعظم ما انعقد ألجله، إن لم  حتاج إلى م األمر 
ة والشعب الفلسطيني  ون العر حقائ ما يجر من األمور، وتحذيرهم مما س

ة  ة الفلسطين لمة مطولة من إذاعة فلسطين حول القض في المستقبل، فألقى 
ه على الحاضر، وأبد  ضاء. وافرغ فيها غض ومستقبلها، وعن مؤتمر الدار الب

ةجوانب الضعف في الموقف العري وقرارات مؤتمر القمة،   وانتقد الخالفات العر
المصاعب التي تش اشف المستمعين  اناتها. ثم  ة األمة، وتضعف إم ل حر

ر  ة في التجنيد العس شأن مطالبها الشرع التي تواجهها منظمة التحرر 
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وممارسة نشاطهم الوطني وتعبئة طاقاتهم  وٕاقامتهمللفلسطينيين وحرة سفرهم 
م صفوفهم ، وهي المطالب التي رفضها الم ة الجديرة ولم ت ؤتمر،وتنظ جد االستجا

حاجة إلى تحرر إرادته قبل تحرر أرضه، ل لتحرر وأهدافه ؛ فشعب فلسطين 
وانطالقه في تعبئة طاقاته هو أول خطوة على طر تحرر فلسطين.. وأعلن 
ة، بل  س المنظمة وأعضاء لجنتها التنفيذ ست رئ الشقير أن منظمة التحرر ل

لمته، وهو هي الشعب الفلسطيني.. ومن ح  قول  حدد موقفه و هذا الشعب أن 
ة يلهو بها  ح المنظمة دم ومة عموم فلسطين، فتص يرفض أن تتكرر مأساة ح

ام العرب.   الح

لمة الشقير هذه ردود فعل   ة، وقد أثارت  عض الدول العر ثيرة من 
ة تبين مطالب وال حملة توع ام  ما األردن، لذلك تولت إذاعة فلسطين الق س

داً  شرح وجهات نظره مؤ ثيرة،  ، في اجتماعات  أن  المنظمة. وقام الشقير
ة، وٕانها ترد التعاون مع األردن لبناء  المنظمة ال ترد إقامة دولة في الضفة الغر

  قاعدة انطالق لتحرر.

ة،  1965 /10 /19وسافر الشقير في   قابل و إلى األردن، لهذه الغا
احث احثات لم تنته إلى مع رئ اتالملك وأجر م ة، لكن الم س الوزارة األردن

عد اعتداء  ما  ة بين األردن والمنظمة، وال س نجاح، وعادت الحمالت اإلعالم
  .1965 /30/10 اإلسرائيليين على منطقـة اللطرون في
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س عبد الناصر للمصالحة بين المنظمة واألردن، ووصل  وتوس الرئ
إلى  1/3/1966ى القاهرة. وانتهى األمر في بنتيجة هذه الوساطة وفد أردني إل

ة، من بنوده دراسة األردن  اتفاق وقع في دار األمانة العامة لجامعة الدول العر
ادة  ش التحرر إلى الق تائب ج ، واحالة موضوع  ار موضوع التجنيد اإلج
ة ومساعدتها في المجالين ح القر األمام ادرة إلى تسل ة الموحدة، والم  العر

ة في المحافظات  اتب فرع ، والسماح للمنظمة بإنشاء م االجتماعي واالقتصاد
ان االتفاق ة. و ا ة وج ة ولجان توع على الرغم من ضعف الجانب  -األردن

ر  اسب للمنظمة. و  محققاً  -العس حث قعض الم د سافر الشقير إلى عمان ل
رجئ الموضوع إلى اجتماع للدراسة، وأ وسائل تنفيذ اإلنفاق، وطلب األردن وقتاً 

ة في  ومات العر   . 14/3/1966رؤساء الح

ان التصدع قد بدأ منذ  1966شهد عام      ة مؤتمرات القمة. و ة نها بدا
اف  ة أط ة واإلسالم ضاء، حين حامت في اآلفاق الدول انتهاء مؤتمر الدار الب

صل يتكلم عن الحاجة الماسة  إلى عقده للنظر المؤتمر اإلسالمي. وأخذ الملك ف
س عبد الناصر هذه الدعوة  لمتهم. وقد عارض الرئ في شؤون المسلمين وتوحيد 

س في  ه في السو ه األمر في خطا إلى إعالن  22/3/1966وهاجمها، وانتهى 
عدم جدو العمل العري المشترك من خالل مؤتمرات القمة، والحملة على  مانه  إ

ة ودعاة الحلف اإل ة العر ال ذلك الرجع  لهسالمي. وظلت منظمة التحرر ح
 تلتزم الصمت.
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ان الموقف العري في أعلى درجات التصدع والتمزق عندما اجتمع   
ة في القاهرة في آذار  ومات العر دا واضحاً 1966مجلس رؤساء الح ه  ، و ف

ة الموحدة غير قادرة على  ادة العر أن التضامن العري غير موجود، وان الق
رة، تحر ة عس ل روافد األردن ال تجد حما رة، وأن هيئة تحو ك القوات العس

ة التحرر.   وأن منظمة التحرر في حاجة إلى تحرر، قبل أن تدخل معر

احتفال الفلسطينيين في قطاع غزة  1966حضر الشقير في آذار  
عد عدوان  ة  ر جالء القوات اإلسرائيل وخان  الثالثي، وتنقل بين غزة 1956بذ

طوالت الشعب الفلسطيني التي تجلت  برز  يونس ورفح يخطب في الجماهير، و
  أثناء االحتالل اإلسرائيلي .في 

ار من هذا العام تكامل عقد المجلس الوطني الفلسطيني في   في شهر أ
ش  لمة عن إنجازات المنظمة، وعن ج دورته الثالثة في غزة، وألقى الشقير 

ة. وعرض فيها المطالب التي قدمها لالتحاد السوفييتي، التحرر، واألسلحة ال صين
يّ  ه المنظمة في هذه المرحلة من النضال. و ن في الكلمة موقف وفيها ما تحتاج إل

امه للجهاد من أجل فلسطين، إوأنها معه  المنظمة من الحلف اإلسالمي، ان ق ن 
عضها معترف بإسرائيل. ومات،  ان مجرد اجتماع ح   وضده أن 

ش التحرر   وشاهد الشقير وأعضاء المجلس الوطني مناورة لكتائب ج
االعتزاز، فانهمرت  انت ساعات مألت النفوس  الفلسطيني في خان يونس. و
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س  ل رئ ل ملك و ه هناك،  ، في خطا  أندموع الفرح والنشوة، وناشد الشقير
فاحه لتحرر أرض   المحتلة. هون مع شعب فلسطين، ومع 

ــامــل التقــاليــد نــاقش ال  ــة في جو  مجلس الوطني تقــارر اللجــان الفرع
ــادرة إلى إجراء  ــاإلجمــاع، منهــا الم ــة، وانتهى إلى قرارات واف عليهــا  البرلمــان
االلتزام  ة  ة الدول العر ــتكمال العدة، ومطال ــــ ات حرة للمجلس المقبل، واسـ انتخا

ــتخدام البترول امبتنفيذ قرارات مؤتمر الق ــ ــ ــــ ـــرورة اســـ ــ ــ ــ ــالحاً ة، وضــــ ــ ــ ــــ ي ف لعري ســـ
ـــطين المحتلة دائرة   ــ ار فلسـ اعت ـــى المجلس " ــــجب األحالف. وأوصـــ ة، وشــ المعر
اً  س المنظمة، نائ ــقير رئ ــتاذ الشــ ة واحدة، لها مقعد واحد، وانتخاب األســ  انتخاب

اره عضواً  اً  عن هذه الدائرة واعت ع ه في المجلس الوطني الذ سي طب جر انتخا
  .)1(في العام المقبل "

ة الفلسطينيين في األردن بتنفيذ اتفاق آذار /مارس      شأن  1966ازدادت مطال
م، والالتجنيد  ح والتنظ عد انتهاء دورة المجلس الوطني والتدرب والتسل ما  س

ار المنظمة وٕانجازاتها ، وج ش التحرر واستعداداته.  الثالثة في غزة ، ووصول  أخ
ة السلطات  ارتوقد أث ض على عدد هذه المطال الق ة ، فصدرت األوامر  األردن

تب الشقير للملك  ،من الفلسطينيين محاصرة مقر المنظمة في القدس .  و و
ة وٕاجراءات  أنها أمور داخل ه  طلب منه إطالق سراح المعتقلين، فرد عل حسين 

                                                           
مة ،ر الشقيأحمد )1(  .162ص ، 1972دار العودة بيروت، ،  على طر الهز
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عث له برسالتين  الملك ، و األمن والقوانين . وحاول الشقير االتصال  تتعل 
فلح في مسعاه وازداد األمر سوءاً أخر  بخطاب الملك حسين في  ين ، لكنه لم 

سها .  ثم تمت  14/6/1966عجلون في  ة" رئ ه المنظمة و"غوغائ الذ هاجم ف
اً  عة رسم   .17/7/1966بين األردن والمنظمة في  القط

ع عشر للثورة  عد خطاب عبد الناصر في العيد الرا انهار مؤتمر القمة 
ة المتحدة االشتراك في مؤتمر المصر ه رفض الجمهورة العر ة ، الذ أعلن ف

القمة المقبل و طالب بتأجيله إلى أجل غير مسمى .  عندئذ أخذ الشقير يتساءل 
ة مع  ش التحرر ، وعزم على بدء عالقات ثنائ عن مصير منظمة التحرر وج

ة في  ندرة خطا 28/7/1966الدول العر عبد  خطاب قبل اً ألقى في اإلس
ه الناصر التقليد ،  ع قدرات الشعب الفلسطيني إلىدعا ف عة   ،تجم لتكون طل

يّ  ةلألم ة التحرر، و ة في معر ن أن األردن منطل التحرر، وعليها أن العر
ه :"نحن في منأ عن  اتها  . وقال في ختام خطا تفتح قلبها للمنظمة وغا

ة ما دام الخال ة فلسطين الخالفات العر ان  …ف في منأ عن قض ومن  
ست  ن معنا فلسنا معه، ول معنا من الملوك والرؤساء فنحن معه ، ومن لم 

ة معه   .)1("…األمة العر

                                                           
 .216المصدر الساب ، ص  )1(
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ة ، واتخذ قراراً  1966وفي أيلول          شأن  انعقد مجلس جامعة الدول العر
س د القدس وافتتاح مبنى الكن م. وقد  30/8/1966الجديد  في القدس في  تتهو

اً  قراراً  ورآهاعترض الشقير على القرار في مجموعه.  ع القرارا إنشائ ت مثل جم
ة. وتقدم المقابل ، التي أصدرتها الجامعة العر ه األعمال  اقتراحات،  ة تجا عمل

رة  االلتزامات العس الوفاء  ذلك طالب في اجتماعات المجلس  ة .  الصهيون
عد أ ة ،  ل روافد حن بتدمير مواقع العمل في مشروع تن قام اإلسرائيليو والمال و

ة إلى األردن  امالً  نهر األردن تدميراً  ة والعراق ، وطالب بدخول القوات السعود
ة التي تساند إسرائيل في عدوانها  ات المتحدة األمر تحديد الموقف من الوال ، و

ار  قرار استن ا.و  عتداء ،لال. لكن المجلس اكتفى    لموقف أمر

ة  7/12/1966عقد المجلس الدفاع العري المشترك في  دورة استثنائ
حث في  ة الموحدة لي ادة العر بدعوة من الفر علي عامر ، القائد العام للق

ادة الموحدة ات الق ة.  وقد  ،العدوان على السموع وواج والتزامات الدول  العر
األرع لهذه الدورة الطارئة ، فتكلم عن  تولى الشقير الحديث على الجلسات

ستجاب لها .  وشرح للمجلس تفاصيل  ادة الموحدة ومطالبها التي ال تنفذ وال  الق
غارة السموع ، واستعرض مطالب الشعب الفلسطيني .  ثم مضت ثالثة أشهر 

ان  من القل والحيرة في انتظار انعقاد مجلس  الدفاع العري من جديد ، و
عد الشقير  سقطت  أن، ومعه منظمة التحرر ، وعلى قمة القل والحيرة 

مؤتمرات القمة .  وفي هذا الجو انعقد مجلس الدفاع العري المشترك في 
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ات  12/3/1967 ة واألردن .  وانتهت االجتماعات بتوص بدون حضور السعود
ة إلىموجزة تدعو  ادة العر تكليف الق ة، و االلتزامات المال الموحدة وضع  الوفاء 

توزع االعتمادات المخصصة لألردن على  ر ، و تقدير جديد للموقف العس
ش التحرر الفلسطيني .   سورة ولبنان وج

عاً  ان الشقير حرصاً        ة جم ومات العر في الميدان ، وان  أن تكون الح
ة .  منأ عن التناقضات العر ة ، و ة فوق الخالفات العر لكن تكون القض

غير إرادته ، واضطر إ لى خوض المعارك التناقضات وقعت على رأس الشقير ، 
اعلى الرغم منه،  رنا مع تونس عام و ما ذ وثانيتها مع  ،1965نت أوالها 

ة التي أوقفت دفع 1966األردن عام  انت الثالثة، وهي صامتة، مع السعود ، و
ة التزاماتها لمنظمة التحرر بتهمة أن الشقير عم يل لعبد الناصر وللشيوع

ة. وقد اضطر الشقير للدفاع عن نفس والرد على الحمالت التي وجهت  هالعالم
ة في  ه. وجاء  الدفاع في دورة مجلس جامعة الدول العر . وقد 14/3/1967إل

ة في المحافل  ا العر استعرض في رده تارخه النضالي ودفاعه عن القضا
ة. وأكد انه إنسان ز  ار غيره، من ح الشعب الدول اره، أو اخت ائل، واخت

ان جديراً  قرر أن  ة. وهو وحده، الذ  ل وصا برئاسة  الفلسطيني الذ يرفض 
 ، ة الدفاع عن الشقير و الدول العر المنظمة أو غير جدير بها. وقد تولى مندو

ادين، ودعوا  وابراز ة في مختلف الم ة -مواقفه الوطن ذف إلى ح -عدا السعود
االنحراف، من ض الجلسة.  ان يتهمه    أ ب
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سان/    اح 1967برل اان الشقير في القاهرة أوائل ن ، ووصلته ص
سان ع من ن ار العدوان اإلسرائيلي الجو والبر  ،عن طر اإلذاعات ،السا أخ

ان  على سورة، ة أالذ  كبر المعارك التي شهدتها خطو الهدنة العر
ة.  س الوزارة المصرة والفر اإلسرائيل مان رئ السيد محمود صدقي سل وقد التقى 

ر اللذين  اسي والعس عد عودة الوفدين الس محمود صدقي، قائد سالح الطيران ، 
احث معهما  ، وت الفر علي شأن ترأسهما من دمش ذلك التقى  الموقف العام. 

ة الموحدة، وتدا ادة العر رس معه الموضوع، وانتهى اللقاء عامر القائد العام للق
ارثة مهلكة.   بتوقع 

ار/ مايو   في دمش التي  1967عاش الشقير النصف األول من شهر أ
األحداث الساخنة، ومح ان اإلسرائيليون و انت تفور  رها العمل الفدائي الذ 

ة ضد سورة. وقد اجتمع  يهولون من مخاطره عليهم آنذاك، والتهديدات اإلسرائيل
طال العودة وجبهة تحرر فلسطين، وحاورهم حول العمل ع دد من قادة فتح وأ

ة ين لهم أخطاءه وأخطاره إن لم تتوحد المنظمات الفدائ وحد تن  لم تإ و  ،الفدائي، و
انالمنظمات الس ات المنظمة تحت تصرفهم، اسة، وأبد استعداده لوضع إم

رأ المناد بتور الدول وتكررت االجتماعات دون نتيجة، ورفض الشقير ال
يّ  ة. و ة الفلسطين ة وجرها إلى حرب مع إسرائيل حتى ال تذوب القض ن العر

ة غير قادرة على الحرب وغير  ، ألن الدول العر لقادة المنظمات خطر هذا الرأ
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ة للتوسع،  مة، وستعطى إسرائيل فرصة ذهب ة فيها، وستكون النتيجة وخ راغ
ة ان المعر   وزمانها. وستختار م

ة  أمضى الشقير شطراً   من وقته في دمش في دار وزارة الخارج
ات، يدرسها  ة والبرق ة والصحاف اس طلع على التقارر الس ان  السورة حيث 
ة على الحدود السورة  انت الحشود اإلسرائيل ستخلص منها النتائج. و حللها و و

ين و  مثيراً  بلغت حداً  . وقد دار بينه و ة السورة آنذاك حوار للقل زر الخارج
ة وعزمها  ونقاش حول مختلف الموضوعات، وحذره الشقير من خط الصهيون

س هيئة  1967/  5 /14على العدوان. والتقى في  الفر فوز رئ في دمش 
فهم منه شيئا  ستطع أن  ة المتحدة، لكنه لم  القوات المسلحـة في الجمهورة العر

جي زل حيرته حول الحرب القادمة المتوقعة شفي غليله و ب عن تساؤالته و
  واالستعداد العري لها، فعزم على العودة إلى القاهرة. 

اح عودته من دمش في  ه في 1967 /5 /15وفي ص ت شاهد من م
ش المصر تخترق شوارع القاهرة إلى مناط القتال. ووضعت  القاهرة وحدات الج

، وأعلنت صحف مصر أن  القوات المسلحة المصرة في حالة االستعداد القصو
ة ضد إسرائيل إذا تعرضت سورة  ة المتحدة سوف تخوض المعر الجمهورة العر

  لعدوان يهدد أراضيها وسالمتها.
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ا إلى قائد قوات  17/5/1967ولما وجه الفر محمد فوز في   تا
ة من  طلب منه سحب القوات الدول ة في غزة  ة على الطوار الدول نق المراق

ة المتحدة حفاظاً  على سالمتها، قرأ الشقير هذا الكتاب  حدود الجمهورة العر
الهجوم والتحرر،و شعور الخوف  مرات ومرات، وتنازعه شعوران؛ شعور الفرحة 
ا لها، وعرف مواطن الضعف العري.  ة، ومساندة أمر ألنه خبر قوة الصهيون

ان موقعه في قلب األحداث  ر جيداً و ما قاله عبد  ال على هامشها، وهو يذ
حتاج إلى مزد من االستعداد والمال  الناصر أكثر من مرة من أن تحرر فلسطين 

 والوقت.

عتزم الحرب حقاً    س عبد الناصر ال  قن أن الرئ عدو أ، و لذلك أ ن األمر ال 
ة للخالص من  ة، وفرصة ذهب اس اسب س رة لتحقي م قوات ونه مظاهرة عس

ه  ان خصوم عبد الناصر يوجهون إل ة، وهي أكبر المطاعن التي  الطوار الدول
سببها.    النقد والهجوم 

و  قة األمر و عرف حق س حاول الشقير أن  ه مقابلة الرئ اطنه، فتعذر عل
ش   م عامر وتدارسا أمر ج عبد الناصر النشغاله الشديد، فقابل المشير عبد الح

ة قطاع غزه حتى ال تتكرر مأساة  التحرر ودوره في ة المقبلة وخط حما المعر
ما لم1956عام  تشفها مقابلة محمود راض،  . ولم تشف غليله هذه المقابلة، 
ان وزر  عد زارة عبد الناصر وأر خاصة  ة، وظل على قلقه وحيرته، و الخارج

مه سيناء في س عب5/1967/ 22ح د الناصر ، والخطاب القو الذ ألقاه الرئ
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ة مع الشعب  ام التارخ ش تلك األ ع ن أمام الشقير إال أن  هناك،  لكن لم 
ار/  العري وهو في قمة حماسته واندفاعه، فأمضى الشهر األخير من شهر أ

إلى حي في القاهرة، ومن مسجد إلى مسجد يخطب في مايو ينتقل من حي 
ثير  حماستها.  ة و   الجماهير المتوث

عبد الناصر مساءالتقى الشق ، وتحادثا حول الموقف، 1967 /5 /26ير 
يّ  ة التحرر لم  و س أن معر اب قلقه، فأخبره الرئ ه وأس و س المصر ش ن للرئ

ة مفروضة على مصر وعلى العرب،   ة دفاع ة اليوم معر عد، والمعر حن وقتها 
ة إ النس ه عند هذه وٕاسرائيل هي التي بدأتها. وأوضح له أن األمر انتهى  ل

المرحلة التي حق فيها ثالثة نجاحات: رفع الضغ عن سورة، والخالص من 
ة  وهو يرجو أال يزداد الموقف توتراً  . وقد قوات الطوار وموضوع خليج العق

ل ما يزد التوتر  طلب من  الشقير االتصال بدمش من أجل االبتعاد عن 
شعله.    و

تر    ار و ع األخ ل ظل الشقير يتا اه إلى  ان شديد االنت قب األحداث، و
صدر عن واشنطن، أل قته قرار ما  ن قرار إسرائيل حول الحرب، هو في حق

ات المتحدة. وفي هذه األثناء جاء األمين العام لألمم المتحدة يوثانت إلى   الوال
ام العمل في  م الصداقة التي تر بينهما منذ أ ح ه الشقير  القاهرة، فاجتمع 

ه يوثانت من الشقير أن ا ل طلب ف ألمم المتحدة. وقد دار بينهما حديث طو
قترحها من أجل تهدئة الموقف. ثم  اره التي س قبول أف ساعده في إقناع القاهرة 
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ة مودعاً  س ع اخبره يوثانت حينما زاره ثان د الناصر ال يرد الحرب، لكنه بأن الرئ
ضمن إسرائيل، و  عرف، أو ال  ة نه يأال  خشى أن يؤد النزاع حول خليج العق

  إلى نشوب صدام شامل في الشرق األدنى.

ات عبد الناصر الثال  ع الشقير خطا و  28و 26ثة التي ألقاها في تت
ذلك زار السفير السوفييتي  29/5/1967 ه، وراجعها ودرس مقاطعها.  عقله وقل

اد السوفييتي من تطور التعرف على موقف االتح في القاهرة ثالث مرات محاوالً 
قين من  سترح إلى حصيلة هذه اللقاءات، وظل على غير  األحداث، لكنه لم 
 . ات المتحدة  المعاد قين من موقف الوال ان على  الموقف السوفييتي، في حين 
ه من القرائن  راجع مختلف الصحف، فاجتمع لد ار إسرائيل و ستطلع أخ وأخذ 

اً  ما يثبت أن تواطؤاً  اً  أمر ن إسرائيل  قررت أن أقد دبر في واشنطن، و  إسرائيل
تحارب في الوقت المناسب، ولم يب إال أن تحدد ساعة الصفر. وأخذ المتطوعون 

ان، ل م عرف أكثر أفازدادت مخاوفه، خاصة  اليهود يتوافدون عليها من  نه 
سوا مستعدين لها.    من غيره أن العرب غير قادرن على الحرب، ول

صورة مفاجئة، فقد  30/5/1967الملك حسين إلى القاهرة في وصل 
ة السوء. و  ة في غا س عبد الناصر قانت العالقات المصرة األردن د طلب الرئ

الم حضر اجتماعاته  لك حسين إلزالة سوء التفاهم بين بإلحاح من الشقير أن 
ة المقبلة نتهى النقاش  وا .األردن والمنظمة، من أجل الظروف الحاضرة والمعر

بين الشقير والملك إلى موافقة الملك على استئناف المنظمة نشاطها في األردن، 
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تب المنظمة في القدس إلى العمل سافر مع .وعلى عودة م واقترح الشقير أن 
حتمل التأجيل.    الملك إلى األردن في طائرته، ألن األمر ال 

عدّ  س عبد نفسه للسفر، في ح عاد الشقير إلى بيته ل ين انصرف الرئ
معاهدة الدفاع المشترك بين مصر واألردن. ولم  إلعدادوالملك حسين  الناصر

ة حيث  ة، ورجع إلى قصر الق تتح للشقير فرصة مقابلة زمالئه في اللجنة التنفيذ
س  ع المعاهدة. وقد أصر الرئ انت االستعدادات قائمة على قدم وساق لحفل توق

حضر ا خطب عبد الناصر أن  جلس معهما، و عد فلشقير االحتفال، و ه. و
لمة قصيرة رجا فيها هللا تعالى أن  س والملك الكلمات، ألقى الشقير  ادل الرئ ت

ل أمانة    .وٕاخالصينتقل هذا االتفاق من الورق إلى الميدان 

ة الدفاع المشترك التي وقعت،   جلس الشقير في الطائرة يتصفح اتفاق
أنه ال يرتاح جديداً فلم يجد فيها  ه، صارحه  ال إ. ولما سأله الملك حسين عن رأ

ش التحرر الفلسطيني الموجودة في درعا (سورة)  إذا سمح الملك لقوات ج
غة  ز في القدس. فاستمهله الملك حتى يجد لذلك ص الدخول إلى األردن والتمر

رين. وقد أطلع الشقير  ة، وحتى يتشاور مع القادة العس  الملك على مناس
  مخاوفه على القدس، وحاول أن يزل تردده .

ولما وصلت الطائرة إلى عمان خرج الشعب للترحيب بهما. وانصرف 
أصدقائه  ة المختلفة، والتقى  الشقير إلى الفندق، وجاءته الوفود الفلسطين
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القدامى. واجتمع في اليوم التالي مع الملك حسين والشرف ناصر بن جميل 
حث خطة التعاون والتنسي بين األردن والمنظمة. ثم سافر إلى القدس في اليوم  ل

ستقبل الوفود  ، ورجع إلى فندقه في القدس ل تب المنظمة المغل نفسه، وفتح م
ة،  ة الفلسطين ل أنحاء الضفة، وعرض عليها أوضاع القض التي تقاطرت من 

ة.   وشرح لها ما جر في اجتماع قصر القـ

إلى عمان وذهب في اليوم  القدس في الليلة نفسها عائداً غادر الشقير   
ش األردني في الضفة  ة لقـطعات الج التالي مع الشرف ناصر في جولة تفقد

ة. وعاد آخر النهار إلى  اعاته، خبر، فأمّ صر الملك في الحقالغر انط ر الملك 
ش األردني، لكنه بيّ  ، من دعم الجيوش ا بدّ له أن ال نوأثنى على الج ة األخر لعر

ة، وأن هذا أل ع الصمود أمام القوات اإلسرائيل ستط ش األردني وحده ال  ن الج
عه اإلذاعات  ة بدليل ما تذ ة قر الدعم يجب أن يتم في أسرع وقت ألن المعر
ة، وما اتخذته لجنة الصليب األحمر من  ة وتنشره الصحف الصهيون اإلسرائيل

اطات الطوار في المنطقة  لمجابهة احتمال الحرب. وقد أبد الشقير قلقه احت
على القدس، فالشعب أعزل، والمدينة معرضة للسقو في أ وقت، والدفاع عنها 

حرب شوارع، ال ون من الداخل  ه يجب أن  رر طل  من الخارج. وعاد  
ش التحرر الفلسطيني من سورة إلى القدس . تائب ج   السماح بدخول 

اح يوم الجمعة أمضى الشقير ا   2/6/1967لمدة الواقعة بين ص
اح االثنين  في القدس وذهب مع وفود الفلسطينيين من مختلف  5/6/1967وص
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ان يوماً  ، مشهوداً   أنحاء الضفة إلى المسجد األقصى ليؤدوا صالة الجمعة. و
سترح  عد الصالة، وشدد على وحدة األمة. ثم عاد إلى فندقه  ه الشقير  خطب ف

ه الخواطر قليالً  الكثيرة وهو ير استعدادات اليهود،و حفر الخنادق ، فمرت 
مة نائمة بال استعداد. انت القدس القد اس الرمل، في حين    ووضع أك

م عامرأتصل ا  أن الفر طاهر   الشقير  لمشير عبد الح يخبره 
ة  ول انضمام العراق إلى اتفاق الدفاع حيى قد جاء إلى مصر ليوقع على بروتو

سافر غداً ألمشترك مع األردن و  ليوقع مع الملك حسين هذه إلى عمان  نه س
ع  حضر توق حيى و قابل الفر  ون في عمان ل ة وطلب منه أن  االتفاق

ة .   االتفاق

اح الخامس من حزران،مع سائقه، إلى عمان، وفي  انطل الشقير ص
ة وال ار نشوب المعر رة. ولما وصل الطر سمع من الراديو أخ بالغات العس

ة ستصل هذا اليوم  عمان اتجه فوراً  ة، فعلم أن القوات العراق إلى السفارة العراق
ان الملك  رة حيث  ات العس ادة العامة، والى غرفة العمل ثم اتجه إلى مبنى الق
ة،  ة المصرة المشتر ادة األردن حسين والفر عبد المنعم راض ، الذ تولى الق

اراً وا ه أخ  للواء عامر خماش والشرف ناصر واللواء عاطف المجالي. وقد نقلوا إل
م الطيران  ة وتحط مطمئنة أول األمر، ثم  وصل خبر ضرب المطارات األردن
ة  انت اإلذاعات اإلسرائيل ما  ع. وذهل الشقير ومن معه  األردني، ففزع الجم

عه عن سير المعارك وعن االستيالء على عدد من مدن الضفة وغزة، فأدرك  تذ
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بير، لكنه لم يتصور آنذاك حجم الكارثة. وقد عاد إلى فندق األردن  أن الخطر 
ة. ثم  وظل ساهراً  ار االنتصارات العر ه أخ ستمع إلى اإلذاعات علها تنقل إل

قى من ليلته متألماً   .خائفاً  نام ما 

ار إذاعة القاهرة الت   انت تمأل النفس صحا في اليوم التالي على أخ ي 
اطاً  ات، فأُ وخوفاً  إح ن أر أن الموقف غير حسن، و خب، فـأسرع إلى غرفة العمل

فجع لما سمع، وهاله أن تسق القدس والضفة.  اد  الضفة ساقطة ال محالة. و
ادة  ان آخرها موافقة الق ة، و ار الكئي عت األخ ي مصر على اقتراح األردن فوتتا

ش إلى الضفة  ة سحب الج ة عبد الناصر  وٕاخالءالشرق رق ة، و الضفة الغر
الهزمة، فصع الشقير من السرعة  العرب. التيالتي تعترف    حلت بها الهزمة 

ه رجال المنظمة عن طر موفد   عاد الشقير إلى الفندق، واتصل 
ه مطالبهم. وفي اليوم التالي دعاهئالسيلهم، واخبروه عن وضع القدس   ، ونقلوا إل

ع ومعهم  عبد ان الملك حسين والجم ات حيث  المنعم راض إلى غرفة العمل
س عبدا لناصر تُ  ة من الرئ ار الجبرق انه هة المصرة. فعاد الشقير إلى بشعر 

سمع إذاعة إسرائيل وهي تعلن  الفندق حزناً  ال، وتعطلت مشاعره وهو  اسف ال
ى .سقو القدس ومعظم الضفة،وصالة زعماء اليهود    عند حائ الم

عد سقو القدس، فعزم على العودة  قاء في عمان  حتمل الشقير ال لم 
يروت. وانطل ادة العامة -إلى القاهرة عن طر دمش و  -بدون زارة دار الق
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انت في طرقها  ة المدمرة. و ات العراق ، وشاهد في الطر ارتال اآلل إلى دمش
. وفغإلى الميدان دون  ش التحرر طاء جو ادة ج ي درعا انتقل إلى مقر ق
، واتخذ مواقعه على الخطو  بإمرةضع الفلسطيني الذ وُ  ش السور الج

ارة من  س الجمهورة السورة، فحملته س ة. وطلب من هناك مقابلة رئ األمام
، ودار بينهما حوار  س السور الرئ ارات الدولة إلى مقر الرئاسة حيت التقى  س

تب المنظمة في دمش حيث وعرّ  -ألوضاعمؤلم حول ا عد المقابلة على م ج 
طلبون السالح يرأ مئات الفلسطينيين يتجمعون حوله  بدون رغبتهم في التطوع، و

ل شيء قد انتهى إلى هزمة. فانسحب الشقير من أمام  عملون أن  وهم ال 
تب ع سفره إلى بيروت حيث لم يجد طائرة تقلالم لقاهرة، اه إلى ، ولم يدخله، وتا

   .ألن األجواء مغلقة

ام في بيروت (من   ) في 13/6/1967 -8قضى الشقير خمسة أ
تحمل الكثير مما دار من  ستمع إلى الزائرن واألصدقاء والصحفيين ، و الفندق 

ه وعلى الملوك والرؤساء ، واللغ حوله وحن  ما عبد الناصر . وفي هذه عل س
ام أعلن عبد الناصر ا أعلن استعداده  ه عن رئاسة الجمهورة ، ثمّ ستقالته وتنحّ األ

انه حتى  قاء في م ن فيها إزالة آثار العدوان .نتهي الفترة التي تلل   م

ع تحرك مجلس األمن  ام انتظاره هذه ،أن يتا ان شغل الشقير أثناء أ و
ة . ولما طال انتظار الش ورك ، وتحرك إسرائيل على األرض العر قير في نيو

ا حيث أقام إلى أن وصلت أول طائرة  في بيروت سافر إلى أثينا ، ومنها إلى ليب
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انت عودته مفاجئة ألسرته التي  اب من القاهرة ، فعاد عليها . و لم تكن تدر ر
عد ذلك . وقد رأ من أمره سو أنه سافر مع الملك حسين ثم  اره  انقطعت أخ

ل شا ه  ت عد عودته إلى م انه ، لكن الوجوه تغيرت فرسمت ف  يءلشقير  ي م
ةعلى مالمحها    .ةوالذلّ  الكآ

لملوك يونيو مع برد ا/أمضى الشقير النصف الثاني من شهر حزران 
ان من تقاليدهم منظمة التحررفاالعتر  ، رمزاً والرؤساء و إرسال خطبهم ،هم 

اً  ع ان طب ادلونها إلى الشقير .و ح حرب  وتصرحاتهم ورسائلهم التي يت أن تص
اً  حزران ميداناً  للرسائل ، تحدد المواقف والمواقع . لذلك اهتم الشقير بهذا  خص

قر  ضاً أ البرد ،  انت تصله أ ة . و انه في المعر حدد م ه ل تأمل ف تقارر  ه و
ة  اتب المنظمة في الوطن العري وهي تتحدث عن موقف الشعب أثناء المعر م

  القتال . ، واندفاعه ورغبته في 

ة الجزائر عبد  وقابل الشقير في دار السفارة الجزائرة وزر الخارج
س جمال عبد الناصر على ما قالعزز بوت طلع الرئ قة الذ جاء إلى القاهرة ل ل

و  س الجزائر هوار خالل يومي الزارة العاجلة التي دار في موس قام بها الرئ
س الجزائر نقل إلى السوفييت مشاعر ،وابلغه أن الر 14/6/1967بومدين في  ئ

اً  اء التي تعم الوطن العري تجاه االتحاد السوفييتي ، وتحميله جان  بيراً  االست
ة في الهزمة ، و  ع  األسلحة أ من المسؤول م جم و التزمت تقد علمه أن موس

ان الشقير متأألمصر وسورة من  لما من موقف جل إزالة آثار العدوان . و
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ي الصلب في  تأييد ن فيالليّ اد السوفييتي االتح مقابل الموقف األمر العرب 
ه أت ارييد إسرائيل، ومن عدم سع ة  إلج إسرائيل على الجالء عن األراضي العر

  .1956ما حدث في عهد خروشوف عام 

ت  حضر ة العرب في الكو           الشقير اجتماع وزراء الخارج
حث آثار ال 17/6/1967في   عدوان . وقد دام االجتماع نصف يوم ونصف ل
ورك لحضور الدورة الطارئة ،ليلة عده الوزراء إلى نيو  لألمم المتحدة بدعوة  سارع 
ت وقتاً  االتحاد من قاء في الكو ان من رأ الشقير ال اً  السوفييتي . و  اف

لعرب سمح بدراسة خطة شاملة للتصد للعدوان اإلسرائيلي حتى يذهب الوزراء ا
ستجب له ، فسافر  ه لم  إلى األمم المتحدة وهم يتحدثون بلسان واحد . لكن رأ
ا تعلن أنها لن تتزحزح  دة من أمر ورك ليجابهوا إسرائيل المؤ الوزراء إلى نيو
مة إلى القدس الجديدة وتعلنهما  من المناط المحتلة ، وستضم القدس القد

  موحدة إلسرائيل عاصمة 

قر القاهرة يتسقّ ظل الشقير في  ار ، و التقارر الواردة من  أ األخ
ن معها انتصار في  م ترسخ في نفسه " أن الهزمة في الوطن ال  ورك ، و نيو

اطل انوا على  ة في األمم المتحدة للمنتصرن ، ولو   ،األمم المتحدة ؛ فان الغل
انوا على ح "والهزمة للمه   . )1(زومين ، ولو 

                                                           
)1(  ، مة الكبر أحمد الشقير  .50ص ،2ج،1972دار العودة بيروت،  ، الهز
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ان الشقير     س السوفييتي بودفي جم و                   غورني لة مستقبلي الرئ
ش السوفييتي والوفد المراف لهما عند  ان الج س أر  والمارشال زخاروف رئ

س 20/6/1967زارتهما القاهرة في  الم الرئ ، والح الهدوء والتحف في 
ان  شيء حازم حاسم ، في حين  عد عن االلتزام   يتوقع حزماً السوفييتي ، وال

  أوضح . كبر ، والتزاماً أ

ع تحرك عري متالح على أعلى  أبد   في مطلع الشهر السا
ات، فزار بومدين القاهرة في يّ 9/7/1967المستو ه الشقير ، و ن ،والتقى 

س الجزائر  ة وعدم الموافقة أوجهة نظره ، و  الرئ ان ير استمرار المعر نه 
ق النار . وسأله عن موقف الشعب الفلسطيني على قرار مجلس األمن بوقف إطال

ات الشعب الفلسطيني في أودوره ، ف ان ع إم بد الشقير االستعداد لوضع جم
ة ، و  ش التحرر جاهز مستعد .أ المعر   علمه أن ج

ة مصغرة      مصر من وعقدت في القاهرة في منتصف هذا الشهر قمة عر
اً والجزائر وسورة والعراق والسودان ، وحض من االجتماعات،  ر الشقير جان

عض ا ة .والتقى ب ان   لرؤساء في لقاءات ثنائ محور الحديث استئناف  القتال و
ة . وجاء إلى القاهرة في هذه الفترة جاكوب مالك  ة للمعر وتعبئة القدرات العر
ة أزمة الشرق األوس ،  حمل مقترحات لتسو ة  ة السوفييت نائب وزر الخارج

ه الشقير مرات ، ولم يجد من الرؤساء ومن وقابل  الرؤساء الخمسة ، والتقى  
الشقير موافقة على مقترحاته التي تدعو إلى االعتراف بإسرائيل وٕازالة حالة 
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له الشقير  وأبد، 1967الحرب في سبيل االنسحاب من األراضي المحتلة عام
ة.أر  ة الفلسطين ة للقض   ه في أن في مقترحاته تصف

ر عيد الثورة الخامس عشر و    خطب عبد الناصر  23/7/1967في ذ
ان الشقير  ألول سة ، و عد الن ة في جامعة يمرة  س جلس على المنصة الرئ

س عبد الناصر أن يزوره في منزله في  عد الخطاب  القاهرة . وطلب منه الرئ
ه منذ س س مع فرااليوم التالي ألنه لم يجتمع  ة . وفي اليوم الملك حسين قبل الن

تحدث عن يالتالي رو الشقير لعبد الناصر ما جر ، ثم بدا عبد الناصر 
ة مرارة وحزن ، وشعر الشقير المعر ات  ان أ، وعن األخطاء ، والمسؤول نه 

ه ، فحاول أن  نفس عما في نفسه مماي ع الجهر  ستط   خفف عنه .يال 

 حمل مشروعاً ، وهو 10/8/1967وقدم المارشال تيتو إلى القاهرة في  
ة تحت إشراف  لحل أزمة الشرق األوس ينص على انسحاب القوات اإلسرائيل

ضمان حدود و  ام مجلس األمن  ع دول المنطقة أمراقبي األمم المتحدة ، وق من جم
س اليوغسالفي ، رثما يتم  الرئ ة .. وقد اجتمع الشقير   وأبدحل نهائي للقض

يأله ر  س فرقاً ه في المشروع ، و في األمم  ن له أن الشعب الفلسطيني ، وهو ل
قبل هذا المشروع أل المتحدة ، ال ن أن  مجموعها م ة فلسطين  نه يترك قض

طر عل ا .بدون حل ، بين يد مجلس األمن الذ تس  ه أمر
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ة العرب في الخرطوم ف   ، للتمهيد 1/8/1967ياجتمع وزراء الخارج
هذ اتف الرؤساء الخمسة على الدعوة واإلعداد لمؤتمر القمة ال أثناء اجتماعهم  إل

في القاهرة في الشهر الماضي . وحضر الشقير اجتماع الخرطوم هذا، وتقدم ، 
ة  ة واإلعالم اس مجموعة من المقترحات الس اسم الشعب الفلسطيني ، 

رة لتكون أساساً  ة شاملة إلزالة آثار العدوانين، الالح والعس  والساب لخطة عر
ة واختالفاتها، وقد ظهرت في المؤتمر تن ، واصطدم الشقير اقضات الدول العر

قصر   ة التونسي، واحتدمت المناقشة بينهما حين طالب  بوزر الخارج
اناً  وأصدراالنسحاب ،  فهدد الشقير  االجتماعات على الوزراء دون الشقير   ب

اً  فاً  صحف ان المندوب  عن ه على ب ين . وتو التونسيرد  س عدد من المندو
ضرورة فتح الجبهة لتهدئة الجو ة حين طالب الشقير  . وتوتر جو المؤتمر ثان

ة ، واستخدام النف سالحاً  ة في المعر فيها . وانتهى األمر بإرجاء  االقتصاد
ة لموضوع البترول ،حث ال اس ودعوة وزراء العرب المختصين (المال جوانب الس

م تقرر بنتيجة  واالقتصاد ه ، وتقد ع جوان حث الموضوع من جم والبترول) ل
ة ا اتهم إلى اجتماع وزراء الخارج حاثهم وتوص ،حتى 26/8/1967لثاني فيأ

ل ش   . 29/8/1967أمام مؤتمر القمة المقرر عقده في  جاهزاً  يءون 

من الرؤساء  ن عدداً تأخرت دعوة الشقير إلى مؤتمر قمة الخرطوم أل  
فة في حيرة ، ألنها ال ا ومة السودان المض عارض وجوده . ووقعت ح ن 

س منظمة التحرر ، عاد رئ ع أن تقرر وحدها است عتستط من جهة  وال تستط
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ان الشقير زاهداً  عض الملوك والرؤساء . و في حضور  حقاً  أخر ، إغضاب 
ةأن ح ، مصنه ال أالمؤتمر ، لكنه رأ  ة  الفلسطين رضى ي، أن جل  القض

قة، وتغيب المنظمة عن الساحة ، بهذه السا . لذلك خطر في نفسه خاطر جر
الدعوة ،وليهدد  ر  تب المنظمة في بيروت إلى السودان ليذ عث مدير م ن إ –ف

علن أ– فشل  حضر إلى السودان ،وسيذهب إلى الجامع الكبير ، و ن الشقير س
ن الملوك والرؤساء ، أعب ، و نه ضيف الشأمن على منبره للشعب السوداني 

اد منظمة التحرر من حضور المؤتمر .  ومة السودان ، يردون استع ومعهم ح
ة دعو  عد  ةونجحت الخطة ،إذ وصلته برق ساعة ، فسافر في  48إلى المؤتمر 

س الوزراء محمد أحمد محجوب . إلىمساء اليوم نفسه    الخرطوم، واستقبله رئ

ان ذهب الشقير في اليوم ال ة الذ  تالي لحضور اجتماع وزراء الخارج
ات والدراسات ،  وقدم في االجتماع  هيئ التوص عد جدول أعمال المؤتمر، و

عد أن قدم  امالً  ملفاً  ة،   عن موضوع استخدام السالح االقتصاد في المعر
تفي عنمندوب العراق مشروع بلده  ) . ورفض الشقير أن  (التكامل االقتصاد

ت وزرا ة بإحالة الموضوع إلى مؤتمر الرؤساء والملوك ، وطلب التصو ء الخارج
عرف الرأ  هعل غداد ومن ال يواف ، حتى  ات  لمعرفة من يواف على توص

ة تطوره إلى خالف وُاتف في العام العري حقائ األمور . وأوقف النقاش خش
س على أن ال داعي حدث شقاق ، الكوال ت حتى ال  حسُ أعلى و للتصو ن نه 

  إحالة موضوع النف إلى الملوك والرؤساء.
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اسم المنظمة ، ورقة عمل للمناقشة ضمنها        اقتراحات  وقد قدم الشقير ، 
على أن  ، والصعيد الدولي .  وأصرّ على الصعيد الفلسطيني والصعيد العري 

شأنها قراراتهم ، و  تخذوا  ة ، و تفيأيناقشها وزراء الخارج لوك بإحالتها إلى الم ال 
ة وانتهى األمر بإحالة والرؤساء مع جدول األعمال . وتوتر جو االجتماع ثان

شأنها. ات  م التوص ة لدراستها ، وتقد   اقتراحات المنظمة إلى لجنة فرع

ال الملوك والرؤساء وس حشود        خرج الشقير مع الوزراء والسفراء الستق
أنها خر  جت تستقبل آمالها المرجوة ونصرها المستقبلي ، الشعب السوداني ، و

ما يجر داخلوهي ال  ان االجتماعات المغلقة . تدر  وتوافد القادمون ،  و
صل ، وتخلف عن حضور المؤتمر آ س جمال عبد الناصر والملك ف خرهم الرئ

سان الجزائر هوار بومدين والسور نور الدين األتاسي.   الرئ

س        السوداني إسماعيل األزهر الجلسة األولى مساء يوم الثالثاء  افتتح الرئ
لمة دعا فيها ا بين الرؤساء ، وألقمَ في جو غير مسترخ ، لِ  29/8/1967في  ى 

ع الى نبذ التناحر . س الجم صل والرئ  وفي الليل جر لقاء مغل بين الملك ف
عرف  ة، لم  س الوزارة السودان وفي اليوم نهه. أحد عبد الناصر في منزل رئ

ه التالي تحدث عبد الناصر في جلسة  ص على مد مغلقة للمؤتمر، ولخّ ش
ام عمل عري موحد على  عدها، وقدم اقتراحاته لق سة و ساعتين الوضع قبل الن

ة ة واالقتصاد اس رة والس   .الجبهات الثالث العس
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صل، وجاء دور      اقي الملوك والرؤساء عدا الملك ف ،  ثم تحدث  الشقير
انت  لمة،  سمعه أن –على خالف عادته  –فألقى  ة حتى يوحي لمن  تو ها م

وقد لخص في بدايتها االتجاه الغالب في المؤتمر عيدة عن العاطفة واالرتجال.
يّ  عاد استئناف القتال في وقت قرب، و مثل إرادة في است ن أن هذا االتجاه ال 

مها على احتماالشعوب العر ة. ة وتصم وقدم خطة بديلة تترا فيها ل التضح
ة: ال  اد األرعة التال ة، وأكد فيها الم اس ة والس رة واالقتصاد الجوانب العس
ة  قبول أ حل للقض ش، وال انفراد  صلح مع إسرائيل، وال تفاوض، وال تعا

ة.   الفلسطين

ار لل   مقام إنذار للملوك والرؤساء، واستن لمة الشقير  مصير انت 
ه المؤتمر إذا ظل على حاله من التراخي.  وقد بيت الشقير  الذ سينتهي إل

، ألنه أحس أن مسيرته مع الملوك والرؤساء قد طالت بدون فائدة.. في نفسه أمراً 
س  عبد الناصر مساء لتناول العشاء منفردين في جناحه.  وقد جمال ودعاه الرئ

ه  ل وصرح، سأله ف اب انساقا في حديث طو لمته، وعن األس عبد الناصر عن 
ة  عض ما عاناه من الدول العر التي حملته إلى هذا الموقف (الناشف)، فرو له 
أن األمر قد بلغ مرحلة خطيرة ال يجوز  ان الفلسطيني، وصارحه  منذ إنشاء الك
االلتزامات، وٕاما  حة ووفاء  وت عنها أو الصبر عليها، فإما مسيرة صح الس

اشفة ا سير، م سير فيها من  مة،  ة قو قة وانتهاج مسيرة نضال الحق ة  ألمة العر
تخلف عنها من يتخلف.  ثم بيّ  استه في هذا و س عبد الناصر س ن له الرئ



  
  
  
  
  
  
  
 

155

ن أمر  أن المم ن.  فرد الشقير  المؤتمر، والتي تقوم على الحصول على المم
. العري للحصول  نسبي، وال بد من استغالل المد الشعبي ن) قو على (مم

ة في هذه المرحلة، في حين  ومات العر د الحاجة إلى الح ان عبد الناصر يؤ و
شدد على دور الشعوب.  ان الشقير 

ان الجو مشحوناً        ة عند ظهر اليوم التالي، و الم  بدأت الجلسة التال بتأثير 
ادة ، والق ر ، وجر نقاش حول العمل الفدائي ، والعس ة الموحدة  الشقير العر

ستأنف ضخ النف على أن …… سرعة ، أن  س عبد الناصر ، و ثم اقترح الرئ
سرعة، واتف الطرفان  الدول النف  تساعد دول المعتد عليها . وقد تم األمر 

ضان س عبدالنق صل والرئ غ القرار، وحالناصر، الملك ف الغ د، وص دت م
ما دلّ  اناتاإلع ا أن على ،  اً ل شيء  من قبل ، في االجتماع الذ  ن مرت

صل في منزل محمد أحمد محجوب. س عبد الناصر والملك ف   عقد بين الرئ

الرغم  –حزم  -ن الشقير وتوتر جو المؤتمر حين بيّ        ة فلسطين  أن قض
ة شعب فلسطين ، ولشعب ة ، هي قض ة عر ونها قض ها الكلمة األولى في من 

الفلسطيني   عب، التي تمثل الشهي وحدهاالتحرر ومنظمة ، تقرر مصيره
ملك أحد غير الشعب الفلسوتتحدث بلسانه طيني أن يواف على أ حل ، وال 

ة  ة. للقض رفض الرأ الذ  إلى هخبرته بإسرائيل تدفع نأوضح أو الفلسطين
الحاجة  اسي، إلىيناد  العرب ، والثمن  هال بد من ثمن بدفعه نأل العمل الس

ة نهائهو ت ة تصف ة الفلسطين ة القض ة ال ة . وهوصف ، عتقد أن الضفة الغر
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ن أن تعود سلماً  م اسي . وقد أثارت  أو غيرها من المناط المحتلة  العمل الس و
الً  لمات الشقير هذه نقاشاً  اً  طو ه الشقير على صالبته  حام ، ظل ف

ما قاله وطرحتهومعارض ادر، لذه، حتى لعبد الناصر ف س  لك  األزهر إلى الرئ
اً اليوم التالي.  إلى تأجيل الجلسة عض  وظل الشقير متمس موقفه رغم توس 

  .هالوزراء الذين سعوا لتليين موقف

عة واألخيرة في اليوم التالي ، أكد المجتمعون ؤ ولما است       نفت الجلسة الرا
اسي إلى جانب ا ر ، الحاجة إلى السير في خطوات العمل الس لعمل العس

رهم الشقير بـأن جدول األعمال لم يُ واتجهوا إلى وضع   هامل ثحالقرارات . فذ
قي منه : إزالة ر ، ووضع خطة  آثار عد ، و العدوان على المستو العس

ة ا لدعم التضامن المد عيدة  شاملة عر را واقتصاد ا وعس اس ومتكاملة س
أن الملوك والرؤساء لديهم األهداف العرالعري وتحقي  س  ة ، فاعتذر الرئ

ات في بالدهم ، وال بدّ  من عودتهم . عندئذ سخر الشقير من أن ينتهي   مسؤول
ل م إلى  هالمؤتمر  فق وال يتخذ أ قرار آخر ناجح ،  همليون جن 135تقد

حمل  تلّ خعض المجتمعين ، وااصطدم مع و  نظام الجلسة ، فنهض الشقير 
قول" أنا لست ملكاً  هأوراق سا  وهو  قاء في الملك ، ولست رئ ألحرص على ال

س جمهورة " قاء رئ ل شيء ،  …ألحرص على ال لم و أنا واحد من  شعب فقد 
رامتنا وآمالنا .  قي لنا عقلنا و ل شيء ، ولكن  عد لنا ما نخسره ألننا خسرنا 

شجعني على ال نإ ة فاالتجاه العام في هذا المؤتمر ال  ع  همشار ، وال أستط
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. وخرج )1(ني أعلن انسحابي من المؤتمرإأن أساهم في هذه القرارات : ولذلك ف
  من االجتماع في حين أكمل الملوك والرؤساء جلستهم.

اشرة عقد الشقير مؤتمراً  الجلسةعد انتهاء         ة لمؤتمر القمة م  الختام
اً  اب صحف انسحاب المنظمة من المؤتمر ،  في الفندق ، وعرض في بدايته أس

ع  ة االتجاه ال أنفهي "ال تستط  هام  الذ سار علعتشارك في تحمل مسؤول
عد )2(معالجتهم لموضوع إزالة آثار العدوان "  فيالملوك والرؤساء  . وانصرف 

حس  ة .أالمؤتمر إلى شرفة الفندق وهو  عد عبود   نه قد ملك حرته 

انت ا الشقير الخرطوم إلى درغا لصحف القاهرة قي اليوم التالي ، و
ن المؤتمر تقدم قرارات ه في ز  ،أضخم العناو ة و اعلى حين أوردت خبر انسحا
ه من المؤتمر مطموساً مغمورة .  اه  عيداً  وظل موضوع انسحا المواطن عن انت

ة على الصحف واإلذاعات بهذا الشأن .   لما فرض من رقا

وفي هذه الفترة عقد مجلس األمن هرة . القاأمضى الشقير وقته في 
ة المتحدة في  طلب من وفد الجمهورة العر . وقد 9/11/1967جلسة مستعجلة 

اإلجماع على القرار  22/11/1967انتهت جلسات المجلس في   242الموافقة 
ان الشقير ليلة إصدار  ة وهي تنقل نصه  هالمعروف.  و ع اإلذاعات األجنب يتا

ليزة   كه الخوف ، وتحققت مخاوفه ، فقد أعطى القرار إلسرائيل أكثر، فتملّ اإلن
                                                           

مة الكبر  )1( ،2، جالهز  .227ص  ، مصدر ساب

 .228، صالسابالمصدر  )2(
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القرار ،  مما ترد ، وأعطى العرب أقلّ  طلبون ، لذلك رحب اإلسرائيليون  مما 
ارنغ ممثل األمين العام لألمم المتحدة ، فهذا ال تور  قدوم الد ألول  –رار ير قو

  حدود آمنة متف عليها.بين االنسحاب وٕاحالل السالم وٕاقامة  –مرة 

القاهرة في        مؤتمراً  24/11/1967وعقد الشقير في مقر منظمة التحرر 
اً  حدد موقف الشعب الفلسطيني من هذا القرار . و  صحف ه "رفض قد ل أعلن ف

 وتفصيالً  ةمنظمة التحرر الممثلة للشعب الفلسطيني ، قرار مجلس األمن جمل
ملك من خبرات فيين ، والوأجاب عن أسئلة الصح . )1(" ما  ما األجانب ،  س

له . وقد اضطر الى ارسال وقائع المؤتمر  ة عمره  شة القض اكتسبها من معا
عد أن أغفلت أجهزة اإل ي تنشر هناك ،  عالم المصرة إلى  صحف بيروت 

  الحديث عن تفاصيل ما جر في المؤتمر .

رة قدمها وص 14/12/1967وفي عد أقل من شهر ،          لت الشقير مذ
قول  ة  ة منظمة التحرر الفلسطين عة من أعضاء اللجنة التنفيذ   س

قاً  فيها :" حرصاً  ان الفلسطيني ، وتحق ة ، ووحدة  على الك النضال للوحدة الوطن
ة المسلح ا المحاوالت واإلجراءات المترت ينا للمنظمة من التصد إلح ، وتم

ة، نعلن أنة ال  على قرار مجلس األمن الذ ة الفلسطين ة القض ستهدف تصف
م  من راسة  ة للمنظمة إذا مابد من تنح قاء . ونطلب أُ  اللجنة التنفيذ رد لها ال

                                                           
مة الكبر  )1( ، مصدر ، 2ج ،الهز  .274ص ساب
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م التنحي فوراً  التعاون مع ذو الرأ من إخواننا  إل ن ،  عن راسة المنظمة لنتم
ة  ة واع ادة جماع ام ق للمنظمة تعمل على أبناء فلسطين ، من الوصول إلى ق

  مستو األحداث".

انت  24/12/1967م الشقير استقالته في وقد قدّ         بناء على عوامل 
ة فقد شعر أن ة ودول ه من قد خل أزمة  هوراءها أوضاع عر انسحا ة  عر

ح همن الملوك ال يردون التعاون معه ، وأن ن عدداً أمؤتمر قمة الخرطوم ، و   أص
ه لد الرأ العام الدولي .غير مرغو  شخصاً    ب ف

ة ، وتوقفه عن    لم ينته دور الشقير بخروجه من رئاسة اللجنة التنفيذ
ة في الشرق األوس  اس ممارسة العمل الرسمي ، وابتعاده عن واجهة األحداث الس

.  وقد ظل )1("بخروجه ، ما دامت المؤسسة قائمة ، ألن "دور المؤسس ال ينتهي
أواخر  إلى، على الصعيدين الفلسطيني والعري ي والقومي ،يؤد دورة الوطن

اته، والى أن أقعده المرض ين النشا والعمل. ه، وحال بينح   و

ة        اسة الدول عة الس ة ومتا ة والعر الشؤون الفلسطين لقد واصل االهتمام 
 من موقع المواطن العاد ، وقام بجوالت في الوطن العري ، قادته من أقصى

ة  إلىالمشرق  أقصى المغرب، وتعرف خالل ذلك على مشاعر الجماهير العر

                                                           
تور )1( ــقير ، عنوانه: "الرجل المفتر  من مقال للد ــ ة أرعين أحمد الشــ ــ مناســــ غ  ـــا ــ س صـ ان

ه .. ه الظروف"، عل ة صادق تآمرت عل ت س الكو  .9/4/1980جردة الق
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ا العامة التي وآ صدد القضا انت له لقاءات رائها  الها وتثير اهتمامها ، و تشغل 
 .، ونصائحه وخبراتهرض فيها آراءهعهنا وهناك ،  والمسئولينين نمواطالثيرة مع 

ثيرة و  تب رسائل  ة و ة عقد مؤتمرات صحف ه الغن ت ضاف إلى ذلك تأليف 
عد (تقاعد مة التي سطرها  اته هالق ) في السنوات اإلثنتي عشرة  األخيرة من ح

تبها من القاهرة . ع من استقالته : "  إلىقول في رسالة  عد أساب أحد أصدقائه 
ما جر  ون ف لقضيتنا ومنظمتنا. وسأظل في خدمة النضال خير وٕاني أرجو أن 

عة ،  حتى النفس األخير .  وفلسطين في العري ، وما أحسن ما قال القدماء الطل
ة : لو اطلعتم على الغيب الخترتم ا قول آخر من الصوف لواقع. ثم أردفوا ذلك 

نة واألشخاص":"إن    .)1( خواص في األزمنة واألم

مات الفلسطين وقد ظل الشقير  منفتحاً            ع الفئات والتنظ ة ، يتعاون على جم
سعادة ورضا  همع أ جماعة تقصد ستقبلها  ه ، و لالستشارة ، أو لالستنارة برأ

الت حة والدعاء   فتر عن إبداء  النص سرور واعتزاز، وال  ، وفي .  وقد قبل ، 
اره عضواً  اة في المجلس الوطني الفلسطيني، تكرماً  اخت لنضاله في  مد الح

ان بيته ال ة . و فون بلبنان، ومنزلسبيل القض في في بلدة  م في القاهرة  هص القد
تدارسون معه سبل التحرر ة ، يجتمعون عنده و  ملتقى رجاالت فلسطين والعرو

لة في  آرائه المستخلصة من تجاره الطو ان الشقير يدلي  وطر الوحدة . و

                                                           
سان /ابيل  )1( ت، ن قه خير أبو الجبين في الكو  .1978من رسالة للشقير إلى صد
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اً  راته عن فلسطين ، ترا قدم ذ  وقصصاً  االً ونض الميدانين العري والدولي ، و
.  

ّص     أصدقائه هناك ، ي حب االلتقاء  ان  ة ،  رهم وخالل زارته البلدان العر
راقب  عها ، و ة األولى عنده ، يتا ة القض وعيهم . وقد ظلت الوحدة العر و

ة .مسيرته ة الفلسطين عض رسائله إلى أصدقائه في ا وأثرها في القض تب في 
سان /  ا 1971برل ان اك من الجيل عد ق ة : " وأنا وٕا م اتحاد الجمهورات العر

ني أدعو هللا أن ينقضي الفاتح من أيلول إ جل الوحدة . و أعاش وناضل من  الذ
رة على صورة تن تأوالوحدة قد نجت من المؤامرات التي تح بها ، و  جسد الف

ة قادرة على مواجهة األحداث . و  احنا أجد قدر ارت ة  للوحدة تر أننه  القض
ة تكتنفها مرحلة خطيرة "إلى أسوأ ، واألوضاع الف يءتسير من س   . )1(لسطين

اته رسالة وجهها إلى مؤتمر القمة       ومن رسائله في هذه المرحلة من ح
ع في الرا عام  ة السا ، دعا فيها الملوك والرؤساء إلى الحفا  1974العر

ر  ة ، ولفت من  1973على منجزات حرب رمضان / أكتو اس المساومات الس
عد الحرب ، ورسم معالم خطة بديلة  ة التي وقعت  اس نظرهم إلى األخطاء الس

                                                           
قة إل )1(  .ى خير أبو الجبينرسالته السا
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داً  عته ، مؤ أن " الكفاح المسلح هو طر التحرر ، وال  الستمرار النضال ومتا
  . )1(طر سواه " 

اً  وعقد مؤتمراً  ت في  صحف ه على االتجاه  1/2/1977في الكو حمل ف
ة ألإلى ا ة السلم نيف ، جزمة الشرق األوس من خالل مؤتمر السالم في لتسو

قرار مجلس األمن رقم  ألنهفأوضح خطورة هذا المؤتمر   242قوم على االلتزام 
ة ، وذّ  اسة األمر ة، ووجه النقد إلى الس القوة االقتصاد الدول  التي تملكها  ر 

ة .    العر

ت الصحف المصرة لذ دار على صفحافي الحوار اوقد شارك الشقير 
ة ، وتصد بروح  1977 في منتصف عام ة ، والوحدة العر ة العر عن القوم

ة ها ة مصرعلم عرو ك  ة. وقال في مقدمة دئة ، لظاهرة التش الوحدة العر  ،
موا طن عري، أن أشارك في هذا ذلك : وأحسب أن من حقي، بل من واجبي 

ه مأ، و الحوار ار من أبناء مصر قصوراً ال أتر رن الك صح …على المف .. وال 
ة أن اكتفي بدور القار والمستمع، وص غير حة هذا الحوار عن األمة العر

  .)1(عيدة عن منزلي

                                                           
ة، أحمد الشقير  )1( ة العر ة للدراسات والنشر، بيروت  ، صفحات من القض المؤسسة العر

 .24ص، 

ة )1( ة العر  .103، ص  صفحات من القض
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ة الشقير في عام لّ        غة  1977ف األمين لجامعة الدول العر وضع ص
ة؛ ميثاقاً  ة .  ، وٕادارة ، ونظاماً  جديدة للجامعة العر وقد قام ، من أجل أساس

ة، للتشا عض األقطار الغر عدد من الزارات ل شأن المشروع الذ بدأ ذلك،  ور 
اً عده. ة حالت دون تنفيذ المشروع رسم عض الظروف العر ل الشقير فحوّ . لكن 

تاب ، أُ  همشروع أشهر قليلة .إلى  مادة  اعته قبل وفاته    نجزت ط

ان التحول          ال الصراع العري  و اسة المصرة ح المفاجئ في الس
، سبب بر للشقير فيد، صدمة  امب د ات  ع اتفاق  له ألماً  تاإلسرائيلي ، وتوق

ماً  ت بتارخ في رسالة إلى أحد أصدقائه في  ه، عبر عن عظ ،  2/11/1978الكو
ر  في ذروة  ، وهو اآلن المشئومعد بلفور ، فقد قال :" اكتب في هذا اليوم و ذ

شعبنا من الهوان والتشرد في هذه الرسالة عزمه على  وأبد )2("…الشؤم لما حل 
ت لالتصال  ة ، وخاصة على  األخوةالسفر إلى الكو صرة والتوع "لمزد من الت

الجامعة ، ولو على نطاق  الصعيد اإلعالمي " ، وطلب تدبير عقد ندوة في
 أن يثني السادات عن عزمه على من أجل ذلك . وقد حاول الشقير  محدود ،

ه رسالتين ، األولى بتارخ  فيد ، فوجه إل امب د ع معاهدة  ، 22/11/1978توق
ة ، وت ز الحديث فيها عن القدس وأهميتها اإلسالم ة  فنيدوتر الضمانات األمر

ة تجاهها ، ونصحه أال يوقع مع العدو  ة مصر القوم عودتها ، وٕاظهار مسؤول
قة،الصهيوني أ انت الظروف ، من أجل الحفا على حقوق   ة وث مهما 

                                                           
ت بتارخ  )2(  .2/11/1978من رسالة إلى خير أبو الجبين في الكو
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ادتكم هذه الرسالة قائًال:الشعب العري الفلسطيني .  واختتم الرسالة  تبت لس  "
دا مرفوعتان  ن يهيئ لك أهللا  إلىتضرعان  السماء، إلىعد صالة الفجر، و

ه  رشدًا،من أمرك  روا قو  ق.صدمخرج وأن يخرجك مما أنت ف تعالى  ل هللا  واذ
ه الكرم " ال تهنوا في ابتغاء القوم  تا ما  فإنهم ن ن تكونوا تألمو إفي  ألمون 

م" رجون من هللا ماتتألمون و    .)1(ال يرجون. صدق هللا العظ

يّ و         ة إلى السادات ، و عث الشقير رسالته الثان ع المعاهدة  ن قبيل توق
احثات معاهدة الصلح ه في م ة ، وحذر السادات من المصرة   فيها رأ اإلسرائيل

ات أوقعت المعاهدة ، وأوضح له  نإمصير العزلة عن الوطن العري  ن التسو
ل شيء إلسرائ ة ، وأنها أعطت  ة الفلسطين يل ، فهي المقبلة تتجاهل القض

ا حة ومعها أمر   .)2(الرا

واصل نشاطه اإلعالمي  وظلّ       ة ، و ع القض ، فأرسل بواسطة الشقير يتا
ضاً  ة أ ع معاهدة الصلح المصرة اإلسرائيل القاهرة ، قبيل توق ة   السفارة األمر
قوم بزارة الشرق األوس ، انتقد فيها  ان  ي الذ  رسالة إلى وزر الدفاع األمر
ة  ة السلم اد التسو ة للعرب ، وانتقد م ة إلسرائيل والمعاد ا المحاب اسة أمر س

                                                           
ة )1( ة العر انت الرس36-31ص، ص صفحات من القض الة نشرت في جردة الرأ . و

ة بتارخ   .22/11/1978األردن

 .43- 37 ص المصدر نفسه، ص )2(
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ع  )1(حة المطرو  ارتر قبيل توق ي  س األمر رة تحذير إلى الرئ . وأرسل مذ
ام (آذار/مارس أ ة في القاهرة ، 1979المعاهدة  ) عن طر السفارة األمر

لف س  عض و أصدقائه نشرها في صحف الخليج .  وقد وضع فيها أحاس
معارض نها الرأ العري الشعبي الالمواطن العري وآماله ومخاوفه ، وضمّ 

ة  سبب مساندتها إلسرائيل ، ودحض فيها بنود التسو ا  للمعاهدة والمعاد ألمر
م الذاتي  ة وقطاع غزة وتقرر المصير والح القدس والضفة الغر ما يتعل  ف
والمستوطنات ، وانتقد إهمال  ح الالجئين الفلسطينيين في العودة وهدر حقوق 

التحلي ة اإلنسان الفلسطيني، وتناول  ع المختلف عليها في التسو ع المواض ل جم
يّ  ة، المطروحة، و اسة األمر اب رفضها، ودعا إلى تغيير جذر في الس ن أس

ة تحمل مخاطر الدمار والخر  .  )2(اب واالضطراب في الشرق األوسألن التسو
ت بتارخ  اً صحف وقد عقد الشقير مؤتمراً  عد أن توافدت 1/3/1979في الكو  ،

ة، تدعو إلى إقامة  إلى ة في أعقاب الثورة اإليران منطقة الخليج الوفود األمر
ه إس ة تكون ف ة المصالح األمر ع، رأس هذا نظام دفاعي لحما الط رائيل، 

ة  لمواجهة التهديدات –ودعا الشقير النظام. ة  –األمر إلى إقامة دولة اتحاد

                                                           
 .51- 45صالمصدر نفسه، ص  )1(

ة )2( ة العر  .74-61 ص ، صصفحات من القض
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ة، ألن أ تناق ح تكاثراً في عد صفي الجزرة العر ص ة س في  د الدول العر
  .)1(القوة

مستطاع رجل ناهز       عد  ة، لم  ع معاهدة الصلح المصرة اإلسرائيل عد توق و
صمت على ما يدور حوله من مؤامرات، وأن  الهوان، وأن  عين أن يرضى  الس

ةينسف ما بناه في خمسين عاماً  ا العر ة والقضا ة الفلسطين ... ، وأن ينسى القض
ة شديدة  قاء في القاهرة في ظل هذا الوضع الجديد، وتحت رقا طي ال عد  لذا لم 

اته ه حر ناته. تحصي عل عض أصدقائهوس الذين التقى بهم: "لقد  )2(قول ل
س السر يراقبني، والتلفون مراقب  اتي في القاهرة ال تطاق.. البول حت ح أص

ة رغم أنفي، وٕاذا تر  ، ورسائلي مراق مشوار فت شقتي عند ي الزمالك لكي أقوم 
عني،  س السر المصر يت ش النيل، وجدت البول ورن العزز على قلبي على 

عدّ  ـ و ة القاهرة، أعلي خطواتي... وٕانني أشعر و ن مانشيتات الصحف اليوم
ل  يومقاالتها المضللة لشعبنا العري في مصر لرماح تغرز ف حة  صدر صب

ه  ه يوم لما تحتو ه من إخالص السادات، وسع من أضاليل وأكاذيب، وما تدع
 ، أن يترك القاهرة التي أحبها.لخير شعب فلسطين..".  لهذا قرر الشقير مرغماً 

                                                           
ة )1( ة العر ، ص ،صفحات من القض  .60، 53  ص مصدر ساب

ـــــ )2( ـــ لمته في حفل تأبين الشـ ــتاذ خير أبو الجبين: من  ـــ ــ تب منظمة التحرر األســ قير في م
ت،  الكو ة   .9/4/1980الفلسطين
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اإلقامة في بيته في فون،  فاختار تونس  ولم تكن الحالة في لبنان تسمح له 
اً  ون قر ة التي انتقلت إليها. ل   )1(من جامعة الدول العر

ذّ وُ            مة الوفاء األصيلة رم الشقير في تونس ، و ش ره ذلك الكرم 
ة، وتهز  رات، وتحرك المحنة مشاعره، فيترجمها  هالتي ما زالت في األمة العر الذ

ض شجناً  ن ض حسرة و ف م  ت رسالة إلى واقع أل ه في الكو تب إلى ابن أخ ، و
قول فيها:" له، و ورحلنا إلى ، فقد انتهى بنا المطاف ،  راً أخيو  …تحمل ذلك 

عد اب في ,تشاور مع عدد من اإلخوان تونس الخضراء  ومنهم أصدقاؤك الش
ت ة ، بينهم  اعتذرت ، شاكراً وقد ,الكو ، عن استضافة عدد من الدول العر

النا في تونس حاراً  ان استق ما تعلم . و اً  األردن  ر و ،  وأخو هنا  اإلخوةقد ذ
عض ضيتهم في األمم المتحدة ، ام قأ ان ذلك  بنا ، والحمد  ال يزال جواو

مة العرب  ة ……الوفاء من ش ة وللجامعة العر . بدأت زارتي للسفارات العر
 برسالتهحتى ال ننعزل عن قضيتنا ما استطعت إلى ذلك سبيال". وألح الشقير 

ضع نقا ، ه توزعها على أكبر  طلبهذه  األصدقاء عدد من من ابن، أخ
ات من مصر في عهد الساد هح في هذه النقا ما آلت إلوقد وّض  والصحف .

ا ، وخروج عن  ة ألمر ع شفت آثار فعلة السادات ت ة واإلسالم ، و العرو

                                                           
ة عام  )1( ت  .1979نشرت الرسالة في جردة الرأ العام الكو
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ة  ثورة يوليو نفسها ، وتحدثت عما حق للصهيون ة و العرو ة و ة الفلسطين القض
انت تحلم اسب وانتصارات ما    بها لواله. من م

ه ، ور       تب وخطو الدمع ترتسم فوق وجنت وح ان الشقير يتحدث و
طر  ان  ظاللهاي ، وتلقهعلالتشاؤم والحزن والقنو تس السوداء من حوله.. 

قول :"إنني  اع ، و ض الض اته بن يتحدث عن مستقبله برعشة الخوف ،  وعن ح
ا أخي  أنني لن أر القدس مرة أخر  أن العدو اغتصبها . .أحس  إني أحس 

عيدها  عرف العرب والمسلمون عدة وستمضي .. مني ولن  سنوات طوال قبل أن 
عدّ  مة القدس، و راً ق اً  وا أنفسهم عس اً  ونفس اس اآلن  الستخالصها . ومن وس

ش، نحن وأمثالنا، في ض اع ومقت وتفتت وألم إلى أن تتحق المعجزة سنع
  .)1(دفين"

ع على لم يت      ل جوارحه، التوق ة وطنه  ، وهو الذ عاش لقض حمل الشقير
 ، ة والنشا ة، فداهمه المرض، وأقعده عن الحر معاهدة الصلح المصرة اإلسرائيل

ه أن يجتمع بزائره الكثيرن. وغدا من الصعب ع وقد صور حاله خالل المرض ل
عث  مر بها في رسالة  ان  ة التي  بها من تونس في وظروف الفترة القاس

ت 7/10/7919 عض أصدقائه في الكو ، قال فيها: "... وخالصة األمر  *إلى 
                                                           

اء  )1( .  جردة األن ناصر الدين النشاشيبي، "أبو مازن" رثاء القلب إلى أحمد الشقير
29/2/1980.  

 األستاذ خير أبو الجبين. *
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ار االختصاصيين،  ة  إنني اآلن في مصحة التوفي في تونس، تحت رعا
اً  اً  وصحتي في تقدم مستمر... وقد استدعينا أخصائ  ، وقد أقرّ شهيراً  فرنس
استمر  اء وطرقة العالج، وأوصى  ص األط ار العالج واإلخالد إلى تشخ

راً  لى الساعد ر عاألشعة، وظهر نزف في المخ أثّ  الراحة... وقد أجروا لي تصو
سر. سر والساق األ ة الالزمة هدأت  األ األدو المعالجة  اء  اشر األط عد أن  و

ة لألشعة التي أخذوها  عض التحسن، حتى إنه في الصورة الثان الحالة، وظهر 
قتها، وظهر تناقص االلتهاب واالتجاه لي منذ أسبوع ب دت الصورة أحسن من سا

ة والصحة.  ثم  اً إنحو العاف ك الطبي، ونحن نمارسه يوم  نهم وصفوا لنا التدل
حت قادراً    على المشي داخل الغرفة..". معرفة خبير طبي، وأص

الشفاء ووصل      ات  ه التمن ثيرة تحمل إل ة  ته وقد جاءت الشقير وفود عر
س ديوان  ان يجيب عليها بواسطة ابنه نزار، الذ سماه (رئ ثيرة،  رسائل 

ام المرض: "أما أوقات فراغي فإنني أقضيها ف  يالرسائل).  وقال في وصف أ
عض الوقت في  ة.... وأقضي  ار أحوالنا الماض ة، واستذ امنا الخال استعراض أ

الح ليلة ودمنة، وهو غني  تاب  م واألمثال... وها أنت تر أن القراءة، فقرأت 
أ لي ثالثة أمور: أوال فراغاً  قاً  المرض ال يخلو من فائدة، فقد ه ه  عم أراجع ف

اً  اة، ثان قراءتها في منحني وقتاً  شؤون الح تب لم أكن أحلم  الماضي...  لقراءة 
أ لي المرض وقتاً  ثالثاً  الً  ه لة، لم  طو ه براحة طو لنوم عمي هاد أحس ف
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أنما قذف هللا بي من السموات العلى إلى قاع أ ة، و اتي الماض شعر بها في ح
ة" .  ونحمد هللا على هذه النعم الران   .)1(واد النوم العمي الهاد

ة الكبر التي       لمات لخص فيها الغا ة رسالته هذه  تب الشقير في حاش و
ل فلسطيني و  قه، أو  حاف عليها، أفنى عمره من أجلها، وأوصى صد عري، أن 

قي أن أرجوك أنت و  عمل من أجلها، فقال: "...  خواننا في النضال أن تنصبوا او
م حراساً  ة، وأن تداوموا على نصح إخواننا الذين  أنفس ة الفلسطين على القض

أ شبر من وطننا  فرطوا  ة، أال  ادة الفلسطين ادة الق ألقت المقادير بين أيديهم ق
ذرة من تراب وطننا الغالي، فإن تجرة السادات الخائن قد أثبتت أن  المقدس، وال

المزد من األطماع والتوسع والعدوان.  وهذه  قابله العدو  ل تفر واستسالم 
طل، أرجو أن تحفظها وتدونها بين أوراقك، وأسأل هللا  هي وصيتي لشعبنا ال

، ولشعبنا النصر المبين...".   لقادتنا الهد

الشلل النصفي في أيلول/سبتمبر أصي      ه 1979ب الشقير  ، واشتد عل
سمبر  انون األول/د عد شهر  اء مرضه في أرجاء 1979المرض  .  وترددت أن

الوطن العري، فدعاه الملك حسين للحضور إلى عمان للعالج في مدينة الحسين 
، وقد نُ  ز الطبي الحديث في الشرق األوس ة، المر انون  قل إليها فيالطب

عد أن  1980الثاني/يناير  ز،  اء ذلك المر ة أحد أصهاره من أط ون في رعا ل

                                                           
قة. )1(  الرسالة السا
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ستسلم للعالج، فإذا حمّ  انت وفاته في  أحس بخطورة المرض، ورأ أن  القضاء 
قعة إلى أرض بلده.   أقرب 

ادره الشقير قائالً )1( وزاره صدي      صارع الموت، ف : "لنا وقفة، لنا وهو 
رات".أحاديث،    لنا ذ

اة في فجر يوم فارق الشقير الح  وقضت مشيئة هللا، أو رحمته، أن 
ام أول سفير للعدو اإلسرائيلي بتقد26/2/1980 م ، قبل ساعات معدودات من ق

ه )2(أوراق اعتماده للسادات نفسه تب األستاذ ناصر الدين النشاشيبي يرث .  و
قدم أوراقه ألنور السادات بوقال: "لقد رحمك الموت فلم تشهد سفير إسر  وار جائيل 

اح يوم وفاتك"منزلك على    .)1(شاطئ النيل في ص

أن يدفن على تخوم فلسطين في منطقة  –رحمه هللا  –وصى الشقير أ     
اً  ة جنو مقابر الشهداء من  إلى ارد شماالً  األغوار "التي امتألت من العق
ا عين، منذ صدر اإلسالم أ ة والتا م معارك مؤتة وتبوك واليرموك واجنادين الصحا

                                                           
راهم  )1( اء في ذ ات: الشهداء أح راه األولى،  –األستاذ جميل بر   مع الشقير في ذ
ة، ة"، مقال" اح التونس /فبراير  26جردة الص ا في جردة الدستور  ةالمقال ت.  نشر 1981ش

ة،  عددها رقم  ا، ونقلتهفي التارخ نفسهاألردن  62مجلة الخليج الجديد، التي تصدر في قطر 
سان/،   .1981إبرل ن

تاب الشقير  )2( ات، مقدمة  ةجميل بر  .1981عمان ،  .خرافات يهود

اء  )1(  .29/2/1980جردة األن
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ة حطين.. إلى السلطان قطز،  طل معر يت المقدس، إلى عهد صالح الدين  و
رات الزهراء.. وما  ام الغراء والذ ل تلك األ ة عين جالوت... إلى  طل معر
القبور القائمة حتى اليوم ألبي عبيدة الجراح، وزد بن حارثة، وجعفر بن أبي 

عرفها األعراب طالب، وعب لها  ة. و د هللا بن رواحة إال حفنة من تلك المعالم الغال
احثون"والفالحون أكثر م عرفها المؤرخون وال .  وأوصى أن يجعل قبره )2(ما 

ان  مالزماً  لضرح الصحابي أبي عبيدة، فاتح فلسطين، ومحرر بيت المقدس.  و
غفروا لنا أننا قد أضعنا  أيديهم يردد قبل وفاته: "لكي  ما سب لهم وحرروه 

ة أمين األمة ليدعو  ودمائهم من أرض وأوطان". و"لعله اختار أن يرقد في صح
ة إلى استلهام روح األمانة والتحرر،  سير الفاتحين  واإلقتداءاألمة العر

هذا فإنه قد ظل    األولين... و
قى في اره لمدفنه، و ة المقدسة حتى في اخت عد  عمل في سبيل القض خدمتها 

  .)3(مماته"

  

  

  ه..ـخصيتـش
  وعـوتن ..وغنى ..وةـق

                                                           
مة الكبر  )2( ، ، الهز  .233، ص 1ج مصدر ساب

ات، مقد )3( ة)جميل بر تاب الشقير (خرافات يهود .مة   ، مصدر ساب
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اته من التنوّ   ة الشقير من الغنى ما في ح ع والسعة، ان في شخص
ع مالمحها الدراسات.  لقد تنوعت  فال تكاد تح بها الكلمات، أو تكشف جم

ة معاصرة، وتعددت مجاالت ة وغر ة تراث عمله  مصادر ثقافته ودراسته بين عر
  . ة أخر اسة.  وعمل في بلده، وفي بلدان عر في الصحافة والمحاماة والس

ة.  وشهد أحداثاً  اس خطيرة ألمت بوطنه فلسطين،  وعاصر أكثر من مرحلة س
ل ذلك أغنى شخصيته ولوّ  ة..  غيره من أقطار العرو ثيرة، و ألوان  ن مالمحها 

حللصعب على الدارس أن يُ  لها، أو  تفي في  لم بها  نسيجها المتداخل.  وسن
ما  اته، أو ف ما مضى من سيرة ح ون ف القليل الموجز عسى أن  هذا المقام 
شف  ا، ما  ادين وتجاه أبرز القضا اره في مختلف الم سيلي من مواقفه وأف

فّص  وضح الغامض، و   ل الوجيز المختصر.المستتر، و

  

  

  ..الشقير اإلنسان
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ه وأصله، نشأ الشقير معتدا ب عتز بنس فاءته،  قدراته و ا  نفسه، معج
راته أن  ة.  ال بل إنه يرو في مذ فتخر بتفوقه على أقرانه في الدراسة والخطا و
ا يتحدثون عنه على  ة قد بلغت حدا جعل الناس في مدينة ع شهرته في الخطا

ثر الشقير من الكالم على ة.  و فة) والده في العلم والخطا تفوقه في  أنه (خل
يف  ليزة أثناء دراسته في مدرسة صهيون في القدس، و ة واإلن اللغتين العر

ثيراً  مة، وحف  ليزة القد رز في هذا  تعلم اللغة اإلن من األمثال والقصص، و
ان الشيخ  الميدان، وحاز جائزة التفوق في الكتاب المقدس.  ومما قاله في هذا: "

حيين في دالصغير، ابن الشيخ الكبير،  تفوق عليهم في يناقش المس ينهم، و
ان له زادا في األم)1(تابهم" اته، و المتحدة  م.  وقد ساعده ذلك في مستقبل ح

ان يردّ  ة. خاصة حين  دحض حججهم الدين   على مزاعم الصهيونيين، و

عاد       ة في بيروت، وٕا ونلمح في روايته لقصة طرده من الجامعة األمر
ار، نلمح هذا السلطات ال ر شهداء أ ه في ذ سبب خطا ة له من لبنان  فرنس

النفس: فهو يرو أنه وجد العزاء من أصدقاء العائلة وزوار المنزل،  اإلعجاب 
م الذ أقّض  ه العظ ثنون على خطا طرون وطنيته، و مضاجع السلطة  وهم 

ه في ما أقدمت عل حت أر ف قول: "وأص ة، و للفخر بيروت مدعاة  الفرنس
  .)1(واالعتزاز"

                                                           
ة )1( ة والدول اة العر عون عاما في الح ، مصد،أر  .82-81 ص ص ر ساب

ة )1( ة والدول اة العر عون عاما في الح  .91، ص مصدر ساب ،أر
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أنه  هتوهو إذ يتحدث عن دراس فتخر  للحقوق في أواخر العشرنات، 
ات  ذا وضعت قدمي على العت قول: "وه جمع إلى الدراسة العمل في الصحافة، و
سنتين إلى ميدان  عدها  ة في فلسطين، ألنتقل  ة الوطن األولى في ميدان الحر

اة العامة ان ال يزال في العشرن من )2(ي والدولي"على الصعيدين العر الح . و
ع دراسة الحقوق ليالً  اسة، في حين يتا شتغل نهاره في الصحافة والس .  عمره، 

الهما  اسة، و وهذه الجوانب، من وجهة نظره، متداخلة "فالصحافة ال بد لها من س
اد القانون... ولقد أقبلت ال بدّ  على هذه  له من ثقافة، جوهرها الح والعدل وم

شفقون على هذا  ح أصدقائي ومعارفي  ل جوارحي، حتى أص الجوانب الثالثة 
  ن) المتواصل في النشا الدائب"(اإلدما

)1(.  

ة هما اللذان جعال        القدرات الذات النفس وذلك اإلعجاب  ولعل هذا االعتداد 
اسي في فلسطين أثناء االنتداب، و شارك في النضال الس ش في الشقير  ع

ة.  وقد نشأ  ارهاً   قلب األحداث دون أن ينتمي إلى حزب من األحزاب الفلسطين
ة، منتقدا االنقسام إلى (مجلسيين)  ا إلى الوحدة الوطن التعصب الحزي، داع

س حزب االستقالل عام  انت  1934و(معارضين).  يتحدث عن تأس قول: " ف
عد لي صداقة مع مؤسسي الحزب، وعرضوا علي أن أن ضم إليهم، فاعتذرت 

                                                           
 .104، ص المصدر نفسه )2(

ة )1( ة والدول اة العر عون عاما في الح  .105، ص أر
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نت مؤمناً  ة، وال أر مبرراً  تردد، فقد  نت أنفر من الحز ادئهم، ولكني   م
ون الحزب غير  نت أخشى أن  امها قبل أن تصل البالد إلى االستقالل.  و لق
ير التخط والتف   "قادر على االستقالل 

) 2 (..  

ار ا عد انه ة للمؤتمر وهو يوجه النقد لألحزاب التي قامت  للجنة التنفيذ
ة، ولكن  اد الوطن سبب الخالف على الم أنها لم تقم  تهمها  ع، و الوطني السا

اً  ادة.  ح ه، وعلى غيره، في الزعامة والق ر أن رؤساء األحزاب عرضوا عل ذ و
أن عهد االستعمار ال تصلح لمجابهته  ان يؤمن  االنضمام إلى أحزابهم، لكنه 

ة. والوقوف في وجهه   إال جبهة وطن

ر صحة النقد الذ وجهه الشقير لألحزاب       ع المرء أن ين ستط وال 
ه فيها، لكنه  ة، أو ينفي صواب رأ ع أن  –إلى جانب ذلك  –الفلسطين ستط ال 

ة التي نمّ  اها يرفض السبب الذاتي في شخصيته، والذ يتعل بروحه االستقالل
مقدرته.   اعتداده بنفسه و

ة و      عد ن ة  جوالت ومعارك، يرو  1948انت للشقير في األوسا الدول
ة المطوّ  عيد مالحمها الخطاب ارها، و المواقف التي انتصر  ومعتزاً  لة، مشيداً أخ

ان، .  فيها وأفحم خصومه عض ذلك: "جئت األمم المتحدة ألنازل إي قول في 

                                                           
 .131، ص المصدر نفسه )2(
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ة على أطراف أناملي، بتارخها  ة الفلسطين وأحداثها وأسانيدها، ومعي والقض
ة الزائفة، بوّ  األسانيد الصهيون ة مليئة  الي وصنفتها في تها في روّ حقي ة الل

سند هذا وذاك، قدر الذ حفّ  ام.   ظني التوراة واإلنجيل في المدرسة صبر األ
الحوار والجدال.  وعلى رأس  ا أمام القضاء، متمرسا  شيرة، ثم جعلني محام الت

له ل آمالهم وآالمهم..آالم  ذلك  حملت معي إلى األمم المتحدة أفئدة شعبنا، 
هذه الروح وحدها بدأت السجال  الهجرة والتشرد، وآمال العودة الكرمة الظافرة... و

حت خطبي ثم قوه ولحقوه.. حتى أص ان، ومع الوزراء الذين س تبت مع إي ة،  ان
ليزة"   .)1(اللغة اإلن

قول في وصفه ألح ة العامة لألمم و اناته التي ألقاها أمام الجمع د ب
ارس عام  ان اإلصغاء  1948المتحدة في  سا لوفد سورا: "...  بوصفه رئ

امالً  شامالً  ح في األمم المتحدة إال حين  ، وقلّ و المعنى الصح أن تجد إصغاء 
و الدول العظمى..." ة)2(يتكلم مندو ضيف "... أصاب الوفود العر ثير  .  ثم 

ع من الزهو أنهم قدّ  ستط موا لألمم المتحدة واحدا من إخوانهم من أبناء فلسطين 
فرض على األعضاء إصغاءهم"   .)3(حين يتكلم أن 

                                                           
ة )1( ة والدول اة العر عون عاما في الح ، ،أر  .490ص  مصدر ساب

 .303، ص هنفسالمصدر  )2(

 .304، ص نفسه المصدر )3(
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ة بال  الم االعتزاز ال ينسى أنها معارك  لكنه، وهو في ذروة الشعور 
سالح ، ومنازالت ال طائل منها يخوضها مع األعداء من فوق المنابر،   جدو

ة أمام واقع القوة الذ  لها عنده أسلحة غير مجد .. و ة، والحجة، والمنط الخطا
  فرضه العدو اإلسرائيلي في الوطن.

ة،  اته العمل بيرة في ح النفس الشقير جرأة  وقد أكسب هذا االعتداد 
مات الجهات  مة دون انتظار لتعل ان يتخذ القرارات والمواقف التي يراها سل ف

ا، أ األنظمة والروتين. و تقيّ العل من ذلك صرفه في مطلع الخمسينات، وأثناء د 
ة لتونس على مسؤوليته، دون  س ة، المعونة اإلندون عمله في الجامعة العر
ة في الجامعة،  ما تقضي أنظمة اإلدارة المال انتظار لقرار مجلس الجامعة، 

ة في دورة األمم ات المتحدة األمر ه للوال ، 1957المتحدة عام  ومنها تصد
عمل آنذاك ممثالً  ان  ة.  وقد هاجمته الصحف  و ة السعود للمملكة العر

ما قالته،  ، وقالت، ف ة لهذا التصد ة في هذا التهجم.  إاألمر مثل السعود نه ال 
عترف ح الشقير  و قول: "لقد أص مغامرته في األمم المتحدة، و الشقير 

عد المائة في األمم المتحدة.. والواقع أن هذا الكالم  شخصه الدولة الثالثة 
مات..  انت من غير تعل ع مناقشاتي في األمم المتحدة  ح، فإن جم صح
ارها،  ع أقطارها ود ة في جم نت أمثل مشاعر األمة العر ح أنني  الصح

حت عب ة، وهي دولة اً ئفأص اطاتها ونظرتها  على السعود لها مصالحها وارت
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ة.. اس ة الس مثلها رجل يتكلم  ولست أحسب أن دولة عر انت تتحمل أن  أخر 
ان (ضعفي) الكبير"عاطفة الجم   .)1(اهير.. ذلك 

الصراحة والجرأة والشجاعة في مواجهة  انت للشقير مواقف اتسمت  و
قف فيها معهم موقف الند للند.  ففي مؤتمر  الملوك والرؤساء في مؤتمرات القمة، 

س القمة األول ث ار خالف حول أمر حضوره مؤتمر الملوك والرؤساء وهو ل
أنه إن لم يُ  ه  دعَ واحدا منهم، فأنذر المختلفين  ستقيل من منص إلى المؤتمر فس
ة، وس اب استقالته على المأل.  وعندما ممثال لفلسطين في الجامعة العر علن أس

والرؤساء،  تقرر حضوره على أن يجلس في طرف الطاولة متأخرا عن الملوك
مستو الملوك والرؤساء بين  فاجأ الحاضرن في المؤتمر ودفع مقعده، فصار 

ول واستغرابهم.   دهشة رجال البروتو

ثيرة أثناء رئاست  ادراته الجرئة  انت م ما في ه لمنظمة التحرر، والو س
ر في غزة،  رات التدرب العس ن واإلعداد، من ذلك إنشاء معس ة التكو بدا

ز وٕاقر  س مر ار في القطاع، وٕانشاء إذاعة منظمة التحرر، وتأس ار التجنيد اإلج
عض مواقفه  حاث، وسفره إلى الصين وٕاحضار السالح من هناك.  وقد أثارت  األ
هذه أو معظمها الدهشة، أو المعارضة، أو الغضب والنقد من عدد من األنظمة 

انت مثاراً  ة، و قة والمعارضة له،  -العر حتى على الصعيد الشخصي.  للمضا

                                                           
ة )1( ة والدول اة العر عون عاما في الح ،  ، أر  .455ص مصدر ساب
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صحة الخطوة  ه، و قوم  العمل الذ  ما يالقي، ما دام يؤمن  الي  ان ال ي لكنه 
  التي يخطوها.

قدم االقتراحات والمشارع       ع المؤتمرات واالجتماعات ال يني  ان في جم و
المرصاد أل رأ أو اقتراح يراه مضراً  قف  شتم ف الجرئة، و ة، أو  ه القض

نسحب إن  حتج و شدة، و قاتل  نذر، و ان يهدد، و رائحة تهاون أو استسالم، و
  .وتخاذالً  لمس ضعفاً 

سبب معارضة  1967وعندما تأخرت دعوته إلى مؤتمر قمة الخرطوم عام      
القدوم إلى الخرطوم دون دعوة، واالعتصام  عض الرؤساء حضوره المؤتمر، هدد 

ان جرئاً في الجامع الكبير.  وخالل  اً المؤتمر  ال ما رأ  ، صل في موقفه ح
ار  اتها االستن لمة حملت في ط من اتجاه متراخ غالب على المؤتمر.  فألقى 
ه ومعارضته تجاه الملوك  واإلنذار، مما جعل جو المؤتمر يتأزم، وظل على تصل

رة منظمة التح رر.  والرؤساء، وٕاصراره على (الالءات) األرع التي وردت في مذ
وانتهى األمر إلى الصدام.. وٕالى االنسحاب من المؤتمر وهو يخاطب الملوك 

عد لنا ما نخسره، ألننا  والرؤساء قائال: ".. أنا واحد من شعب فقدَ  ل شيء، ولم 
ق ل شيء.. ولكنه  رامتنا وآمالنا"خسرنا    .)1(ي لنا عقلنا و

                                                           
مة الكبر  )1( ، ، الهز  .227، ص 2ج مصدر ساب
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عض الملوك والرؤساء قد دعوا إلى إزاح ته من رئاسة وقد تردد أن 
المنظمة.  فسأله الصحفيون عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة في 

علن رفض المنظمة قرار مجلس األمن رقم  24/11/1967 ، فأجابهم: 242ل
الشعب الفلسطيني، وال شأن للملوك والرؤساء ف من يتولى "هذه مسألة تتعل بي و

  .)2(رئاسة منظمة التحرر"

الصراحة وهذه الجرأة في قول الح معه طوال عمره، وحمل الشقير هذه 
حيد عنها ولو  ا. ال  ها هو في سنواته األخيرة، ان فيها الضرر والسوء له شخص

ة في معتزله ال ينثني عن هذه الصراحة على الرغم من  ف على الكتا حين ع
ه من ا ت ة إلى معاداته، وٕالى منع  عض األنظمة العر أنها ستدفع   لتداولعلمه 

عد، فهذا هو  ه (من القمة إلى الهزمة) : "و تا قول في مقدمة  في بالدها.  
قرؤه المواطن العري جهاراً  راتي (من القمة إلى الهزمة). س  الجزء األول من مذ

ة، وسراً  عض البالد العر ام الذين  في  علم الح عض اآلخر.. ولكن، فل في ال
قرؤه هم أن من  ون أكثر استمتاعاً  منعونه عن شعو .. بل إن وانتفاعاً  سرا س

قرؤه سراً  ون أكبر خطراً  من    ".س

ة في اتخاذ  ، والفرد الرأ النفس الشقير االستبداد  ولم يورث االعتداد 
اً  ان صل ة العامة.  لقد  ة  القرارات حين تولى المسؤول مس قض ل ما  تجاه 

                                                           
 .276، ص نفسهالمصدر  )2(
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سوء، أو ما ينحرف بها إلى غير مس م، ولكنه في فلسطين  ارها الوطني السل
ان حرصاً  اتخاذ القرارات  إطار العمل الرسمي  ستقل  على التشاور، وعلى أال 

ن الشعب  ارة ".. وٕالى أن يتم الهامة المصيرة.  وتكفي اإلشارة إلى إضافة ع
اره  اخت ة  ه" إلى قرار مجلس جامعة الدول العر ار ممثل الفلسطيني من اخت

مقراطممثال لفلسط حملها بين ين في الجامعة، لتدل على الروح الد ان  ة التي 
ام بجوالت على جوانحه.  ان الفلسطيني على الق وقد حرص في مرحلة إنشاء الك

ة المتناثرة في الوطن العري، للتشاور ولسماع مختلف اآلراء،  التجمعات الفلسطين
ع  افة االتجاهات، وفتح الحوار مع جم الجبهات.  وعمل على والتعرف على 

ارات وللتجمعات  ون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني األول ممثلين للت أن 
ة ألبناء الشعب الفلسطيني أمراً  ات تمثيل ان إجراء انتخا ة المختلفة.  و  الفلسطين

اقتراح إتاحة متعذراً  ، ولكنه ظل، خالل مؤتمرات القمة التي اشترك فيها، يتقدم 
مقراطي.الفرصة أمام ا أسلوب االنتخاب الد ه  ي يختار ممثل   لشعب الفلسطيني 

ة، ودون  راته حادثة تصرف فيها على مسؤوليته الفرد وهو يرو في مذ
موقفه من  انت تلك الحادثة تتعل  ة، و التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذ

ة في آذار/مارس  س التونسي بورقي ومطالبته مجلس  1956تصرحات الرئ
عد من مجلس جا ما  ه ف فصل تونس من الجامعة، وانسحا ة  معة الدول العر

ار/مايو  ة في أ ومات العر سبب تردد الرؤساء في الموافقة  1965رؤساء الح
ة  على اقتراحه.  وقد قدم استقالته إلى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثان
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يّ  قف أمامهم ن ألعضاء المجلس في الجلسة ابنتيجة ذلك، و ة أنه س الفتتاح
قومه... إن األمانة بالء وعناء.   للحساب، ثم خاطبهم قائال: "ومن رأ اعوجاجا فل

ال أبينَ  حملنها... وأنا حاضر أن أرد األمانة والج إلى الشعب، فإنه وحده  أن 
  .)1(صاحبها"

ر  ادته لمنظمة التحرر عبر سنوات أرع، يذ وفي معرض دفاعه عن ق
ة في فلسطيزعامة  ة الوطن قول: "وقد الحاج أمين للحر ن خالل االنتداب.  ف

اتها.  الحاج أمين في نفسي، منذ ذلك الوقت، خوفا ورثأ بيرا من الزعامة ومسؤول
وم جاءت األقدار في عام  ة تملّ  1963و ة الوطن ادة الحر كتني عقدة ألتولى ق

قيت ادة، و ات الق ، حين *1968ها حتى عام تالزمني رهبت الخوف من مسؤول
ثيراً  بيرا"اعتزلت وأنا أحمد هللا أنني لم أخطئ    .)2(، وال أخطأت خطأ 

انت مواقف الشقير المختلفة، سواء تلك التي مثلت الصال      ة والشدة أو و
لها من تعففه،  تالتي مثل ة المتسامحة، تنطل  مقراط ساطة وروح الد الهدوء وال

عده عن السعي إلى  الزعامة، وزهده في المناصب، وهو الذ وصل إلى أرفعها.  و
قبل منصب ممثل فلسطين في الجامعة عام  عد تردد، وأعلن  1963إنه لم  إال 

ه عمالً  اً  أمام مجلس الجامعة أنه ال ير في منص اً  ، أو عمالً روتين .  دبلوماس
                                                           

مة )1( ، ، من القمة إلى الهز  .276ص مصدر ساب

 .24/12/1967تارخ االستقالة  *

عون عاما )2( ،م ،أر  .113ص  صدر ساب
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الماً  سمعوه من قبل، وال وقال أمامهم   يدل على تعل عن النضال والتحرر لم 
ه، وصرّ  قبل المنصب من غير راتب، على أن يجعل المنصب أو تشبث  ح أنه 

افآت إلى صندو  ستح له من م ق فلسطين، من أجل تحرر فلسطين. ل ما 
أنه منصب  هد إليّ ومما قاله آنذاك: ".. وعلى هذا فإنني أعتبر منصبي الذ عُ 

  .)1(تحرر الوطن"أن تناضل من أجل  ترد ةنضالي تملكه أم

ه الشقير في هذا الصدد ما جر أثناء زارته غزة في    20ومما يرو
سان / ام قبل إعالن 1964برل ان عه ش ق ا ، عن توق مبلغ المنظمة رسم ا 

ر النصيرات،  س معس ه إسترليني دفعة أولى لإلنفاق على تأس خمسة آالف جن
ان هو المبلغ األول واألخير قول : " و ة حالذ وقعته و  ف د من أموال القض

ة فقد  حالفلسطين يوقع معي السيد عبد المجيد شومان الذين اختارته منظمة  أص
سا  عد رئ ما    .  )2(لمجلس إدارة الصندوق القومي " التحرر ف

ة خمسين عاماً  عد تجرة دامت قرا ضع  و ه ل ت ، جلس الشقير في م
قول : هناتواسعة ، وصفوة معاالتجرة ال على الورق حصيلة هذه ، ولسان حاله 

س جمهورة . ومن  ه ، فال أمل لي أن أكون ملكا أو رئ س لي ما اطمع ف " ول

                                                           
مة )1( ، ،من القمة إلى الهز  .15ص  مصدر ساب

 . 87ص ، المصدر نفسه )2(
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ون ؟! يأين لالجئ مثل سا على فلسطين . وما  أتطلعوال  …أن  أن أكون رئ
متد بي أ ان األجل س   .)1(تحرر فلسطين " ألر در إذا 

ابوساً  ولعل اإلنسان العري اليوم ش أزمة خانقة ، و ع يجثم  ثقيالً  ، الذ 
تنش هواءً  يهدد مصيره ووجوده ..لعل هذا اإلنسان  مسموماً  على صدره ، و

قر  اع سلبي يزد  أالعري يخرج ، وهو  انط سيرة الشقير ومواقفه المختلفة ، 
اد يوصله االختناق والثقل الجاثم على ص شعور متخاذل  أسدره ، و  إلى ال

سمع من معاناة وعثرات وسقطات  لكن على هذا  …من النصر ، لما ير و
نفسه فيردها عن أن تهو إلى واد الخذالن  إلىاإلنسان العري أن يرجع 

ر أن الشقير الذ عاش من األحداث أعنفها ، ومن  تذ أس ، و ة ال وهاو
ات أقساها ، والذ  ادتهاالن ا من ق أسرارها ، ، عاان وس المعمعة قر رفا 

المستقبل ، واثقاً  األمل ، متفائال  أسرار قوتها  ظل مليئا  ة و بجوهر األمة العر
ان يؤمن على الر  ما اثبت تارخها أغم من أعراض الوهن . و ة ،  ن األمة العر

ن أن تأذن  م قاء ، ال  اة وعزمة ال ات الصمود ، الغني بإرادة الح آ الحافل  
ة ، وان بزوال شخصيتها انها ، وفناء وجودها " القوم ر ي. وهو إذ  )2(قراض  ذ

ة لعشرات السنين ، وما  ة مع الصهيون الصراع الرهيب الذ خاضته األمة العر
يد تزال  تخوضه إلى يومنا ه يد التو عود إلى " تو ة أذا ،  ن الغزوة اإلسرائيل

                                                           
)1(  ،  . 237ص ،197 دار العودة، بيروت، ،مع الملوك والرؤساء حوار وأسرارأحمد الشقير

مة )2( ، ، من القمة إلى الهز   المقدمة .مصدر ساب
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الذات ، طال الزم إسرائيل  …رأو قصن التي تهدد وجودنا سيزول وجودها 
ة منه .  قين .. عرض لمرض عابر ، ال بد أن تتعافى األمة العر هذا هو ال

قين "   .)1(ل ال

ان الشقير ير أن ال مندوحة من " أن تتفجر في األمة  تفاؤل وثقة ،  و
أسره ، من المح إلى  ة الكبر .. لتجتاح الوطن العري  ة الثورة العر العر

ل عالخليج ، وت اب الهزمة ، و ل أس ومئذ قتلع من طرقها  وامل الوهن .. و
تهاإلى تعود  ،، ال قبلئذ ة " فلسطين عرو .وهذا  )2(، وتعود فلسطين إلى العرو

ماني  .. وذلك علمي وخبرتي ، –عنده –اليوم  ه : " ذلك إ آت  ، ال رب ف
ا .  عيدا .. ونراه قر ل آت قرب . يرونه  الوحدة قرب .. ول نه فتحإجل أو كن 

الوحدة وحدها " ما يتصوره ،  )3(، و سر . والمستقبل ،  ه "يت مستقبل مشرق ، ف
ة على خير ما تتمنى ، وتؤد دورها مع لأل اتها القوم ة أن تبني ح مة العر

ة في بناء عالم    .  )4(سوده العدل واإلخاء والسالم "األسرة الدول

                                                           
مة )1( .مصدر ،  من القمة إلى الهز  ساب

 .نفسهلمصدر ا )2(

،  أرعون عاما ، )3(  .80صمصدر ساب

، من القمة إلى الهزمة ، )4(  المقدمة. مصدر ساب
 



  
  
  
  
  
  
  
 

187

المستقبل المشرق العزز للعرب والذ هم وقد أكد الشقير هذه ا     لثقة 
ات  ثرت العق ه ، إن اخلصوا  وصدقوا ووفوا ، مهما طال الزمن أو  واصلون إل

 ..  

غداد ع وقال فيها "  ،1979ام أكدها في رسالة وجهها إلى مؤتمر قمة 
ة ،وقد ملّ  م ت القرارات المتسرعة ..األمة العر المرتجلة في الماضي ، تطال

لة النفس ، عما مان ، عنيدة العقل ،تتسم ليوم بخطة المائة عام . طو قة اإل
م إال أن تبدؤوا من جديد  اإلخالص واحرصوا  …، والصدق ،والوفاء ..وما عل

م إقبل عودتكم   س ن تزوروا قلعة تكرت، مولد صالألى عواصم ح الدين، فل
عيد!!"   .)1(المزار ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ة )1( ة العر ، ،صفحات من القض  .28،29 ص ص مصدر ساب
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  ون ـل القانـرج

  

عد أن أُ  ال الشقير  عد عن لبنان، وصار داعبت مهنة المحاماة خ
عد أن اكتشف في نفسه المهارة في  شارك في النشا الوطني في فلسطين، و

اً  نت خطي ح يردد في سره: "إذا  ة، وقد أص اً  الخطا .  )1(؟!"فلم ال أكون محام
تب م معهد الحقوق في القدس وتخرج منه، والتح  المحامي مغنم  والتح 

ان  اس مغنم للتدرب على المحاماة، والتعرف على تقاليد المهنة وأصولها.  و ال
ليزة  اإلن ، مثله مثل غيره من جيل المحامين الصاعد، يتطلع للمرافعة  الشقير
في المحاكم التي يرأسها قضاة برطانيون، وصار يتردد مع أستاذه على المحاكم، 

ان المحامي مغنم أحد المحامين العرب القالئل له الملفات والمر  عدّ ُ  اجع.  و
أسرار الصنعة والمهنة.  وهو لم  ليزة، العارفين  اإلن القادرن على المرافعة 

ا المهنة.  وقد تعرف الشقير  ا أسرار الصنعة وخ من  –يبخل على الشقير 

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .96ص  مصدر ساب
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مرافعات –خالله  ه وحواره، على فئة من القضاة والمحامين، وعاش جو القضاء، 
ه ل عض الوقت. ووجد ف اسة  اذة شغلته عن الس نت مفتاح نضال لكن المحاماة 

اسي.  ا في زادة تمرس الشقير الشقير الس ة سب ة الوطن انت الحر ما 
ة التي  بيراً  عدداً  1929المهنة.  فقد أوجدت ثورة البراق عام  ا الوطن من القضا

ة أمام ات  رفعتها السلطات البرطان عمل طال العرب الذين قاموا  المحاكم ضد األ
لشقير أشهرا في أروقة المحاكم. مسلحة في مختلف أنحاء فلسطين، وأمضى ا

اد المحامون والمحامون المتمرنون من أمثالي  ام قائال: "و صف تلك األ وهو 
لنا متطوعون في سبيل  أن يبيتوا في دور المحاكم، ونحن نعد المرافعات، 

طال الثالثة فؤاد حجاز من )1("الوطن شهد محاكمات األ .  وقد تسنى له أن 
بير من عمل مع ره   صفد، وعطا الزر ومحمد جمجوم من الخليل، وأن 

اهذه المحامين للدفاع في  ة . ولم تفلح جهود المحامين في قضا طال القض  األ
الموت شنقا في سجن م عليهم القضاة البرطانيين  ا. الثالثة فح   ع

، وفرغ من التمرن  1933عد أن انتهت دراسة الشقير في معهد عام   
مين أمام قاضي القضاة .. مضى في عمله  ، واجتاز االمتحان بنجاح ، واقسم ال

د مثابراً  جاداً  قول في وصف  يقاس أ، و من عناء العمل مع المتقاضيين . 
ال ايدة والتجارب المررة مهنة المحاماة : " والمحاماة عالم بذاته حافل   …م

ان صاحبها ذا ضمير حي   …وشر ما في المحاماة ، وهو جوهر شرفها ، إذا 

                                                           
عون عاما )1( ،  ،أر  .127ص  مصدر ساب
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ش (قضيّ  ع ان  الء"، فقد  ل جوارحه وعواطفه ، خاصة إذا تهإنها عناء و  (
مضي مع الزمن  حسب أن هذا (الهم) س ان  بر . و ة  ة جنائ انت قض

قي م قوله " .. فقد العادة والممارسة ، ولكنه  فسر ذلك  عه على الدوام . وهو  
اً  أحبنت  اً  جماً  مهنتي ح لفاً  ، وزادني شقاؤها وعناؤها ح   .  )1(بها " لها و

ــقير    ــ ر الشــ ذ ثاراً أو ن م ــا نه لم  ــتالم القضــــ عمد افي اســــ ان  ، بل 
ــار  ــهــا وأدنــاهــا إلى النجــاحجلّ أإلى اخت بير أ، ولو  قول في تعليــلجر غير   و

ة المراس ... ــع ــ ـــ ــ ــ ة الصـــ ــ ــ ــــ ــ ــ نت احب القضــ ، فتح مغلفاتها يلذ لي ذلك:" إني 
اتها ــعو م صــــ بر وتحط طة ، حتى ولو  ـــــ سـ ة ال ا الروتين ـــا القضـــ نت ازهد  ، و

ة أُ وقد  . )2(" أجرها انت المنازعات ناشـــ ا األراضـــي ، فقد  قضـــا غرم الشـــقير 
ـــيبين  ــ ة األراضـ اتالعرب واليهود حول ملك ـــر ــ انت الشـ ما لها  . و ة ،  اليهود

ة  ـــم ــ ــ ة اســــ ـــطاد) ملك ــ ــــ يف  (تصــ ة ،تعرف  ــــم ــ ــــ من ثراء ونفوذ في الدوائر الرسـ
ة .    لألراضي العر

ثيرا ما تطوع الشقير للدفاع عن حقوق الفالحين في عدد من القر    و
حث معهم في صبر وأناة مواقع  ة ، ي ة ، وسهر مع الفالحين في قراهم النائ العر

ة .القرة وسجالته ام الدولة العثمان   ا وحدودها من أ

                                                           
،  ، أرعون عاما )1(   .136صمصدر ساب

 لمصدر نفسه .ا )2(
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ضا مع المحامين اآلخرن في الدفاع عن المعتقلين العرب،    وشارك أ
ة عام  ة الوطن ع في دور المحاكم أمام  ،1933عد اشتداد الحر وقضوا أساب

ما تطوّ  ع القضاة البرطانيين ، يترافعون في ظل قوانين الطوار الظالمة .
ة الشيخ عز الدين الشقير للدفاع عن ة أفراد عص اسلة،  ق القسام المؤمنة ال

اقي المحامين المتطوعين  ان في حيرة من أمره ، هو و عة الجهاد المقدس . و طل
قولون  حت  –، عما س ة  ة قانون ض عليهم في هؤالء الذين قُ  –من ناح

امل أسلحتهم  وعتادهم . لقد اس ة ، وهم  سين ) في وس المعر تمع (متل
ة يرها لهم (المهتمون) وهم  طول في سجن  الشقير وزمالؤه إلى القصة ال

  التوقيف في جنين .

اً    ة سب ة الوطن انت الحر ما  مهنة المحاماة  و في زادة تمرس الشقير 
انت المحاماة ودراسة القانون له زاداً  اسي على مختلف األصعدة  ،  في عمله الس

ة . وأفادته ثقافته القانو  ة في الدفاع عن الح العري وتفنيد الدعاو الصهيون ن
ة .    والغر

ماهون لدحض  –من أمثلة ذلك تعرضه لدراسة مراسالت الحسين    م
ا  انت ضمن المناط المستثناة من الوعد البرطاني أحجة برطان ن فلسطين 

تساءل عن السبب الذ فند هذه الحجة ، و ة مستقلة . وهو  جله أمن  بدولة عر
ر  فلسطين ، أو  االسم بدل االقتصار علىيلم تذ ر نهر األردن  ر ذ (  ذ

المناط غري حمص وحماة ودمش ) . وهو يثبت أن التفسير البرطاني 
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ة  ا تقرر اللجنة الفرع ستنتج من ثنا س له سند قانوني . و استثناء فلسطين ل
 أن فلسطين داخلة في أن اللجنة أحست 1939التي درست المراسالت عام 
منح االستقالل للعرب   . )1(الوعد 

تناول الشقير    ة فلسطين و ة تصرح  )2(في محاضراته عن قض ماه
بيّ    بلفور ة ، و والتواًء في التعبير  ن أن في التصرح غموضاً الدراسة القانون

قتصر   ، بل انتقل إلى التفاسير المختلفةعلى نص التصرح ذاتهوتناقضا لم 
ة األمم، فهذه التفاسير  ة ومن عص التي صدرت حوله من اللجان البرطان

عضاً  عضها  قوم عليها .  يناقض  ان معنى التصرح وااللتزامات التي  في ب
لمات التصرح وتفسيراته على  ستدل  الشقير  من  حرم األهالي من أ أو نه 
قرر مصير البال ح اليهود أكثرة ، عندها  ص د . وهذا مخالف للقانون ح حتى 

اطل على  عي . والتصرح  ة وللح الطب ع الدولي ، ولنظرات العدالة الطب
تناقض مع حقوق ضوء الح في تقرر المصير ، أل نه يخالف رأ أهل البالد و

أهل  حاف عليها ، بل إن مجرد صدوره قد الح الضرر  ان المحليين، وال  الس

                                                           
ة فلسطين )1( ، ص  محاضرات في قض ماهون بتارخ 65،66ص، مصدر ساب ، ورسالة م

ليز  للعرب مقابل اشتراكهم في الحرب  24/10/1939 اشتملت على العهود التي قطعها اإلن
ــــــين لمنطقة  ــرف حســ ــ ــ ــعها الشــ ماهون فيها الحدود التي وضــــــ إلى جانب الحلفاء . وقد قبل م

عض التحفظات .االستقالل العر   ي، عدا 

 .    46-44صص ،نفسه المصدر  )2(
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ة من الناح– فلسطين . وهو  يخلو من االلتزام الدولي القانوني ،  –ة الدول
ة الحقة .   قة ووعود دول ة سا تناقض مع وعود دول   و

حسب المادة    نظام دولي  ناقش الشقير نظام االنتداب ،  من   22و
ة األمم . لقد ترتبت لفلسطين  حقوق  –قطر وقع تحت االنتداب –ميثاق عص

ة. و  ة نص عليها ميثاق العص ة أدول ن تصرح بلفور ينافي هذه الحقوق الدول
تناقض مع المادة  ة . 22، و   من ميثاق العص

ان الشقير يلج ة  ثيراً  أو إلى القانون الدولي لتفنيد المزاعم الصهيون
ة . وتشهد مواقفه الكثيرة في األمم المتحدة على عم ثقافته  ودعم الحجج العر

مادة القانون واعتماده ع ة ومعرفته  ليها في االحتجاج والنقاش. ففي دورة الجمع
ة مطروحة ، وقدم األمين  1957العامة لألمم المتحدة عام  ة خليج العق انت قض

ة  العام همرشولد اقتراحاً  مة العدل الدول ة العامة من مح ، فحواه أن تطلب الجمع
ان إلسرائيل ح " ان إذا  ما إذا  ة ، وٕاصدار الفتو ف المرور  دراسة القض

شرح  عارض اقتراح األمين العام ، و اه الخليج. وقد انبر الشقير  البر "  في م
ثبت  ة ، و ه أالوضع القانوني لخليج العق س إلسرائيل ف نه خليج عري مقفل ، ل

ة لخلجان أخر في دول  ح المالحة والمرور ، معتمدا الشواهد واألمثلة القانون
بيّ  ة هو خليج   ن أن خليجمختلفة ، و اره طرقاً العق اعت للحج اإلسالمي  تارخي ، 

ماإ، مقارنا  ة ،وال س أمثاله من الخلجان التارخ ة.   اه  ا الالتين في دول  أمر
ة، فقد نّ  مة العدل الدول ة من مح ه الشقير األمم أما مسألة طلب الفتو القانون
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ة سب أن اقترح ة المتحدة إلى أن الوفود العر مة العدل الدول ت استفتاء مح
م وحول أمالك العرب.  لكن اقتراحاتها أخفقت، وتساءل "عجب أن  حول التقس

ة للعرب، وتفتح إلسرائيل؟!"تسد أبواب العدالة حين تكون الفتو مط .  أما )1(لو
مرور  ، ألن األمم المتحدة تشغل نفسها  ء" فهو مثار عجب الشقير "المرور البر

ضائع اإل ة وُ ال أنها سرائيل أ األمم  –منع الالجئون من العبور إلى أراضيهم، و
ة". –المتحدة  ضائع اإلسرائيل الة شحن لنقل ال   "و

حار عام       في  1960وعام  1958وخالل انعقاد المؤتمر الدولي لقانون ال
ة ومداها، قام الشقير  م اه اإلقل بوصفه  –جنيف لوضع مشروع متكامل عن الم

ساً ر  بير  –للوفد السعود  ئ بدور فعال في أعمال المؤتمر الذ حضره عدد 
ة المختلفة، وأعد الدراسات  من خبراء القانون الدولي، وعاد إلى المراجع القانون
ة  م اه اإلقل حار، ومد الم ة، ألن لموضوع قانون ال م اه اإلقل ة حول الم القانون

ة إلى الدول الع النس مة  ة عظ ة أهم انت المعر ة. و ما يتعل بخليج العق ة ف ر
ة، فقد  حرة حام عض الدول ال ة و ة واإلسرائيل ة واألمر مع الوفود البرطان
ار خليج  ال، واعت ة ستة أم م اه اإلقل مبدأ جعل مد الم أصرت على األخذ 

اهاً  ة م ة مفتوحة للمالحة الحرة، في حين حرص الشقير والمند العق ون دول و
ها إلى حدود اثني عشر ميال، العرب اآلخرون على أن يواف المؤتمر على مدّ 

ة  ة. وقد نجح العرب في معر ة عر اها داخل ون م ة أن  فل لخليج العق ما 
                                                           

عون عاما )1( ، ،أر   .409ص  مصدر ساب
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ة عند التص ة، لكن حملة الضغ األمر المراجع القانون ت الجدل واالستشهاد  و
ة    .)1(أسقطت وجهة النظر العر

ـــــقير القــانون الــدولي في ميــدان الرد على ومن أ ــــ ــــ ـــتخــدام الشـ ــــ ــــ ــ مثلــة اسـ
ة، دحضــــه المزاعم التي تقدم بها مندوب إســــرائيل إلى مؤتمر  اطيل اإلســــرائيل األ

ـــرائيل، فقد أبد هذا المندوب عدم  1973 جنيف عام ــ ــ ــ ــــ حول الحدود اآلمنة إلسـ
ـــرائيل الرجوع إلى خطو عام  ــتعداد إســـ ــ م 1967اســ ي.  قبل قبول حل وســــــ إقل

ة ال تصـــمد أمام النقاش، وســـرعان ما والشـــقير يبيّ  ن أن هذه المقوالت اإلســـرائيل
الذ ال يتحدث عن  242تنهار.. حتى أمام المنط الدولي.. حتى أمام القرار 

ــــالً  .  فضــ ـــــ مي وسـ الرجوع  حل إقل ه  ير ف ــلب، ال تف ــ عن أن اتخاذ موقف صــ
ــ 1967إلى خطو عام  ــ ـــاســـــ ــــ ــــف المؤتمر من أســ ــب المفهوم معناه نســـــ ــ ـــ حســ ه، 

ــــرائيل على الوطن العري، وهي تطلب المزد  ــ ــ ــــ قول: "لقد اعتمدت إســ الدولي، و
والنعرف دولـــة في العـــالم تطـــالـــب جـــاراتهـــا آمنـــة، من األرض لتكون لهـــا حـــدوداً 

ـــيها لتجعل منها حدودا آمنة ــ ــ ـــــ عض أراضــ ان ب ة في إال إذا  ت تلك الدولة معتد
  .)1(األصل"

                                                           
عون عاما )1( ـــدر ســـــابأر تاب، 424، ص ، مصــ ، وقد نشـــــرت مجموعة هذه الدراســـــات في 

  هو:
Territorial and Historical Waters in International Law, Research Center, P.L.O, Beirut, 1967 

، ،الطر إلى جنيف )1(  .256ص  مصدر ساب
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ع المعاهدة الم عث الشقير برسالة إلى وقبل توق ة  صرة اإلسرائيل
ارتر، بيّ  ي  س األمر ن له فيها حجته في رفض المعاهدة، فهي "ال تلزم الرئ

ع  أحداً  انت تحمل تواق ة، ولو  ع  22من األمة العر سا، ومعهم توق ملكا ورئ
ون  ة، إذا وقعتها.. والسبب قانوني دولي، قبل أن  منظمة التحرر الفلسطين

اً س اً  ب ة غير قوم .  هذا السبب القانوني والدولي إن مثل المعاهدة في اتفاق
رة.  ومثل هذه الضغو تجعل  متكافئة، تنعقد في جو من الضغو العس

طالناً  اطلة  اً  المعاهدة  ست لهأساس ة، ول ة أو إلزام مة قانون   ا أ ق
)2(.  

القانون الدولي على الرغم من التجائه الكثير إلى  –لكن الشقير  
ة  اسي على المراجع القانون أن القانون الدولي  ان مؤمناً  –واعتماده في عمله الس

عيد حقاً وحده لن ينقذ قضّ  قول في معرض حديثه عن محاضرات ة، ولن  .  إنه 
ش هذا " ..في القدس القانون الدولي في معهد الحقوق  الظلم إننا نع زاد احساسنا 

، معهد الح والعدل... المحاضرات والكتب تجعل د الحقوق الجو الروحي في معه
، وللقانون سلطاناً  بر اً مُ  للح حرمة   ، وللعدل قوة نافذة... نذرنا أن نجعلها

  من ميدان الح والعدل مهنة لنا، ولم ندرِ 

                                                           
ة )2( ة العر ،، صفحات من القض   .70ص  مصدر ساب
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ستمد وجوده من (القوة) له في وطننا إنما  .. وال من  أن وجودنا  ال من الح
  .)1(القانون"

قول: "ومنذ الجلسة األولى وضحت الصورة  وحين شير إلى لجنة شو 
ارعة"ل معالمها؛ الح العري بوسائله الهزلة، وال ه ال أسالي .  )2(اطل اليهود 

مثل أمام اللجنة، مع غيره، للتحدث  وحين طلب منه الحاج أمين الحسيني أن 
ه الشقي ة القانون الدولي، أرسل إل ة من ناح اً عن القض تا اعتذر عن اإلدالء  ر 

ل حال فإن القانون  ه: ".. فإن رأيي معروف.. وعلى  ان مما قاله ف ان،  أ ب
ة"الدولي لن    .)3( ينقذ فلسطين من خطر الصهيون

قاً       تب الشقير تعل ال الوس الدولي الكونت برنادوت: "ظننا  و على اغت
و  اال (لح ون اغت ال برنادوت س مة إسرائيل المؤقتة)، واندلعت الخطب أن اغت

ة في  .  وأعلنت إسرائيل أنها ماض ر الحادث، وتطلب التحقي من الوفود تستن
ان  .  و س ذلك التحقي ة؛ فإن أحاس ات القواعد الدول أول درس لنا في أول

اة ا ار أمور عابرة في الح "الغضب واالستن قى هو األقو ة، وٕان األ   .)1(لدول

                                                           
عون عاما، )1( ، أر  .104ص   مصدر ساب

 .119ص  نفسهالمصدر  )2(

 .169، ص نفسهالمصدر  )3(

عون عاما )1( ،  ،أر  .302ص مصدر ساب
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  لقارئ المثقفا

  

ة قّ  ت ان لوالده م ح نشأ الشقير في بيت علم وأدب، و  مسئوالمة، أص
ة  قول في ذلك: "فعرفت ماه مها، واعتاد على القراءة فيها.   فها وتنظ عن تنظ
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ه الناشئون األوراق الصفراء.  وليتهم ع سم رفوا هذه الكتب، وهي في جملتها ما 
نوز المعرفة"   .)1(ما فيها من 

ا،   اشا في ع ان جامع ال ذلك  ان مجلس والده ندوة علم وثقافة،  و
عد صالة العصر، فير حوله حضر مجلس الدرس    حيث اعتاد الشقير أن 

ستمع إلى دروس النحو والفقه والحديث.  ار والصغار وطالب العلم، و العلماء الك
اً  ح وقد ظل مواظ ت له على حضور مجلس الدروس في هذا الجامع، وأص

األزهر  ه ما تكون  انت أش ة، التي  ة العلم في المدرسة األحمد صداقات مع طل
من غير عمامة" على حد  الصغير في نظامها، حتى غدا بنتيجة ذلك "عالماً 

ع  ه للغة يرافقه في جم ة والقرآن، منذ نشأته، وظل ح قوله.  وأحب اللغة العر
ن من قواعدها وشو  م، حتى تم قته.  وقد مراحل التعل ح اإلعراب سل اهدها، وأص

تب في أُ  عد انتقاله إلى مدرسة صهيون، و ة  عفي من حضور حصة اللغة العر
ا.   نت حفظت شواردها ونوادرها على أيد أساتذتي في ع تفسير ذلك: "فقد 

نت  مأل نفسي  –و ا  ة في صهيون، وأُ  –وغرور الص مطره أماحك أستاذ العر
ن (أزهراً  والنحو. د الصرفاألسئلة عن قواع ) في مثل حالي، فرأ أن ولم 

                                                           
عون عاما )1( ،  مصدر ،أر  .63ص ساب
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رماً  ان  فاً يتخلص مني، ف ، فأعفاني من الدروس.. ومن االمتحانات ، ولط
ضاً    .)1("أ

ات أمام  ليزة في مدرسة صهيون من أصعب الصعو انت اللغة اإلن و
ستطع أن يجد مخرجا من هذه األزمة في االستماع إلى  ، ولم  محاضرات الشقير

ليزة، سو أن يلجأ اإلن انت تلقى  حف الدرس  األساتذة التي  ان  ؛ ف إلى الحف
.  عن ظهر قلب، مستعيناً  له عض األلفا صف هذه القاموس لتفسير  وهو 

ة ومررة، خفف منها أنن انت هذه الطرقة قاس قوله: "ولقد  نت سرع المرحلة  ي 
، حسن الذاكرة.  فائدتها الكبيرة؛ فقد حشدت ولكنني أحسسالحف عد،  ما  ت، ف

ليزة في مختلف  حت نواة للغتي اإلن ارات ومفردات وتعابير أص ع ذاكرتي 
ة  ليزة أمام المحاكم الفلسطين اإلن انت زاد في مرافعتي  اتي، ف المراحل من ح

ثيراً ضعة عشر عاماً  دة، وفي من خطبي في األمم المتح ، وأهلتني ألرتجل 
ة" سائر   .)1(المحافل الدول

ة والسماع،  الروا ه منذ طفولته في مجلس والده  أما التارخ فقد تعرف عل
الدرس  ه  قراءة التارخواإلطالعقبل أن يتعرف عل ه،  ا لف، في ش  .  ثم 

ة، وهو ير أن "قراءة التارخ العري  ة الوحدة العر خاصة من زاو العري، و
عال الثورة على الحدود، ألن الجيل المعاصر ولد لير هي الشرارة األولى في إش

                                                           
عون عام )1( ، ،اأر  .63ص   مصدر ساب

عون عاما )1( ،، أر  .79ص   مصدر ساب
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... والعودة إلى التارخ ستكشف مجموعة غرائب رافقت إنشاء الدول الوطن مجزأً 
  العشرن، وٕاقامة الحدود".

ة من       ه واقع األمة العر عان ة، وما  اس اة الس الت الح ولم تلفته مش
رات الماضي العر  ل أمجاده.  يرو خبر وصوله تعرجات، عن استعادة ذ ي 

ات المتحدة عام  ضاء في رحلته األولى إلى الوال ، ووقوفه 1945إلى الدار الب
ة الكبر قبل ثالثة عشر قرناً  ر الحملة العر قول: على شاطئ األطلسي، فيتذ ، ف

، والوهاد واألنجاد، ثم ضرت سهمها في أحشاء  "وقد قطعت الفدافد والصحار
ا ا ا ة. لشمالأفرق ان .  وفي )2(وجنوب فرنسا"وراح هذا السهم ينحني ليخترق إس

ات المتحدة أواخر ذلك العام هزه منظر الصخرة عند جبل  رحلة العودة من الوال
ا صهوة  ة بن نافع، ممتط طارق، فرأ "جحافل النصر وراء القائد العري عق

مضي في الشمال اال تى يبلغ المح فرقي من نصر إلى نصر، حجواده، 
ح في أذن السماء: وهللا لوال هذ ص حر لمضيت في سبيلك األطلسي، وهو  ا ال

حرقون سفنهم )1(مجاهدا" ه الغطارف من العرب  .  ورأ طارق بن زاد "وفي ر
عة، وعدالً )2(ديهم التماسا للنصر، أو القبر"أي ة، وحضارة رف ة عجي  ، ورأ مدن

                                                           
 .212، ص المصدر نفسه )2(

،الشقيأحمد  )1( عة السروجي، ، من القدس إلى واشنطن ر ا مط ، وهي خواطر 1947،ع
تب العري. س الم ا لتأس  المؤلف حين سافر إلى أمر

 .260، ص نفسهالمصدر  )2 (
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ل أولئك في مجالس الخلفاء وقصور األمراء وراض .. رشيدةً  ، ورحمةً شامالً 
ل ذلك في ودور المرضى، ومنازل الناقهين والعاجز ،المدائن ومعاهد العلم  ن... 

الذاكرة إلى تلك القرون  1951.  وفي زارته األولى لألندلس عام األندلس.." عاد 
انت األحجار الكرمة ة التي أقامها العرب في األندلس، و   تتكلم.. الثمان

انت تتكلم فناً    الغة الحسن واإلبداع  وحضارةً  " وروعة في هندسة 
ة؛ المنازل  ل شيء في األندلس ينبئ أننا في أرض عر ان  والجالل... لقد 
قها، والجماهير في مشيتها  في شرفاتها، والشوارع في منعرجاتها، والحدائ في تنس

شاً  اً  اً رض وتأمالتها... ولقد عاش العرب هنا ع ، في جنات وظالل وعيون، ند
ال"وفي    .)1(أمتع وأروع ما يخطر على ال

ان       قا للتارخ، و اته وآثاره، يبد عهما عم ع أدب ، في جم ان الشقير و
ة فلسطين وفي  التارخ زاداً  العبر والشواهد، وسندا له في دفاعه عن قض ه  غن

ر الشقير  ة.  يذ التي  1957دورة األمم المتحدة عام  مواجهة الدعاو الصهيون
يف  لترا وفرنسا، و ا وٕان رد فيها على الوزراء الغريين الثالثة، وزراء أمر

اسة  استعرض أوالً  ة، وتارخ ثالثين سنة من الس ة األمر تارخ العالقات العر
ة منذ وعد بلفور وحتى عام  ات 1948البرطان ذلك استعرض تارخ الحر   .

  ة في العالم.رّ التحر
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ة فلسطين تب التارخ  )2(وفي محاضراته عن قض عم إلى  شير 
التفصيل اسم  درس  د أن فلسطين جزء من بالد الشام، و ا التي تؤ والجغراف

قدم في فصل عنوانه (فلسطين منذ فجر التارخ) عرضاً  اً  (فلسطين)، و  تارخ
ة، ودحض االدعاءات ال الح التارخي لليهود إلبراز وجهة النظر العر ة  صهيون

ة في القرون الوسطى والغزوة  وازن بين الحروب الصليب في فلسطين، و
سبب ضعف  ان  جد أن انتصار الصليبيين  ة في القرن العشرن، و الصهيون
قيت  قول في تفسيره: " يف انتصر العرب على الصليبيين ف العرب وتمزقهم، أما 

تعاني مرارة االحتالل األجنبي إلى أن استطاع العرب فلسطين في حوزة الصليبيين 
ة  ان تارخ هذه الحق ة... وقد  اغ توحيد صفوفهم وتعبئة قواهم لدفع هذه الغزوة ال

طولة والشجاعة والصبر، ومثالً  ضروب ال ما بذله العالم  من الزمن مليئا  أعلى ف
ات في األنفس واألموال"اإلسالمي    .)1( من تضح

االتجاه وفي       ه (الطر إلى جنيف)، وفي معرض رده على القائلين  تا
سرد أمثلة من التارخ العالمي عن رفض  نحو الصلح واالعتراف بإسرائيل، 
انت تناضل من أجل التحرر معاهدات االستسالم أو االعتراف  الشعوب التي 

خاطب أصحاب ذلك االتجاه قائالً  م أرض الوطن، و نبتسل تم تردون : "أما إذا 
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م ا قرع  م التارخ، إنه اآلن  م فدون م وسدة الح ما قرعه على الذين من  الح
  .)2(قبلكم"

واألمثلة أكثر من أن تحصى في اعتماد الشقير على شواهد التارخ أثناء      
ة.  من تلك خطبته في  ان يواجه بها الجماهير العر ة التي  مواقفه الخطاب

ة حرب  ، واستعراضه تارخ هذا المعقل اإلسالمي الكبير الذ 1967األزهر عش
تخرج من أروقته الصفوة الممتازة من العرب والمسلمين الذين قادوا ثورات التحرر، 
ة  ة الجهاد ضد الغزوة الفرنس ان لألزهرين من فضل في رفع را ره ما  وذ

ال قاهرة والتي أشاد واالحتالل البرطاني.  ومنها خطبته في مسجد اإلمام الحسين 
يّ  ة بين مصر وفلسطين، و الروا التارخ ان فيها  ن أن الدفاع عن مصر 

ار الشام، وفي مقدمتها فلسطين، و  دائماً  ن المسجد األقصى قد بناه أفي ساحة د
ع سنين... ون بخراج مصر لس   األمو

حرّ  ان من نتيجة ت ة واللغة والتارخ العر  و ي، الشقير في العلوم الدين
مجالس الدروس في  ة تأثر فيها بوالده الشيخ أسعد، و ونشأته في بيئة تقليد
ة ظاهرة، ومشاعر  له أن بدت عنده روح إسالم ان من نتيجة ذلك  المسجد... 
ه لحقب  عا ة واست اته وآثاره عم ثقافته اإلسالم تا قة، وتجلت في  ة عم دين

ثر  اته، و اره لشخص ات القرآن الكرم.  التارخ اإلسالمي، وٕاك آ ة استشهاداته 
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ة العالم اإلسالمي  شدد على أهم ات الكفاح الوطني الفلسطيني  ان منذ بدا و
ة يتالزم عنده مع شعور إسالمي الوحدة العر مانه  ان إ فا للعمل القومي، و  رد

ض.   غ ه إلى سبيل التعصب الطائفي ال .  ولكن هذا الشعور لم ينحرف  عمي
ان المسلمين، على غرار ما فحين نش ات الش اب، وهو منهم، إلنشاء جمع  الش

، على "أن قول الشقير ما  انوا حرصين،  ة  قام في مصر،  تظل الجبهة الوطن
ات مفهوما لد األوسا  ة.  و ة متماس ة، قو ح ة المس في فلسطين، اإلسالم

ان المسلمين هو قوة جديد ات الش ة أن تأليف جمع ح ة المس ة الوطن ة للحر
ة" س انفصاما للجبهة القوم   .)1(ول

عة التي تجسدت في  المعاني الرف ة في إشادته  ونلمح روحه اإلسالم
ستهين معه المؤمن  ثورة القسام، وأول هذه المعاني عنده "أن اإلسالم دين جهاد، 

ة القسام، ال أمل لهم في جاه، ب اته في سبيل هللا والوطن.  وهؤالء عص ذلوا ح
ة الجهاد، وما عندهم إال قوت يومهم".  والمعنى الثاني "أن  اتهم في معر ح
سطاء  تب هللا له جعل من هؤالء ال ه إال ما  صي أن المؤمن لن  مان المطل  اإل
رهم في التارخ".  وثالث هذه المعاني "أن مصير اإلسالم  امين نزل ذ طاال م أ

ك.  وهذا الش ة مترا متشا عد والعرو يخ القسام استشهد على أرض فلسطين، 
ع، فهو "أن الجهاد في سبيل هللا  أن فاته القدر في سورا".  أما المعنى الرا
قتصر على  اة.  وهذا القسام، اإلمام العالم، لم  والوطن هو أعلى مراتب الح
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ما فعل العلماء والزهاد ه، تماما  تف ة والتدرس، ولكنه حمل السالح على   الخطا
، يوم ة دمش .  وتبدو هذه الروح في )2(قاتلوا الصليبيين، ثم التتار" في ضاح

وصفه رفاق القسام الذين تولى، مع عدد آخر من المحامين، الدفاع عنهم.  فهو 
مان، فصفت  انوا قوما مؤمنين، خلقهم اإل قول: " يتحدث عنهم بإعجاب، و

ح نفوسهم، وتألقت إرادتهم، وتعاظمت عزائمهم، وأحسو  ا أن حبلهم مع هللا قد أص
ات مفتوحا"موصوال، وأن ال ينه قد    .اب بينهم و

لين في  ر الشقير صالة عيد األضحى التي أداها في مسجد برو تذ و
ات المتحدة عام  قول: "جلست في المسجد، ولكن نفسي1945الوال وثبت،  ، و

ر صالتي في ا لمسجد فطافت، وهامت في المشرق والمغرب، فرأيتني أذ
، وفي مساجد أخر عامرة  األقصى، وفي المسجد األزهر، وفي المسجد األمو
ه، وأمام  ة والجالل، ولكني في مسجد هذا أراني أمام وحي ال عهد لي  القدس

ة لم ما مضى" ره   .)1(تكن قد اقتحمت نفسي ف

قة لحرب حزران   ام السا انت األ لمخاوف الشقير  مثيرةً  1967و
ينة استسلمتُ وقلقه، ول ينة إال في االلتجاء إلى هللا: "وعلى هذه الس  م يجد الس

ان، وال أتساءل عن  إلى الغيب الداهم، ولم أعد أسأل عن مواقف الروس واألمر
م هللا فال غالب لكم، وٕان  النصر أو الهزمة، وأنا أردد قوله تعالى: إن ينصر
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عده"يخذلك م من  عد)2(م فمن ذا الذ ينصر طرح على نفسه  .  و الهزمة أخذ 
اب الهزمة  ات من القرآن الكرم تكشف أس ه الجواب آ أت مجموعة من األسئلة، ف

ان جواب هللا تعالى: "إن تنصروا هللا  وتعللها.  سأل نفسه: "لمَ  لم ينصرنا هللا؟" و
م..."، وسأل نفسه: "لمَ  ان جواب هللا تعال ينصر ى: لم ينصرنا هللا وقد حارنا؟" و

قاتلون في سبيله صفا".  وسأل نفسه: "لمَ  حب الذين  خرجت القدس من  "إن هللا 
ا أيها الذين آمنوا مالكم إذا  ه تعالى: " ان جوا أيدينا وسقطت في يد إسرائيل؟" ف

ا عن اآلخرة قيل لكم انفروا في سبيل هللا اثّ  اة الدن الح اقلتم إلى األرض أرضيتم 
ا  اة الدن اً فما متاع الح م عذا عذ ماً  في اآلخرة إال قليل.  إال تنفروا  ستبدل  أل و

م وال تضرو  قوماً  ل شيء قدير"ن غير   .)1(شيئا وهللا على 

ه       تا ة في اإلسالم، وردت في  ضة عن االشتراك وللشقير دراسة مستف
ان يرسم الخطو العرضة للنظام االقتصاد لدولة الوحدة  )2((علم واحد)  حين 

م  ة والق ع من المثل الروح ة نظام متأصل في تراث العرب، نا المقبلة.  فاالشتراك
ة  قرر أن اإلسالم  صنع لألمة العر قول.  وهو  ما  ة في تارخهم  األخالق

ة واالستغالل،  مصدرا ق ة، يتمثل في الثورة على الفوارق الط اضا من االشتراك ف
اإلنتاج. تكامل االجتموالدعوة إلى المساواة والعدالة وال ة األرض  اعي ور ملك
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م  ة هي من صم ثيرة من التارخ العري ليدلل على أن االشتراك أمثلة  أتي  و
قف  ة من انتكاسات في المجتمع اإلسالمي، و ع ما أصاب االشتراك تت اإلسالم، و

ال عند نظام ه نظام فرد تميزت  –في نظره  –األوقاف، أو الحبوس، فهو  طو
ة، بل هو ذروة ة اإلسالم ة العر احثون حين عدّ  االشتراك ة، أخطأ ال وه االشتراك

اً  أمراً  ة وتأثيره في النفع العام. تعبد ه االجتماع   فق دون أن ينفذوا إلى جوان

ة  ة فلسطين هي قض د أن قض ة، يؤ ل مناس ، في  ان الشقير و
در  ة، و ة عر ونها قض اإلضافة إلى  ة  ة استنهاض دول العالم إسالم ك أهم

انات الضخمة لهذه الدول مما يوجب االلتجاء  عي اإلم اإلسالمي من أجلها، و
ة إليها واالعتماد عليها  ة الفلسطين بيرا للقض   .)1(ذخرا 

لها جوانب ثقافة الشقير المختلفة، والموارد التي نهل منها،  هذه 
اغتها، وهي جوان متزج فيها التراث والمؤثرات التي عملت في ص ثيرة  ب 

تداخالن في نسيج واحد، متعدد الخيو واأللوان، يجمع الدين  المعاصرة، و
ليزة إلى جانب  ضم االقتدار في اللغة اإلن اسة والتارخ، و واألدب والقانون والس
ة  ضع النجاح في المحاماة إلى جانب التفوق في الكتا ة، و ن من اللغة العر التم

ة.والبالغ   ة في الخطا
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مقدرة واضحة على وقد مّ  متاز  نته هذه الثقافة الواسعة المتنوعة من أن 
ة وعلى سبر النتائج.  فقد أظهر في المعترك الدولي قوة في الحجة ومعرفة المحاجّ 

ه شاملة في أساليب النقاش والحوار والجدال وٕاقامة الدليل على  ما يذهب إل
ة،  اسالحجج التارخ االقت االستقراء واالستنتاج المنطقي، زاده و ، و ات والوثائ

المحاماة والمرافعة أمام  ة، وملفات جاهزة، وتمرس  في ذلك حف واسع، ولغة عال
ان وب،  لة، ودافعه والء للوطن المغتصب والشعب المن  القضاء سنوات طو

ة، حاضراً  يجعله دائماً    أل نزال. مفحم الحجة، متدف الخطا

انت أول ه مع الصهيونيين في اجتماعات األمم المتحدة عام و ى معار
انا  1948 ارس، يوم ألقى ب سا لوفد فلسطين  –ب ه  –بوصفه رئ استعرض ف

ع جوانبها، وناقش تقرر الوس الدولي  ة في مختلف مراحلها ومن جم القض
ة اليهود ه المختلفة، فلم يترك لوزر الخارج  مجاالً  الكونت برنادوت وفند جوان

ة  مثل سو العناصر العر ، وال  أنه ناز ساب ه سو أن يتهمه  للرد عل
حر المتطرفة التي    .)1(ترد أن تلقي اليهود في ال

ة  ين ووزراء الخارج ين خصومه من المندو وتوالت المعارك بينه و
ان الشقي ل من  ، ومن  ة الكبر ي وزراء الدول الغر ر اإلسرائيليين، ومن مندو

مس قضيته الفلسطي المه أو اقتراحاته ما  ة.  من هذه المعارك ير أو يلمح في  ن
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ا ه أل ضع مشروع تصد ان  ة الذ  ان في مجلس الوصا دستور القدس عام إي
ل لجنة من )2(في جنيف 1950 ه الدائب إلقحام موضوع فلسطين في  ، وسع

  1949مم المتحدة في دورة عام لجان األ
ان وشارت في دورة عام على إه ، وردّ )1( ة  -ه ، وردّ )2(1951ي اسم الوفود العر

ان خالل دورة عام  –لها  ، معتمدا 1952على مشروع السالم الذ عرضه إي
ع أن يهدم "صرح السالم  ستط ة والرزانة حتى  ة الموضوع في ردوده العلم

قوالب ناصعة تضلل الرأ ا ان، وصاغه  لعام وتثير إعجاب الجميل" الذ بناه إي
ان الرد مف ة.  و قة المؤامرة االستعمارة الصهيون حق ان  ماً حالوفود الجاهلة  إلي

س  ه الشقير أنه رئ مثل أحدا، فرد عل قوله إال أن الشقير ال  الذ لم يجد ما 
ة  صدد القض ة  ة الدول العر ، وأنه ينوب عن وزراء خارج الوفد السور

ة، و  مثل شيئاً ن إيأالفلسطين ا، ان ال  ، فهو مواطن برطاني من جنوب إفرق
ة مؤخراً  ة اإلسرائيل   .، وتعلم اللغة العبرة حديثاحصل على الجنس

ة خاضها الشقير  1957وشهدت دورة األمم المتحدة عام  ة ثالث معر
ات المتحد ة الوال ة ل أحمال ثقافته وخبرته ومعاناته مع وزراء خارج ة األمر

ا وفرنسا و ، وله معارك ومواقف أخر تصد فيها لألمين العام لألمم )3(رطان
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ة المتحدة  ة ، ولمندوب فرنسا أثناء مناقش)4(شأن اقتراحه حول خليج العق ة قض
عض الحقد التفجير الذر الفرنسي سا عن  ه تنف ل ما رأ ف ا في  ، ولبرطان

غضاء الكرمة عليها، حتى في حا ي دثة اعتداء أسطول الصيد البرطانالشرف وال
  .)1( 1958سلندة عام اعلى شواطئ 

أت له ث مه الكثير من المناصب نقافته متعددة الجوانب، وساعده تسوقد ه
أ له القدرة على  ا من صانعيها وموجهيها، ه التي جعلته في قلب األحداث وقر

ستب بها األ حداث.  ولم تكن السبر، وساعداه على الوصول إلى استنتاجات 
المستقبل يدّ  علمه تلك القدرة على االستنتاج تنبؤات  الغيب الذ ال  عيها ضرا 

انت قدرة على حساب النتائج، قائمة على الدراسة والتحليل  إال رب العالمين، بل 
ة. ة والدول   للمواقف العر

، حاله قبيل  ولعل أوضح األمثلة وأقواها على هذا الجانب عند الشقير
فسر ذلك قائال: "فلم أكن على  1967عدوان حزران  وتوقعاته المتشائمة.  وهو 

ن ا أو متفرجا، ولكني  في قلب المسرح العري،  تهامش األحداث ولم أكن مراق
عرف الملوك والرؤس سه، أعرف ما  وال عرف وراء  اء.. بل أكثر مما 

الهجو )2(معظمهم" ان شعوره مزجا من شعور الفرحة  م والتحرر، والخوف .  و
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م العري.  وفي غمرة هذه  ة، وتخاذل الح ة، ومساندة اإلمبرال من قوة الصهيون
ة، فازداد قلقا وهما، وانطلقت ف على دراسة ما تقوله الصحافة العر  الحيرة ع

ان سؤال النصر أو الهزمة هو ال هفي خاطر  ثيرة ، و ذ عاش في فؤاده أسئلة 
ام . عبر عن مشاعر الخوف عنده في لقاء مع قادة الشعب  وقد في تلك األ

عد  اسي ، فقال  ة الذين طلبوا منه تقدير الموقف الس الفلسطيني في الضفة الغر
ة عامين ، فنحن  ة :" أدعو هللا أن تتأخر المعر ة والدول أن حلل المواقف العر

ة متوافرة ، ولكنها م إرادة حرب بددة . اللم نستكمل استعداداتنا ، والقدرات العر
  .)1(تقر إلى هذه  العناصر الثالثة".ونحن نف.واستعداد ، ووحدة 

ام :"  ة تنتظرنا لنستعد ، ولم  ……ومما قاله في تلك األ فلم تعد المعر
د أن تضرب الضرة بل هي تر ……تعد إسرائيل تنتظرنا لنستكمل استعداداتنا 

الذات ، قبل أن   .)2(مع صفوفنا ، ونعبئ طاقاتنا"نج القاصمة في  هذه المرحلة 

وفي مؤتمر قمة الخرطوم وقف الشقير موقف الرافض لالتجاه نحو 
ة ، وحذّ  ة السلم ة الذهاب التسو ة األمم المتحدة بدون سالح إلىر من مغ  ..معر

حتى سالح المال واالقتصاد على األقل . ومن أجل ذلك انسحب من مؤتمر 
ع المشا ألنهالخرطوم  ستط اتها  ال  حمل مسؤول اسة وال يرضى  ة في هذه الس ر

ه من المؤتمر ، مبيّ  ابأ ناً ، على حد قوله ، وقد دافع عن انسحا ن ألس  نه لم 
                                                           

مة الكبر  )1(  .228ص   ،مصدر ساب،  الهز
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ة ام  شخص ة"..قد تبدو خاطئة في يومها وأثبتت األ بل لحوافز عامة وأساس
ا من الغرور" صوابها..   .)1(وأعوذ 

ان لثقافة الشقير العامة المتن ما  تهوعة ، ولثقافو ة الخاصة ،  القانون
بير في أان لعمله في مهنته المحاماة ،  ه النشا ثر  وف والدأب إكسا والع

رات والوثائ ، والرجوع إلى المصادر المختلفة ، دون أن يترك  على إعداد المذ
سعة الذاكرة والقدرة على  األمر للحافظة واالرتجال، على الرغم من شهرته 

ة االرت اب  –ن صح التعبير إ –جال .  وقد بدأ تكون هذه العادة الثقاف منذ الش
اً  عمل محام ان  اكر ، يوم  تب  متمرناً  ال تب المحامي مغنم مغنم وم في م

رة عن  المحامي عوني عبد الهاد . فقد أسهم في مساعدة األول في إعداد مذ
ة لتعرض أمام لجنة شو ، وشارك  ة الفلسطين تب الثاني و  –القض  –هو في م

حمله الوفد العري  ة الذ س رات إلعداد ملف القض في جمع الوثائ وتهيئة المذ
عد  ات لجنة شو عام  صدورإلى لندن  عد صدور الكتاب  1930توص .  و

ع التي عالجها هذا الكتاب وهو  رات في المواض عد المذ ض أخذ الشقير  األب
قوله :" فقد أص انت الوقائع  حت متمرساً صف مهمته هذه  في هذا العمل ، و

  .)2(ع ذاكرتي ، وعلى أطراف أناملي"والتوارخ و األرقام طو 

                                                           
،، مة الكبر الهز  )1(  .298، ص2ج  مصدر ساب

عون عاما )2 ( ،،  أر    . 125 - 124صص   مصدر ساب



  
  
  
  
  
  
  
 

214

ان الشقير في        عضوا في لجنة   1937في بلودان عام  المؤتمر القوميو
ان في مطلع عام  ات . و ة ، فقدم دراسات وتوص ا  1939اإلعالم والتوع قر

رات والدراسات لتكون  من المفتي في بيروت ، بين يد الوفد المسافر  عد المذ
ما أعدّ  –، ومنها ملف عن مراسالت الحسين إلى لندن ماهون.  ة  م دراسة واف

ض الذ أصدر في أ ة  1939/مايو  ارعن الكتاب األب وانقسمت اللجنة العر
شأنه ،فبيّ  ا  ه ، ورجالعل ه. و  حن ما له وما عل ة القبول  حين أخذت في النها

ة  ة الحرب العالم التطورات الخطيرة تتالح على الصعيد الدولي مع اقتراب نها
جمع منها  ة ، و ل ما تقوله الصحف الصهيون ع  ة ، أخذ الشقير يتا الثان

حمل معه في أسفاره وتنقالته في ضقصاصات  ان  عها في ملف خاص . و
ة المختلفة الملفات التي أعدّ  ها لكل الموضوعات : الهجرة ، المدن الفلسطين

ة ة بتأييد الصهيون ة البرطان اب اليهود ، وغيرها واإلره ,والتصرحات األمر
ة لحضور اجتماعات .  وقد زود  موسى العلمي ، مندوب األحزاب الفلسطين

ندرة في مشاورات الوحدة عام  ة تشرح تطورات . زوّ 1944اإلس رة ضاف مذ ده 
ة ة الفلسطين ان قد أعدها عن النشا   القض ه مع ملفاته التي  وقدمها إل

ة .   الصهيوني والهجرة والمنظمات الصهيون

القدس عام  ه، خالل عملوشارك الشقير  تب العري  ،  946في الم
ة استعدادا لقدوم ة الفلسطين ع جوانب القض ة عن جم  في إعداد الدراسات التفصيل

ان ه ة . و لو أمر ة النهار اللجنة األن قضون سحا تب،  و، وزمالؤه في الم
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من الليل في مراجعة التقارر والوثائ ، حتى انتهى بهم األمر إلى  إعداد  وشطراً 
ليزة.ملف ضخم يزد على األلف صفحة ، مبوّ  اللغة اإلن توب    ب مفهرس م

ان  م ،  ة التي عقدت في أعقاب التقس ة الرسم وأثناء االجتماعات العر
ة (متورمة) الشق ير يلهث وراء الوفد السور ، يرافقه حيث ذهب، ومعه حقي

قول. الملفات والمذ ما  واشترك مع عبد المنعم  مصطفى رات والدراسات 
اب  رة الجامعة إلى األمم المتحدة لشرح أس ة في إعداد مذ مستشار الجامعة العر

ر عام  ان واحداً 1948التدخل العري العس ما   أرعة خبراء أوفدتهم من . 
ة لالجتماع ببرنا ةدوت الجامعة العر ، وحملوا في رودس وشرح وجهة النظر العر

التقارر  دسة  راتمعهم الحقائب الم . وصف الشقير المناقشات في والمذ
انت هذه  قول :" و ة ف ة الفلسطين القض مختلف الموضوعات التي تتعل 

راتنا ة  وفي ذاكرتنا الموضوعات جاهزة في مذ استفاضة علم نا نتحدث  ، ف
ة ،  األسانيد والوثائ واإلحصاءانموضوع ت ، وال نترك شاردة وال فند ذلك 

  .)1(واردة"

عد أن        حظل هذا دأب الشقير  ة،  مساعداً  أميناً  أص لجامعة الدول العر
طلب من األمين العام، مسودة مشروع الدفاع العري المشتر  عد أن فوضع ،  ك 

ة المختلفة ، وأعدّ  ة واالتفاقات العر الدراسات الكثيرة في  درس السواب الدول
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ادين التي نص عليها ميثاق الجامعة ة مختلف الم ، من ثقافة وٕاعالم العر
من  1957عام الجامعة عثة ف برئاسة لّ ومواصالت ، ولما ُ  لدراسة الحالة في ال

عيداً  ان  من ، و ة ال من ، نش في عن القض ة واالحتالل البرطاني لجنوب ال
لة ، وعاد من رحلته  عنيت الرجوع إلى المصادر التي من بتقرر  إلىبهذه المش ال

شأنها. وافٍ  ات محددة    عن أحوالها ، وتوص

ة في الساحة        ا العر ة ، وعن القضا ة الفلسطين ان دفاعه عن القض و
ة مثال على ثقافته الو  اً الدول على نشاطه في إعداد الملفات  اسعة ،ودليال ح

  والدراسات.

فخر دائماً  ان مع  وهو  ل شيء بنفسه ، في حين  عد   ان  أنه 
قول واصفا هذا  قدمون لهم المعلومات حين الطلب.   خصومه الخبراء الكثيرون 

سات والمراجع مُ  موضوعاً  ملفاتي جاهزة موضوعاً  ..د :"هالج ة عدّ ، والمقت
ضعة عشر عاماً  ان يُ  )1("فهارسها ، ووراء ذلك جهد امتد  ؤثر االعتماد . و

تاب إسرائيل السنو  ي ، و سجالت مجلس الشيوخ األمر ة   على المراجع الرسم
ة " ومة البرطان   .)1(وسجالت الح

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .853ص   مصدر ساب
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عيدة عن ميدان اختصاصه أو اهتمامه أو ع       انت  ا التي  له، مأما القضا
ان ال ي ات العامة والخاصـــة فقد  ت ة يلزم فيها الم تأخر عن دراســـتها دراســـة واف

عود من أجل اإلحاطة بها إلى مختلف الوثائ والملفات والمراجع . من ذلك  ، و
لّ  ا التي  ة مورتان ــ ــ ـــتها  1959محمد الخامس عام  فه الملك المغريقضــ مناقشـــ

ــح ة التفجير الذر الفرنســــــي في الصــــ ــ ــ ةفي األمم المتحدة وقضــ التي  راء المغر
ا م ة والك ع ثت األضرار الخطيرة الناتجة ي، ل ءعاد فيها إلى مؤلفات علماء الطب

انت جولة في  هذ ــعاعات الذرة ،" ف ــ ـــارعة الذرة همن اإلشـ  )(األميّ ن بي المصــ
قول ما  ين الخبير العالم"  ـــعود و ــ ــطيني الســ ـــوع )2(الفلســـــ ــ ـــا موضـ ــ ضــ ، ومنها أ

اتها ال ة لألمم المتحدة حقوق الدول وواج ذ دار النقاش حوله في اللجنة القانون
ة عملة في األمم المتحدة ، فوقف س في بدا ــ ــ ك ســـ ــرد  في ل ــــ ــل في سـ ــ ـــترســـ ــ ســ

ـــــوع  ــــ ــ ــ ــتعرض تطور الموضـ ــــ ــــ ــ ســ ــاتهــا و على المراجع  معتمــداً حقوق الــدول وواج
شــرح تعرف  عد ذلك  ار علماء القانون الدولي.  وانبر  جادل  ة ، و البرطان

اد القانون الدولي ، و الدو  ن أل ومقوماتها، ليبين أن إســـرائيل ال تنطب عليها م
ــــة  اســـ ــ ــ تها في األمم المتحدة ، قائم على الســـ ـــو ــ ــــوءها واالعتراف بها ، وعضــ نشـــ
ع  ــــهرن في ر ــ ــى شــ ــ ذلك أمضــــ اد القانون الدولي .  ــتعمارة ال على م ــ ــ االســ

ـــهرن في عام  1958 ــ ــــ ة ا 1960وشـــــ ش المراجع القانون مة والحديثة في ن لقد
ة وخل م اه اإلقل ة حول الم ــات القانون ــ ــــ ــــترك بها في إلعداد الدراســ ــــ شــ ة ل يج العق

حـــار في جنيف المؤتمر حـــث  ،الـــدولي لقـــانون ال ـــة وال ــة القـــانون ـــالحجـ قف  ول
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ة  ـــارع التي قد تمس بنتيجتها عرو ــ العلمي في مواجهة اآلراء والمقترحات والمشـــــ
ة وت ح حرة المخليج العق هب   . )1(الحة إلسرائيل ف

ة ولمّ         لفه مؤتمر القمة العر ان األول ا  م الك االتصال من أجل تنظ
ان ، ووضع بنفسه  إلىالفلسطيني ، عاد  الك ع الدراسات والوثائ المتعلقة  جم

قرهما المجلس الوطني أنظام األساسي اللذين تفاصيله ورسمها في الميثاق وال
اناً  اقرّ الفلسطيني األول، و  ا لمفهوم  اعتماد خطاب الشقير االفتتاحي ب ضاح إ

ان .  ف الشقير في بيته إلعداد الخطة المتكاملة لنشاطات منظمة الك وقد ع
ة على ضوء الخطو العرضة التي اتف عليهالتحرر  ا في اجتماع اللجنة التنفيذ

الخبراء في الشؤون  االستعانة  رة والاإلعال ،و ة والعس ة وغيرها، م حتى مال
ة الجوانب يتقدم بها لمؤتمر القمة الثاني.تّ  املة  متماس   سر للشقير إعداد خطة 

حاث الفلسطيني في         ز األ ه الشقير إنشاء مر ان من أول ما اهتم  و
ة  حاث . بيروت ، وجمع الكفاءات الفلسطين وفي هذا دليل لوضع الدراسات واأل

مة العلم والثقافة ، قف على أن الشقير المث ق أثرهماان يؤمن  خدمة   في  و
ساً  ان أثناء عمله رئ ة ، و ة الفلسطين على  لمنظمة التحرر ، حرصاً  القض

ل شيء بنفسه ، وقراءة التقارر ، وتحليلها ، واال عة  ان  ستنتاجمتا منها.  و
ة ، واليت سة قدم في االجتماعات العر عد ن ما  م 1967س تو ،   ة قترحات م
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ة موحدة ،  شاملة لمختلف الجوانب ، لمواجهة االحتالل حول مشروع خطة عر
  والعدوان.

عة النشا الثقافي ،  بل        اسي من متا منع الشقير اعتزال العمل الس ولم 
مؤلفات أغنىانت سنوات اعتزاله هذه هي السنوات التي  ة  ت  الكثيرة، هفيها الم

لماته هذه تعطي صورة التي قدم فيها  ة ، وثقافته الواسعة . ولعل  تجاره الغن
ة هي ملك إصادقة عن الشقير المناضل المثقف :"  ة والعر ن تجاري الدول
الها الصاعدة والوافدة  أج ة  وسأضعها بين يد اإلنسان  ……أمتي العر

قرأإ العري.  و  ام في أخرات العمر لإلنسان الحي أن  تب أو  ن أجمل األ ن 
حف عقلي ألفهم.. صر ألقرأ أو .. وها أنا أدعو هللا أن  صون  ن أو ……ن 

صر .  وقد حف هللا عقله)1(يد ألكتب " شدّ   على . وظليده ، وشدّ ه، وصان 
نقّ  تب و اه والقلم في يده ،  ب، إلى أن دعاه داعينشاطه  وقد فرغ الموت، فل

ة ) لتوّ  ه (خرافات يهود تا ة مقدمته.من تأليف  مهله لكتا   ه ، ولم 
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انت له مواقف  قدرة فائقة على مواجهة الجماهير، و امتاز الشقير 
شهد له بها  ةمأثورة  ات الوطن راته ل من سمعه في المناس .  وهو يرو في مذ

ان ص ام  ة أ اأن معلمه اكتشف عنده المقدرة الخطاب نه أفي الكشافة ، أو  ب
ر جولة اكتشف نفسه ذ ح خطيب الفرقة في اجتماعاتها وفي رحالتها.  و ، فأص

عض القر  ان يخطبقرب قام بها مع فرقته في  ا ، و اً  ع يختمها  ةحماس خط
صوت جهور محفوظاته، شعر حماسي من   .)1(يرسله 

ة التي ألقاه       ة الاله ة الحماس ار وال ننسى الخط ر السادس من أ ا في  ذ
اشا وعلى العهد العثماني ، وأشاد  في بيروت، والتي حمل فيها على جمال 

عدها مع رفاقه طالب ال ة . وعاد  ة الوحدة العر إلى الجامعة جامعة األمر
ه،  اً وهم فخورون  ة سب انت هذه الخط عاد السلطات  وهو فخور بنفسه، وقد  في إ
ة له عن ل   بنان.الفرنس

ا من بيروت عام   عد عودته إلى ع ،  ةه للخطاقو حّ  1927و
وظهرت مهارته فيها بوضوح ، وغدا خطيب االجتماعات الوطينة في مدينته ، 

اناً  ان يخطب فيها وحده أح اناً  ف ات أخر  ، أو مع والده أح تقاليد من ، و
ر الصغير) ، وصارت الشقي(اسم (الشقير الكبير) ، و إليهما الصحافة أن تشير

عل  واألحاديث تتعاقب، جادة حازمة مازحة: أيهما أخطب الكبير أ الصغير؟  و
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بتسم والد ناظراً  :" وأبتسم أنا متطلعاً  الشقير على ذلك قائالً   الى المستقبل ،  و
  .)1(إلى الماضي"……إلى الوراء 

بيراً        ة  ه للخطا ان ح ة نفسه ، فقال :" هملك عل لقد  انت الخطا  فقد 
اتي عض ح قتي، و اتي  هوايتي وسل ل ح نت مستعدا  " و ضا :"  .  وقال أ

ون  دعوة ن أذهب من غير أ في أن  ه" و بير ألخطب ف .   )2(هناك اجتماع 
ألقى سلسلة من الخطب في عدة  مدن من فلسطين . وعند  1928وفي عام 

س حزب االستقالل عام  ة التي اشترك في مع 1931تأس ظم االجتماعات الوطن
ة مثيرة ،  وخطب في ات وطن ون عضوا في  هانظمها الحزب في مناس دون أن 

قضي نهاره . خالل أحداث  ان  خوانه من اللجنة ا،  مع  1936الحزب . و
ة في المدينة  ة الوطن ا ، وفي ساحات جامع الجزار ، معقل الحر ة في ع القوم

قول  :"وقد ضرت لإلشراف على اإلضراب وللخ ام ف صف حاله تلك األ ة . و طا
اً  رقماً  اس ة تفي عدد الخطب التي ألقي ق ها دون أن تنفد طاقتي فإن مجال القض

ة تتسع آفاقه للحديث"   . )1(الفلسطين

ة في األمم المتحدة ،         ليز اللغة اإلن ة  ه الخطاب ـــقير معار ــ ــ ــــ ان للشـــ و
ــــف جوالت ـــ ــ ــ ــهاب، ووصـ ــــ ــ ــ راعته في تحدث عنها بإســ اء  ، و ه فيها وٕافحامه الخط

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .96ص    مصدر ساب

 .112، ص نفسهالمصدر  )2(
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ا المختلفة  ـــا ــ ــ ــ ــــ اً  ..الدفاع عن القضــ ان غال قع عل حتى  ار الوفود  هما  اخت
ن إعداد  ة لكي يتولى الكالم .  ولم  ـــهالً  الخطب أمراً هذه العر ــــ ــــ ــ ان  سـ ، إذ 

ــح ، ثم يتكلم  لمّ أن يُ  هعل ســـــتوضـــ ناقش و ة التي يتكلم عنها ، و ــ بخطو القضـــ
ــــتعينا، من خ ـــرد الوقائع التي اختزنتها ذاكرته ، مسـ ســ توب في ذهنه ، و طاب م

حرص على جمعها قبل  هنا وهناك، ان  ــــتندات التي  ــات من المسـ ــ سـ بتالوة مقت
ر  ـــــوع . وهو يذ ــــ ة نه  على الرغم من تمرّ أتناول الموضـ ــ ــ ــؤون القضــــــ ــ ــ ـــ شـ ـــه  ــــ ســـ

ان ينف الجهد الكثير في  إع ام واألعوام ،  ة مع األ ــــطين ــ ــ ــــ داد الخطب ، الفلســ
عدّ  شطب و تب و اما  قضي أ بو ل دّ ل و ؤخر :" وأنا أحسب أن  قدم و ل ، و

ة علي ة  ..لمة محسو ة على األمة العر   .)2(..أسرها  بل محسو

ثيرة خاطب فيها الشقير  ات  ة مناس ام منظمة التحرر الفلسطين  وشهد ق
حت  ة، وأص أبناء فلسطين ،  إذاعة فلسطين وسيلةالجماهير الفلسطين لالتصال 

ملك أجهزة إعالم ثالثة :اإلذاعة ، تن المنظمة إنه قال في تعلي ساخر:"أحتى 
ار فلسطين في غزة ، لساني   .)1(.."…ولعل الثالث هو األول ………جردة أخ

ساً         ان الشقير بوصفه رئ ثير من  و لمنظمة التحرر ، يخطب في 
ات . وقد جن ة حرب د نفسه لهالمواقف والمناس ، فقضى  1967ذه المهمة عش

حدّ  ار /مايو  علل الشطر األخير من شهر أ ل حي ومسجد ، و ث الجماهير في 
                                                           

 .303ص المصدر نفسه،  )2(
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.. وأحسست أن دور في …ال أقدر على حمل السالح أني ذلك قائال :" ذلك 
ة هو أن أدعو الناس إلى الجهاد بلساني  مان……المعر   .)2("وهو أضعف اإل

صف الش       قير مقدرته على ارتجال الخطب ، وما وراء هذا االرتجال من و
اتإ جهد وعناء و  العشرات والمئات في ح قوله :" لقد ارتجلت الخطب   يعداد 

ذلك في األمم المتحدة ، ولكن ما أشقها أشقاها  لة و ة الطو إن وراء ..الخطاب
ا وقراءة ومذاكرة .. ا ونفس سر أن تكتب ومهذه الخطب المرتجلة إعدادا ذهن ا أ

ان االرتجال عند ،  ات معدودة دعيت فيها للكالم إوتخطب ، ذلك  ال مناس
أجود من المرتجالت أصدقائي إنها ها من غير (إنذار)  ساب ، وقال عن

".     )1(األخر

ة  .وعلى الرغم ………وعلى الرغم من هذه الشهرة في ميدان الخطا
ان دائما من هذا الزهو  مة الكلمات يتساءل التفوق فيها ،  عن جدو الخطب وق

س وراءه  ثمر أو نتيجة ، ما دام الم ضائع في الهواء ، ل ان يدرك أنها   ، بل 
ر دورة األمم المتحدة عام إقوة .  هدنستال يدعمه عمل ، أو  ، حين 1951نه يذ

ة الصهيوني وسفّ  يف ، ه دعواه المزفة الى السالم أفحم شارت وزر الخارج و
م ،ألأقب ه أعضاء وفود الدول مهنئين بهذا "النصر العظ إسرائيل نه وضع ل عل

سقأفي القفص، و  أسها "ينه  ن ها سمها  ضيف: "ولم  له ثم  ر ذلك  .  يذ
                                                           

مة الكبر  )2( ، ،الهز  .98، ص 1ج  مصدر ساب
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ع والتقدير ، فلقد  ارات التشج ملكون إال التهنئة ، وع أعضاء األمم المتحدة 
مرات ومرات في السنين ان  في الوحل ، وفعلت ذلك ٕايأنف شارت و  غتُ مرّ 

ة عد ئا األنف األحدب لجولدا ممومعه..المتعاق ما  سة وزراء إسرائيل ف ير ، رئ
ل عفنه ونتنه ، في ولكن إسرائيل مرّ …… غت أنوفنا ووجوهنا في الوحل ، 
ه فصل الخطاب". …الميدان   .وف

ة الدفاع      ع اتفاق عد توق ة له ألقاها  ر أخطر خط المشترك   وظل الشقير يذ
قوله :"أدعو هللا أن ينتقل هذا 30/5/1967بين مصر واألردن في  ،  فقد اكتفى 

ل أمانة ل شرف ……االتفاق من الورق إلى الميدان  ل إخالص " وقد ..و و
ة أثارت  انهذه الخط س عبد الناصر ، ألنه إنما  ة  يرد  دهشة الرئ خط

قولة :" المع ة الشقير  قول :"شقيرة" فرد عل ة على األبواب ، وشاعرنا  تكلم  ر
ت أيها القلم"   .)1(السيف فاس
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ان   األديب صاحب الب

  

ة امتلك         ما انقادت له منابر الخطا ة، و للشقير أسلوب متميز في الكتا
ة الترسل، وحمل بين جوانحه روح األديب ، وسالت على طرف قلمه  ناص

ل ما في روح  سه ،  ل ما أحاس األديب من دف العاطفة وتلهب المشاعر ، و
ان مقدّ  ة .  ولعله  ال مجنح ولغة موح للشقير أن  راً فيها من صور ملونة وخ

اها  غدو التها وقضا ا نابها لوال أن المحاماة أخذته الى ميدانها أغرقته في مش أدب



  
  
  
  
  
  
  
 

227

اسي إلى لجة  هحره ، لوال أن شده النضال الس صارع أمواجه  المتالطم ، وتر
ة . بيد أن سنوات االعتزال األخيرة من عمره، تلك السنوات التي وقف فيها  العات
اته  راته، يراجع حسا ستعيد ذ عض أنفاسه ، و حر، يلتق  على شاطئ هذا ال

انت الفرصة التي أفسحت له وقتاً .. ه   .تلك السنوات  ؤلف ..تب ف و

ه ما فاته ، فترك لنا ا.. عوض ف ة لكثير من المؤلفات ، و ة العر ت التي أغنت الم
متها  آثار ة  ، هي _ الى جانب ق ة _ آثار أدب ة والنضال اس تجعل الشقير الس

  في مستو قرب من أعالم األدب المعاصرن.

ه األدبي ، وتحديد سماته العامة ، ال بد لنا         عة أسلو وللتعرف على طب
وّ  ة ،قوامها محفوظنات من الرجوع الى م  الجيد هثقافته العامة ، فهي ثقافة تقليد

تب  من التراجم والتوارخ ، ومؤلفات السير و القران الكرم والحديث الشرف، و
ن الشعر  عوقد تمثّ …اللغة والنحو واألدب ، ودواو له وط  هل الشقير ذلك  

ع الحداثة التي رفدته بها دراسته طا غه  ع  بروح المعاصرة ،  وص ذات الطوا
ة ، وعمل ات  هالغر ة.  في المنتد   العالم

ام عه      ة في أ ودها الزاهرة ، بلغتها في أسلوب الشقير رصانة األساليب العر
فة المتقنة، يرصالجزلة ،  الها المجنح ، وصنعتها اللط ها عوتراكيبها المتينة ، وخ

اس والتضمين ، في نس متماسك من بالغة القو  ل، وسالمة المنط ، وقوة  االقت
عض االحجة ، وفي جو داف من المشاعر و  علو وقعها في  س ، التي  ألحاس

رق في مواطن أخر ،  دانيها، و ة و ة الحماس قترب من الخط المواطن حتى 
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سيرا هادئا  ا  انا مسحات من الحزن والسخرة ……فينساب عذ . يلف ذلك أح
مة ، ف سحائبه، اعتصرتهما تجاره األل    ……ئيب بلون مرّ  ها أسلوملونت 

ة،  ارة القصيرة المتوازنة ، يرتب ألفاظها بدقة وعنا ميل إلى الع ان 
وشّ  ؤلف بينها تأليف المهندس المقتدر، دون أن يوقعهو السجع و انا  ذلك  يها أح

حتميتها حتى  مانه  قول في الوحدة ، معبرا عن إ في شرك التكلف الممجوج .  
ة لو ب بد السماء سنر الوحدة العر ما نر الشمس في  دا الواقع خالف ذلك :"و

أعين  أعيننا ، أو  ة جمعاء . سنراها  أسره ، واألمة العر تشمل الوطن العري 
اة أبنائنا ، و ال عيوننا ، إوما عيونهم ……أبنائنا  اتنا ، أو في ح سنراها في ح

اتهم إال اتنا . وما ح بد السماء " سنراهاأجل ،  ح .  )1(ما نر الشمس في 
عبّ  قولو مستقبل العمل الوحدو  ة من و :" هر عن تفاؤله  اد نر األمة العر ن

ل زمان ورائها تتجمع  ان تارخ الوحدة في  ذلك  وتزحف ، وتهدم وتبني . و
ان"وم ما تكذ أ آالء ر   .)2(ان ، ف

ان الأوقد      اس ، ف ات من  كثر الشقير من االقت آ اراته  يني يرصع ع
ثيرة ،  ال تكاد ن الكرم . واألمآالقر  اس تى غدا االقتحتحصى ، ثلة على ذلك 

ه ة *سمة واضحة من سمات أسلو ت عض فصول  ه أن يختم  غلب عل ان  .  و
                                                           

، ،علم واحد )1(  .155ص  مصدر ساب

 .357، ص نفسهالمصدر  )2(

 .كثيرة الدالة على ذلكمرت وستمر األمثلة ال *
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حال ةآ المعنى المقصود ، وتنبئ  سار  هتوحي  علل االن عد أن  ة. وها هو  النفس
رجعه إلى ا ثرتكم فلو وم حنين إذ أعجبتكم  ة  :" و اآل ستشهد  عثرة   ملكثرة الم

م األ م شيئا وضاقت عل ما رحبت ثم ولّ تغن عن انت )1(يتم مدبرن"رض  . و
عرف أن ه نأل ثيرة وتوقعاته متشائمة ، 1967يونهواجسه قبل حرب حزران/يو 

ر قولن العدو الصهيوني غّ أالحرب خدعة و  قول هللا تعالى ، و  دار ماكر، فيتذ
عل علّ م:"ليت الذين بيدهم مقاليد األمور  قوله تعالى وهو  يف ون  م الرسول 

نت فيهم فأقمت الصالة فلتقم طائفة منهم  لهم صلي في ميدان القتال :" وٕاذا 
ونوا من ورائ أخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فل م ولتأت طائفة أخر لم معك ول

أخذوا حذ فروا لو تغفلون عن أسلحتكم  رهم وأسلحتهم ودّ صلوا معك ول الذين 
م ميلة واحدةأمتعو  ميلون عل   . "تكم ف

اتو    سالشعر أ من ان تضمين أب ه الموقفتمرًا مألوفًا عنده,  أتي  ,دع و
ل م هفي موقع حاء وٕاثارةاالمناسب،  ه . فحين وقعتفي الشعر من إ القرعة  عل
ال تزادة من العون والمدد ، تمتم في نفسه قائلالس 1946لى مصر عام إللتوجه 
قضاء هللا يذرعه..":"موّ  ا اوهذا شطر من بيت مشهور.  ولما زار  )2(ل  ان س

مشاعر االعتزاز 1951في رحلة العودة إلى المشرق عام  ه هذه الزارة  ، أوحت أل
تب :" األحجار تتكلم  انت تتكلم فناً …، ف الغة وروعة في هندسة وحضارة ،  .

                                                           
مة الكبر   )1(  ،  ، الهز  .25ص ،2جمصدر ساب
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غالب واإلبداع والجالل "،  وأوحت  نالحس ان  مشاعر الحنين إلى الوطن الذ 
العرب هناك ، فاستعاد ما قاله صقر قرش ، عبد الرحمن الداخل ، الطرد الشرد 
حن  ار الشام، الذ أسس دولة في األندلس ، فطاب له الزمان ، لكنه ظل  من د

قول: ار الشام و   الى د

مّ أيها         عضيالراكب الم عضي ل   م أرضــي       أقرئن السالم 

ما علم        أرض      وفـإن جسمي  ه بــأرضـت    ؤاد ومالك

ذلك  :وأضاف الشقير  ن فلسطين ستنشد البيت المشهور أولم أكن أدر 
  عام : 500الذ أنشدته األندلس قبل  

كِ           )1(الرجال ه مثلتحاف عللم           مضاعاً  مثل النساء ملكاً  أ

ال خصب ،    ان الشقير صاحب خ ثير من األح ه في  حل  ، فينتزعه ان 
األرض ،  اسة اللصي  الصور  هرفعومن واقع الس إلى عوالم األدب الملونة 

ا  صف شاطئ ع ه وهو  وصف الفنان :" على ذلك الخليج  واألخيلة . لنستمع إل
ا..عل فا وع س عليها الفاتن بين ح ضاء تنع ة الب ان الرمال النق ث منتنا  ى م

أنها روابي من الفضةأشعة الشم انبث من آكامها نخيل هنا  ،س ، فتغدو  

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .340ص مصدر ساب
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حوعلى م. هناكطرفة و  حر الرحب الفس  . واألمواج الهادئةاألزرق  ه، بلونسرتنا ال
أناقة ورشاقة على الشاطئ   )1(.هم"المسافرن في وحشتهم ووحدت ، فتؤنستتكسر 

قول :" الطر من حول  ا إلى القدس ، ف ارة من ع الس صف الطر  و
ا برم ا . والصعود  هنظير  ، عزّ اله الناصعة ، وأمواجهه  الوادعةخليج ع في الدن

ل  عث في النفس  أحراشها العطرة ، نزهة رائعة ت الهاد الى رى الناصرة ، 
ة والراحة . والنزول الى مرج ن ة تحت   معاني الس قاع السندس ابن عامر ، وال

قاع  ك ال أنها سجادة مطرزة هوت من السماء، وافترشت هات صرك 
از جنين ونابلس ورام هللا…… انواجت ، مرصعة  والبيرة بين الروابي والود

اء واألجداد  الغة اإلمتاع واإليناس .الزتون واألعناب ، غرسها اآل ة  .متعة روح
، وأسوارها التي تلف األقصى ت المقدس من حي الشيخ جراحعلى بي. واإلطالل 

امة بين ذراعيه و والق ب رائع من التارخ إ، ودعة ن ا في س نما هو إطالل على مو
لك ذلك الطر ألول مرة في خذت بهذا الجمال وأنا أسأقد لوالقداسة والجالل. و 

اتي   )2(.ان "الفتّ  يدة من الجمال الرائع. وما سلكته مرة إال رأيت صفحة جدح

صف جزر الخالدات (جزر اآلزور) بهذه الكلمات الحلوة الملونة          و
اة :"وخرجت أُ  الح ضة  طة بنا في هذه الجزرة النا ال المح صر في الج جيل 

حتضن هذه الجزرة  األطلنطي  صرت  عض مئات من البرتغال ، وأ قطنها  التي 
                                                           

عون عاماً  )1( ، ،  أر  .35صمصدر ساب

 .101، ص  المصدر نفسه )2(
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ضرها  غمام، ولكنة ما زال منذ القدم  ظللها  شدد الطوق من   هأمواجه و ، و
خلع عليها الفقر والفاقة  أكل نواتئها  ، و نتقص من أطرافها ، و .حتى .حولها ، و

اها الكفاح األ الصراع ، فتهادنا ، وتصالحا  ي من حولها وقد ملّ زلأع
انت جزر (الخالدات) …… ان صلح …….ف ان سالم" …..و   .)1(و

تحدث عن سق        ورك عام و ة جامع 1945و الثلج في نيو ا الصور التقليد
رة  العهن المنفوش ، يهو من إلى المت ة :"يتساق  الطرفة في وحدة متماس

اردا جدا ، حتى لقد  ان الطقس  ا مترنحا . و اق الهواء ، متهاد السماء في أط
زل راجعا مرتعشا البرد ، فن هتهاد من السماء قد صعقمأن هذا الثلج ال يّ ل إليّ خُ 

د أنفاسه ، وجر صعّ  قراره أخذ ، يلتمس الدفء على األرض ، حتى إذا ما وجد
  )2(.بيال"لسماء س

عيد ثورة        س عبد الناصر  ين الرئ ،  سعى 1952وفي حديث جر بينه و
حثّ ليبيّ  مة العمل العري ، ول ه على أن تنهض مصر بدورها في الوحدة ن له ق

ة ، فقا ون له سطر  ةل له :" إن بناء مصر الحديثالعر _ على عظمته _ س

                                                           
ا من القدس الى واشنطن )1( ع في ع  .17، ص 1947، ط

عون عامأ )2( ،ار  .226ص  ، مصدر ساب
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ون  ة س ون واحد في التارخ ولكن بناء الوحدة العر بير وس ذين الله فصل 
  . )1(صنعونه من صانعي التارخ"

صوّ        نتقد مواقف الملوك والرؤساء من منظمة التحرر ، و ه ر و مصاع
امي  وأعوامي في منظمة التحرر وفي عنقي ثالثة بهذه الكلمات:" إني قضيت أ

سا  ها ثالثة عشر ملكا ورئ مس قع المرء  وما أشدّ ………عشر حبال ،  أن 
ون المتصارعون هم الملوك والرؤساء  ة الصراع حين  ي من ذلك.في حل  .وأن

ة له ة  أن تكون الضح   .)2(بتلى شعب فلسطين بهذا البالء"يُ ن أفلسطين ، و  قض

ذ       ارثة و عد  أسى ما أصاب خطة التحرر من طعنات    1967ر 
قول :" قد التصور لمستقبل التحرر ..ولكن هذا وقرارات مؤتمر قمة الخرطوم ، ف

ما تنقصف بأنقصف  عقبل أن تنفتح أكمامه  ،  .  )3(راعم الزهور تحت وطأة الصق
عد عدوان  ل  عل على صمت مجلس األمن الطو ذا لم قائال :" و  1967و ه

عقب على )4(..ولكن صمت النار والدم "ذهب في ذلك اليوممن ن الصمت  . و
ي جونسون ، خالل  س األمر الرئ عد لقائه  اغارا ،  غين لشالالت ن وس زارة 

ة العامة لألمم المتحدة  في عام  ان مقدرا و ، 1967انعقاد دورة الجمع قول :" ف

                                                           
،،  حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء )1(  .134 ص مصدر ساب
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اغارا ،  و أن تتساق مناقشات األمم المتحدة  ن تحتجب أعند مساق  شالالت ن
  .)1(في سماء تلك المدينة الفاتنة" وراء أقواس قزح التي تتهاد

حلل الجدل القائم حول (أل) التعرف في قرار مجلس األمن رقم    و
ر طرف :" ف) 242( ، تطو ن (أل) التعرف، على حجمها الصغيرإبتصو

االً و  وراءها سهوالً  ةً  ج ، تطمع إسرائيل في االستيالء ، وقر ومزارع اً وهضا وأود
س   )2(.وتتدلل عليها"، بب الحدود اآلمنة التي تتعلل بهاعليها.  و

ه الشفاء الكافي للتمزق العري:          قول في التضامن العري الذ ال يجد ف و
الراح ، فيتناثر أدراج  هاق شفاف ، تهب علوٕان التضامن العري غالف برّ .."

بوت ،  و إالراح.   ع أمام نسيج العن ة ، تر ن أن التضامن العري أسطورة واه
  .)3(لم"واألسْ م.. و .األقْ . ومالوحدة هي األدْ 

ات الشقير الحر       تا عث في  ر ت انت القدرة على التصو ة، و ة الموح
ص وتنقل القار الى جو اة. انه  الح ضة  شها نا ر ، فنع ف الحادثة أو الذ

حمل القار إلى ذلك الماضي   ة في طولكرم ، ف م اته التعل المرحلة األولى من ح
نا نراقب شعاع  ره أننا  ل ما أذ ة:" و التفاته سرعة ذ عيد ، ثم إلى الحاضر  ال
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طيئاً  على أرض الغرفة  الشمس وهو يخترق نافذة غرفة المدرسة. ليزحف 
بدو أن شعاع الش… عد بالطة . و ان هو ساعتنا التي نحدد موعد .بالطة  مس 

صارنا طيلة الوقت، نختلس  ان بال الغرفة موضع أ االنصراف من المدرسة . و
بر في نفوسنا  ان لالنصراف فرحة  ه النظرات ونحن ننتظر موعد الفرج، فقد  إل

عد رع قرن من  ، وما استشعرت مثلها حتى ساعة إطالق سراحي من السجن 
ق)1(الزمان" ائسة التي عاشها:".  و ر الطفولة ال انت ……ول في تصو .و

ن في البلد طرق معبدة ، ل شئ  الحجارة متوفرة أكواما أكواما . فلم  ان  و
ه وجوهنا .. َا .. الحجارة نتراش بها والتراب نعفر  تلك  خارج البيوت حجارة وترا

ة في العام  لعلها ال تزال و ، 1913انت طفولتي وطفولة الماليين من األمة العر
، في الحواضر والبواد ، والمدائن ،  1969ذلك حتى اآلن في العام 

بل الجذور األولى للكوارث ... تلك هي الجذور األولى للتخلف العري... واألراف
ان قدر جيلنا أ ة .  و األمة العر شقوالهزائم التي حلت  تو  ىن  عارها، و

  .)2(بنارها"

تحدث         طال الثالثة : حجاز وجمجوم والزر ،  الذين و أسى عن األ
طال الثالثة من  قول :" تولينا بناء القبور لأل ة ، ف أعدمتهم السلطات البرطان
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ةالص صمّ  انت القبور الثالثة زاه احة الراحين ، حتى خرجنا الورود ، فوّ  خور، و
ح ما حولها بلقعاً  ا" ، وعالماً  اً اخر  من فلسطين . وأحسب أنها ذبلت ، وأص ا   .ي

صف وقوفه خاشعاً        ه عام  و ، ونفسه تكاد 1940أمام قبر والده وقبر أخ
ر أن عّ  رات أذ قول :" وأنا أكتب هذه المذ ضة تذهب حسرات ، ف ا في ق

األزهار ،ناعمين  انعين  انا  إسرائيل ، وال أعلم ما جر للضرحين ، وقد 
اب. وأحسب أنهما االالظالل ذلك حال .، وعالم خراب )1(ن وس قفر ي ..و

اء أسره، وحال مقابر اآل وال حول وال قوة إال …، ومضاجع  األجداد شعبنا 
  .)2("ا

ام الوحدة بين مصر وسورا عام        ق ة  وصور الشقير األفراح العر
قول :" 1958 بير ..،  ف الي وهي في عرس  ام والل لم .فقد قضت دمش األ

عد  تشهد مثيالً  ن فتح بيت المقدس . وقضت أله منذ أن عاد إليها صالح الدين 
الي وهي في هرج ومرج ، لم تشهد  مثله منذ  ام والل س أن القاهرة األ وقع لو

ة المنهزمة  نالتاسع أسيرا في دار لقما في المنصورة ، في أعقاب الحملة الصليب
ة فوق الحواجز والحدود ، من غير جواز سفر وال تصرح  ، وعبرت األفراح العر

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .129ص  مصدر ساب

ة  (أن األسرة قد أبلغت خالل مرضه  أن السلطات. 194، صنفسهالمصدر  )2( اإلسرائيل
ا) وذلك من أجل ش طر القبرن إلى المقبرة . العامة في المدي تقامت بنقل رفا نة (ع
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المظاهرات ،  وانطلقت  ة ، وامتألت الشوارع  دخول ، فغمرت العواصم العر
الهتافات :  وحدة ام وحدة ، وتسللت خافتة من النوافذ إلى مخادع ا...الحناجر  لح

المقابل مشاعره يوم االنفصال بين مصر  )1(الملوك واألمراء  عومهاج صور  و
قول :"وسور  ان آنذاك في األمم المتحدة ، ف نظرات  على ولم أط صبراً ... ا ، و

عضي ، الى وقهقهات الشامتين ، فحملت نفسي، و   الساخرن حمل  عضي 
ه أ ه، واعتكفت ف وتجمعت اما، وأنا صرع آالمي وأحزاني . الفندق الذ انزل ف

ام الستة . اً واجم  ساهماً  رتي إلى غرتي ، وجعلت مني إنساناً  ..وجاءت األ
األحزان ت ح الفؤاد حقل نمن حزران ، وٕاذا  أنما أص فجر في نفسي من جديد ، 

ان" ألغام ، أصابته البر   .)2(شرارة ، فراح ينفجر 

ارثة        صف هول  ر حزن  1967و قول: …أسلوب تصو رصين ، و
سة حزران ، ووقع ة أمامها "وقعت الداهمة الدهماء التي سميت بن ت األمة العر

فا قد سطا على نومها ، نة مذهولة ، وهي تحسب أهمشدو  ا مخ ، حلما رهي
فارتعدت فرائصها ، واضطرت جوانحها .  ثم أفاقت من هول الصدمة الماحقة 
ة  قة الراجفة ، تنبئ عن سقو سيناء والجوالن والضفة الغر لتر انها أمام الحق

عثرت الجيوش الم ة ، مخلفة  ورائها اآلالف من عد أن ت صرة والسورة واألردن
صارهم المنوّ  اتهم المهشمة ، ومصفحاتهم الشهداء ، وقد تسمرت أ ا رة على د
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يف جر ...  ...المدمرة ، وطائراتهم المحترقة، ولم يدر أحد ماذا جر  أنما و و
ة قد لفت الوطن العري ، وانشلّ  ل إحساس الناس من هو  رح صرصر عات

صر ، وعقولهم تعقل ،  صارهم ت قها، فلن تعد أسماعهم تسمع ، وأ زفيرها وشه
أن أن  هدأت  ة،و شعرون الرح الصرصر العات صرون و دأ الناس ي و

عقلون  ل ما جر ؟!"..وراحوا يتس.و يف جر    )1(.اءلون : 

قت   مة التي س صف السنوات األل ، 1973حرب عام وعندما ينتقل ل
اراتسطر هذه ا ، وتتلون برشة مصور لع شعور وجداني وعمي ض  ، التي تف

ان ذلك في العاشر من الوشي عمي المعن ارع، فتخرج في ثوب طرفّ  ى :" 
هرمضان ان يوما مشرقا وضاء ، طلع ف ر و عد ، السادس من أكتو ظالم  الفجر 

ة في اليوم الر  ل، أرخى سدوله على األمة العر ع عشر دامس وليل حالك طو ا
ار من عام  ة إلى فلسطين ، وحلت 1948من شهر أ ، يوم دخلت الجيوش العر

العار. ثم أشتد حالكا في  بنا هزمة لة مثقلة  راء. وامتد الظالم عبر اعوام طو ن
ة الظالم  ة حق , وعاشت األمة العر ام الستة, وحلت بنا هزمة أخر حرب األ

ام، و تلتمس الفجر.  وراحت األم هذه, وهي أنها تة تعد األ حسب األعوام، و
عد خمسة وعشرن  تروض ذاكرتها على الحساب، إلى أن بزغ الفجر أخيرا   ..

ة تستهدف  ة حساب ست هذه عمل عاما، وخمسة شهور، واثنين وعشرن يوما.  ول
ست من أجل عيون التارخ ة، بل إنها ل عج المحبين ..  ولكنها لوا  اللهو والتسل
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حسبو  ك عن حب الوطن، وهو ارفع مراتب وهم  ساعة، ناه ن يوم اللقاء ساعة 
امل عقله، وال ينتحر لفقده  ستشهد المرء في سبيله، وهو في  العش اإلنساني، 
ة أن  حال المحبين المدنفين.  ومن أجل ذلك، فال غرا وهو في غمرة جنونه 

حسب ه وهو  ال امه ول حسب، فتلك س قضي عاش الوطن أ مات العش ..  و
ع، والثورة على االحتالل، والثأر للكرامة.  والحنين إلى الوطن، والشوق إلى المرا

مة ألستغاثة الماضي   ة حم وصرخة الحاضر،  وفوق ذلك ..  فأنها أستجا
  )1(.ولهفة المستقبل"

ان الشقير       تب في  -و يخرج على القار بتراكيب طرفة  -عض ما 
ارا ع لخص فيها تجرته الواسعة مستحدثة، أو  عيدة، و ت موجزة تجمع المعاني ال

ة في حرب  اب الهزمة العر علل أس اسي.  ها هو  في ميدان النضال الس
قول: ".. فلم تجد إسرائيل أمامها ضمانا  1967 بهذه الكلمات المعدودات، ف

سة، ألننا صنعنا ة، ووقعت الن ا، أو وحدة عر وحدة وحدة الهزمة، ال  عر
انت )1(النصر" ه في مؤتمر الخرطوم قائال: "ففي هذا المؤتمر  قدم رأ .  و

وحدة على الوحدة، وتغلب بترول العرب على خطة هي الخطة، وانتصرت الالّ الالّ 
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رز شعار  ة بديال عن مسيرة النضال، و ة الحلول السلم العرب، وارتفعت را
ا   )2(."ن صمودا على ارض الذل والهوانالصمود، ف

ار/مايو  ام ثالثة من أواخر شهر أ عد حديثه عن أ قول  ، 1967و
الحروف حتى ال تنسى  شهدت س عبد الناصر: "... اكتبها  ثالث خطب للرئ

ان، ومن يدر  سر على النس فقد تبلى  ..  أو تبلى، فاألرقام اقرب إلى البلى، وا
صف العيد الخامس عشر لثورة مص)3(الحروف قبل األرقام"  23ر في .  و

ة.  وسنترك  1967تموز/يوليو  انتكاسات الن قائال: "وامتزجت انتصارات الثورة 
عد هدوء  م أيهمها ارجح.  ومعالم الرجحان ال تتجلى إال  ح للتارخ وحده أن 

  )4(.والعواطف" العواصف

ة التي تزعم أن العرب يردون       قول في معرض دحض األسطورة الصهيون و
ام  إلقاء اليهود ، ومن ح ة فلسطين اكبر من الشقير حر: "...  فان قض في ال

طوالته.   ساالته و ل  العرب أجمعين، بل إنها أكبر من الشعب الفلسطيني، 
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ان مقدرا  الها..  إذا  ل أج ل طاقاتها وقدراتها، و ة  ة األمة العر إنها قض
ال"ل ش مع األج ة أن تع   )1(.هذه القض

د أولو       ؤ ة الوحدة يجب و قوله: "...  فان قض ة العمل من اجل الوحدة 
ح  جب أن تص رن، و أن تكون في المقام األول في اهتمام أحرار العرب والمف
ة، مشتعلة دائما وأبدا، تملؤها روح الكفاح وعزمة النضال.  وم ة و ة قوم قض

ها ل امه وأعوامه"وحذار..  حذار أن نتر   )2(.لزمن، تتقاذفها أ

عبّ       ة بهذه و ر عن العالقة المتالزمة بين تحرر فلسطين والوحدة العر
ظل التفاعل بين الوحدةالكلمات: " قائما حتى تنهض الوحدة وتتحرر  *...  س

ظروفه  فلسطين، أو تتحرر فلسطين وتنهض الوحدة.  والنضال على الساحتين، 
ار بين الطرق قرر الخ ساته، وهو الذ    .وال، الوحدة أو التحرر؟"أ هماأيين:ومال

قاه وصنعته،  ه وموس هذه أبرز سمات أسلوب الشقير في ألفاظه وتراكي
عض مالمحه، أو أبرزها.   وصوره وأخيلته.  لعل األمثلة التي سلفت أن تقدم 

ل عناصره يتموج بتموج ع ان هذا األسلوب،  تلون مشاعره. او طفة الشقير و
ت ل ما  ، في  غلب عليها هدوء فالشقير ة،  ة موضوع حوثا علم تب  ب، ال 

                                                           
مة الكبر  )1( ،، الهز  .286 - 285، ص 2ج   مصدر ساب
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ار أحداث  رو أخ رات عاشها، و تب خواطر وذ ، بل  رودة المنط التحليل و
ة معارك خاضها فوق المنابر وداخل  ا قص ح مة اكتو بنارها وعانى منها، و أل

انفعال وتوتر.  يهدا قل القاعات المغلقة قص  ر، و تذ تب، و يال ..  فهو 
ة والموقف. حسب المناس انا،  صطخب أح ثيرا، ينساب حينا و ضطرب    و

ارات       ع ، و أسلوب هاد تب  رة، ف إنه يرق، وهو يتحدث عن طفولته الم
ة، تحرك في النفس ارق المشاعر وألطفها: "فالطفولة، في ذلك العهد،  ناعمة موح

الحدس والتخمين حوم حوله العلماء  .  ومن ذلك العالم المجهول عالم مجهول، 
ة، متطلعة إلى  تها المتطورة الدائ ة من عقالها، وتسير في حر تنطل اإلنسان

شوق ملحّ  ناهاستك ال تدر سر  ة، وهي، ولهفة غالّ الكون، والتعرف على أسراره 
ر"وجودها ونشوئها، بل إنها ال تدر مت   )1(.ى بدأت تعي..  ومتى بدأت تذ

عض خواطره سجل  الطائرة فوق الشمال اإلفرقي في  و حل  وهو 
ا عام  ة: "إن 1945طرقه إلى أمر المشاعر الهادئة المسترخ أسلوب مفعم   ،

ة من غير طول ..   ..  وال عرض اإلنسان في هذا الكون العجيب نقطة هندس
. و  ظل أوال عم ا، فس ثيرا من مغلقات هذه الدن  –ن هذا اإلنسان، وٕان استفتح 

ا.  ومع  -ا استفتح ومهما اكتشف مهم النقطة األولى، في األلف األولى من الدن
"هذا، فان تلك النقطة  صور حاله وحال )1(ال طول لها، وال عرض، وال عم .  و

                                                           
،من القدس إلى واشنطن،  )1( ا عام   مصدر ساب ع في ع  .1947ط

.من القدس إلى واشنطن،   )1(    مصدر ساب
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اب قلب المؤمن المستسلم  االطائرة وقد داهمته ر العاصفة فوق المح األطلسي 
قول: "وأخذت الطائرة تج اق السماء، في ليل رهيب، لقضاء هللا وقدره، ف وز بنا أط

ظلمات الوحشة  ل معاني األنس، فأبدلت  حر مخوف، انقطعت في سمائه  فوق 
ة، وقد توسطتها عاصفة ة.  والرحلة تستغرق ثالث عشرة ساعة متماد  والره

. مة، ر لهّ مدْ  اب المرء  .. هناكجرجت الطائرة من غير رحمة ورف انقطعت أس
ة،  فانخذلت شجاعته، وانصهرت ذاتيته وانانيته، ولم يجد ما يهد القدرة اإلنسان

ستسلم للمشيئة القاهرة  ة، وأن  ة اإلله سترخي في أحضان العنا الروع إال أن 
ينته، فزالت العاصفة، وعادت إلي عث هللا س ة الحافظة.  ثم  نا إنسانيتنا الناس

  )2(.الجاحدة"

ا م      ورك عام وخاطب المهاجرن العرب في أمر  1945ن اإلذاعة في نيو
متلئ  فرض مقام الحديث اإلذاعي من هدوء، و أسلوب وجداني يراعي ما 

ة ألبناء أمته: "... ة  مشاعر المح ة الصادقة، تح التح م  وهنا، أنا أجهر إل
ة التي أحملها  المواطنين إلى المهاجرن ..  إلى اإلخوان النازحين المغترين، التح

م تف ة متوّ إل ا، تح عد إال قرا وعطفا وح اة، وما يزدها ال الح جة ض 
ن  حر، ولم  عد أن قطعتم مخاوف ال االعجاب، فلقد نزلتم هذا الوطن الكرم 

م إال األمل والعزم حت  .بين أيد م الشعراء، وأص م العلماء، وانشد من غ ف ون
ل ذلك، رفعتم عن  م األول، وعن لكم صحافة وصناعة وتجارة.  وفي  وطن

                                                           
 المصدر نفسه. )2(
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م أثبتت األمة قدرتها في العلم  م االول، تهمة العجز وعدم الصالح.  ف شع
ح  م األول مثل ما أت م االول، ولشع ح لوطن والصناعة والتجارة والحرب، ولو أت
ما تنطل  انها، والنطلقت العزائم من عقالها،  ت المواهب من م لكم...  لتحر

ضا من القدر على قوة (األتوم)..  قوة ا ة ف لذرة.  الثابت أن في األمة العر
قاء، وطاقة  اب الفناء"ال ة أس ة في مغال   )1(.عجي

فعل حين يخاطب أبناء الشعب الفلسطيني يوم افتتاح إذاعة منظمة       ذلك  و
ه الهدوء 1965التحرر من القاهرة في آذار/مارس  غلب عل الم  ، يخاطبهم 

فرضه المقا ة مُ الذ  انت اإلذاعة، أ إذاعة، حاجة قوم قول: "إذا  ة في لحّ م، ف
ادة  ارها، الرافلة في نعماء الحرة والس اة األمة المستقرة في وطنها، اآلمنة في د ح

ل فلسطين، وقد تمزق واالستقالل، فإنها أدعى وأوجب، بل إنها أهم وألزم أله
ارهم ومنازلهم... جمعهم،وتشتت اعدت د ة، جديرة ثورّ  فهي إذاعة  شملهم، وت

ة وال لهواً ة ثورّ ة، لها قضّ أمة ثورّ  إن ...  ً وال مجونا وال عبثاً  ة. لن تكون تسل
الكلمة  ثيرة المقاتل.  نقاتل  ة التحرر متعددة الجبهات، متنوعة األسلحة،  معر

فة الموجهة"المرسل القذ ما نقاتل    )1(.ة 

ث      ، في  اً وتعلو نبرات الشقير ه أسلو غدو أسلو اً  ير من المواطن، ف  خطاب
حرارته وانفعاله.  يخاطب أعضاء المجلس الوطني  وقدها  ستثير المشاعر، و

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .248- 245ص  ص  مصدر ساب

مة )1( ، ،من القمة إلى الهز  .174 - 173ص   مصدر ساب
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ا قائالً  1964الفلسطيني األول عام  علن للدن : "... ولكن مؤتمرنا هذا جاء 
على أسرها، أننا نحن أهل فلسطين، أصحابها الشرعيين، قد التقينا... قد اجتمعنا 

تحرر فلسطين، وٕاننا نشهد اليوم أول مؤتمر فلسطيني ينعقد على مقرة من 
ما  خطو الهدنة، لنعلن على المأل أن الشعب العري الفلسطيني مصمم تصم

ات، نال ي ال يلين، وعازم عزماً  ثنى على تحرر وطنه، مهما عظمت التضح
عد ستة عشر من الكارثة، أننا  عاماً  ومهما طال الزمن...  لقد انتهى بنا األمر 

ادة ة من غير ق ان، وقض ؛ نحن شعب من غير  ارثة أخر وٕانني،   …أمام 
اسل، أعلن في مؤتمرنا هذا أنه يجب أن يجنّ  د القادرون واحد من هذا الشعب ال

ة  منا على حمل السالح، رجاالً  ان الفلسطيني من الناح ونساء.  وٕاذا خال الك
الماً  ان  رة  اناً ف العس الم، و ان ي  فحرام أن تظل طاقات  ...  من غير 

ام، بدال م موت الالجئون في الخ ن أن الشعب الفلسطيني مهدورة..  حرام أن 
  )1(.ستشهدوا في ميدان الشرف"

ة ألقيت من فوق منبر، وفي       قة خط ان المثل الساب هو في الحق وٕاذا 
ان ال بد من أ ة، ف ة حماس ة وطن ةن تتوافر فيها مقومات الخُ مناس ة الحماس  ط

ان يوفر  ما خطب،  تب، ال ف ما  ذلك، فإن الشقير ف ان األمر  ...  إذا 
قول في  ة.  فهو مثال،  ة الحماس ه ما يجعله أقرب إلى أسلوب الخط ألسلو

س جمال عبد الناصر الذ ألقاه في سيناء في  : 22/5/1967وصف خطاب الرئ

                                                           
مة )1( ، ،من القمة إلى الهز  .041 - 103ص   مصدر ساب
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ال قول  أسرها، من مشرقها إلى مغرها، فخلخل مواطئ ما هزّ "...  ل ا   الدن
ع العري ...  أقدامهم، وهزهز مواقع رؤوسهم س هذا الكالم من طراز البد ول

ل الصدق الغنيّ  ، والصدق  ل الح ات والمجازات، ولكنه الح  م ...  الكنا و
م شهدت  مة، و طوالت شهدت سيناء من رساالت المرسلين في العصور القد من 

س العري،  طة، وها أنا ذا اليوم أستمع إلى هذا الرئ الفاتحين في العصور الوس
م  ح حديثه تارخا في صم ص قف أمام الزمان، يتحدث وجها لوجه، ول وهو 

مور فور و ه، وابتدأ العالم  أنما غالف التارخ...  انتهى عبد الناصر من خطا  ،
أسرها ا  الدن اتت تترنح في ا عنها هزّ ، وراح يهزّ هرائي قد أحا  فا حتى 

  )1(.مدارها"

قف في وجه مروّ       ش السلمي معها، و رة الصلح مع إسرائيل، والتعا جي ف
قوة وحزم،  رتهم،  رفض ف قف في وجوههم يدحض رأيهم، و واالعتراف بها، 

أن فلسطين هي الوطن ا قول: "أما االعتراف العري، فمعناه اعترافنا  لتارخي و
، وأنهم استردّ  ه عن ح عودون إل نا نحن اغتصبناها لليهود، وأنهم  وها أرضا 

س له  قبل ثالثة عشر قرناً  من الزمان.. هذا هو معنى االعتراف العري، ول
اً  ان فلسطين شخصه، سواء  عترف  عترف فل اً  معنى سواه. ومن أراد أن  ، أو عر

                                                           
مة الكبر  )1( ، ،الهز  .92- 87ص  ،1ج   مصدر ساب
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قرن اس ، دون أن  اسمه فق عترف  اءنا قد ذهبوا ول ه، فإن آ إلى جوار رهم م أب
عترفوا"   )2(.دون أن 

سعنا، ونحن في معرض الحديث عن أسلوب الشقير       إال أن نقف  -وال 
أمام ظاهرة السخرة التي تمتلئ بها آثار الشقير ومؤلفاته.  فقد تأثر الشقير 

عها المرّ  طا عته  ة التي عاشها فط م.  ولعل ، ولفّ التجارب القاس ته بوشاحها األل
التناقض بين الواقع العري والواقع الصهيوني، أو التناقض بين الكلمة المعلنة 
أ هو الذ استدعى هذه السخرة وآثارها في أسلوب الشقير في  والواقع المخ

  ثير من المواطن.

قوله في معرض حديثه عن تعلقه      انا قليلة االبتسام،    وتثير سخرته أح
ة وعلومها وآدابها منذ نشأته :" وظل ولعي   ع اللغة اللغة العر يرافقني في جم

قتي ،  ح اإلعراب سل نت من قواعدها وشواردها ،  وأص م حتى تم مراحل التعل
ة  عد أن عملت في الجامعة العر قا اإلعراب في أذني  إال  فما فسدت موس

مأل أذني ح اللحن  ومها أص يث الرؤساء ما أسمعه من أحاد ثالثين عاما، و
  )1(.والوزراء والسفراء"

                                                           
مة )2( ، ،من القمة إلى الهز  .208ص   مصدر ساب

عون عاما )1( ، ،أر  .42ص   مصدر ساب
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ض مرارة وألماً        انت تف ان ،  ، وتضفي  لكن هذه السخرة ، في معظم األح
ا تابته ، وان  ة على  ، استثارة ن أثرها األخير في نفوس القارئينالتشاؤم والسوداو

ة وتشمّ للهمم ، ودفعا للعزائم حتى ترفض هذا الواقع الذ غرقت  ه األمة العر ر ف
  جل تغييره .أالجد والعمل من  عن سواعد

ة إ       عل على اآلمال التي عقدها الناس على قدوم لجنة التحقي الملك نه 
قول ساخرا:" صدق أولئك الذين يلدغون من الحجر مرّ  1937عام  ات ات ومرّ ، ف

عتبرون  زة) ، ومستقلة (متحيّ ، فصدقوا ان اللجنة ستكون غير فال يتعظون وال 
لى الصورة التي تراها ، ولها الحرة الكاملة في وضع تقررها عتاماً  استقالالً 
  )2(.مالئمة "

قض مضجع       حر الميت إلى  هو خاطر وهو في الطائرة التي حملته من ال
ا عام اشمال  ا في رحلته األولى ألمر تب عري  1945فرق س م من أجل تأس

قول  َ هناك ، ف عة في الصحراء (أ الرحلة) عن مطارات ومطارات مرّص  ْت فَ شَ :"
اد . هنا في مواطن العرب مطارات  النمو واالزد ، وعلى مقرة من المدن ، آخذة 

اً  ت اً  تنشأ وتبني ، وأنا ذاهب  ألنشئ م ه ، أحرك في واشنطن عر  لساني وقلميف
مضون في إقامة ا أنا أعنى سمعوا ، وهم  لقالع والحصون لنتفرج ، فأين الكالم ل

                                                           
 .163، صالمصدر نفسه )2(
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اتب ومض يف نلتقي ؟ ومتى نلتقي؟ إذا مضينا في إنشاء الم وا في نلتقي؟! و
  )1(.إنشاء الحصون والقالع؟!"

ستعرض  –يورد         ة مشاورات وهو  عددا من  -إنشاء الجامعة العر
قات الساخرة ، وم عد حمل دام ثمالتعل ة  ة عشر ا قاله:" ولدت الجامعة العر مان

... وسنر ما ولدت  ... أن تلد ولدين ، ولكنها تمخضت مدةوتكفي هذه ال ,شهرا
ب من بدايته إلى نهايته ، وأنا استمع إلى مخاض الوالدة  رتُ وقد سِ  في هذا المو

ا أستمع إلى الحوامل  ، متعثرة حيناً  يناسرة حعمت نت في ص ما  آخر ، تماما 
ه وال مغيث وال مج ...ت في (حارتنا) صارخات مستنجدا ير ، إال ما تجر 

ام ، شأن خلفائهم )2(المقادير" ة في تلك األ ان رؤساء الوفود العر .  وقال :"لقد 
ام ، يتكلمون بلسانين ،  انوا يتحدثون إلى الصحافة لغتين ولهجتينو في هذه األ . و

دين أن الوحدة العر امها من اليوم قبل الغدمؤ أما في  .. نأو .. ن أو  ،ة يجب ق
تلعثمون  غمغمون و انوا  ة ف سجل ... االجتماعات الرسم انوا يخشون أن 

ة  ة ألنهم ال يرغبون في الوحدة العر نهم ال أأو  ...عليهم في المحاضر الرسم
  .قدرون عليها"

يف فاز الملك فاروق بنصيب األسد في مؤتمر أنشاص        ر الشقير  ذ و
ردفان ودارفالب ه، فقد وصف ة والسودان و أنه "صاحب بالد النو " ، وران 

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .211ص  مصدر ساب

، ،حوار وأسرار )2(  .81ص   مصدر ساب
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:"وقد وقع الملوك والرؤساء على هذا  ضيف الشقير عضهم ف ان وال يدر  الب
ردفان  ودارفو ين تقع أ سأل أين تقع."… رعضهم أين تقع    )1(.بل لم 

عل على        انا إلثارة السخرة في النفوس . فهو  ه أح أسلو تالعب  قرارت و
امامؤتمر بلودان  ان  هة …كان السرة مستخدما السجع:"  ..وسخرة الزمان.وتف

ان …العصر واألوان  انت…بين المثقفين والرع المسيرة من أنشاص  ..وتلك 
ام )2(إلى بلودان" قوله في وصف أ ر من أجل السخرة ، لجأ إلى التصو .  و

نت أحس ا1947أواخر صيف  هاجتماعات عال اردة في صوفر :" و لنسمات ال
ام الكالحة"الوطن  ف) رح السموم التي تلفّ (تلطّ  هوعال   )1(.العري في تلك األ

من التصرحات  هذه االجتماعات فمعروف، أنه "سيلأما جوهر مناقشات 
انات".   وقيء من الب

اً  ان تضمين الشعر أسلو .  فهو  و من أساليب السخرة عند الشقير
قوله: "فنحن قوم منصف حال العرب و  سرون هم يرجون الخير من لجنة التوفي 

  وما علينا إال أن نقول ما قال الشاعر:منهزمون، واليهود منتصرون. 

                                                           
عون عاما )1( ، ، أر  .702ص  مصدر ساب

 .272، صالمصدر نفسه )2(
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  )2( دارغ أسعد المنى        وٕاال فقد عشنا بها زمناً  إن تكن حقاً  نىً مُ 

ة التي ناقشت موضوع       ر آخر جلسات مجلس جامعة الدول العر ذ و
قرار شاف حول مقاطعة التعو  ة إلسرائيل، والتي لم تنته  ة الغر ضات األلمان

قرار إنشائي،  ان على األمانة العامة للجامعة أن تواجه الصحافة  ا.  و ألمان
علن الشقير هذا القرار للصحفيين.  عندئذ رأ  س أحد الوفود أن  فاقترح رئ

  عر:الشقير نفسه وهو يردد لمجلس الجامعة قول الشا

رهة أدعى لها        س يدعى جندب   وٕاذا تكون  حاس الح    )1(وٕاذا 

ات،       غتها الن وقد حمل الشقير معه روح السخرة التي صنعتها اآلالم وص
اته ومناقشاته.   ان يذهب إليها، وظهرت في خطا ة التي  ات الدول إلى المنتد

احث ان يتحدث أمام لجنة التوفي خالل م ه ، شّ 1949ات لوزان عام فحين 
ي  اب)، فقال له المندوب األمر ش وال  ي (ال ش المثل التر ول لوزان  بروتو
ة وال ضفدعة".  وأضاف الشقير في  ليزة "ال سم اإلن في اللجنة أن المثل 
ة،  راته معلقا على هذه القصة: "وانتهى الحوار، لنبدأ العمل في الجلسات التال مذ

                                                           
 .310، ص المصدر نفسه )2(

عون عاما )1( ، ،أر  .365ص   مصدر ساب
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ة أم ضفدعة؟ وراحت ونر مصير ال اب؟ أهو سم ش أم  ول: أهو ش بروتو
ا   )2(.م تثبت أنه ال هذا..  وال ذاك"األ

س عام  ك س ا له ألقاه في ل ر الشقير خطا تذ عن حقوق  1950و
ه على  اإلنسان وعن انتهاك ح الشعب العري الفلسطيني في وطنه، عل ف

س ترومان الحجر األساسي لبناء األ وضع ورك، الرئ مم المتحدة الحالي في نيو
س ترومان قد  قوله: "ولكن الرئ وتحت الحجر نسخة من ميثاق األمم المتحدة، 
ه (دفن) ميثاق األمم المتحدة تحت  جنى على األمم المتحدة نفسها، فقد تولى بيد

رم"الحجر األساسي م..  غير    )1(.، في احتفال عظ

ع م      ، في جم انت سخرة الشقير قاماتها وألوانها، تقطر مرارة وأسى، مرارة و
راته عام  ة مذ تا ف على  ة والهزمة، وأسى الخذالن والتقاعس.  فحين ع الن

حلمون أحالماً  1968 ان، وجيله،  اه، حين  ام ص ه الذاكرة إلى أ  اراً  عادت 
ل  ال..  لقد عاش هذه األماني، ومعه جماهير الطالب،  أقرب إلى الخ

ام، وتعاقبت الكوارث..  وقّ جوارح ش في هم، ولكن..  "امتدت األ در لي أن أع
الفردوس المفقود، وانقلبنا  ات، فضاع الفردوس الموجود، ونحن نتعلل  خضم الن

.  )2(ثم إلى تحرر سيناء والجوالن" من تحرر األندلس..  إلى تحرر فلسطين.. 
                                                           

 .312، ص المصدر نفسه )2(

عون عاما )1( ، ،أر  .452ص   مصدر ساب

 ، المقدمة.المصدر نفسه )2(



  
  
  
  
  
  
  
 

253

ضا: "إن شعار استقالل فلسطين سق عام قول أ ، وحل محله شعار 1948 و
ش تحت شعار جديد: تحرر  1969تحرر فلسطين.  وها نحن اآلن في عام  نع

ة.  ولسنا ندر ما تخبئه لنا األقدار المقبلة من شعا   .)3(رات جديدة"األرض العر

  

  

  مؤلفاته وآثاره

  

العظات       ة  ة، غن اة عرضة، واكب خاللها عهودا متعاق عاش الشقير ح
ير والتدبير.  وقامت والع التف الممارسة والمعاناة، ال  بر، عرفها، وعرفها جيله 

ان قدره أن  اة العرب المعاصرة.  و ت أعظم األثر في ح فيها أحداث جسام تر
طلع،  اة، و ما يجر منها على مسرح الح ؤثر  ش في قلب األحداث، يتأثر و ع

م موقعه من العمل، على أسرارها وراء الكو  ة.ح س الخف   ال

                                                           
 .481، ص المصدر نفسه )3(
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اً  اس اً مثقفاً  ان س  ،ارعاً  ، ومحدثاً مبدعاً  ، ورجل قانون متفقها، وخطي
حث والدراسة، حافظا للتراث، مطالعاً  عاكفاً  قرأ  على ال من الدرجة األولى، 

تبته الكبيرة  ليزة.  تشهد على سعة ثقافته وغنى قراءاته م اإلن قرأ  ما  ة  العر
تفي بيته في القاهرة،  ة في بيته في لبنانوم صرف الساعات  *،بته الثان ان  و

من وقته يومنا في قراءات متعمقة لمؤلفات التارخ والفلسفة والفنون واألدب 
قول واصفا نفسه: "أنا قار صوفي، أحب أن أفنى  اسة والتراجم والسير.   والس

فنى العابد الزاهد في ذات هللا ما    )1(ذلك سبيال" إذا استطاع إلى في الكتاب 

مة المتالحقة،  أحداثها الجس اته الكثيرة،  اختزن الشقير تجارب ح
ة تعود  رات يوم ة وحافظة متينة، وسطرها في مذ ة، في ذاكرة قو وقراءاتها الغن
اة أن يترك الميدان  اته يوما بيوم.  ولما شاءت ظروف الح أن يدونها خالب ح

ف ستقيل من رئاسة منظمة التحرر ع على وضع حصيلة تجاره وصفوة  و
ة التي عاش من أجلها.  وٕاذا  ة في خدمة القض ة والقوم اس اراته الس معاناته واخت

                                                           
ـــادرة بتارخ تب أكرم زعيتر في جرد * ـــتور الصـــ ات  1982/11/26ة الدســـ تحت عنوان "يوم

اح الجبل ما  عد اجت فون بلبنان  ة الشـقير في  ت م األعاصـير" حول ما فعله اإلسـرائيليون 
ع ما في  ــتاذ أحمد الشــــقير وقد نهبوا جم يلي: "إن أول ما صــــنعوه اقتحام بيت المرحوم األســ

ــــــعوها في ر  تب وأوراق ووضــ تبته من  ــــرائيل.  إن أحمد م ــ ــحنوها إلى إســ ــــنادي وشــــــ ــ زم وصــ
ه إســــــرائيل جبل  اله أن يبلغ هوان أمته يوما أن تحتل ف ــــى ولم يخطر على  ــــقير قد قضــ الشــ

ا". عد أرع وثالثين سنة من اقتحام بيته في ع  لبنان وتقتحم بيته 

مة الكبر  )1( ، ،الهز  .12، ص 1ج   مصدر ساب
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ة قد فقدته مناضال صل ة والعر ة اانت الساحة الفلسطين ت ، فقد رحته الم
ات ة  اً  اً العر اس ملك قلماً رائعاً  س تّ  ساحراً  ،  اب العرب يجعله في عداد 

قول مصوراً المع ادتي  اصرن.   انت قد انتهت ق اته: "...إذا  هذه المرحلة من ح
ام  راتي... إن أجمل األ ة مذ تا فإن مواطنتي قد ابتدأت، وقد بدأت مواطنتي 
حف  تب.  وها أنا أدعو هللا أن  قرأ و في أخرات العمر لإلنسان الحي أن 

صون  شد عقلي ألفهم، وأن    .)1(يد ألكتب"صر ألقرأ، وأن 
قوله:       عة، وصفها  ل مؤلفات متتا راته على ش وقد أخذ الشقير ينشر مذ

ست مرجعاً  اً  "ل ة، وال خطةً  ، وال دراسةً تارخ اس اً  س تا ة، وال  اً  قوم ا، انسا أدب ن
ل ذلك.." رات مواطن عري قدّ ولكنها مزج من  ون له دور . هي مذ ر له أن 

ا اة الس األحداث، وساهم في الح ة على الصعيدين العري والدولي، تمرس  س
ة خمسين عاما.  وهو يدوّ  ة حافلة امتدت قرا ن في في صنع الوقائع عبر حق

ة التي عاشها.   ة التارخ ، وال تؤرخ للحق ا منها فق ان قر راته األحداث التي  مذ
ل عام، مجموعة فردة  من األعمال الوث ش رات،  ة لتارخ فلسطين وهذه المذ ائق

سة عام  ات القرن العشرن وحتى ن ، ضمت الكثير من اآلراء  1967منذ بدا
ة فلسطين. ة لقض ة والدول عاد العر   والحوادث والوثائ التي توضح األ

ثيرة، ساهم بها في       ة  ان للشقير مؤلفات قوم رات،  اإلضافة إلى المذ
اها خ ة، وضمت في ثنا تب التارخ واخدمة القض لفلسفة الصة قراءاته في 

                                                           
مة الكبر  )1(  .310 - 309، ص 2ج   ،مصدر ساب ،الهز
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ضا عددا من الرسائل والمقاالت واألدب والتراجم والسير.  تب الشقير أ وقد 
اب لفت فيها أنظار الملوك والرؤساء والساسة العرب، وأنظار المعلقين والكتّ 

ان  ما  ثير من األمور الخطيرة  ا وأسرار والصحفيين إلى  ا صل تتعرف من خ
ة.القض   ة الفلسطين

ان رصين مشرق، وتحليل       تب، صاحب أسلوب واصح، و ل ما  ان في  و
تب مقدمات  عته.  وقد جرت عادته أن  شده إلى متا أسر القار و عقلي دقي 
طرأ من تغييرات  ضمنها ما قد  اعة، و سطرها في آخر مراحل الط لمؤلفاته، 

ه.  وهو يدعو أب ع أصدقائه في الوطن العري هامة، أو يلخص فيها رأ ناءه وجم
جمل هدفه من مؤلفاته في  ح.  و ح والتنق التصح إلى أن يراجعوا هذه الكتب 
ة)  تاب (خرافات يهود رت من قبل أسرته الكرمة في تمهيد  ة التي ذ الوص
ة  م الفائدة منه، وعمال بوص ه "لقد آثرنا نشر هذا الكتاب أمال في تعم الذ ورد ف

اتي أن أترك ألمتي ميراثا من الرأ فقيدن ام ح ل أ ا التي جاء فيها: "حرصت 
أ هللا لي في سبيل هذا  ة وشؤوننا العامة.  وقد ه انا القوم والجهد في سبيل قضا

اً  القصد مجاالً    من التأليف والترجمة والخطب والمقاالت". رح

ن أن ن      م ر في أرعة أقسام رئصنو ة:ف إرث الشقير الف   س

تبها بين عامي   -أ          رات التي    1972و  1968المذ



  
  
  
  
  
  
  
 

257

تبها حتى عام  -ب         انات والدراسات التي قالها و الخطب والكلمات والب
1968.  

ة.  -حـ            الكتب والمؤلفات القوم

اته. -د          تبها في آخر ح رات والمقاالت التي    الرسائل والمذ

رات : -أ   المذ

ة  - 1 ة والدول اة العر   1969دار النهار ، بيروت  –أرعون عاما في الح

رات الشقير وقد استعرض           سي في سلسلة مذ هو الكتاب األول الرئ
رة الى عام  اته منذ طفولته الم ه ح ه عمله في  1963ف العام الذ انتهى ف

ة الى األمم المتح ة السعود   دة.رئاسة وفد المملكة العر

اة          قدر ما هو سيرة جهاد رجل واكب الح ة  اس رات س س مذ والكتاب ل
ة من أخطر حقب التارخ العري ،  شهدت اغتصاب  ة في حق ة والدول العر
وطن وتشرد شعب. والقار في هذه السيرة  يجد نفسه أمام فارس، سالحه الكلمة 

العمل، قرن القول  الحجة ، و قارع الحجة  ه أ ،  رو ف ة و ة الوطن حداث الحر
ة  تب العري ففيها إلى أن عُ  هودور الفلسطين س الم ه تأس واشنطن عام  يهد إل

ة أم1945 ة الفلسطين لو ، وأشرف على عرض القض ام لجنة التحقي األن
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ة ة بين عامي  1946عام  أمر ثم عمل أمينا مساعدا لجامعة الدول العر
اندونغ ، مستشارا 1956، 1949 ة السورة ن واشترك في مؤتمر  في وزارة الخارج

ون وزر دولة لد األمم  ته، واستعار  ة من سورة ل ة السعود المملكة العر
  .  1963 – 1957المتحدة من 

رات هي ولد         صف الشقير هذا الكتب في المقدمة قائال :" هذه المذ
ع ، مع فارق واحد ،  إن أبنائي س عوامل اإلرث والبيئة  هماهمت في صنعالسا

ما اخترت وأردت ……ال نعرفها  وأسرار أخر  رات فقد صنعتها  أما هذه المذ
طوالت شعبنا  تب التحرر في فلسطين، تمجيدا ل انها في م ون م . وأرجو أن 

اسلة ".  ساالت أمتنا ال طل ، و   ال

وهو  .1970بيروت دار العودة ،  -حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء  -2
ة على مد خمسين عاماً   1970وحتى 1920، منذ  تاب عن مسيرة الوحدة العر

رات الشقير  صفه الشقير  وذ ة،وال لهذه  عنها. قوله :" لست أؤرخ لهذه  الحق
س رات مواطن  الذات ، فهذه مذ لة  تاب يالمش ست  اب األحداث ، ول ر في ر

قدر ما ات راتي ".تارخ. وأنا أتحدث    صلت بها ذ

ة   ة العر بتعرف القار العري في هذا الكتاب على انتصارات القوم
ة في جزرها ومدّ  ة وهزائمها ، وتتكشف له معالم الوحدة العر ها ، وما أحا القض

ة من أسرار تنشر ألول مرة .  راته عبر  خمسين عاما و العر قدم ذ الشقير 
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ة  من  الكفاح القومي في ميدان ة العر ة خاصة ، والقض ة الفلسطين . عامةالقض
قدم   الحوار واألسرار مع الملوك والرؤساء.و   خالصة تجاره ومعاناته ، مقرونة 

مة ، مع الملوك والرؤساء  -3 دار العودة، بيروت   -من القمة إلى الهز
1971.  

ن تارخ  هو الجزء األول من ثالثة أجزاء متكاملة ، تتناول مرحلة خطيرة م 
ة بين عامي  اته منذ أن عيّ 1967-1963األمة العر رو سيرة ح  ن ممثالً . و

ة األول ل التفصيل لمؤتمر القمة العر عرض  ة ، و فلسطين في الجامعة العر
انون الثاني / يناير عام  ندرة في أيلول  1964في القاهرة في  والثاني في اإلس

من مناورات ومداورات  وقرارات تتصل بإنشاء  ، وما تخللهما1964سبتمبر عام  /
ان الفلسطيني  روزالك ل روافد األردن ، و ة الموحدة ، وهيئة تحو ادة العر الق
ة . وهو  سجل حافل  والصعاب التي رافقت إنشاء منظمة التحرر الفلسطين
ه منذ أن  شاء  ة ، وما رأ ، وسمع ، وساهم  راته عن تلك الحق يتضمن ذ

ظهر  حظه أ قا للملوك والرؤساء في تلك المسير ة الخطيرة . و ون رف ن 
ة  ة الكبر التي ستعيد عرو الشقير في هذا الكتاب أمله بتفجر الثورة العر
عد  م العري المعاصر . ومما قاله في مقدمته: "و ه النقد للح وجه ف فلسطين ، و

رات (من القمة إلى ا قرؤه المواطن ، فهذا هو الجزء األول من مذ لهزمة ) ، س
ة ، وسراً  العري جهاراً  عض البالد العر علم  في  عض اآلخر. ولكن ، فل في ال
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قرؤه سراً  منعونه أن من  ام الذين س ون أكثر استمتاعاً  الح . بل إن وانتفاعاً  س
ون أكبر خطرا". قرؤه سرا س   من 

مة ، مع الملوك والرؤساء  - 4   :1972 بيروتعودة ،دار ال –على طر الهز

هذا الكتاب هو الجزء الثاني من األجزاء الثالثة المتكاملة التي تتناول       
ة من  ة فردة ، تسجل أهم  1967 – 1963المسيرة العر قة تارخ . وهو وث

عرض الكتاب الوقائع  ام الستة .  و ة التي قادت الى حرب األ األحداث العر
قة عن مؤتمر القمة ال ضاء عام الدق ة الثالث في الدار الب قه  1965عر ، وما س

ة العرب  ة ووزراء الخارج ومات العر ولحقه من اجتماعات مجلس رؤساء الح
ة  القض ومجلس الدفاع العري المشترك ، وما تخلل ذلك من أحداث تتصل 

قول الشقير في المقدمة :" الكتاب خالصة وجيزة للمسيرة العر ة .  ة الفلسطين
ة  الوطن العري ، وما تزال األمة العر الكارثة الكبر التي نزلت  التي انتهت 

ش ذيولها الرهب .." …إلى يومنا هذا ، وأخشى ، أن أقول : لزمن غير قرب  ةتع
م  ع قائال :" اكتب المقدمة والعدوان اإلسرائيلي يدخل عامه السادس ، والح ثم يتا

ه بني إسرائيل . وسيجد القار في الض العري يتثاءب غارقاً  ت ه  اع ، في ت
عدها مرحلة  سة جاءت  قرأ أمام مرحلة تع قلب الكتاب ، أنه  العري ، وهو 

  ...أتعس
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ع  مسيرة الملوك   تا قة ، و ة عم قرأ الصفحات قراءة واع أدعو المواطن أن 
ا ة في ق اسة العر يف أدت الس ة الوالرؤساء لير  ى الهزمة ، دة األمة العر

أناشيد النصر"،   ةوأجهز  ة تردد شعارات التحرر ، وتلعلع  ة الرسم اإلعالم العر
نتهي  ع إو ة قد تفلح في منع الكتاب ، ولكن لن تستط لى القول :" األجهزة العر

ة  قة التارخ ب هذه الحق ان في مو أن تمنعه من أن يدخل محراب الكتاب 
ان وسامع آذان ، بل ا من شيء وال شاهد ع عد معها راه غ منه العمر مرحلة لم 

ا في شيء ".    راغ

مة الكبر ، مع الملوك والرؤساء( من بيت عبد الناصر إلى غرفة  -5 الهـز
ات )ج   :1973دار العودة ، بيروت -2وج1العمل

يؤلف هذان الجزءان الكتاب الثالث من األجزاء الثالثة التي تؤرخ لما بين    
ة في حرب  1967و1963عامي  سجل األحداث الرهي تاب هام خطير ،  . وهو 

متاز من ب 1967حزران  تبت  ل أسرارها وآثارها . و ين المؤلفات الكثيرة التي 
ان على مسرح األحداث وفي قلبها فهو بذلك  ه  أن صاح حول هذه الحرب ، 

  سجل وثائقي تارخي.

أرعة ، أ1967تبدأ أحداث الكتاب منذ آذار / مارس    قبل الحرب 
عرض فيه صل  اأشهر ، و اشرة التي أدت إلى الحرب ،ثم  الشقير المقدمات الم

عالج الموقف العري والموقف  إلى  وقائع  الهزمة على الجبهات الثالث، و
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اب  الدولي  آنذاك .وتتناول الفصول األخيرة أسرار مؤتمر قمة الخرطوم ، واألس
فصلين  النسحاب من المؤتمر.التي  حملت الشقير على ا نتهي الكتاب  و

حر) وأسرارها، والثاني عن استقالة  أخيرن؛ األول عن دعو (إلقاء اليهود في ال
سرد األحداث بتسلسل  ة .والكتاب  الشقير من رئاسة منظمة التحرر الفلسطين
سير في  ساعة،و ة ساعة  ش المعر ع حس أنه  زمني دقي ، حتى إن القار 

ة .ر ة إلى النها   اب األحداث من البدا

عد حرب حزران     وعنوان الكتاب ذو داللتين ؛ األولى أن الشقير ال 
عدّ  ة فحسب ، بل  سة  أو ن بر التقل أثرا وخطرا  عن الحروب ن ها هزمة 

ة ة هي أن الهزمة لم تكن   الصليب ة لوغزوات التتار . والداللة الثان ألمة العر
ها ة  شعو ع مقومات النصر الماد ة تملك جم ام ، فالشعوب العر ، بل للح

ن أهال لهذه الحرب. م العري ، آنذاك ،لم  ة ، لكن الح   والروح

  

 

تبت حتى عام  -ب انات والدراسات التي قيلت أو    : 1968الخطب والب

خ حتى الحرب  -1  ة فلسطين منذ فجر التار محاضرات عن قض
ة   األول   .1954القاهرة -ى العالم
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ة،  حوث  والدراسات العر ألقيت هذه المحاضرات على طالب معهد ال
ايتبي ة ، وتبدأ  ة الفلسطين ة القض ة فلسطين ثم تعدد نا ألهم لتعرف بجغراف

ة التي أدت إلى تدهور األوضاع في  ة واألطماع الصهيون المؤامرات الدول
ة األولى . عد الحرب العالم   فلسطين  

الح التارخيوتدحض هذه المحاضرات مزاع   ) لهم في م اليهود(
وازن الشقير في المحاضرات بين ، معتمدة  على التوراة والتارخ . و  فلسطين

ثبت فيها أن فلسطين  حافظت على  ة ، و ة والغزوة الصهيون الحروب الصليب
ة العهد العثماني ،في ة حتى نها اليهود  انقطعت صلة حين مقوماتها القوم

ةفلسطين منذ أن أخرجهم الرومان منها . ثم ي ة الصهيون  نتقل إلى دراسة الحر
راً  رنامجاً  ودعوةً  ف ز على الترا و ر ة ، و ة الصهيون  العضو بين الحر

بدو واضحاً مار الذ بلغ ذروته بتصرح بلفورواالستع  في المحاضرات أن . و
موضو  ة  ة الفلسطين ة،وسعى الشقير عرض القض ة إلى جانب المشاعر القوم ع

ين من الح والعدل إل براز العالقة بين الماضي والحاضر،  على أساس م
  وحقائ التارخ .

ة ) -2  ليز اإلن ة ( ا عر تب التجار  -ترجمة خير حماد  - قضا الم
  . 1961،بيروت  
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حين  1959و1957مجموعة خطب الشقير في األمم المتحدة بين عامي 
ساً  ة وزر دولة  لشؤون األمم المتحدة ، ورئ ة السعود عمل في المملكة العر  ان 

ة إلى اجتماعات انات ألقاه لوفد السعود ة العامة لألمم  المتحدة. وهي ب  االجمع
ليزة في اجتماعات  ةاإلن اسة ، الجمع قوة التأثير  العامة ولجانها الس  وتمتاز 

 ديها الشقير صوت فلسطين في هذا المنتع ففر  وقدومتانة األسلوب 
راء التي ارتكبت الدولي ّ ،متحدثا عن الجرمة الن الضمير اإلنساني  تاً حقها ، وم

الها . وته وصمته ح   لس

لها عن فلسطين ، و     ست الخطب  انت فلسطين تحتل الجزء إ ول ن  
ة الجزائر وجهادها المتصل ل نيل حرتها األكبر منها . ففيها عرض رائع لقض

ة قبرص ، والوصول إلى استقاللها. قض ، ا أخر لة نزع السالح  وفيها قضا ومش
 .  

ة ) -3 ليز اإلن ة في القانون الدولي (  خ ة والتار م اه االقل ز   -الم مر
حاث ، بيروت    .1967األ

Territorial and Historical Waters in International Low, 
Research Center, Beirut, 1967  

لمات الشقير األرع في المؤتمر الدولي لقانون    ضم هذا الكتاب 
حار الذ عقد في جنيف من ان آنذاك 27/4/1958وحتى 24/2/1958 ال ، و
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ساً  ة   رئ لة خليج العق بين العرب واليهود. وقد حاول قائمة للوفد السعود ، ومش
ة ، وا م اه االقل الم ة المتعلقة  اس لة . شرح الس   لمظاهر المتعددة للمش

لمات الشقير في المؤتمر الدولي الثاني لقانون  ضا  ضم الكتاب أ   و
حار والذ عقد في جنيف في آذار / مارس  ه النقاش والجدل  1960ال ،ودار ف

ة إلى  م ع الحدود االقل ان الشقير من دعاة توس ة . و م اه االقل حول حدود الم
  سب مع الحقائ المتغيرة لألزمنة المعاصرة . وقد اشتركحتى تتنا ميالً 12مد 

اغة مشروع قرار بهذا   ة ، في ص ة اإلفرق ي الدول اآلسيو مع عدد من مندو
 ، ال فق ند يجعل  هذه الحدود ستة أم ي  الشأن ، مقابل مشروع قرار أمر

مافرقي أخف في الحصول على األكثرة المطلولكن المشروع اآلسيو اال  ة ، 
ة أمراً  م اه االقل ضا ، وظلت حدود الم   غيرَ  أخف المشروع اآلخر في ذلك أ

ه .   متف عل

أمام  30/11/1959في لمة الشقير  –إلى جانب ما سب  -وفي الكتاب  
ة السادسة اللجنة العامة لألمم المتحدة حول مسألة البدء بدراسة عن النظام  للجمع

ة اه التارخ لمات الشقير  القضائي للم ة .ومجموع  ما فيها الخلجان التارخ  ،
عطي صورة جيدة عن  ة العامة مع مشروعي القرارن  أمام المؤتمرن والجمع

ة خاصة. حار عامة، ومن خليج العق ة من قانون ال   المواقف العر
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ة)  - 4 ليز اإلن تب  -تعرب خير حماد  -دفاعا عن فلسطين والجزائر ( الم
  .1962، بيروت، التجار 

يجمع هذا الكتاب خطب الشقير التي ألقاها في دورة األمم المتحدة عام      
ة الخاصة، والتي تناول فيها  1960 اس (دورة القمة) بجمعيتها العامة ولجنتها الس

ان عن االستعمار  ة الكتاب خطا ة فلسطين.  وقد أضيف في نها الدفاع عن قض
  والجزائر.

ة،  -) 1منبر األمم المتحدة ( فلسطين على - 5 نشر منظمة التحرر الفلسطين
1965.  

ات الشقير الثالثة التي ألقاها في األمم المتحدة       جمعت في هذا الكتاب خطا
اته أمام 1963عام  سا لوفد فلسطين.  وقد ألقى الشقير خطا , يوم ذهب إليها رئ

ة الخاصة في الخامس والتاسع وال اس ع عشر من شهر تشرن اللجنة الس را
ان يترأسه، وجود و ، 1963الثاني/نوفمبر  الوفد الفلسطيني الذ  أكد بها، و

عد عام  ة في األمم المتحدة ألول مرة  ة الفلسطين   .1948الشخص

ة فلسطين  - 6 ة في قض   .1965منظمة التحرر،  -مواقف حاسمة وقوم
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انات ا      لتي ألقاها أو أصدرها الشقير شتمل على مجموعة من الكلمات والب
ام  قت أو رافقت ق ات الهامة التي س اسم الشعب الفلسطيني في عدد من المناس

ة، من ذلك:   منظمة التحرر الفلسطين

ة  -      لمته في الجلسة الختام حديث صرح في مجلس الجامعة: وهو نص 
ة في الدورة األرعين، آب/أغسطس    .1963لمجلس جامعة الدول العر

اللغة اإلنجليزة تحت 1( حاث الفلسطيني في نصه األصلي  ز األ ) نشرة مر
  Liberation not Negotiations               عنوان:

.3 .Beirut 1966, Palestine Book No 

ان الفلسطيني في أول الطر : خطاب وجهه إلى أبناء فلسطين في  -  الك
ان.    مرحلة اإلعداد للك

ان الفلس -  لمة الشقير إلى أبناء فلسطين عبر اإلذاعةالك  طيني ،ما هو؟: 
ة األول.   عد مؤتمر القمة العر

لمته أمام المؤتمر الفلسطيني األول( القدس     لمته 28/5/1964ومنها  ) و
ندرة أيلول/ سيبتميرو أمام الملوك  ة (اإلس ) 1964الرؤساء في مؤتمر القمة الثان

ر وع ة ذ مناس لماته  ع ميثاق األمم المتحدة ، .و ر توق ة ذ مناس د بلفور،و
لمات افتتاح إذاعة  ار/ مايو ،إلى جانب  ر الخامس عشر من أ ة ذ مناس و
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ة لالتحاد العام ا) ، والندوة الع1/3/1965صوت فلسطين ( لطالب فلسطين لم
  ).14/4/1965( غزة  )، والمؤتمر األول لعمال فلسطين31/3/1965(القاهرة 

ر  -7 مجموعة   ،غزة1965نشر منظمة التحرر ،  -لمات على طر التحر
انات والخطب  العري الفلسطيني  الشعب والرسائل التي وجهها الشقير إلىالب

ات شتى " وفاءً  ماناً  في مناس ، وأ قة يجب أن  أن أمانة العمل التحرر الحق
قول في مقدمة هذه المجمو  عة : " .. طرقنا إلى توضع بين أيد الشعب " . و
متد بين الكلمة والمدفع ... ومهمتنا نحن أبناء فلسطين  -هدف التحرر طر 

عة عشر عاما من المأساة ،  - عد س ر المسافة بين  الكلمة الثائرة ، ن نقّص أو
  وانطالقة مدفع التحرر ". 

ار/ مايو   لمة الشقير في منتصف أ ضم المؤلف  على مدرج 1965و
لينو  إالقاهرة ، ورسالته إلى مؤتمر منظمة الطالب العرب في جامعة جامعة 

ة  انه إلى الشعب الفلسطيني قبيل الذهاب إلى مؤتمر القمة العر ا ، و أمر
ندرة في ه في جامعة اإلس عد الرجوع منه ، وخطا ضاء ، و  الثالث في الدار الب

14/10/1965. 

ة المتحدة -8 ة،  -مشروع الدولة العر حاث ،منظمة التحرر الفلسطين ز األ مر
  . 1967بيروت،
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ة المقترحة الذ  ة لمشروع الدولة العر اد األساس في هذا الكتاب الم
سا لمنظمة التحرر ،وأذاعه في أواس تشرن األول/  ان رئ وضعه الشقير حين 

ر رة الو 1967اكتو عرض سرع لتطور ف حاث للمشروع  ز األ حدة .وقد قدم مر
ة في نصف القرن الماضي ، على الصعيدين  غ  الشعبيالعر والرسمي،وللص

ة رة والعقائد ات والدعوات الف ال المختلفة من االتفاق ون  واألش ة، ل والحز
رة الوحدة التي حدد الشقير في مشروعه  خطوطها  ة لف ة تارخ م خلف هذا التقد

ة .  س   الرئ

حاث   ز األ ة الكتاب ، نص الرسالة التي وجهها، في نهونشر مر  ا
منالشقير  ة  ر الخمسين لوعد إلى شعب فلسطين والى األمة العر ة الذ اس

سةبلفور  ة التجزئة عن ن سات فلسطين 1967والتي بين فيها مسؤول ،وعن ن
طل في  تلك المرحلة الحاسمة من  ان الشقير ، وهو  اتها األخر . و ون

عبّ التارخ  العري  ة المتحدة، إنما  ة ،  شعار الدولة العر ر عن آمال األمة العر
عامة ، وشعب فلسطين خاصة في تحقي هدف ال بد له من أن يؤد بدور إلى 

  تحرر فلسطين . 

  ة : الكتب والمؤلفات القومّ  -ـج  

ارحة - 1 ال ه الليلة  دار النهار ،بيروت  -معارك العرب،وما أش
1975. 
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م والحديث في يوازن الم     ؤلف في هذا الكتاب بين وقائع من تارخ العرب القد
ل ذلك إلى أن القادة هم القادة  خلص من  هم بين النصر والهزمة ، و معار

ن التجزئة أألنفسهم ، والهزائم هي الهزائم ذاتها ، في الماضي وفي الحاضر و 
عثت م مة  لها صور قد ال ..  ة واالغت ا تنا أجددا.و واالنفصال ، والن ن معر

ارحة. ال ه الليلة  األمس.. وما أش تنا مع اإلفرنج    مع إسرائيل اليوم هي معر

قول الشقير في مقدمة الكتاب :" ال أهد هذ    ا الكتاب إلى المعاصرن و
ين سق بيت المقدس  في العرب واإلسالم وأمرائهم ورؤسائهم...ألن الذمن ملوك 
امهم ال عض فصوله حول بيت المقدس.. ث ستحقون أن يهد أ مة تاب تدور 

ةعلى ملحمة  سبب آخر حملني على  العدول؛  وقفت انت مضمورة في  طول
جوف الكهوف،وشاء القدر أن  تنشر .." ثم يرو قصة عثور أرعة من 

م في  سفل جبل أالمستشرقين  في أواخر القرن التاسع عشر على موقع اثر عظ
ة لرجال ، منقوشة الزتون ؛ مغارة تحت ضع عشرات من األسماء العر و على 

احثو  ات ترجع إلى زمن في الجدران ..وقد توصل ال الملك العادل ن إلى أن الكتا
ي ( تائب الفدائيين الذين 1154/ـه546نور الدين بن زن م) . والرجال هم من 

غيروا على اإلفرنج  ا الجالئهم تمهيد،ان يرسلهم نور الدين إلى بيت المقدس ل
تأسف الشقير أل هف عن بيت المقدس . و ن الظروف لم  تسعفه  للذهاب إلى 

ضيف ".. واليوم  تلوح لي هذه الفرصة  اسلة ، و امهم ال ار أ طال، والستذ األ
امله .فإلى أولئك مالمتواضعة ألعوض عن تقصير ور ا تقصير جيلي  
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طال أهد هذا الكتاب تمجيداً  طال ا األ طال عند لأل لمجهولين، ووفاء لكهف األ
طين  لتحرر بيت المقدس ". أن نظل مرا   سفح جبل الزتون ، وعهدا 

  .1978غداد  - علم واحد وعشرون نجمة-2 

ة .    ب الوحدة العر   يتحدث الشقير في هذا الكتاب عن معاناته في مو
ة  ة الوحدة من نواحيها التارخ قض أنه تعرف  ه  تا عرف  ة و اس والس

فندها .  حوافزهاوالدستورة ، و  ة و ناقش الحجج االنفصال ة ، و   القوم

ه التارخي ، مسيرة الوحدة منذ  فجر التارخ في  يتناول الكتاب في جان
ة هذه اإلمبراطورات التي قامت قبل اإلسالم  د عرو ؤ اإلمبراطورات المتعددة و

د المعنى الحضار والثقافي للقوم ؤ عالج مسائل . و أساس للوحدة ، و ة  ة العر
ة  دعو الكتاب إلى إقامة الدولة العر ة والعنصرة . و ة والمذهب ات الدين األقل
ة  ومة اتحاد المتحدة ،شاملة الوطن العري ، في نظام فدرالي ، على رأسه ح
ه عشرون نجمة ).  ومة قطرة ، ولها (علم واحد ف زة ، تحتها عشرون ح   مر

ة        ار القض اعت ة وفلسطين ،  وفي الكتاب فصل عن الوحدة العر
عالج الكتاب المضمون االجتماعي لدولة الوحدة،  ما  ة.  ة قوم ة قض الفلسطين

ة أن تنهل منها. رة التي يتعين على االشتراك ع الف برز المنا   و
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ة القائمة هي       ة أن الخالفات العر تا د الشقير في  ؤ حجة للوحدة على  و
ثير من األمم والشعوب أاالنفصال . و  ة  ، ف ة تارخ ة وحتم ة علم ق ن الوحدة حق

ات الحاضر، وآمال المستقبل  عد حروب وخالفات . إن تحد تجمعت وتوحدت 
ة  ات الوحدة.إتشد األمة العر   لى  الوحدة وتدعوها إلى تذليل عق

قتصر الكتاب        سعى في مواضع متعددة ال على الجوانبوال  نظرة ،بل 
قها ، ودور  رنامج العمل لتطب ة لميثاق العمل ، و س اد الرئ إلى تحديد الم

ة الوحدة. ادات في تعبئة األمة را   الق

  . 1978غداد  –الطر إلى مؤتمر جنيف   - 3

ه        ان إيجيب الشقير في عن  هذا الكتاب الذ دفع  عة حين  لى المط
مأل اآلفاق، الحدي ان يتردد في ذهن عن ث عن عقد مؤتمر جنيف  بير  سؤال 

عد أن حفلت األجهزة المواطن العري عن مصير  ة الحاضرة  اس المرحلة الس
ار  أخ ة  ة الرسم ة العر ة الكبر التي حصلت عليها القض اس االنتصارات الس

ة على الصعيد الدولي،  وشعار  ة الفلسطين ة والقض ات السالم القائم على العر
ة ، وتحقي المطالب المشروعة للشعب  العدل ، والجالء الكامل عن األرض العر

  الفلسطيني.

ر الشقير        ة  قبل أو حث في نه البد من التعرف على البدا ة، ال النها
قي لمؤتمر جنيف ، والنتائج التي سينتهي  اإلطار الحق ن من اإللمام  حتى نتم
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ة  –في نظره  –ن المرحلة الحاضرة إإليها.  هي امتداد للماضي القرب ، أ معر
ام الستة عام  ة 1967األ قصد المعر ة الحرب نفسها ، بل  المعر عني  . وهو ال 

ة الضارة التي واكبتها في األمم المت اس حدة ، وانتهت إلى هزمة فاضحة . الس
ة المختلفة سإ قوم ن الكشف عن جوانب هذه المعر شف لنا "األرض التي 

ة  ة العر علمنا إلى أين تسير القض اه ". وس عاده وزوا ل أ عليها مؤتمر جنيف 
ة لمؤتمر جنيف ، وما  ة وللشعب  يبّيته، فنر الحقائ الخلف المؤتمر لألمة  العر

و  1967عشر سنوات من العراك بين عامي  تالفلسطيني في مسيرة تجاوز 
ا شامخا لإلنسان العري ، جاء ها حر ت، تخلل1977 ان ب مجيدة ، رسمت خطا ب

عد اني  اسي الب ثير هالخ الس ة دونه  .  والكتاب في مجموعه يرفض التسو
ش السلمي ، أل ذلك االستسالم معنى ن والصلح والمفاوضات واالعتراف والتعا

س موضع مساومة. الوطن ، والوطن ل م    والتسل

ي - 4 ة ،  ة؟ الجامعة العر ح عر يف تص تونس  –ف تكون جامعة ؟ 
اعة والنشر والتوزع _ . – 1979   دار بو سالمة للط

ن أن تطوّ        م يف  لة ، و ر دراسة شاملة عن نشأة الجامعة ومسيرتها الطو
ع قدراتها  ة وتجم ح أداة لخدمة األمة العر اناتها في سبيل بناء الوطن لتص وٕام

ة . وهو يتضمن خبرة ق لوالكتاب محصو  . ا العر ضاها الشقير في خدمة القضا
ة والجماعة األورو ة ) موازنة بين الجامعة العر ة المشتر ة (السوق األورو

ة.تبيّ  قها لألمة العر ة عن تحق ة حققت إنجازات عجزت الجامعة العر   ن أن الثان
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حاول الشقير ، من خالل انتقاده واقع الجامعة العر        ة ، وقصور ميثاقها و
الت الكبر ، أن  ضع ، وعجزها عن اتخاذ قرارات نافذة المفعول في المش

معنى أدق تبديل الجامعة ، و  تصوراً  ضع أهدافاً أإلصالح الجامعة ، أو   ن 
ة لميثاق جديد . اد أساس ة ،  وم اره من واقع تجرته الشخص ستمد أف وهو 

. ره الوحدو   ومن منطل ف

  لرسائل والدراسات والمقاالت األخيرة : ا   –د 

ة  - 1 ة العر ة للدراسات والنشر ، بيروت  –صفحات من القض المؤسسة العر
1979 .  

رات ، التي تبرز اهتمام         الكتاب مجموعة من الرسائل والمقاالت والمذ
ة الشؤون العر  ، من واقع المواطن العاد ، بوصفه قارئاً  القومّة الشقير 

عاً  ة، ومالكاً  للتارخ ، متا ة الدول اس قة في مختلف  للس لتجارب واسعة عم
ة.  ة والدول ادين العر  الم

ومن أمثلة ما حواه الكتاب رسالة إلى مؤتمر القمة في الرا ، وأخر إلى       
حذر فيها  ي  ارتر ووزر الدفاع األمر غداد ، ورسائله إلى السادات و مؤتمر 

ة مع من عوا تور إقب عقد تسو مجموعة ردود على الد سرائيل . والكتاب ينتهي 
ة. ة مصر، وعن الوحدة العر س عوض، يدافع فيها الشقير عن عرو   لو
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ة   - 2   .1981عمان  –خرافات يهود

ة وجهاالت        هو الجزء األول من مؤلف أخير للشقير عنوانه (خرافات يهود
ه العمر ليعر متد  ه في مرضه تم جزءه ة) لم  الثاني ، فظل الجزء األول بين يد

نقحه.   األخير ، يراجعه و

غن التي وجهها على  والكتاب ردّ  م ب المصر في الى الشعب لمة مناح
ادرة السادات .  والشقير يدحض   اً ردّ  11/11/1977 التي  غنمزاعم بعلى م
عتمد على نصوص التوراة في هذا  مأل وًال أالدحض . فهو ينقض بها رسالته ، و

ه السالمإم الى هادعاء اليهود نسبت م عل دحض مزاعم الح التارخي  ,براه و
ثبت  ة أو عرّ ن اليهود شف مؤامرات اليهود على التارخ  و ست عرقا ، و ف ل

ه على  تا عتب الشقير في  ه العرب .  و قة العدو الذ ابتلي  حق القراء 
رن العرب الذين  دعو المف ة ، و ة والتارخ ة الدين لم يتصدوا الدعاءات الصهيون

الح العري موازاً  مان  ون اإل اطلهم. –على األقل  – أن  مان اليهود ب   إل
خلو الكتاب        تبها له في آخر  –على غير عادة الشقير  –و من مقدمة 

مهل اعة ، ألن الموت لم  تب المقد همراحل  الط سطرها ، ف قل جميل  همة صد
ات"   )1(.بر

  

                                                           
ة)1( ، ،خرافات يهود  .9 - 5ص ص    مصدر ساب
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  في مواجهة الصهيونية
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  ..من اإلحساس العفو 

  إلى اإلدراك والوعي 

  

ما عاشه جيله من أبناء فلسطين  ة  عاش الشقير الصراع مع الصهيون
ان  خر عمره ال تبرحها ،آ، وقد ظلت الصور األولى مرتسمة في ذاكرته إلى 

عة من عمره،حين شاء القدر أن ينام ليلة في مستعمرة ال صغيراً  طفالً   يتعد السا
ا لالنضمام إل ة، وهو في طرقه من طولكرم إلى ع عد وفاة أمه، يهود ه  ى أب

عين اليهود، فلم يثر وجودهم أ معنى في نفسه سو أنهم فالحون ر ورأ المزا
ن  ة. ولم  س أجنب ايدر آنذاك أن الزمن يخبئ في في مال ته أحداث صراع ط

بير. ه دور  ون له ف   بين العرب واليهود، س

انتهاء الحرب العالم  م ثم أخذت أفراح العرب  زوال الح ة األولى و
عثت القل في النفوس، ورسمت الوجوم العثماني  اء  تنحسر أمام أن

ة ، وعن وعد  والذهول،مالمح الوجوه ،فقد بدأت الصحف  تتحدث عن الصهيون
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ان  .أالراضي، واقامه الوطن القومي..، والهجرة إلى فلسطين ،وشراء  وربلف و
ستمع إلى حوار الشيوخ الض اسة، ونقاالشقير الفتى  ل، لعين في الس اشهم الطو

انوا ينتهون إ ال، والمطالب وما  الخ ام وآراء حاسمة تصف وعد بلفور  ه من أح ل
المحال واألوهام.  ة    الصهيون

الشقير أثناء زارته األولى للقدس في مطلع العشرنات بخلد  ولم يدر
قعة من الوطن سيدور على حلبتها صراع دامٍ  أن أحداث تارخ   ، وترو هذه ال

  عجيب . 

ون أمام حائ المسجد األقصى  لقد رأ اليهود ، ولمس وجودهم في ي
عرف لهم وجودا وال ير  ا ال  ان في ع عد أن  ت، آمنش لهمهذه المدينة الكبيرة ،

اً  ة  وأهدافها ، وغامضاً فبدا له الجو غر .وعلى الرغم من أن خط الصهيون
انت  س فيها وال إبهام، و انت،حسب ما تنشره الصحف آنذاك، واضحة ال ل

ة إلى إجال ذلك ء العرب عن وطنهم، على الرغم من ستؤد في نهايتها المنطق
ن الشقير وغيره، يتصورون أن هذا ن ن أن يتحق ، فمن المستحيل أم لم 

، منذ فجر التارخ، وهم حدث هذا األمـر في نظرهم.ألن العرب أصحاب الوطن
ة. بناها األكثرة لها عر ان  ال والود . وهذه المدن،والقر والمزارع  والمروج والج

ع قوة إخراجهم منها .   وملكها العرب منذ القدم، وال تستط
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عاد الشقير عن ل ان إ اته  1927بنان عام و بير في ح ة تحول  بدا
ر من عمره . وأخذ الشعور بخطر  ألقاه في خضم العمل الوطني في وقت م
عد التحاقه مأل جوانحه، وقد قو هذا الشعور في نفسه  ة  ة الصهيون  الحر

ته الطالب اليهود في المعهد، و معظمهم من  معهد الحقوق في القدس.ورؤ
فزادت المخاوف والهواجس في نفسه وفي نفوس أقرانه من المهاجرن الجدد، 

ض هؤالء األغراب الذين جاءوا إلى الوطن غطالب المعهد العرب، وتحرك  فيها 
حلوا محل العرب.   ل

قات لجنة شو التي جاءت والح الشقير  ثر أحداث إفلسطين خالل تحق
ة تكشف عن  مطامعها بال م ة الصهيون وارة، وهي تعرض ثورة البراق، أن الحر

ة"، أمام اللجنة، مما قوّ  صورة "قانون  عنده المخاوف على ألول مرة  " قضيتها "
ة ا مصير رة الرسم لتي الوطن .وقد عبرت عن هذه المخاوف إحد فقرات المذ

ان،  1930 إلى لندن عامالفلسطيني عرض فيها الوفد  ة. و المطالب العر
ارة عل راته على النحو التالي: الشقير هو الذ صاغ الع ى حد ما يرو في مذ

ادتنا  ة يؤد إلى إ اسة الصهيون (إن االستمرار في هضم حقوق العرب إكراما للس
اة أو موت "ن المسألة إ عن بالدنا، و  واجالئنا إذا، نما  )1(عندنا هي مسألة ح

امل  ة من شعور مبهم غامض إلى وعي  إحساس الشقير بخطر الصهيون
ه وٕادراك  مد مخال ان هذا الخطر  اة والمصير والوجود و أنه خطر يهدد الح تام 

                                                           
عون عاما )1( ،،  أر  .123ص  مصدر ساب
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المحاماة  في الثالثينات، إلى أن  ، أثناء اشتغاله  دفع الشقير عد يوم ، و يوما 
الجهد جلها أاألولى ،يبذل من  تهيجعل مجابهة هذا الخطر والتصد  له قضي

ان المرء مهدداً ما طعم الكسب والعمل وا والمال والوقت ، " إذْ  في  لرزق إذا 
قائه في وطنه "   )2(. وطنه ، وفي 

ة إلى فلسطين خطراً    رزت الهجرة الصهيون يهدد البلد الصغير  داهماً  و
ان الشقير  ة . و ع موارده الطب مع  -فلسطين ، الضي في مساحته ، الفقير 

راقب تصاعد أرقام  ع األحداث العامة، و ة شعب فلسطين يتا قف ق الهجرة ،و
توقع مصيراً  اً  وجها لوجه أمام خطر مخيف ،و ه العرب في  مأساو ينتهي إل

  فلسطين.

غيوم العاصفة تتجمع في  ة شعر الشقير  ة الثان وخالل الحرب العالم
ا  اء النشا الصهيوني في أمر ه عند سماعه أن األف الدولي، ومأل الفزع قل

مورعام ، 1944ب العمال البرطاني في عامومؤتمر حز  1942ومؤتمر بلت
ان يجمع  ي ترومان. و س األمر ة  أقر مال ومواقف الرئ في الصحف األجنب

ضعها وا ار، و ة من هذه األخ في ملف خاص، فيتعاظم في نفسه اإلحساس ليهود
لو ان تفصيلي أمام اللجنة األن عد أن أدلى بب  -الخطر المقبل. لذلك تراه، 

ة عام  قول  في عن ح الشعب العري الفلسطيني 1946أمر تقرر مصيره، 

                                                           
عون عاما، )2( ، أر  .137ص   مصدر ساب
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ون، والد أسعد حاال  الجالء، وأخشى أن  س  اللجنة : "نحن مهددون  لرئ
ذلك دفن في تراب الوطن، وال أعلم أين فقد  مني، حتى في مماته  ون قبر ، و

  )1(.ل جيلنا "

بيراً   ان وعي الشقير للخطر الصهيوني  ذا  نه من استشراف ، مّ وه
ة التي عاده وحدود مطامعه. لكن، يبدو أن الواقع الذ حدث، وحجم الن  أ

راته التي  قول في مذ انا فوق ما تصور واستشرف .  ها هو  أصابت العرب 
سة  عد ن ان اليهود ال يتجاوزون 1967تبها  . 000: "لقد ولدت في وطني، و

راتي ألر ال، وها50 حوا أنا اليوم أكتب مذ يهود وقد تضاعفوا خمسين مرة، وأص
عرف التارخ اإلنساني مثيال لها.  لقد 2. 500. 000 ة مدة فردة لم  ،  في نس

ه أكثر من  ملكون ف ن اليهود  % اشتروها من مالكين 2ولدت في وطني ولم  
إني أراهم اليوم وقد ملكوا فلسطين من غائبين خالل خمسين سنة خلت.  وها

حر إلى ا لقد ولدت في وطني فوا أضعافها في سيناء والجوالن. لنهر، وأضاال
فرون من وجهنا حين نسير  انوا  يف  ات تمأل سمعي عن جبن اليهود، و ا والح
ة تقصف  في الشوارع والساحات.  ثم امتد لي العمر ألسمع الطائرات اإلسرائيل

رومنا  ومزارعنا، وتسرق مدننا وقرانا، وتشتت شعبنا، و تنهب ثرواتنا، وتصادر 
امة، وتمضي في سة الق   .)1(الحفائر تحت المسجد األقصى " ن

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .265ص  مصدر ساب

عون عاما )1( ، ،أر   المقدمة.   مصدر ساب
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خي                   ع تار   ..تت

ة  ة الصهيون   لنشوء الحر

  

حث مع ودفعت هذه المواجهة المصيرة  ة الشقير إلى ال الصهيون
ة )1(وتطورها، ومعناهاة العنصرة، التارخي ودراسة نشأة هذه الحر .  فالصهيون

عرّ  ة.  فقد عاش اليهود ما  ة استعمارة، غذتها المطامع الدول ة أورو فها، حر
ا مضطهدين، وفرضت  لكن مد هذا االضطهاد غير القيود. عليهم  في أورو

ِص  مجمله، هو تارخ اضطهاد، لم  ي،  ب معروف أو ثابت.  إن التارخ األورو
ه خدماليهود وحدهم الغت ف ة أبرزته و ة الصهيون ألهدافها  ة، بيد أن الحر

شون  ع انوا  ة التي  المرسومة. لقد عزل اليهود أنفسهم وس الشعوب األورو

                                                           
ة فلسطين )1( ،، محاضرات في قض  .14-21ص   مصدر ساب
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ا في  قظة دعوة الحرة في أورو بينها، وأقاموا حولهم أسوارا انطووا وراءها. ومع 
اة اليهود القرن الثامن عشر، وانتشار معاني الحرة واإلخاء وال مساواة أخذت ح

غيرهم من الشعوب.  وراف  تنتقل إلى شيء من التحرر، وتميل إلى االندماج 
ه  ة الخالصة في وقت بدأ االضطهاد ف عض اليهود إلى القوم ذلك انصراف 

ان ضمحل. و ة ودعوتهاالقومّ  يزول و ة الصهيون ة انبثاق الحر ، على ةذلك بدا
رة عودة ال ة ومسفلسطين يهود إلى الرغم من أن ف رة دين ة . أف   لة إله

ة،  ة الصهيون ة اليهود للحر اب استجا وحتى يوضح الشقير أس
عود إلى دراسة المرحلة التا ة،  ةودعوتها القوم ة التي نشأت فيها هذه الحر  ؛رخ

ة االستعمارة فهي عنده مرحلة مدّ  النصف الثاني من القرن التاسع  في الحر
ة الطرق اإلمبراطورة االستعمارةعشر، واال حما ةهتمام  ة،  . فالحر الصهيون

ة االستعمارة ولدت" بتعبير الشقير    .)1("في فراش الحر

لذلك أخذت الدول االستعمارة في تلك الفترة تعمل على مساعدة اليهود    
المقابل أخذت   ة . و طان في فلسطين ، وتشجعهم وتضمن لهم الحما على االست

اليهود في االستيالء  ال ة تحث الدول االستعمارة على االستعانة  مؤلفات اليهود
ة.  ة العثـمان   على البالد العر

                                                           
،،  دفاعا عن فلسطين والجزائر )1(  .104ص  مصدر ساب
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مجيء هر  او ه س ة إلى حر ة الصهيون ة ذات برامج تسل تحولت الحر س
قول الشقير  -تسلفهر  -ووسائل محددة ة  –ما  اس ة الس رة الصهيون واضع الف

ه ( الدول تا ة ) ،في  ة .لكن ل روتشلد هم عصب آو  ة اليهود ة الصهيون الحر
ة ة ن اليهوداعتراضات من اليهود المتدينين ، ألدعوة هرتسل واجهت  ست قوم ل

عودة اليهود إلى (  نه ال يجوز استعجال، وأل عاد) .أإرادة هللا    رض الم

ا الذين قالوا ا ما عاد عض يهود أمر ة ) إها  ة ، و  نه ال توجد (قوم ن إ يهود
ضا أولئك اليهود االذين تفتحت لهم  ة محض ، وعارضها أ ة  عقيدة دين اليهود

  أبواب الحرة ورفع عنهم االضطهاد .

ضيف أن عقد المؤتمر الصهيوني  عه التارخي ، ف واصل الشقير تت و
ان انتقاالً  ال  ة ، وضعتأالمس  األول في  ه لة إلى مرحلة  عمل رة  ف إنشاء ف

عد هذا  ة تكشف مساعيها  قها . ثم أخذت الصهيون الوطن القومي ، ووسائل تحق
ة،  االستعمارة ، ولد الدولة الدول  المؤتمر لد اليهود أنفسهم ، ولد العثمان

ل طرف على الوتر المالئم ، مقدمة مختلف االغراءات والوعود  عازفة عند
زت جهود هرتسل  ة  عد إخفاقه -والخدمات ، وتر على  -عند الدولة العثمان

لترا في الوقت  ة الصهإن ضا داخل الحر حث أ ه ال ان يجر ف ة عن الذ  يون
نه اليهود س م آخر  طة دل على زف دعو اليمما  ،إقل ة المرت ة اليهود قوم

لخص الشقير النشا الصهيوني بين  .فلسطين أنه محاولة  1914و1897و
م  لالست حث عن إقل   طان مع محاوالت تسرب إلى فلسطين .ال
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ة األولى ، وتوزع    ة بنشوب الحرب العالم ة الصهيون وتغير مصير الحر
ة  ة العر ة الحر ة الصهيون رن المتحارين ، وواجهت الحر رجالها بين المعس

ا لناشئة ، وتزايد الجهد الصهيوني ا رة االرت ز على تأكيد ف ا ، وتر في برطان
ة بين الم ة في اتفاق ت فلسطين منطقة دول ة . وقد تر ة والصهيون صالح البرطان

فتها  ة لمواجهة أطماع حل ة الصهيون ا احتضنت الحر و ، لكن برطان س ب سا
ة  تفرنسا . وجر  س وأقطاب الحر ة مفاوضات بين سا وحصل زعماء الصهيون

ومتين الفرن ة في الوقت نفسه على موافقة الح ة على الصهيون طال ة واإل س
ما ازداد  ا المشروع الصهيوني،  ة في أمر في الدعوة إلى نشا زعماء الصهيون

فلسطين  ان اعترافا  صدور وعد بلفور الذ  ز  رتهم . وانتهى هذا النشا المر ف
غته لسون على ص س و ا لليهود ، وواف الرئ    .وطنا قوم

  

  

  

خي في فلسطين ... ز  اطل ح اليهود التار   عم 
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بيرة على االحتجاج ، ود ا على أملك الشقير ثقافة واسعة ، وقدرة 
ة التي  ة الدراس له وساعدته الخلف حث والتنقيب والمراجعة ، صقلت ذلك  ال
اللغة  ه ،ومعرفته الممتازة  ة أب ت أمضاها في مدرسة صهيون ومعهد الحقوق وم

ة في عالم المحاما ليزة، وخبرته الغن   ة وميدان العمل الوطني .اإلن

ح اليهود  أوقد ه له ذلك القدرة على التصد للزعم الصهيوني 
ة  ان القاعدة األساس التارخي في فلسطين ، وعلى دحض هذا المفهوم الذ 

ة اسة الدول ة. في الس   المناصرة للصهيون

أخذ من نصوصها ما وقد  اعتمد في هذا الدحض على التوراة نفسها ، 
ةرأيدعم  فند المزاعم الصهيون    )1(.ه ، و

ة .    ففلسطين هي وطن العرب الكنعانيين الذين خرجوا من الجزرة العر
ماتقول التوراة، هم أول من استوطن بالد فلسطين ، وال توجد أمة  والعرب، على

ة فلسطين  أقدم عمرا  أخر في ا لعالم استوطنت أرضها أرعة آالف سنة وعرو
ة  حت فلسطين (بلد اللبن والعسل) على أيد  من أ قوم أخر .ولقد أص

حضارتهم المزدهرة . أما العبرانيون  فهم غراء ،يدل على ذلك الكنعانيين ، و
لمة انت سيرتهم فيها سيرة تدمير وقتل حتى أصل  (عبراني)، غزوا فلسطين، و

                                                           
ة فلسطين )1( تاب " 20-10صص ،  محاضرات في قض ةيخرافات و ، مصادر  "هود

قة  .سا
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عة لمصر. والن انت دولة رمزة تا مان  ة في عهد سل تيجة التي الدولة اليهود
عين عاما ال  ة س م اليهود الذ دام قرا يخرج بها الشقير من ذلك أن الح
ا لليهود في فلسطين . وقد استمر وجود أهل البالد  ا وال حقا دول عطي حقا تارخ

انت األصليين خال ة التي  غزوات أخر قصر عمرا من أل الغزوة العبران
عد أن  في  واومان اليهود من فلسطين انتشر الر  خرجأتعرضت لها البالد.  و

العالم، وانقطعت صلتهم بها ، ولم يتجاوز عددهم فيها في القرن التاسع عشر 
  فرد. 8000

قول من  هالشقير هذه الحقائ في خط أكد وقد  أمام األمم المتحدة، 
ال والوهاد، وأهلها 1960على منبرها عام  :" ..لقد ملك شعب فلسطين هذه الج

تساءل في معرض رده )1(أقدم عصور التارخ" منذ ئمة فيهاتمرة وداصورة مس ، و
ا الشعوب 1963في األمم المتحدة عام على ادعاءات غولدامئير :(هل قضا

د أن الحضارات شيء  عالمي، وأنه في فلسطين ال يوجد ؤ اآلثار؟"و  تتصل 
عند مفترق العبرانيين، وقد شاء وضع فلسطين الجغرافي أن تكون  آلثار احتكار

   )2(.فيها آثار مختلف األمم والشعوبالطرق في العالم، لذا توافرت 

ه (الشقير اليهود و  وقد خّص  تا ض في  حث مستف ة ب خرافات  اليهود
ة) ة  يهود ة القوم ة وعنصرة في الرد على المزاعم الصهيون ، واعتمد أدلة قوم

                                                           
، ، دفاعا عن فلسطين والجزائر )1(  .36ص  مصدر ساب

، ، فلسطين على منبر األمم المتحدة )2(  .128-126صص   مصدر ساب
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اً  سوا شع انة.والعنصرة،فاليهود ل اع د ، ، بل ات الشعوب األخر  وقد امتزجوا 
س يهود اليوم أحفاد يهود فلسطين  ة بين أقوام مختلفين . لذا ل ما انتشرت اليهود

فلسطين . واالدعاء الصهيوني  ، ا  ن اليهود المهاجرن أوال عالقة ليهود أورو
آراء علماء أعودون إلى  إنما ستعين الشقير  اذب . و اطل  ائهم ادعاء  رض آ
ة غير أجناس لتكذيب ادعاء اليهود األ نهم ينتسبون إلى فلسطين ، فالوحدة الجنس

ا  هود أورو ة ، و ة وجرمان قائمة بينهم ، وهم ينتمون إلى سالالت مختلفة سالف
ة مثالً  ائل  الشرق عض الق هم من أحفاد الخزر.أما في الوطن العري فقد اعتنقت 

ة . انة اليهود ة في الحجاز الد   العر

غن وغيره من زعماء  حتكم الشقير إلى التوراة ليدحض ادعاء ب و
س جداً  م ل م ، فهي تثبت أن إبراه ة االنتساب إلى إبراه لليهود ، بل  الصهيون

ون" أسرها دم " الثاني وجداً آاد  ة  . وانتساب يهود اليوم إلى )1(لإلنسان
ة  عد نحو أرعة آالف عام أكذو واضحة . وقد أطال الشقير العبرانيين القدامى 

اس عن التوراة عامداً  ثير من ،أل في االقت ة " تسللت إلى  ن" الخرافات اليهود
شك  الحقائ التي ال  ه  في تب التارخ والتراث الديني ، وغدت لتكرارها ، أش

ان ال بد من نقدها ومناقشة مضمونها.    صحتها ، ف

  

                                                           
ة )1(  .صدر سابم ،خرافات يهود
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ة عنصر  ة الصهيون   ة ... الحر

ة وٕاسر  ة  ،ائيل توسع   عدوان

  

ه على وقائع الجلسة األولى ، واألخيرة  لمؤتمر  قول الشقير في تعقي
ما تفعل القطة تماماً  21/12/1973جنيف في  ما تفعل ، ، :"انشبت إسرائيل ،

ة  ة المتمثلة في الحر قة األصل شفت من جديد الحق ارزن ... و مخلبين 
ل هذه الخصائص ال ة . و ة ال تخضع للتعديل الصهيون وللتبديل، وال سبيل أخلق

ا هاللخالص منها إال  حتو ان الذ  ه في    )1(لخالص من الك ان رأ ذلكم 
ه عن  اقتناع وتجرة ودراسة  انها إسرائيل . وقد توصل إل ة ، و ة الصهيون الحر

                                                           
، ، الطر إلى جنيف )1(   .247ص  مصدر ساب
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ة اً  نصب عينيها شعاراً   وطول معرفة . لقد وضعت الصهيون ق ◌ً رهي ه سعت لتطب
  عبر السنين ، ذلك هو شعار " إلقاء العرب في الصحراء ".

الغة ، فان ال ة أو م ه هذا دعا ون رأ مراجع والشقير ينفي أن 
ة الكثيرة ، تقول عودوا إلى الصحراء .. : " أن علىالصهيون لك هناالعرب أن 

  " . وطنهم

ة عنده ؛ اخترعت شعار إلقاء اليهود في ال حر وتلك هي قصة الصهيون
هتاناً  ، زوراً  العرب في الصحراء ، فعالً  و   .)1( وعمالً  ، وألقت 

ة  انت وجهة نظر الشقير أن (المعتدلين) من الرجال الصهيون لذلك 
بدد، ألهم األكثر خطراً  األعمال  و األقوالنهم يبنون الدولة  . ون المخاوف 

ة ة  دالً معت ، إذ بدا للناس رجالً فوايزمان من اعقل رجال الصهيون ادته للحر في ق
ة ة ن الأ، ولم يتردد في القول الصهيون ة الصهيون ، داعي للخوف من الحر

اة  أنهم سيتعاونون مع أبناء عمومتهم (العرب ) إلعادة الح ة ، و ة سلم فهي حر
  إلى البالد .

ة ل مناس ان الشقير في  دو ة ، يؤ ة الصهيون عة الحر ه في طب ، رأ
ة  شف عدوان سخر من ادعائهإسرائيل وتوسعيتهاو ة في السالم ، و ا الرغ

                                                           
مة الكبر  )1( ، ، الهز   . 296،ص2ج  مصدر ساب
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ش األمن ذبها وخداعها . ها هو حين والع األدلة والبراهين واألرقام  ثبت  ، و
ة على  موضوع االعتداءات 1955طرح أمام مجلس األمن الدولي عام  اإلسرائيل

عرض قة المتكررة التي لم الجبهة السورة،  ها قرارات عترد سجل االعتداءات السا
ط ردّ االمجلس ، و ة األمم المتحدة . و طردها من عضو مزاعم السالم  على لب 

ه أمام األمم المتحدة عام  ة في خطا قول : " لقد مدت إسرائيل  1960اإلسرائيل ف
امله يدا للسالم، ولكنها يد ملطخة بدماء األبراء ، يد اقتلعت شع من جذوره ا 

ع )1(في وطنه "  ه أمام األمم المتحدة عام . و إن إسرائيل "  1963لن في خطا
اسة  …خلقت ثمرة الحرب ، ونشأت في العدوان  انت الحرب هي أداة الس و

عها إسرائيل " ة التي تت أعمال اإلرهاب قد . و   )2(القوم قدم الشقير  سجال 
م عد التقس مجازر اليهود  ة ، و ة الثان ، واحتالل الصهيوني خالل الحرب العالم

فند مزاعم السالم التي تدعيها   ان دائما  ة وتشرد أهلها . و المدن والقر العر
ستقي من أقوال زعمائها ماإسرائيل في حين تخط للتوسع ،  ا و شف النوا

ة.   التوسع

ه أبناء قومه العرب إلى ما استقر في عقله  وقد عني الشقير دائما بتنب
طب ه من إدراك وعلم  قة إسرائيلعة وقل ة وحق ة الصهيون قول في الرد الحر  .

ظن أن إسرائيل ستكتفي  ان  قة لعدوان  -على من    -1967في األزمة السا

                                                           
، ،دفاعا عن فلسطين والجزائر  )1(   .39ص  مصدر ساب

، ، فلسطين على منبر األمم المتحدة )2(     .40ص  مصدر ساب
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حرب شاملة :"  ة ال  ة أنتم مخطئون فأغارات انتقام نتم ال تعرفون الصهيون
العدوان الذ تم ، ولكنها تتطلع إلى الت وسع ، وأطماعها أن إسرائيل ال تكتفي 

ة " رض أإلى المزد من  نتقد  .)1(فلسطين ، ومن األرض العر اثر هزمة  -و
ر والدناءة ، أأولئك الذين  -1967حزران  خذوا يتحدثون عن الخسة والم

الحديث عن السلوك  تشدقون  اع لصوت الضمير العالمي ، و االنص طالبون  و
قةاأل حق دوانيتها وغدرها ، ولجهلهم إسرائيل وع خالقي ... ينتقدهم لجهلهم 

، "فالحرب هي الغدر ، والغبي الذ ينصاع لقرار مجلس  الحرب خطة وهدفاً 
ون قادرا على القتال "األم لمة أخر منه : "الحرب خدعة وإ  )2(ن حين  سرائيل و

عة " حاجة إلى تحرض )3(ولدت في فراش الخد ست  عتها ، ل طب . إن إسرائيل ، 
سخ)4(صطنع األحداث لتعتد "" دولة ت، فهي  ر الشقير من مطالب . و

قول : " اإلسرائيليين حدود آمنة) وادعائهم الحرص على( األمن اإلسرائيلي ) ف )
ة أصالً  ، فهي هي أقحمت وجودها في الوطن العري، و إسرائيل غازة معتد

ة عن العداء ، وهي تطالب     )4(.العداء " األمن من هذا المسؤول

                                                           
مة الكبر  ) 1( ، ، الهز  .47ص ،1ج  مصدر ساب

 .323ص ،1ج  سه،نفالمصدر  )2(

 .198ص  نفسه،المصدر  )3(

، ،لى جنيف إالطر  )4(  .256ص  مصدر ساب
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   ..عالم الصهيونياإل

  

ة  ة العالم بير أان لخبرة الشقير في ميدان المواجهة مع  الصهيون ثر 
ة والخبيثة في اإلعالم . وقد اهتم  وهو في مطلع  -في تعرفه أساليبها الذ

اب وعلى أبواب النضال الوطني  ة  -الش ل ما تصدره األجهزة اإلعالم قراءة 
ة .    الصهيون

ة منذ عام  في  وهو -لمسواالستعمارة و    ات المتحدة األمر الوال
ة عليها.لذلك اهتم في  -1946 طرة الصهيون ة وس تحيز وسائل اإلعالم األمر

ان جهاز إعالم. ان الفلسطيني أن يوجد للك س الك فأنشأ اإلذاعة ،  مرحلة تأس
ة اإلعالم العري في مواجهة اإلعالم الصهيوني ، وت أهم مانا منه   حمل في إ

ه . ثيرا من النقد الذ وجه إل   سبيل إنشائها 

ان اإلعالم الصهيوني من أخطر األدوات التي استخدمتها  لقد 
ة في ة االس الصهيون ان عونها في هجمتها العنصرة التوسع تعمارة ، ف
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سب الرأ ال ،الحقائ ة عام وتبرر العدوان . ومن أمثلة و ذلك الحملة اإلعالم
زة ة المتحدة قبيل عدوان الخامس ا المر لتي شنتها إسرائيل على الجمهورة العر

ة  ،1967من حزران  فقد ألقت في ذهن الرأ العام الدولي  أن الجمهورة العر
اتت تهدد أمن إسرائيل  المتحدة تدبر عدواناً  على إسرائيل وأن الحشود المصرة 

اتت تكرر في أجهزة اإل ما تلفة في أرجاء العالم ، الم المخعوسالمتها . و وال س
ة ، تعبير الهجوم على إسرائيل " حتى تبرر أ إجراء  ات المتحدة األمر الوال

ر  تتخذه فيبدو عمال مشروعا وموقفا  ا من مواقف الدفاع عن عس ع طب
ل قدراتها النفس أت  ة وع ة في هذه الحملة اإلعالم .ومضت األجهزة اإلسرائيل

ة في الممثل اإلسرائيلي أبواب الدولة ،فلم تترك عاصمة إال طرق فيها  هذه المعر
قول  شعب أن إسرائيل في خطر ، و إل لقوا  ن العرب يردون أن يدمروها ، و

حر ، حتى على الصعيد الداخلي مضت أجهزة اإلعالم اإلسرائيلي  إسرائيل في ال
ا الهجوم العري وتدمير إ س سرائيل ، وتشحن  تلهب ظهر المجتمع اإلسرائيلي 

ار وحيد ، والهجوم اإلسرائيلي لقمع الهجوم  مشاعر اإلسرائيليين لتضعهم أمام خ
ة  العري في مهده إلى اختراع  -عن طر وسائل إعالمها  -وتسعى الصهيون

جها إلى أن تصل إلى مستو اقتناع الرأ العام بها  ة وترو الشعارات  الكاذ
اد يبلغ امستو الح اقتناعا  التي ال تناقش . بل إن األمر  تقائ الثابتة والبديه

ار السائد  ذلك مشوا وراء الت عض الغافلين من العرب أنفسهم ، و بلغ حد اقتناع  
اطيل، وجرفتهم األوهام وأقنعتهم  ة ذلل . من ذلك وقبل األ ك األسس التارخ

اطلة التي  ات حقهم التارخي فيال أرض فلسطين ،  حاول الصهيونيون بها إث
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بير من الرأ العالمي مقتنعاً  عودون إلى أرضهم  حتى غدا قسم  أن اليهود أنما 
.   التي انتزعت منهم بال ح

ة واعتماد   ولعل أوضح األمثلة على قدرات وسائل اإلعالم الصهيون
اطل الذ  روجته وألصقته  إسرائيل قة الشعار ال ه وجه الحق عليها في تشو

وليته ، أال وهو شعار إن العرب ؤ وحملت الشقير خاصة ، مس بزعماء العرب
حرإنما  ر الشقير  )1(يردون إلقاء اليهود في ال م عمه أكثر أ. و نه شعار قد

ات  من أرعين عاماً  ان يتجدد مع الزمن ، وفي المناس ، صنعه اليهود أنفسهم ،و
جه أو  ة .وقد رمى اليهود من وراء ترو اس لى التشهير إل األمر والمواسم  الس

عد أن تطور الصراع  لها ،  ة  ه األمة العر الشعب الفلسطيني ، ثم استهدفوا 
ح الشعار على حد قول الشقير تارخ له -إلى صراع عري  إسرائيلي . وأص
ة ، وما أظن  ة أبدا ة إال بزوال إسرائيل الدولة وٕانهاء الصهيون نه ستكون له نها

ة وتنظ صيب  من هذه الحملة نم . وقد أصاب الشقير أكبر عقيدة وحر
عد أن تخلى عن النشا  ة ، وظلت الحملة تالحقه حتى  ة اإلعالم الصهيون
ة  ل مناس ر العالم في  ة تذ اسي العام . وما فتئت أجهزة اإلعالم الصهيون الس

حر .أن الشقير قد صرّ  أنه يرد إلقاء اليهود في ال   ح 

                                                           
مة الكبر  )1( ، الهز  .286-279صص  ،2ج  ، مصدر ساب
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ة عامة أوالها غايته من التحليل الشقير  لذلك عدّ   هذه المسألة قض
ة  ة الكبر مع إسرائيل والصهيون والدرس على أساس إنها جزء من المعر
ه هذه التهمة ،  ن أول من ألصقت  واالستعمار العالمي. وقد أشار إلى أنه لم 
ذلك ة حملة ، واتهمته بها ،  ه الصهيون ان الحاج أمين أول من شنت عل  فقد 

ة خالل حرب  الدول العر ة 1948ألصقها  ة الفلسطين انت عودة الشخص . و
مفاجأة إلسرائيل، فبدأ العداء الضار لمنظمة 1964دان النشا عام يإلى م

ة حملتها على الشقي زت وسائل اإلعالم الصهيون ة أنه التحرر، ور ر ، متناس
ة الف س القض ة.ل   لسطين

أن الشق  رجع أصل الزعم  حر إلى المؤتمر و ير يرد إلقاء اليهود في ال
ام 1967س من  حزران الصحفي ا لذ عقده في عمان قبل عدوان الخام أ

ة النضال الفلسطيني المنظمة أو هدف  ، فقد أكد للصحفيين أن هدف )1(ثالثة حر
ات التحررة . ولما سأله  هو تحرر الوطن ، مثلها مثل غيرها من الحر

حر الصحفيون عن ، نفى الشقير مصير اإلسرائيليين، وهل سيلقى بهم في ال
يّ  مة أما مصير اإلسرائيليين فهو أمر تقرره األمم المتحدة ذلك ،و ن أنها تهمة قد

ة . وأشار للصحفيين إلى أنه سب له في عام  لة دول اره مش أن  1957اعت
الة ا اسم "و الة تعرف  لعودة "تعمل على اقترح على األمم المتحدة  إنشاء و

ة مستعدة أ، و اإلسرائيليين إلى مواطنهم األولىتسهيل إعادة  ن الدول العر

                                                           
مة الكبر  )1( ، ، الهز  .289-286ص، ص  2ج  مصدر ساب
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الة . ولما ألح الصحفيون في السؤال ة هذه الو قال الشقير  للمساهمة في ميزان
ن لليهود الفلسطينيين ال م ذلك يهود البالد :"نحن نقاوم الصهيونيين، و قاء، و

ة اقو . أما اليهود االعر عودون ل حر  ال حر و ال ما جاؤوا؛ لقد جاؤوا  عودون  ، ن ف
ان  عودتهم ". تلك قصة هذا الشعار الزائف ، وما  ونحن مستعدون للمساهمة 

اً  ، أو مثيرا له أمره غر ات . لكن الغرب والمثير أن تخترق عن الشقير دعا
ر ، وال يت صدقون التزو عض العرب ، ف عضهم في العدو الصهيوني عقول  ردد 

ة ) :" هذه نتيجة  مة ورجاحة وعقالن ح قول اليهود ( أننا نرد إلقاء خطبنا  أن 
حر".  ال   اليهود 
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   ..ان الصهيونيـهذا الكي

  ول ..وال اعترافـال قب

   

ان الصهيوني االستعمارة،  عة الك أدرك الشقير بوضوح وجالء طب
ان موقفه ه وال ، حاسماً ثابتاً  موقفاً ، منه ، على مد سنوات عمره ف س ف ، ال ل

  موارة .

ة عن لة ولم تشوش الرؤ ه دلم تزعزعه العثرات عبر المسيرة الطو
سات الكثيرة  ةالمال ة الفلسطين ان رافضا لهذا الوجود التي رافقت القض  .

راً الدخيل االستعمار  ه  ،  ومن سالم وأمنعل ش  ، فهو ادعاءه الح في الع
عد على حراب الشعب الفلسطيني ني، عدواني بُ  ان عنصر  القوة  ، وزرع 
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اقتالع هذا الشعب من أرضه وقد عبر في موقفه هذا عن موقف الشعب 
عي بوطنه . مة ، وتعلقه الطب فطرته السل   الفلسطيني ، 

ة تسعى للتفاهم مع الشعب الفلسطيني ،    ة منذ البدا انت الصهيون لقد 
ة تو  قي مع مسؤول فلسطيني يرضى بذلك ، فلم تفلح ولم تلتلبذل الجهود المضن

 رفض الشعب الفلسطيني مبدأ المفاوضات طوال أعوام نضاله الوطني راجعاً  ن
اإلنسان اليهود ) أمر محرّ  أن االجتماع (  مانه  قينه أن التجمع إلى إ م بل ل

طاني ، يهدف إلى إ اسي في فلسطين هو تجمع احتالل است جالء اليهود الس
قول الشقير في هذا الشان الشعب الفلسطيني صاحب الح الشرعي عن وط نه و

ة إذ ال ( ان الغرض الحصول على موافقة العرب واعترافهم بإنشاء الدولة اليهود
ة أن تقوم لها قائمة  ن للدولة اليهود إال إذا  -في الماضي أو في المستقبل  -م
س  ملك التنازل عن الوطن ألن اعترف العرب بها ... ) لذلك"  ل هناك من 

ه ، بل هو وطن ا ش عل ع ملكه من  ال المقبلة على مرّ الوطن ال  الزمن  ألج
".)1(   

ة تجسيدا لهذا الموقف الحازم الثابت من      انت ممارسات الشقير العمل  و
ة فه ة والتوسع عته العدوان ة الواضحة لطب ان الصهيوني ، وتعبيرا عن الرؤ ا الك

الوفد  هو يرفض اقتراح الوس الدولي الكونت برنا دوت بلقاء غير رسمي مع

                                                           
ة فلسطين )1( ،،  محاضرات في قض  .74ص   مصدر ساب
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عد زوال الدولةأا على ، مصرّ  1949دس عام اليهود إلى رو   نه ال لقاء إال 
ةالي ة  1958، وفي عام  )1(هود لة " الفلسطين ة " المش دعا األمم المتحدة إلى تسو
اشرة أو غي ، اشرة ، بل بإعادة النظر في ال عن طر المفاوضات الم ر الم

قى ) خل إسرائيل ونبذ . وقال في خطاب آخر له )2(شعار ( إسرائيل وجدت لت
فرد   ، وأمنها:"إن وجود إسرائيل فرد في نوعه  1959لمتحدة عام األمم ا أمام

س بوسع معاد لها ، وقامت على االغتصابعالم ي ،  قامت ففي نوعه ، ول
عترفوا الع ا تهمة  )3("اغتصاب وطنهمرب أن  ضا ناف قول في هذا الخطاب أ و

ة في قلب بالدنا .. ام دولة يهود نه موقف يتف مع إالحقدعلىاليهود:"..نرفض  ق
  األمم المتحدة في نصه وروحه " ميثاق

)4(.  

ادة   ح الس سخرالشقير من االدعاء اإلسرائيلي ` قول من و و األمن و
ه  1960عام على منبر األمم المتحدة  : "إن ح الفلسطينيين في وطنهم ال تحج

طرد المواطنين إدواعي األمن اإلسرائيلي ، ف ن الدولة التي ال يتوافر لها األمن إال 
ات الدولة .. إن األمر الواقع ال  أخالق ست لها مقومات  الدولة ، وال تتمتع  ل

                                                           
عون عاما  )1( ، ،أر  .298ص  مصدر ساب

ة )2( ا عر ،،  قضا  .110-109صص   مصدر ساب

 .266ص ، المصدر نفسه )3(

 .274ص ،نفسهالمصدر  )4(
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ن قبوله من غير تحقي دقي  ع شعار األمر الواقع شع ...م ار استعمار نا
قول للمجتمع الدولي :"أن ال سالم مع  .)1(من فلسفة االستعمار الغري .." و

م األمر الواقع.أل ار أمام ون منها.. والخ ن األمر الواقع هو سبب األزمة التي تش
ة  ش مع الصهيون ش مع العدوان وال تعا ون هناك تعا واحد من  اثنين  ، لن 

حر ا ال نرد أن نلقيإنن ال ظل الالجئون في   ، ولكننا لن نرضى أناليهود 
ام، وأن تظل إسرائيل الدولة في وطننا .مفتاح األزمة هو عودة أبناء فلسطين  الخ

دعا  -والسالم القائم على العدل .وعودة اليهود إلى مواطنم األولى إلى فلسطين،
ه    )1(.ال يتحق إال بهذا " -يزنهاورأإل

رفضا قاطعا الدعوة إلى التفاوض مع إسرائيل. وقد رفض الشقير  
ة هدّ  ن التفاوض مع حر م نه التفاوض مع  ة، والة، توسعّ امة، عدوانّ ألنه"ال  م
ة، ألنها تخل االزدو  اسة الصهيون ن التفاوض  .اج في الوالءس م مع إسرائيل وال 

ه إلى أسا النس ة إلى عقائدهما فحسب. بل و النس ة، ال   ليبهماوالصهيون
ضا م، وطرقهووسائلهما. فأهدافهما ال مشروعة  وال.ا ووسائلهما ال مشروعة أ

ة وٕاسرائيل  وطرقهما تست االضطهاد وتخل  ثيررب أن أساليب الصهيون
ة" ان شديد الحسم في ش )1(الالسام سمح أو شدة، وال  ن المفاوضات، يرفضها 

                                                           
عون عاما )1 ( ، ،أر  .435ص  مصدر ساب

 .437ص ،نفسهالمصدر  )2(

، ، فلسطين على المنبر األمم المتحدة )1(  .99ص  مصدر ساب
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ير بها من أحد من العربقبولها و  ابن. فهو يالتف ان الوفود ر للرد عندما سأل أ إي
اشرة مع  إسرائيل  ة في األمم المتحدة عن مد استعدادها للمفاوضات الم العر
ست  قوة: "أنا صاحب الح في الجواب، ول قول  ة،  و قصد الوصول إلى تسو

ة،  ولم يولد ذلك العري ة عن   الدول العر ا ة ن ة تسو قبل أ الشعب الذ 
اشرة لتحرر .. إن العرب مستعدون للمفا الفلسطيني ولما  )2(فلسطين "وضة الم

عد تحرر فلسطين، ردإسأل  قى للمفاوضات  ان عما ي حث  ي الشقير :"ن
انة حقوق المواطنين الشرعيين من اليهود".   الضمانات الدستورة لص

المرصاد  ة من هـذا المنطل وقف  الشقير  ة أو عر لكل دعوة فلسطين
ةإ أوا إلى قبول األمر الواقع. دعو ت سمى عندها ( اإليجاب : لقد الح أن )لى ما 

ة)  ، سا الحاكمة في أواخر األرعيناتهذه  أخذت تسود األو موجة (اإليجاب
ه  ول لوزان  الذ ألحقت  ع بروتو ة وتوق ان االتصال بلجنة التوفي الدول و

ة)،  م أول خطوات (اإليجاب عد اتهام العرب، على مد ثالثين و"خرطة التقس
ة إسرافاً  اس ثيرا من الحلول الس أنهم رفضوا  عد فوات وتطرفاً  عاما   ، ولكنهم 

عودو  طالبوا  بتنفيذ ما رفضوا "الوقت    )1(.ن ل

                                                           
عون عاما )2( ، ،أر   .501ص  مصدر ساب

 
عون  )1( ، ،عاماأر  .313  مصدر ساب
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ة) التي سادت في  اً رّ مُ  ذلك وجه الشقير نقداً  اسة  (اإليجاب لمواقف الس
ار دعات ان من  يّ مطلع الخمسينات، و  ن أنهاها وأنصارها نور السعيد،و

ليز وتحالفه معهم.   أخفقت، على الرغم من صداقة نور السعيد لإلن

ان موقف الشقير متشدداً   فاً  و من الدعوة إلى قبول األمر الواقع  عن
اسة المراحل ، ألن على ادل بين العرب وٕاسرائيل . وهاجم س  أساس االحترام المت

ة ونهايتها.ولن المرحلة األولى في تص ة الفلسطين ة القض عدها انتقال ف ون  
ان ذلك :"إلى مرحلة أخر  قول  في ب ة ال تنتهي  ،   ة، إفالقض المرحلة النهائ ال 

ة  ة تكون تصف مرحلـة التحرر واالستقالل ولكن المرحلة حينما تنتهي المراحل التال
اقي) إلى الع ال ة ونحن لو سلمنا ( ة الوطن اقي. ولذلك  فان ا دو. لم يبللقض ل

اسة  ) لها معنى واحد، هي أن  المراحل مع  إسرائيل ، وتحت شعار(خذس وأع
ه ، و ن عطيها ما ترد أن نعطيها . واألخذ والعطاء في نأخذ من إسرائيل ما تعط

ون الوطن ع هذه األحوال هو على حساب الوطن.. وحاشا  أن  محل  جم
عد هزمة حزران  )2(طاء"مساومة، وموضع أخذ وع طفت على السطح  1967و

االعتراف  بإسرائيل واقامة حدود آمنة ،وأخذت الدول تصرحات أخر ترضى 
عد  ة ، ورفع شعار " إزالة آثار العدوان "  ة السلم ة تعزز االتجاه إلى التسو العر

ان الشعار لشقير ، . لهذا انطل اإسرائيل وتحرر فلسطين" "تدميرمن قبل أ ن 
نتقده،  المبدئي  منو من موقفه الثابت  ان الصهيوني، يهاجم هذا االتجاه و الك

                                                           
، ،الطر إلى جنيف )2(  .210ص   مصدر ساب
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حاره،منذ أن ظهرت بوادره أول مرة في اجتمـاع ة العرب في  و وزراء الخارج
ت اعها " إلزالة آثار  الكو حث العدوان اإلسرائيلي ، ووضع الخطة التي يجب ات ل

ان هذا االجتما عد الكارثة ساده جو العدوان". لقد  ه "أول لقاء عري  ع  برأ
ة " التي قوامها تجنب )1("الهزمة بدال من العزمة  اسة اإليجاب ، شعاره "الس

ة  منط التسو ة العالم الدولي  الحديث عن التحرر والتصد   إلسرائيل ومخاط
ة أو  ة السلم ش السلمي ، ومطال اد التعا ثاقها،بإزالة ألمم المتحدة، وفقا لميام

  آثار العدوان . 

الخرطوم، حيث ف الشقير من هذا االتجاه العام في مؤتمر قمة وزاد تخوّ   
عاد القتال، والى عدم الموافقة على قطع العالقات مع الدول  ساد االتجاه إلى است
ل دعم ة المجردة من  اس  التي ساندت العدوان ، واالقتصار على المساعي الس

ه أمام  المؤتمر. وقد عبر وقوة  الشقير عن تشاؤمه ورفضه لهذا االتجاه في خطا
مثل ين أنه ال   خيرا إلى إزالة، والينتهي أإرادة األمة ورغبتها  في النضال و
طة في جوانبالعدوان واالحتالل المقابل قدم للمؤتمر خطة بديلة مترا  ها، و

اسة ة والس رة واالقتصاد ة على ، وأعلن إصرار منظمة التالعس حرر الفلسطين
ان الصهي قضيتها وعن موقفها من الك مانها  ة المعبرة عن إ اد التال  ونيالم

ش:العدواني  وال اعتراف، وعدم الموافقة على  ،مفاوضات، وال ال صلح، وال تعا
ة . وشعب فل ة القض ة تؤد إلى تصف قرر مصيره أ تسو سطين هو الذ 

                                                           
مة الكبر  )1( ، ، الهز  .37،ص2ج  مصدر ساب
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يّ )1(بنفسه ؤساء في ذلك المؤتمر أن هذا الموقف الثابت لمنظمة ن للملوك والر . و
األخطار التي يتعرض لها الشعب العري، بل  س نتيجة عناد وجهل  التحرر ل

عة إسرائ طب لة  حه تقديرات مدروسة  وخبرة طو يل ، فإسرائيل ترد ثمنا لعودة  نت
ة القض ة وتصف ة النهائ ة والقطاع، والثمن هو التسو ة الضفة الغر ة الفلسطين

.  

رة المنظمة   ان إصرار الشقير على (الالءات) التي وردت في مذ و
اً  ه من مؤتمر القمة سب عد في انسحا ، وٕاعالنه في المؤتمر الصحفي الذ عقده 

ع أن تشارك في تحمل  ذلك أن المنظمة انسحبت من المؤتمر " ألنها ال تستط
ة االتجاه الع ه المامسؤول هم لموضوع لوك والرؤساء في معالجتم الذ سار عل
قرار مجلس األمن رقم  )2(إزالة آثار العدوان" ان أول صوت عري يندد   242و
عيد صدوره. هو صوت منظمة  التحرر في المؤتمر الصحفي الذ عقده الشقير 

ة مجلس األمن في هذا القرار  ة، واستجا ة السلم فاتجاه األمم المتحدة" إلى التسو
ان أمراً للدعوة  اً  إلى "سالم دائم عادل"  ع تطلعوا ، ما دام العرب أنفسهم قد  طب

ان تنديده بهذا القرار ورفضه  ة  و ة السلم في مؤتمر الخرطوم، إلى هذه التسو
له قائمين على أساس رفضه األصلي لوجود إسرائيل والقرار قد أعطى إسرائيل 

ة والقرار .ما ترد، وأعطى أقل مما يردون مر أكث ة الفلسطين املة للقض ة   تصف

                                                           
مة الكبر  )1( ،،  الهز  .197-190ص ،2ج  مصدر ساب
 .222،ص2ج  ،المصدر نفسه )2(
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اً  وطناً  املة للصراعوشع ة  العري اإلسرائيلي. وقد حق إلسرائيل  ، وتصف
انسحاب  المفاوضة والصلح .وهو قرار  استصدار قرار  مطالبها التي تتطلع إليها 

امل ، عني غير   التنازل عن في زمن غير محدد، ووف شرو  الغالب.وهذا 
   )1(ةاألرض الفلسطين

عد حرب لم الشقير وأثار آو  م العري  قبل الح قرارا  1973رمضان ه أن 
النصر الم1967أملته هزمة  دماء ، فيتساءل" أين ذهبنا  ر و جيد في أكتو

ر الدخول في مرحلة  )2(شهدائه؟ عد حرب أكتو ان من المنطقي  ضيف :"  .ثم 
اسة  س هو أن سيرة الس رمة، ولكن الع المرحلةالععززة  ة ازدادت التصاقا   ر
التراجع القومي،ومدرس دأ عهد جديد  قة ، و اد وأسس  ةالسا جديدة تقوم على م

ة أخذت  ة ، السلم م ، وتحت شعار التسو التمهيد لهذه المفاه جديدة، بدأت  
ش معها واالعتراف ادتها، تعلن  عزمها على مصالحة إسرائيل والتعا و  س

ة م م ) مع أن  (حدودهااالقل . وقد بدأ )1(وطنناهذه أرضنا . (وحدودها) في صم
صدور القرار القرار 338عمل هذه المدرسة  ، على االعتراف 242الذ ينص، 

  ، وحرة المالحة.  ةمنوالصلح. والحدود اآل

                                                           
، ، الطر إلى جنيف )1(  .67-65صص   مصدر ساب

مة )2( ،مصدر سا ،من القمة إلى الهز  .132ص  ب

مة )1( ، ، من القمة إلى الهز  .181-180ص  مصدر ساب
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ردّ  ل حرب ال بد أن  و عد حرب رمضان قائال "إن  على دعاة الصلح 
ارخ اإلنساني حرا قامت من أجل الوطن صلح، ولكن هل عرف التإلى تنتهي 

ان الخالف بين شعبين على  وانتهت إلى صلح بين الغالب والمغلوب ..حراً 
امله، وجوهر الخالف هل هذا الوطن لهذا الشعب أم لذاك؟ وال نجد  الوطن 

 تصالحاتحارا ثم  حادثة واحدة في التارخ اختلف  فيها قومان على وطن واحد،
ه هذا الشعب  لذعلى الوطن،ي ائه وأجدادهاتنازل ف  …ك الشعب عن وطن آ

انت القاعدة فيها على أساس الحفا على التراب  ع المفاوضات في التارخ  وجم
ن الوطن موضع خالف أوجدال . امله، ولم   ،الفلسطيني فمن هو الوطني 

ع أن يتنازل عن الوطن، وأن ستط ملك، أو   فاوض ومن هو العري الذ 
اشرة؟،  اشرة أو غير م انت المفاوضات م المحتلين على هذا األساس، سواء 

قرر عبثاً اوالمواطن العري ال ينسى أن مؤتمر القمة في  اً  قراراً  لخرطوم لم  ، عاطف
ان قراراً  اً  ولكنه  ن التساهل فيها أو  قوم م ة ال  التنازل قوم على أسس وطن

ذلك في عاما  30أ المفاوضات طوال عنها وقد رفض الشعب الفلسطيني مبد و
اً  .1954وعام1949وفي مؤتمر لوزان  ،1939مؤتمر لندن  ان عجي عد  ولذلك 

لة، م العري أنه مستعد للمف هذه المسيرة الطو علن الح وضات مع اأن 
  .)1(إسرائيل"
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ل  ان الصهيوني وخبرته الطو الك قة  ة في التصد ودفعته معرفته العم
م العري الذ أخذ يهلل لعقد مؤتمر جنيف ( فورا) رة من اله إلى السخ لح

لمة (فورا) قد  م أن  طمعا  في أن تنسحب إسرائيل،  دون أن يدر هذا الح
، ففي الجلسة األولى واألخيرة وأعواماً  تعني التعامل الدولي أعواماً 

م أن أساسلأكد األمين العام  21/12/1973في ورت فالدها  ألمم المتحدة 
قوم على قرار  ومعنى ذلك في نظر الشقير "تفنيد  ،338و242االجتماع 

أن ة  ة وتحقي الحقوق  لتصرحات عر ة الفلسطين حث جوهر القض المؤتمر سي
مة )2(ة المشروعة للشعب الفلسطيني "الوطن عد الجلسة اليت م  وقد أعلن فالدها

ان الكاسب الوحيد قول ال -تأجيل المؤتمر، و شقير هو إسرائيل ، التي ما 
  قامة المستوطنات . إ احتالل األرض و  استمرت في

ان مؤتمر جنيف موضع دراسة  الشقير  وتحل     ضين وقد يو له المستف
ه عدة أمور سرائيلي في المؤتمر ، والذ طرح أثار اهتمامه خطاب الوزراال ف

ة ت رفضها، والوزر منها المفاوضات والسالم ...وهي أمور ظلت الدول العر
ان يدعو إلى ا طرحها على أنها غرض المؤتمر و ر ناإلسرائيلي  قالب في الف

ه من الرفض إلى القبول ،ومن النضال إلى االستسالم  القومي العري ،يتحول ف
طان  ح االست ص ومن هدف التحرر إلى الصلح مع العدو والدخيل ،حتى 

انت أول  اللقاء خطوة في هذا االنقالب هو االستعمار هو الوطن الشرعي  "و

                                                           

 .234ص ،المصدر نفسه )1(
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، )1(اسمه الدولي : مؤتمر السالم " العري اليهود في مؤتمر جنيف ؛ مؤتمر
ه الوزر اإلسرائيلي عن السالم الذ ترده لخص الشقير ما تحدث  إسرائيل  و

ع غي للمواطن العري أن  قول " وهذا ما ين عرف إلى أين تسير هو ة الدب ل لوماس
ة"العر ة العر القض فترض زارات ومؤ  )2(ة  ات ر تمفتصور إسرائيل للسالم 

ادلة ة ومنافع مت الجامعة  ، بل ومساهمة إسرائيل هي نشاطاتومصالح مشتر
ع  ة . والمواض ما سرد  ، على حددة السالمها معاهالتي يجب أن تتضمنالعر

ل صور  ة إسرائيل . هي القضاء على   والحصار  المقاطعة، و  العداوةوزر خارج
القانوني ،  جاء إلى القوة في العالقات ، مع االعترافتتتضمن عدم اإللوأن ، 

ادة ل طرف ، ووحدة التراب الوطني ، والس ة .. وفي اإل واحترام استقالل  م قل
ة ة المشار عي إلسرائيل والدول العر ح من الطب ص في منظمات  إطار السالم 

ة اإل ة "التنم م   .)1(قل

ان الصهيوني. وقد عبر  وظل الشقير ثابتاً  على موقفه من وجود الك
ع  قوة ووضوح وحزم في رسالته إلى مؤتمر القمة العري السا عن هذا الموقف 

عد حرب * 9741  في الرا ة الكبر  ، وعلى  1973، فعدد األخطاء العر
ا ، والتراجع عن سالح النف والتحركمع  رأسها التعامل اسي المستمد  أمر الس

                                                           
، ،الطر إلى جنيف )1(  .250ص  مصدر ساب
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ة المروجة للقرار  من الهزمة ال ، وخطأ االشتراك  242النصر . ودحض الدعا
يّ ، في مؤتمر جنيف ة و ة الفلسطين اد القض له ال يتف مع م ن أن ذلك 

خالف مقررات مؤتمر الجزائر  جعل من المستحيل تنفيذ المرحلة  1973و ، و
ة التي حددها مؤتمر الجزائر الكفاح المسلح هو طر التحرر عند ف النضال

ة في مواجهة المحتل الصهيوني  الشقير ، وال جدو في اس الوسائل الس
  الغاصب .

الم " وذلك رأ الشقير ومعتقده الراسخ  " إسرائيل هذه ال سالم معها وال 
ه ( الطر إلى جنيف ) خصصه للرد على القائلين  تا ، وهو عنوان فصل في 

ستأنف جلساتهى مؤتالذهاب إل عد أن  إلى االعتراف  ولدحض الدعوة ،مر جنيف 
ون واقعيينبإسرائيل ما دامت األ ة تعترف بها ، وحتى ن وحضارين ،  سره الدول

ست ملك اطل ، ألن فلسطين ملك شعبها ول األمم  وٕانسانيين ، فهذا الكالم ال
هي  ن فلسطينأالعرب  ن االعتراف العري بإسرائيل معناه اعترافالمتحدة ، وأل

الغزوأالوطن التارخي لليهود ، و  ه عن ح .... " االعتراف  عودون إل  نهم 
 ن الدعوةإ. )1(ون الدولي اسمه : االستسالم "واالحتالل له عنوان واحد في القان

ون الهدف من السالم اطلة ، " فحينما  ش السلمي مع إسرائيل دعوة   إلى التعا
قاء االحتالل   .)2(فذلك هو االستسالم "والعدوان ،  هو 

                                                           
، ، الطر إلى جنيف )1(  .208ص  مصدر ساب
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ه على إعالن أنور     غن الذ رد  م ب وتناول الشقير خطاب مناح
شف عن  السادات التحليل والدراسة ألنه   عزمه على زارة القدس ، وتناوله 

العدواني الرهيب ، فهو يدعو إلى تناسي الماضي والنظر إلى  مواطن الخطر
ة إذ " ال بد  من االلتفاف إلى الماضي ، ألن تصف المستقبل ، وفي ذلك ة للقض

ين إسرائيل ة بيننا و   .)3(تقوم على الماضي " القض

د أن  ؤ فيد ، و امب د ع الشقير المراحل التي رافقت مفاوضات  تا و
وضح للسادات في رسالة وجهها ة . و صلحون للمفاوضات الدبلوماس  اليهود ال 

ه أمالً  قاف الم إل عتهافاوضات ومفي إ ه عن متا ة إ، )1(حاولة منه لتثن ن التسو
ة، وتهدد  ة الفلسطين حذره من العواقبالمقبلة تتجاهل القض  ،سيناء ذاتها ، و

د له أن إسرائيل  ؤ ة ، و ومن مصير العزلة عن الوطن العري لو وقعت التسو
حة ا . هي الرا   ومعها أمر

س األ رة الشقير إلى الرئ ع المعاهدةوحملت مذ ارتر ، وقبل توق ي   مر
ة ةالمصرة اإلسرائيل ة للتسو فهي  ، الرأ العري الشعبي في المقترحات األمر

انت تحلم ل مطامع إسرائيل التي  ة تحق  ة إسرائيل قها  " في الواقع تسو بتحق
ة القرن ".   عند نها

                                                           
ة )3( ، ، خرافات يهود   .18-15صص   مصدر ساب
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رة المفاوضات والت وخالصة القول ، ظل الشقير رافضاً    ش ، مؤمنا ف عا
ة تهديداً أ أن في الصهيون ش مع اسرائيل اسطورة ، و ة  ن التعا قاء الحر ل

ة . وقد  ة العر ة خطواتها في أالقوم ة ، ومراق فنى عمره في مواجهة هذه الحر
من آالسعي القامة ( الوطن القومي ) ، وٕانشاء اسرائيل ، وتوسعها . ومن هنا 

ة هائلة أ ه حر األن " الصهيون موال والرجال والعلماء والحقد واإلصرار ، معززة 
ة قاء هو لواحد من أو  ,حتى في معزل عن مساندة االستعمار واالمبرال ن ال

ة الع ة ، االثنين : القوم ة "أر ة الصهيون   )2(و الحر

  

  

  .. موازنة مرة

  

ة، ووضع األمور في نصابهاواجه الشقير الحقائ  درك ، أ، و بواقع
ستهن بها الوع متها . أي والممارسة ، قدرة العدو الصهيوني ، ولم  قلل من ق و 
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ثيراً  ان  مرار  و ة الفلسطينة قبل عام  ةما يوازن ،  ة الوطن ادة الحر ، بين ق
ة ، فيجد البون شاسعاً  1948 ة الصهيون ادة الحر ان الشعب الفلسطيني  وق . لقد 

ة ، ، برأ الشقير ،  المثل األعلى في ال ة واالخالص والبذل والتضح وطن
ة . لكن  وتشهد على ذلك ثوراته الكثيره المتواصله على االستعمار والصهيون
ة الضخمة التي فرضت عليها  ة لم تكن مؤهله للمعر ة الفلسطين ادة الوطن الق

ان عليها  ة التي  ة أوللغزوة الطاغ ة الفلسطين ن تتصد لها " لم تكن الحر
اً منظمة ذات خ ان التحرك  الوطني عفو اً  طة مدروسة واضحة و ، تثيره  عاطف

ه . وفي معظم األأ ان الشعب هو حداث الهجرة واالستفزازات  الصهيون حوال 
ة ، و ة الوطن قود الحر شهد الشقير لموسى  )1(قود معها زعماءه وقادته "الذ  و

الت م البالد منذ اوائل العشرنات  ة اظم الحسيني ، زع ة والوطن قو وسالمة الن
فؤاً  ذلك  ، ولكنه ال يجده  ة . و ة الصهيون م الحر ان يومئذ زع لوايزمن ، الذ 

ة . ة الفلسطين ادة الوطن   انت حال غيره من رجاالت الق

ة والدول    ة العالم اليهود ه مسنودة  ه الصهيون انت ف وفي الوقت الذ 
ان  العالمان العر  ي واالسالمي من حول فلسطين ، ال طول لهما االستعمارة ، 

ة  وال حول ، يرزخان تحت اغالل االستعمار والنفوذ االجنبي . وفي مقابل الحر
ة مجهزة  بوسائل  ة منظمة عالم ة حر ة وقفت الصهيون ة البدائ ة الفلسطين الوطن

ة في فلسطي الة اليهود انت الو ة ضخمة . و ن اإلعالم ،تساندها مؤسسات مال
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صراحة  ا تعلن  ومة لها ميزانيتها ودوائرها ونشاطها ، ووراءها برطان ح ه  أش
ة هي س ة ، وتسهيل انتقال األراضي  املة أن مهمتها الرئ ع الهجرة اليهود تشج

لليهود ، ووضع البالد تحت ظروف تسهل إنشاء انتقال الوطن القومي اليهود 
   .  

ضعة أشهر   1929البراق سنة  ، اثر نشوب ثورةلقد أمضى الشقير   ،
ة التي تؤلف  تب في جردة ( مرآة الشرق ) عن  المؤسسات اليهود وهو 

ة للمجتمعمجموع س اة الرئ ة الح اليهود في زراعته وصناعته ، وفي  ها ش
ان مقصده الدائم من وراء ذلك  استه . و اته ، وفي إعالمه وس مستعمراته وعصا

ح المسار الوطني ، تعرف أبناء  وطنه ب هذا العدو الخطر ، ومحاولة تصح
عناصر القوة  واالستمرار ،  ة  ة الوطن مد الحر ل ما  ة في اإلفادة من  والرغ

ان مأخوذاً  ة منظمة  ولو  ة شعب ا من العدو . لهذا يتساءل : "لم ال تكون لنا ج
فعل اليهود ؟ ول ة مما  ة ) و(إسالم ة عالم ة ) تمدنا ، ال تكون لنا (عر  عالم

اتنا في وطننا لنا ، على غرار ما تفعل  وحصناً  ، وتكون درعاً وتقو صمودنا وث
ة في بناء الوطن القومي اليهود وحمايته ورعايته ؟" ة العالم   . )1(اليهود

ة  ة نام ة منظمة ، قوة دينام ة قوة عالم ة الصهيون انت الحر ذا  وه
ة مندفعة ، و ة تتراجع أمامها شبرا شبرا . متطورة ، متحر ة العر انت الحر
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ة في الثالثينات ،  ة الوطن ولم لم يجد الشقير جديدًا, حتى مع تصاعد الحر
ح والكلمة  ر الصح ه هذا ، فقد ملك الحزب الف غير ظهور حزب االستقالل رأ
ة ات األراضي والبنوك وأجهزة الدعا انت تملك شر ة   الشجاعة ، لكن الصهيون

ة ة القوم ا م الشعبي والج   .والتنظ

تب   ه إلنشاء الم ة خالل سع ولمس الشقير عدم التكافؤ في المعر
ة 1945العري في واشنطن عام  ل قواها للمعر ة تعبئ  انت الصهيون . فقد 

ة فرصة الستد ار عطف العالم ر المقبلة الحاسمة ، وتجد في الفوضى  األورو
, الخبرةن واقامة الدولة ، وتملك لتحقي ذلك المال و اليهود إلى فلسطي هجيرلت

ه تعذر  ا ، في وقت ف ا وأمر ح القوة في أورو طرة على مفات والقدرة على الس
ورك ، واحتار في  تب في واشنطن أو نيو الم ان الئ  على الشقير إيجاد م

ة ، وشحا إيجاد تب العري في وزارة العدل األمر في يده  لسبيل لتسجيل الم
ة عن وسائل اإلعالم بتأثير النفوذ  ة العر تب والحر ار الم المال وحجبت أخ

  الصهيوني  .

لما لمس هذا الفرق بين العرب  عتصر فؤاد الشقير  ان األلم  و
  والصهيونيين .

عد اجتماعها  ة  ه لجنة التحقي الدول قه على ما خرجت  قول في تعل
قناعة أن  ممثلي 22/7/1947في صوفر في  ة :" خرجت  ومات العر الح
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ن منظماً  ست أ، و  وال مسلحاً  وال مدراً  الشعب الفلسطيني لم  ة ل ن الدول العر
ش ا جادة في معاد ض ، لليهود ج م فلسطين . وعلى النق ة أ اتجاه دولي لتقس

ة ات قو م والتدرب " وثالث عصا ح والتنظ . وفي معرض الرد على  )1(التسل
عد صدور التس ة  ان يدور في أروقة الجامعة العر م عما قاؤل الذ  رار التقس

سرّ  عد خروج البرطانيين ،  حدث  لعبد الرحمن عزام األمين العام للجامعة  س
ومة ، و  حت ح ة قد أص الة اليهود ة قائال " إن الو ست للمجالس إ العر نه ل

ة ، أو المجالس المحل ة في المدن العر ة البلد أ ة في القر القدرة لالضطالع 
س لعرب فلسطين جهاز  ذلك ل ة ، و ةمسؤول الة اليهود قابل الو ز    . )1("مر

انت هذه الموازنات المرّ  ل ة تقفز إلى ذهنه دائماً و سطرها قلمه في  ، و
ة احثاتمناس قول عن م ما في سنوات عمله في األمم المتحدة .    ، وال س

التقارر 1949 عام لوزان ولجنة التوفي ة مليئة  ، " سافرنا الى األمم المتحدة وحقي
رات  له  …والمذ ة ، عند شعب فلسطين ذلك  ة الفلسطين ان رأسمال القض

اً  مثل واقعا إسرائيل ة . وسافر وفد إسرائيل يرأسه شارت   معترفاً  وعند الدول العر
ان يؤلمه عدم  )2(ظمى "مقدمتها الدول األرع العبها من عدد من الدول في  . و

ة في األمم المتحدة   ة الفلسطين ة العرب في مناقشات القض اشتراك وزراء الخارج

                                                           
عون عاما  )1( ، ،أر  .280ص  مصدر ساب
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فترون عن حضور   ة ال  ة اإلسرائيل ان وزراء الخارج ولو مستمعين  "على حين 
أ تحدثون  أنفسهم و جادلون...الجلسات  حاورون، و عود . و )3( ."نفسهم ، و

سأل نفسه ة إسرائيل عام ، عل : "أ معنى 1963قب مشادة حادة مع وزر خارج
ين إسرائيل خمسة  عشر عاماً   لهذا الحوار في األمم المتحدة وقد امتد بيني  و

مرغون   ، ولكنهمائيل في التراب في األمم المتحدةغت وجه إسر طواال ؟ لقد مرّ 
  . )1(وجوه العرب في الوطن"

س وزراء مصر ولقائ  قول لرئ ة إثر عدوان إسرائيل على و د القوات الجو
سان /  ع من ن بين الفرق بيننا و  هو ... هذا": 1967برل اسورة في السا

واجه نحن نواحدة تنفذها في اللحظة الحاسمة، و خطة إسرائيل، إسرائيل عندها 
اداللحظة الحاسمة من غير  ردد مع تصاعد )2(ة واحدة" خطة واحدة  وال ق . و

قت عدو األزمة ا ب إرادة لحر :ا"1967ن الخامس من حزران / يونيوالتي س
الثالثة، وهي متكاملة  العناصر ونحن  الزلنا نفتقر إلى هذه واستعداد ووحدة.. "

لتفت معنّ  ر والخداع والغدر عند إسرائيل ".  و الم ل من اتهم إسرائيل  فا  

                                                           
 .39، ص  المصدر نفسه، )3(
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س قول: "." ول اغتة في عدوان الخامس من حزران، ف و من  والم لنا أن نش
  .)3("الصوارخ والحرب غدر وخداع عهد الحجارة إلى عهدفمنذ  ذلك،

ن الشقير في هذا  ، الذين ال همّ مثل نفر من السلبيين المتقاعسين ولم 
مأل لهم  ما   إال التنقيب عن العيوب والكشف عن العورات، ولوك الكلمات 

دفعها نحو التخاذل اطا و انت موازنته المزد  و النفوس إح ة. لقد  من االنهزام
اب معرفة  ة، ومن قلب النضال العملي ،ومن  ة اإليجاب الدائمة من موقع المسؤول

أ ضير في التعلم منه. هذا على لذلك نراه دائم اإللحاح  العدو وعدم الشعور 
ه الناجحة في  الجانب ، ثير الدعوة إلى األخذ والتعلم من العدو ودراسة أسالي

في خطاب مندوب إسرائيل في مؤتمر  اً ذ وتحقي مشارعه، ها هو يدق ملتنفي
اً 1973جنيف عام ا، بل خطا ن عفو قول: "إنه لم  اً  ، و تو  هأعدّ  ،مدروساً  م

ان شعار ( لإ عالم فاهم..ولذا إذا  علقه  غي أن  مواطن عري  عرف عدوك) ين
لشعار (إعرف عدوك العالم ل هذا اقالدة في عنقه من المهد إلى اللحد ، فلنجع

رّ  ان الفصل م عرف عدوه معرفة العلم  ساً الفاهم) ومن هنا  للمواطن العري ل
ح مو  هذا تص ة أشد رسوخاً اوالفهم. و   .)1("، وأصلب عوداً قفنا الوطن

                                                           
، ج المصدر الس )3 (  .267ص ،1اب

، ، الطر إلى جنيف )1(  .247ص  مصدر ساب
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  لمحب المستهام ا

  

ا من مشاهد  " لقد أتاحت لي أسفار الكثيرة أن أر أجمل ما في هذه الدن
نت دائماً  قاع الجليل ، من شواطئ  رائعة، ولكني  ه ،فأر أن  س وأفاضل وأش أق

ال صفد  ، إلى وهاد طبرة ، إلى روابي الناصرة، أجمل ما  ا إلى ج هذا في ع
هذا الوجود، ومن هنا صنع السيد  في هذا الوجود، وأبدع ما فيالوجود، وأبدع ما 

ح أعجز معجزاته وأرفع عظاته    .)1("المس

ثير من أمثالها في مختلف  عبر بها ،و ان  لمات الشقير التي  تلك 
قاعها. قعة من   ل  ه لفلسطين، وتعلقه بها، وشغفه  ات، عن ح ها هو  المناس

رجع إلى أول رحله له إلى  راته، و تب مذ عة لقدس احين   صف جمال طب
ارات الحب نفسها ، وتحس معها أن رر ع ما زالت معلقة   روحه فلسطين، و

                                                           
عون عاما  )1( ، ،أر   .142ص   مصدر ساب
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هناك، رهينة تراب الوطن، وأسيرة مفاتنه: "ولقد أخذت بهذا الجمال وأنا أسلك ذلك 
اتي .وما سلكته مرة  رأيت صفحة جديدة من الجمال  الإالطر ألول مرة في ح

ارعة ومفاتن رائعة في  ني في أسفار أر لولقد قدّ  .الرائع الفتان.. أشهد مواطن 
نت على الدوام أر أن هذا الطر من إلى بيت المقدس وما  ا  ولكني  هذه الدن
ال، والزروع والضروع  ان، والمروج والج حوله من المدن والقر والهضاب والود

  .)1(نا"وأرفع حس ،أروع جماالً 

ض   ان دائم الحنين إلى الوطن، تف المشاعر شوقاً و ع نفسه   إلى مرا
ا، حل في سموات تتطلع وتهتز عاطفته وهي  الص إلى لقاء بلده وأرضه ، ف

ه الشعر، رقةً  ش سه إلى ما  ه أحاس ال وتجنح  ر  وانفعاالً  الخ قف إ، ًا وتصو نه 
ا عام  حر المتوس في ليب اهه التي تحضن 1954على شاطئ ال ، فيناجي م

م يرده إلى أرض األلم والغرة والتشرد، وثغفلسطين  شواطئ  ورها. ولكن الواقع األل
ال المرهف ، تكاد جوارحهم أن تالمس  ا تعاسة الذين يرزقون الخ قول:" و ف

عد الوا ا الرؤ واألحالم .ولكن ما أ اء وهم في دن رات وعن األشـ قع عن الذ
ات"   .)2(التمن

ر وقفته أمام قبر والده وأخ  ا 1940ه عام وعندما يتذ قول : "إن ع  ،
األزهار، ناعمين  انعين  انا  في إسرائيل، وال أعلم ما جر  للضرحين، وقد 

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  .101ص   مصدر ساب
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ذلك حال  اب، وعالم خراب . و شعبنا  الظالل، وأحسب أنهما اآلن وس قفر ي
اء ومضاجع األجداد"أسره، وحال    .مقابر اآل

ورة موجزة عن ص 1967ورأ في مشاعره الدافقة على أبواب حرب  
ل صقع، بل هو أكثر  رالشعو  ام حيث ينتظر النازحون عمقا الشعبي في  في الخ

سارعوا إلى عف أن  لثموا  وار رحلة العودة إلى فلسطين " ل اههم في ترابها ،و ج
عيد مها قبل أن ينزل بهم القضاء والقدر  ع الوطن" اً أد صف هذا )1(عن مرا . و

ارثة الشعور عنده في اليوم األخي قول :  1967ر الذ قضاه  في القدس قبل  ف
ن العودة أن يوم النصر قرب، وأننا على موعد مع التحرر ، و ألت النفس "علّ 

ة الرب فيها، و  ة، ستكون أإلى الوطن السليب آت ا، بلدتي الحبي ن مسيرتي إلى ع
اة العناء والكفاح، و  عد أرعين عامًا خاتمة المطاف  رح أقرأ هناك سأستمن ح

  .)2(وأكتب... "

.لكن حلمه ذلك   اد يتحق الذ حضنه سنوات النفي والتشرد يراه اليوم 
ار الهجوم الجو  ه التخوف والقل حين تصل مسامعه أخ العودة ينتا األمل 

حة  على قول: مصر صب ظروفنا ا"الخامس من حزران، ف م  رة وأنا عل لعس
نت أخشاه أن تنتهي الحرب لم أكن أتوقع هزمة سالخلة المخ ل ما  حقة، و

                                                           
مة الكبر  )1( ، ،الهز  .100ص ،1ج  مصدر ساب
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تأجل أمل  بخسائر متعادلة ن سنة لتحرر سنوات أخر تضاف إلى العشر ا، و
ة"   )1(.الماض

قين من أن حلم العودة ال محالة، و     ن األمل المنشود حاصل أان على 
مضي الزمن، فيتأخرأ بال رب ،لكنه  يخشى أرض  موعد ن  فلسطين اللقاء 

ة ه، وعلى غيره من أبناء فلسطين، "ولقد  الحبي بيرة عل انت الصدمة  . لهذا 
لها في يد إسرائيل في حرب سقطت هذه ال ما سقطت 1967     حزران قاع  

قاتها ق لمنشود، بل ا ا، فغدونا نراها في منامنا وأحالمنا فردوسن1984ل حرب بشق
  )2(. ولكن إلى حين " -فردوسنا المفقود

ل الشوق والحنين إلى الوطن في نفس  1973رمضان في  ر حربتفجّ و   
ة  قول: "عاشت األمة العر ة  الشقير ف ل حق الظالم هذه وهي تلتمس الفجر، 

ل يوم. ل شهر، و ل ساعة من اليوم. وراحت األمة تعدّ . عام، و ام،  بل و األ
أنها تروض ذاكرتها على الحساب... إلى أن بزغ الفج ر أخيرا وتحسب األعوام، و

، وذلك الحساب ، و خمسة شهور، واثنين وعشرن يوماً عد خمسة وعشرن عاماً 
ع عشر من مايو من عام  اها.. في الرا اح الكارثة إ ا .1948منذ ص بئس ذلك و

ة ، ة تستهدف اللهو والتسل ست هذه األرقام حساب اح. ول ست من إبل  الص نها ل
ساعة لواعج المح أجل عيون التارخ، ولكنها حسبون يوم اللقاء ساعة  بين وهم 

                                                           
مة الكبر  )1( ، ،الهز  266عنج ا،   مصدر ساب
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ك عن حب الوطن، وهو أرفع مراتب العش اإلنساني، المرء في  ستشهد، ناه
امل عقله، والينتحرلفقده وهو سبيله وهو حال المحبين  في  في غمرة جنونه، 

ه وهو  ال امه ول قضي عاش الوطن أ ة أن  المدنفين. ومن أجل ذلك فال غرا
حسب  ع، حسب.. و ،فتلك سمات العش والحنين إلى الوطن، والشوق إلى المرا

مة الستغاثة  ة حم والثورة على االحتالل، والثأر للكرامة، وفوق ذلك فإنها استجا
  .)1("ة الحاضر، ولهفة المستقبلالماضي، وصرخ

  

  

  

ة   فلسطين قلب العرو

   

انة فلسطين ما فتئ الشقير يدلّ  تب وخطب على م ل ما  وس ل في 
ستقرئه ليثبت  عود إلى التارخ  ان  انت العالم العري. و انة لها . لقد  هذه الم

                                                           
، ،الطر إلى جنيف )1(  .134 -133ص ص   مصدر ساب



  
  
  
  
  
  
  
 

329

 ةفلسطين أول ما دخل في حوزة الفتح العري اإلسالمي، وعلى أرضها جرت موقع
عدّ  ، و  ر ألهل القدس أقدم ميثاق دولي حيّ مَ الشقير  ميثاق عُ  اليرموك. و

م العرعهده هذا حجة  لنا  ة األماكن المقدسة، أن الح ان قادرا على حما ي 
ة والتقدير. الرعا   التي ظلت بين أيد سدنتها العرب محفوفة 

تها،    ة، على عرو ة المتعاق قيت فلسطين ، خالل العهود اإلسالم وقد 
ة على مرّ   تشارك العالم العري مصيره. وحاف أهلها على خصائصهم القوم

انت فلسطين خالل ذل له جزءاً الزمن .و ار الشام، ك  وأحد أقسامها  من د
ة األولى،  ة الحرب العالم ة منفصلة إال منذ نها اس اإلدارة.  ولم تؤلف وحدة س

ة حّلت حين  ة قي الحرب العالم عد هزمة الدولة العثمان العالم العري  التجزئة 
دأت طان الصهاً فلسطين تتخذ وضعا خاص األولى. و حت هدفا لالست يوني، وأص

ة رمت النتزاع  ة الصهيون اهتمام عري خاص، ألن الحر م ذ فتفردت  إقل
انة فرد ة الناشئةم ة العر  .ة قي الوطن العري، وللوقوف في وجه تطلعات الحر

ونها صلة الوصل بين شطره  انة  فلسطين في قلب  الوطن العري، و ولعل م
فسر خطر إنشاء إسرائي   ل وس هذا الوطن. اآلسيو واإلفرقي. 

ة ، حت قض ان وزمان،  وغدت فلسطين، منذ أن أص ل م الهواء في  "
ل عاص مشاكلها ومتاعبها،وهي في  ة   ة. واكتسب الشقير من تجر)1("مة عر

                                                           
مة الكبر  )1( ، ،الهز  .38، ص 1ج  مصدر ساب
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قول  عنها إنها  لة ما جعله  ة سنوات طو ة الفلسطين اسي في القض عمله الس
ة التي تساقطت ش حت "القنبلة الصاروخ اها في عدد من العواصم أص ظا

ة، فأحدثت الثورات  ات واالنتفاضات.. "العر انت فلسطين )2(واالنقال . ولقد 
ة في الخمسينات.  ثير من األقطار العر انت تموج بها  وراء األحداث التي 
بير، هو الثأر لشرف األمة  ات والثورات تعبيرا عن معنى  انت معظم االنقال و

ة حتالذ أهي العر ة فلسطين هي شعار       ن في فلسطين ، وأص " قض
اجة البالغ األول في أ  انقالب تصحو الجماهير  م لكل حاكم ، ودي الح

ة    )1("العر

انت عند أحمد الشقير نقمة ونعمة ؛لكن  ة  ة الفلسطين ة القض  "عرو
ة فهي نعمة ألنها ة قض ة الجماهير، ونقمة ألنها  على صعيد األمة العر قض

ومات على صعيد الملوك واألمراء والرؤساء   . )2( "الح

  

  

                                                           
عون عاما )2( ، ، أر  المقدمة.  مصدر ساب

عون عاماً  )1 ( ، ،أر  .243ص   مصدر ساب
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  فلسطين ..                 

  ولواء الوحدة في يدها 

   

د   تب وقال ،  يؤ ل ما  ة التجزئة ، أالشقير في  ن فلسطين ضح
قها . وٕاذا  ا لتحق الوحدة وسع ة  تعلقا  ان بالء وشعبها أكثر الشعوب العر
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ة،  ل عام، على األمة العر ش فلسطين فإالتجزئة قد وقع،  ن ما أنزلته التجزئة 
له و  ا، تعد خطوة حدود فلسطين وشعبها إلى الوطن العري  لى إ ، وطنا وشع

حت هذه األمة تواجه ثالثة أخطار: انسالخ فلسطين  ه جمعاء. وأص األمة  العر
عض عن الوطن العري،انسالخ األقطار ا عضها عن  ة  ام إسرائيل ،لعر وق

ة. وس الوطن العري مهددة وجود ان أسب  األمةالعر والشعب الفلسطيني  "
ة األولي التي استهدفها  ان الضح ة إلدراك هذه  األخطار ألنه  الشعوب العر

ان أكثر ة، ف آ  بخطر التجزئة، االستعمار والصهيون اً  وع لتحقي   وأشد سع
  )1(.الوحدة))

ة النضال من  أجل تسو        عرض الشقير تارخ النضال الفلسطيني من زاو
ة فلسطين،  ا العضو بين الوحدة وقض الوحدة ومواجهة خطر التجزئة، واالرت

طة منذ عام  س يف وضحت المعادلة ال ر  ان االستعمار  1919فيذ حين 
عمالن على  ة  ون عن سورة" ألن افصل فلسطين والصهيون انوا يدر لحلفاء 

ة في فلسطين  أمرأتماما  ن مادامت سورة قائمة في  ال ن إنشاء دولة يهود م
خطوة  ان البد، في رأيهم، من هذه التجزئة  مجموعها موحدة مستقلة. ولهذا 
انت التجزئة  أولى لتحقي إنشاء الوطن القومي اليهود في فلسطين. ومن هنا 

  .)2(رب في أعقاب الحرب األولى"العأول البالء الذ نزل 

                                                           
، ،علم واحد )1(  .312  مصدر ساب
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ة تناضل من أجل الوحدة  ة الفلسطين ة الوطن  مع لهذا أخذت الحر
ع عرب فلسطين   ستط سورة، ورفعت شعار( من  طوروس إلى رفح) حتى 
ة لم  : "الوحدة العر قول الشقير ذا  ة والهجرة .وه وسورة معا مقاومة الصهيون

شعب أوالً  اً قاذواناً ، بل خالصومجداً  تعد عزةً  قى  قى... الوحدة ه .. أن ن ي  ن
قاء والفناء" صل بين ال ة.  . وهذا)1(الف ة منذ البدا ة الصهيون ته الحر ما أدر

ان  د الشقير أن الجيل العري الساب  ؤ ة مستميتا  و في مناهضة الصهيون
صيرته النافذة الترا  العضو ب هوالتجزئة ألن فراسته و ان ان ير  ينهما، و

صيرته الحّ  أنه يراه ب ن مطلب الوحدة عند هذا الجيل يخاطب التارخ  ة. ولم 
ح جزءاً دير  اً الشعب شعار  ة، ولكنه أص ات الوطن من الميثاق الوطني  ده في المناسـ

قات الكادحة ألنها رأت في الوحدة الطر لخالص  ع الط شمل جم ا عاما  ، وسع
ة. و  اة، تالوطن من الصهيون الح ضة  ة الوحدة نا اف الكفاح ر قد استمرت  قض

ين  : "وأحسست وجيلي بهذا التفاعل بيننا و قول الشقير الوطني في مراحله. 
اً  ا نا ورجاالً  الوحدة، وواكبنا مسيرتها ش خواننا من ار استقاللنا واستقالل ن. 

ما  ة الوحدة.. " تضامن وتعاطف ف دا ة االحتالل و بيننا، وتمجيد حولنا نها
ان  ة.. ثورة مصر ثورتنا، ثورة الخطابي وعمر المختار.. وجداننا  طال العرو أ

أسرهامع الوطن العري  دائماً  ة  حت )2("أسره ومع األمة العر ذا أص . وه

                                                           
، ،حوار وأسرار  )1(  .1ص   مصدر ساب
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ة  ة من أكبر حوافز الوحدة العر ة زخما ،القض حت الثورات الفلسطين ما أص
رز الشع ة وتحوّ ضيء مشعل الوحدة، و   ل إلى نضال واحد. ور الواحد إزاء القض

مضي الشقير قدما في استقراء تارخ النضال الوطني بين الحرين،  و
عمل للوحدة  -عيدا عن القادة -فير أن الشعب العري في تلك الفترة مضى

ساحة الوحدة أرض فلسطين، والوسيلة هي الثورة  من غير مؤتمر وال ميثاق؛
يف شهدت فلسطين منذ عام  ألن السالح، رو  الشعب مصمم على الوحدة. و

السالح، وتوافد المجاهدين  1940وحتى عام  1930 طالئع الوحدة وهي تقاتل 
فصل  مشرق األمة عن  ارها إسفينا  اعت ة  العرب إلى فلسطين لمحارة الصهيون

عمل على إش ظل  الها عن وحدتها، و سق عدد منهم شهداء في غمغرها، و 
ة الوحدة لم تسق ... مضى جيلنا  ة الوحدة، " سق هؤالء الشهداء، لكن را را

حملها على أكتافه ف ل بلد  حسب ظروفه وأحواله"العري  ان الجواب )1(ي  . و
ة فلسطين الدائم عن الحل المقترح هو االستقالل التام في إطار الوحدة  لقض

ة.   العر

فاح شعب فلسطين المسلح م ة ، وتوقف  ة الثان ع نشوب الحرب العالم
ة .دورقدت ال ثم بدأ التحرك العري مع قرب انتهاء الحرب  عوة إلى الوحدة العر

عد لتوحيد الصفوف وتنسي ة لمواجهة مستقبل ما اسة العر الحرب ،واتفقت  الس
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ندرة لوضع األسس الالزمة  الكلمة على عقد اجتماع  تحضير في اإلس
صف لموضوع الوحدة  اهتمام وفرحة. و ع الشعب الفلسطيني ذلك  ة، وقد تا العر

ة، فقد  ة ضرورة للدول العر انت تلك الخطوة العر قوله: "فإذا  الشقير ذلك 
ش في فراغ وطني...  نا نع انت لنا، نحن شعب فلسطين،أعظم وأهم ، ذلك أننا 

ل طاقاته في ميدان ا عبئ  ادة.. والعدو  ة ونحن هدف هذه ال نشا وال ق لمعر
ة مصيراً  ة فلسطين هي التي تناد أقطاب العرب ووجوداً  المعر انت قض . لقد 

عون أن يتحدثوا بها، وأراد  ستط ة الوحيدة التي  من أجلها، بل هي اللغة المشتر
أن  ندرة، وطالب  انه ودوره في اجتماعات اإلس عرف م شعب فلسطين أن 

شرح للقادة العرب الخطورة التي بلغتها ون له ممثل في اجتماعات  ندرة ل اإلس
ة فلسطي ة من إنجازاتحققته ن وما قض ان  .)1("الصهيون يف  ر الشقير  ذ و

اء من تصرحات  زعماء  االت األن له ينصت إلى ما تحمله و شعب فلسطين 
ارب حق آمالنا"  ر دعوات " ذ حث "المصير الواحد". و ان العرب  ل التي 

ستمعون إلى موسى العلمي وهو يرو لهم خالصة ما ددها اير  لفلسطينيون وهم 
ة، والتي  احثات العر   حضرها ممثال لفلسطين.جر في الم
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ارثة  فلسطين شعار الوحدة معهم إلى مهاوقد حمل أبناء    عد وقوع  جرهم 
ان النضال على 1948 "واستمر التفاعل بين ظاهرتي التحرر والوحدة . و

قررالسا   . )2(لتحرر" اوال: الوحدة أم أ أيهما حتين  هو الذ 

ام منظمة التحرر، ة  علىوحرص الشقير ، عند ق إبراز الوحدة العر
ة من مادة؛فقد تحدثت الماد في  صلب الميثاق القومي في أكثر ة األولى عن عرو

يّ  ة العر ، و سائرنت أن "  فلسطين وطن عري  تجمعه روا القوم األقطار  ة 
ة التي  تؤلف معها الوطن  العري الكبير ".وجاء في المادة الثالثة أن الشعب العر

ة،الفلسطينيالعري  مالها وآالمها ، آشترك في  "جزء ال يتجزأ من األمة العر
ادة والتقدم والوحدة  فاحها من أجل الحرة والس ة  "،وفي  وأو ضحت المادة الثان

ة عشرة العالقة بين ال ة وتحرر فلسطين، وهي تنص أن "الوحدة العر وحدة العر
اآلخر، فالوحدة تحقي  ن متكامالن يهيئ الواحد منهماوتحرر فلسطين،هدفا

ة،  ة تؤد إلى تحرر فلسطين ، وتحرر فلسطين يؤد إلى الوحدة العر العر
ا إلى جنب" سير جن   .والعمل لهما 
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  ين ..شعب فلسط                

خ نضال   فاح وتار   مسيرة 
  

مانا قدرات الشعب الفلسطيني ، وامتألت نفسه،  ال آمن الشقير إ يتزعزع 
مشاعر منذ ة ،  ه وحتى النها ارا البدا طوالته. لكفاح هذا ا إلك لشعب واالعتزاز ب

فاحاً  ار إلى أن غدا  ان مشاعر قل وعرائض استن فاحه منذ أن  ع   مسلحاً  فتت
ل حين الشهداء قوافل إثر قوافل ، تروّ وتفج  تراب ر ثورات متالحقة، تقدم في 

  الوطن المقدس بدمائها الطاهرة. 

ة أن (، اً طاغ الصهيونيان التفوق  لقد ة العلم ان للحقائ الحساب ولو
، ومعه إسرائيل في سنوات  قوم الوطن القومي اليهود تقرر المصير، لوجب أن 
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عد ثال . ولكن أصالة الشعب العري 1948ما تم في  ثين عاماً قليالت، ال 
، وصمدالفلسطيني وعراقته ووطنيته الفطرة هي ا  لتي تغلبت على تلك الحقائ

غالب إلى أن جاءت ًا لفلسطيني ثالثين عامالشعب ا رةقاوم و  الكوارث العس
ة ح1948،1976،1956العر له تحت االحتالل ، وأص ان أن وقع وطننا   ،و
  ."" )1(ين أسير، ونازح ،وشرد ، وشهيدب شعبنا

الشعب، مانهو ذلك رأ الشقير  م. وقد ٕا دوره العظ ان عنده  قدراته و
ز االهتمام،  من  ما مضى ل  األساس في ظل مر مراحل  الكفاح . وال بد  أن 

طوالت  قصص  ل خطة ترسم للتحرر . لهذا امتألت آثار الشقير  ومصب  
فالشعب الف عت أطوار لسطيني ،وعرضت صفحاتها الكثيرة تارخ  احه، وتت

ان  ه حين الشعب دائما نصب عينضاله، و ادة في منظمة ن ة الق تولى مسؤول
  التحرر .

ا إثرانتهاء      ة في مدينته ع ة الوطن ات الحر ر الشقير بدا الحرب  يذ
ة األولى ، وتز  ار الصحف عن الهجرة ها أختيد مشاعر القل التي أثار االعالم

ر الشقير ذلك األمر  ة، و ا اليهود أول  (( وغيرها من مدن فلسطينفي ع
ة و  ة الصهيون اسي في  مقاومة الحر ))تحرك س . )2(انشاءالوطن ا لقومي اليهود

                                                           
عون عاماً  )1( ، ،أر  .106ص  مصدر ساب

 .52، ص نفسهالمصدر  )2(
 



  
  
  
  
  
  
  
 

339

أيديهم  حملون  األسواق  طوفون  اب والرجال  ان الش يف  ضا  ر أ ذ و
دعون المارة وأصحاب ل عض و عها.توقالعرائض، و فوض  ان من العرائض ما 

ا قي المؤتمر السور الذ عقد قي دمش في ان المدينة لتمثيل ع  6/ 8أع
ة.، وقرر وحدة البالد الس1919/ ة الصهيون ار الحر ان منها ما ورة واستن و

ة  ينفوض ممثل وأحتج على وعد بلفور، عن المدينة لحضور االجتماعات الوطن
انت ترد إلى فلسطين في القدس وغي ة التي  طالب اللجان الدول رها، أو 

  االستقالل.

ان الشقير واحداً   ة  و من تالميذ المدارس الذين  انتقلت إليهم الحر
سمعونه في بيوتهم عن هجرة  ة، فغدوا  يجتمعون حلقات يرددون فيها ما  الوطن

قول الشقير عن قرار اليهود إلى البالد، ومشروعاتهم لالستيالء على فلسطين. و 
التصد ألوالد اليهود انه " ةمثل اتخذوه في طفولتهم  قة بدا  في حوافزه العم

ان ذلك  ة...و ل الذ خاضه شعب فلسطين  لثالثين عاما متعاق الصراع الطو
ا  القرار، حقاً  ان يجر في ع ة الكفاح الوطني في براعمه األولى،  فما  ، بدا

ان يجر في ف حنا،  نحن األطفال، نفسها  مدنها وقراها.. وأص لها،  لسطين 
ة الكفاح في ع عده"رجال فلسطين الذين حملوا را   .)1(هد االنتداب البرطاني ،و
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طوالت الشعب وأحداث نضاله ماثلة في ذاكرة الشقير   وتظل صور 
ل  محىت إلى آخر عمره ال حدث بها في  ه الكثيرة ، و ت عضها في  ، يرو 

قدرات الشعب وصموده . مناس مان القو  ستمد منها العزمة الصادقة واإل ة، و
ة منذ ة الوطن ار الحر راته أخ سرد في مذ العشرنات  لمقاومة وعد  مطلع وهو 

ار  ا حين وصلته أخ صور حماسة الشعب في مدينة ع ة، و بلفوروالهجرة اليهود
افا المسلحة لنزول المهاجرن ال حارة  تحدث مقاومة  يهود الى شواطئ مدينتهم، و

ة في مدينته على غرار ما جر في سائر  ح ة المس ة اإلسالم عن إنشاء الجمع
ارا وصغارا حي ا  ة التي قام بها أبناء ع ر المقاومة السلب ستعيد ذ ن المدن، و

ر مروره، في شوارع المدينة زار مدينتهم المندوب السامي هر  تذ رت صموئيل، و
يف  والناس رو  ارهم، و ه تعبيرا عن استن ترثون  في المقاهي والبيوت ال 

المندوب السامي  هرب التالميذ من مدارسهم حتى ال يجبروا على االحتفال 
ان ذلك "رمزا للتضامن الشعبي على الكفاح الوطني الذ  اله ووداعه. ف واستق

  .)1("خاضه شعب فلسطين عبر ثالثين عاماً 

ع عام   أثارت خواطر الناس زارة بلفور لبيت المقدس  1925وفي ر
ة افتتاح الجامعة العبرة، وآلمهم أن يروا في وطنهم ذلك الوزر البرطاني  مناس
ما  حدث الشقير  . و اسمه التصرح بإنشاء الوطن القومي اليهود الذ صدر 

يف اتصلوا برفاقهم قي المعاهد األ ه تالميذ المدارس آنذاك، و خر لإلعراب قام 
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صور مدينة القدس ورفع األعالم السوداء،  ضة، و غ ارهم للزارة ال عن استن
. وفي معرض الحديث عن  ورفض إدارة األوقاف السماح لبلفور بزارة الحرم

ه ينقل الشقير فقرة وردت في تقرر لجنة شو  نضال الشعب الفلسطيني ووع
اً  ون اهتماماً تنص على "أن الفالحين العرب مهتم  1929عام ق اً  حق  وشخص

ثير من  ة أكثر  اس األمور الس اسة الوطن القومي اليهود ، وانهم يهتمون  س
ا" عل )1( أهالي أورو نصفهم التقرر في( الوطن) أ على تلك الفقرة قائال :" لقد ف

ان تقرر المصير(البراق)، وفي ح  وفي ، وأنصفهم في الكشف عن طغ
ة وأطما   .)2(عها "الصهيون

فاح هذ ان إجالء عرب الحوارث فصال من فصول  ا الشعب ضد و
ة ادةاالستعمار والصهيون لوم الق مأل األسى نفس الشقير بهذا الشأن ، و   . و

ة ألنها ل ونوا والمواساة، فأجلوا م تملك لعرب الحوارث إال التعزةالوطن قاقلة  "ل
اء واألجداد. عة األولى  من قوافل الجالء عن أرض اآل ن تشردهم الطل ولم 

ة من التشرد، ، في قافلة لتشرد قته ولحقته حمالت رهي ان  الفالحون  س
ا مة  هاالكادحون ضحا   )3(."األل
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ة القسام "أول مواجهة جرئة لسلطة   مسلحة وقد وجد الشقير في حر
ان الشعبا ة القسام ألنها مع  النتداب البرطاني "، و مشاعره عبرت عن حر

ادة الثائرة المثيرة" وقد أخذ الشعب، منذ  ه إلى الق فتقر ف ان  ة في وقت  الوطن
انت ((ثورة شعب اد ذ ب اقاده ةأواس الثالثينات، يتحفز للثورة، ف دء، الشعب 

ة" ادة الوطن ان إضراب  )1(وقاد معه الق ة  1936على حد قول الشقير . و "غض
ة ترد أن تعبر عن ذا . وال رب في أن )2(ات نفسها"نو نم تهـا، وتنفس عنشعب

ة قد أدوا واجبهم في تمهيد الطر  ة الوطن ادة الحر الشقير وغيره من رجاالت ق
ان لشعبنا األصيل، أن "الفضل  فهو  أمام الثورة المجيدة، لكن الشقير مؤمن 

ة أوالً  عده تح  الذ (قاد) الحر ادة، ومن  عده تألفت الق ادة. ولكن ومن  ت الق ر
قي بيد الشعب على الدوام، فهو الذ ح مل السالح، ومعه سق الزمام 

قول:)3(الشهداء" صموده، ف الشعب واعتزازه  مانه  ع الشقير التعبير عن إ تا   . و
ته "ا   عفو النضا هلة مع استمرار يألصانطل الشعب  قوم  ل اإلضراب ، 

ات)( ت في المدن والقر فتألو  المسلح، ، ، لتعمل قدر ظروفها وقدراتها عصا
ة" ة من )4(تغذيها اللجان القوم ، وعلى الرغم مما اتخذته السلطات البرطان
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ة  "صامداً   ظالمة ظل الشعب إجراءات ه اإلجراءات التعسف ام ال تثن واألح
ة عن مسيرته)   . )5(العرف

افح والمضحي ا -في نظر الشقير  -ان الشعب  طل الم  لسخيهو ال
حي ةتي صبره و ، والمناضل الثابت الصابر . و ع أنواع التضح ام  حمله جم ، وق

ة ع أبنائه بدورهم في المعر مثال  1936نه ير في اإلضراب الكبير عام أ،  جم
راته: "ونزل هذا اإلضراب في  تب في مذ فردا من أمثلة الكفاح اإلنساني ف

ان الكفاح اإلنساني شموله واستمراره،تارخ الكفاح اإلنساني ،ال مثيل له في   منذ 
ا ف ه))، وما أظن أن إضرا   .)1(ي العالم سيجاره أو يدان

مة، وهو  والشعب عند  مه، تسيره  فطرته السل م في ح الشقير سل
مه ه وح عته النضال عام  حترم رأ قدر متا د وسائل عد أن ستنف1937، و

ار، ه من العالمين التأييد العاطفي تنه ستشعر بوادروا االحتجاج واالستن ال عل
ه  سالميالعري واإل ة القسام وغيرهم قد تشاوروا أ، وفي رأ ن المجاهدين من عص

ا يد من ف ة العل ون للجنة  العر ما بينهم، وتعاهدوا على النضال من غير أن 
عيد قرب أو اسي فاشل ال محالة إذا لم من  قنوا أن العمل الس تدعمه  ، "فقد أ

قنوا أن النضال المسلح  يجب أن يبدأه شعب فلسطين، وعلى  قوة السالح ، وأ
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ا تقاد وال تقود، ة العل قنوا أن اللجنة العر وال بد أن توضع  أرض فلسطين ، وأ
اتب والدوائر إلى الميدان، ميدان الشعب ،لتخرج من ا أمام األمر الواقع لم

ن هؤالء من المثقف ...والنضال ة ومضاعفاتها، ولم  اس األمور الس ين العارفين 
ة مؤمنة،  ، أو في العالم الدولي ، سواء في الوطن العري انوا عص وقد ولكنهم 

س  مة أن فرضة الجهاد قد اقترب موعدها، وأن الجهاد ل فطرتهم السل وا  أدر
ا أو من الملوك  ةي حاجف ة العل ص ) أو مشورة من اللجنة العر إلى (ترخ
  ألمراء.وا

هوفهم ومغاورهم   شون  وهب اإلخوان القساميون إلى  ما طمروا من ين
له تحت السالح والعتاد يوم وقف اإلضراب والثورة. وماهي إال أ ان شعبنا  ام 

ه في ثورة )1(السالح " لخص الشقير رأ انت  1939-1936. و أنها في بدايتها 
ا،  يج ا ذات نا حتى  همزالمناضلون أنفسه"انفجارا شعب بـأنفسهم سالحا وعتادا وتمو

مساندتها إذا ا  ة العل   .)2(من بيروت ودمش اشتعلت الثورة أخذت اللجنة العر

مان الشقير   ان إ ذا  افح ه ه في الشعب الم ان رأ الثائر، وذلك 
مان ثابت ان القساميون طالئعها. وقد ظل هذا اإل ال  ، والرأ قائماً اً ثورته التي 

م عام فهذا الشعب ،يريتغ ة قبيل قرار التقس أ للمعر ، 1947الفلسطيني يته
ما في  اده جديدا وقد أ ثمن، واصط ذهب الكثيرون من أبنائه عن السالح  و
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عودوا إلى الوطن والسالح على أ كتافهم، لبنان وسوره ومصر، " انهم يردون أن 
  .)1(ليخوضوا غمار الجهاد"

م، وازداد النشا في ميدانوسادت أجواء الحرب في    أعقاب التقس
ح  ا االنسحاب، إال أن يدافع التسل عد إعالن برطان عد للشعب،  والتدرب، ولم 

رات التدرب في ضواحي دمش العداد معس ش عن وجوده، والتح أبناؤه   ج
ة  صف روحهم المعنو ة، و طول سرد الشقير أعمال المجاهدين ال اإلنقاذ. و

ة، ان هدفه  العال ة. و ات الصهيون ة التي خاضوها مع العصا هم الدام ومعار
ائه شعب فلسطين خالل  أع من عرض شر الكفاح الدامي الذ نهض 
طوالته، ألن  م العري المعاصر بجهاد شعب فلسطين و عرف الح االنتداب، أن 

م   هذا ادته.. و  الح س حسب أن في النضال القومي قد بدأ  عرف المعاصر " ال 
قين ه ومنهم من ينتظر  ومابدلوا ومنهم من ، مواقف المناضلين السا قضى نح

  . )2(تبديال))

طوالته وقدراته في     الشعب واالعتزاز ب مان  وقد حمل الشقير هذا اإل
ان ة.  ل مناس مان في  تطلع  مرحلة (الغرة) فلم تفتر حماسته في إبراز هذا اإل

عد النال ة تمأل ة للعودةشعب الفلسطيني  ه للنضال واستعداده للتضح ، وتوث
ل منبر،  ده من على  ؤ ل اجتماع ومؤتمر، و ، فينقل ذلك إلى  نفس الشقير

                                                           
 .284المصدر نفسه، ص  )1(
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شرح ذلك ألبناء تونس بنزرت عام  حين شارك في احتفاالت الجالء عن ها هو 
م صفوفه والعمل 1963 ام بدوره في تنظ صور تحفز الشعب الفلسطيني للق ، و

طلب لتح ون الرؤساء العرب في مؤتمر القمة األول أمن رر وطنه. وهاهو  ن 
بد لهم استعداد الشعب  ة فلسطين ال لمسألة الروافد .و . الفلسطينيمؤتمرهم لقض

ل. ة التي تعمل في التحو   لتدمير المنشآت اإلسرائيل

الماً   ن هذا الرأ  اً  ولم  ا عل مبن الغة، بل مبن ى واقع على الوهم والم
شة لمراحل نضاله،  ه عن معرفة بتارخ هذا الشعب، ومعا لمسه الشقير وآمن 
عة لواقعه المشرد الممزق .لقد وجد الشعب الفلسطيني، خالل المساعي  التي  ومتا

ان الفلسطيني عام  م  الك طالب 1964قام يها من أجل تنظ ان  ل م ، وجده في 
من أمثلة ذلك  . المسلح سبيال لتحرر األرضمن الكفاح  السالح ، والير بديالً 

راً  ما حدث في غزة قبيل انعقاد  المجلس الوطني األول في  ،  لما أعد معس
أ بين جموع الطالب  النصيرات لتدرب المتطوعين على القتال، فقد سر الن
ر، حتى غدا قطاع غزة قي يوم  اب، فسارعوا إلى التطوع وأقبلوا على المعس والش

اد ال تزد عنها في روعته4/1964/ 20 ام "في أفراح وأع هجتها إال أ ا و
  .)1(التحرر))
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ة للمؤتمر وقد أكد الشقير قي الخطاب الذ ألقاه في الجلسةاألفتتاح 
عل 1964 /5 /28الوطني الفلسطيني في  أسرها أننا  نأن المؤتمر"جاء  ا  للدن

على تحرر أجمعنا وقد -اقد التقين، أهل فلسطين أصحابها الشرعيين ،نحن
فلسطين.. إننا نشهد اليوم أول مؤتمر فلسطيني ينعقد على مقرة من خطو 

ماً  ال يلين،  الهدنة، لنعلن على المأل أن الشعب العري الفلسطيني مصمم تصم
ات، ومهما طال  وعازم عزما ال ينثني على تحرر وطنه، مهماعظمت التضح
واحد من هذا الش اسل أعلن في مؤتمرنا هذا انه يجب أنالزمن، إنني   عب ال

ان الفلسطيني  حمل السالح على القادرون منايجند  ، رجاال ونساء، وٕاذا خال الك
اناً  الم، و الما فى  ان  رة  ة العس ان. وعلى هذا من الناح ،  من غير 

اً  ح واج اً هّ أ ابن فلسطين لتحرر فلسطين، أن يُ هّ علينا أن يُ  لزاماً   أص  أ جند
اً  موت الالجئون فدائ ، فحرام أن تظل طاقات الشعب الفلسطيني مهدورة، حرام أن  

ام بدالً  ستشهدوا في ميدان الشرف))من  في الخ   .)1(أن 

ر الحر في العالم الذين حضروا(الندوة   خاطب الشقير رجال الف و
ة، التحاد طل ة قوله: "أ 1965ي آذار / مارس ف فلسطين  ةالعالم ن قض
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ة فلسطين ة قض ر يهيئ نفسه للكفاح من أجل التحروراءها شعب عر .. ح
ة"   .)1(واسترداد الكرامة اإلنسان

ة التي شاءت خطو الهدنة أن تقتطع منها   بر الشقير قرة قلقيل و
اراتها وتضمها إلى الجانب اإلسرائيلي، وظلت صامدة أمام فوهات  أراضيها و

ه العدوان الصهيوني عليها في المدافع اإلسرائيل وقد وصل .1965 /6 /5ة تجا
أعينهم الجرمة، فخرج إليهم أهلها حون  إليها مع رجال منظمة التحرر ليروا   ص

تب عنها الشقير هذه الكلمات الخالدة:  -ا شقير بدنا سالح وخذ رجال))(( و
طولة وسيرة (( ة  ا ة لم تعد اسم قرة، ولكنها ح صمود شجاع تمثل تقاليد وقلقيل

طل، صانع تارخنا انتصاراتنا،  ساراتنا وهزائمنا الفالح الفلـسطيني ال ة ان وضح
(()2( .  

علن الشقير للملوك والرؤساء في مؤتمر القمة الثالث في الدار  و
ضاء أن انطالق الشعب الفلسطيني في تعبئة طاقاته هو أول الطر لتحرر  الب

ة لتحرر  منظماً  ب فلسطين، حراً فلسطين، ومن غير شع ة خطة عر أ، فإن أ مع
حذر -فلسطين في خطة مبتورة ات التي تجابهها  و المجتمعين من نتائج الصعو

ان الطر مسدودا أمام المنظمة  قول: "إذا  ة و منظمة التحرر مع الدول العر
ش للمنظمة طرقاً  ل وسيلة ل طل ال بد أن يجد  اً  فان هذا الشعب ال تحت  ثان

                                                           
مة )1( ،، على طر الهز  .60ص  مصدر ساب
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ة يومئذ في هذا الطر  ، وستكون  األرض ، ألنه طر الكفاح األمة العر
  .)1(والنضال "

غفل الشقير وقفة  وجه العدوان واالحتالل ، في   غزة  قطاع  وال 
شارك في آذار ر جالء  1966ف حضر احتفاالت غزة بذ في عيد النصر و
ة طوالت 1956ثي عام العدوان الثال عد  القوات اإلسرائيل ستعيد صور  ، و

ة  الشعب  أثناء االحتالل وأمثلة الشجاعة وضروب طال التضح التي قدمها األ
  آنذاك.

ش السعود لمة  وفي  ا الج الذين دخلوا  وجنوده وجهها إلى ض
قول  األردن إثر العدوان اإلسرائيلي على قرة السموع في تشرن الثاني / نوفمبر 

طرحه الشعب في للشعب  ارهإك م عظ معبرا عن : "إن الشعار الوحيد الذ 
طوا أيها ة هو شعار التحرر ... را اته القوم في الشجعان  هذه المرحلة من ح

المقدمة أمام الخطر تجدونه  ة، فأنتم جديرون  مرمى على الخطو األمام
م متجسداً  صار ام إسرائيل أ مات العائا .ثم.. في ق براء نتقلوا إلى مخ دين لتروا 

ام الشعب هذا رامة.. " هلةلمه في خ   . )2(، تحتها عزة و

                                                           
مة )1( ،، على طر الهز  .105ص  مصدر ساب
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قف الشقير في عد  قمة  و سة حزران الخرطوم  مانه  1967ن د إ يؤ
ة الشعب الفلسطيني  ة في صال  وصموده أمام المؤامرة االستعمارة الصهيون

ةالخمسين  علن ، عاما الماض ةأن  و وقطاع غزة  الشعب في الضفة الغر
اب المقاومة  طولة للغزو اإلسرائيلي وهو أعزل من أس شجاعة و يتصد 
ل ما يلقاه على الصعيد العري من الدعم والتأييد هو اإلذاعات  والصمود،"و

ار  ة تنشر أخ ساالته "الته طو العر تب الشقير استقالته يرفعها )1(و .  وحين 
ه و قدراته، إلى " الشعب األسير الشرد، إلى الشعب الفلسطيني الذ آمن 

ام غمالمهجّ  طال الذين يخوضون في هذه األ رات ر الطرد... إلى الفدائيين األ
  )2(.النضال أرض الوطن الحبيب "

ة التحرر، في فلسطين    ت عد "إلى م ما  تبها ف راته التي  هد مذ و
طوالت شعبنا ال تمجيداً  ساالت ل اسلة" أطل ، و   .  )3(متنا ال

حمل لهذا الشعب االعتزاز         ظل الشقير إلى آخر عمره  مان ال إب و
ص لقي ب طاقاته وقدراته على العطاء والبذل، و ره فال ير في الوطن يتزعزع 

لة من الكفاح.العري إال  عد سنوات طو حمل السالح  . "يزداد .شعب الكارثة 

                                                           
)1( ، مة الكبر ، الهز   .193، ص 2ج   مصدر ساب
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ماناً  تساق ومضاءً  وعزماً  ل يوم إ منه الشهداء، وهم أبناء الشهداء وأحفاد ، و
أنما نذر هذا الشعب    . موت على فراشه " الأنفسه الشهداء. و
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  ة ..ـادات الوطنيـالقي                               

  راتـاء وعثـأخط                        

  

م    مان العظ الشعب وقدراته، وفي مقابل العرض  في مقابل هذا اإل
ة  ادات الفلسطين ان رأ الشقير في الق اته،  طوالته وتضح المفصل لمالحم 

ام االنتداب البرطاني سيئ ه سهام النقد اً أ تب لتوج ل ما  ة في  ، فلم يترك مناس
ة واللوم إليها فاح الشع معظم  ، ولتحميلها مسؤول سات والهزائم في مسيرة  ب الن

  الفلسطيني".

أن ير الخالفات على أشدها بين رجاالت البالد "  لقد مأل نفسه ألماً    
ة في أواخر العشرنات نحو يالمجلس ة الوطن ين والمعارضين " مما قاد الحر

قول عن ذلك: " وأوحى إلينا الترد القومي، نحن مجموعة  الفتور والجمود، 



  
  
  
  
  
  
  
 

353

اب ه الشعب إلى هذه الحالة الش مارس )1(" ، أن نن ح  ان الشقير آنذاك أص " و
اسة معاً  ه فـي جردة الصحافة والس ت ة يتذاكر   ، وغدا م اس (مرآة الشرق) ندوة س

ما  مع  فيها الشقير  ة،  ة الوطن أقرانه تفاقم الخطر الصهيوني وترد الحر
ح منبراً  ة لتحل محلها ق أص ادات لدعوة مستقلة تدعو إلى نبذ الزعامات التقليد

اب ة وال تجارها، وقد استقر رأ الش اسة البرطان ة ال تهادن الس ، وفيهم  شا
ة الشقير على أن ينفخوا روحاً  ة الوطن شقوا خط جديدة في الحر ا  اً ، وان  وطن

اره"مصدر  مستقال ، اعت العداء  وأن يدعوا إلى مصارحة االستعمار البرطاني 
عد أن  ظل ة حتى أوائل الثالثيناتالداء ورأس البالء"  ة الوطن ادات الحر ،  ت ق

ة والتجاهرها  اسة البرطان ة، وتغض الطرف عن الس اسة الصهيون تتصد للس
انت  ة ، ألنها  ة الوطن ادة الحر لوم الشقير ق معظم األحوال في  العداء و

ا قول: "الحزان الوطن عيد ، و ة إلى حد  شة مع اإلدارة البرطان ن الكبيران متعا
شان  ة))ع اسة البرطان نف الس   .)1(في 

انت تمزق    ة التي  الخالفات العائل ة  ل مناس ان الشقير يندد في  و
دعو إلى  ة وروحها، و ة الوطن السوس  في جسد القض اداتها،وتنخر  البالد وق

رو ما جر  في المؤت ير الوطني الخالص المبرأ من هذه الحزازات " و مر التف
ع عام اب على  1928 الوطني السا يف ازدادت ثورة الش ه، و الذ شارك ف

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  . 106ص   مصدر ساب
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راته عن سلسله الخطب  تحدث في مذ ادات المتناحرة واألوضاع السائدة. و الق
يزه فيها على الدعوة  1928عام   فلسطين التي ألقاها في عدة مدن من ان تر و

ع  إلى عيدا عن قو الشعب للوقوف في وجه االستعمار و  تجم ة  الصهيون
ة.  ة والمحل ة والطائف   النزاعات العائل

عد إعالن قرارات المؤتمر   اب الفلسطيني  الصهيوني  وقد ازداد نشا الش
، وما فيها من الدعوة إلى مزد من الهجرة، وشراء 1928 في زورخ عام 

اة قي ا عث الح اب إلى  ة. ودعا الش ة األراضي، ودعم المؤسسات الصهيون لحر
اداتها ة وق الناشئين من أبناء العائالت والوجهاء محاوال  الوطن  ، فاتصل الشقير 

عهم  ان تجم  قول ما مستحيال  مراً افي إطار وطني خالص. لكن اللقاء بينهم 
انت البيئة التي صنعتها عهود التخلف واالنحالل ، تقابلها البيئة  ، " فتلك 

ة "ا ة" لتي ال تعرف العااليهود وقد أخذ الشقير على عاتقه، مع أقرانه  -)1(ئل
صير  ة الجماهير، وت اب، مهمة توع ام  هاالش رر الدعوة إلى "ق الخطر، فأخذ 

حت البالد أسيرة  عد أن أص ة  ة الوطن ة جديدة تتولى زمام الحر ادة وطن ق
حوا أسر مناصبهم)) ... ينالعائلتين الكبيرت   .)1(وهم أص

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  . 114ص   مصدر ساب
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ر الشق   ذ يف أفلح المندوب السامي البرطاني واكهوب في جذب و ير 
ة  عدد من أبناء األسر ة الوطن ادة الحر ة الممتازة القادرة على ق ، و هم النخ

فاء ما تملك من  مها،  وخبرة. وقد رطت خطة المندوب السامي العائالت  ةوتنظ
ة السلطة  الكبر في البالد ع"  البرطان لى إ النضال، ولو، وأدت إلى " تمي

قول في هذا المعرض قينا خارج  حين. و اب الذين  : "ومضينا، نحن الش
عقد الندوات االجتماعات، فعادت  ة، نوق الشعور الوطني  وم المناصب الح

ة إلى نشاطها؛ في جانب ة الوطن ا الحر ة في الجانب اآلخر"، والق   . )2(دة الوطن

افا   في جو حماسي الهب،  1933عام  وخطب الشقير في مؤتمر 
ين لهم أن عرب واد الحوارث  مصير  وشرح للمؤتمرن  خطورة الموقف ، و

شر أن  شعب ينتظر ل الزعماء،  ة تضم  ام جبهة وطن أسره"، ودعا إلى ق
ة. ووجه إلى الحاج  ة الوطن ادة الحر تفرغوا الق ة، و وم يتخلوا عن مناصبهم الح

، دعوة صرحة  شيبي الموجودين بين الحاضرنلنشالى راغب اإ و  الحسيني أمين
االستقالة، والنزول إلى الميدان مع الشعب. وقد أثارت دعوته هذه  طالبهما فيها 

مان الدعوة .  جوا من التوتر في المؤتمر ، ورفض الزع ، وعداها من قبيل التور
انت في االنتداب و  ة شعبنا  قوله: "أن ن عل الشقير على ذلك  لفور وعد بو
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ة" ادته الوطن   ، ثم في ق
)1(.  

ا    تألم الشقير من ق ة  مو ار اللجنة التنفيذ عد انه األحزاب المتعددة 
ع عام  ء، والتفسير  1933للمؤتمر السا اد ون بينها خالف على الم دون أن 

ادة.   لذلك عنده إال شهوة الزعامة والق

ضاً     ة أ ادة الوطن أخذ على الق ان  زها عن الوقوف في وجه عج و
ة. فعلى  اس ر والثقافي وقدراتها الس ة والوصول إلى مستواها الف ادات المعاد الق

اظم الحسيني حين وفاته عام  م البالد  1943الرغم من وصفه موسى  أنه زع
، على الرغم  ل قدراته بإخالص وتجرد وتقو ن ذلك ينتقده مالذ وهب وطنه 

ة قول إنه "قاد الحر قة.  و ره المحدود وثقافته الض ف ضعة عشر عاما  ة  الوطن
ان ون غير ما  ع أن  ستط ذا ، وال  ان ه   .)2(" ولكن ما حيلته ، فقد 

عبر عن ذلك     ــام ، و ــ ادات من ثورة القســ ـــقير من موقف الق حزن الشـــ  و
ل مظاهر االهتمام ، على ــعب  ة لقيت من الشــــ ة الوطن  قوله:" إن هذه العصــــــ

ــير ذلــك عنــده هــاظــان ححين  ــ ــ ــ ــــ ـــمــت ".وتفســ ـــــ ــــ ــة الحر والصــ ــادة الوطن    من الق

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  .139ص  مصدر ساب
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ـــلطة  الســــ ــالح  ــ ـــالت والمصـــ ة لم تكن لتخلو من الروا والصــــ ادة الوطن " إن الق
يف تكون  ة ، ف العداء والسالح ؟!" البرطان   . )1(مجاهرتها 

ادة   انت الق ه في  -و ادر إلى العمل  متخلفة عن الشعب –رأ ، ال ت
ة قاد "1936هذه ثورة عام  ترض فيها.فما  اد ذ بدءثورة شعب  ها الشعب 

ة ادة الوطن ة خالل ثالثين عاما، …، وقاد معه الق انت مسيرتنا النضال ذا  وه
ادة من ورائه "يتحرك الش قاف الثورة )2(عب، وتتحرك الق انت الفترة التي تلت إ . و

ام العر  1936عام ا وح  بين جيلين ب عند الشقير "صراعاً بناء على وعود برطان
ة  ؛ جيل الحرب األولى الذ واكب وعود اب ضح الحلفاء، وجيلنا نحن الش

انت النتيجة انتصار  ا وأصدقاؤها االوعود "، و لجيل األول،  واستطاعت برطان
ثت  . أن يوقفوا اإلضراب والثورة ا ولكن فترة االمتحان لم تطل , فن ، برطان

ة أشد ضراوة.ليخوض د الشعب إلى السالح ، وعا بوعدها   غمار ثورة ثان

اد  صور الشقير ذهول الشعب لموقف ق ا  تهو ة العل حين استجابت اللجنة لعر
ام العرب اللجنة ا لتدخل الملوك والح ة عام ل، وقبلت االتصال  عدما  1937ملك

قول:  انت قررت مقاطعتها ان الشع((، و ملك الوسائل  يلو  ومئذ لخلع ب 
ادته، وثار  ولكن أنى له ذلك والموقف حاد وخطير،  ..عليها، وسحب ثقته منها".ق

ت الشعب على  مضض لوحدة وللتماسك،لال إوالوقت ال يتسع لشيء  ،  فس
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ة ادة الوطن ومن ورائها الملوك واألمراء، أن يتحملوا مسئوليتهم أمام ، وترك للق
عيد الشقير لألذه)1(التارخ)) م في  ان،. و عد صدور قرار التقس موقف الشعب 

اً 1937تموز  ا، وعدوها سب ة العل اللجنة العر يف ندد أبناؤه  هذه الكارثة،  في ، و
ة وقف الثورة واإلخال ينة استناداً  دوحملوها مسؤول ا برطان حسن إلى إلى الس ا نوا

م ، وتصرخ في وجه الزعماء ، ر التقس يف هبت البالد تستن  تستصرخو  ، و
ا على  لدفع هذه الكارثة ،يهبوا والرؤساء أن  الملوك ة العل مما أجبر اللجنة العر

ن الشعب  دعوة الشعب إلى رفض القرار قوله: "ولم  عل الشقير على هذا  .  و
ان السخ في حاجة إلى هذه الدعوة،  عم  فقد  " والغضب    .)2(المدن والقر

ة في موقفه من الحاج أمين ل رأ الشقير قي وقد تمثّ   ادة الوطن الق
ل، وقد خّص  الحسيني حديث طو أنه  ه  صرح  بير. وهو  ان له معه شأن  ، و

رهه ، ولم  تكن الحقائ الواقعة تعمي  ان والده  ما  ره الحاج أمين  ن  لم 
ة الحاج أمين ، على  م المنصف على شخص ح والح صره عن الرأ الصح

قول . فهو فه معهالرغم من خال الزعامة و  " الحاج هو ذلك القائد  :عترف له 
لة. ظروف متعددة صنعته ، ح معبود الشعبو  ، وسنون طو ان  قد أص ، فال م
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ان.. وهو فوق ذلك  شجاع  جسور،  مخلص صلب ، ه  للتغيير وال إم ثير وف
  . )1(" من مؤهالت الزعامة

، وٕادراكه  زعامة الحاج أمينلالكبير  وعلى الرغم من تقدير الشقير 
ه طة  ه في العمل للظروف المح ،  ، وجه النقد الشديد والكثير لشخصيته وأسلو

استه ومنذ أواخر العشرنات تصد له في عدة مقاالت نشرها في جردة  . وس
استه في المجلس اإلسالمير (مرآة الش س ه تعيين  ق) ، وندد فيها  ، ونعى عل

ة ودوائر األوقافأقاره وأهله في الم عنوان  حاكم الشرع ان من أشدها مقالة  ، و
ة امتألت تحرضاً  انت مقالة قاس ا حاج أمين)، و عثمان بن عفان   (اتع 
ان إحراج الحاج أمين  أن قصده  القسوة. ولكنه يبررها  عترف الشقير  وٕاثارة. و

ة الو  ادة الحر اشرة وعلنا: ودفعه إلى الخروج من المجلس اإلسالمي إلى ق ة م طن
نت أراه مؤهال للزعامة " حرج فقد  قى في ، ولم يخرج ، و لكنه لم    ، وقنع أن ي

ة من ورا همنص ة الوطن ظة  ء ستار دون أن يثيرسند الحر ليز"  حف . )1(اإلن
ر قا الشعور  وال ين الشقير دور الحاج أمين ودوائر المجلس اإلسالمي في أ
ة وٕاال إلى الخطر الصهيوني ، هنبلت، وا الوطني البالد العر ةواالتصال   سالم

نف السلطة  ه في  منص ان حرصا على االحتفا  ، لكنه ير أن الحاج أمين 
ة. ولم تكن هذه تشعر عيدا عنها  على وجودها مابخطر  البرطان دام نشاطه 
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ةو في دائرة محد محصوراً  ة الصهيون ان ذلك، في ر  دة ضد الحر أ الشقير  ، ف
توب ش لسنوات حتى عام  ، قدر له "توازنا وتهادنا غير م ع   . )2("1936أن 

الحاج أمين ام والسنين  عد أن  ازدادت معرفة الشقير مع األ ما  اضطلع ، وال س
اشرة من عام  ة م ة الوطن ادة الحر ة ق مسؤول معه في فعمل ، 1936األخير 

وقد سر الشقير لعزل الحاج أمين من  . ، وتصادقا إلى حين الحقل الوطني
ه عام  ما  1937مناص ة  ة الوطن ه من البالد على أثر ذلك ، ألن القض وهرو

اط ة..))قول الشقير "ستجد قائدها متحررا من ارت ومة البرطان الح  )3 (اته 
ون  عمل  على وغادر الشقير فلسطين إلى بيروت ل مقرة من الحاج أمين ، ول

العمعه. و  ثيرا  ادة  ل مع المفتيمقد ضاق  ه في الق ا عن أسلو ن راض ، ولم 
عيدة عن النظام، فقال في ذلك: "لقيت في هذا العمل عناء عة عمله ال ،  وطب

ان المفإ ة إذا  عمل بنظامرء ن التعاون مع الحاج أمين عسير للغا ...  يرد أن 
م نت دائما أدعو الحاج إلى التنظ ما.. وصارحت. و ادة الثورة تتطلب تنظ  ه أن ق

ست فوضى، و  .. وان الكفاءات الكثيرة  ، ولكنها نظام في ظل الثورة أن الثورة ل
ه إال أن  س عل ح قائد الشعب بدون منازع ، ول يجب االنتفاع بها... وانه أص

المخلصين  . ومع )1(، بدل األعوان واألنصار)) لشعبامن أبناء ح نفسه 
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، وال  لف الشقير أسلوب الحاج أمين ألنه شعر أن الثورة ضرورةمرور الوقت أ
  بد لها من قائد.. والحاج أمين هو ذلك القائد.

حمل الشقير الحاج  ة عمّ  و عض المسؤول ه الثورة أمين  ا وصلت إل
ال أصابت الكثيرن ه الطبيب  من فوضى وأعمال اغت ال أخ اغت ما أنه اتهمه   ،

حذره  . أنور ان  دعوه إلى تناسي األحقاد والعمل من و من عواقب الفوضى و
ة وتأديب المنحرفين صغ إلى  لكنه.أجل الوحدة الوطن ، أ الحاج أمين ، لم 

قول األخير.على مناشدة الشقير وال إلى توسالت الكثيرن غيره    ما 

نتقد الشقير الحاج أمين   ض عامو ،  )1( 1939لرفضه الكتاب األب
ان الشقي عيد عداء المفتي لهذا الكتاب إلى نوازع شخصيته. و ر يرجح قبوله ، و

ة خالل  اس ادة س والشقير يلوم أنصار الحاج أمين العتراضهم على تأليف ق
ة، مما أوجد فراغا  ة الثان ا سنوات الحرب العالم اب الحاج أمين في ألمان غ

ه مرحلة خطي انت البالد تجا ا في فلسطين في وقت  اس رة. وعلى الرغم من س
ا عام  ان في أمر هذا النقد لم يترك الشقير الحاج أمين، ودافع عنه حين 

سا 1945 تب  رئ ة والتقى الشقير  ، ورد العريللم عنه تهمة النازة والفاش
عد عودة الحاج أمين إلى مصر في أعقاب الحرب  الحاج أمين في القاهرة  

ة وت، وشرح له  ة الثان ين له الحاجة إلى ما جر معه خالل جوالتهالعالم  ، و
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م  حه وتالشعب الفلسطيني  تنظ ه وتسل ة وتعبئة ، در والحاجة إلى الوحدة الوطن
الطاقات والكفاءات دون النظر إلى الخالفات. وأخف الشقير في إقناع الحاج 

ة إنش رة التي قررت جامعة الدول العر التعاون مع اللجنة العس اءها عام أمين 
م 1947 ه قبيل صدور قرار التقس ان لهذا الخالف أثر  .قي اجتماع عال ه في و

ة الجهاد داخل له الشقير إلى تحميل الحاج أمين . وقد دفع فلسطين  حر ذلك 
عات ن أن 1948عام  ةجزءا من ت ه"، و ل شيء بيد أنه "يرد  ، والى اتهامه 

انت فوق أمجاد الوطن وسقطت معه  ق الوطن ،، فس "أمجاد سماحته 
  . )1(األمجاد"

ان له شأنه في عرقلة  وقد ظلّ  هذا رأ الشقير في الحاج أمين، و
ان الفلسطيني عام  ر الشقير في  على نحو 1964العمل على إنشاء الك مايذ

. وقد نشب الخالف بين الرجلين بنتيجة ذلك، ووقف الحاج  ثير من المواضع
ان ومنظمة التحرر.أمين موقف المعارض إل   نشاء الك

اً    ان الشقير وف ة،  اس ر الحاج  وعلى الرغم من الخصومة الس لذ
قدر له جه مقدمة في ان الشقير  ده وجهاده  . وعندما توفي المفتيأمين، 

جهاده في ي المفتي، ألنه ف: "إنني أعز  حد أصدقائهأل. وقد قال  المعزن
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ل لم يل ان يرفض االولم يهادن ال نالطو ة على مستعمر، بل  نتداب والصهيون
  .  )2((الدوام "

  

  

  

  

  فوق منبر األمم المتحدة ...

ة ضائعة... ومُ     عة  ّض قض

  

عد توقف القتال على أرض فلسطين، 1948منذ حزران / يونيو   ، و
ة  ة الفلسطين اسة، شارك الشقير في عرض القض وتحول العرب إلى ميدان الس
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،  المتحدة، وفي الدفاع عن ح الشعب العري الفلسطيني في أرضهعلى األمم 
انت تقال وتحاك في هذه المؤسسة  اطيل والمؤامرات التي  والوقوف في وجه األ

ة.   الدول

ة حين مثّ     انت تجرة الشقير األولى على الساحة الدول ل الجامعة و
ة في الوفد العري الراعي  ذهب إلى جزرة رودس  ات مع لبدء المحادثالعر

ان الشقير  1948دوت في حزران/ يونيو الوس الدولي الكونت برنا  -، و
رات  عمل مستشاراً  -آنذاك ومة السورة. وقد حمل معه التقارر والمذ لد الح

ال والكتب اسم الوفد، اقتراح برنادوت االجتماع  صفته الناط  وفد م، ورفض 
ين اليهود، ال على مستو المفاوضات أو اء ق، وقال: "ال ل الصهيوني بيننا و

ة، وأكد للصحفيين أن ال -)1(المحادثات "  ورهن اللقاء بإزالة الدولة اليهود
ض ذلك. وقد  ذب ادعاءات الوفد اليهود نق اشرة مع اليهود، و مفاوضات م
ع المختلفة ومناقشة  تقاسم الشقير مع زمالئه أعضاء الوفد العري شرح المواض
ة  استفاضة علم ة  ة الفلسطين ه حول مختلف جوانب القض الوس الدولي ومعاون

الوثائ واألسانيد دة  ة مؤ انت ،  موضوع ة  التي  وسردوا المطالب الوطن
ة في فلسطين تمثل المواطنين على  مقراط ة د ومة وطن تتلخص في إقامة ح

ع م والدولة ، وفي العدو  اختالف مذاهبهم ، وتضمن الحقوق للجم ل عن التقس
يوع األراضي ة، ووقف الهجرة و عودة الالجئين الذين نزحوا  اليهود ، وفي السماح 
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تدبير عاجل البالد بنتيجة اإلرهـاب الصهيوني عن للحل   ، ومن غير انتظار ، 
اسي النهائي.   الس

ة للشقير في األمم المتحدة في خرف عام  1948انت التجرة الثان
ارس في قصر ش ال الكونت برنادوت فيايوه ب انت 1948/ 17/9 عد اغت و

ة الوفود ة المستو  العر عقوب  *،ف وفد فلسطين من الشقير ، وتألّ  عال و
تن وقد ظن ومة  .الخور وهنر  اال لح ون اغت ال برنادوت "س العرب أن اغت

ة ستقو  ندناف ة"د الحملة على اإسرائيل المؤقتة، وان الدولة االس . )1(لدولة اليهود
اكين، وأعلنوا  وا مع ال يف ينحنون للعاصفة، ف لكن الظن خاب، وعرف اليهود 
انهم ماضون في التحقي الكتشاف الذين قتلوا الوس " وأخذ الشقير مع الوفد 
اناتهم وخطبهم وس هذه الضجة العارمة، وعني  عدون العدة اللقاء ب الفلسطيني 

، فهي المرة األولى التي يتكلم فيها على منبر الشقير بإعداد خطا بر ة  ه عنا
اسم فلسطين ه،  .األمم المتحدة  ة عل لمة محسو ل  وقد تهيب األمر، وأحس أن 

قلمه ولسانه، وألقى  ة، وتوهم أن الخالص منو  ة على األمة العر بل محسو
انآ ضا ي ة منذ نشأتها، وساق الحجج وا مستف ه القض ألسانيد التي استعرض ف

ه المختلفة ، ورد  المه، وناقش تقرر الوس الدولي برنادوت، وفند جوان د  تؤ
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عمل  .ممن أن  س مستشارا للوفد السور  ن وراء الكوال
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م ، قرار التقس ه  ومة إسرائيل المؤقتة) معلنا تمس ة (ح ه وزر خارج مصرا  عل
ة الالجئين ون حل قض ة العامة ضمن  على أن  الشقير  ،  متهما التسو

قو رد النازة.  ه الشقير  ل حول تقرر الكونت  ة .عل ثم دار نقاش حاد طو
ل ما فعله أنه جعل النقب  ، و أت بجديد ، في رأ الشقير برنادوت، الذ لم 

س. م على الع ان قرار التقس آ، في حين  ا والجليل العري يهود   عر

ة لضغو   ة تطلب منها عدم معارضة غوتعرضت الوفود العر ر
فوز  ه القوات مشروع برنادوت حتى  انت ف أكثرة الثلثين ، في الوقت الذ 

ة لتضع األمم المتحدة أمام األمر الواقع، الذ  ة تحتل األراضي العر اإلسرائيل
ح مقبوالً  ص عرض  س ة الشقير إلى القاهرة ل عد حين. لذلك أرسلت الوفود العر

اإلجماع رفض مشروع برناد األمر على وت، ومشروع مجلس الجامعة، الذ قرر 
ة فلسطين.  عرو م مع التمسك    التقس

لمصرة، وتوالت ضارة جنوب فلسطين على الجبهة ا ودارت معارك  
عد  قرارات مجلس األمن تدعو إلى وقف إطالق النار. لكن اليهود لم يتوقفوا إال 

ح تقرر برنادوت عن  الما في الهواء"أن اجتاحوا النقب "وأص  )1(النقب العري 
) بدالواتجه ة إلى تعيين ( لجنة توفي من الوس الدولي. واختير أعضاؤها  ت الن

يون والبرطانيون والفرنسيون مشرو  ا، وصاغ األمر ا وفرنسا وتر ع من أمر
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، وأوضح للوفود  . وقد عارض الشقير القرار*1948 /12 /9قرار صدر بتارخ 
ه أنه ال يتضمن  ة في اجتماع خاص دعاهم إل عودة العر إلزاما إلسرائيل 

، وهو  11وان المادة  الالجئين في زمن محدد، غة ألقدس ح منه هي أسوأ ص
خالل عشرن دورة لألمم  -ح العودة إلى الوطن، وقد ظلت إلى إسرائيل

من تنفيذ  هذه المادة ، على الرغم من الحجج الكثيرة التي  تجد مهراً  -المتحدة
قدمها العرب لدعم ح الال العودة. ان    جئين 

ة       ارس مع الوفود العر  ، وانتظروا قدوم لجنة التوفي رجع الشقير من 
ة خالد العظم، الذ  عمل مستشارا للوفد السور برئاسة وزر الخارج . وعاد 
ة العرب بلجنة التوفي في بيروت في  اجتمع مع غيره من وزراء الخارج

/فبراير  ا أن. وقد أوجز المن1949ش ي مهمة اللجنة  ها التوفي بين دوب األمر
ات الهدنة  المتخاصمين ل اتفاق أنها ترغب في تحو ، ولخص موقف إسرائيل 

ين أن لجنة  لة الالجئين. و ة عامة تحل في إطارها مش ات صلح وتسو إلى اتفاق
ة من قرار األمم المتحدة الساب 11، وأن المادة  التوفي ال تملك سلطات تنفيذ

عطي الالجئين حقا ره ال  ة العرب،  ثم في العودة. مطلقا ذ تكلم وزراء الخارج
                                                           

ش  * ن الالجئين الراغبين في العودة والع ح العودة في أقرب وقـــت مم في القرار اعتراف 
ــالم مع جيرانهم ، روجوا دفع تع ل ســـ ضـــــات عن ممتلكات من ال يرغب في العودة، وعن  و

ــــاء لجنه توفي عهد إليها "اتخاذ  ــ ـــ ذلك على إنشـــ ـــرر. ونص القرار  ـــ ــ ضــــ ــاب  ــ مفقود أو مصــــــــ
ـــائل  ـــــ ع المســ ة لجم ة نهائ ـــو ـــــ ة إلحراز تســ ــلطات المعن ـــــ ومات والســـ ة معاونة الح غ التدابير 

 المعلقة بينهم ".
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اختصاص لجنة  شرح الجوانب المتعلقة  وأحال خالد العظم اللجنة إلى الشقير ل
ا  11التوفي والشرو الواردة في المادة  ، 1948من قرار األمم المتحدة في ش
ين  فتولى الشقير الكالم ح العودة عي وأصيل غير مقيد ، و انه ح طب

شرو على حد ما جاء في ميثاق حقوق اإلنسان الذ أقرته ألمم المتحدة في  
قة.   دورتها السا

ان العرب    ة الالجئين، و شأن قض ا ، حتى  لم تبد لجنة التوفي رأ
ة إلعادة الالجئين انت إسرائيل  صرون على اتخاذ التدابير العمل ، في حين 

ة فلسطين برمتها. وقد أعلنت لجنة  خادع ،تراوغ وت قض وتر موضوع الالجئين 
ة  اس ضا من النواحي الس حثا مستف الت القائمة تتطلب  التوفي أن المش

ة ة والفن ان محايدقتضي  ، وأن األمر والقانون ، هو  اجتماعات متواصلة في م
ون ذلك دخوال في مف سرا. ونفت اللجنة أن  اشرة مع لوزان في سو اوضات م

احثات ستكون مع اللجنة  إسرائيل للوصول إلى معاهدة صلح، وأعلنت أن الم
ة هذا االقتراح. اشرة عندئذ قبلت الوفود العر   الم

ن في القاهرة، ومنها سافر إلى لوزان ل    الوفد إلانتقل الشقير للس لتحاق 
ان العرب . و قول الشقير  -السور أمام لجنة التوفي يرجون الخير، أو  - ما 

س عض الخير من اللجنة عقدون عليها اآلمال ،ألنهم من رون في الحرب ، و
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انت االجتماعات مع لجنة التوفي يوما للجانب العري  )1(واليهود منتصرون  وقد 
وماً  ان العرب يلتقون  (مصر، لبنان، األردن، سورة) و للجانب اإلسرائيلي. و

ة أ لمةاللجنة مجتمعين ، خش دأت  ن ينزل واحد  موقف. و ، أو ينفرد 
ة  أن قض ك العري  يز على التكت ة، مع التر عرض عام للقض االجتماعات 
ة ملحة خصها قرار األمم المتحدة  ة إنسان الالجئين يجب أن تحل أوال، ألنها قض

مادة من مستقلة.  ارس    في 

احث   ون منطلقاً اتجهت لجنة التوفي إلى وضع (إطار عام) لم  اتها، 
اشرة،  ل جانب مع اللجنة م ول) يوقعه  غة (بروتو ة، فاقترحت ص لخطوات عمل

قة منفصلة،  ة لهذا و وفي وث غة نهائ ة انتهت بوضع ص ذا امتدت لقاءات جانب ه
ول ، ووقعه الجانب اإلسرائيلي في جلسةخا ، ثم وقعه الجانب العري  ةصالبرتو

. وانشرحت ا للجنة، وعدت ذلك نصرا ، ومفتاحا لحل الموقف، في جلسة أخر
ض عليهم ح الالجئين في العودة والتعو ه اعترافا  .. إلى غير ذلك. لكن  ألن ف

حث مع  النتائج، ألن إسرائيل وقعت على (أن ت الشقير ظل قلقا سيئ الظن 
حث فحسب ...وٕاسرا ال حث. و ال ئيل، اللجنة ح الالجئين في العودة) فهذا التزام 

حث   . )2() إلى آخر الزمن.. بال نتيجةفي رأ الشقير قادرة أن (ت
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ول لوزان). وقررت اللجنة إنشاء   اسم ( برتو عد  ما  ول ف  عرف البروتو
ة: لجنة عامة  ة مختصة تثالث لجان فرع ة العامة ، ولجنة ثان حث نواحي القض

ل ة مخ موضوع التدو حث اإلجر ت، ولجنة ثالثة فن ة لعودة صة ب اءات العمل
الالجئين والمحافظة على أمالكهم. بدأت اللجان عملها، وتضخمت الملفات، 

م ة في: انسحاب إسرائيل إلى خطو التقس ، وعودة  وتبلورت مطالب الوفود العر
عود   الالجئين بال قيد أو شر إلى المناط المخصصة للعرب، وٕاتاحة الفرصة ل

شاء عوض على من  شاء و من الالجئين الذين نزحوا من المناط  من 
انهم من اليهود وضمها إلى  المخصصة لليهود، أو ة إلس سلخ األراضي الكاف

ا العرب ق ال حق ل القدس تدو ، وتجردها  ، في حال رفض إسرائيل إعادتهم ، وتدو
ان العرب ان  على عجل -ما يرو الشقير  -من السالح. و ، في حين 

سطون أذرعهم على  اليهود على مهل، مات، فهم ي ؤجلون انتظارا للتعل سوفون و
حون خيراتها، وآالف الالجئين العرب ينتظرون  ستب حتلونها و ة،  األرض العر

ام ل القدس،)1(في الخ عارضون تدو يرفضون عودة  . وقد بدا واضحا أن اليهود 
ة التي م حث الجوانب االقل تنحصر في نطاق  الالجئين، وال يوافقون إال على 

س) الحدود عطون قرة مقابل قرة (تجل ، أو أرضا مقابل أرض. وشددت  ، ف
ي ترفع تقرراً  ة على لجنة التوفي  ه  الوفود العر إلى األمم المتحدة تصرح ف
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عها إلى الطرف الذ يرفض تنفيذ قرار األمم المتحدة،  ما يجر ، وتشير اص
  المتحدة قادرة  على أن تفعل شيئا. وقد  ظنت هذه الوفود أن األمم

اً ا وقدمت لجنة التوفي تقرراً     ه رفض  إلى األمم المتحدة، ضاف أعلنت ف
ة إسرائيل عودة الالجئين ل القدس . ووصل التقرر إلى الوفود العر ،  ، وتدو

انعام ، فقرأوه  ، ودرسوه بدقه، ووضعوا عنه النقا التي سيناقشونها  وفيهم الشقير
كف س ي األمم المتحدة في ل ورك س  :قول الشقير واصفا الحال . قرب نيو

الحقد والمرارة1949"سافرنا إلى األمم المتحدة لحضور دورة  فور  ا  ،  نحمل قل
رات التقارر والمذ ة مليئة  ان  …ولسانا أرهفناه لليوم الموعود، وحقي له  ذلك 

ة عند  ة الفلسطين ة"شعب فلسطيرأس مال القض   . )1(ن عند الدول العر

المقابل ة شارت ،  و ، سافر الوفد اإلسرائيلي وعلى رأسه وزر الخارج
اً  مثل واقعاً  ومة إسرائيل عترف  يتجسد في ح ة  م ادة إقل شها وتمارس س لهـا ج

ل  بها عدد من الدول دأت المعارك في  ، في مقدمتها الدول األرع العظمى. و
ه، فلم يترك لجنة من لجان  قير قرحته وشمرّ الجهات ، وشحذ الش عن ساعد

قحم عليها موضوع فلسطين، وال بندا على جدول أعمال  األمم المتحدة دون أن 
ة  ة الفلسطين ة فلسطين. وأسهب في شرح القض قض األمم المتحدة دون تذييله 

، وتكلم على  ة على ضوء تقرر لجنة التوفي ة القدس قض الالجئين، وقض
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اد الميالد و رأس السنة ة قرب أع مناس . وخاطب أعضاء  مستثيرا العواطف 
راً  ات، من ما يناسب اختصاصهم في موضوع الحقوق والواج ة   اللجنة القانون

ة الالزمة.   على إسرائيل أن تكون دولة، لها المؤهالت والمقومات القانون

م ، "وأنا أحسب  مضت الدورة في عمل متصل وخطب متالحقة  أننا سنق
ا ونقعدها على إسرائيل " على حد قول الشقير . لكن السحب أخذت  )1(الدن

األمم المتحدة أن تنجلي أمامه وتبدّ  حسن  د الوهم حين جاء دور القرار الذ 
ة وتقرر شأن القض ي فارس هذه الجولة  لجنة تتخذه  ان الوفد األمر التوفي . و

عرضها عل غة القرار، و ضع ص   ضعها أمام األمر الواقع.ى الوفود، و ، 

ي   ة لجنة التوفي إلى  ووافقت األمم المتحدة على المشروع األمر ، داع
ل القدس.مهمتها استئناف ة إلى وضع دستور لتدو   ، ومجلس الوصا

ع عام        سرا لتمثيل إ صدراألمر 1950في ر السفر إلى سو لى الشقير 
ومة السورة أمام لجنة ة الذ الح في جنيف  سينعقد  التوفي وفي مجلس الوصا

  لوضع مشروع دستور القدس ..

ة في جنيف  احثتوتجمعت الوفود العر . وجاء عن إسرائيل  تشاور وتت
مثلها أمام لجنة التوفي وفدان ة.  ؛ أحدهما  مثلها أمام مجلس الوصا ، وآخر 
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ع أمام لجنة التوفي ة أساب ، تكرر مطالبها في إطار وقد أمضت الوفود العر
ان  م، في حين  ه من تطبي عملي لقرار التقس ول لوزان  وما ينطو عل بروتو

سوف ؤجل الوفد اإلسرائيلي  مات من تل أبيب. ، و طلب التعل   ، و

ذلك رفضته   ل القدس،  ة فقد رفض األردن تدو أما في مجلس الوصا
س الوفد اإلسرا ان رئ ا إي ئيلي نص خطاب بن غورون في إسرائيل، وقرأ أ

ه "أن القدس هي عاصمتنا الخالدة" ست، والذ جاء ف ة  .الكن وطلبت الوفود العر
لفته  ة على وضع مشروع الدستور، وف ما  عمل مجلس الوصا األخر أن 

ة ه. ولما جاء دور الشقير  أ، و  الهيئة الدول ن يرفعه إلى األمم المتحدة لتنظر ف
حمله من تمرد على األمم المتحدة.  نطاب بللكالم ندد بخ شف ما  غورون، و

ملكون من القدس  األرقام أن اليهود ال  ثم تحدث عن تارخ القدس، وأثبت 
ة  % من أراضيها وممتلكاتها28الجديدة أكثر من  ادة العر الس ه  ، وأعلن تمس

م والجديد ، و  شطرها القد س أالكاملة على القدس  ل ل سو مرحلة ن التدو
ة على أساس الح  ة الفلسطين ة رثما يتم الوصول إلى حل نهائي للقض انتقال
تجرد القدس  د القدس، و ة لتهو ل مرحلة تمهيد ون التدو أال  والعدل. وطالب 
ع الالجئين الذين نزحوا  عود إليها جم أن  من السالح وٕاعالنها منطقة محايدة، و

ع مقترحات منع الهجرة اليهودمنها، و  الط ة إليها. وقد رفض الوفد اإلسرائيلي 
حجة أن أمر القدس من شأن إسرائيل واألردن فق ...   الشقير ،
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ة في اليوم التالي وضع مشروع دستور القدس ،     بدأ مجلس الوصا
ع ة لي وانتهى منه في ثالثة أساب غته النهائ ص ة العامة ، وأقره  رفعه إلى الجمع

ل عام  وجاء. 1950في دورتها المقبلة في خرف  لمتحدةلألمم ا ش المشروع 
ل. لكن  ة القدس تحت اسم التدو محققا لمطالب العرب ألنه حاف عرو

الدخول  اإلسرائيليين رفضواالمشروع ة  سمحوا أل سلطة دول ، وأعلنوا انهم لن 
  إلى القدس.

ة أمام لجنه التوفي ناجحا، و     ن عمل الوفود العر لو على الورق، لم 
احثات في حلقة مفرغة، وظلت  ة، فقد دارت الم انت الحال في الوصا ما 

رة، وأن أعلنت األالعيب إسرائيل تلجأ إلى  ة تساندها االنتصارات العس اس الس
حة بيدها  ول لوزان ورقة را ان بروتو تنازلها عن شيء ففي مقابل شيء آخر. و

ة، وتتقدم ، فقد ذهبت إلى مجلس األمن تثبت  ات الدول الواج بهذه الورقة التزامها 
ه إسرائيل طلب  ان األمر الذ رضيت  ة األمم المتحدة. و االنضمام إلى عضو

بيرا للجنة  ع العائالتهو تجم ، واإلفراج عن األرصدة المجمدة، وعد هذا نجاحا 
، فأمضت عامي  ع العائالت  1951و  1950التوفي مشتتة في إطار "تجم

. )1(ة في سراديب "األرصدة المجمدة"، ومجمد"لمشتتةا   على حد قول الشقير
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ارس.  1951األمم المتحدة في خرف  دورةعقدت     في قصر شايوه في 
عار إلى  ة على أن  ان الشقير قد عين أمينا عاما مساعدا للجامعة العر و

رو الشقير أ*سورة للعمل مع وفدها إلى األمم المتحدة  ن العرب علقوا . و
ة  ة الفلسطين الرحمة في شعار عض اآلمال على هذه الدورة"وعسى أن تجد القض

ة: اإلخاء والحرة والمساواة" ضا اهتماما )2(الثورة الفرنس الدورة أ . واهتمت إسرائيل 
  بيرآ، وألحقت بوفدها عددا من الخبراء والمستشارن والصحفيين .

ا تولىّ    صفته نائ  ، ة  الشقير ، شرح القض س الوفد السور ي اللجنة فلرئ
، منددا بإسرائيل التي تمن على الالجئين  ة، محلال تقرر لجنة التوفي اس الس
ة في السالم وجمع الشعبين  أموالهم المجمدة فتفرج عنها، والتي تزعم أنها راغ

األدلة أن صهيون ين  سيالساميين العري واليهود في صفاء. و وا ي اليوم ل
ة فساميين. وطالب و  انت إسرائيل توافاد إسرائيل أن يبين أمام الهيئة الدول  ن 

اشرة من  انت رغبتها في المفاوضات الم على تنفيذ قرارات األمم المتحدة ، وٕان 
س الوفد اإلسرائيلي.  أجل تنفيذها ة شارت، لم يجب عن  لكن رئ ، وزر الخارج

. وأعدّ  ي مشروع قرار يدعو الفرقين المتخاصمين إلى الوفد األم سؤال الشقير ر
أن صرح  ة الالجئين ولكنه  التعاون مع لجنة التوفي و ة قض قتضي تسو السالم 

مناورة ضم لم  قة. وقام الشقير  في سطوره إشارة إلى قرارات األمم المتحدة السا
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، ،أرعون عاما )2(  .325ص  مصدر ساب



  
  
  
  
  
  
  
 

376

ي قترح  ممثل أفغانستان على أنمع ، واتف  من وراء ظهر المندوب األمر
انت مفاجأة،  ل بند. و ة  موجب قرار األمم المتحدة" في نها ارة " إضافة ع

غة المعدلة.  الص   وصدر القرار 

انت دورة األمم المتحدة عام     ا  1951و ة إلى القضا النس "الدورة القمة" 
ة ة وخالفاتها العر مصاعبها الدول ة  ا العر ل القضا ة ، اجتمعت فيها   العر

ة تقرر مصير السودان،  ة،  وهي قض ة التونس ة الجزائرة، والقض ، والقض
ة. وقد ضرب  ة الفلسطين اإلضافة إلى القض ة  ة المراكش ة، والقض ة الليب والقض
ع الجبهات، وقاتل مختلف القو  ة في جم ة الوفود العر ق الشقير  مع 

ة ا   لتي تساندها.االستعمارة الداعمة إلسرائيل والقو الصهيون

م  1952حفل عام     ح بيرة عاش الشقير وسطها  ة  أحداث عر
م ح ة، وعاش آثارها  ه في الجامعة العر في األمم المتحدة. وقد  عمله  منص

حات الثورة تعلو في دمش والقاهرة ورك في خرف ذلك العام وص  وصل إلى نيو
ة فلسطين تواجه أكبر  عد التي، فوجد قض م. فقد سعت إسرائيل تهددها  قس

ة على أساس األمر  ة نهائ ة تصف ة القض ة إلى تصف ات المتحدة األمر والوال
ة الواقع أمورهم الداخل تا أن العرب مشغولون  ، وان األنظمة الجديدة  ، ألنهما أدر

محتاجة إلى دعم اقتصاد وعون فني واعتراف دبلوماسي بها، وان الفرصة 
ة ة الخمسينات عليه للضغ مؤات ا منذ بدا انت أمر ة. و ا من أجل قبول التسو

ة في المشرق العر  ة االقتصاد استها على أساس أن التنم ي هي قد رسمت س
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لها.  ة  ة الفلسطين ة على القض التالي التغط عاب الالجئين.... و خير حل الست
الب) لدراسة األوضاع  عثة ( الة غوث الالجئين، وأوفدت  ة لهذا و االقتصاد

ة والمشروعات التي ن في البالد العر أن تؤد إلى توطين الالجئين  م
ة.   الفلسطينيين في البالد العر

ة ألن تحققا أهدافهما في دورة   ة والصهيون استان األمر وقد سعت الس
ت أجهزة إعالمهما تتحدت عن السالم بين العرب  األمم المتحدة هذه ، وتحر

ة السالمواليهود، وعن  حمل را ان  ا إي رز أ اشرة. و قدم  المفاوضات الم ، و
ة في  مشروعا ينهي حالة الحرب يبن العرب واليهود. وأثرت العاصفة اإلعالم
الجو العام داخل األمم المتحدة، وأخذ الكثيرون يتحدثون عن ضرورة الصلح 

اشرة ة المعقدة ، وتشتنتهي ، عسى أن  والمفاوضات الم طب من جدول هذه القض
اً    .أعمال األمم المتحدة نهائ

ان  في أن إسرائيل تتطلع  تتلخص انت الخطو العرضة لمشروع إي
شعب صل  هللسالم الدائم من أجل ازدهار الشرق األوس  الساميين، وأنها جسر 

ة تكمل العرب  ة والفن قسمها، وأنها بخبرتها العلم ة، ال إسفين  بين الدول العر
اناتهم وتفيدهمبثرواته ة األهداف، وأنها مستعدة لتعديل  م وٕام ست عدوان ، وأنها ل

خطو الهدنة ،وجعلها حدودا ثابتة، ومستعدة لمنح األردن تسهيالت للوصول 
ة األماكن المقدسة  حر المتوس واستخدام مطار اللد، ومستعدة لحما إلى ال

ادة ، وموافقة على إعادة  معين من الالجئين، في عدد وضمان حرة الزارة والع
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ون إالّ  عهم ال  له الالجئين جم عن طر  الوقت الذ تر أن حل مش
ة، وستقدم العون في هذا المجال، وستعوض  ة في البالد العر مشروعات التنم
الالجئين عن أمالكهم وأراضيهم. وهي تدعو إلى عقد مؤتمر مائدة مستديرة بين 

حت تفاصيل هذه الخطو العرضة،  العرب واليهود بإشراف األمم المتحدة ل
  وللوصول إلى معاهدة صلح وسالم دائم.

ان     ان إي ة على أن يتولى الشقير الرد على ب لمة الوفود العر اتفقت 
ة والمنط  ة والدقة العلم ل الموضوع ارات مشرقة، اتخذت ش ع غ  الذ ص

ة،  ي الدول األجنب ان العبء ثقيال، لكن الشقير العملي، وأثارت إعجاب مندو و
ملك من معرفة ووثائ وملفات. فانبر على مد خمسة  ما  ان مستعدا له 

ام ة برمتها  أ ة الفلسطين تحدث عن عرض القض ا، و ا علم عرضا موضوع
ة االستعمارة منذ صدور وعد بلفور وعن أحداث االنتداب  المؤامرة الصهيون

م ، وجهود البرطاني وثورات الشعب ال التفصيل موضوع التقس تناول  فلسطيني .و
ام إسرائيل وما نتج  ة على الموافقة على ق ات المتحدة لحمل المنظمة الدول الوال

 بتفنيد عن ذلك من تشرد الشعب الفلسطيني. وختم المناقشة في اليوم الخامس
ان دون أن  عتمد عليهامهرا  يترك لهمشروع إي ه أو حجة  عتمد *يلجأ إل ان  . و

ومة  ة والكتاب السنو لح قول على الوثائ والمصادر اإلسرائيل ل ما  في 
ه على الشقير سو  ة اإلسرائيلي ما يرد  إسرائيل .لهذا لم يجد وزر الخارج

                                                           
ومة السور  * عت الح تاب مستقل.ط ليز في   ة الخطب الخمس بنصها اإلن
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مثل أحداً  أنه  القول انه فلسطيني ال  ه الشقير  ة. فرد عل في هذه المنظمة الدول
ع الوفود العر  مثل أحدينوب عن جم مثل شيئاً اً ة. "أما الذ ال  فهو  ، وال 

ان. ة  .إي ة اإلسرائيل ا، حصل على الجنس مواطن برطاني من جنوب أفرق
  . )1(تعلم اللغة العبرة حديثا..."مؤخرآ، و 

اسم    ة، وقدمه  صفي القض ي مشروع قرار  العادة، "طبخ" الوفد األمر و
مجمله "مناشدة ة). ثماني دول، وعرف ب (مشروع الثمان قترح المشروع  و

ة حل الخالفات القائمة بينهما، ا غ اشرة  لفرقين الدخول في مفاوضات م
ة" لة الفلسطين ة للمش ة نهائ ة .والوصول إلى تسو   ودارت معر

ال  -على حد قول الشقير  -تعبئة) األصوات، والعرب في هذا المجال ضعفاء(
ة قدرون على الوقوف في وجه أمر  .. وتبذل المساعدات االقتصاد ا التي تضغ

ام،  .الضخمة قيت أ ة، و اس أكثرة الثلثين في اللجنة الس وقد فاز مشروع القرار 
ان ذلك اليوم  ة. و صورة نهائ ت على القرار  ة العامة للتصو تعقد فيها الجمع

وم تعاسة للعرب حزنوا له وأرقو    ا. يوم نصر لليهود صفقوا له وهللوا، و

ج ر تدارس الشقير مع زمالئه في الوفد السور الموقف، ورأوا أن الف  
س الوفد أتي، و موجود عند االتحاد السوفيي ي رئ شنس ن ال بد من اللجوء إلى ف

ة موقفها فتصوت معارضة للقرار في  السوفييتي عسى أن تغير الدول االشتراك

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  .359ص  مصدر ساب
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شن تب ف ة العامة. وقد انطل الشقير إلى م الً الجمع ي، وتحدث معه طو  س
ة،  وأوضح  له األسس التي يرفض العرب م ة الفلسطين أجلها  نحول القض

ة تتطلع  إلى نصرة الدول  المفاوضات مع اليهود، وأعلمه أن األمة العر
ة وعلى رأسها االتحاد السوفييتي. ووعده ي  االشتراك شنس بنقل رجائه إلى  ف

و.   موس

ت ف    ي الشقير ولما جاء يوم التصو شنس ة العامة طمأن ف ي الجمع
ة ستكون إلى جانب العرب ات  -إلى أن الدول االشتراك ذلك انقلبت الحسا و

أكثرة الثلثين. وصف الكثيرون، وصفقت  ظفر  وسق مشروع القرار ألنه لم 
ر العرب للدول  علن ش ة، وش الشقير طرقه إلى المنبر  الوفود العر

ة، واس ة وحلفائها. وقد انتهت االشتراك ات المتحدة األمر ارهم لموقف الوال تن
اشرة  الما إتلك الدورة بهزمة إلسرائيل ومن وراءها، ولم تعد المفاوضات الم ال 

س له ح في النجاح في األمم المتحدة. ا، ل ا إسرائيل   إعالم

ام وع 1953ترأس الشقير الوفد السور إلى دورة األمم المتحدة عام    
ة إغاثة 1954 ة فلسطين في هاتين الدورتين وغدت قض مشت قض . وقد ان

فلح. " ة، فلم  اس حرك الجوانب الس ن و الجئين، وحاول الشقير جهده أن  لم 
اندونغ 1955م سند الشقير في دورة األمم المتحدة خرف عا  *سو قرار مؤتمر 

                                                           
غته قرارات األمم المتحدة. وقد  * ه في صـــــ شـــــ اتخذ المؤتمر قرارا بتأييد ح شـــــعب فلســـــطين 

ة ه -عدته الوفود العر ة. -على ما ف  خطوة إلى األمام على الساحة األفروآسيو
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ة الفلس ة، وقد هانت القض ات الجامعة العر ة على أصحابهاوتمن ما  -طين
ة لتعالجها ،  فهانت على األمم المتحدة -قول اس ل أمرها إلى اللجنة الس فو

ة الد ة الجئين تناشد األسرة الدول   . )1(واء والكساء والغذاء من أجلهمعلى أنها قض

ة    اب القض ين العرب الدائمين، أن يجددوا ش ، مع المندو حاول الشقير
نجحت محاولتهم، إذ تجاوزوا البند المدرج على جدول األعمال، في هذه الدورة، و 

ع جوانبها، وحققوا  ة من "جم ة الفلسطين حث القض وهو إغاثة الالجئين، إلى 
ي ان الوفد األمر ان على الصعيد اإلعالمي. و  صطنع بذلك نصرآ، ولو 

حول دون تنفيذ منع ذلك، و ات ل . جئين شأن عودة الال 1948 قرار عام العق
وقد  استغل  الشقير مناسبتي  (يوم األمم المتحدة) و ( يوم حقوق اإلنسان) 

ات يزتين للهجوم على الوال ة المتحدة  واتخذهما ر فاضطر الوفد ،  األمر
ي إلى الموافقة على إدخال فقرة تقضي بتنفيذ قرار األمم المتحدة عام  األمر

م 1948 وضوع  إغاثة الالجئين . وقبل انتهاء شأن العودة في مشروع القرار 
و أمام ش سبب اعتداء  12/1955 /11األمن في  مجلس الدورة تقدم  

عود  و ل حيرة طبرة، وقد استغل الش اإلسرائيليين على المخافر السورة شرقي 
عرضه، والى قرارت اإلدانة التي صدرت عن  ة  إلى تارخ االعتداءات اإلسرائيل

س ة أو مجلس األمن  اف تعرضها. لينتهي إلى القول إن قرارات اإلدانة لم تعد 
طرح تطبي المادة السادسة من ميثاق  -ألول مرة أمام األمم المتحدة  -رادعه، ول
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انت  ة األمم المتحدة إذا  األمم المتحدة التي تنص على فصل الدولة من عضو
على قرار يندد  الإ. لكن مجلس األمن لم يواف أخيرا ""تستمر في مخالفاتها

النظر في إجراءات أخر إن تكرر مثل هذا العدوان . وتوالت  نذر  العدوان و
عد ذلك القرار، ولم يتخذ  ة إجراءاتمجلس األمن اعتداءات إسرائيل  ..  أ أخر

ان أكبر هذه    . 1956االعتداءات العدوان الثالثي عام غير التنديد، و

انت دورة األمم المتحدة عام  اردة، وتهجم وزراء  ميداناً  1957و للحرب ال
ة،  ة العر ات المتحدة، على القوم ا وفرنسا والوال ة الثالثة، برطان الدول الغر

. فأخذ الشقير  سود الشرق األوس ان قد  -ونسبوا إليها الوضع القل الذ  و
ة ة السعود ح ممثل المملكة العر لثالثة على عاتقه أن يرد على الوزراء ا -أص

ة  له . وتحدث في معرض رده عن العالقات العر عا ، وأن يتحمل العبء  جم
ين أعلن أن األو مع الغرب عبر التارخ،  ة في أن تقوم بينها و ة راغ مة العر

ة في هذا العهد  ة عالقات ود وصداقة، لكن نقطة البدا ةهي الدول الغر  القض
ة  ة، وال بد من االعتراف ، فهي المحور الدائم للعالالفلسطين ة الدول قات العر

ح الشعب الفلسطيني في وطنه، وحقه في تقرر مصيره . وقال: "وٕان عدونا 
صادقها" قنا من  ة فلسطين)، وٕان صد عاديها( أ قض في  ،  وأشار)1(هو من 

ة من التقدم لالتحاد  ة من  األمة العر هذا المقام إلى ما تكنه األمة العر

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  408ص   مصدر ساب
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ة السوفي عدها حر ة، و حرم الصهيون الهجرة إلى فلسطين، و سمح  يتي ألنه ال 
حظر نشاطها،  وجمع األموال لها.   غير مشروعة، و

ة     ة أخر ملته ة في هذه الدورة  قض ة العر تف القوم انت  على   و
ة خليج ، ةهي قض ة الشقير من ا،  العق ا في استعارة السعود انت سب لتي 

ة يلها ة لتمثسور  ة الخليج والمالحة اإلسرائيل عالج قض ه في األمم المتحدة و . ف
لد الذ على مشروع األمين العام لألمم المتحدة همرشو  الردوقد تولى الشقير 

) من  ه ، وأعلن رفضه اقترح استصدار(فتو شأن المالحة ف ة  مة العدل الدول مح
الحج اه   ةإ ة واألدلة التارخ ت عن االقتراح.)1(ج القانون   ، فتراجع همرشولد، وس

ة العامة لألمم المتحدة في دورة طارئة في آب و         ، 1958انعقدت الجمع
سقو  ام الوحدة بين مصر وسورة، و ق عد تفجر األحداث في المشرق العري 
نشوب أحداث خطيرة في لبنان واألردن. وقد خطب في  ة في العراق، و الملك

س ه  الدورة الرئ ، فرد عل ز الحديث على الشرق األوس ي ايزنهاور، ور األمر
سمى أزمة الشرق األوس إنما هي نتيجة  ه أن ما  الشقير بخطاب شديد، أكد ف

ة لالس ع طان األجنبي. وقد بينتطب عد حديث مطول عن  -عمار ولالست
ة ا العر ة واستعراض واف للقضا ة الغر إسرائيل  أن إنشاء -العالقات العر

ون لها  . ارثة عظمى للشعب العري، وهو سبب أزمة الشرق األوس ولن 

                                                           
 من هذا الكتاب. 202أنظر  )1(
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ة الالجئين على أهميتها  -حل إال بإزالة السبب. ومما قاله: " .. إن قض
ة، إن الموضوع يتصل بوطن اغتصب  -وخطورتها ة الفلسطين ست هي القض ل

ة ال ، ومعهم ا وأن لشعب فلسطين ..ووقع تحت احتالل أجنبي. لدول العر
ونوا  لها... إن العرب مصممون أن  نوز األرض  يتنازلون عن وطنهم مقابل 

م هو فسادة  ار أمام ين الغرب. وان الخ فرق بيننا و ي وطنهم، وهذا هو الذ 
س له إال )1(بين السالم وٕاسرائيل " ة ل ة الفلسطين . وقد أكد أن السالم وحل القض

اطل قصير العمر .دالةهو طر الع طر واحد،   .)2(وما عدا ذلك 

حث األمم المتحدة  في دورة عام  وعاد  على ضرورة  1959الشقير 
بد تطلعه للسالم ،حل  ة، و الوسائل السلم ة فلسطين  ة،  قض ألن هذه القض

ز اهتمام العالم الحرب . ، ستقود العالم إلى شفير  إن لم تحل ينما يتر وقد قال: " و
فجر الحرب وقلقه على ارود الذ قد  مستودع ال  ، فان شررها قد برلين المجزأة 

ضا من القدس المجزأة" ة  التيا. وحذر )3(يندلع أ  ألمم المتحدة من الحالة النفس
طر  ع الجهود التي بذلتها األمم تس عد إخفاق جم على أبناء الشعب الفلسطيني،  
أس، إلعادتهم، وتمنى أال توصل هذه الهي المتحدة ة شعب فلسطين إلى ال ئة الدول

عي. وقد سرد الشقير أمام األمم ة فيلجأ إلى الثورة المسلح ، وهي حقه الطب
                                                           

عون عاما  )1( ،، أر  .421 -415صص   مصدر ساب
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ع الدورات ة في جم ة الفلسطين ،  المتحدة الحجج التي تعاد إثارتها حول القض
ة العامة  ه الجمع م الخاطئة، وعلى رأسها ما تطل عض المفاه وحاول أن يوضح 

االتفاق بين األطراف المتنازعة، وتساءل عن سبل هذا  من الوصول إلى حل 
الحل ما دامت إسرائيل ترفض ح العودة ألبناء الشعب الفلسطيني المشردين. 
ع القرارات التي اتخذت في موضوع فلسطين.  ثم طالب األمم المتحدة بتنفيذ جم

لة هو شعب فلسطين سي في المش سعي  م منوعلى الرغ -وأكد أن الفر الرئ
ون إ إسرائيل الدؤوب لطمس دوره و  عاده عن الميدان، فان أ اتفاق يجب أن 

رضاه وموافقته، وهو صاحب القول الفصل في الموضوع،  مع هذا الشعب، و
قرر مصيره بنفسه.   وهو الذ 

ة العامة     ة بإسهاب في دورة الجمع ة الفلسطين وعرض الشقير القض
ومات 1960لألمم المتحدة عام  بير من رؤساء الح ، وقبل  التي حضرها عدد 

فيها عدد من الدول التي تحررت حديثا من االستعمار، وسميت الدورة (دورة 
ة ة الفلسطين ة إلى القض النس ة تلك الدورة   ، فقال: القمة). وقد شرح أوال أهم

عض جوانبها، ة من  ة الفلسطين  "إن مؤتمر القمة يهيئ فرصة لعرض القض
ة... وخاصة أن األمم المتحدة حملة اصة مع وخ التضليل التي تقوم بها الصهيون
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حت الكثرة للدول  لم تعد موجودة 1947التي أنزلت بنا الظلم عام  عد أن أص   ،
ة، ال ة اإلفرق   . )1(مصممة على إقرار العدل والح "اآلسيو

ة ولقض وردّ  ة العر ة فلسطين، الشقير على الرؤساء الذين تصدوا للقض
ا ماكميالن  قاصراً  س وزراء برطان ر رئ حديثه على الجانب الواقعي اإلنساني، فذ

ة هي السبب األول لكارثة فلسطين وتشرد شعبها، وأكد  اسة البرطان أن الس
سالم  ة شعب يرـد أن  ة فلسطين هي قض س جمهورة غانا أن قض روما رئ لن

ين أل ادة في وطنه، و رامة وس ست  و لة فلسطين ل عضاء األمم المتحدة أن مش
لة ا، بل هي مش ة  صراعا عقائد ار حقه في تقرر مصيره.  شعب راح ضح إن

اسي. فالواقع  الواقع الس ن االعتراف  م ما ال  ن إغفال وجود القومي،  م وال 
اسي، إن صح التعبير، نتيجة عدوان  ، وهذا الواقع الس اسي تعبير استعمار الس

ة.وت ع ر للحقوق الطب   ن

ه فلسطين تتلخص  -في رأ الشقير الذ قاله في هذه الدورة -إن قض
عا قرارت األمم  في ثالث مسائل: الجئين، وحدود، وقدس، وقد عالجتها جم

عي -المتحدة س  -وان ح الشعب الفلسطيني في وطنه هو ح قائم وطب ول
ده. أما قترحه الشقير أمام  منحة واألمم المتحدة ال تخلقه، بل تؤ الحل الذ 

ة األمم -األمم المتحدة، فيتخلص في أن على األمم المتحدة فة عص احترام  -خل
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اسي، واعادة فلسطين إلى وحدتها، وعودة اليهود المهاجرن،  استقالل فلسطين الس
ةوإ  مقراط ضرورة )1(نشاء دولة فلسطين الد . وقد طالب الشقير األمم المتحدة 

ار الوحيد لالجئين هو  ٕاالالحل، و إيجاد  وجد الفلسطينيون الحل خارجها، فالخ
ادر  م نفسه، و عيد الشعب الفلسطيني عندئذ تنظ اللجوء إلى حرب تحررة، وس
لحمل السالح لفرض القانون بيده، وعلى األمم المتحدة، أال تجعل الحرب أمرا 

ارها الح ةمحتوما بإن عي والكرامة اإلنسان   . )2( الطب

 الشقير للوفد البرطاني ، و سخر من تصدّ  1961وفي دورة عام   
قسمها  ه  شعب برلين الحائ الذ  قاس س الوفد اللورد هيوم على ما  اكي رئ ت
ل  مدينة القدس ، التي فصلها خ الهدنة نحو أسوأ  ره  ة، وذ ة وغر إلى شرق

ه قائال: " يبدو لنا أن اللورد  هيوم قد اتخذ من حائ برلين حائ من برلين، وخاط
ومة  ى يذرف دموع الشفقة و الرحمة على شعب برلين، في حين أن الح م

الشعب العر  ة قد أنزلت  ، ما هو ، على مد ثالثين عاماً في فلسطين يالبرطان
الدموع "    . )1(أح 
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التنفيذ والتندي نيد  ي  س األمر د وتناول في الدورة ذاتها، خطاب الرئ
ا ة، و ا الدول لة برلين " ومما قاله في  ،ن هذا قد استعرض القضا ومنها مش

ة هم من الشعب األلماني " ة والغر  ،معرض تنديده: "أن الذين في برلين الشرق
ش  صاحب الح في وطنه. أما في بيت المقدس ع مة أصحاب ف في القدس القد
م المه ق  اجرن الذين  وفدوا على البالد ظلماً البالد األصليين، وفي القدر الجديدة 

لمته )2(.. "وعدواناً  ًا من . وتساءل في ختام  ي األعمى متعج هذا التأييد األمر
ات المتحدة دعمها إلسرائيل في " فقال:  إلسرائيل، وضرب مثالً  لقد أعلنت الوال

ان األمر تمرناً  ما لو ة من الشهر الماضي،  ام متوال اً  أرعة أ . فأين ..راض
عس العدل واإلنصاف؟ وأين اد التي ت جم يند الم س  حدث عنها الرئ

  .)3(سخاء"

ا في دورة   و سبب تدرب  1962وتقدمت  ات المتحدة  و ضد الوال ش
أع ام  يين للق ة لالجئين الكو رة داخل األراضي السلطات األمر مال عس

ة انا في الكو ظن أن للعرب م ن أحد  على حد _هذا الموضوع الخطير، ولم 
انت تلوح في األف ، ولم  _قول الشقير  ة  ما أن احتماالت حرب نوو وال س

آ.  ان الجو ساخنا، بل اله ن أحد يجرؤ على االقتراب من هذا الحوار، فقد 
ة،  ة دول ل قض حت قضيتها متغلغلة في  : "ولكن فلسطين أص قول الشقير
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ات المتحدة في ورأيت أن الفرصة سانحة لك اهاأي (أنخس) الوال  كثر قضا
ةً  عدها أثراً وخطراً  حساس ق وتصحو، وأ ، وتر مبلغ الظلم الذ .. علها تست
ة "أنزلته  األمة العر س  فتحدث، .)1(شعب فلسطين و وطالب ساخرا الرئ

ستردوا بالدهم،  ي أن  يدرب الالجئين الفلسطينيين على حمل السالح ل األمر
ح الالجئين  أسوة يين، خاصة أن األمم المتحدة قد اعترفت  فعله مع الكو ما 

العودة  ارهم، ورفضت إسرائيل عودتهم .. فلم يب أمام إالفلسطينيين  الى د
  السالح. الفلسطينيين اال

ة الشقير الكبر واألخيرة في األمم المتحدة صيف عام  جاءت معر
، لوفد فلسطين، ولم تكن منظمة اً سحين ذهب إلى األمم المتحدة رئ 1963

اس ة س ة في هذه الدورة  قض ة الفلسطين عد. طرحت القض ة  التحرر قد أنشئت 
ة تحررة ة  .قوم ان زمام فوعلى الرغم من بالء الوفود العر ي هذه الدورة، 

طلب االستماع  ة بيد الوفد الفلسطيني. وقد تقدم الشقير إلى األمم المتحدة  القض
ة إسرائيل ، فاتصلت  إلى( الوفد الفلسطيني)، وثارت ثائرة غولدا مئير وزرة خارج

ن لحثها الوفود  م على معارضة قبول الوفد بهذا االسم، وأعلمتهم أن أقصى ما 
ون (وفد الجئين) ، ه هوأن  عد هناك نه لم أوادعت في خطابها  الموافقة عل

م إال دولتان ردن، وهما عضوان في األمم المتحدة، وال ؛ إسرائيل واألعد التقس
ة،  ة حام وجود ألرض فلسطين، أو شعب فلسطين. وخاض الشقير معها معر
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ه عابرة، و  ام إسرائيل مرحلة تشو ة، وٕان ق اق ن األمم أوأعلن أن فلسطين قائمة و
اراته وفد فلسطين هو  أن لمة فلسطين، وأكد االمتحدة ما زالت تستخدم في ع

سوا الفر ا ة ، أما الوفد اإلسرائيلي فيتألف من أعضاء ل سي قي القض لرئ
اب المناقشة، وقبول الوفد الفلسطيني  فلسطينيين. وقد اقترح الوفد السوفييتي إقفال 

فت عن ابهذه الصفة، فوافقت  ات المتحدة األكثرة على ذلك، واستن ت الوال لتصو
ا. رطان   و

ة المناقشة في افتتح الشقير       اس ميثاق األمم المتحدة  )1(اللجنة الس ير  التذ
ة. الذ ي ة األساس د الحقوق اإلنسان ست ؤ وأوضح أن مأساة شعب فلسطين ل

لة اسمها  قة وال مثيل، وفند مزاعم إسرائيل التي تدعي عدم وجود مش لها سا
حث منذ عام  لة ت لة فلسطين، فالمش  داخل األمم المتحدة وخارجها، 1947مش

طلب  أت  ة الالجئين إال جزء منها.  وأعلن للجنة أن وفد فلسطين لم  وما قض
طلب اعترافا من أحد، ولكنه ال  طلب العودة إلى الوطن، وهو ال  اإلحسان، بل 

طلب منها أن تمنحه العدالة. ه، فهو    يجد إال األمم المتحدة للتعبير عن رأ

ره األمم المتحدة، وعن ودافع الشقير عن وجود الشعب الفلسطين      ي الذ تن
ة  اة والوجود، وتطلعه إلى ممارسة حقه في تقرر مصيره.  إن قض حقه في الح
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ة الوطن، لذا ال تقبل الحلول الوسطى، أو المفاوضة،  الشعب الفلسطيني هي قض
ة ألنهما ال تأبهان أو الجدل. ووجّ  ات المتحدة األمر ا والوال ه النقد إلى برطان

ضا في لوج ود شعب فلسطين، وانتقد لجنة التوفي التي ال تعترف بوجوده أ
ا أن شعب فلسطين هو  عده من األطراف المعنيين، وأعلن عال تقررها، وتست

ة من وراء ظ ن حل القض م ة، وال  هره، أو تقرر مصيره الفر األول في القض
ه ا   .)1(في غ

ه إلى الوفود األعضاء قثم وجّ       : "على األمم المتحدة، إذا أرادت ائالً ه خطا
ة فلسطين في مجموعها، أن تتحدث إلينا نحن  حث موضوع الالجئين وقض
ة... الدول  لة الفلسطين سي في المش شعب فلسطين، فهذا الشعب هو الطرف الرئ
ة إلى حقوق  النس ة مفاوضات  ست الفر الشرعي المعني في أ ة ل العر

س من ح ة لشعب الالجئين، ول  هذه الدول أن تتفاوض في الحقوق الوطن
ومستقبل بالدنا رهن  –شعب فلسطين  –فلسطين... إن المصير النهائي لشعبنا 

  .)1 (في وسعنا أن نقبل أو نرفض..." مشيئة هذا الشعب، فنحن الذين

أنه      أن صبر الشعب الفلسطيني قد ينفد، و   وأنذر الشقير األمم المتحدة 
من حرب تحررة السترداد  ير مناصاً  ى األمم المتحدة آلخر مرة، وهو اليلجأ إل
شع صورة، بل وطنه، لة استعمارة في أ الت هي  ألن مش أخطر هذه المش
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ما إذا  ثمرة تحالف بين وهي ،ةستعماراال تساءل  ف ة،و ة واإلمبرال الصهيون
ة الوطن دون اللجوء إلى القوة، و  ون الحفا على انت هناك وسيلة سلم هل 

حساب العدالة؟ وقد يلجأ شعب فلسطين إلى حمل السالح أن ظل موقف األمم 
ان على األمم المتحدة أن تختار بين السالم  المتحدة على هذا الجمود، لذا 

  والحرب. 

اإلضافة إلى هذه الخطب أمام    ة، وقعت بين الشقير اللجنة و اس الس
ه  .ه صراعا خاطفاوالوفد اإلسرائيلي مساجالت تش  الطعناتان الشقير يوجه ف

ة  ان الذ طرح على الوفود العر ا إي أسلحتها. من ذلك رده على أ إلسرائيل 
اشرة، ة مستعدة للمفاوضات الم انت الدول العر قصد الوصول  سؤاال عما إذا 

: "أنا صاحب الح  ان رد الشقير ة. و ة الفلسطين ة للقض ة سلم في إلى تسو
ة  ة للقض ة تسو قبل أ ة، ولم يولد ذلك العري الذ  ست الدول العر الجواب، ول

ا ة ن ،  ةالفلسطين ان السؤال إلى الشقير عن الشعب الفلسطيني ". وحين وجه إي
ان: ردّ  اشرة لتحرر فلسطين "، فقال إي : "نعم، العرب مستعدون للمفاوضة الم

عد تحرر"وماذا ي : قى للمفاوضات  حث الضمانات  فلسطين؟"، ورد الشقير "ن
انة حقوق ا   . )1(لمواطنين الشرعيين من اليهود"الدستورة لص
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ة     انت معارك الشقير على المنبر الدولي من أجل القض تلك 
مان.. وحماسة ة، خاضها بإ مينه.الفلسطين حمل ب ة،  سالح  . وشجاعة.. ودرا
جول... و  ه و صول  ان الشقير يزداد ، مع الح والقانون،  لكن هيهات.. فقد 

أن ال جدو في الخطب والكلمات، و إالزمن،  من قوة تدعم الح  ن ال بدّ أمانا 
قول: ".. فعزمت أن تكون تلك الدورة آخر دورة أحضرها في األمم  ده، لذلك  وتؤ

ة تحرر فلسطينالمتحدة.. وعزمت أن  نا ما جر في وطن ،أساهم في بناء حر
اال لمة..  . وذهب الشقير في الجلسة)2(. ".عري في شمال إفرق األخيرة، وألقى 

مقام الوداع، ح من الضرو  وقال:".. انت  ة ر وقد أص أن نشرع في حر
ش التحرر. وسنبني ه شتحررة، تعتمد على ج ة  ،ذا الج وستقوم حر

  .  )1(التحرر"

انت العودة إلى الوطن .. وجاءت مؤ         ة.. وعهد إلى و تمرات القمة العر
ان الفلسطيني .. وقامت منظمة التحرر. وُ  نشاءإالشقير ب ش الك ني ج

ة. التحرر.. وتجسّ  ة الفلسطين   دت الشخص
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  ون ـالالجئ

  

لة الالجئينأقّض     مضجع الشقير وأرقته، وحمل  _منذ وجدت _ت  مش
ل همها طوال عمره، ودافع عن حقوق الشعب ال ل ميدان ، وفوق  مشرد في 
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ان واحدا من هؤالء الالجئين الذين عصفت بهم راح  منبر. وال عجب، فقد
نت واحداً  أ النزوح والرحيل، " غلى من الشعب النازح، خلفت ورائي الوطن 

راته وأقدس مقدساته اة األلوف من أبناء فلسطين " )1(ذ صور في مؤلفاته ح . و
لخص مأساة ع المشردين، و ة  ا ض من الالجئ الفلسطيني في "الغرة "في ح

ا( ارثة عرفهم من أبناء مدينته ع عد  ، وعاش 1948واسمه بدر)، الذ هاجر 
ش في فلسطين  ع ان  عد أن  على اإلحسان ومات، في الهجرة في بؤس وشقاء 
قول في نهايتها: "وما مأساة بدر إال واحدة من ألوف المآسي  في عز ووفاء، و

ة في الت ا إنسان ل فلسطيني أن تكون له تراجيد اد  طل،و شعبنا ال ي نزلت 
اته، توشك أن تكو    . )1(ن أسطورة من أساطير األولين "ح

ه الالجئون الفلسطينيون من القيود قي    عان ؤلم الشقير أشد األلم ما  و
ة التي لجأوا إليها أو تشردوا فيها. وعلى الرغم من أن ع ددا من األقطار العر

ة، ف عض األقطار العر ة في  ن إأبناء الشعب الفلسطيني قد تسلموا مناصب عال
ة وقيود صارمة ال تلي أن  شون تحت ظروف قاس ع اآلالف المؤلفة منهم "

في أن أشير إلى قيود  تصدر من اب، و انت األس ائنة ما  عري إلى عري.. 
  . )2(السفر.. واالنتقال ... والعمل"
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عد  الجالء عن الوطن يتساءل " متى وظل     عود إلى نشعب فلسطين 
  وطننا".

أن وعلى الساحة ال ر  ان صوت الشقير يذ ة  " شعب فلسطين هو دول
ة، اإل الضح ش معهم  فتقارالى األمنوشعور أفراده  ماتهم ، ع ال تطفئ  في مخ

قول دائماً )3(جذوته إال  العودة " فهم مشأ . و ن أن  م لة الالجئين إال من نه ال 
اتهم  ش ح ش معهم في حنينهم الالهب إلى " ع ع ة القذرة، و ال ماتهم ال في مخ

نائسهم، وفي لوعتهم على  وطنهم ، وفي حرقتهم على بيوتهم ومساجدهم و
ائهم، وفي تع   .)1(شقهم لكل حفنة من تراب أرضهم "أضرحة أح

ة        قة حمل الشقير قض الالجئين، وجعلها شغله  بهذه المشاعر العم
ةالشاغل  خالل عمله  ل مناس سعى جهده في في األمم المتحدة، وفي  ان  ، و

ة قرارا يل زم الدورات األولى لألمم المتحدة خاصة أن ينتزع من هذه الهيئة الدول
لة ملحة الإسرائيل بإعادة الالجئين أوال لتهم مش ل شيء، ألن مش  ، وقبل 

فا أو تأ تحتمل  ) من قرار األمم المتحدة في 11جيال. لذلك عارض الفقرة (تسو
ارس، ألنها لم تتضمن إلزاما  1948دورة عام  التي عقدت في قصر شايوه في 
س، تشتر على  زمناً تحدد ، ولم عودة الالجئين إلسرائيل للعودة. وعلى الع

سالم مع جيرانهم .وتحققت مخاوف الشقير التي د شوا  ع فعته إلى الالجئين أن 
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 _) منه بخاصة ، ألن إسرائيل استطاعت11معارضة هذا القرار ورفض الفقرة( 
أن  _ة من دورات األمم المتحدة اشترك الشقير في معظمهاور خالل عشرن د

ا في هذه المادة من فجوات وعدم معتمدة على م الالجئين،من إعادة  تجد مهراً 
  لزام.إ

ا / فبراير" إلى بيلجنة التوفي ولما وصلت "   ىتولّ  1949روت في ش
لة الالجئين والحديث عن _ صفته مستشارا لوفد السور  _الشقير  شرح مش

عي في العودة اعتمادحقهم  ان موضوع الالجئين  على حقوق اإلنسان. االطب و
ة  انت الوفود العر ة وٕاسرائيل؛ فقد  ك بين الوفود العر على تصر  محور التكت

ادر  ة إلعادة الالجئين، لكن إسرائيل لجنة أن ت التوفي إلى اتخاذ التدابير العمل
ة برمتها، مما دفع  ة الفلسطين القض انت تراوغ، وتر موضوع الالجئين 

علن أمام التوفي الشقير   موضوع الالجئين "أن إسرائيل ترد أن تر إلى أن 
  . )1(إذا تحرك الجبل " تحرك اال، ال تصخرة جبل طارق 

احثات لوزان    عد أن عاد من م وجاءت وفود الالجئين تقابل الشقير 
ان 1949عام  ه االنتقادات الالذعة. و ه، وتوجه إل ، تسأله عن العودة، وتطال

دعو إلى مزد من الصبر اعلى مالحظصبر  وضح، و شرح و تهم الموجعة و
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ردد في نفسه "ما أنا إال المستقبل، و  )2(ي "تضبتهم غضب الجئ مثلهم، غوالثقة 
.  

ة   التفصيل خالل عرضه القض وقد تناول الشقير مسألة الالجئين 
صور مأساتهم  ان  ة على منبر األمم المتحدة في مختلف دوراتها، و الفلسطين
العودة إلى جذورها؛ فهي  لتهم  دعو األمم المتحدة لتفهم مش وأوضاعهم السيئة، و

لة إغاثة ، بل حقوقا أساس ست مش ةل قرار من  ةن إقامة دولإ .ة إنسان إسرائيل 
لة، و  ن منع إسرائيل عودتهم إلى وطنهم جعل أاألمم المتحدة قد خل هذه المش

ة العامة لة مسألة دائمة على جدول أعمال الجمع اسة  _المش انت س ال بل 
اد حجمها لة وازد ة واإلرهاب الذ تمارسه السبب في تفاقم المش  إسرائيل التوسع

ة إلى إغاثة  .بدال من تناقصه لقد تحدت إسرائيل قرارات األمم المتحدة الداع
ض عليهم ، دون أن تفعل األمم المتحدة شيئا تجاه  الالجئين، وعودتهم، والتعو

.   ذلك التحد

ة   فها الكبيرة، حمل الشقير إسرائيل المسؤول فمن حيث اإلغاثة وتكال
الة الغوثمسؤولة عن تمديعن ذلك، ألنها هي ال  ؛ وهي التي لم تع د عمل و

ضالالجئين الفر  ار بين العودة والتعو ومن أجل حل جزء من مسألة  .صة لالخت
تقدم بخطة مقابلة ، تدعو إلى إدماج الالجئين  ةغاثالالجئين ولوقف أعمال اإل
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على مراحل ثالث، تقوم على  _خارجها ال _في المناط التي تحتلها إسرائيل
. أساس إعادة   التكامل االقتصاد

والعودة هي الطر المختصر لحل مسألة الالجئين.  وح العودة ال  
ة العودة تقع على عات األمم  ض. ومسؤول م أو التعو يخضع للتنازل والتسل

ة ان بدا ة  ة العامة بخل دولة يهود لة  المتحدة، ألن قرار الجمع الالجئين.   مش
ا ي الموضوع هالالجئين  ة"وحال سي الذ تلتف حوله قضا السالم في الشرق الرئ

افة " ار بين  .)1(األوس  لعودة اوقد أعطت األمم المتحدة الالجئين ح االخت
ض. ومعنى ذلك أن نصف الالجئين س لهم ح  يجب والتعو عودوا ، ول أن 

قرار ة المحددة  ار، ألن بيوتهم تقع في المنطقة العر م االخت . 1948عام  تقس
ة الحل. إلذلك  س بدا ار نصف مليون، ل   ن عودة نصف مليون، واخت

ضات الذ قررت مبدأه األمم المتحدة فقد تناوله الشقير  أما موضوع التعو
ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة ن أو  .التفصيل، وأكد أنه خاص فق 

امل متها، ألنها إرث شعب  ن تقدير ق م ه. وعلى األمم هذه الممتلكات ال 
ة التي اغتصب ها إسرائيل. وقد دحض إدعاء تالمتحدة أن تحمي هذه الثروة العر

ادة" في موضوع الالجئين وممتلكاتهم، ألن األمم المتحدة عندما  إسرائيل "ح الس
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ل الحقوق، بل منحتها حقوق محدودة ، وفرضت عليها ًا خلقت إسرائيل لم تعطها 
  التزامات معينة.

شقير يدحض حجج إسرائيل في دعوتها إلى إدماج الالجئين في ووقف ال 
ة أن الالجئين شون فيها مشردين، مدع ع ة التي  ة المجتمعات العر  أنفسهم بن
مون فيها. فتبين  ق ن هذا أقد قبلوا اإلدماج وعاشوا مواطنين في البالد التي 

ة وال الالجئو  قة ، "فال الدولة العر ه للحق  ن أنفسهم قد تخلوا عناالدعاء تشو
أفراد" شعب و  تعني إدماجهم . إن إعادة إدماج الالجئين ال )1(حقوق الالجئين 

ع ة العامة  ع قرارت الجمع تأييدها  1948د عام  غير بالدهم . وقد أعلنت جم
حقوق الالجئين))((لمبدأ العودة ة الواردة  .)2(دون المساس  ارات االقتصاد والع

ة. وهي تعني عودة الالجئين،  في تلك القرارات مقصود بها فلسطين ال البالد العر
اً  ا في بلدهم ،وٕانماءها اقتصاد   .ثم إدماجهم اقتصاد

أن    االدعاء  لعودة ا ورفض الشقير حجة إسرائيل لرفض عودة الالجئين 
حمله العرب  من  مشاعر الكره والعداءمستحيلة  ين أن  نحو لما  إسرائيل ، و
ا ة، وتعرض الصهيون ةاليهود حتى خل الدول حسنة مع نوا على عالقاتالعرب 
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ةهفإسرائيل  ،فلسطين للغزو واالحتالل ثم جعلتها ذرعة  ،ي التي خلقت الكراه
  لرفض العودة. 

ادة إسرائيلعلى ورد  دون "" والذين يتحدثون عن "س ؤ حججها أمن إسرائيل" و
س أمرا من أمور لشعب من وطن حرمان اإ: "لرفض عودة الالجئين قائالً  نه ل

ادة...  ادة على أهل في ن الالجئين وجدوا إالس ادتها. وال س وطنهم قبل وجود س
ه دواعي األمن اإلسرائيليإ .البالد.. ... ن ح  الفلسطينيين في وطنهم ال تحج

ة دولة  س من ح أ   . )1( "طر طرد الشعب من البالد ن تضمن أمنها عنأول

ان الشقي د دائماً و ه أمام األمم المتحدة، يؤ ، في خط ة  ر أن قض
ة، _على أهميتها _لالجئينا ة الفلسطين ست هي القض يتصل بوطن الموضوع  "ل

ن أن تعتبر حالً  م ض الالجئين ال  لة " اغتصب، واقتراحات تعو ، )2(للمش
ة تح ة اقتصاد ست قض ة، ول اس ة وس ة قوم ة الالجئين في جوهرها قض ل فقض

ض عليهم، و" إدماجهم في بإعادة التعو ة، أو  اة الشرق األوس االقتصاد قد  ح
ض على األ ان التعو ممتلكات العرب، أما ون في اإلم ضرار التي لحقت 

ض أبداً  س ثمة من تعو وطن عري، فل ة إلى فلسطين،  وعلى الرغم  .)3("النس
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ة الوصول إلى حل لم ان لة الالجئين داخل األمم من عدم ثقة الشقير بإم ش
ة عليها، ودعا عام  الوسائل السلم إلى استئناف  1959المتحدة، عرض الحل 

  . )1(نها جهاز تنفيذ لقرار العودةأل ،1951لجنة التوفي عملها الذ توقف عام 

لة الالجئين  ثيرا  على الجانب اإلنساني الواقعي في شرح مش ان يلح   و
ع ة العامة لألمم المتحدة عامدها. ففي خطااوتوضح أ قصر  1960ه أمام الجمع

ا على هذا الجانب ة ومما قا .الحديث تقر ة  له عن قض الالجئين إنها" قض
وساهم في صنع التارخ  ترعرعت آماله، شعب عاش في وطنه منذ فجر التارخ..

ش اإلنساني. وهذا الشعب  ام، و ع الف من هو ير اآلعامه العاشر في الخ
حتلون منازلهال الجهد  ،مهاجرن  نوز من ثرواته، جمعها  ضعون أيديهم على  و

ع  ستط ضمير نقي  م رجال يتمتع  ال .. ولست أحسب أن بين والعرق عبر األج
م يدرك ما  ثيرا من ر على الالجئين حقهم في العودة إلى وطنهم . إن  أن ين

ون اإلنسان الجئا قة، . اللجوء ينطو على ..معنى أن  نه الحنين إمشاعر عم
م المقدسة في  سبيل تحرر الوطن و  نه الحربإالملتهب إلى الوطن..  تحط

ن أن تتجاهلوا  . إن.الحواجز التي تحول دون الرجوع م ، وال شعب فلسطين عر
ة...إرادته بهذه السهولة...  قام بنضاله الوطني  ساهم في بناء الحضارة العر

ة  ةضد االستعمار.. القض ة الفلسطين ما  قض ش في وطنه  ع شعب يرد أن 
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شون، و  ما أتع م في مدنه وقراه  ق انأن  ائن من  حذر  مون. ل ر نتم تق ن ، و
ش في وطنهعلى الشعب الفلسطيني حق   .)1("ه في الوجود والع

يوجه النقد  1963وفي خطاب الشقير األخير أمام األمم المتحدة عام  
، و  ما يتعل إ إلى لجنه التوفي شيء ف لى األمم المتحدة. فلجنة التوفي لم تقم 

لغت تقاررها  بتنفيذ قرارات األمم المتحدة، وانتهى بها األمر إلى الشلل التام، و
انت تصدرها  اً زهاء عشرن تقررا حتى ذلك العام، لكنها تقارر  ة  ل ة ش روتين

تبها في الطاب األعلى من مقر األمم المتحدة.  ة من م وطلب من الهيئة الدول
لة، وهو  اب المش حث في ل اأن ت ار والوجود القومي،ال في ض ع الوطن والد

ة،  ة االجتماع ة والرعا م والخدمة الطب الفروع والقشور، وهي الغوث والمأو والتعل
ة. وأشاد في  اة الالجئ اليوم على الرغم من أن هذه الفروع أمور ضرورة لح

عد أن الخطاب األخير  أسه،  سبب فشله، و الة الغوث  فيزمدير و استقالة د
ه إلى مشاعر  لة الالجئين وخطورتها ، ون ة مش صعو أنذر األمم المتحدة  

اة. الح ضة    الالجئين النا

ين لها   ع قراراتها إلى التنفيذ، و والم الشقير األمم المتحدة الفتقار جم
لة الالجئين الفلسطينيين الأ ة عدد تش ن مش لة أخر من حيث نس ه أ مش

الت ؛الالجئين إلى الشعب. وهي فردة ة المش ق ة  ست عاد ابها ل ، ألن أس
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اسي على الحدود. وطالب  فلم تكن مثال نتيجة صراع ديني أو اجتماعي أو س
لة وتحمي حقوق الالجئين  ة في هذه المش األمم المتحدة أن تتحمل المسؤول

قة مأساتهم في وقت  ومصالحهم وتدافع عن إنسانيتهم ، وتطلع العالم على حق
م على قضيت ه إسرائيل إلى التعت اهتسعى ف س لهذه"  :م. وتساءل غاض  أل

ة؟ أو ة من نها سمح  المأساة اإلنسان لة الالجئين؟ أو  ة لمش س ثمة نها ل
ات المجتمع الدولي، و  أن تتحد رغ قرارات األمأإلسرائيل  حدة إلى م المتن تهزأ 

ة؟! " ما   . )1(ال نها

ه األخير هذا إلى تأكيد ح الالجئين في العودة، و  لى إ وعاد في خطا
ة لتشمل الشرق  ع القض رفض إقحام الشرق األوس في الموضوع، أو توس

، وأوضح  لة الالجئين في إطار أاألوس حث مش ح لألمم المتحدة  نه ال 
ضا إلى  . وعاد أ الت الشرق األوس تأكيد رفض اإلدماج، فاإلدماج مقيد مش

ان، والالجئون  مصممون على اإلدماج  في فلسطين.  اإلس العودة وٕاما  إما 
، ودون  لمات أخيرة تقول: "العودة ح لنا دون قيد أو شر لة في  ولخص المش
حث  ن ال م ائنا وأجدادنا.. وال  ، إذ إنها عودة إلى وطننا فلسطين، وأرض آ تحف

لها، وعلى أساس ح الإ عن حل لها ة  ة الفلسطين أهل  ضمن إطار القض
  . )2(فلسطين في تقرر مصيرهم "

                                                           
،، لسطين على منبر األمم المتحدةف )1(  .37ص   مصدر ساب

 .160 ، 45ص  المصدر نفسه )2(



  
  
  
  
  
  
  
 

405

  

  

  دسـالق

  

ير في  بيراً  احتلت القدس حيزاً  اتهالشقير تف تا عتهاتغنّ  .، و طب ، ى 
تب عن م ة وأهقو انتها التارخ ة، ودافعميتدساتها وتراثها وم ة والعر  ها اإلسالم

شأنها، وفجع لكارثة احتاللها. ،اً دولعنها  ة    ودحض المزاعم الصهيون

 رأ الشقير القدس ألول مرة في  مطلع العشرنات، حين قدم إليها 
حولها بين هضاب تتناثر من  ،قال في ذلك: " بلغنا مشارف القدس. وقد ةللدراس

ل شيء من حولنا هادئا خاشع .الصخور الصماء ان  عة تصلي اً و أنما الطب  ،
ليها، إ مع السنين أن أسافر من القدس و ساجدة.. منذ األزل. وقد قدر لي  والروابي

انت هذه المعاني تتأكد في نفسي وتلقي  ،في القطار، في الليل والنهار ، و
شعان جذورها إلى أعماق األعماق، وأنا ال أدر ما سر الجمال والجالل وهما 

انها ولقد قدر لي فوالسناء  حول بيت المقدس في روابيها، وما سر البهاء  ي ود
اتي( المسافرة) أن أشهد أروع المشاهد وأبهاها، ولكني  نت أر أن ذلك في ح
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له، حول بيت المقدس أبدع  نون في ذلك  نت أسأل عن السر الم وأروع .و
ان نصيب بيت المقدس  ا التارخ عبر العصور، وما  نت أجد الجواب في ثنا و

حان الذ أسر شفتا تتمتمان: (و ، وما أحس إال تارخوما حوله من هذا ال س
نا حوله لنره من  عبده ليالً  ار من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذ 

عد في  اتنا) ثم أردد  نة لتحن شوقا إلى بيت "إن الج :لك قول الرسولذآ
  )1(".المقدس

ه، ووقف أمام أو وتجول في أن  مةبدها العاحاء القدس مع أخ ر ظ ، وتذ
راته: " تب في مذ عد، و ما  فها نحن أمام األسوار التي قرأنا  هذه الساعات ف

مة. اتها القد ات  .تارخها وسيرة المعارك من حولها، نجوس خالل بوا وفي جن
القسس والزوار، يجلس على  امة عامرة  سة الق ن ارك.. في  المسجد األقصى الم

حف مفا امة حيث صلى ابها الشيخ المسلم،  الة الق حها. جامع عمر في ق ت
التارخ،  ل شيء ينط  ان  سة. و عد أن فرغ من زارة الكن م  الفاتح العظ

رات وأروعها. أجمل الذ ، .  منذ اإلسراء والمعراج، إلى الفتح .حافال  العمر
ام صالح الدين ة، حتى دخول المارشال اللنبي إلى ، إلى الدولإلى أ ة العثمان

   )1(".لسطين على أيد جيوش الحلفاء، وسقو فبيت المقدس
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انت فاجعة  ون في الوفد السور إلى 1948و مجلس ، وقدر للشقير أن 
ة في  جنيف عام  لف بوضع دستور منطقة القدس ، فوقف  1950الوصا الم

صون لها قدسيتها. وخطب أمام المجلس مفندا خطاب  ة القدس، و يدافع عن عرو
ه أن القدس عاصمة إسرائيل بن غور ه إلى المجلس، وادعى ف عث  ون الذ 
ة، واعتمد  فتحدث عن تارخ هذه المدينة المقدسة، وعهد عمر بن الخطاب، األبد

ملكون حتى في القدس الجديدة، على  على الوثائ المختلفة ليدلل  أن اليهود ال 
فظات وشرو لقبول % من ممتلكاتها. وقد وضع الشقير مجموعة تح28أكثرمن 

ة الكاملة على  ادة العر الس ل القدس آنذاك. وهذه الشرو هي التمسك  تدو
أجمعها، والقدس  ة رثما شطرهافلسطين  ل مرحلة انتقال ون التدو ، وعلى أن 

ة يتم الوصول إلى حل نهائي د القدس. للقض ة لتهو ون مرحلة تمهيد ، وأال 
ل الالجئين العرب إلى القدس، ومنع لقدس من السالا وطلب تجرد ح، وعودة 

ة لألمم المتحدة. ة إليها، وطلب أن تكون السلطة الفعل   الهجرة اليهود

تها، فالتقى  ان من أجل القدس ومقدساتها وعرو اب الفات وطرق الشقير 
ه صورة  1953عام  ة، ونقل إل ح ة والمس ا ، وحدثه عن المقدسات اإلسالم ا ال

ة عن قي أهلها فيها، وٕاذا خرجوا  ئي مستقبل مدينة القدس التي "ستظل مقدسة ما 
  . )1(.. "مهجوراً  فستكون معبداً 
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ان يتحدث دائم ة  عن القدس في دورات األمم المتحدة،ا و ل مناس غتنم  و
نة من أجل الدفاع عنها وصونها. ففي دورة عام  القدس  1961مم ر الشقير  ذ

قاسي منها شعب في معرض رده على اللور  د هيوم الذ تحدث عن المآسي التي 
سبب الجدار، فقال: "ما للوزر البرطاني ينسى مدينة فصلها أ !القدس؟ برلين  لم 

مة وهم ال خ الهدنة إلى مدينتين؟  ي لحال أهل القدس القد ولماذا ال ن
عون الوصو    القدس في  ل إلى منازلهمستط

  .)2(الجديدة ؟

ان موضوع     ةو ع النقاش والجدل  فيها القدس والمقدسات الدين من مواض
ة.  ممثليالدائم بين الشقير و  إسرائيل خالل مناقشات تقارر لجنة التوفي الدول

ان الشقير يندد دائما بدعو إسرائيل أن القدس هي العاصمة الخالدة إلسرائيل  و
قول في المواقف: " فلسطيني أملك القدس وطن ،  حاضرة  ،اً إنني  عري أملكها  و

مسلم أملكها موطنا لإلسراء والمعراج وأولى القبلتين  من أعز حواضر العرب، و
. واعتمد على  )1(لقلوب المؤمنين في العالم.. " نسان مهو إوثالث الحرمين، و

ة وٕاسرائيل. ارات من التوراة ليثبت أن الغرب عن القدس هم زعماء الصهيون   ع

انا النعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني  وقد اختا          ر الشقير القدس م
ضفي  مة، "ل ا أول األمر، في أن ينعـقد المؤتمر في المدينة القد ان راغ األول، و

                                                           
 .  540ص  المصدر نفسه، )1(

عون عاما )1( ، ،أر  .491ص   مصدر ساب



  
  
  
  
  
  
  
 

409

ة الكفاح الذ خاضه ال طل صالح الدين على المؤتمر جالل الماضي وقدس
عقد المؤ )2(لتحرر القدس"  ة القدس اقترح أن  تمر في فندق . لكن أمين بلد

ونت ،  وسطاً  االقتراح حالً ذا نتال على جبل الزتون، ورضي الشقير بهنإنتر
ع حقب التارخ.  اة بيت المقدس في جم في أن هذا الجبل قد ساهم في ح "و
شرفوا من هذا الجبل على مدينة القدس  عون أن  ستط ذلك إن المؤتمرن  في  و

م والجديد، بل  ةأفي ، فوق هذا وذاك، نه إشطرها القد ع ن الوفود العر  تستط
ة فلسطين من خالل خطو الهدنة على مرمى  أن تتعلم عن هذا الجبل قض

ارنا و  صر، وهي تفصلنا عن د حر"ال ائنا ومزارعنا.. حتى ال   .)3(أح

وم االفتتاح في     ه عن  1964/ 5 /28و ا عبر ف ألقى الشقير خطا
"لقد شهدت هذه  :النفس هذه المدينة المقدسة، وقال المعاني التي توحي بها إلى

سوق جمل المدينة اسلة، منذ أن دخلها سيدنا عمر بن الخطاب  وهو  ه  هال عل
اماً  ، اقتحمت على التارخ العري طرقه، فغيرت فاصلة جليلة مواله، شهدت أ

ام صالح الدين األ ة ، وما أ ه إلى ذروة األمجاد اإلنسان ي مجراه، وصعدت  يو
اً  إال واحدة منها، واليوم تشهد هذه المدينة حدثاً  قتحم تارخ ة  س اة العر على الح

                                                           
مة، من )2( ، القمة إلى الهز   .96ص  مصدر ساب

عون عاما )3( ،، أر  .97 -96صص   مصدر ساب
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ار المقدسة عروطرقها عيد إلى الد فجر مجراه،  ف تها وحرتها وأمنها ، ل
  .)1("وقدسيتها

ة  1966في آب / اغسطس  مناس بر  احتفاالت  قام اإلسرائيليون 
ست الجديد في ا ة في أيلول/سبتمافتتاح الكن ر، بلقدس، وانعقد مجلس الدول العر

د مدينة  طر على اهتمامه هذا الموضوع، وعده المجلس " محاولة إسرائيل تهو وس
ه " اغة قرار أعلنوا ف ة إذ من األأالقدس "، واشترك الوزراء العرب في ص ة العر

م ترفض فلسطينه التسل ام إسرائيل  د األمر الواقع المتمثل في ق ا المحتلة، تؤ
ة... وأن افتتاح المبنى الجديد  ارها جزءا من العر اعت ة،  أن مدينة القدس عر

مثل  ست  الكن عترض ا . وقد  )2(العري في فلسطين" ًا للحجديدًا تحدالمسمى 
ع  الشقير على القرار في مجموعه، ألنه قرار إنشائي، مثل القرارات التي جم

اقتراحأصدرتها الجامعة العر  ادر عملي ة، وتقدم للمجلس  ، خالصته أن ت
أسرها، وفي جملتها فلسطين، و  ومة األردن بإعالن القدس عاصمة للبالد  ن أح

املة من أجل الدفاع عن القدس، و  ة وضع  خطة  ادة العر ن منظمة أتكلف الق
ش التحرر في هذا الواجب، وعلى الدول  قوات ج التحرر مستعدة أن تشترك 
ة في مدينة القدس. وطلب  ة وعمران مشروعات إنشائ ام  ة أن تلتزم الق العر

                                                           
مة )1( ،، من القمة إلى الهز  .102ص   مصدر ساب

مة )2( ، ،على طر الهـز   .224ص  مصدر ساب
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ادة الموحدة. لكن هذا االقتراح  ة والق ومات العر الشقير إحالة اقتراحه إلى الح
ة.   لم يجد التأييد والتحبيذ من الدول العر

ام من عدوان حزرانوقد أبد الش ، قبيل أ سين ح، للملك 1967قير
ون الدفاع عنها من الداخل، بتمر أعلى القدس، واقترح  خشيته  ز القواتن 

وطلب منه المسلحة دخل أسوارها، ألن القدس ال تحميها إال حرب الشوارع، 
ش التحرر الفلسطيني إلى المدينة لحمايتها.   السماح بإدخال قوات ج

وخطب الشقير في جماهير القدس، قبيل العدوان، مناشدا العالم 
ة اإلس ة واألحاديث النبو ات القرآن اآل ة القدس، مستشهدا  صون عرو المي أن 

وقد أخذ يرقب المدينة من غرفته في الفندق، في آخر ليلة قضاها فيها، . الشرفة
م والجديد، فالشطر  وأزعجه خاطر رهيب وهو يتطلع إلى شطر المدينة القد

حفرون الخ اة، واليهود  ة والح الحر عج  دسون الرمل، والشطر  الجديد  نادق و
أ وال ملجأ. م راقد راكد بال مخ   القد

اح الخامس من حزران  عرفه طال وقوفه في الشرفة ص ومن غير سبب 
الكارثة قـبل وقوعها..يجيل الطرف قي مدينة القدس، ولعله  وراح  اإلحساس 

ر اآلثار واألسوار والمساجد والكنائس واألسواق والفنادق، "ودا ومت النظر في يتذ
فعل الوالد يوم يودع ولده وهو في طرقه إلى ميدان  …بيت المقدس ما  تماما 

ة الرجاء  …المعر  …ونفضت نفسي من هذه الرؤ التي اختل فيها الخوف 
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ما لم أحس من قبل، أني خلفت القدس  (ولما غادرت إلى عمان) أحسست، 
ة،  ة من الكآ وحيدته ان وهو يترك وراءه ثل شعور اإلنسي مفورائي تحت سحا

ة من الوحوش الكواسر"الود   .)1(عة في غا

راته وصوّ  ارثة سقو القدس عام هر الشقير في مذ   فقال: 1967ول 

نت أوثر أن تدخل إسرائيل إلى بيت المقدس على أنقاضها حجرا على  "
ة ضارة،  امة، وأن نخوضها معر سة الق ن حجر، من المسجد األقصى إلى 

ة، فنقاتل من بيت إلى بيت، ومن قنطرة إلى قنطرة، ولتقصفها ستال نجراد الثان
الطائرات والمدافع.  ونحن لو فعلنا هذا ل سلمت القدس لنا إلى يومنا إسرائيل 

  .)1(هذا"

ان يجوب شوارع  عود الشقير  بذاكرته إلى مطلع العشرنات، حين  و
قول: "والواقع أن أحدا على  ة ف وجه األرض، حتى من غالة اليهود القدس التارخ

أتي اله وأضغاث أحالمه أنه س اله وفي خ ن يخطر على   45عد  أنفسهم، لم 
ه شهد ف ة تفتح بيت  جيلنا عاما ذلك اليوم الذ  م القوات اإلسرائيل ق المقدس، و

اني من  حائ اليهود الصالة الكبر أمام هدمون الم ى، و وله ليجعلوا حالم

                                                           
مة الكبر  )1( ، ،الهز   .264-263، ص 1ج   مصدر ساب
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ة تتسع لجماهير المصلين انتظارا لليوم الموعود إلمنها ساح ل ة رح قامة اله
قع شيء من هذا أعلى  ال أحد أن  ن  يخطر  نقاض المسجد األقصى. لم 

ة  ا العر ة 100وفي الدن ا اإلسالم شر، من حولهم في الدن  600مليون من ال
عرفون مقام المسجد ة واإل األقصى مليون آخرون  اة العرو سالم، بوصفه في ح

الي وأنا أجو  ...أولى  القبلتين وثالث الحرمين  ن ذلك يخطر في  س خالل لم 
  .)2(بيت المقدس مع الدليل "

رها وظل لما تذ ي القدس  قين "أن الشقير ي علم علم ال ان  ، ألنه 
ة ،وال  اس المساعي الس إسرائيل لن تخرج منها عن طر األمم المتحدة، وال 

ة.. أجل لن تخرج إسرائيل إال إذا الحلول  حرا طاحنة ال  خضناهاالدبلوماس
قي وال تذر، تترك بيت المقدس حجراً  على حجر، من المسجد األقصى إلى  ت

امة سة الق ن هذا ان هذا هو الثمن  ذاإ و . ن هو الثمن، فإن األرض الطهور فل
قىفي  ن عليها ومئذ سنبنيو ، بيت المقدس ست نا، وسنعيد بناء ستمسجدنا و

  .)1(التارخ "

ه  تا عد الكارثة، فأهد  قيت القدس هاجس الشقير ، وشغله الشاغل  و
ي يرسلهم إلى  1975ارك العرب) عام ع(م ان نور الدين زن إلى الفدائيين الذين 

                                                           
   7 5ص،  صدر نفسهالم )2(
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غيروا على اإلفرنج ، وعاهدهم على العمل من أجل تحرر هذه  بيت المقدس ل
ة المق   دسة.المدينة العر

غن   ة في القدس، والتي وردت في رسالة ب ورد على الدعاو الصهيون
ة القدس، ودحض الزعم  ىلإ ادرة المشؤومة، فدافع عن عرو عد الم السادات 

شواهد التارخ ، وانتهى إلى القول:  انة القدس لد اليهود مستعينا  م الصهيوني 
ع " ة، حتىآالف عا ةتلك هي قصة القدس في سيرتها عبر س  م.. مدينة عر

بوس ،و  يت المقدس في فترةإ أسمائهـا: أورسالم، و اء في عهد الرومان، و الفتح  يل
ان الح هو التارخ من ال قرناً عشر ثالثة عبر اإلسالمي  والتارخ زمان. فإذا 

ست لسوانا..إف وحده،   ن القدس هي بلدنا، ول
على المسلمين والعرب إال ان الح هو القوة والسالح والحرب فما ا ذإ و  

قتحموا مدينتهم ا حاروا، و   .)1(لمقدسة، وذلك هو فصل الخطاب "أن 
ع   عد توق عث الشقير إلى السادات رسالة  فيد، إوقد  امب د ات  تفاق

ذلك ف عودة القدس ال معنى لها،  ة له  ن إأوضح فيها أن الضمانات األمر
ست له ارتر ل س  ة. ولفت نظر السادات إلى تصرحات قانو  صفة تعهد الرئ ن

أن القدس عاصمة إسرائيل، و  غن  ما رسمتها إسرائيل. وسرد إ ب لى حدود القدس 
ا  شأن هذه المدينة، مبينا أهميتها إسالم ة  ة والتارخ عددا من الحجج الدين

ي.  أال تترك مقدرات القدس لوعد أمر ا  ا، ومطال   وعر

                                                           
ة )1( ، ، خرافات يهود  .228ص  مصدر ساب
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غداد ه الشقير رسالة إلما وجّ  ى الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر 
فيد، قال فيها: "إن مآذن بيت القدس تسإإثر  1978عام  امب د ات  م تتفاق صرخ

م النجدة م شعور نسائها تناشد نت فيها ألرسلت إل حت . الغوث. ولو  فقد أص
اطه النجسة"  س ل يوم    .)1(العذراء الطهور عارة تحت أقدام العدو يلهبها 

  

  

  

  

  ان...ـخصية والكيـلشا

  
  منظمة التحرير الفلسطينية

                                                           
ة )1( ة العر ، ، صفحات من القض  .29ص  مصدر ساب
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  وجيش التحرير الفلسطيني
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ات ومشقاتـالكي   ان.. عق

  

أخذ العمل الدبلوماسي في األمم المتحدة من الشقير معظم جهده في الفترة      
أثناء  _.  وعلى الرغم من اهتمامه الكبير 1963وعام  1948الواقعة بين عام 

ة وتأكيد وجود الشعب الفلسطيني وطرح  _عمله هذا  ة الفلسطين بإبراز الشخص
ة حقوق شعب مشروعة، على  ة تحررة، وقض اس ة س قضيته على أنها قض

عيداً  ان  له  ما  الرغم من ذلك  اشر بجماهير هذا الشعب ف عن االتصال الم
ة قي من أرض فلسطين بال احتالل، وفي مناط تجمع الالجئين  في البالد العر
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ان األ بر  1963سبوع األول من شهر أيلول/سبتمبرالمجاورة.  و نقطة تحول 
ة  ة، حين رشح لمنصب ممثل فلسطين في جامعة الدول العر اس اته الس في ح
ومة عموم فلسطين.  وقد تردد  س ح اشا) رئ الذ خال بوفاة أحمد حلمي (

ع قا الشقير في قبول هذا المنصب وخشي ت عرف مس ان  ، ألنه  اته الكبر
ة العمل  صعو ان على علم  ة لهذا التعيين، وألنه  عض الدول العر معارضة 
أبناء الشعب الفلسطيني المشردين هنا  ة االتصال  صعو ة، و مع الدول العر

ضمهم رأ واحد. وهناك، ال يجمعهم  ان واحد، وال  لكنه أمام إلحاح عدد من م
ات التي جاءته، قرر قبول الوفود الفلسط ة التي زارته، وأمام سيل البرق ين

ة؛ فإما  المنصب، وجعله المرة األخيرة التي يجرب فيها التعامل مع الدول العر
ستقيل، إن أحس أنه  ة، وٕاما أن  قه من أجل القض حق ما يتطلع إلى تحق أن 

ع عمل شيء نافع. ستط   لن 

ان اإلعالن الرسمي عن      ان الفلسطيني قد تم في مؤتمر   وٕاذا  مولد الك
 1964إلى أيلول  1963من أيلول ن الفترة إف 1964 القمة في أيلول / سبتمبر

اً  متصالً  شهدت جهداً  ة  وأرقاً  وعرقاً  وتع بذله الشقير من أجل تأكيد الشخص
ة على الصعيدين العري والدولي.    الفلسطين

ة الشعب الفل   عيته للجامعة ان النصر األول لشخص سطيني وعدم ت
عين ممثالً  ، موافقته على أن  ة ووصايتها على شؤونه، في رأ الشقير  العر

ة قرار مجلس الجامعة  شر إضافة نص في نها ة  لفلسطين في الجامعة العر
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اً  ار "السيد أحمد الشقير مندو اخت لد مجلس الجامعة، وذلك  لفلسطين قول 
قاً  فلسطين، و لملح ميثاق ا ط ن الشعب الفلسطيني إ لجامعة الخاص  لى أن يتم

ه ار ممثل التي ألقاها أمام مجلس جامعة  في الكلمة الشقير  أكد .وقد "من اخت
ة  استه وتصوره وموقفإالدول العر صراحة ، وحدد س عة مهمته   هثر تعيينه طب

ه " منصب نضالي تملكه أمة تر  ة، واعتبر أن منص د أن تناضل من الدول العر
ا رمزاً  س منص اً  من أجل تحرر الوطن، ول ل ان "أو ش ما أكد إن مسألة الك  .

ة عاملة، تسهم في   تحرر فلسطينالفلسطيني تعني جعل أهل فلسطين قوة وطن
حوا قوة غير عاملة عد ان أهل فلسطين  قد أص الحقل العري منذ  في أن 

ان ولفت األنظار إلى أن ه -خمسة عشرعامآ ناك من يخشى أن يؤد الك
ة عن  ة عن األردن، أو إلى تخلي الدول العر الفلسطيني إلى سلخ الضفة الغر
ة فلسطين هو في الوطن العري وفي الوحدة  ة فلسطين، وأعلن أن حل قض قض

ة.     العر

ان تأليف وفد فلسطيني إلى األمم المتحدة برئاسته أواخر عام   1963و
ل  للفلسطينيينعد االحتجاب ال ة على طو ة الفلسطين ، أول تأكيد لوجود الشخص

ة ال انت القض ة تهاوت الصعيد الدولي، وأول إعالن لمطلب التحرر. فقد  فلسطين
رزت الحاجة إلى طرحها من جديد قومإلى مسألة الجئين انت  ة، و تحررة. و

ة في إطار وطني، أو ما اصطل ادة وطن ارة الضرورة ملحة لوجود ق ع ه  ح عل
ان فلسطيني الشقير لتجمعات الفلسطينيين  . وفي خالل الزارات التي قام بها""
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ة من أجل تأليف هذا الوفد شرح ألبناء  فلسطين الذين التقى  )1(في البالد العر
عته  ه في طب ين لهم رأ ان الفلسطيني، و ة الك دوره: إنه دعوة إلى و بهم ماه

م العام للشعب  ة،الفالتنظ يد لشخصيته القوم وابراز لوجوده على  لسطيني، وتو
ه  ش ف الصعيد العري وفي المجال الدولي، إذ ال بد من سد الفراغ الذ تع
ة  ادة الحر ال الصاعدة في ق م، والبد من إدخال األج التنظ ة  ة الفلسطين القض

ة. ان دعوة الستالم شعب فلسطين شؤو  الوطن م ن قضيته، إن هذا الك وتنظ
عني  ة التحرر تقع على عات األمة نفسه. وال  ع ر للوحدة، ألن ت ذلك التن

ان عة إقامة الك معزل عن شعب فلسطين . أما ت س  ة ولكن ل على  فتقع العر
ان وسيلة ال .عات شعب فلسطين عيد للشعب  وهذا الك م وجهاز  ة، إنه تنظ غا

ومة، شخصيته وقدرته على العمل وعلى الكفاح م س ح ان ل ن أجل التحرر. والك
ان  فلسطين فالهدف هو تعبئة أهل ة التحرر،معنى الك ليؤدوا دورهم في معر

لمات: "الفلسطيني ما اختصره الشقير  ع ،  م وعمل وتحرر، قوة طل ة تنظ
ة في ميدان النضال العري. طوالت...نضال ات و  ال مناصب وال  .. تضح

ف، ودم غير ضنين "عرق ال ي .وزارات.. ف   )1(.جف، ودمع ال

ان الفلسطيني خطوة واسعودُ  في مؤتمر القمة  ةفعت مسألة إنشاء الك
. وقد توجه اهتمام الشقير في هذا المؤتمر إلى أمرن : األول 1963األول عام 

                                                           
مةامن  )1( ،، لقمه إلى الهز   .17-15ص  مصدر ساب

 
ة فلسطين )1( ة في قض ،، مواقف حاسمة وقوم   .14ص   مصدر ساب
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 ، ل روافد األردن فق ست لتحو ة فلسطين برمتها، ول ون المؤتمر لقض أن 
ان والثاني انتزاع ق غته. و انت ص ان الفلسطيني، مهما  رار بإنشاء الك

ة ذلك، وجلوسه إلى  عض الدول العر حضوراالشقير المؤتمر، رغم معارضة 
ته في الجلسة السرة المغلقة المخصصة للملوك  مائدة الملوك والرؤساء، ومشار

لها لبنات في بناء انت  ان الفلسطيني قبل أن يولد، وا والرؤساء،  على  _هالك
قول الشقير  ة فلسطين خطوة أخر في زحفها المقدس على  _ما  "تقدمت قض

ات و  انها، وٕاث ح دولة"طر بناء شخصيتها و   . )1(جودها، حتى قبل أن تص

ة  وقد تحدث الشقير في الجلسة األولى لمؤتمر القمة عن القض
ان فلسطيني ينظم صفوف الشعب  ام  ين ضرورة ق ة و  ،الفلسطينيالفلسطين

ام بدوره في تحرر وطنه. ودعا إلى أن  ة للق اس رة والس عبئ طاقاته العس و
فعل.وطمأن المتخوفين من  ون العمل من اجل فلسطين أصيال بذاته، الردّ 

قوله ان  بذل الشقير )2(. م ، نحن طالب تحرر"نحن لسنا طالب ح" :إنشاء الك
ارة النتزاع القرار بإنشاء قة  جهودا ج معرفته السا ان ، واستعان في ذلك  الك

ع. ولكن ة للملوك والرؤساء، وتودد للجم على الرغم من ذلك  ،وصداقته الشخص
ان " في القرار الذ صدر عن المؤتمر لمة "الك ه  ،لم ترد   فق والذ جاء ف

ة  الدول العر اتصاالته  االستمرار  الشعب الفلسطيني و تكليف الشقير 

                                                           
مة، من القم )1( ،ة إلى الهز  .38ص   مصدر ساب

   .46ص  المصدر نفسه، )2(
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ة" م الشعب الفلسطيني،بن مة لتنظ ينهالوصول إلى إقامة القواعد السل من  وتم
ام بدوره  م)  .)1(في تحرر وطنه وتقرر مصيره "الق وقد أعاد ذلك القرار (بتنظ

قة، منذ وضع  م السا الشعب الفلسطيني إلى ذاكرة الشقير صور هذا التنظ
ة،  فلسطين في ميثاق الجامعة العر ومة عموم الملح الخاص  وٕانشاء ح

م شعب فلسطين بين  ةفلسطين، وقرارات مجلس جامع ة بإعادة تنظ الدول العر
ة التي عهد 1963و 1959عامي  رات بثقل التر ، وٕاخفاقها. وأحس مع هذه الذ

ه.   بها إل

ا / فبراير   أ  1964أخذ الشقير في ش ته ة، و ستعد لحمل هذه التر
س معه إالألداء المهمة الثقيلة بتنظ  م الشعب الفلسطيني، من نقطة الصفر، ول

، ال "اإلنشاء"، وقد قام بوضع  ان يخوله "االتصال " فق قرار مؤتمر القمة، الذ 
ل  مالمح تصوره ه "الميثاق القومي لله ما ف ان الفلسطيني على الورق،  العام للك

لوطني " و"اللجنة "، و"المجلس اةالتحرر الفلسطينلمنظمة "و"النظام األساسي 
ة"  و"الصندوق القو  ة" التي تنبث عنه،  و"الكتائب الفلسطين "، و ميالتنفيذ

ضع  ""الجهاز اإلعالمي اتب" في العواصم المختلفة. وعزم على أن  و "الم
عقد ة أمام األمر الواقع  ومات العر وطني في القدس للنظر في  مجلس الح

                                                           
مة، )1( ، من القمة إلى الهز  .50ص    مصدر ساب
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ة، عالن ألالميثاق والنظام األساسي و  ام منظمة التحرر، وانتخاب لجنة تنفيذ ق
ة.  اسم منظمة التحرر الفلسطين   واالشتراك في مؤتمر القمة 

ن الشقير "الميثاق القومي "و" النظام األساسي لمنظمة التحرر ضمّ   
ة ، على  ة الفلسطين ل خبراته التي اكتسبها في ميدان القض ة"  الفلسطين

مقدمة وتسع على وقد احتو "الميثاق القومي "  الصعيدين  العري والدولي.
وعشرن مادة. وعرضت المقدمة تارخ نضال الشعب الفلسطيني ، وتضمنت 

مه على السير وصفاً  على طر الجهاد المقدس حتى ًا قدم لمحنه، وأكدت تصم
ا  التي تقدم  ايتحق له النصر النهائي، وتناولت مواد الميثاق عدد من القضا

انه، فتحدثت صورة متك م الشعب الفلسطيني و املة لمفهوم الشقير عن تنظ
ينت أن " ة فلسطين، و روا  تجمعه وطن عري فلسطين المادة األولى عن عرو

ة التي تؤلف سائر األقطار العر ة  ة العر . "الوطن العري الكبير معها القوم
ة على أن " فلسطين  انت قائمة في عهد بجدودها التي  ،ونصت المادة الثان

ة ال تتجزأ". وأكدت المادة الثالثة أن "الشعب  م االنتداب البرطاني، وحدة إقل
عة العري الفلسطيني هو صاحب الح الشرعي في وطنه  "، ونصت المادة الرا

عد أن يتم تحرر وطنه وف مشيئته على أن " قرر مصيره  شعب فلسطين 
اره " محض إرادته واخت عدأن يتم تحرر وقالت ا .و يختار الوطن لمادة العاشرة: "

اته العامة  ة مالشعب الفلسطيني لح ة واالقتصاد اس شاء من النظم الس ا 
ون للفلسطينيين ثالثة  ة التحرر والعودة" ة". والى أن تتم عمل واالجتماع
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ة والتحرر". وتناولت المادة الخامس ة، والتعبئة القوم ة شعارات: الوحدة الوطن
ا تزول، وهي  ة) فقررت أنها "صفة  أصيلة الزمة  ة الفلسطين موضوع (الشخص

ة عشرة على أن من واجب  .اء إلى األبناء"اآلتنتقل من  ما نصت المادة الحاد
حاف على شخصيته  الشعب الفلسطيني " فاحه، أن  في هذه المرحلة من 

ة ومقوماتها، وأن ينمي الوعي بوجودها، و  اً  نأالفلسطين من المشروعات  يناهض أ
فت المادة السادسة الفلسطينيين، في حين التي من شأنها إذابتها أو إضعافها". عرّ 

عة اليهود الفلسطيني. وعالجت المادة الثامنة موضوع تنشئة  عرفت المادة السا
ضوع الجيل الفلسطيني وتوعيته. وعبرت المادة التاسعة عن الموقف من مو 

عا  ،لفلسطينييناالنتماء الحزي ل ة واحدة "وأكدت أن الفلسطينيين جم جبهة وطن
ة ". ة والماد ل مشاعرهم وطاقاتهم الروح  عملون لتحرر وطنهم 

ة وتحرر ووّض    حت مواد الميثاق األخر العالقة بين الوحدة العر
ة  النس ة  ة الفلسطين ة القض الوجود العري، ورفضت قرار  الىفلسطين، وأهم

ة وشرحت وجهة  م ووعد بلفورالتقس وصك االنتداب، ودحضت المزاعم الصهيون
ة  أنها حر ة  ة الصهيون ة، وعرفت الحر ة تجاه المسألة اليهود النظر الفلسطين

ة. ة عنصرة فاشست ة توسع   استعمارة عدوان

ات منظمة التحرر في تحقي 28و27و 26و 23وحددت المواد    مسؤول
ا ون لهذه أهداف الميثاق وم ة ، وقررت أن "   الدول العر دئه، وعالقتها 

ة التي و ضعت  المنظمة وعلم وقسم ونشيد".وفي سبيل إرضاء األطراف العر
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عة والعشرون  شروطاً  ة قررت المادة الرا ام  منظمة التحرر الفلسطين لقبول ق
ة أن  ادة على األرض الفلسطين ة "شأن الس ادة  ال تمارس هذه المنظمة أ س

ة وال قطاع غزة وال منطقة  ة الهاشم ة في المملكة األردن ة على الضفة الغر م إقل
ادين التحررة  ةالحم ون نشاطها على المستو القومي الشعبي في الم ،وس

ة ". ة والمال اس ة والس م   والتنظ

أبناء الشعب الفلسطيني، وقام بزارة التجمعات   بدأ الشقير اتصاالته 
ة، وغزة ، وسورة، ولبنان. وعلت في هذه الجوالت  في األردن ، والضفة الغر

السالح،  ان الفلسطيني، وارتفعت النداءات تطالب  اة الك ح حات الشعب  ص
ان .وقد أبد الشقير  األرواح في سبيل بناء هذا الك ة  وتعلن االستعداد للتضح

بيرا من المرونة، وتحمل الكثير من أصحاب اآلراء واالتجاهات المخالفة.  قدرا 
ر  ان ال محارته. وفي غزة أنشأ معس ع االشتراك في بناء الك وطلب من الجم
ان ليدل على أن الكفاح المسلح هو  ر قبل إنشاء الك النصيرات للتدرب العس

  طر التحرر.

سان/ إبرل   عة المؤلفة  1964وفي ن أعلن الشقير أمام لجنة الـمتا
ار مؤتمر القمة األول لمواصلة تنفيذ قرارات الملوك والرؤساء أن موجب قر 

ان الفلسطيني  ة والشعب الفلسطيني قد انتهت، وأن الك ومات العر الح اتصاالته 
في طرقه إلى الوجود. وأخبر أعضاء اللجنة نتائج رحلته واتصاالته، واإلجراءات 
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ار ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلعمال ة الخت س الوطني الذ سينعقد في ل
  .28/5/1964القدس في 

ام منظمة  التحرر  ذا اجتمع المجلس الوطني في القدس في موعده ، وأعلن ق وه
الشقير  ممثلة للشعب الفلسطيني ، وقائدة لكفاحه من أجل تحرر وطنه، وانتخب

ان ذل ة. ف ار أعضاء اللجنة التنفيذ ة مخوالً اخت ساً للجنة التنفيذ مولد ك رئ إيذانا 
ان الفلسطيني يجسده عدد من المؤسسات .. بدأت من العدم .   الك

علن   ة أمامه ل اق مضى الشقير يبني المنظمة في األشهر األرعة ال
ان أمام مؤتمر القمة الذ مول واستطاع  .1964يلول/ سبتمبرسيجتمع في أد الك

و  ات التي جابهته من الح ثيرا من الصعو مات المات أن يتجاوز  ة والتنظ عر
ادة المنظمة، الف ة، واختار ق ومضى معهم إلى مؤتمر القمة الثاني في لسطين

اسم  ندرة، وألقى تقررا  س منظمة  اإلس ته بوصفه رئ التحرر مبينا شرف مشار
اً الشعب  الفلسطيني المنظمة الذ اختاره ممثلو اختاره الملوك  ،ال بوصفه مشار

ان، وطلب من الدول أن والرؤساء، وشرح   ون دورهاللمؤتمر مراحل بناء الك
تقلة المتعاونة غير سمالبناء وتأييده، ال بناءه، وأن تترك له شخصيته ال تسهيل

ان  _. وأكد)1(المنعزلة ان  _في معرض رده على من عارض إنشاء الك أن الك
ه الملوك والرؤساء بل ح الشعب شعب فلسطين، ودافع عن  الفلسطيني ال يبن

                                                           
مة )1( ،، من القمة إلى الهز  . 127ص  مصدر ساب
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ة االنتخاب ، وتساءل: " مقراط ألننا شعب من أالفلسطيني في ذلك، وعن د
رون علينا حقنا في أن نن ما نرد الالجئين تن اننا    .)1("  إنشاءهشئ 

ع   ان بجم ة، وناضل لبناء الك قة ح ان الفلسطيني حق جعل الشقير الك
ة  ة واإلعالم رة والمال ة والعس اس ان مؤسساته الس عد أن تهدم الك ة،  م والتنظ
. وانتزع من مؤتمر القمة 1948وفـقد الشعب مؤسساته ووجوده على أرضه عام 

عا  ما يجعله تا ان ذلك مشروطا  ش التحرر الفلسطيني" وان  قرار إنشاء "ج
ان هذا خيراً  ة، فقد  ومات العر ش على اإلطالق، واختار  للح من عدم وجود ج

عد  مع أعضاء اللجنة ة انتهت،  ش. ثم قام بجولة عر ادة هذا الج ة ق التنفيذ
ثيرة،  ات  ات وعق ة وحطين وعين جالوت، و إصعو لى إ لى إنشاء قوات القادس

ار في قطاع غزة ة أما مشروع إنشاء "المؤ  .إقرار مشروع التجنيد اإلج سسة المال
 إلى لجنة مختصة،" الذ قدمه الشقير لمؤتمر القمة فقد أحيل لتحرر فلسطين

عدئذ بإنشاء إذاعة  ة للمنظمة. واهتم  م التزاماتهم المال وتعهد الملوك والرؤساء بتقد
أنها الزمة  1965آذار/ مارس في  القاهرة  في  لمنظمة التحرر مانه  إل

أبناء الشعب الفلسطيني المشردين في مختلف  ي تكون وسيلة اتصال  وضرورة 
ما أسّ اع، وأداة لتعبئتهصقاأل ة في بيروت، م وتوجيههم . حاث للقض ز األ س مر

                                                           
مة )1( ، ،من القمة إلى الهز  .135ص   مصدر ساب
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ة االتهامات التي  وأسّس  صال ه  اتب المنظمة في األقطار وفي الخارج، وجا م
اتب أو إلقامة تلك اإلذاعة. ه إلنشاء هذه الم   وجهت إل

ان سطيني تش أخذت إرادة الشعب الفل  طرقها الستكمال مؤسسات الك
ة. ، وقد تمثل ذلك في مز  ة والداخل د من النشا على مختلف الصعد الخارج

ان  ا، و ة وأفرق ا الالتين ا وأمر فعلى الصعيد الخارجي، أرسلت الوفود إلى أورو
عد أقدامها  على األرض ذلك برأ الشقير "خطوة جرئة للمنظمة، وهي لم تثبت 

ة" صفته )1(العر س المنظمة، ، وحملت الوفود رسائل موقعة من الشقير ،  رئ
ة في  ة الفلسطين ادرة على بروز الشخص انت أول  إلى رؤساء الدول ووزرائها، ف

ة المضادة وترأس  ة اإلسرائيل وفدا و نفسه هالمجال العالمي في مواجهة الدعا
ة  ة )2(بيرا إلى الصين الشعب ام "اتحاد الطل . أما على الصعيد الداخلي فقد تم ق

ة من قواعد منظمة التحرر، والذ دعا إلى "ندوة  الفلسطينيين " قاعدة شعب
ة" ف افتتحها الشقير نفسه، وأصدرت  1965ي القاهرة أواخر آذار/ مارسعالم

ذلك تم إنشاء "اتحاد عمال فلسطين  ا أعلن تأييد حقوق شعب فلسطين.  انا ختام ب
سي في غزة في  . وولد 14/4/1965" وعقد مؤتمره التأس ضا حضور الشقير أ

ار / مايو  ة" في أ   في القدس. 1965"اتحاد المرأة الفلسطين

                                                           
مة )1( ،، على طر الهز   .36ص   مصدر ساب

ع128ص  أنظر )2(  .دها من هذا الكتابوما 
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ة على الصعيد   ة، أن يتجنب المعر ان الشقير قد عزم، منذ البدا
ة  عة قوم العري، فهو صاحب الميثاق الوطني الذ أكد "أن تحرر فلسطين ت

عتها شعب ا، وفي طل ومات وشعو ة ح لسطين ف بر تقع على عات األمة العر
ة  جمعيها في الميدان، و )1(" ومات العر ة أ. وحرص أن تكون الح ن تكون القض

ة. ة ، وفي مـنأ عن التناقضات العر عجزه أبيد  فوق الخالفات العر عترف  نه 
عيدا عن الخالفات  ان الفلسطيني  قى الك اسة، وٕاخفاقه في أن  ي عن هذه الس

ة، قول: العر ة   على ت هذه الخالفات والتناقضاتإذا وقع ما ذنبي" ف رأس القض
عض  انت  ة على غير إرادتي؟ وما ذنبي إذا  و الفلسطين  مات هي التيالح

ن أمامي النار أوالً  فتحت النار؟ " ولم    .)2(إال أن أقابل النار 

ة، و لقد أعطى الملوك والرؤساء الشقير ا  عطوه لمسؤول لكنهم لم 
ح انات، فأص ه الكثيرة مع الدول لى متاعب الإ حمل اإلم ة متاع ة الفلسطين قض

ة. ة العر ومات العر اطؤ الح ة وت ة المال الت هي الصعو انت أولى المش و
ندرة عام  ة التي أقرها مؤتمر قمة اإلس التزاماتها الماد ان 1964في الوفاء  . و

وقد لخص لمنظمة هو تبرعات الشعب الفلسطيني لمنظمته. لابت المورد الث
لمة ألقاها من إذاعة فلسطين  ه المنظمة على الصعيد العري في  الشقير ما تعان
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ضاء في أيلول/ سبتمبر  ، 1965قبيل انعقاد مؤتمر القمة الثالث في الدار الب
ة"  فقال: "ولدت المنظمة على فراش مؤتمر   . )1(القمة أسيرة الظروف العر

عد   ، ان الشقير ان و الفلسطيني في مؤسسات، حرصا  أن تجسد الك
ل ما  دفع عنه  مة، و اة السل اب الح ل أس ان  مد جسد هذا الك على أن 
حمل  ضاء  ضعفه. فقد ذهب إلى مؤتمر القمة الثالث في الدار الب ه أو  ينحرف 
ممارسة حرة  ة بتحرر إرادة الشعب الفلسطيني، و مطالب المنظمة الواضحة القو

امال، وا ة في الضفة، وٕانشاء العمل  ، وتحصين القر األمام ار لتجنيد اإلج
ة التحرر، وتسهيل السفر واإلقامة  ة ضر ا رات التدرب الشعبي ، وج معس
ار مجلس وطني  ات عامة الخت سير إجراء انتخا والعمل ألبناء فلسطين، وت

ة مسؤولة أمام الشعب. لكن هذه ا ادة فلسطين حار لمطالب غرقت في ينتخب ق
ة (التحفظات)  اشف الشعب الفلسطيني ثان ة مما دفع الشقير إلى أن  العر

أن ما تم االتفاق الق عن طر اإلذاعة،وصارحه بنتائج مؤتمر عترف  مة، و
د ح الشعب  ن، ودفعه إلى أن يؤ ثير من المطلوب ومن المم ه أدنى  عل

ه، وانه " لتحرر  ة لمطال األرض البد من تحرر إرادة الفلسطيني في االستجا
سير الطر أمام الشعب الفلسطيني لتعبئة  وال بدّ ، )1(اإلنسان الفلسطيني " من ت

م صفوفه. وأن  ة"طاقاته وتنظ في حاجة إلى تحرر  منظمة التحرر الفلسطين
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ة التحررقبل أن تدخل  ة ما و أن منظمة  التحرر لم تجد في مؤتمر الذر  …معر
ة انت تطمع في   قه ؛ فان مطالبها ، وهي مطالب الشعب، لم تجد االستجا تحق

التحرر، وأهداف التحرر   .)2("…الجديرة  

عد استعراضه مصير مطالب أمام  م الموقف  ه األخير في تقي ان رأ و
ة ، وجمع فيها ما  لمته اإلذاع مؤتمر القمة هذه الكلمات الحاسمة التي أنهى بها 

ان الفلسطيني الفعال في نفسه من آالم ، وعب ة الك ه المتصور لبن ر فيها عن رأ
ة اسمها  ان لدينا قض عي على طر التحرر : " إذا  قوم بدوره الطل الذ س
ن أن  م ون لها شعب اسمه شعب فلسطين، فال  ة فلسطين فيجب أن  قض
افح من  حمل اسمها وعلمها ،و ون لها  شعب  ة دون أن  نتحدث عن قض

.. إن انطالق الشعب الفلسطيني  في تعبئة طاقاته هو أول الطر لتحرر أجلها.
أً ، منظماً ومن غير شعب فلسطين حراً  فلسطين ، ة خطة إف ، مع ة لتحرر ن أ عر

لها من تحديد الموقف. وهو ح الشعب  بد ال المؤتمر عد مبتورة... المنظمة
ه، قول  وواج س ، فللمتهواألمر مطروح على الشعب ل ست المنظمة هي رئ
فة أتقاض المنظمة ست وظ  ىوأعضاءها، المنظمة هي الشعب . رئاسة المنظمة ل

اً  ورائها إلى جاه. هذا المنصب هو الصراع الرهيب في  من ، أو أتطلع عنها رات
ه آالم الهجرة  أعماق النفس من يوم التحرر، متى؟ وأين؟ هذا المنصب تلتقي ف

رات الوطن ، وتتجسد ارثة وطن. شعب فلسطين يرفض  وذ ة شعب و ه ن ف
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ومة عموم فلسطين، و  ةً أأن تتكرر مأساة ح ح المنظمة دم وٕاذا  .يلهو بها ن تص
طل ال بدّ  ان الطر مسدوداً  ل   أمام المنظمة فإن هذا الشعب ال أن يجد 

ش للمنظمة طرقاً  اً  وسيلة ل ة يومئذ ثان  تحت األرض .. وستكون األمة العر
  . )1(في هذا الطر ، ألنه طر الكفاح والنضال.. "

فة بين منظمة ال   ين وأعقب ذلك خصومة عن سها الشقير و تحرر ورئ
ات تدخل فيها الوسطاء من زعماء عدد  ة تخللتها هدنات وتسو من الدول العر

ثيراً  ه  من العناء، العرب. وقد القى الشقير  ما لد عدمن وحاول   مرونة أن ي
ة، و  ومات العر ادين الصدام مع الح ان الوليد أالمنظمة عن م حاف على الك ن 

ة أن تفتح قلبها للمنظمة، و  ا، ودعا الدول العر ا متماس ا قو ن تساعد على أح
م ا حه.تنظ ه وتسل  قول في حديثة عن الملوك والرؤساء: لشعب الفلسطيني وتدر
عا على  "إننا نمدّ  عاً أيدينا إليهم جم على هدف  هدف التحرر ، نتعاون معهم جم

ة مادام  التحرر... ال نختلف مع أحد... نحن في منأ عن الخالفات العر
ان معنا من الملوك ة فلسطين .. ومن  والرؤساء  الخالف في منأ عن قض

ن معنا فلسنا مع ة معه "فنحن معه ، ومن لم  ست األمة العر   .ه ، ول

، وتأكيده الدائم أن المنظمة ال ترد وعلى الرغم من م  رونة الشقير
ة، وال ة في الوطن أو في  التدخل في األنظمة العر ومة فلسطين ترد إقامة ح
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ارثة حزران .. المهجر قت  له وقع الصدام في السنة التي س على الرغم من ذلك 
س1967 ة مع تونس ورئ ان قد دخل في معر سبب ا الحبيب بورقيه. و ة 

قة  تصرحات سبب صلته الوث ة صامتة  ة معر ين السعود األخير، ودارت بينه و
ر عبد  سبب زارته للصين وما نتج عنها من اتفاق على الدعم العس الناصر، و

المنظمة وقطع  اسي. ثم تفجر الخالف مع األردن، وسحب األردن اعترافه  والس
ملة على الشقير في . واشتدت الح 1966عالقته بها في تموز/ يوليو 

ة إلنشاء المنظمة، وطالبت 1967مطلع االنحراف عن المهمة األساس ، واتهم 
ة بتنحيته عن رئاسة المنظمة، فرد في مجلس جامعة الدول  عض الدول العر

ة في آذار  ، فأنا إنسان  قوله: (( 1967العر أحمد الشقير النمو ال يتصل 
سا يختاره أتي غير رئ الشعب الفلسطيني. هذا هو ح الشعب الذ  زائل، وس

س المنظمة موجود هنا بإرادة الشعب الفلسطيني ال  يرفض ة .. رئ ل وصا
س تمثلونه.. تمثلونهملك بإرادة أ  أ رئ ذ الشعب الفلسطيني هو ال، وال 

تولى  اسمه و قرر إذايختار من يتكلم  نت  الدفاع عن قضيته، وهو وحده الذ 
  . )1(اسة المنظمة .."جديرا برئ

ة،     ة الفلسطين ة في الدفاع عن الشخص انت وقفة الشقير الصل ذا  ه
ان الفلسطيني الذ يتمثل في وقد مضت  المنظمة  .التحرر  منظمة  والك

انت هزمة حزران برئاسته  وما تالها  1967تش طرقها وس الصعاب حتى 
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سة  ة لدراسة آثار الن وفرض الشقير  وإلزالة آثار العدوان.من اجتماعات عر
الدول، وأكد  عض وجود المنظمة في هذه االجتماعات على الرغم من معارضة

ة العرب في الخرطوم في  تها ح لها ، فقال في اجتماع وزراء الخارج أن مشار
ة ،لمؤتمر القمة: "إن ر  تمهيدا 1967/  8/  1 س منظمة التحرر الفلسطين  ئ

ا في هذا االجتماع"لحمي ودمي، الذ هو أنا ب س فضول ، وأوضح في )2(ل
 " االجتماع أن الشعب الفلسطيني فر أصيل، فحضوره ح ال منحة، وتساءل

م من أجل إزالة آثار العدوان فان العدوان واقع على بلدنا وشعبنا،  ان اجتماع إذا 
تي.. فهل اجتمعتم إلزالة آثار العدوان أم إلزالة منظمة  وال بد من حضور ومشار

س للمنظمة، في مؤتمر قمة الخرطوم ، وتكلم )3(التحرر؟!" رئ . وفرض وجوده، 
ه مدافعا عن ح الشعب الفلسطيني في تقرر مصيره، وعن ح ا لمنظمة في ف

قوةتمثيل الشعب الفلسطيني "إن منظمة التحرر هي وحدها التي تمثل  ، وأكد 
ملك أحد غير الشعب الفلسطيني والالشعب الفلسطيني، وتتحدث بلسانه،   ملكاً  

ساً  ة" ، أن يواف ان أو رئ ة الفلسطين   .على أ حل للقض

ما،   ان الفلسطيني القو المستقل عظ ان تمسك الشقير بإبراز الك
ان حرصه على وجود منظمة التحرر، مجسدةً  مؤسساتها المختلفة  و ان،  هذا الك

والحرص بوضوح وجالء أمام الملوك والرؤساء في  أعلن هذا التمسك وقد .بيراً 

                                                           
مة الكبر  )2( ،، الهز  .122ص  2ج   مصدر ساب
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بير ، قوله: "إن منظمة التحرر هي نفسها إنجاز  يتجلى  مؤتمر قمة الخرطوم 
قاءها واستمرارها في  ة. وأن  ان الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطن امها  في ق

ة  اتها القوم مسؤول ة من أ و  محنةألزم واجب في هذه الاالضطالع  قت القاس
 في  استطاعت منظمة التحرر، رغم  المصاعب الكثيرة المتراكمة مضى... لقد

ما  حت تمثله  ع فئات الشعب الفلسطيني، فأص تمثل طرقها أن تجمع حولها جم
ة شعبها  ومة عر م ،على أرضها المتجمعأ ح إن  ...تحت سلطاتها المق

ش التحرر الفلسطيني  ة وج قفان اآلن وجها لوجه أمام منظمة التحرر الفلسطين
قاء المنظمة أو المصير .  ة، ن  ة ، في المقام األول.  ضرورة قوم ة وعر فلسطين

ة، أن تصفّ  ة وعر ة،فلسطين ش وٕانها لكارثة قوم سرح ج ى المنظمة، وأن 
ة، أن تصل المنظمة  أبى شعب فلسطين، ومعه األمة العر شهاالتحرر. و  وج

ظل المصيرا ذإلى ه قتطع من لحم وس ستنزف من دهشعب فلسطين  ه م، و
قي م ن أن ي قي ما أم ش التحرر"لي   . )1(ن منظمة التحرر وج
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لمة للشقير في األمم المتحدة قبل أن يترك العمل في الوفد  في آخر 
لة فلس1963سنة  الفلسطيني لة استعمارة ، وال ، قال: "إن مش طين هي مش

ن أن تحل  لة الجزائرة.  الإم ما حلت المش ما حلت المشاكل االستعمارة، و
ة ة إلى النها ح من  .وأنتم تعرفون معنى الحل الجزائر من البدا وقد أص

ش التحرر .وسنبني هذا  ة تحررة تعتمد على ج الضرور أن نشرع في حر
ة  ش ، وستقوم حر   . )1(ر"التحر الج

ة،  ة الفلسطين هذا هو رأ الشقير الذ يوضح موقفه من حل القض
الكفاح المسلح سبيالً  مانه  مد إ نبئ  إلى التحرر. ولعل عمل الشقير في  و

ا اته قد تر ة التي توالها طوال ح ة والدبلوماس اس عة المهمات الس  المحاماة، وطب
عندهم فارس المنابر، سالحه الكلمة ،  فهوالناس صورة أخر عنه ،  انفي أذه

عيدا عن دو وميدانه قاعات االجتماعات وحلقات اللجان  جول  صول فيها و  ،
ة . ار المعارك الدام قة األمر صورة   المدافع وأزز الرصاص وغ لكن تلك في حق

م متعجل.   ناقصة أو مغلوطة، قاد إليها ح

اسة ودبلوماًا حق   ة. لكنه ان الشقير رجل س أنه ال  مؤمناً ان  س
أنه ال فاح مسلح ، و ن وراءه  اسي إن لم  ن إقرار  جدو من العمل الس م

ة تحررة أن لم تعززهما قوة . لقد ألمح مرارا ة قض منذ  _الح والعدل في أ
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ات النضال الوطني الفلسطيني  ادات _ بدا اسي الذ تمارسه الق إلى أن الس
فتقرالف ة  ر  لسطين فهو مثال يتساءل عن مصير االنتصارات  .إلى العمل العس

انت يالتي فاز بها هو وأمثاله من المحامين الوطن ا األراضي التي  ين في قضا
ة قد حلت محلها،  رة الصهيون تعرض أمام المحاكم ، فير أن االنتصارات العس

قول:"الح المحاله ضائع إذا لم    .)1(ه "تكن وراءه قوة تصونه وتحمو

ر بإعزاز ثورة الشيخ عز الدين القسام ، واستشهاد هذا العالم     وهو يذ
ي صفحة جديدة في تارخ الكفاح، وقام وٕاخوانه  الجليل  الذ  خ بدمه الز

ة إلى ذلك الوقت.  خطير حدث ة الوطن غرب غير مألوف في مسيرة الحر
عة الس ر، وهو يتحدث عن المعاني الرف ة التي جسدتها ثورة والشقير يتذ ام

ستعيد  رن ) و(أهل الكالم) ، و ر ما دار من حوار وجدل بين ( المف القسام ،يتذ
صة ؟  ألم  تساؤالتهم: ماذا فعل القسام؟ ماذا أفاد ة رخ الوطن؟ ألم يذهب ضح

سطاء السذج من غير خطة مدروسة ،  متكافئة؟، لكنه ،أ  أولئك ال غرر 
ل ن يخوض مع الخائضين في الشقير ، يرفض ذلك  د أن الشعب لم  ؤ ه، و

الكفاح... ونحمد هللا  طولة... ولكنه جدل الذين ال يؤمنون  مجد ال هذا الشعب 
انوا قلة في ان الشقير يبين لهؤالء المجادلين  )1(على الدوام"  شعبنا أن هؤالء   "

ات التحر  رو ر أن الحر ما بدأها القسام ، و يف  رة إنما تبدأ  فاق القسام و
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ات. لقد سق القسام شهيدا، شجاعة وث ة الكفاح  واجهوا القضاء  ما  _ولكن را
ة الجهاد من  _قول الشقير  ،" فقد استلم الشعب ، شعب فلسطين ، را لم تسق

انت الثورة الكبر  الشيخ . ولو أن ..1936بدأت عام التيعز الدين القسام ، و
لما وقعت الكارثة األولى، أولو  1948وح القسام في عامقادة العرب قد استلهموا ر 

لما وقعت الكارثة  1967أن قادة العرب قد استلهموا روح القسام في عام 
ة"   .)2(الثان

 دار الحديث بين الشقير وعدد من قادة  1936وحين بدأ إضراب عام    
مه ، واستقر الرأ المنطقة  ة شؤون اإلضراب وتنظ ة حول رعا على أن  الشمال

ة تحررة. وقد اتجه هو  ام بثورة شعب ة للق ة أمام القو الوطن الفرصة ذهب
ة  ه إلى القدس لالتصال بزعماء الحر ة،اوصح وللعمل على توحيد  لوطن

ة تقود النضال القومي. ولما زارت اللجنة العر ة الصفوف وٕانشاء جبهة وطن
ا، خطب الشقير  ا مدينة ع ادرة إلى الكفاح المسلح  اءالزعم ، وناشدالعل الم

  إلنقاذ البالد من الخطر الداهم.

وقد آلمه، وهو في منفاه في الحمه، أن تتوقف الثورة بتدخل زعماء   
حذره من وقوع البالد  عث رسالة مطولة إلى الحاج أمين  ، ف العرب، واعتراه القل

قاف الثورة . بيرا من مو  في الفخ البرطاني وٕا اؤه  ان است ة و افقة  اللجنة العر
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ا،  ة، فعاد إلى ع ة والمثول أمامها لعرض القض ا على مقابلة اللجنة الملك العل
ه. ولما دعاه الحاج أمين  ت ة في عر ولزم بيته وم ض للحضور إلى القدس للمشار

ة، رفض، وأصر على أنه الير خيرا في هذه  ة الفلسطين الجانب القانوني للقض
ع من لجان التحقي متعطش للجهاد لشعبأن االلجنة، وعلى  ، وقال له: قد ش

ال والود ست أمام لجنة التحقي ""أن قضيتنا في الج   . )1(ان ول

ة    اس عالج األمور الس حافز جديد،  فمضى  وأمد تجدد الثورة الشقير 
اسة واإلعالم  مة للس ة ق ض زاخر من أبناء الثورة، " إذ أ ة ووراءه ف واإلعالم

ن وراء إذا اره" لم  فاح مسلح تتعاقب أخ ان عام )2(هما  أحلى أعوام 1938. و
انت تصله، فيزداد نشاطا وعمال ار الثورة  الكفاح  إن .عمره، ألن أحلى أخ

مة له وحده،  حسم األمور، وما عداه ضائع ال ق المسلح هو وحده العامل الذ 
م سنة  ا عن مشروع التقس قي  1938ها هو يرجع عدول برطان ه الحق إلى سب

قول: "الثورة، والثورة وحدها هي  ، ف ة التطبي ا من صعو ه برطان ال إلى ما تدع
 1938ن الثورة، والثورة وحدها عام أالتي تصنع األمر الواقع، ما له من دافع... و 

طت ه   ي التي أح
  

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  .163ص   مصدر ساب

 .418، ص المصدر نفسه )2(
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م  احثات بيد ا 1939. وخالل مؤتمر لندن )1(مشروع التقس لوفد ان زمام الم
ان شعبنا في وطنه،  _في نظر الشقير  _الفلسطيني، وهذا عي، "فقد  أمر طب
ان شعبنا ثائ ه "اً ر و   . )2(، ومقاليد الثورة بين يد

ات المتحدة  تب العري في الوال ه أمر إنشاء الم حتى عندما عهد إل
ة عام  ه بها 1945األمر ، سافر وهو غير واث بجدو المهمة التي عهد إل

ن وراءها شعب فلسطين منظما " قة.. لم  إذا لم تكن وراءها جذور أصيلة عم
ة"مسل ة مدر ادة واع لو)3(حا، تقوده ق ات اللجنة األن عل على توص  -. و

ة عام  ة قائالً  1946أمر ة آنذاك  وردود الفعل العر ألمين جامعة الدول العر
ل ما قلناه،  ش عبد الرحمن عزام: "إنه ال ينفع  فاليهود في فلسطين وراءهم ج

ة، أ ات اإلرهاب قول )4(ما عرب فلسطين فشعب أعزل... "الهاغاناه والعصا . و
ضاً  ظل شعبنا أعزل وعدونا أ ار واالحتجاج؟ هل  :"هل نقف عند حدود االستن

الس اسة والمال، و الس . وقد بذل )5("اً الح أوال وآخر ماض في تحقي أطماعه 

                                                           
عون عاماً  )1( ،، أر  .186ص   مصدر ساب

 .189ص  ،نفسهالمصدر  )2(

 .392ص  ،نفسهالمصدر  )3(

 .662ص  ،نفسهالمصدر  )4(
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تب العري في القدس جهوداً الشقير وزمالؤه  وجهوها لإلعداد للتدرب  في الم
ة  ة للدعم. وحث الشقير مراسلي الصحف الفلسطين ح ودعوة الدول العر والتسل
 ، ة تدعو إلى الكفاح المسلح وٕانشاء لجان الطوار ة على بدء حملة صحف والعر

رة واخراج النساء واألطفال إلى البالد المجاورة، إلشعالها  وجعل الوطن ثكنة عس
ة حتى االستقالل.     معر

ه  بير في الميدان الدولي، وتعددت معار ان للشقير إسهام  ة  عد الن و
 عداء حقوقه المشروعة ، والأ في األمم المتحدة مع خصوم الشعب الفلسطيني و 

ما ممثلي ولكن هيهات أن يجد ذلك في نظره  الوحل، في إسرائيل، ومرغ أنوفهم س
ل عفنه ونتنه فيلذا   قول: "إسرائيل مرغت أنوفنا ووجوهنا في الوحل، 

ه فصل الخطاب " اً  )1(الميدان...وف قول تعقي س  "و على مقابلة خاصة مع رئ
حث عن (حل معقول) ،د1951وزراء العراق نور السعيد عام  اع عاه فيها لل بإت

ستن ة): " الشعب، أ شعب،  اسة إيجاب بلغق(س ادته  ذ وطنه، و حرته وس
قين أن الشعوب ال تبلغ  ة أن تعلم علم ال ال العر فاحه وسالحه... على األج

ادتها حرتها ة وس السلب ة وال  اإليجاب تخذ الشقير ثورة الجزائر )2(" ال  . و
عل على قرار اً ضرب ، وانموذج المسلحة مثالً  ه، ف ة العامة  حتذ  الجمع

االعت حين دعتها إلى  1957عام  راف بجبهة التحررالجزائرةلألمم المتحدة 
                                                           

 
عون عاما )1( ، ،أر   .325ص مصدر ساب

 .329ص  نفسه،المصدر  )2(
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قولالمحادثات  هذا تداعت أسطورة الجزائر (( :من أجل الوصول إلى حل، و و
اء األمم المتحدة، وأنا واحد  ونوا خط ة، والذين بددوا هذه األسطورة لم  اإلفرنس

طال الحرب التحررة الجزائرة الذين قدم لكنهممنهم، و  ا أرواحهم للحرة و انوا أ
  واالستقالل"

ح الجزائر في االستقالل عام )1( ا على قرار األمم المتحدة  قول معق : 1958. و
طال الجزائر، ولم تصنع صنعه "...هذا النصر، ومعه الرأ العام ه جهودنا أ

ة  اس   . )2("الس

اسي في نفس الشقير  أس من العمل الس بلغ ال ، 1963في عام  مبلغه و
ق ة العامة لألمم المتحدة في تلك السنة:"إن الشعب يلجأ إلى ف ول في دورة الجمع

من حرب تحررة السترداد وطنه"  نه ال ير مناصاً أاألمم المتحدة آلخر مرة، و 
سائل الشقير نفسه قائال: "أ )3( ان في تلك الدورة،  ا إي عد سجال مع أ . و

ين إسرائيل خمسة عشر معنى لهذا الحوار في األمم المتحدة وقد  امتد بيني و
مرغون  ؟طواال عاماً  لقد مرغت وجه إسرائيل في التراب في األمم المتحدة، ولكنهم 

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر   .479ص  مصدر ساب
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متحدة ست أنه لم تعد هناك جدو من األمم السوجوه العرب في الوطن، وقد أح
ن فاح وراء من إذا لم    . )1(" ؟مسلح خطبنا 

الكفاح ال  مان  ذا حمل الشقير اإل ،  مسلح سبيالً ه للتحرر،ال ير
ان  ان معنى الك اسي أو نشا إعالمي.لذلك  بدونه ، جدو في إ عمل س
م، وعمل،  قوله: "إنه تنظ الفلسطيني عنده قائما على هذا المفهوم، فشرحه 

ة ع ة وتحرر. إنه قوة طل ات في ميدان  النضال العر  نضال ي.. إنه تضح
طوالت... إنه عرق ال يجف و  ف، ودم غير ضنين.. إنه أداة و ف دمع ال 

ن أهل  فلسطين من النضال، تكفل التدرب والسال ة تم ح للقادرن على نضال
خاطب أبناء )2(حمل السالح.. " م إلى طر قائالً فلسطين ، و : "  لست أدعو

م،علينا أن نسيرمع ه مع عاً أ، و اً ال أسير ف ن هلكت في الطر إ. فن نسير جم
ة حرة مستقلة"ي أيها فاحملون   .)3(الرفاق إلى عر

وقد أعلن الشقير للشعب الفلسطيني" إن الكفاح المسلح هو طر    
عة المنبثقة عن  مؤ  .)4(التحرر" ان وأوضح للجنة المتا تمر القمة األول" أن الك

رة التي ألسالح والكفاح "و ا عني انات العس اإلم العمل مرهون  ن استمراره 
                                                           

عون عاما )1( ،، أر   .من هذا الكتاب 235وانظرص،  501ص مصدر ساب

ة فلس )2( ة في قض ،، طينمواقف حاسمة وقوم  .15 -14صص  مصدر ساب

 .15ص نفسه،المصدر  )3(

مة، )4( ، من القمة إلى الهز  .88ص مصدر ساب
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قف عند حدود الكالم واإلعالن بل سارع إلى العمل، وسعى )1(له تتوفر  . ولم 
ان الفلسطيني. وأكد في  ر النصيرات في غزة حتى قبل إنشاء الك إلنشاء معس

ة للمؤتمر الوطني الفلسطيني في القدس في  ار/مايو  28الجلسة االفتتاح  1964أ
الما،  ان  رة  ة العس ان إذا خال من الناح ة  :وانتهى إلى القولأن الك "إن قض

اسي أو دبلوماسي أو س لها حل س في األمم المتحدة، بل ال تحل إال في   ل
ا، وفي مقدمتها  ومات وشعو ة ح السالح والكفاح وتعبئة األمة العر فلسطين 

ة تحررة، ارها قض اعت ة فلسطين،   ما ال تحل إال شعب فلسطين ... إن قض
ا التح ع القضا   حررة...لت جم
خطة مفصلة لتحرر التراب 1964سبتمبرفي أيلول /وقدم لمؤتمر القمة الثاني  .)2(

ين للملوك والرؤساء أن المنظمة من غير  ة، و الفلسطيني وٕاقامة الدولة الفلسطين
ر  راً  من غير روح، وٕانه البدّ  جسد نشا عس  من إعداد شعب فلسطين عس

اً  .. وأنه اليتم . وأكد لهم أن التحرر توروح بر ة  الكفاح..  وعلى  الإعة قوم
  أرض فلسطين . 

اً  الكفاح سب ر و العمل العس مانه  ان إ في الخالف الكبير  الذ  و
ين الملوك والرؤساء في مؤتمر قمة الخرطوم سنة  ، والذ 1967نشب بينه و

عاد دفعه إلى اتخاذ موقف حاسم من المؤتمر حين رأ االتجاه الغالب في ه و است

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .89ص مصدر ساب
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ة  -استئناف القتال اس لذلك تقدم بخطة متكاملة، تترا  فيها الجوانب الس
مة،  ة قو رة، وهدد المؤتمرن . ودعا إلى انتهاج مسيرة نضال ة والعس واالقتصاد

تخلف من يتخلفسي سير، و ألنه  من المؤتمر، _أخيرا_.  وانسحب ر فيها من 
رة األساس حث الجوانب العس   ة.لم ي
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ر...                              ش التحر   ج

عة البذل والفداء    طل

  

، في مؤتمر القمة األول على إنشاء  ان تشديد الشقير من هذا المنطل 
ات  ه الصعو الكفاح المسلح وقف يجا مان  هذا اإل ة)، و ة وفدائ تائب نظام  )

م الشعب الكبيرة التي ثارت في وجهه منذ أن عه ة تنظ ه مؤتمر القمة مسؤول د إل
انه، فالمنظمة ال تملك أرضاً  ادة ، الفلسطيني وٕانشاء   مشتت والشعب وال س

ة ال ثيراً  ترضى بوجود قوات أراضيها. والدول العر  وقد سبب له هذا الموضوع 
والمسؤولين العرب، لكنه ده إلى خصومات مع عدد من القادة من العناء، وقا

اً مضى ف حيد عنه. وقد تال شفو ه ال  أمام مؤتمر القمة  ي سبيله الذ آمن 
ندرة أيلول/  ش التحرر"1964الثاني (اإلس عي  ) قرار إنشاء ج ليؤد دوره الطب
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ة في تحرر . )1(واسترداد الوطن السليب " فلسطين إلى جانب الجيوش العر
حصل على موافقة الملو  عد جدل ونقاش، أن  ك والرؤساء على إنشاء واستطاع، 

ون  ة، على أن  ات الحر ة الموحدة في العمل ادة العر ش للتحرر خاضع للق ج
ار مقره  ه واخت حه وتدر يله وتسل ار أفراده وتش عا لمنظمة التحرر في اخت تا

ة ادات المحل ة الموحدة والق ادة العر وعلى الرغم من أن هذه  .التعاون مع الق
ش مستقل ، رضي بذلك الموافقة ا قة لطموحه في بناء ج لمشروطة لم تكن مطا

  على أساس أنه خير من ال شيء. 

ش التحرر ، وسارع إلى تنفيذ قرار  مضى الشقير حثيثاً    في بناء ج
ة  مؤتمر القمة قبل أن توضع العراقيل في طر إنشائه. وقد دعا اللجنة التنفيذ

ادة ه ق ش التحرر في  إلى اجتماع عاجل اختارت ف فور  1964/ 9/  10ج
ات أ، وقبل لقمةانتهاء مؤتمر ا ش أو سالح. وحاول تذليل العق ون هناك ج ن 

رون في  اسيون والعس رة التي جابهـه بها المسؤولون الس ة والعس اس الكثيرة الس
ة الموحدة،  ادة العر التعاون مع الق ة،  ة. ووضعت لجنة فلسطين األقطار العر
ون  ز وحداته في غزة وسورة والعراق، على أن  ش، وتمر خطة إنشاء الج

ة الموحدة، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي ادة العر له من صندوق الق وسافر  .تمو
، وحصل على موافقته المجلس غز إلى قطاع  ار حمل مشروع التجنيد اإلج ة 

ان لهذا القانون صداه الكبير عند أها ه. و اب التشرعي عل لي القطاع، فاندفع الش
                                                           

مة )1( ،،  من القمة إلى الهز   .138ص مصدر ساب
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ة، انتهت  ش في جولة على عدد من الدول العر ادة الج للتجنيد. ثم سافر مع ق
ة) في العراق، وقوات(حطين) في سورة، وقوات (عين  بإنشاء قوات (القادس
رات  منا بذ ه هذه األسماء، ت جالوت) في غزة. وقد اختار لها الشقير وصح

مةاالنتصارات    ي فاز بها العرب في هذه المعارك الحاسمة.  الت العظ

ل همّ  شاً  ان  ان الفلسطيني الناشئ ج مده  الشقير أن يبني للك ،و
أ وسيل ة، واستطاع ةالسالح،  ة والدول ل األبواب العر . وطرق من أجل ذلك 

اً  ان هذا السعي الدؤوب سب السالح والتدرب. وقد  ة  فوز من الصين الشعب  أن 
ةفي  عض الدول العر ين  بيرة نشبت بين الشقير والمنظمة و فقد  ؛خالفات 

س  اء الرئ ندرة، بدون استئذان،است ة إلى ميناء اإلس أثار شحن األسلحة الصين
الصين  ذلك آثار اتصاله  جمال عبد الناصر، ألن ذلك يزعج االتحاد السوفييتي. 

ة. أما الخال ة السعود اء المملكة العر ان مع األردن است ف األكبر واألطول ف
ار للفلسطينيين ألنه في نظر المسؤولين  _، الذ عارض مشروع التجنيد اإلج

اب  سيخل ان _األردنيين ة بين الفلسطينيين واألردنيين من جهة وألن أس حسـاس
ل،  ه. وعلى الرغم من الحوار الطو ة تحول دون الموافقة عل ة واجتماع اقتصاد

ار وعلى الر  في األردن على  ألبناء فلسطين غم من عرض مسألة التجنيد اإلج
ضاء ( أيلول/ سبتمبر قي ا) ظل الخالف قائم1965مؤتمر قمة الدار الب ، و

ة بين  …المسؤولون األردنيون مصرن على موقفهم عة الرسم انت القط حتى 
  .  1966األردن والمنظمة في منتصف عام 
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قوم، أوالً انطالق _ان الشقير       أن تحرر فلسطين  مانه  ل و  ا من إ قبل 
را ليخوض  شعب فلسطين شيء، على أساس إعداد ا وعس ة بنفسه روح معر

ر ألبناء الشعب  _ التحرر للبذل والفداء التجنيد العس ة  ل مناس طالب في 
ه هذا األمر في الموقع  ضع في حسا نتقد أ خطة أو رأ ال  الفلسطيني، و

ه من إذاعة فلساأل ما حدث أمام 1/10/1965ين طول. ها هو يوضح في خطا
قول: "إن شعب  رمؤتم ضاء وسبب إلحاحه على هذا المطلب، ف قمة الدار الب

ع  متلهف فلسطين اب التجنيد في جم سر له أس ة التحرر، فلم الت لخوض معر
ة؟! لقد تشتت أن تكون  رالقد عد الكارثة ، وشاء شعب فلسطين الدول العر

تجمعاته الكبيرة وراء خطو الهدنة في قطاع غزة وفي األردن وفي سورة وفي 
أن تفتح فلسطين  لبنان. ومنذ أن وقعت الكارثة وشعب  ة  طالب الدول العر

ة  أمامه أبواب التجنيد. وحين قامت منظمة التحرر أخذت على عاتقها المسؤول
ة في تعبئة الشعب الفلسطيني ح ان في الوطن العري الكبيريالوطن قد  .ثما 

الً  في هذا الموضوع أمام مجلس الدفاع المشترك، وأمام الملوك  تحدثت طو
ز الحوار في الدرجة األولى مع األردن؛ ف ن األردن هو المنطل إوالرؤساء، وتر

حرم أبناء  …الكبير للتحرر ة شعبنا ، وحرام أن  ق ة وطننا، أو  ق وفي األردن 
اب؛ ف فلسطين انت األس ائنة ما  ل األسإمن شرف التحرر،  اب يجب أن ن 

  .)1("تخضع لهدف التحرر
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 1966وٕاثر العدوان اإلسرائيلي على السموع في تشرن الثاني / نوفمبر       
ر في رسالة وجهها إلى الملك حسين أن  استأنف الشقير االتصال األردن، وذ
ة  رات التدرب  _قامت  منذ _منظمة التحرر الفلسطين تدعو للتجنيد وٕانشاء معس

فاح وجهاد وٕاعداد  أن الزمن زمن  ة.. وأضاف  على أعمال المقاومة الشعب
ة، إنها مطالب التحرر؛ فهذا  ست لها مطالب شخص واستعداد، وأن المنظمة ل

ون قادراً  سلح ل درب و اة وعن  الشعب يجب أن ينظم و على الدفاع عن الح
س األردن عندنا بلداً  الوجود.  قاً  ثم قال: "ل ه شعبنا، شق ه وطننا، وف ، إنه بلدنا، ف

إن منظمة التحرر مستعدة لنقل وحدات علينا ح النضال وواجب الجهاد.  وله
 ، اسل توأمه الشقي ش األردني ال هذا يجد الج ش التحرر إلى أرض الوطن، و ج

ة  تجمعهم أخوة الدم والسالح.. منظمة التحرر ترد أن تعبئ الشعب لمعر
اة، بل هذا ما قامت ه ومن أجله منظمة  التحرر.  هذا هو هدفها الوحيد في الح

ان قبيل عدوان حزران )2(التحرر.." ش التحرر  1967.  و ان ج ير أن م
ة، وفي داخل القدس بخاصة، ألنها ستكون هدف إسرائيل األول،  في الضفة الغر

ة ف قول: وستكون المعر ش التحرر.   يها حرب شوارع تقدر عليها وحدات ج
ة.  إن الشعب غير  طولة العر ة القدس معجزة لل ع أن نجعل معر "نحن نستط
ح  عد أن نص اقتحام المدينة إال  مدرب على القتال، وعلينا أال نسمح إلسرائيل 
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على  مسجد األقصى قائمأكواما من الجثث، فالعار أن تستلمها إسرائيل وال
  .)1(جدرانه."

ون  1967وقبيل عدوان الخامس من حزران       ام أصر الشقير على أن  أ
ش التحرر في القاهرة  ادة ج ة.  ومن مقر ق ش التحرر في المواقع األمام ج
ادة إلى غزة، وأبلغ الرؤساء الثالثة في مصر وسورة  أصدر أوامره بنقل الق

ش التحرر رة في هذه األقطار  والعراق وضع قوات ج ادات العس في إمرة الق
ة.   لتسهم بنصيبها في المعر

ات، وعلى الرغم من المعاناة الشاقة           ع هذه الصعو على الرغم من جم
ان الفلسطيني وأساسه، ش التحرر، قوام الك  التي عاشها الشقير وهو يبني ج

ان ينسى ساعات العناء الط له  لة في لحظات السعادة على الرغم من ذلك  و
ش التحرر،  تائب ج انت تمأل نفسه فخرا واعتزازا حين ير أمامه  الغامرة التي 
ه  حل  ، و حديث عاطفي متدف لمس مد ما تحق وأنجز، فينطل لسانه  و
ر جلسة فردة النوع عقدها  م.  يذ ان معبرا عن فرحه العظ اله في سماوات الب خ

ار/مايو  أعضاء المجلس الوطني تائب  1966الفلسطيني في غزة في أ مع 
ة، وقام رجال الصاعقة  الذخيرة الح مناورة  ش التحرر التي قامت أمامهم  ج

حون: ص راته: "وهبت  ..الهرولة الشجاعة، وهم  تب في مذ عودة عودة. و
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أنها تسوقنا شماال.. شماال إلى فلسطين.. ونحن على مقرة  نسائم الجنوب 
عض أعضاء )1(. بل أقرب من حبل الورد"منها. ه  عل  ان  ستعيد  ما  .  و

ون  عد اليوم س موت منا  شنا في الميدان، ومن  المجلس قائلين: "لقد رأينا ج
قف ليخطب   ..)2(ر التحرر، مهما طال الزمان"مطمئنا في قبره.. إننا على ط و

اء؟ لق ..قائال: عا، ولكن لم ال ينا جم د مضت علينا السنون السالفات "لقد 
ست حزنة وال ذليلة،  ار، أما دموع اليوم فل ي بدموع حزنة حنينا إلى الد ونحن ن
اء والكبراء.. دموع تتطلع إلى النصر والتحرر.  نحن  اإل ولكنها دموع مملوءة 
طوالت على مر  ساالت وال اآلن مع شعبنا، وعلى أرضنا.. شعبنا صنع ال

ال.. و  ون مع األج س أن  ل رئ ل ملك، و أرضنا أرض معطاء.  نحن نناشد 
ان معنا فنحن معه، ومن  شعب فلسطين.. مع الكفاح لتحرر فلسطين.  ومن 

ن معنا فلسنا معه.. نحن ن ش حاضرنا لمستقبلنا"لم    .رد أن نع

ار واالعتزاز لما حق من       ش التحرر الفلسطيني اإلك وقد حمل الشقير لج
عد هزمة حزران  س عبد الناصر   1967طوالت؛ ففي حديث خاص مع الرئ

ة في غزة، والمعارك الضارة التي خاضها  طول ش التحرر ال يرو له أفعال ج
ان رد عبد  بدها لها.  و ة، والخسائر الفادحة التي  في وجه القوات اإلسرائيل

ش التحرر والشعب الفلس طيني، أنا جاءتني تقارر الناصر: "ليت اآلخرن مثل ج
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ش التحرر في القطاع" طولة ج الشقير  .  وأمام مؤتمر قمة الخرطوم أشاد)1(عن 
ا،  ش التحرر الفلسطيني بناء نضال منظمة التحرر التي استطاعت أن "تبني ج

سالة وشجاعة في قطاع غزة والج قاتل ب ة"جعله    .بهة السورة والجبهة األردن
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ة...الم   نظمات الفدائ

  طوالت رائعة                         

  

ارثة   عد  العمل الفدائي الذ انطل  ثيرا  ان الشقير قد أشاد  إذا 
عدها "ال 1967حزران  ة فلسطين  ة على قض ، وصور انفتاح الصحافة العالم

اء الكفاح المسلح يخوضه اء، إنها أن األن ل شعب فلسط اآلراء، ولكن  ين 
ان الشقير فعل ذلك عام )1(طولة وشجاعة" عة عمله  1967، إذا  فإن طب

ة،  المنظمات الفلسطين الساب في األمم المتحدة، وأسفاره الكثيرة جعلت صلته 
ة على الصعيد الشعبي قبل عام  ة الوطن ة الفلسطين الحر فة،  1963و صلة ضع

ة راته أن الوفود الفلسطين أخذت تتقاطر على بيته في لبنان  وهو يرو في مذ
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، 1963عد انتهاء عمله في الوفد السعود إلى األمم المتحدة في آب/أغسطس 
ستمع إلى ما يرو  ان  ة من خاللها، و دأ يتعرف على المنظمات الفلسطين و

العمل مع الشعب  عضها ألنه يؤمن  عتذر عن عدم االشتراك في  ل له، و
  .)1(منظماته، ال مع إحد  جماهيره

ان الفلسطيني  وقد          ة تعارض الك وقفت األحزاب والمنظمات الفلسطين
ان إلى حيز الواقع  في مرحلة اإلنشاء، حين بدأ الشقير جوالته إلخراج الك
ة األول.  ودخل الشقير معها في حوار من أجل  ض من مؤتمر القمة العر بتفو

ان، أ في ان  توحيدها في إطار هذا الك ة.  و إطار منظمة التحرر الفلسطين
عضها مراقب.  وقد  عضها معارض، و موقف األحزاب والمنظمات متضارا؛ ف
ة،  ادة المنظمة تحت شعار الوحدة الوطن ة في ق عا للمشار دعاهم الشقير جم
ة في  ه الدعوات إليهم للمشار .  وعلى الرغم من ذلك، أصر على توج لكنه أخف

 مجلس الوطني في القدس.  وسب انعقاد هذا المجلس األول فياجتماعات ال
انت وجهة 28/5/1964 ة، و نظر  جدل حول تمثيل المنظمات، ونسبته المئو

ان، أما بناء المجتمع الفلسطيني، بورجوازاً   الشقير أن المهم، آنذاك، هو بناء الك
اً    .)2(لفأمر تا ان أو اشتراك
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ات ال      ة التي رافقت إنشاء منظمة التحرر، تمت ومع تصاعد العمل فدائ
طال العودة،  ثيرة في دمش بين الشقير وقادة المنظمات من فتح، وأ لقاءات 
شأن العمل الفدائي،  وجبهة تحرر فلسطين، وعبر الشقير لهم عن وجهة نظره 
ة على  ة، خش اس ة والمنظمات الس وألح على ضرورة توحيد المنظمات الفدائ

ة ل الفدائي من الفرقةالعم ، المؤسسة  ، تحت لواء منظمة التحرر الفلسطين
ون إمداد المال والسالح  أسره، على أن  ة التي تمثل الشعب الفلسطيني  الوطن

رة.  لكن قادة  منها ر أعلى الخط العس ضع مجلس عس ، وعلى أن 
ن منظمة المنظمات رفضوا هذا االقتراح، وعارضوا وجهة نظر الشقير أل

عة لمؤتمرات القمة.   التحرر، في رأيهم، تا

مع قادة المنظمات  1967وقد عاد الحوار مرة أخر قبل عدوان حزران      
ة التمثيل  ة بإشراف منظمة التحرر، وحول نس حول توحيد تلك المنظمات الفدائ

، ورأوها آراء مت . ورفض القادة مقترحات الشقير أثرة في المجلس الثور السر
اسي الذ ينهجه الشقير  ير الس ، في حين أنهم ثورون، وواقع األمر  التف

ير ثور  قود إلى عمل ثور  حتاج إلى تف ة  ،  " الدول العر ، يؤد إلى "تور
 " ة على حد قولهم.  وقد أبد لهم الشقير مخاوفه من هذا "التور في المعر
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أسرها ة  شمل األمة العر ه أوضاع األمة إلى  ، في الذ س درجة وقت وصلت ف
ة من الضعف والتمزق    .)1(متدن

قف  ان  وعلى الرغم من هذا التعارض بين الشقير وقادة المنظمات 
دافع عنه.دائما إلى جانب  مجده و ة للمجلس  العمل الفدائي  ففي الدورة الثان

ار/مايو   لس حولثارت ضجة بين أعضاء المج 1965الوطني الفلسطيني في أ
ة أنه ساب ألوانه، وأنه يجب  العمل الفدائي ، ورأ عدد من ممثلي الضفة الغر

ة حتى ال تتعرض  أن ة، وأن يجر بتنسي مع الجيوش العر تدعمه الدول العر
ة لإلرهاب اإلسرائيلي ، عند احتدام النقاش القر العر ، أن  .  وقد طلب الشقير

عن العمل الفدائي، وأهميته، وسرته، وقال:  تحول الجلسة سرة، ووقف يدافع
طال ال ة سقطوا""علينا أن نمجد األ ة را .  ثم طالب المجلس )2(فلسطينيين تحت أ

ما يلزم من سعي لتوحيد المنظمات  ام  س المجلس للق ض رئ اتخاذ قرار بتفو
ع، بإعجاب متحف ان الشقير يتا ذلك  ة.   ة الم الفدائ ة ، األعمال الفدائ تعاق

قت عدوان  سالتها 1967في األشهر التي س طولتها و ر أنها تحمل في  ، و
ة وعراقتها في الشجاعة والبذل والفداء ون  أصالة األمة العر ، لكن دون أن 

سمع  حميها على صعيد العمل العري الرسمي.. اللهم إال ما  ر  لها سند عس
ة.   من اإلذاعات العر
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ان موقف الشقير من العمل الفدائي أكثر  1967عد هزمة حزران 
عداً  وضوحاً  اته الكثيرة.  فهو يرد مثالً  و اسي وحسا ير الس على  عن تردد التف

سة قائال: "شعبنا  عد الن س الجزائر عن دور الشعب الفلسطيني  تساؤل الرئ
ة مستعد لها في المعر ش التحرر جاهز، القوات الفدائ ، وضع طاقاته  ة ؛ ج

اطنا إلى غزة والضفة لبدء إعداد  ذلك.  نحن قادرون على إرسال عدد من ض
د الشقير )1(لالحتالل اإلسرائيلي من الداخل" الشعب للمقاومة والتصد ؤ .  و

س عبد الناصر وهو يخبره عن استعداد الشعب الفلسطيني في  هذه المعاني للرئ
لمنظمة بدء مقاومة مسلحة ضد الضفة والقطاع للمقاومة المسلحة، وعن قرار ا

طاً  ة عشر ضا ش التحرر  االحتالل اإلسرائيلي في داخل البالد، وفرز ثمان من ج
ا مدرة  من أبناء الضفة والقطاع إلرسالهم إلى األرض المحتلة لبدء إنشاء خال

ات.   على السالح وحرب العصا

لتحرر ولما انسحب الشقير من مؤتمر الخرطوم أعلن أن منظمة ا     
م مؤسساتها لتكون قادرة على مواصلة الكفاح ومقاومة  ة ستعيد تنظ الفلسطين
ع القو المناضلة في الوطن العري.  وقد خرج من  االحتالل، متالحمة مع جم

حملة شور  عدئذ  حث عن طر جديد.  وقام  المؤتمر وهو ير ضرورة ال
ا أنه غداهادئة مع عدد من األخوة الفلسطينيين والعرب، و  مانا  دا جل يؤمن إ

عد الهزمة يجب أن يختلف عن الطر قبل الهزمة. أن الطر    ثابتا 
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ان ال بد       منظمة  _في رأ الشقير  _و الجانب الفلسطيني و من البدء 
انت  جزءا من خطة  _قبل الهزمة _التحرر؛ فالمنظمة أنشئت للتحرر، و

قيت خطة التحرر  ، وقد وقعت أخطاء نمؤتمرات القمة لتحرر فلسطي ، لكن 
ر والتخط عد هزمة حزران  قائمة في الف ، وٕان لم تستكمل وسائل التنفيذ.  أما 

عد جزءا من خطة مؤتمر الخرطوم 1967 ره  فإن التحرر لم  ، إذ اقتصر ف
اسي الطر الس طه على إزالة آثار العدوان، و : "ولم  وتخط قول الشقير   .

خبرتي.. ورفضت قرار مجلس األمن علي و ، وراح  أكن مؤمنا بهذا الطر 
طالب بتنفيذه م العري  ا ق  الح عتبره مطل ة"، و خدع الجماهير العر ا، و   .)1(وم

عد أن اختلفت       ان الفلسطيني  ورأ الشقير ضرورة إعادة النظر في الك
قين: .  وخطرت له عدة خواطر؛ منها إعادة  الظروف ان على هيئة طا بناء الك

، والثاني تحت األرض يتولى الثورة وأعمال  ، وهو المنظمة األول فوق األرض
حث هذه الخواطر  مقاومة االحتالل.  وقد بدأ اتصاالته مع عدد من الفلسطينيين ل

ام مجلس ثورة وسبل تنفيذها ان يرد ق عبئ الشعب الفلسطيني والشعب  .  لقد   ،
ة التحرر، والهدف "ثورة حتى النصر؛ فالثورة ال تكون فرقا في العري لم عر
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ة ة  التسو ة.. قض ة الوحيدة التي ال تقبل ، أو طرفا في التصف فلسطين القض
ة" ات المرحل   .)1(التسو

عد استقالته من رئاسة المنظمة  ، ع بإعجاب  وقد ظل الشقير ، يتا
سالتهم ستقر صفحات  طوالت الفدائيين الفلسطينيين و رات و ستعيد الذ ، و

طولة  ة.  إن صور ال ي نار الفداء والبذل والتضح ه ما يذ ت قدم في  التارخ و
ة منذ القسام ظلت ماثلة في ذهنه ال  طال الثورة الفلسطين التي خ مالمحها أ

ي في القرن الثاني  تبرحه، ام الملك العادل نورالدين بن زن عود إلى أ ان  بل 
) عشر تائب  ، الميالد (السادس الهجر ة اليوم  قصة  قدم الثورة الفلسطين ف

غيروا على اإلفرنج  ان يرسلهم نور الدين إلى بيت المقدس ل الفـدائيين الذين 
طال                       تمهيدا إلجالئهم  وتحرر المدينة المقدسة،  ان أ و
ات يلتجئون إلى مغارة في أسفل ج قدم هذه القصة  هذه العمل بل الزتون يختبئون، 

هم مع العدو  حتذ للثائرن لتكون لهم مثالً  ه في معار ، ووقودا ينطلقون 
طال األمس. المحتل  هد أل ه و تا طال اليوم  ( معارك  ، وللسائرن على من أ
ه الليلة _العرب ارحة) الذ نشرهوما أش قول: "فإلى أولئك  )1( 1975عام  ال ، و

طال أهد هذا الكتاب تمجيداً  طال المجهولين األ طال  ، ووفاءً  لأل لكهف األ
طين لتحرر بيت المقدس ". أن نظل مرا   عند سفح جبل الزتون، وعهدا 
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  ب..ـفي موك

  دةـة.. والوحـالعروب
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ة...ـاألم                     ة العر

أصالت مان    قدرتهامها، و إ

  

ماناً  ان الشقير مؤمناً  قاً  إ ل ما  عم ة، معبرا، في  أصالة األمة العر
تب ة ومقوماتها، معتزاً  خطب أو  ة العر  قفهفي موا ، عن فهم واضح للقوم

منجزاتها ة بتارخ أمته و ورك عام  الدول لمة وجهها من إذاعة نيو .  قال في 
ة وعراقتها، إلى المهاجرن العرب في  1945 العرو مانه  ا، وأبد فيها إ أمر

ما قدمته للعالم من إنجازات حضارة: "إن أمة هذا شأنها في الحضارة ،  وفخره 
انها في التارخ ض المتوس بذراعيها، وتلتقي  وهذا م حر األب ، أمة تحضن ال

مها، وفي أقطارها من ال خيرات عند ثغورها القارات الثالث... أمة تنوعت أقال
عرفه في غده... أمة هذا أمرها  والمعادن ما عرفه اإلنسان في يومه، وما س

ة انت الحر الهدوء.. ف س لها أن تقنع  قظة وخبرها ل انت ال النوم.. ف ،  ، وال 
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انها في األسرة  انت النهضة.  وها هي ترغب أن تقتعد م الضعف.. ف وال 
ة   .)1(كن وطنها عليها أعز وأكرم"، ول ، تعزز األمن وتكرم السلم اإلنسان

لمته تلك      راته على  عل الشقير في مذ قول: "إنها لم تكن تغزالً  و وال  ، ف
ا قة من غير زخرف وال زنة... فإنني لم أشك يوما في  ً تشبي انت الحق ، ولكنها 

ة سالتها جوهر األمة العر ض ، رغم ما أر فيها من أعرا ، وال في أسرار قوتها و
قين رسوخاً  الوهن ام إال لتزد هذا ال عد حين.  ولم تكن األ ولم . ، يبدو حينا 

ع الدليل إلب قة، ساطعة سافرةتكن الحوادث إال لتقدم دليال يت   .)2("راز هذه الحق

عث اعتزاز للشقير       المآثر والمفاخر م ة الساطع  ،  ان تارخ األمة العر
ار للماضي والحزن على الحاضر.  ها يثير في نفسه مشاعر يختل ف يها اإلك

ا عام  يهو ف ه من أمر مر بجبل طارق 1945سفينته التي تعود  ، فتزدحم  ، 
طوالت المجيدة في نفسه عواطف الزهو ، فير  ، وتعود إلى ذاكرته صور ال

مضي من الشمال اإلفرقي..  ة بن نافع..  جحافل النصر وراء القائد العري عق
ر طارق بن زاد إلى نصر من نصر ، في  ، حتى يبلغ المح األطلسي.  و

ه الغطارف من العرب أيديهم التماسا للنصر أو القبر.   ر حرقون سفنهم   ،
أعظم أنشودة للحرب ة  ال العر سمع طارقا في خطبته التي تتوارثها األج ،  و

ر صقور قرش الشعراء والفقهاء ، وقوافل العلماء و  وأمجد فاتحة للنصر.  و
                                                           

عون عاما، )1( ، أر  .248-245ص ص   مصدر ساب

 .248ص  نفسه،المصدر  )2(



  
  
  
  
  
  
  
 

468

ماء يجتازون المضي اء والح حملون معهم مشاعل العلم واألط  ، والحضارة ، 
ر  ، المترد في االنحطا ، فتضيء في ذلك العالم السادر في الجهل .  و

ةً  ة عجي عةً  ، وحضارةً مدن ل ذلك في األندلس.. التي بدت شامالً  ، وعدالً  رف  ...
حث عنه الفردوس الذ  ا...  الفالسفة وافتقدوه له  ه نوازع الدين والدن ، تتآخى ف

له _لكنه ير   ، ال منتصرن وال فاتحين عرا يتجولون في األندلس _عد ذلك 
صعدو  ، ولكن زائرن ومتفرجين قفون عند اآلثار،  فون  ن األنفاس، ف ف ، و

  .)1(العبرات..

ة أكبر     ان انتماء الشقير إلى األمة العر من أ انتماء إلى قطر من  و
ة من أ موقع أقطارها ، سواء في الوفد السور لألمم  ، يهب للدفاع عن العرو

ة عشرة لألمم المتحدة في  المتحدة أم في الوفد السعود قول في الدورة الثان   .
ة": "وأخذت على عاتقي 1957 خرف عام  ة العر سميها "دورة القوم ، والتي 

عاأن أرد عليهم  ) جم ة الكبر ة الدول الغر عني وزراء خارج ، وأن أتحمل  (
له نت صادقاً  العبء  لها... و ة  نت أمثل األمة العر ما لو  في هذا  ، 

الوطن الكبير.   الشعور أمام نفسي ، فقد فقدت وطني الصغير، وتعاظم تعلقي 
ة الكبيرة وقد تضعضعت قوميتي الصغيرة القوم ماني   ... ومن هنا، فتصاعد إ

ة قضيتي، و  ة العر حت أحس أن القوم   .)1(أن الدفاع عنها مسؤوليتي.."أص

                                                           
عون عاما، )1( ، أر  .361ص  مصدر ساب

عون عاما  )1( ، ،أر  .403ص   مصدر ساب
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ة إلى األمم المتحدة وجود الشقير       وعندما استغرب أحد رؤساء الوفود األجنب
ة في رئاسة الوفد السور  في رئاسة الوفد السعود ان في الدورة الماض ،  ، و

ة الع سا للوفد السعودقال الشقير له: "القوم ة هي التي جعلتني رئ عد  ر  ،
ة، ولكننا أمة  ح أن هناك عدة دول عر ... صح سا للوفد السور نت رئ أن 

ة إال أسماء أقطار معظمها له معان في  واحدة ومات العر ، وما أسماء الح
ست أسماء شعوب ة، ول س العر ة السورة القوام  .  وٕان سرعة انتقالي من الجنس

ة ة السعود هذه السهولة، هو دليل صغير على ال إلى الجنس معنى الكبير: ، و
ة" ة العر   .)2(القوم

ا، على الرغم       ا علم ة الواحدة تأكيدا تارخ قة األمة العر د الشقير حق ؤ و
ة المعاصرة المؤلمة اة العر ، وعلى الرغم من التجزئة واالنفصال ووجود  من الح

ة األصيلة،  ل مقومات القوم قول: إن العرب أمة تملك  ة، و م النزعات اإلقل
ة أصيلة  قة ترنا أن العرو ل مرتكزات الوحدة الكاملة.  وقراءة التارخ قراءة عم و

قوم م التارخي ال ينتقص منه أن  ة، "وهذا الح ع األجزاء العر على  في جم
ة عشرون ملكاً  ساً  األمة العر   .)1("وأميراً  ورئ

ستدل الشقير       على الرغم من اختالف  _، أن العلماء  ، من قراءة التارخ و
ة _آرائهم حول الوطن األول للساميين  ، منذ  يجمعون على أن الجزرة العر

                                                           
 .409ص  نفسه،المصدر  )2(

، ،علم واحد )1(  .35ص   مصدر ساب
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ة فجر التارخ نه موجات ، الذ صدرت ع ، هي "الخزان األكبر" لألمة العر
ة ه الهجرات العر ة الوطن العري أمر ال شك ف قة أن "عرو ، وأن  .  والحق

ة غمرت الوطن العري على مد أرعة آالف سنة ، وهي رغم  الهجرات العر
ة المولد والم ذا)2(نشأ واللغة والثقافة والحضارة"اختالف أسمائها عر ،  .  وه

ش اآلن في الوطن الع ة الواحدةفاألمة التي تع اً  ري تنتمي إلى األمة العر  ، نس
عة آالف عام.  وقليلة  وحضارةً  وتارخاً  ونشأةً  هي األمم  _في نظره  _، منذ س

ع أن تثبت أصالتها في مثل هذا العمر المديد .  وال تنقص طوائف  التي تستط
قة األمة الواحدة ة من حق ات العرق ة تشملهم األقل ة العر بإطارها  ، ألن القوم

.   الحضار

  

  

  

                                                           
 .49ص  نفسه،المصدر  )2(
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ة..                ة العر   القوم

  مقومات ثابتة ال تقبل الشك

  

ة      ة _عند الشقير  _واللغة العر ة العر ، "فمن  في رأس مقومات القوم
ة فهو عري ة  تكلم العر ست العرو ه وسلم، فل ما قال الرسول، صلى هللا عل  ،

اً  دماً  اً  ، وال عرقاً صاف رات  نق ما تمأل صفحاتها من ذ ة  ، ولكنها اللغة العر
ة ، واآلمال المتكاملة التارخ الواحد ة المشتر ، والخصائص  ، والحوافز النفس

الجاح الذ جاء )1(، والتراث الروحي" ة المتالحمةالقوم ستشهد الشقير  .  و
ة ل ا بتعرف للقوم ة من   لعلماء والفالسفة، هو عنده أروع حضارة وأروع إنسان

ة للوحدة في  ة والمقومات األساس ة للقوم ه الخصائص المشتر ، وقد حدد ف
ة "اللغة والشمائل والهمة ة، وفي األخالق وال ، وفي األنفة والحم ، وذلك  سج

  .)1(قوم مقام الوالدة"

                                                           
،، علم واحد )1(  .52ص  مصدر ساب

،، علم واحد )1(  .67ص  مصدر ساب
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الوحدة      ة و العرو ين  عض المش أنهم  وفي رد الشقير على  ، يتهمهم 
ة عن األمة وتراثهاينطلق يرهم من منطلقات غر م  ون في تف رددون مفاه ، و
ة ع من فلسفة األمة  أجنب ة نا ة العر اغة مفهوم واضح للقوم دعو إلى ص .  و

م  الخاصة وتراثها ة من لغة وتارخ وق ل المقومات القوم ة  .  وفي األمة العر
ة س وجدان ة وأشواق وأحاس عزز وجود هذه المقومات..  وتراثنا الع روح   ر 

ة      فرق بين الدولة والقوم ة أوالً  والشقير  ، والدولة أداة معبرة، وال  ؛ فالقوم
ة عد نهضة القوم ة وتثقيف  توجد الدولة إال  حتاج إلى توع ام الدولة  .  وق

ة غير مسؤولة عن مظاهر  ة العر رون.  إن القوم م ونضال، أداته المف وتنظ
ة زئة واالنفصالالتج ست مظاهر التجزئة إال مرحلة انتقال ة   ؛ ، ول ة العر فالقوم

  ثابتة مجسدة عبر قرون، والتجزئة عارضة.
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ة...   الوحدة العر

حتميتهاـثق                                 ة 

  

الوحد      مانه  ة يتالزم عنده مع إ أصالة األمة العر مان الشقير  ة.  ان إ
ة عند ست الوحدة العر ،  ، وعند أ مواطن عري قول في ذلك المعنى: "ل

فعل الملوك والرؤساء ما  ة  ما  ما ينشد الشعراء ، وال شعراً  خط ة  ، وال أغن
.. تفرح ل غني المطرون  س مظاهرها.."، ولكنها حقائ   .  )1(ها أو تفجع في أ

، صورة  الحر الموحد المستقل،  وقد ظلت صورة الوطن العري الكبير
ه ان يتطلع إل ة رائعة المستقبل الذ  قول: "وستظل هذه الصورة لوحة فن ،  ، ف

فؤاده ل عري    .)2(، وٕان لم تخضع لقرطاسه ومداده" يراها 
، ورأ في )1(: "فأنا وحدو الهو والنشأة" لوهو الذ عرف بنفسه فقا     

را وعقيدة ودولة : "إن الوحدة الوحدة أمل األمة ة.   ، ف ، هي أمل األمة العر
حت من غير روح انت قد أص ة تقع على ال وٕاذا  ع م العري المعاصر، ، فالت ح

                                                           
عون عاما، )1( ، أر  المقدمة. مصدر ساب

 .212ص  نفسه،المصدر  )2(

عون عاما )1( ، ،أر  .425ص  مصدر ساب



  
  
  
  
  
  
  
 

474

األمة )2(أو معظمه" ل ما لح  ة إال نتيجة التجزئة، و .  وما مآسي األمة العر
ه فقدان الوحدة. ة سب   العر

، الذ الح أن الشقير في  لمتحدةوقال الشقير لألمين العام لألمم ا     
ه عام  ا 1960خطا ة مورتان د: ب، يتحدث عن الوحدة حديث العا شأن قض

ادة ة فقدان الوحدة.  التجزئة أشد  "الوحدة عند ع .  نحن شعب فلسطين ضح
ضاء عام )3(بالء من االحتالل" .  وقال في مؤتمر القمة الثالث في الدار الب

ا، أو في : "الوحدة هي 1965 ة من الوحدة في أمر أكثر لزوما لألمة العر
ة واحدة" ة ألننا أمة عر تب في )4(االتحاد السوفييتي... نرد الوحدة العر .  و

حر المح ال ة  الوحدة: "الوحدة العر ، تتدف  معرض الرد على غير المؤمنين 
ه أنهار حر المح من النقد والتجرح والتنديد.. ولكنها تظل هي عل ،  ال

ها حتو لها... يبتلعها و ه  ستوعبها  ه وال يتحول إليها.  وهذا الش ، فتتحول إل
حر المح ة وال م بين الوحدة العر ة  قد عة األزل الهما من صنع الطب ، ف

قى الوحدة هي الوحدة الخالدة ،  ، تتعاقب أحداث الزمان في خضم التارخ، وت
 ... ح الشعب العري أقدم شعوب األرض والمح هو المح عة أص الطب ف

ة أقدم وحدة على وجه األرض... إن اناً  حت وحدته الوجود عة أص الطب .. و
                                                           

، علم واحد، )2(  .353ص  مصدر ساب

عون عاما )3( ،، أر  .429ص  مصدر ساب

، ،حوار وأسرار )4(  .241ص  مصدر ساب
 



  
  
  
  
  
  
  
 

475

ة من  ، وٕان وحدتنا بين الوحدات شعبنا بين شعوب األرض من أقدمها التارخ
  .)1(أعرقها.."

ة      قة جغراف د الشقير أن الوحدة حق ؤ قارة بين القارات  ؛ فالوطن العرير و
قة ، وقد وجد الوطن العري ، عنده تلتقي ومنه تفترق  الثالث ون  ، منذ الخل ، ل

م والكنوز الرائعة التي  وطنا واحدا ألمة واحدة .  تدل على ذلك شواهد التارخ القد
ام من وقائع التارخ وأحداث الزمان ان  الشقير  وجدت مطمورة تحت ر .  و

ه _ ا ة.  وقد آمن أن _ منذ ش ة الوحدة العر قراءة التارخ العري من زاو لفا 
انت متصلة ة الوحدة عبر التارخ  ات.  إنها سيرة أرعة آالف  حر ، رغم العق

انت فيها المسيرة على درب الوحدة  ة قبل الميالد.   عام من تارخ األمة العر
أسره.  ودولةً  ونظاماً  اناً  انت عواصم الوحدة تنتقل من  تشمل الوطن العري  و

  ، ولكن الوحدة قائمة. بلد إلى بلد

اب األمة      ع الميالد تجدد ش ة  وفي القرن السا ، وانطلقت الجيوش العر
ة تغمر من جديد  المسلمة تنجز الوحدة والتحرر دأت معها الموجات العر ، و

ة .  ولم  ، وتحرره من سلطان الفرس والروم الوطن العري فتح العرب أرضا غر
ة الفتح في المشرق  ، فأهلها هم من العرب عنهم .  وقد تم على يد الدولة األمو

اسيون محل  ، وتحرر الوطن واألمة والمغرب ان.  ثم حل الع ، وتوحيد الك

                                                           
 .17-15ص ، ص  مصدر ساب، علم واحد )1(
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ين ة في طرقها األمو قيت مسيرة الوحدة ماض ، و ة محل أخر  ، فحلت أسرة عر
.  وما المقام  ائمة صامدة أمام األحداث قرونا خمسة، وظلت دولة الوحدة ق

ة إال نتاج ة اإلنسان ة في الحضارة والمدن اس غداد والدولة الع  الكبير الذ حلته 
ة الواحدة في ظل الدولة الواحدة .  إن وحدة القدرات والثروات  إبداع األمة العر

انتها ا ة م اس ، وضمنت لها  لمرموقةوالطاقات هي التي أضفت على الدولة الع
اب الرقي والعظمة ة الضخمة التي تمت في  ل أس انت اإلنجازات العلم . لقد 

ة هي "المجموع" العام لقدرات األمة الواحدة والدولة الواحدة. اس ام الدولة الع   أ

ة       اس سات ألحقت  _ على الصعيد الداخلي _ثم أصيبت الدولة الع بن
الت في الوطن العري، فنشأ الوحدة شروخاً  ا مع هذه  ت الدو ع ان طب .  و

ون النصر لإلفرنج في الغزو الصليبي ، فلما عادت الوحدة على  التجزئة أن 
ة من االحتالل.  والنصر في  يد صالح الدين تم النصر، وحررت األرض العر

دليل أخر على أن "الوحدة هي طر  _في رأ الشقير  _حطين والقدس 
انت التجزئة سبب الهزمة" النصر، طال )1(ما  طل من أ ، وصالح الدين 

ة اها. الوحدة والتحرر، ترك لالمة العر يد مزا   ، تراثا رائعا في تمجيد الوحدة وتو

ة       غداد والقاهرة إلى القسطنطين ة من  ب الوحدة العر سير الشقير مع مو و
ر أن ا ، و انت آخر عواصم في القرن السادس عشر الميالد ة  لقسطنطين

                                                           
،، علم واحد )1(  .123ص  مصدر ساب
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ة إذ يجعلون العثمانيين )2(الوحدة الوحدة العر ثير من المؤمنين  عتب على  .  و
ة  في سلسلة الغزاة األجانب للوطن العري جعلون العالقة بين األمة العر ، و

ي المعنى االستعمار األورو وم  مح ة والترك عالقة حاكم  ادة العر ـأن الس  ، و
ضرورة النظر إلى  ، أو طالب الشقير  امهم.   ة قد انتهت في أ الوحدة العر

منظار أسالفنا الذين عاشوا فيها سهم  هذه المرحلة  ، والتعرف على أحاس
ة العاصمة الجديدة للخالفة . وخواطرهم حت القسطنطين دأت  وقد أص  _، و

ا مرحلة جديدة للعرب وللعثمانيين معا_ برأ الشقير  ة ، و نت األمة العر
مثلون القوة والمنعة والنصر انوا  انتقال الخالفة إلى العثمانيين الذين   مبتهجة 

ة دولتها .  واستقر في وجدانها أن  ، والخالفة خالفتها ، وعدت الدولة العثمان
ة عا جديدا في إطار الدولة العثمان ة قد اتخذت طا م  الوحدة العر ان الح ، و

ةفي األقطار ال ه مستقل استقالالً  عر اً  ش م داخل ة  ، وتولت الح ، تحت الرا
ة أو مستعرة ات وأسر عر ة، شخص .  وظل هذا الوضع قائما إلى ما  العثمان

ة اة الدول العثمان ة بين  قبل السنوات العشر األخيرة من ح ، حين اشتدت العصب
ي.   الشعبين العري والتر

سوق الشقير األمثلة       ستعرض األحداث المتالحقةو أتي  الكثيرة، و ، و
ة  ان المشاعر العثمان ه (علم واحد) لالستدالل على طغ تا الحجج المتعددة في 

ما قد ال يرضى عنه الكثيرون من العرب ة  ، أو يوافقون  عند الجماهير العر
                                                           

 .128ص  نفسه،المصدر  )2(
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ه ة الغر الشقير عل شعرهم أنه دفاع عاطفي عن الدولة العثمان ما  ، ال  ة، و
ه ل ما ذهب إل قة في  قرأ هذا  ستند إلى الحق حس وهو  .  بيد أن القار 

أتي بها الشقير  ة التي  ، أنه إنما يرد أن  الحشد من الوقائع والمواقف التارخ
ة ة لم تغب في عهد الدولة العثمان اتها  يثبت أن الوحدة العر ، فلقد امتدت ح

نت ف منت أو س الممارسة  ي ضمير األمةفي إطارها وٕان  انت قائمة  ، و
ة في العهد العثماني والفعل اة وحدو ة ح اة األمة العر قول في ذلك: "ح   .  ،

اتها من غير قيود.."الوطن رقعة واحدة من غير حدود، واأل ش ح   .)1(مة تع

ة لم يب ساكناً       الوحدة العر د أن هذا الشعور  ستدرك الشقير ليؤ عد و  ،
ة اسة  أن دبت عوامل الضعف في جسم الدولة العثمان ، إذ أدرك العرب خطر الس

ة  العنصرة المدمرة التي اختطتها جماعة االتحاد والترقي ، ومطامع الدول األورو
ة في الوطن العري ة تشمل األقطار العر ، وقام  ، فانطلقت دعوة الوحدة العر

رون والقادة العرب منذ النصف ا بير في المف لثاني للقرن التاسع عشر بدور 
م والعمل النضالي ة نحو التنظ ة الوحدة العر ، وتجسد ذلك في  دفع قض

ة  ة العر ة، وأخذت نوازع القوم ات العر ة وفي عدد من الحر ات العر الجمع
ع مشاعر  اد الكره لألتراك، وتغلبت تلك النوازع على جم تمأل أفئدة العرب مع ازد

ة.الوال   ء للدولة العثمان
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ة األولى، واتصال  اندالع الحرب العالم ودخلت الوحدة مرحلة خطيرة 
ة، وقد نص ميثاق دول الحلفاء بزعماء العرب ة العر انت دمش مقر الحر  .  و

غي على الحلفاء  دمش ه الكلمة وتضمن االلتزامات التي ين ، الذ اتفقت عل
ة موحدة مستقلة  إليهمالنضمام العرب  التعهد بها شرطاً  ، على إقامة دولة عر

ة ملكا عليها. عة شرف م ا   مع م

ار الشام، وأطلت  لكن الحلفاء نقضوا عهودهم      ، وفرضوا االنتداب على د
ة التحرر وهم يرفعون شعار  ة برأسها.. وخاض العرب معر ة الصهيون الحر

ة قضيته الوطن ل قطر  استق الوحدة.  ثم شغل  ومته، وقامت ، و الله وٕاقامة ح
ة على أساس االستقالل واالنفصال له  الجامعة العر .  وعلى الرغم من ذلك 

انت الدعوة إلى الوحدة تتعالى في أرجاء الوطن العري، تحمل لواءها القو 
ة ة ، وغدت هذه الدعوة جزءاً  الوطن رزت  من برامج األحزاب العر ، وتجسدت و

ة من موادها، وجسدتها في الخمسينات القو في الدساتير العر ة مادة أساس
مؤتمر الخرجين ة ( ة في الوطن العري في مؤتمرات عر ، ومؤتمر  القوم

ة. المحامين)   ، وفي اتحادات عر

قة ثابتة،       م والحديث يوصل الشقير إلى حق إن ذلك االستعراض للتارخ القد
ما  هي "أن الوحدة ة، وال  ونضاال، عقيدة وتنظ ة على األمة العر ست غر ، ل

انت نظاما  ة.  و مة قدم األمة العر ة... فهي قد اتها القوم مستوردة على ح
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، إنه استمرار  ، ولذا فإن العمل من أجل الوحدة ال يبدأ من فراغ دائما لمسيرتها
.   .)1(. رغم الفتور ومراحل االنتكاس"للنضال الوحدو

  

  

  

  . واقع التجزئة.

  عه؟!نَ من َص                                   

  

انت الوحدة      ل الذ عرضة،  ، عند الشقير  إذا  مة أصيلة بهذا الش ، قد
ة  ة اليوم؟! إن اإلجا شه األمة العر ض المجزأ الذ تع غ فمن أين جاء الواقع ال
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ة، ولالنطالق من  أجل العمل على عن هذا السؤال أمر حيو لفهم الوحدة العر
  بنائها.

ة المعاصرة تحمل اإلنسان العري على      اة العر  ير الشقير أن وقائع الح
يف نشأت الدول، ومن أقام الحدود، فسيتحول  النفور من واقعه .  لكنه إذا عرف 

م الحدود وٕانشاء الدولة الواحدة .   اشمئزازه إلى تمرد وثورة إلزالة العوائ وتحط
ة يوضح أن الوطن العريإن استعرا ، مثل أ وطن  ض أسماء األقطار العر

عي فرضته م طب ان مقسما إلى أقطار، لكنه تقس ، وتفرضه دواعي  آخر، 
عض.  ولم  التعرف عضها من  ، مثلما تفرض في تعرف المدن والقر لتمييز 

ة ة أو دول اس على  ، ولم تكن أسماؤها دالة تكن حدود هذه األقطار حدودا س
ة مستقلة منفصلة اس م متعددة في الوطن الواحد انات س  ، بل على أسماء أقال

م العثماني ام الح عد الفتح العري، واستمرت أو زادت أ مات  ،  .  وظلت التقس
تساءل الشقير بلسان المواطن العري عمن أقام هذه  االت... و ات وٕا وغدت وال

ادة من مناط إدار  لها إلى عهد قرب قائمة على  ةالدول ذات الس انت   ،
ه حدود... والجواب عنده  رقعة واحدة ، وعمن أقام الحدود على وطن لم تكن عل

  هو االستعمار.

ا وضعت       قة، ففي أفرق ة يثبت هذه الحق ل دولة من الدول العر إن تارخ 
ا الحدود ورسمتها، ومثل ذلك جر في ال رطان ا و طال ة.  فرنسا وٕا جزرة العر

قطعت  _على حد قول الشقير  _وفي المشرق العري حدثت "ملحمة" استعمارة 
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مت ممالك وجمهورات على رقعة واحدة من األرض،  أوصال الوطن العري، وأق
لقد تقاسم المنتصرون في منذ العصور الحجرة.  لم تعرف التجزئة واالنفصال،

ائح، وو  ة األولى الذ ة التي فصلت عن الدولة الحرب العالم ضعت البالد العر
دأت  غة الجديدة لالستعمار، و ة، تحت االنتداب الدولي، وهو الص العثمان

اً  ي، سع ان الدول والحدود.  إن االستعمار األورو ا وفرنسا تبن منه لتأمين  برطان
ك وتناحر، قاء شعوب المنطقة في تف ة، أجمع على إ  مصالحه في المنطقة العر
ه، على غير إرادة األمة ومشيئتها. انات المستقلة ف   وجزأ الوطن العري وأقام الك

ولم يتوقف تنفيذ هذه الخطة االستعمارة برحيل االستعمار، بل ظلت الخطة      
حمل أمانته  م العري  _قائمة والتنفيذ مستمرا،  بوعي أو بدون وعي _ الح

اسة  م الس االستعمارة التي خططت لتجزئة الوطن المعاصر.  فقد ورث هذا الح
ة" التي  عض، وراح يهدم "األكشاك الخشب عضها عن  العري وفصل أقطاره 

اني من  انها م م م ق .  لقد )1(الحجارة الصماءوضعها االستعمار على الحدود، و
ا في  ألمان ة  حت األمة العر رسخ الملوك والرؤساء واألمراء التجزئة، حتى أص

ة.  ومن العجيب  الماضي، ة ودسائس الدول األجنب ات العر سبب األنان مجزأة 
أن الزعماء العرب، الذين تعاهدوا في زمن االحتالل على مقاومة التجزئة وعلى 
ة ورسخوا التجزئة  م ة هم أنفسهم الذين دافعوا عن اإلقل م اسات اإلقل محارة الس

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  المقدمة. مصدر ساب
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الد ة، وحينما قامت الجمعة حين قامت "االستقالالت الصغيرة المسماة  ول العر
ة، يتعهدون على المحا ادتها واستقاللها.."العر   .)2(فظة على س

ة مصيبتين: الوطن       األمة العر : "إن االستعمار الغري أنزل  قول الشقير
ة جزئة. اليهود والت حت دولة يهود برت المصيبتان، األولى أص ومع الزمن 

ة افي فلسطين، والثا ان لنا أن نفهم أن )1(النفصال في ظل االستقالل"ن .  وٕاذا 
مصالح الدول االستعمارة هي التي أملت موقفها، وفسرت، وتفسر حرصها على 
عي المقبول  قاء الوطن العري مجزأ مقطع األوصال، فمن غير المفهوم أو الطب إ

ال ه " عأن ننصاع لهذا الموقف، وأن نعتبره ج ا التي ال نستط .  )2(زحزحتها" مال
، ينفذ الخط االستعمار  م العري المعاصر، في اعتقاد الشقير ة، غافال إن الح

ة وممارستها تعم حدود االنفصال والتجزئة، أو جاهال، أو متآمرا.  والجامعة العر
ة االتحا ة بناء الدولة العر ة، بدال من الجامعة وعلى طالئع األمة الوحدو د

ة ة أن تدرك  .  وعلى)3(العر ة المعاصرة واآلت اد ة الق ال العر انت  _األج إن 
ة جزءاً  اة، أو جزءاً  تعد الوحدة العر اتها  من رسالتها في الح عليها أن  _من ح

ة تواجه في عام  أن الوحدة العر ات  1969تدرك " ة.  هذه العق أرع عشرة عق

                                                           
، حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء، )2(  .44ص  مصدر ساب

 .194، ص مصدر ساب، علم واحد )1(

،، حوار وأسرار )2(  .269ص  مصدر ساب

 .227، ص مصدر ساب، علم واحد )3(
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ة  األرع عشرة هي ومة عر .  )4(المح إلى الخليج..." تقوم مناألرع عشرة ح
ة جديدة.  إن سبب البالء  ومة قامت عق لما نشأت ح  _في نظر الشقير  _و

مزقها الحاكمون. اآلن في ال هو أننا وهو يوجه النقد المر لذلك وطن أمة واحدة 
م"  م  _"الزع صل إلى  _أ زع ا لها إلى أن  الوحدة داع ظل (مؤمنا)  الذ "

م، و ساً دست الح ة يندد . ون رئ اب وحدو ا في ث ح انفصال ص وعندما 
اهب السجون، ألنهم من دعاة االنفصال،  االنفصال، ثم يلقي بخصومه في غ

ح من أشد دعاة الوحدة وأشد خ ة وأص م عاد مرة ثان صوم حتى إذا سق عن الح
ك" ذا دوال   .)1(االنفصال... وه

  

  

  

  

                                                           
عون عاما )4( ،، أر  .93ص  مصدر ساب
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  .. حرب على               

  االنفصال والتجزئة دعاة

  

ذا ة وقف الشقير يرد على دعاة النزعات  ه الوحدة العر مان الثابت  اإل
 ، لما انحسر المد الثور انت تطفو على السطح،  ة التي  ة واالنفصال م اإلقل
الوحدة وتغمز جانبها، من مثل شعارات "النظرة  ارات وشعارات تندد  وتردد ع

ة" و "االبتعاد عن ا عد ما تكون العلم ة" وهي أ ة" و "الظروف الموضوع لسطح
معانيها.   عن االلتزام 

ات       شيرون إلى العق ميين الذين  فند الشقير حجج االنفصاليين واإلقل و
ات التي تحول دون الوحدة. و  وأولها االمتداد على قارتين ووجود تضارس الصعو

قار  عة الوطن العري وحواجز تجعل عوامل الوحدة غير متوافرة.  ف ن بين طب
ة في العالم، فيجد أن الوطن العري من حيث المساحة  واألوطان االتحاد
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ات  الوال شر مؤهل للوحدة أكثر من دول أخر  ائع ال والتضارس والحدود وط
ا...  وغسالف ندا و ا و س المتحدة أو الصين أو االتحاد السوفييتي أو الهند وٕاندون

ثير، تسق حجج االنفصاليين، وتثبت أن معظم دول وهذه األمثلة، وغي رها 
عضها إلقامة  سعى  ة، و ة أو وحدو ش في دول اتحاد ع العالم، اليوم، 

  االتحادات، على الرغم من الحضارات المختلفة.

ة       االعتماد على ظروف األمة العر وفي معرض الرد عل معارضي الوحدة 
ة المتميزة التي يتفرد الراهنة وواقع الخالفات والتنا شه، والشخص قضات الذ تع

اة وسنتها، وال تؤخذ  عة الح ة المتميزة من طب قول إن الشخص ل قطر،  بها 
ة دليالً  مة، عاش في إطارها  على التجزئة والفرقة.  والحدود بين األقطار العر قد

ة تارخ  أسماء ذات المواطنون العرب منذ ما قبل اإلسالم، واألقطار العر
س لالنتساب إليها مدلول قومي عام، لكنها مجرد أسماء وتعارف  معروف، ول
عني أن الدول قامت بين  ة وتعدد أسمائها فال  ة.  أما تعاقب الدول العر جغراف
اسيين، وال تنبئ عن أسماء  ين والع األمو أمم متحدة، فهي أسماء أسر حاكمة، 

  الشعوب.

ست الصراعات التي ن      ه وسلم، ول عد وفاة الرسول، صلى هللا عل شأت 
ن غر  ن هناك أمة واحدة، ولم  ة عن تارخ األمم، وهي ال تثبت أنه لم 

والنتيجة التي يخلص إليها الشقير هي قائما على وجود األمة ووحدتها.  الخالف
ة، إال أن الت " ة القبل ات، والتي سببتها الفرد الن ارخ أن تارخ األمة مليء 
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ة والصراع القبلي أطلقت عزمة  المظلم بدده التارخ المشرق... والنزعة الفرد
ة" الوحدة والنضال من أجلها خالصاً  ة والجاهل   .)1(من القبل

ة       ات الدين رد الشقير على دعاة االنفصال في اتخاذهم مسألة األقل و
ثرون من  ة والعنصرة حجة يتسترون وراءها، و الحديث عنها، حتى والطائف

ثيرة، ال وطناً  ات  ر الوطن العري "وعاء" ألقل ألمة  صل األمر إلى حد تصو
ست سو فرة نشرها االستعمار، واتخذ  د أن هذه الحجة ل ؤ ة واحدة.  و عر
ات" ذرعة للتدخل في شؤون الوطن العري واستعماره.   ة األقل من تعبير "حما

ات، إن هذه األمة ال ينتقص من  ة وحدتها وجود هذه األقل تها، أو من حتم عرو
ة.  االختالف الديني  انت  _فأفرادها هم مواطنون أصليون في األمة العر سواء 

ة  اس ة أو س شرة. ظاهر  _جذوره عقائد ة في المجتمعات ال ع ة ة طب والقوم
ة  ن أل د _في مفهومها الحضار  _العر م العنصرة.  وال  ولة ال تؤمن 

في العالم أن تزعم أنها مؤلفة من شعب صاف، أو شعب بال عناصر وال مذاهب 
  وال طوائف.

ة، فهي      لة تعطل الوحدة العر ات تمثل مش س في الوطن العري أقل   ل
ة  ادة العر ة، وتحت الس ات أصيلة في الوطن، عاشت على األرض العر أقل

ش م، وصالح منذ ما قبل اإلسالم.  فاألكراد مثال  ة منذ القد اة العر ون في الح ار
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ة.  ونصار المشرق  طل الوحدة العر ان  ي  ما يثبت الواقع  _الدين األيو
سوا طارئين، بل هم أبناء الوطن العري، ساهموا في بناء الدولة  _التارخي  ل

عرف التحزب  ة على مر العصور.  ولم  ة، وعاشوا في ظل الوحدة العر األمو
لديني والطائفي في لبنان مثال قبل القرن التاسع عشر.  والذ أوقد نار الفتنة ا

ة في فلسطين واألردن  ة النصران ي.  إن آالف األسر العر هو التدخل األورو
ثيرا  ائل التي ينتسبون إليها، بل إن  ة والق عرفون أصولهم العر وسورة ولبنان 

ة فيها اختالف في األ ان والمذاهب، ممن األسر العر ة د ة القوم د رحا ما يؤ
ة.  ة، حاروا مع إخوانهم العر ائل العر إن نصار المشرق العري، هم أحفاد الق

ة، ومنهم  قظة العر المسلمين ضد البيزنطيين والصليبيين والعثمانيين، وعاشوا ال
  الرواد األوائل في النهضة الحديثة.

عد الشقير من أخطر الت      مثله عدد و ار  ارات المناهضة للوحدة ذلك الت
ة على أيد المستشرقين، سواء في المشرق العري أو في  من المثقفين ثقافة غر
ة، وتبنوا  ة الغر المغرب العري.  وهؤالء وقعوا تحت تأثير الحمالت العلم
ة واالنحصار  ة خاطئة، تدعو إلى االنحسار عن العرو رة ال قوم اتجاهات ف

ة، ف ة المختلفة إلى أصول غير عر قة، وترد أبناء األقطار العر ة الض م ي اإلقل
اها االستعمار،  ارا واتجاهات ورثهم إ وٕالى سالالت منقرضة.  لقد حمل هؤالء أف
ة عن لغتها ودينها وحضارتها،  ة حديثة لعزل األمة العر واستخدموا وسائل ثقاف

ة تنفي وجود األمة واستخدموا العلم استخداما مضلال،  وأطلقوا نظرات علم
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قتها من  ة، وتضعضع مقومات وحدتها.  وقد رددوا نظرات، هي في حق العر
ة،  العرو ي الذ سعى جهده لنفي صلة الشمال اإلفرقي  عمل االستعمار األورو
د أن المصرين أمة قائمة بذاتها ولها حضارتها، وأبرز  وحاول في مصر أن يؤ

ل واحد منها شعب له مقوماته المشرق الع ري في صورة أقطار متعددة، في 
ة المتميزة من اآلخر، وأشاع أن الوطن العري إنما هو ملتقى  الحضارة واللغو

انت ة من الغزوات  ة" واحدة منها  موجات متعاق   .)1("الغزوة العر

نبي في هذا المجال:      لمات المؤرخ البرطاني تو عيد الشقير  غ  و "إنه 
ه علي ما تضف ة من وحدة"أبناء المجتمع العري  قول )2(هم صفة األمة العر .  و

ة الواحدة قد حسمه مثل هذا  ة واألمة العر ة العر ر حول القوم أن الصراع الف
بير هو عبد  م عري  المؤرخ األجنبي الكبير بهذه الكلمات الواضحة، وحسمه زع

ما أكده الميث ة لم تعد في  1962اق القومي عام الناصر ف من أن "األمة العر
ها...  لقد جاوزت هذه المرحلة،  قة الوحدة بين شعو حاجة إلى أن تثبت حق

قة الوجود العري ذاته"وأص   .)1(حت حق

                                                           
 .28-26 ص  ، صمصدر ساب، علم واحد )1(

 .35ص  نفسه،المصدر  )2(

  34، صمصدر ساب، علم واحد )1(
 



  
  
  
  
  
  
  
 

490

ة       يد معنى العرو عد أن بيد أن الشقير ير من جديد الحاجة إلى تو  ،
مة التي  1973وحرب  1967 أطلت في أعقاب هزمة ة القد م ار اإلقل األف

ة الوحدة مجمدة.التضامن والتنسي بدل الوحدة... تدعو إلى  دت قض   و

  

  

  

  

  

  مع مسيرة الوحدة

  

حثاً       راً  ولم تكن الوحدة عند الشقير  ا من وقته نظراً  أو ف ، خصص له جان
عيدا ع ان فيها معتكفا  ن ميدان العمل وجهده في سنوات عمره األخيرة، التي 
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اسي و  ة، الس انت ممارسة عمل لة النضالي، بل  ة طو ة، ومواك شة يوم ومعا
  لمسيرتها المعاصرة في هذا القرن.

قه  _ان واحدا من أبناء جيل عري حمل        لواء  _مع الجيل الذ س
قول في ذلك: "جيلنا واكب الوحدة..   الوحدة، وعمل مع العاملين على بنائها.  

قاء في مواجهة الفناء"ف حت اليوم سبيال لل .  )1(انت عندنا عزا ومجدا...  وأص
صل،  ومة ف ة في عهـد ح راته األولى وهو صبي عن الوحدة العر رو ذ و
شير إلى  حين انطلقت هتافات الجماهير تناد "الوحدة من طوروس إلى رفح"، و

اال ة تطالب  ا إلى اللجنة األمر رة أهالي ع ستقالل واالتحاد مع سورة.  مذ
ا، أتحدث إلى رفاقي الطالب عن ا وحدو حت طال قوله: "أص ام   وصف تلك األ

ش معي ، مع جيلي  نت أسمعه في ديوان بيتنا...  معاني الوحدة تع الوحدة ما 
أسرها ار السورة  ام الدراسة في مدرسة )1(في الد ه الذاكرة إلى أ .  وتعود 

شيرة  _) التي غدت 1926-1924صهيون (  _على الرغم من أنها مدرسة ت
عض أساتذتها يلهب حماسة  ان  ة، و من أكثر المدارس دعوة للوحدة العر

ة والتجزئة، ولتحقي الوحدة.   الطالب لمحارة الصهيون
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ان شعار  انت معاني الوحدة تمأل خاطر الشقير وخواطر أبناء جيله      ، و
ة في ف ة".  الوحدة الوطن لسطين آنذاك "استقالل فلسطين في إطار الوحدة العر

ة في بيروت ة قائمة في الجامعة األمر  ووجد حقائ هذه الوحدة ومقوماتهـا ح
ضعة أشهر ، حيث   . عاش 

ان ناد "العروة الوثقى"  يجمع الطالب من مختلف أرجاء الوطن  لقد 
حث الوحدة العر ه الندوات ل عقدون ف ه على العري،  تعاهدون ف ة وأسسها، و

ة الواحدة.  وقد  م األجنبي، وٕاقامة الدولة العر ة من الح ص األقطار العر تخل
ان  ة الحديثة.   ة وأسس الدولة العر ة العر حدد أهداف القوم وضعوا ميثاقا 
ما  حوا ف ة إلى جانب عدد من الطالب الذين أص للشقير نصيب في هذه الحر

ة" التي جاء في ميثاقها تكرس عد قادة  ة الوحدة العر بالدهم، وأنشأوا "جمع
ة في تلك  صف الشقير االجتماعات الوطن اة أعضائها في سبيل الوحدة.  و ح
ة األولى  انت "الفرصة العمل أنها  ة،  ه وٕالى غيره من الطل ة إل النس ة،  الحق

تشف أننا أمة واحدة، وأن الفوارق بين أقطارنا نا لها مثل  لن ي الفوارق فوشعو
ة )1(د القطر الواحد والشعب الواحد"التي تسو  سبب دعوته إلى الوحدة العر .  و

ار  ر شهداء أ ان ذلك  1927في الخطاب الذ ألقاه في ذ عد عن لبنان، و أ
لة للعمل على بناء الوحدة.   الخطاب الشرارة األولى في هذه المسيرة الشاقة الطو
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ة وقد ف      اس اة الس تح انتقال الشقير إلى القدس، الطر أمامه إلى الح
دأت صلته، أو بدأ ات، و   العامة، وعمل في الصحافة، وقرأ عن نشوء القوم

انوا يزورون فلسطين أو يلجأون  ة الذين  تعرفه على عدد من رجاالت العرو
ون في نضالها. شار مرون بها عابرن، أو    إليها، أو 

ع      ة الحرب تا اسي خالل إقامته في مصر عند بدا الشقير نشاطه الس
تب أسعد داغر في جردة األهرام، حيث  ان يتردد على م ة.  و ة الثان العالم

ة محور األحاديث والنقاش. ة العر   انت شؤون القض

ر       س ش ة حين أرسله الرئ انت للشقير خطوة على طر الوحدة العر و
ة التي أدت إلى القوتلي م ا من مشاورات الوحدة العر ون قر ا له ل عوثا شخص

ة. ندرة وميثاق الجامعة العر ول اإلس   وضع بروتو

ب الوحدة منذ مطلع الخمسينات يوم عين أميناً       مساعدا  عاماً  وسار في مو
ة والمداوالت التي س راته عن الجامعة العر ة.  وقد رو ذ قت للجامعة العر

ورافقت معاهدة الدفاع العري المشترك التي شارك الشقير في وضع مسودة 
ة فقال:  أسى عن تجاره مع المحاوالت الفاشلة للوحدة العر مشروعها.  وتحدث 

ندرة، حين قدّ  نت فيها في مؤتمر اإلس م الوفدان العراقي والسور مشروعين "
نت فيها عام  ة.. و ام دولة اتحاد الي ، 1955لق حث أمرها في إحد ل يوم 

ام الوحدة  نت على مقرة من ق اندونغ بين عبد الناصر وخالد العظم... و مؤتمر 
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ورك، وأنا  سا في ساحة األمم المتحدة في نيو بين سورة ومصر، ثم وقفت من
يت فرحا  أر العلم السور يرتفع على سارته يوم االنفصال.. على حين أني 

سان م السور في ساحة المرجة في يوم ارتفع العل   .)1(، في يوم االستقالل"1946ن

  

  
  

  

ة..    صوت الوحدة العر

  فوق منبر األمم المتحدة

  

ة العالي، والمدافع عن       ة العر ان الشقير في األمم المتحدة صوت القوم
ا الشعب العري في أ قطر من األقطار، ال يهمه الموقع الذ يتحدث  قضا

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  المقدمة. مصدر ساب

 



  
  
  
  
  
  
  
 

495

ماتمنه ان في الوفد السور أو السعود أو الفلسطيني، وال ينتظر تعل  ، سواء 
ة والخصم هو المستعمر  ة عر س أو ملك، ما دامت القض ومة أو توجيهات رئ ح
صف نفسه قائال:  شعر أنه موظف أو دبلوماسي محترف،  ن  األجنبي.  لم 

ل من "فأنا إنسان فقدت وطني، ونشأت في نفسي عاطفة جارفة ف ي أن أنجد 
ا، والشعب  ان الوطن عر الك إذا  ة في وطنه ... وما  انت له مصي

اً  ومة التي أمثلها..  )1(؟!"عر ضا بهذه الكلمات: "ال أشعر بوالء للح صفها أ .  و
ة ي ة عر   .)1(تجاوز والئي للقطر الذ أمثله"ان والئي أل قض

ا 1951بدأ ذلك دورة األمم المتحدة عام       ة إلى القضا النس ، أو"الدورة األم" 
ا  ة قضا انت بين أيد الوفود العر ة،  ة الفلسطين ة، فإلى جانب القض العر
ع  ة تضرب في جم ا والمغرب. وأخذت الوفود العر السودان والجزائر وتونس وليب
اإلضافة إلى إسرائيل والقو  الجهات، وتقاتل مختلف القو االستعمارة، 

ن ال ع هم الذين أعلنوا الحرب علينا، ولم  : ".. الجم قول الشقير ة.   صهيون
  .)2(اننا"أمامنا إال أن نتصد للدفاع عن حراتنا وأوط

ة تونس على جدول األعمال، لكن الشقير أتاح لها أن تعرض       لم تكن قض
عض الزعماء التونسيين إل مات،  ى الوفد في األمم المتحدة، حين ضم، دون تعل
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ة، وهاجموا  ه القض ا، شرحوا ف اسم هذا الوفد، مؤتمرا صحف ، وعقد،  السور
ومة الفرنس ة واألمين العام لألمم االستعمار الفرنسي، مما أثار ثائرة الح

ة )3(المتحدة ادة معر ، ق اسم الوفد السور ضا،  .  وتولى الشقير في هذه الدورة أ
است ة  ة والمطال ة الليب ة فيها، في وقت القض ة القواعد األجنب ا وتصف قالل ليب

ار الوفود  اردة بين الكتلتين العالميتين على أشدها.  ووقع خ انت الحرب ال
ة مراكش في األمم المتحدة في هذه  ادة قض ضا على الشقير ليتولى ق ة أ العر

عدته عن لبنان عام  ين فرنسا ثأر، منذ أ ان بينه و فانبر  ،1927الدورة، و
عد وثائقها ومستنداتها، وتولى عرضها وشرحها على األمم  ة، و يدرس تارخ القض

شف فرنسا وفضح جرائمها االستعمارة.   المتحدة، و

ان يترأسه في         1953  ة عامدور وضم الشقير إلى الوفد السور الذ 
نهما بذلك الممثًال  صفة مستشارن، فم دخول إلى عن تونس وآخر عن المغرب 

ة، على الرغم من معارضة الوفد الفرنسي.وندد الشقير في اس  لمته اللجنة الس
ة. وقد أصابت  االستعمار الفرنسي،وفند حجج فرنسا في فرض نظام الحما

ة  ة المراكش ة القض ا والقض ة في تلك الدورة والدورتين التاليتين نجاحا  طي التونس
  على صعيد األمم المتحدة. 
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ا  1955الشقير إلى األمم المتحدة خرف عام  وسافر      ليدافع عن قضا
ان النضال المسلح الجزائر وت متأججا في هذه األقطار، مما ونس ومراكش، و

ما في تارخ العرب يوم نالت تونس ومراكش  ان يوما عظ . و قو ساعد الشقير
ذ1956استقاللهما عام  حتا من أعضاء األمم المتحدة.و ن أر الشقير ، وأص

ة  الملك المغري محمد الخامس أجلسه، خالل اجتماعه برؤساء الوزارات العر
ر للوفود أن المغرب يدين 1959أعضاء مجلس الجامعة عام  ه، وذ ،بجان

، فرد الشقير 1951ارس عام بلموقف الشقير في دورة األمم المتحدة لفضل ا
داً شاكراً  فاح الشعب هو الذ  ، مؤ حق االستقالل، وما الجهد في األمم أن 

  . )1( صد لهالمتحدة إال

ن      ة ألنها،  لقضيتها أما الجزائر، التي لم  ر في المحافل الدول صد يذ
ة الخمسينات ير أن يزداد  ان الشقير منذ بدا ة، فقد  قي نظرهم أرض فرنس

ة الفرنسة جارة مستمرة، و قضيتها االهتمام ه د ق، ألن عمل أتي يوم يتعذر ف
ه، في لغته وثقافته ودينه " شع أرضه، ولكن  س  . لكن )2(اإلنقاذ، ألن " الوطن ل

ة لم تترك له مجاال  ة الفلسطين حث فيها. وعلى الرغم من ذلك، لأثقال القض ل
ان يترك  ة، وما  ة اله ة دول ح قض ة الجزائرة معه قبل أن تص عاشت القض

ة الع ة في الجمع شير فيها إلى الوضع مناس امة أو في إحد لجانها دون أن 

                                                           
 .425أرعون عام، ص  )1(

، ص  )2(  .472المصدر الساب



  
  
  
  
  
  
  
 

498

حت الجزائر من لى ما يلقاه الشعب الجزائر إ في الجزائر و  المظالم. ولما أص
ة عاشها الشقير بروح ثورتها. وقد أطلت الجزائر برأسها على األمم  ة دول قض

انون الثاني / يناير  ة  1955المتحدة في  س والشقير  _حين وجهت السعود  رئ
ة في الجزائر.   _وفدها  ات فرنسا اإلرهاب سبب عمل و إلى مجلس األمن  ش

حرته عام عد ذلك الدورات، حتى ظفر الشعب الجزائر    .1962وتوالت 

ة بوجه عام      ة العر ، وقد 1957دورة عام  في ودافع الشقير عن القوم
اد ا حة، تعالت م ة الص ة عال ة العر اد اإليجابي ومقاومة انت القوم لح

اردة بين األحالف، وغدت مي ان دانا واسعا للحرب ال رن العالميين.  و المعس
عي أن تكون هدفاً  ا وفرنسا، وأن  من الطب رطان ا و ة أمر لهجوم وزراء خارج

.  تولى الشقير العبء  عاني منها الشرق األوس ينسبوا إليها حال القل التي 
مثل  ان  ة ما لو حس أن القوم ان صادقا مع نفسه،  لها، و ة  األمة العر

قول: " ة هي قضيته،  الوطن فقد فقدت وطني الصغير …العر ، وتعاظم تعلقي 
  .)1(الكبير"
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ة، و رد الشقير على االتهامات ا      ة العر تحدث عن لتي وجهت إلى القوم
ة بناءة خالقة، ول ين أنها حر ة، مقوماتها وأهدافها، و ة وال توسع ست عدوان

  وأنها تسعى للتعاون الدولي، وتعمل على أساس الح والعدل.

ي       س األمر ة أوجاء رد الشقير على خطاب الرئ يزنهاور في دورة الجمع
ا من غير  1958العامة لألمم المتحدة عام  ردا "شجاعا من غير عنف، مهذ

ل آماله وآالمه.  فقد ع)1(ضعف" ه  ة ثم تساءل: "هل ، أودع ف ة العر رف القوم
ة وامتداد  ال االستعمار؟ هل هي من أغصان الشيوع ل جديد من أش هي ش
قظتها الحديثة من صنع الغرب أو ثمرة من  ة في  ة العر لمذهبها؟ هل القوم
الحقد على الغرب والحب للشرق؟ وهل هي  ة مليئة  ثمرات نهضته؟ هل هي حر

غضاء لك ة تنم عن ال اب في وجه التعاون حر ل ما هو أجنبي، وتقفل ال
ة)2(الدولي؟!" أنها حر ة  ة العر  .  وقد أجاب عن هذه التساؤالت بتعرف القوم

ة  تدعو إلى ة دينام ، على  السالم القائم  قائمة بذاتها..  حر العدل والح
ة، مستل ع من ثقافتها وحضارتها.  إن األمة العر همة وحدة وواقعها وأهدافها تن

ة ال ال الوحدة والحرة. ماضيها، تناضل اآلن في سبيل استكم ة العر وٕان القوم
ع  تضمر عدواناً  على أحد، ولن تتخلى عن شبر واحد من وطنها الكبير.  إن جم
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ة.  وتتجلى الوحدة  في  هذه أرجاء الوطن هي ألمة واحدة..  هي األمة العر
ير، ثم في م على العمل المشترك.  إن  وحدة الوجود، ووحدة التف وحدة التصم

عملون ألنفسهم..  من غير  ظل العرب  ة، وس ة هي أهداف عر أهدافنا القوم
لها،  ضمرون الود والصداقة لدول العالم  ة، وهم  أن ينفصموا عن األسرة الدول

  استثناء إسرائيل.

ست من صنع       ة ل ع أن وحدة العرب القوم ة أو وأكد الشقير للجم الشيوع
ان الغرب غارقا في  من صنع الغرب، إنها وحدة عبرت عن وجودها حين 
ة، ولكن على  علنون عزمهم على التعاون مع األسرة الدول الظلمات.  والعرب 
علنون أنهم  ة. و ا وراء المصالح المشروعة المشتر أساس المساواة التامة،سع

سوا غريين، بل هم مصممو  سوا شيوعيين، ول ونوا لذاتهمل ، إن ن على أن 
م  ة في الصم   .)1(أهدافهم عر

  

  
  
  
  
  

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر   .419ص مصدر ساب
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  اخفاقات الوحدة..  

ص وعالج                                  تشخ

  

تاب (علم       ة، لماذا انتكست؟" في  حمل عنوان "عشر دول اتحاد في فصل 
حاول الشقير أن يثبت أن انتكاس التجارب الو  ة العشر "ال يؤلف واحد)  حدو

ما يدعي االنفصاليون، بل دليالً  انا،  را ونظاما و  دالئل على عقم الوحدة، ف
مان، والعزمة، وتعبئة  الخصب، وال ينقصها إال اإل على أن الوحدة عقيدة زاخرة 
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ة …األمة ل حقا ي وهي معر غي اقتحامها    ن
  .)1(الطاقات.. "

ة إن في تارخ االتحادات ال      ست األمة العر سات واجهاضات، ول ة ن عالم
ه غيرها، لكن المهم "أن انتكاسات ما مر   مستثناة، وال بد لوحدتها من أن تمر 
ة عن  س مردها إلى عيب في الوحدة ذاتها، وٕانما إلى ظروف خارج الوحدة ل
مان من أنشأوا، أو إلى إقصاء  إرادتها، أو شلل في سواعد من بنوها، أو ضعف إ

ة بدالً  قة.." الجماهير عن المساهمة فيها، أو جعلها مسرح   .)1(من حق

والعودة إلى سيرة هذه الدول العشر، أو هذه التجارب العشر يثبت عند      
ا خارجة عن اإلرادة لم تجعل للدولة  ا ه.  إن أس الشقير صحة ما توصل إل

صل ( ومة ف ة األولى التي جسدتها ح ة الوحدو ) حظا من 1920-1918العر
س  ة في المشرق العري.  ولم تستطع أن ت ة وحدو اة لتكون نواة دولة عر الح
مها على الداخل، فلم تعمر  ادتها على فلسطين ولبنان، واقتصر سلطان ح س
ة، فلم تتحطم آمال األمة  راتها ظلت تمأل العقول والنفوس العر ال.  لكن ذ طو

.في الوحدة، ولم تشغلها معارك  ة الوحدة الكبر   استقالل أقطارها عن قض

                                                           
،، علم واحد )1(  .331ص مصدر ساب

 
، علم واحد، )1(  .331ص مصدر ساب
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ة، وتجدد       ة الثان ة  الوحدة من جديد خالل الحرب العالم ت قض وتحر
ة  ة.  لكن األمل خاب في جامعة الدول العر ة وحدو ام دولة عر األمل في ق
حيث قامت  ا من دور خفي وظاهر في هذه المرحلة،  ان لبرطان وميثاقها، لما 

حدودها  الجامعة ع  ة الس أصال على التجزئة، وعلى تكرس استقالل الدول العر
عض المشارع  ما أقامها االستعمار قبل الجالء..  وما  القائمة آنذاك، تماما 

انت  ة التي  ةالوحدو ة تقصد *تطرح قي إطار الجامعة العر إال دعوات إعالم
ة، تنتهي إلى إلى التقرب إلى الجماهير، أو التهرب منها ، وال  تجد االستجا
ة  حت الجامعة العر مهرا _ في نظر الشقير  _"مخازن" الجامعة.  لقد أص

ام في االنتفاع بهذه  ها في الوحدة.  وقد برع الح ومات من مطالب شعو للح
ة: "لقد  الوحدة العر هم التي تتساءل عما صنعوا  ان جوابهم لشعو الجامعة، ف

ل شيء، و  "لكن افعلنا  ة لم تواف   .)1(لجامعة العر

ة تتطلع إلى القاهرة. 1952ومع ثورة تموز / يوليو   أخذت األمة العر
ة  بيرة حين أعلن عبد الناصر في (فلسفة الثورة)  أن"الدائرة العر انت القفزة  و
اة من جديد.  وجاء خطاب عبد  دأت الوحدة تش طرقها إلى الح تح بنا".  و

قول  1954الناصر عام  ما  االنفصال  ة  و ة المن معبرا عن وجدان األمة العر
ان  ة الوحدة إلى ميدان العمل بين مصر وسورة، و .  وقد خرجت قض الشقير

                                                           
ة الخمسينات. *   منها مشروع سور ومشروع عراقي طرحا في بدا

، ،حوار وأسرار )1(  .139ص  مصدر ساب
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احثات التي جرت بين خالد العظم وعبد  اتها األولى في الم الشقير مرافقا لبدا
اندونغ  ان حضوره وحضور صالح سا 1955الناصر على هامش مؤتمر  لم.  و

حثا عن المفهوم المشترك والمضمون المشترك  _في رأ الشقير  _ما جر 
ه  ن الموضوع ف لها ونظامها ودستورها ومؤسساتها...  في زمن لم  للوحدة وش

قدر ل مختمراً  اندونغفي األذهان، لذا لم    .)1(هذه الوحدة أن تولد في 

ا       ح االتحاد مطل يف أص ا عام  وشهد الشقير  ، ثم صدور 1956شعب
بتبني الدعوة التحاد عري بين مصر  1956قرار مجلس الوزراء السور سنه 

وسورة، ثم موافقة مجلس األمة المصر على قرار االتحاد في تشرن الثاني / 
ا / فبراير 1957نوفمبر  ان إعالن الوحدة في األول من ش .  1958.. إلى أن 

عمت أرجاء الوطن العري، "فقد رأ الناس أنفسهم وجها ونقل صورة الفرحة التي 
ة تجلت في  عثت نفحات صوف لوجه أمام الفجر ينبث على الحلم الكبير...  وان

ام في خطب ز    .)1(عماء مصر وسورا على السواء.."تلك األ

، األولى       تان عن بلوغ هذا المستو وفي العام نفسه أخفقت تجرتان وحدو
/ فبراير تجرة االت ا ، والتي لم 1958حاد الهاشمي بين األردن والعراق في ش

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  .388ص مصدر ساب

، ،حوار وأسرار )1(  .948ص مصدر ساب
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ة في  ة اتحاد الدول العر عد انهدام النظام الملكي العراقي، والثان ال  تعمر طو
ة المتحدة.   1958آذار/ مارس  من إلى الجمهورة العر ه ال الذ انضمت ف

ان برأ الشقير اتحادا مزورا، دخلت القاهرة  ه مع أسوأ نظام رجعي.وقد    ف

أخذت الوحدة بين مصر وسورة تنتقل من األمل إلى العمل، وتزداد معالمها      
ثير منها بروزاً  ان  ة المتحدة، و ات بدأت تواجه الجمهورة العر .  لكن الصعو

ة أو تمهيد.  وقد تآمر أعداء  ناجما عن السرعة في إتمام الوحدة من غير رو
صورةالوحدة في الداخ ع األولى، فصورت  تسل  ل والخارج عليها منذ األساب

ر الغر ، وابتالع لسورة.  وخاف المعس على مصالحه وعلى إسرائيل،  يمصر
ه، ومرت سنوات عمرها القصيرة ( ا شر للوحدة عن أن ) وهي 1961 -1958و

وتجتر األحداث، "تئن بين حجر الرحى ، تعصر الوزراء، وتصهر الزعماء، 
ار)وتل ووقع االنفصال، و تحطمت  28/9/1961، إلى أن جاء يوم )1(وك األخ

ان ذلك اليوم  صفه الشقير _الوحدة.  و أقسى يوم في تارخ األمة _ ما 
ة، لم تتجاوز  ة وحروب التتارفي التعاسة إال  هالعر ر )2(الحمالت الصليب ذ .  و

عض أعضاء الوف ة في مأتم، ورأ يوم دخل األمم المتحدة آنذاك، فرأ  ود العر
احتقار وازدراء وتشف، وسمع قهقهات الوفد اإلسرائيلي، فأحس  ة  الوفود الغر
ماشة  ت عن إسرائيل " عد أن انف ل عري،  ه وٕالى  بها طعنات شماتة توجه إل

                                                           

، ،حوار وأسرار )1(  .182ص  مصدر ساب
،، علم واحد )2(   .344ص  مصدر ساب
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سـة االنفصال، بل ألخطاء السلوك  ن للوحدة أ ذنب في ن الوحدة"، ولم 
أت ال ام السوداء والتطبي التي ه ر هذه األ ثغرات ألعداء الوحدة.  وقد ظلت ذ

  تتجاوب أصداؤها في نفس الشقير سنوات.

      ، اد تها لم يتزعزع على الصعيدين الشعبي والق عرو مان مصر  لكن إ
ار/ مايو  ه 1962وقد عبر عنه عبد الناصر في الميثاق القومي (أ ) الذ جاء ف

ة لم تعد  ها."أن األمة العر قة الوحدة بين شعو لقد  في حاجة إلى أن تثبت حق
قة الوجود العري ذاته" حت حق .  وفي )1(جاوزت الوحدة هذه المرحلة، وأص

رة الوحدة، وازدادت النقمة على المتآمرن الذين دبروا  سورة، استمرت ف
غداد في  عتها دمش في 8/2/1963االنفصال، وثارت  ، 8/3/1963، وت

ة،  حدة مع مصر شعاراً وأعلنت الو  للثورة، وارتفعت الدعوة إلى الوحدة الثالث
ان الميالد  أمل ورجاء.  و احثاتها في القاهرة  ة إلى م وتطلعت األمة العر

سان / ابرل  17يوم  الجديد ام دولة الوحدة  1963ن ق ان التارخي  ع الب بتوق
صفها الشقير بدولة األرعين مليونا، ذات  بين مصر وسورة والعراق، التي 

ش الواحد، والهدف الواحد.  ورأ الغرب وٕاسرائيل في هذه الدولة خطرا على  الج
سعى له،  همصالح ان االستعمار يتوقعه..  أو  وعلى وجود إسرائيل..  ووقع ما 

ام المؤسس ام الدولة الجديدة، ولق حت فترة االنتقال، لق ة تكرسا وأص ات االتحاد

                                                           
ة). انظر: حوار وأسرار، ص ق القوميالميثا )1( اب التاسع (الوحدة العر  .154، ال
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ة صيف عام   .)2(لالنفصال نفسه، وعادت  1963وتهاو ميثاق الوحدة الثالث
ال، وعاد اسفة ال ة تنطو على آالمها حزنة  االستعمار، ومعه  األمة العر

ذا تحطمت عام  ة لوحدة  1963إسرائيل، إلى الطمأنينة.  وه أكبر محاولة عر
قة، ولو تمت هذه أو تلك " عد أن تحطمت المحاولة السا ة،  ب لكانت حر ثالث

ام، دمارا إلسرائيل"   .)1(الستة أ

.  ولم تكن 1964ة بين العراق ومصر عام جرت محاولة أخر للوحد     
قة من عقد  سبب ما ولدت المحاوالت السا ام وحدة فورة  ق الظروف تأذن 
انت  ه، في حين  ة، ثم الوحدة العر ومخاوف، فاشترطت مصر الوحدة الوطن

ة ه ة" في رأ الشقير الذ عبر عنه "الوحدة العر ي خير دعامة للوحدة الوطن
س العراقي عبد السالم عارفلل .  لذلك لم تتمخض هذه المحاولة إال عن )2(رئ

يل مجلس رئاسة بين مصر والعراق لدراسة وتنفيذ الخط إلقامة الوحدة بين  تش
سة التمني" م البلدين.  واجتمع المجلس مرات، لكن الوحدة "ظلت حب ، ألن الح

ة،  ان في قل واضطراب، ثم إن تلك المرحلة شهدت مؤتمرات القمة العر العري 
ة. طرة الدعوة إلى تضامن عري، ال إلى وحدة عر   وس

                                                           
،، حوار وأسرار )2(   .205ص مصدر ساب

، ،عالم واحد )1(  .349ص  مصدر ساب

، ،حوار وأسرار )2(  .206ص  مصدر ساب
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ام الستة  عد حرب األ رة الوحدة  إلى السطح، ألنها  1967 عام وقفزت ف
ان الشقير في جملة من شبت في  نفسه نوازع الجواب الحاسم عن الهزمة، و

ة المتحدة،  حمل مشروعا للدولة العر الوحدة، فذهب إلى مؤتمر قمة الخرطوم 
ة لها في نظره "سبب  يدعو إليها  "طرقاً  "، فالن للنصر..  مهما طال الطر

ا"واحد، السبب أننا ثالث عشرة دولة  شا عر ة،  ثالثة عشر ج .  ولم )1(عر
ه فلح الشقير في إثارة موضوع ال حث مشروعه، ألن المجتمعين ردوا عل وحدة و

حث موضوع الوحدة.  وقد دفعه ذلك  حث إزالة العدوان، ال ل أنهم إنما جاؤوا ل
ع إزالة آثار العدوان إال  ة لن تستط ام الموقف إلى القول: "إن الدول العر ق

ة المتحدة"   .)2(الدولة العر

ا في الفاتح من أيلول/ واشتعلت اآلمال في الوحدة من جديد       ام ثورة ليب ق
ه ثورة 1969سبتمبر  ام جبهة عر ، وصدر ميثاق طرابلس أواخر هذا العام لق

ان الميثاق  ة المصيرة.  و  -في رأ الشقير  -تحشد الطاقات لخوض المعر
ة حذرة نحو الوحدة، لكنها   .)3("ظلت قائمة في أنقاض الهزمة" خطوة مترو

                                                           
، حوار وأسرار، )1(  .217ص مصدر ساب

  .223ص نفسه،المصدر  )2(

، علم واحد، )3(  .350ص  مصدر ساب
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ع عام وجرت مح      ، واالتفاق  1971اولة أخر في ر صدور إعالن بنغاز
ستقطب  ون الوعاء الذ  ة، وعلى أن  على إقامة اتحاد الجمهورات العر
، والنواة لدولة الوحدة األشمل، وتم لقاء الرؤساء  ة الوحدو نضال الجماهير العر

، وتم االستفتاء على دستور االتح أكثرة الثالثة، وصدر إعالن دمش اد، وفاز 
شعر بدولة  ة...  لكن المواطن العري لم  دأت اإلجراءات التنفيذ ساحقة، و
منع دستور االتحاد حدوث  االتحاد، على الرغم من توفر فرص النجاح لها، ولم 

ر  عد حرب رمضان / أكتو عة بين القاهرة ودمش وطرابلس  لغت 1973القط ، و
الحرب بين مصر ا في تموز/ يوليو  الفاجعة ذروتها  .  وسبب ذلك 1977وليب

م  فعل الح حت من غير روح   له عند الشقير أن الوحدة، أمل األمة، أص
عة ذلك.   العري المعاصر، أو معظمه، الذ يتحمل ت

الوحدة من شعبها، تجسدت       من، حيت ال يوجد شعب أجدر  حتى في ال
ة في الوطن العري، فال منأكبر مأساة وحدود منيتان تؤلفان ال   جمهورتان ال

ا واحدا، احتل االستعمار البرطاني  ان عبر التارخ وطنا واحدا وشع الواحد الذ 
ي.   قسمه الجنو

ة عاشرة في عام       ة عر ا،  1974وجرت محاولة وحدو بين تونس وليب
ة، انتهى إلى الذ انتهى  ة اإلسالم ام الجمهورة العر ق ه أ وصدر إعالن  إل

صورة أسرع. ان    إعالن آخر..  وان 
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تلك تجارب الوحدة في العصر الحديث، ساق الشقير أمثلتها، ال ليث        
اب إخفاقها الكامنة في وهن الضمير  شف أس شل العزائم، بل ل الهمم، و
ام في إجهاضها أو وأدها،  م والح ة الح والوجدان عند من بنوهـا، وٕالى مسؤول

حل األعداء الخارجين عليها، ألن دولة الوحدة "عمالق  عري" يهدد وٕالى ت
نذر بزوال إسرائيل. ة، و   المصالح االستعمارة األجنب
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ة ة مستقبل   ..رؤ

  

ن عرضه لتجارب       م، ولم  ن هدف الشقير من النقد التجرح والتهد لم 
أس وال قصد إثارة روح ال ان قصده الوحدة وانتكاساتها  قنو في النفوس.  لقد 

ة الوحدة  ة تجاه قض ة من هذه المشاعر السلب أن يزل ما مأل النفوس العر
ة  س في الوحدة التي تكتمل مقوماتها لد أبناء األمة العر ات أن العيب ل بإث
ام، وفي الظروف  ارهم، بل في النظم والح اعد د على اختالف أقطارهم وت

ة والخارج مان الداخل ة التي أحاطت بهذه التجارب المخفقة.  لهذا رأيناه شديد اإل
ه،  يره وسلو ا في تف ان إيجاب حتميتها، و ضرورتها...  و بها، متين االعتقاد 
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تصور  ة، و ة مستقبل ة العبر والدروس، وخرج برؤ استخلص من التجارب الماض
ل الوحدة المقمتكامل للنظام االتحاد ال   . )1(بل عري ، أو لش

طرح تساؤل عن  وحتى يتحق الهدف      ه أن يبدأ  ، وجد الشقير لزاما عل
ل الوحدة التي نردها.  فالوحدة  ه _ش : هو الوحدة  أنواع ثالثة، األول _في رأ

ة ، أ دول مستقلة بينها تضامن وتنسي وتكامل  ما يردها ميثاق الجامعة العر
ع الوطن والشعب: دولة و  .  والثاني ...  الخ املة على جم ادة  .   احدة لها س

املة في طائفة من األمور الهامة ادة  ة تمارس س ،  والثالث: دوله اتحاد
ة والدفاع واالقتصاد والثقافة ، وتكون األمور األخر من اختصاص  الخارج

م التي يتألف منها ومات األقال ث االتحاد.  وهذا النوع من االتحاد نظام حدي  ح
ة.   في القانون الدستور لتوحيد دول ترطها مصالح مشتر

ة،       ير الشقير أن الدولة الواحدة هو النموذج الذ ينطب على األمة العر
ة واحدة.  ولكن  فهي أمة واحدة ، في وطن واحد، لها لغة وتارخ ومشاعر قوم

النوع  قتضي األخذ  ة  الثالث، أ االتحاد الوصول إلى الدولة الواحدة االندماج
ة متعددة ام دول عر ن تجاهلها، وواقع يتمثل ق م حت  ، لضرورات ال  ، أص

                                                           
ة،  )1( ه: علم واحد، في فصل عنوانه: الوحدة العر تا ة في  ة المستقبل طرح الشقير هذه الرؤ

 .229 – 215 ص يف نردها؟ ، ص
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ة.  والنظام االتحاد ينقلها من  رة وتشرع ة وعس ة اقتصاد م لها أوضاع إقل
ة ة إلى الوحدو م التجرة والممارسة. اإلقل ذلك تنمو الوحدة    ، و

ل إن ما تعاقب على الوطن العر       اة  ارزة في ح ي من أحداث ترك رواسب 
م ة  إقل م ة التي تنقلنا من االقل ، ال بد من مراعاتها عن طر هذه المرحلة االنتقال

ة ات الناجمة عن تعدد األنظمة والدساتير  إلى الوحدو الصعو ، والشقير عارف 
ادة واالستقالل الس ات البد من معرفتها حتى والتمسك  ن  ..  وهي صعو م

ل اتحادات  التغلب عليها ات موجودة في  .  لكن علينا أن نعرف أنها صعو
، تجمعنا  ، ألننا أمة واحدة على تراب واحد العالم، بل هي عندنا أقل من غيرنا

ة واحدة.   مقومات قوم

س أمراً       ن إنجازها في سهالً  والشك أن إقامة دولة االتحاد نفسها ل م ، وال 
لذلك يدعو الشقير إلى إقامة نظام اتحاد فدرالي بين الدول   . مرحلة واحدة

الحدود القائمة العشرن ة  ، والدساتير النافذة ،  طرة، في فدرال ومات المس ، والح
ستمد الشقير  ا تفصل في المنازعات والخالفات.      و مة عل تكون فيها مح

ة في العالم ات ال من أمثلة الدول االتحاد الوال متحدة واالتحاد السوفييتي، ، 
قوم عليها النظام االتحاد  ة التي يتحتم أن  اد األساس طرح جملة من الم ل
حق أهدافها.  إن  ة، و ستجيب لتطلعات األمة العر ان يراد أن  العري، إذا 
ة، ينص  ق ة حق ادة فعل مارس س يده هو أن االتحاد يجب أن  غي تو أول ما ين

ادة في الجوانب عليها في الدست ة واضحة.  وتتمثل هذه  الس ور بلغة قانون
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ة، وأمور النف  ة والمال ة و االقتصاد اس رة والس ة، مثل الجوانب العس القوم
لها تقع  في اختصاص الدولة  حث العلمي والثقافة..  فتلك  والمعادن، وال

ة.   االتحاد

اد أس      ة أن تحرص على م ة:وعلى الدولة االتحاد   اس

ا للشعب، ولتسد األبواب في وجه  األول: الفصل بين السلطات، لتكون الكلمة العل
م  ون رجال الدولة تحت ح . الثاني: المساءلة العامة، أ أن  م المطل الح

  القانون.
ا تكون المرجع الذ  مة عل قتضي إنشاء مح انة الدستور، وهذا  الثالث: ص

ة أعمال الدولة، راقب تصرفاتها. فصل في مشروع   و
ة االتحاد، فال تجزئة وال انفصال. ع: أبد   الرا

ة  ة ينتمون إلى جنس ا الدولة االتحاد الخامس: المواطنة الواحدة، أ أن رعا
م الدولة. ع أقال حقوق المواطن في جم تمتعون    واحدة و

م أكثر من فترتين متعاقبتين. س الدولة الح   السادس: أال يتولى رئ

ه  من      مقبلة ستختار النظام أن دولة الوحدة ال _عند الشقير  _المسلم 
االً  )1(االشتراكي ة ستكون أكثر و على الجماهير في  ، فالوحدة من غير اشتراك

                                                           

، علم واحد، )1( ة المعاصرة، ص مصدر ساب ة واالشتراك  - 397 ص  فصل الوحدة العر

416. 
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ة  ة الوحدة توحيد قدرات األمة العر دولة واحدة منها في عشرن دولة.  إن غا
ة من أجل اال ة مطلو نتفاع بهذه القدرات، وتجنيدها المشتتة والمبددة، واالشتراك

  في مصلحة األمة جمعاء، على أساس تخط علمي مدروس.

ة      ة وتحرر اإلنسان من العبود طر لتحقي العدالة االجتماع ة،   واالشتراك
ست من صنع هذا العصر، والفاقة اتنا  ، ل م ح م . وهي من صم بل هي منزع قد
ة ة لم تك العر ه، واألمة العر انت عالة عل ر االشتراكي، وال  ة عن الف  ن غر

ر اإلنساني والنضال العالمي من أجل العدالة  ، فقد ساهمت بنصيب وافر في الف
ة ة االجتماع ارها هدف االشتراك اعت ، وأخرجت نماذج رائدة من العلماء  ، 

اة العر والفقهاء والمصلحين ر االشتراكي في الح   ة.، مما يثبت أصالة الف

مستفيدا من أخطاء التطبي االشتراكي الحديث في عدد من  ، والشقير      
ة ذات فلسفة خاصة به ة عر أن تكون لنا اشتراك طالب  ة،  ، ااألقطار العر

عة من تراثنا ة نا اتنا القوم ات ح ة  ، مالئمة لمتطل ة العر . وعلى هذه االشتراك
ة ال م الروح ، ألن  خالدة في المجتمع االشتراكي العريأن تحرص على إبراز الق

اة المجتمع ال تكون  ة ح قواه الروح ة فحسب ، ولكن  مه قوته الماد ، وق
ة ة  األخالق ستقوم على قاعدتين _في توقعات الشقير _.  إن دولة الوحدة العر
ة متوازنتين ة والحقائ االقتصاد م الروح ئ .  وقد قدم األولى ألن الحقا : الق
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ة هي الوسيلة شرة هي الهدف االقتصاد ة التي  ، والسعادة ال .  والدولة العر
ة" روحها. م اإلنسان لها و "الق ة تكون "المادة" ه امها دولة اشتراك   يتطلع الى ق

تصور الشقير المستقبل المشرق الذ ستحمله دولة الوحدة المقبلة لهذه       و
سميها (الدولة الع األمة انات وعوامل ، و ه إم ة العظمى) ألنها تملك في رأ ر

ة والحضارة  ووقائع توفر لها أن تكون "دولة عظمى" . وفيها من الثروات الماد
،  ، فموقعها وس العالم موقع استراتيجي فرد ما قد ال يجتمع في دولة أخر 

ة ال نظير لها اح ة والس زها التجار عالمي ال وثروتها التارخ   نظير له، ومر
ة تتجاوز الحصر ة  …، وثرواتها المعدن له أن يجعل الدولة العر ومن شأن ذلك 

ادين الزراعة والتجارة والصناعة.   دولة عمالقة في م

قرر       ة، ف ح أمة صناع ك في قدرتنا على أن نص ش رد الشقير على من  و
ي قد زرع في نفوسنا أن الوطن العري ، في  بلد زراعي أن االستعمار األورو

ة  ح دولة صناع نها من أن تص ع المؤهالت التي تم ة جم حين تملك األمة العر
ازة هذا  عظمى قي.  وح ه _، وال ينقصها إال العلم التطب س معجزة _في رأ ،  ل

ة ح العلم "سلعة" دول حث عن السوق الفضلى إذ أص ضاعة " ت  ، والعلماء " 
ة إلى. ، ومساهمتها في بناء حضارة العالم الغري  الخارج وهجرة األدمغة العر

ون عالماً    .ومبدعاً  دليل على أن اإلنسان العري قادر على أن 
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ة الحديث      ة جديدة إن نهوض األمة العر س بدا ، ولكنه استئناف لدور  ، ل
ة في ظل الوحدة منذ أقدم العصور، بيد أن ذلك لن  ه األمة العر تارخي قامت 

الوحدة، وفي إطار خطة تكامل تجمع الثروات والقدرات، وتعبئها يت م إال 
له .  إن ما في الوطن العري من قدرات  وتستخدمها لخير الوطن العري 

عضا عضه  مل  ه مجزأ وخيرات  ن االنتفاع  م انت الوحدة  ، وال  .  لذلك 
ادتها ن الد ضمانا ألمن الوطن ولسالمة األمة وس م فاع عن النفس في .  وال 

ة ، أو الخالص من الفقر والمرض والجهل  وجه المطامع االستعمارة والصهيون
الفناء .  وٕاال إال بإقامة الدولة الواحدة العرب تنذر  ،  ، فإن األخطار المحدقة 

ة لتبني الوحدة. ه األمة العر أتي يوم ال تكون ف   وس
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  ل والتنفيذـبل العمـس

  

د الشقير أ ه في ميدان النضال  ن لكل عري دوراً يؤ ع أن يؤد ستط
.   ، وأن لكل قطر موقعا في ساحة الكفاح لبناء صرح الوحدة من أجل الوحدة

ع  ستط ة.. وأ مواطن عري  ة جماع أسرها.. والمسؤول الوحدة واجب األمة 
ان مؤهال لذلك اد في ميدان الوحدة.. إذا  ون له دور ق ، وأ قطر  أن 

ة ع ون قاعدة للنضال من أجل الوحدة.. المهم أن تبدأ حر ن أن  م ري 
  الوحدة.

ة الوحدة       ست في حاجة إلى الكثرة _في بدايتها  _وحر ، فالقلة المختارة  ل
ة" المؤمنة ه الشقير "الطالئع القوم سم ة.  وواجب الطالئع  ، أو ما  ، هي البدا

ة الوحدة  ة التجمع تحت را م الصفوفالقوم ة  وتنظ .  وعلى الرغم من أن حر
حاجة إلى ظهور قائد ة الوحدة  روز دولة راع ة  ، و ، ال يجوز للطالئع القوم

ة فاح وطر مملوء  انتظار هذا القائد أو تلك الدولة الراع ، فالوحدة نضال و
  . الصعاب

قترح الشقير التقاء نفر من القوميين األحرار على هيئة لج      نة تحضيرة و
ة ة الوحدة العر ، ثم ينشر المشروع في الصحف لر  لوضع ميثاق إنشاء حر
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ة الوحدة حر .  وتدعو اللجنة إلى مؤتمر قومي عام في إحد العواصم  الجماهير 
ار المؤسسات الدائمة.  واللجنة التحضيرة والمؤتمر  ة إلقرار الميثاق واخت العر

ة الطر عدهما هما بدا   عمل دائم على الصعيد العري والدولي. ، و

ة التارخ العري من جديد إلبراز الجوانب       تا ة الوحدة  من واجب حر
ة ة الوحدة الحضارة والقوم قض ما  ، ووضع الخط لتثقيف الجماهير  ، وال س
اب ة الطالب والش ة الوحدة العر ، وقادتها في  ، ألنهم القوة الدافعة في حر

م ، ووقود نضالها بلالمستق ة والتنظ المثابرة والتوع ة الوحدة  ن حر ،  .  وستتم
اب والطالب له وتفجير طاقات النضال عند الش ن من تحرك الشعب   ، ستتم

ة.  ، ع قوة أ سلطة أن تتصد لهذه الحر   فال تستط

ل مواطن       ستح من  ة هدف جليل  ة اتحاد إن هدف إقامة دولة عر
ة "شأنها في ذلك  المتواصل واالستعداد للجهاد واالستشهادالسعي  ، فالوحدة العر

تخوض  ، من أن ، في مرحلة من المراحل ، ال بد لها شأن االستقالل العري
ات.." الغة التضح ة   .  إن الخصم في عهد االحتالل هو العدو األجنبي)1(معر

ة ، ألن عهد  واجب قومي ، والتصد لها ، وفي عهد االنفصال السلطة الوطن
اة األمة عطل ح عي نهضتها االنفصال  حمل خطر عودة االحتالل ، و .   ، و

ة  اب أخر  _إن الحرب لتوحيد األمة العر سر أس حرب عادلة  _إذا لم تت

                                                           
، علم واحد، )1(  .231ص  مصدر ساب
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ا مقدسة ا وأمر طال ا وٕا ما في ألمان ة  ،  ة أن تعبر بر ضير الوحدة العر ، وال 
  .)2( ، طر الوحدة" لحرب.. وما تزالانت ا.. "فقد  من الدماء

حس من  وعلى الرغم من أن الشقير من طالب الوحدة الفورة      ، لما 
األمة اسة الخطر المح  س ان يدرك الحاجة إلى األخذ  فنائها..    ، والمنذر 

إطار اتحادات قائمة على أساس المناط الكبر في  ي، أ ف التدرج والمراحل
قترح الوطن  ة".  و العري.. ثم يتكون من هذه االتحادات "اتحاد الجمهورات العر

حوض النيل مصر والسودان الشقير البدء  انا ، أ   ، عبر تارخهما ، ألنهما 
ن االستعمار البرطاني من فصل السودان عن مصر واحداً  ، بلداً  .   إلى أن تم

مل أحدهما اآلخر في مضمار التن ةوالبلدان  ة واالجتماع ة االقتصاد ،  م
،  وعمراناً  وٕانتاجاً  ل أكثر اتساعاً يوتوحيدهما يجعل الشر األخضر حول الن

ة جعله مصدر خير ورفاه ألهله... ولألمة العر   . و

مي الثاني هو المغرب العري الكبير.  فأقطار المغرب يجمعها       واالتحاد اإلقل
عد تارخ مشترك، تفاعلت على أرضها  ة، ولم تنفصم وحدتها إال  أحداث مشتر

غير مالمح المجتمع  ستطع أن  ي.  وهذا االستعمار لم  مجيء االستعمار األورو
، وظل النزوع إلى الوحدة في نفوس  العري الواحد وسماته في المغرب العري

                                                           
 .175ص  نفسه،المصدر  )2(
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ع المناضلين هناك ام هو الذ حال دون التنفيذ والسعي  جم ، لكن تقاعس الح
قها.العمل   ي لتحق

ة      ، حيث يوجد  واالتحاد الثالث الذ يدعو له الشقير هو في الجزرة العر
انها على  ة المستقلة التي ال يزد مجموع س اس انات الس بير من الك فيها عدد 

تعجب من أن يرضى المواطن العري  عشرن مليون نسمة عد رحيل  _.  و
انات  _االستعمار  قاء هذه الك ة.  ب ع ة طب قعة تؤلف وحدة جغراف المنفصلة في 

لة في الظروف الراهنة، بل ير أن  قفز إلى حل وحدو جذر للمش ولكنه ال 
تصور أن خير  لة.  و حمل حال لمعظم جوانب المش ة  ام اتحاد الجزرة العر ق
منظمة  لهم.  إن الخطر محدق  ة  عمان أبناء الجزرة العر االتحاد ونفعه س

ة بتلك األقطار واسعة الخليج عدها إال  ، واألطماع الدول ، وال يتصد له و
  االتحاد.

ه الشقير هو في المشرق العري.        مي األخير الذ يتطلع إل واالتحاد اإلقل
س في داخلها  ، منذ أقدم العصور إن المشرق العري ة واحدة ل ، ساحة تارخ

ة" إال في ظل انات أو حدود.  ولم تبدأ الد اتها "االنفصال ه ح ولة القائمة ف
ات في دولة واحدة االنتداب انت وال .  وقد ظلت دعوات الوحدة  ، أما قبل ذلك ف

ام هذه التجزئة.  ومر هذا المشرق  واالتحاد تنطل في المشرق العري منذ ق
عا تعثرت وأخفقت بتجارب وحدة ه مشارع وحدة، لكنها جم على ،  ، أو طرحت ف
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مة سبب المم الرغم من امتالك معظمها للمقومات السل سبب ارس،  ات الخاطئة و
  . طائفة من األشخاص

ز الشقير       ر ة الوحدة السورة  ، في إطار المشرق العري و ، على أهم
سبب الروا الكبيرة الكثيرة بين البلدين ة  ر أن وحدتهما ستفتح  العراق ، و

ام ج أسرهاآلفاق أمام ق   . مهورة المشرق العري 

لة في وجه الوحدة      س مش  _برأ الشقير  _، ألن الوحدة  أما لبنان، فل
قول  ة.   ة والدفاع ة واالجتماع الته االقتصاد هي المخرج الوحيد للبنان من مش

ة والنزعات  في دلك عيدا عن العقد الطائف عقله وروحه  : "لو أن لبنان يرقى 
ة و  ة الشاملةالقبل الوحدة العر ة لرأ أن مستقبل لبنان مرهون   الروا اإلقطاع

مرحلة أولى وحدة المشرق العري  ة من دعاة الوحدة ، و ح داع ما  ، وأص  ،
قظة ة في القرن التاسع عشر ان اللبنانيون من رواد ال   .)1("العر

ة الوحدة      ا في حر اد عطي لمصر دورا ق قه إلى ذلك .   والشقير  وقد س
رن بير من المف ما  عدد  ، وما ذلك إال ألن مصر مؤهلة لهذا الدور التارخي 

انات ضخمة ة وٕام رة ومؤسسات علم بير وثروات ف ان  .   فيها من عدد س
أن مصر  قر  له  _لكن الشقير  تفتقر إلى الوعي _–على الرغم من ذلك 

ة رة الوحدة العر ف نقص الكامل  التالي، و اد في ميدان  ها  ، أن تعي دورها الق
                                                           

، علم واحد، )1(  .271ص  مصدر ساب
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سبب عزلتها عن العالم العري الوحدة سبب االحتالل البرطاني ،  سبب  ، و ، و
ة فيها ة الفرعون م ح أن ثورة يوليو  الدعوات اإلقل شفت لمصر  1952.  وصح

ة تها العر رة تتخندق في خنادق الفر  هو عض طالئعها الف اعنة ، لكن ما تزال 
مة صر على أن تبدأ الوحدة في مصر القد ماً  ، عقيدةً  .  والشقير  ةً  وتنظ  وحر
ه الدول ، ونضاالً  ح القطب الذ يجذب إل ، وستص .  وٕاذا  ألنها الدولة الكبر

ة"اقتضى األمر "علينا أن نسوقها إلى جنة ال سالسل المعرفة والتوع ، )2(وحدة 
، فال بد من  أن تبدأ الوحدة خارج مصر على حد قوله.  ولو اقتضت الظروف

ة الوحدة إليها ع أن تعزل نفسها عن أمتها أن تعبر حر ،  .  إن مصر ال تستط
ة _بنظره  _، فلن تكون  ولو فعلت األمة  أكثر من دولة إفرق .  إن مصر 

ة مصر العر ة  ع في مجال  ، واألمة العر ، وفي هذا اإلطار ينتظرها مستقبل رف
لمات أخر  م اإلنسانيالتقد ة من غير  .  و حا أن األمة العر ان صح : "إذا 

ة جمجمة مبتورة"، فإن مصر من غي مصر أشالء منثورة   .)1(ر األمة العر

  

  

                                                           
، علم واحد، )2(   .277ص  مصدر ساب

 
، حوار وأسرار، )1( ، ، أو علم واحد،266ص  مصدر ساب   .277ص  مصدر ساب
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  الوحدة قوة وانتصار

  

ة الوحدة عند الشقير       انت قض ذا  انت شعوراً  ه ماناً  دافقاً  ؛   صادقاً  ، وٕا
قة واضحة الشواهد بتاً ثا ، واعتقاداً  انت، إلى ذلك  ، بينة الدالئل حق .  لكنها 

اء في وجه  ، إدراكاً  له ونوا أقو ه أن يتحد العرب ل لواقع تقضي المصلحة ف
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ة.  والشقير   ، ابن الشعب الفلسطيني الذ احتلت أرضه االستعمار والصهيون
بوا ان ير في الوحدة سبيل ال ، وتشرد أبناؤه ون ان  قدرة على النصر،  ، و

ة ل مناس ل مجتمع. يردد ذلك في    ، وأمام 

ة      انت غيومها تتجمع في األف عبر عن ذلك قبل الن ، وتنذر  ، عندما 
ين  1945الخطر، عبر عن ذلك عام  ا، و لعدد من العرب المهاجرن إلى أمر

ة ة لم تصل إلى مستو المعر ك القدرة على النصر ، وال تمل لهم أن األمة العر
ة المقبلة  انات  _في المعر ألن هذه  _على الرغم من امتالكها القدرات واإلم

انا عثرةاإلم   .)1(، وألن القدرات مشتتة  ت م

ي عام       ر زارته للكونغرس األمر تذ خطر في ذهنه ما قدمه 1945 و ، و
ة من دعم تب هذا المجلس للصهيون ظل الكونغرس ، ف  فعل هذا وغير : "س

  ، .. إلى أن ينهض (الكونغرس) المناضل ، في عهود الرؤساء الالحقين هذا
س عري  ة"  ، مناضلفي عهد رئ   .)2(في عهد الوحدة العر

احثات مع الوس الدولي الكونت برنادوت في رودس       تب خالل الم وقد 
تنا.. في الوحدة ه في وحد: "إن النصر في طاقاتنا وقدراتنا.. إن1948عام 

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  .233ص  مصدر ساب

 .236ص  نفسه،المصدر  )2(
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 1967  .  ولما مدت إسرائيل عدوانها واحتلت المزد من األراضي عام )3(وحدها"
ق ة ولتب  ة العالم عتها إسرائيل : "الصهيون ة هائلة ، وفي طل ،  ، قوة دينام

قف أمامها إال  ن أن  م ش عري واحد،  على رأسه ال  ة ، لها ج وحدة عر
ة واحدة..   دالً  حول إسرائيل على األقلدولة واحدة دولة اتحاد من أن نظل  .  و

م دول ة الوحدة من النيل نردد أن شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات، علينا أن نق
  .)1(إلى الفرات"

والشعب الفلسطيني من إذاعة منظمة التحرر  ةوخاطب الشقير األمة العر      
ر الخمسين لصدور وع2/11/1967في  انت هزمة حزران ، الذ د بلفور، و

ر شر األحداث والوقائع عبر السنين  ما تزال في دمها الحار ، فرجع إلى تذ
ة ات ، منذ صدور الوعد المشؤوم الماض اب الكوارث والن حث عن أس ،  ، و

اب.. إنه السبب األول  قع في رأس هذه األس ا واحدا  ثم قال: ".. ولكن سب
ظل سبب انت  الكوارث التي تحل بنا.  حين صدور وعد بلفور واألخير... وس  ،

.  التجزئة أول خطوة قامت  1948وفي عام في بناء الوطن القومي اليهود
ة متعددة إسرائيل في ظل التجزئة ومات عر انت من حولها ح ، وجيوش  ، و

ة متعددة ان في  1956.  وحين انطل العدوان الثالثي عام  عر على مصر 
ة متعددةحساب ال ومات عر ة أنهم يواجهون ح ة  دول المعتد ، وجيوشا عر

                                                           
 .301ص  نفسه،المصدر  )3(

عون عاما )1( ، ،أر  دمة.المق مصدر ساب
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وفي هذا العدوان اإلسرائيلي األخير في شهر حزران ضرت إسرائيل .  متعددة
يف تشاء في مصر واألردن وسورة أين تشاء ة  ، و ، وهي ال تواجه جبهة عر

ادة واحدة واحدة طة، ذات خ واحدة له يتجلى الجواب .  في هذا  ، على رأسها ق
  عن السؤال

، لقد انهزمنا ألننا لم نحق الوحدة، والوحدة  : لقد انهزمنا في ظل التجزئة الكبير
ست لفظاً  اً  التي أعنيها ل اً  لغو اً  ، أو تعبيراً  ، أو معنى عاطف ، وٕانما أعنيها حماس

املة وسلطة شاملة... إن إسرائيل ادة  ة دستورة ذات س ة قوم ق تمثل  وحدة حق
ومة واحدة.  ونحن أمة واحدة على  جماعات من شعوب مختلفة ، على رأسها ح

اب انتصار إسرائيل  ومة... هذه هي أس سار العربرأسنا ثالث عشرة ح ،  وان
ساطة"   .)1(ببداهة و

ة  وظل الشقير يردد مراراً       أن إزالة آثار العدوان وتحرر األرض العر
ةواسترداد فلسطين ال يتحق ، بين دولتين أو أكثر، "أما عن   إال بوحدة عر
ساً  طر األرعة عشر ملكاً  .  )2(ضعنا في الساحة التي نحن فيها"فإنه  ورئ

ان ال يراها  ة،  ساالت الفدائ ة وال طوالت العر م لل اره العظ وعلى الرغم من إك
،  روعه وأرفعه، وما أ ، ألن "العمل الفدائي قادرة على تحقي إنجازات حاسمة

                                                           
، ص ،حوار وأسرار )1(  .233-224ص  مصدر ساب

 .240ص  نفسه،المصدر  )2(
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المخاطر إذا لم تقم وراءه، وحوله وحدة  ظل مخنوقا  ة تنبث عنها وحدة س عر
رة"   .)3(عس

عد       إلى أال تشغلهم الجهود المبذولة إلزالة آثار  1967دعا الشقير العرب 
ع أن تزل العدوان الساب والالح _وحدها  _، ألنها  العدوان عن الوحدة  تستط

الت.  إن الدولة .  "إن ال ة وفيها مثل هذه الدو ون حليف األمة العر نصر لن 
ة الواحدة هي طر    .)1( النصر.. إنه الطر الوحيد"العر

عد أن رأ األخطار التي       ة  لقد غدا الشقير يخشى على وجود األمة العر
عد يوم فنائها تزداد يوما  عللو  تنذر  أال  ام  طالب الح ة ، وراح  ا الجماهير العر

قة ، الذ يزعم أن الزمن في مصلحة العرب الكالم المترهل العليل  ، ألن الحق
قول الشقير "إن الزمن في صالحنا.. في ظل الوحدة ما  ، ولكنه في صالح  ، 

قينا عشر جمهور ات وٕامارة واحدة"عدونا إذا    .)2(ات وثالث ملك

ه "علم واحد" الذ      تا عد رسه لمسألة الوحدة وأكد في  حرب  ، وأصدره 
ر  ن لها 1973رمضان /أكتو نف التضامن لم  عدما وقع فيها أخطاء في  ، و

ح اآلن أكثر ضرورة  أن تقع في ظل الوحدة ، أكد أن العمل من أجل الوحدة أص
                                                           

 .268ص  نفسه،المصدر  )3(

، ،حوار وأسرار )1(  .268ص  مصدر ساب

 .267ص  نفسه،المصدر  )2(
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ة مشتعلة ن، ودعا الى أ من أ وقت مضى ة قوم ة الوحدة قض ح قض ،  تص
ة ال يترك للزمن .  وقال : "وان أشهى األعداء ان تظل على رأس األمة العر

ة عثر طاقاتها ، وتبدد قدراتها، وتتقاذفها القو الدول ومة ، ت س  ...عشرون ح ول
ه لنا إسرائيل ، فقد وجدت في  ا أن تكون التجزئة واالنفصال هو ما تشته غر

  .)1(، واستمرت" ل التجزئة واالنفصالظ

الوحدةنعم ، الوح         مان الشقير  مثل إ أنها السبيل  دة قوة . و ان أمانة   ،
ان يتمنى أن يراها تنجز  الوحيد الى القوة.. والنصر.. واستعادة األرض . بل 
ا قبل موته  ل شيء .. وتتم ، ولو جزئ أكثر من أ شيء آخر يتمناه ، ألن  

مداد عاطفته ن تمت . لنستمع إلى هذه السطور التي إ تحقآخر الرب سي تبها 
ة :    الاله

متد بي ألر تحرر فلسطين..."          ان األجل س ولكني  . وما أدر إذا 
عد ذلك  الي  اتي , وال أ ة في ح ال اذا رأيت الوحدة العر أموت أموت مسترح ال

ة..ت. ألن رفا.. حيث أموت في وحدة  ي ستجد طرقها إلى فلسطين.حرة عر
ة    .)2("عر

                                                           
، ، علم واحد )1(  .289ص   مصدر ساب
،،  حوار وأسرار )2(   .270ص  مصدر ساب
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                                      مع األنظمة ..

ام  العرب  والح

  

ة المختلفة،         ام العرب ومع األنظمة العر انت مسيرة الشقير مع الح
لة شاقة ام واألنظمة موضع لوم شديد  طو ان الح ه . وقد  ، وتجرته مرة صع

ل صفح عث نقد عنيف عنده ينثرهما في  تمن  ةوم وحي بهما  هصفحات  ، و
ل سطر سجل اة نضاله الوطني ه .. في  بيرا من ح على الرغم من أن قسطا 
عة ، ندم لتبديده  هنفهم . لكن.. وفي  أمضاه إلى جانبهم اة المض قس من الح

ه( على طر الهزمة .. دون نتيجة أو فائدة  تا حتى  أنه جعل على غالف 
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، وتعبر عن الحسرة  التي تنبئ بهذا الرأ ةمات التالمع الملوك والرؤساء ) الكل
اتي العامة" أ والندم :  طأ الكبير خ، ذلك ال عتذر عن أكبر خطأ ارتكبته في ح

حرب  هو أني سرت مع الملوك والرؤساء في مسيرة األعوام األرعة التي انتهت 
ام الستة . وذلك الخطأ الكبير هو  في عام نني صدقت الملوك والرؤساء أاأل

ندرة في مؤتمر القمة في القاهرة 1963 عد ، ثم االس ضاء ه، و  في الدار الب
ير غ.. وأخيرا في مؤتمر الخرطوم . وحمدت هللا ألني انسحبت من هذا المؤتمر 

  نادم". ، والآسف

ا جديدا ، انتهى إل         ام رأ ن رأ الشقير في األنظمة والح عد  هولم 
ساً أأن  ح رئ ة لمنظمة  ص و حين عزم على االستقالة من هذا أالتحرر الفلسطين

ام واألنظمة موضع نقد الشقير و  ..العمل ان الح ة لبل  ، 1948ومه قبل ن
ثير من األخطاء والمواقف المتخاذلة وقد حمّ  ة  ام العرب مسؤول ولكن .. ل الح

ة. قدرات األمة العر مانه  فقده ذلك ثقته إ   ، دون أن 

احاً  1937منذ عام        ام العرب عند اللجنة  ، لم يبد الشقير ارت لتدخل الح
ة ، واعتراه الحزن  ة البرطان ة من أجل االتصال بلجنة التحقي الملك العر
ا ، اذ "وضعت نفسها بين حجر  ة العل واإلشفاق على اللجنة العر

ة في …الرحى جانب آخر " على الملوك والرؤساء في جانب ، والشعب ومطال
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ه ت قول :" الشعب في واد ،  قوله . وقد دفعة ذلك أن يلزم بيته وم ، وفؤاده 
  .)1(وشتان بين مشرق ومغرب" ..الملوك واألمراء في واد

ومن األمور التي أثارت سخ الشقير مفهوم (اإلجماع) العري ، واهتمام       
ام العرب دائماً  ان ذلك  الح قه ، إذ  ه بر  _بتحق قول معلقا  _أ نقمة ال نعمة .  

ان المشترك في مؤتمر   : "..1946نشاص عام أعلى ما جر أثناء إعداد الب
ة واحدةفي أن تفر  ة وتفرمل ، مل دولة عر ة الدول العر ق ، وتقف  معها 

لها عن السير  اً …القافلة    .)1(اإلجماع" ح

ـــــ           ـــحة الصــ ــ ــعب الواضــ ــ ــ ة الشـ وازن بين حر ــادقةو ــــ ة  رحة الصـ ، وحر
ومات ـــــة لذلك حين يتحدث عن مؤتمر بلودان في حزران/يونيو  الح ــ ــــ المناقضــــ

ة) 1946 ـــورة مؤتمر بلودان  (وهو اجتماع مجلس الجامعة العر ــ ــتعيد صــ ــ ســـ ، ف
ه الفرق بين مصـــارحة وصـــدق عند الشـــعب1937الشـــعبي عام  تضـــح لد ،  ، و

ومــات ــة عنــد الح ين تهــامس واجتمــاعــات جــانب قول  و مــا  ــأن المؤتمر  .. و
ــطين ان "ال لدرء األخطار عن فلســـ ــقير  ــ ه  الشـ ، ولكن لدرء (الخطر) الذ تلق

ــة"ا ــة على عــات الــدول العر ـــــ ــ ـــ ــ ــام العرب)2(لقضــ ،  .  لقــد اختلفــت مواقف الح

                                                           
عون عاما )1( ،، أر  .137ص  مصدر ساب

عون عاما )1( ، ،أر  .269ص مصدر ساب

  .270ص  نفسه،المصدر  )2(
 



  
  
  
  
  
  
  
 

533

عيدة عن التنفيذ وأصــدر المؤتمر قرارات ســرة نفض المؤتمر وســ إ ، و  ، ظلت 
ة ة الكـاذ انت غرف  هاالت من الدعا ــــرحـات الجوفاء.. في حين  ـــــ ــــ ، والتصـ

ــهد ة تشــ ة العر ــقير  شــــف ما _ وزارات الخارج اجتماعات المســــؤولين  _الشــ
م االعتذار لهم،  ا لتقد ا وأمر ـــفراء برطان ــــ ســـ المحافظة على والوعد    العرب 

  .مةالصداقة القائ

م      ة ف ام واألنظمة المسؤول حمل الشقير القادة والح ه الوضع من و ا آل إل
ادة  سوء وتدهور ة لم تكن هناك سو ق .  ففي مواجهة االستعمار والصهيون

عيدة في القاهرة ة  عض.  لذلك من  فلسطين عضها ب ة يترص  ومات عر ، وح
ة خرف  ات لجنة التحقي الدول عي أن تأتي توص في غير مصلحة  1947الطب

م العرب ة إلى التقس ا ، وداع ة الصادقة التي فجرها .  و ن للمشاعر القوم م ن 
ان احتجاجاً  ل م اراً  الشعب العري في  ة لجنة التحقي واستن ان  لتوص  ،

ن لها أن تؤتي ثماراً  ومات مجاهدة م ان على رأسها ح ة خيرة "لو  ، تضع  طي
ار. ل اعت ة فلسطين فوق    .)1(.. فوق الخالفات والمهاترات.."قض

نتقد       قة و ة أثناء اجتماعات األمم المتحدة السا الشقير موقف الوفود العر
م انوا يرفضون االتصال بوفد االتحاد السوفييتي، بل يتصلون  لقرار التقس ، فقد 

ا موقفها اءً  الوفد البرطاني، أمال في أن تغير برطان ان اليهود أكثر ذ  .  و

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .284ص  مصدر ساب
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ة من العرب وفهماً  سبوا تأييدهم، فاتصلو  لألوضاع الدول السوفييت، و .  ولما  ا 
م له صدر قرار التقس ، وتعالت  ، وعمت مشاعر الغضب الوطن العري 

حات ة بتنفيذ قرارات مؤتمر بلودان السرة الص ومات العر شن  تطالب الح ، و
ا المسؤولتين عن  رطان ا و ل من أمر ة على  ترول ة و ة واقتصاد اس حرب س

م ومات شيئا بهذا الشأن سو االحتجاجات  ، ارثة التقس لم تفعل هذه الح
انات ة على حالها وٕاصدار الب ة الغر  _، وصدقت  ، واستمرت العالقات العر

فعلوا ش _ في رأ  الشقير  أن "العرب لن  يدات اليهود  يئا، وأنها جعجعة تو
عد قرار ال )1(من غير طحن" ة جديدة تمت  م مع ، بل إن تعاقدات بترول تقس

ة. ات األمر   الشر

عد صدور قرار الهدنة األولى        ام  وقد عبر الشقير عن سخطه على الح
عوا أن  ولن..  ، فقال : "لن يهروا من التارخ1948في حزران / يونيو  ستط
عد إعالن الهدنة )2(يهروا من الشعب  ، ورأ أن الوساطة التي بدأت في رودس 
ة على بإشراف الكونت ب رنادوت هي من أجل "امتصاص نقمة الشعوب العر

امها وٕالهائها انها ح ل داء .. واالعتماد على نس  …؛ ففي الزمن شفاء من 
ان ا ذا  ام العربه   ".)3(لتفسير الذاتي عنده ح

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .287ص  مصدر ساب
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ة       انت السنوات التي أعقبت ن  1967، وحتى عدوان حزران 1948و
تب  قعلى إخفا ليالً ، ود صورة واضحة للتمزق العري العمل العري المشترك. 

الي 1966الشقير معلقا على تأجيل مؤتمر القمة عام  : "إن الكوارث والهزائم ال ت
ان على رأسها  الكثرة المتفرقة المتبددة ساً  ملكاً  13..  حتى ولو   13، وورئ

شاً  ان على رأسها ج ة أمة، إذا  ساً  ملكاً  13.  بل إن األمة، أ من عرفت  ورئ
سر"  وزاملت ال بد أن تهزم...  ال بدّ    .)1(أن تن

ة ومواقفها موقد أكثر الشقير       ومات العر و من ضعف الح ن الش
اب تعبئة األصوات في األمم المتحدة من ذلك قولهخاذلة. المت  : "نحن في 

ة ة لمساعدتها االقتصاد ا قو ة ال ..ضعفاء، وأمر اسة العر ة خوألن الس ارج
العالم الغري  طة  ، فقد ارتكبت  .  وقوله: "...  وعلى أرض الوطن)2("مرت

ا العرب، وٕاسرائيل  إسرائيل عددا من االعتداءات ، وأدانـها  مجلس األمن..  وش
الي عرفون   …ال ت ة، وال  عرفون العالقات الدول ولكن العرب قوم بدائيون ال 

ح في ، تعلموا صناعة قنابل  أسماعهم ووجوههم (مفهوم ) الحرب..  والحرب تص
الم أساليب النس النا ف واإلرهاب والتقتيل ، وأحسنوا استعمالها..  وتمرسوا 

  .)3(والتشرد"

                                                           
مة، )1( ، على طر الهز  .276ص مصدر ساب

عون عاما، )2( ، أر   .359ص   مصدر ساب
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قوله في أنظمة  الواقع العري الممزق، معبراً  ان الشقير عالماً       ل ما  في 
ام عن رأ جمهور المواطنين العرب.  لقد غدا م م والح قتنعا، واألزمة الح

شك في جدو 1967تتصاعد حرارتها قبل حرب  ح  أن "الرأ العري أص  ،
ة، والتضامن العر  ة اللقاءات العر ي،  وضجر من الشعار: أ اعتداء على أ

عتبر اع ة  ة جمعاءدولة عر .  وقد قدم صورة قاتمة )1("تداء على الدول العر
انت قائمة آنذاك بين ت مدافع  للعالقات التي  ة فقال: "لم تس األنظمة العر

حت فوهات المدافع اإلسرائ عض إال حين أص عضها عن  ة اإلعالم العري  يل
ة على الجبهة السورة"   .)2(مصو

، قاصراً       ما لمسه الشقير ة  ان الشعور العري الرسمي،  على الرغ
ة النضال العري  والتمني، متفاوتا في العزم على البذل والعطاء، "وتلك هي مصي

ام" اه  ح ام..  أو أش ة ح ح لألمة العر .  وقد خرج من تجرته )3(مند أن أص
ما عرفتها  ة،  االستنتاج التالي: "إن الدول العر ة  لة مع األنظمة العر الطو
ة  ة فيها، ولم تكن راغ خالل رع قرن، لم تكن قادرة على الحرب، ألنها غير راغ

الرغم من  .  وعلى)4(معادلة قد تبدو متناقضة"  …لم تكن قادرة عليهافيها، ألنها 

                                                           
مة الكبر  )1( ،، الهز  .26، ص1ج مصدر ساب
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ان الشقير مؤمناً  ة قادرة على أن ترد إلسرائيل الصاع  ذلك  أن األمة العر
ة شيء  ضة واحدة.  ولكن األمة العر اناتها اجتمعت في ق صاعين لو أن إم

ر ا و ان مؤمنا أن أمر ة شيء آخر.  ومات العر قنتا أن والح ا إذا أ طان
ل صدق وعزمة ة  ها ورؤسائها مصممة على المعر ملو ة  ومات العر ،  الح

ان التدخل.   فانهما ستتجن

نظر في هزمة       سمي المسؤول عنها، فال يجد  1967و ابها و حلل أس ل
قف "وقفة خاشعة  م العري المعاصر مسؤوال عن الهزمة. إنه  أمامه سو الح

طوالت الجند المصر في سيناءمجيدة  ، واألردني  ، والسور في الجوالن أمام 
امين،  طال الم ست على أكتاف هؤالء األ ة..  إن الهزمة ل في الضفة الغر
اسلة...   ة ال ست الهزمة على أكتاف األمة العر اء، ول الشهداء منهم واألح

م الع ل الهزمة، هي في عن (الح اته ري ولكن الهزمة،  ملك المعاصر) 
  .)1("…ل قدر ظروفه وقدراته ومواقعه وجمهوراته..

ة، وأججت       ام الستة قد أثارت أشجان األمة العر رة في األ "الهزمة العس
ام: القتال القتال..  والوحدة الو  حتها في تلك األ انت ص حدة..  غضبها، و

اينان.  وتنازع الشقير "عام)2(البترول البترول" ؛ عامل اإلعجاب بهذه  الن مت

                                                           
مة الكبر  )1( ،، الهز   .358ج ا، ص  مصدر ساب
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امها"األ قوله: "أجل)3(مة، وعامل النقمة على ح سة  عد الن  .  ووصف مشاعره 
ان الملوك   …، لقد تغيرت المعالم عة وتوجعا، فقد  وأنا أكثر رجال (القمة) فج

عيدين عن تلك المعالم اليهم في قصورهم،  امهم ول شون أ ع ولكني   …والرؤساء 
ش آالم الشعب وأحزانه"في ساحتها، ومع نانت    .)1(سها، أع

م العري في الهزمة، وطرح عدة       ة الح الحديث المفصل مسؤول وتناول 
اب هذه الهزمة نت إسرائيل من أن  تساؤالت عن أس ، وعن العوامل التي م

ه، وهي ال تملك أكثر من ثلث الطائرات التي تملك طر على األجواء العر   هاتس

ات التي دأب اإلعالم العري الرسمي على  ة..  وقدم مختلف اإلجا دول عر
عة  رة، ورا ة، وثالثة عس اب حضارة، وأخر تكنولوج مها، من أس تقد
ات،  عد أن تكون هذه اإلجا ست ة...  ولكن الشقير  ة، وخامسة دول اقتصاد

لوم اإل عالم العري الذ "تجنب مجتمعة أو منفردة، السبب األول في الهزمة، و
ه م العري في أسلو اب هو الح اب..  إن رأس األس ر رأس األس ..  أن يذ

ة )2(والحاكم العري في أخالقه" اب عند الشقير "هو الكثرة العر ا األس .  إن أ
تنزة...  إنها هذه الكثرة التي  المشتتة المبددة المترهلة، وٕاسرائيل قلة موحدة م

                                                           
مة،من القمة إلى ال )3( ، هز   المقدمة.  مصدر ساب
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ثرتنا الغارقة في نتن التجزئة نزهو بها هي  سبب الكارثة، فالكارثة تكمن في 
اداتنا و  ثرتنا واحدة، وجيوشنا واحدة، وق احدة لما وقعت وعفن االنفصال.  ولو أن 

" حجب )1(الهزمة الكبر أنه عمل على أن  م العري الرسمي  تهم الح .  وهو
ان وراء الن ة العامل األساسي الذ  صر اإلسرائيلي والهزمة عن األمة العر

ة..  "ذلك العامل األساسي هو انعدام الوحدة اب  …العر ل ما عداه فهي أس و
ة ة ثانو ة ألنها  …فرع انت  …لم تكن تمثل الوحدة انهزمت األمة العر بل 

شع صورها..  وانفردت إسر  ة الثالثة"تمثل الفرقة في أ الجيوش العر   .)2(ائيل 

ن نصر إس      معجزة فردة، بل إن هزمة _ في نظر الشقير  _رائيل لم 
انت المعادلة  معجزة خارقة.  "و ن من سبيل لتجنبها إال  العرب نفسها لم 

عقلون.. طة أمام الذين  ما يلي:  س انت أطراف المعادلة  ة  _أوالو دول عر
ا  ة واحدة، _متشاحنة، مبددة الطاقات، موزعة األهواء.  ثان مها  أمة عر تح

عيد على الحرات  ومة، ال تستمد سلطاتها من الشعب قي مناخ  ثالث عشرة ح
ة.  ثالثا  ق ة الحق مقراط ة والد ات  _األساس ة عصفت بها االنقال جيوش عر

  .)1(للوطن" ةارسة (للنظام) ال حاموالصراعات لتكون ح

                                                           
مة الكبر  )1( ، ، الهز   .24، ص 2ج  مصدر ساب
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شف الشقير في هذا المجال النقاب عن تقرر سر وضعه      الفر عبد  و
ه هذه ام الستة، وجاءت ف ات في حرب األ ه سير العمل  المنعم راض، عرض ف

ة: "أن خو  ارة الاله .   ضالع ة مع العدو يلزم التنسي والتحضير المسب معر
انت قائمة  بهذا العمل قد شلت  ة الموحدة التي  ادة العر والذ حدث هو أن الق

حوالي سنة ة  المعنى المفهوم، أيديها قبل المعر ن هناك تنسي  ه، لم  .  وعل
لت  ادة المتقدمة التي ش ل مقبول. والق ش ات  ن هناك تجهيز لمسرح العمل ولم 

ن بوسعها أن تفعل أكثر مما فعلت ام لم  أ ة  بير  قبل المعر ، وهذا خطأ 
ة.. ة العر ة التي جنت على الجند اسة العر .  قبل أن تجني عليها للس

  ".  )2(إسرائيل

رة، إذ جاءت       ة عند هذه الهزمة العس م العر قف أمر أنظمة الح ولم 
، ووقف الملوك والرؤساء أمام  ة، على حد قول الشقير اس عدها الهزائم الس

ة "يتثاءبون  ة،  الن ست أرضا عر ة التي احتلتها إسرائيل ل أنما األرض العر  ،
أنما مصير األمة التي  اب و ل حاكم يرد أس س بذ موضوع.   مونها ل ح

ة، إنه هو السبب. وهذا  قة األزل حجب الحق ة إلى مائة سبب وسبب، حتى  الن
م قاس من غ م عادل، ومنصف"ح ان الواجب )1(ير شك، ولكنه ح .  لقد 

فرض على الملوك والرؤساء أن يجتمعوا يوم  _ٍ في رأ الشقير  _الوطني 
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عد العدوان، أو  يوما في الخرطوم...  "وما  85عد انتهائه..  فلم يجتمعوا إال 
  .)2(وطن العري على رؤسائه"أرخص ال

ال الملوك والرؤساء في الخرطوم، فعل على       وشهد الشقير مظاهر استق
ان من العجب األعجب أن هذه الخالئ في ذلك اليوم الالهب ذلك قائالً  " :

عد، عفار  لتستقبل الملوك والرؤساء مسحوا  ال الفاتحين المنتصرن، ولما  استق
ستقبل آماله المرجوة،  ة عن وجوههم.  ولكن الشعب أراد أن  ار الن الهزمة وغ

ستق  …وقد فقدها صبو إليها، وقد خسرها...  خرج الشعب ل بل  وأطماحه التي 
الغد.."   . )3(النصر والمنتصرن 

لغ األمر مداه عند الشقير في مؤتمر قمة الخرطوم، ووصل األمر  و
لها  ة  انت األمة العر وت عنه، فلقد  ه أو الس ن الصبر عل م ه حدا ال لد
ة في حين يجتمع مؤتمر الملوك والرؤساء تحت شعار  مستعدة للبذل والتضح
انت  لمة حاسمة،  "إزالة آثار العدوان"، وفي جو من التراخي واالستسالم، فألقى 

ام  ار  لل العربإنذار للح ه مؤتمرهم،  واستن والشقير  . مصير الذ  سينتهي إل
ين الملوك  حسم األمر بينه و أنه قد أعد لألمر من قبل، وقرر أن  عترف 

قول: "فلقد طالت مسيرتي مع الملـوك والرؤساء في مؤتمراتهم ، وها  والرؤساء، ف
سي مان أنا اآلن معهم في مؤتمر الخرطوم، أراهم يردون أن  أضعف اإل روا 
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ملكون أكثر من    وأبخس األثمان، وهم 
قدرون على أكثر من هذا"هذ   . )1(ا.. و

االلتزامات   حة، ووفاء  إن األمر قد بلغ مرحلة خطيرة، "فإما مسيرة صح
ة  وتنفيذ القرارات قة، وانتهاج مسيرة نضال الحق ة  اشفة األمة العر ، وٕاما م

سير، سير فيها من  مة،  تخلف قو ب أن تكون للشعو  من يتخلف..  وال بدّ  فيها و
القرار )2(في قلب هذه المسيرة" ة أوجها  اس لغت الهزمة الس ان  242.  و ، و

م العري، على درجات متفاوتة سي في هذه الهزمة هو الح .  وقد  السبب الرئ
ة االحتالل اإلسرائيلي اس م  ثبتت الهزمة الس ان الح ما  ي مسؤوال العر ، تماما 

رة ن _ برأ الشقير  _.  إن الهزمة في الوطن )3(عن الهزمة العس م ال 
ة في األمم المتحدة هي للمنتصرن،  معها انتصار في األمم المتحدة "... فإن الغل

اطل، والهزمة للمهزومين، انوا على  " ولو  انوا على ح   .)1(ولو 

م العري أثناء مؤتمر انتهت تجرة الشقير المؤلمة        مع أنظمة الح
لة..   م استقالته المشهودة.  وقد وصف هذه التجرة الطو الخرطوم وما تاله من تقد
امي وأعوامي في منظمة التحرر وفي عنقي ثالثة  المرة بهذه الكلمات: "قضيت أ

                                                           
مة الكبر  )1( ، ،الهز  .196، ص 2ج   مصدر ساب
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ها ثالثة عشر ملكاً  عشر حبالً  مس ساً  ،  قع المرء .  وما أشدّ ورئ ة في حل أن 
له أن  ى من ذلك  ون المتصارعون هم الملوك والرؤساء.  وأن الصراع حين 

ة فلسطين"تكو  ة قض .  وقد أصر على االستقالة، واعتذر عن عدم )2(ن الضح
لة مع الشعب الفلسطيني العودة قائال ست لي مش ، والمع الجماهير  : " ل

م لتي مع الملوك والرؤساء؛ أنا ال  ة...  إن مش وال  …نني العمل معهمالعر
ن العمل بدونهم لة" …م   وهذه هي المش

)3(.  
ل       ة: "من ح  رسها لألمة العر راته التي  تب الشقير في صدر مذ و

غضب حزن و ة أن  ، وأن تذهب نفسه حسرات؛ فإن األمة  عري، بل من واج
ا ارثتين: احتالل إسرائيلي ال حد لطغ ة ترزح اليوم تحت  م العر نه وعدوانه، وح

حشد الطاقات عبئ القدرات و ستطع أن يوحد الصفوف و ولعل   …عري لم 
ة أدهى من األولى وأمر" الكارثة   .)1(الثان
ة       ة على األمة العر ات المتوج وفي استعراض الشقير للمهام والمسؤول

ام الع ة والح مه على األنظمة العر رب: ".. سطر هذه الكلمات التي تلخص ح
م العري الذ قام في الوطن  التحديد الح م العري المعاصر، وأعني  وأنى للح
ة  ات الوطن قوم بهذه المسؤول العري منذ نشوء إسرائيل إلى يومنا هذا ، أن 

                                                           
مة،من ال )2( ، قمة إلى الهز  .300ص  مصدر ساب
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قاءه  دعم  الكبر وهو مشغول بنفسه، همه في ليله ونهاره أن يثبت وجوده، و
اب، وفي مقدمتها مصادر  ة، وسلب الشعب حقوقه مختلف األس ة الحرات األساس
رامة المواطن الفرد" ة، وٕاهدار    .)2(المدن
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ا و  ر مسعى برطان اكب الشقير والدة الجامعة منذ بدايتها، وهو يتذ
وقوف معها في الحرب ضد األلمان عن الجتذاب الرأ العري ودفع العرب لل

ة أحالم الوحد انطر مداع . لكن هذا *1941عام  إيدن ة عندهم بإصدار ب
انت مفقودة . وقد بذل  ا  حرك اهتمام الشعب ألن الثقة في برطان ان لم  الب

بيرًا في الدعوة إلى المشروع الذ تضمنه الكتاب األزرق  نور السعيد . **نشاطًا 
فا ، وناقشة في لشقير بنور السعيد والتقى ا م له في ح عد حفل تكرم أق

 وسأله عن مشروعه الذ يدعو إلقامة اتحاد فدرالي بين العراق وسورة الكبر 
من ة وال ان موقع السعود . وعن موقع مصر في هذا المشروع. فأجاب إن س

صلحون لشيءالدول ال ينفعون  فراعنة  ، أما الثالثة فأهلهاتين األوليين بدو ال 

                                                           
ة  1941صدر في أيلول /مايو  * اس م الروا الس ة للبرطاني تدع د وزر الخارج ه يؤ ، وف

ة بين ال ــــاد ة واالقتصـ ـــروع والثقاف د أن مشــ ــــتؤ ة سـ ومة البرطان علن أن الح ة ، و بلدان العر
ة. الموافقة العر حظى    في هذا الصدد 

 
ــمبر  ** ــ ــ ـــ ــ ــ سـ انون األول/د ــــعيد في  ـــــــ ــ رة التي تقدم بها نور السـ إلى وزر الدولة  1942المذ

قترح فيها أن تتحد ســــورة ولينان فلســــطين وشــــرقي األردن ، ثم تنضــــم ة في مصــــر   البرطان
عطي اليهود داخل  ة ) ، وعلى أن  ــعود ــ ــــر والســــ ــ عاد مصــ ــــــت العراق إلى هذا االتحاد ( مع اســ

ه االستقالل اإلدار .  االتحاد ش
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ة لوجب أن نم ان  رد الشقير  " لو فر هؤالء من العرو سك بهم لشيء . و
  .)1(حتى نعيدهم "

عد عام   ة  الشؤون العر ا  ، في حين  1943ثم تصاعد اهتمام برطان
ا أن الظروف قد  ان الشعور العري يتعاطف مع دول المحور . وقدرت برطان

ة لمعاودة ا حت مؤات ا أص صورة شاملة ، فأصدر أيدن في ش حث في الوحدة  ل
ة بين العرب لتعزز 1943فبراير / ل حر عين العطف إلى   تصرحا عبر النظر 

ذا انطلقت إشارة البدء بإنشاء  ة بينهم. وه اس ة أو الس ة والثقاف الوحدة االقتصاد
ا من ذ ان هدف برطان ة، و ة الثان في رأ  _لك الجامعة خالل الحرب العالم

ة. _ الشقير  ة الغر اس ة ، تحت شعار الوحدة ، لخدمة الس م   إنشاء منظمة إقل

س وزراء مصر  اشا مشاوراته إلقمصطفى  بدأ رئ امة الوحدة النحاس 
ة.  ع دول عر ندرة بين س ر القوتلي الشقير إلى اإلس س السور ش وأوفد الرئ

ص احثات إلى أن  ا من الم ون قر   ل الوفد السور الرسمي .ل

ل ثنائي ، وعلى خمس مراحل، في خرف        ش جرت مشاورات الوحدة هذه 
دأت المرحلة األولى بين الوفدين  1943 ندرة . و اإلس ادس   في قصر أنطون

اعدة بين وفد مصر حديث عهد  انت وجهات النظر مت المصر والعراقي . و
ة ، يتحدث عن " أم ة العر ين وفد عراقي يرد " مشروع"  القض ة ، و م" عر

                                                           
، ، حوار و أسرار )1(  .60ص   مصدر ساب
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ع  شمل جم م أوسع  حث في تنظ ا على ال الهالل الخصيب " وتجبره برطان
ة.   الدول العر

ان الوفد         ة بين الوفدين المصر واألردني . وقد  انت المرحلة الثان و
بر بين األردن وفلسطين وسورة ول ، يليها  بناناألردني يدعو إلى وحدة سورة 

من إلى ج ة وال ه مصر والعراق والسعود انب سورة الكبر اتحاد خماسي تدخل ف
سورة صغر بين األردن  وسورة ، يليها اتحاد مع فلسطين أو إلى  وحدة  

  ولبنان.

         . احثات بين الوفدين المصر والسعود ودارت المرحلة الثالثة من الم
ة  تر إرجاء موضوع الوحدة في _ لص الشقير آنذاكما استخ_انت السعود

الوقت الراهن ، ألنه يتعارض مع األوضاع القائمة ، وال تمانع في التعاون 
" اللذان  االقتصاد والثقافي . وأما مشروع " الهالل الخصيب وسورا الكبر

غداد وعمان ، فهما مرفوضان عندهما.   تطرحهما  

عة م       انت المرحلة الرا ع الوفد السور الذ أكد حماسة السورين للوحدة و
زة في دولة الوحدة  ، ، وٕاصرارهم على النظام الجمهور  ومة المر وٕايثارهم الح
أس في االتحاد.   ، فان تعذرت فال 
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اراً       خالصتها  وحمل الوفد اللبناني، في المرحلة األخيرة من المشاورات، أف
ع المحافظة على استقالل لبنان وض ة في التعاون مع جم ادته، والرغ مان س

ة. ة على أساس ذلك، وأبد تحفظه من الوحدة العر   األقطار العر

س  ة تقرره الذ رفعه إلى الرئ قول في نها ل ذلك دفع الشقير إلى أن 
ذا ترون فخامتكم أن مشاورات  عوث الشخصي: "وه صفته الم ر القوتلي  ش

ة قد تناو  ل شيء.. إالالوحدة العر ة" لت    .)1(الوحدة العر

ة بين رؤساء  1944بدأت في خرف عام       ة الرسم احثات الجماع الم
ين)،  من اللتين اكتفتا بإرسال (مندو ة وال ع، عدا السعود ة الس ومات العر الح

ان الشقير في مقاعد الوفد السور 1945وامتدت إلى شتاء عام  مت  .  و . وأق
عدها جلسات العملالحفالت ف ادس على شرف الوفود، وتوالت   ي قصر انطون

ة، على حد قول الشقي ة الوحدة العر ر "ثرثرة وصرصرة ال مثيل .  وواجهت قض
لغتين.. ف)2(لها" دين ي، ووجد أن الرؤساء يتكلمون بلسانين و تحدثون للصحافة مؤ

نا قولون في االجتماعات ما يخالف ذلك و ام الوحدة، و ة ق قضه.  وفي النها
زة للبالد  ومة مر عاد تأليف ح اشا أنه تقرر بإجماع اآلراء است أعلن النحاس 

                                                           
ة، )1( ، الجامعة العر  .80ص  مصدر ساب

،، حوار وأسرار )2(  .85ص  مصدر ساب
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عا ترد المحافظة على هذا  ل بلد، وهي جم استقالل  لها لمساسه  ة  العر
  االستقالل.

ة       انت العقدة في فاعل ة تكون أداة التعاون.  و ثم دار الحديث عن هيئة عر
غ مشروع ينص على قراراتها ة ص .  وهل تكون ملزمة أو غير ملزمة.  وفي النها

سمى مجلس  ون لهذه الجامعة مجلس  ة.. و أن "تؤلف جامعة الدول العر
ة.. وتكون قرارات قبل بها.." جامعة الدول العر   .)2(المجلس ملزمة لمن 

اً       ح االتفاق وش عد أن أص ... واسترضاء "ارتأ الرؤساء أن من الالئ و
ستمعوا إلى موسى العلمي ندرة للرأ العام العري   ، الذ وصل إلى اإلس

.  وألقى موسى )3(ي فلسطين" على حد قول الشقير موفدا من قبل األحزاب ف
سبب  اناً العلمي ب ة فلسطين، وأبرز الخطر الذ يتهددها  ه قض استعرض ف

مطا الهجرة واإلرهاب الصهيونيين المال ، وتقدم  لب شعب فلسطين لمساندته 
عد  ة فلسطين... ولمس الشقير من واقع ما جر  والسالح حفاظا على عرو
ة المعروفة. غير الوعود اإلنشائ   لمة العلمي أن أحدا لم يتعرض لهذه المطالب 

                                                           
ة، )2( ، الجامعة العر  .19ص  مصدر ساب

، ،حوار وأسرار )3(   .93ص   مصدر ساب
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اشا       ة المستقلة  _اقترح النحاس  عد الموافقة على إنشاء جامعة الدول العر
عهد _ ول يتضمن ميثاق الجامعة ونظامها أن  ة وضع بروتو  . إلى لجنة فرع

ه،  ة ووافقت عل ه اللجنة الفرع ول جاهزا، أعدته مصر، ونظرت ف ان البروتو و
ه يوم  ع عل ر  7وحددت موعد التوق ع 1944تشرن أول/أكتو . وتم حفل التوق

ا ح ندرة) وس هتاف الجماهير  ة، في جامعة فاروق األول (اإلس ة الوحدة العر
ول في نظر  عد ما تكون عن هذا البروتو انت أ أن الوحدة  وهي ال تدر 

.   الشقير

صفته  14/2/1945وحضر الشقير في       ، و ة السور مع وزر الخارج
س السور  عوث الرئ ، إلقراره من قبل المؤتمر  ، اجتماع اللجنة التحضيرة م

دا للشقير  العري العام س وزراء مصر الجديد مصطفى  _.  و من خطاب رئ
اشا  س في ذهن  _فهمي النقراشي  نظام أساسي، ل ة،  أن موضوع الوحدة العر

ة، وعن التعاون بينها،  المسؤولين، فقد تحدث النقراشي عن اتحاد الشعوب العر
ة المتحدة في الجامعة.   وعن الدول العر

ة تمثيل فلسطين، وفي اللجنة التحضيرة طال األخذ و       الرد في موضوع شرع
ة، أم  حضر بها موسى العلمي، وهل هي صفة شخص وطرقته، والصفة التي 

ة.. صفته مندوب فلسطين، ان عدد غير قليل)1(أو ممثل األحزاب الفلسطين  .  و

                                                           
، ،حوار وأسرار )1(  .100-98 ص ص مصدر ساب
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قول الشقير  _من الساسة العرب  ا  _ما  موزعي الوالء والصداقة بين برطان
ا وفرنسا .. لهذا رسا االتفاق على أن يدعى موسى العلمي "بال صفة وال  وأمر

ون الحضور استشارا، حتى ال  أن  عنوان".  وٕارضاء لوفد لبنان الذ طالب 
ة أن هذه الدعوة استثناء  طب مثل ذلك على الجزائر ومراكش، أكدت الوفود العر

ذلك اطمأن الوفد اللب ة فلسطين الخاصة.  و ناني إلى أن المصلحة يرجع إلى أهم
ة لن تمس.   الفرنس

حث مشروع الميثاق ست عشرة جلسة       بلغ عدد جلسات اللجنة التحضيرة ل
، وانتهت الوفود إلى مشروع ميثاق 1945امتدت حتى األول من آذار/مارس 

فلسطين، واآلخر  22الجامعة المؤلف من  مادة مع ملحقين، أحدهما خاص 
ة غي البالد العر ه إلى الوفود خاص  انت ترد ف ر المستقلة.  وفي الوقت الذ 

ة وثائ  ات المتحدة األمر الوحدة، أرسلت الوال ات الكثيرة التي تطالب  البرق
س (الخاصة بإنشاء منظمة األمم المتحدة) لالهتداء بها في وضع  ارتون أو دوم

ة الميثاق م ة أو  .. أ في إقامة منظمة إقل   اتحاد عري... ال وحدة عر

ة في       ل هيئة تحضيرة عامة،  17/3/1945تكاملت الوفود العر على ش
س وزراء  ان خطاب رئ بيرا في سرا الزغفران.  و ا  وشهدت القاهرة تجمعا عر
ة الرأ العام العري في  مصر محاولة للتوفي بين مشروع ميثاق الجامعة ورغ

ان يتولى الدفاع عن  أنه  ة الرأ الوحدة، و ة أمام غض ومات العر الح
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ر  حاته تستن ذلك "العمل  _على حد قول الشقير  _العري.. الذ تعالت ص
  .)1(العري الهزل تحت ستار الوحدة"

، وانتهى المشروع، واقترحت مصر  فرغت اللجنة التحضيرة من تالوة المواد     
ة، اشا أمينا عاما للجامعة العر  22/3/1945وتحدد يوم  عبد الرحمن عزام 

ع الميثاق.  ل مؤتمر عري عام لتوق موعدا الجتماع اللجنة التحضيرة على ش
لمات ه من  سخرة مرة، هذا الحفل وما ألقي ف  ، "أجاد فيها   وصف الشقير

اء، وما أفادوا" ة على)2(الخط ال رؤساء الوفود العر "السجل المفتوح الدفين"  ، وٕاق
ب ليوقعوا ميثاق ا ذلك، شهد "والدة" الجامعة.. ور وماتهم.  و ة عن ح ا لجامعة ن

ة.  وقد  اة الوحدة العر ح اشا، وس هتاف الجماهير الغافلة  ارة مع عزام  الس
ة األمل فيها، قال  ة حوار حول الجامعة، وخي ين أمين الجامعة العر دار بينه و

ة ة ما قاله خالله: "لست أطمع في قلالشقير في جم زة عر ومة مر ام ح
ل  رس التجزئة، وأرسى قواعد االنفصال في  اآلن، ولكن ميثاق الجامعة قد 
ادة واالستقالل،  ل نشاطات الجامعة قائمة على أساس الس نصوص الميثاق.  و
ليز  أ على أساس التجزئة واالنفصال.  والقرارات غير ملزمة.  وال أظن اإلن

ان رد الشقير )1(لهم، وشرا من هذه علينا!!"هذه يردون جامعة خيرا من  ، و
                                                           

، ،حوار وأسرار )1(  .106ص   مصدر ساب

 .108ص  نفسه،المصدر  )2(
 
،، حوار وأسرار )1(  .110ص  مصدر ساب
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النظر إلى الجامعة على أنها خطوة  عدم التشاؤم، و اه  اشا إ على دعوة عزام 
ان رده:    .)2("إنها خطوة.. ولكن إلى الوراء"أولى.. يرجى أن تعقبها خطوات.. 

ل لنشأة الجامعة ا      ان هدف الشقير من السرد التارخي الطو ة لقد  لعر
ل،  سات والدتها، فقد حققت الجامعة التي قامت بهذا الش ه النقد لمال هو توج
ان يراود مخيلتها في مطلع القرن العشرن،  ما  ة حلما قد اسة البرطان للس
ات  يف تسللت الرغ ، بوضوح،  وقدمت لها الخط الالزمة لذلك.  وأظهر الشقير

ة ات األمر ة والتمن إلى الجامعة  _قصد أو عن غير قصد  عن _ البرطان
لها، وميثاقها، ومنهجها، فجاءت هذه الجامعة تكرسا للتجزئة  ة.. في ه العر

  واالنفصال.. في ثوب شرعي قانوني.

عود الشقير أخيراً      عتذر عن ذلك  إلى شيء من االعتدال.. أو اإلشفاق و ، و
انت ة القائمة آنذاك، وما  اسي  أوضاع الدول العر شه من تخلف س تع

قول: "الجامعة  ، و انت ترزح تحته من نفوذ استعمار ، وما  واجتماعي واقتصاد
ة ما أنشئت يومئذ العر ة في مجموعها. ،    ، هي حصيلة القدرة العر

                                                           
 نفسه.المصدر  )2(
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قتها، لم أو    ما هي على حق ة بين (تلك ) الدول،  ام وحدة عر ن له ن ق
  .)1(ح من النجاح اال قليل"

ة صفحة غير ولكن       ا في إنشاء الجامعة العر ا وأمر ان دور برطان ، إذا 
ان في ة، في رأ  مقدور مشرقة في تارخنا العري الحديث، فان  الدول العر

ة، أن تطو هذه  بر في األمة العر عد أن حدثت متغيرات  الشقير ، و
ة  1945الصفحة، وأن تخرج من قيود الجامعة التي وضعت عام  إلى آفاق  رح

، واكثر تعبيرا عن  ا أشد وأقو اس من العمل العري الخالق، وتوجد نظاما س
س هذا الطلب  ا؛  ففي التارخ  _عنده  _آمالها ومصالحها، ول ا أو صع أمرا غر

اسي الحديث أمثلة لشعوب مستضعفة، استطاعت أن تخرج على إرادة الدول  الس
اتها القو  ة من جديد.الكبر لتؤسس ح   م

مة هذا الحدث في تارخ        له، ال يبخس الشقير ق وعلى الرغم من ذلك 
ات  نشوئها  ة ، مهما قيل في خلف ام جامعة الدول العر ة،" إن مجرد ق األمة العر
عتبر أكبر حدث في التارخ العري  ا ،  ا أو إيجا ونشاطاتها وٕانجازاتها ، سل

ةووجود الجامع ...المعاصر اسي  ، حد ذاته ،ة العر ان الس هو تعبير عن الك

                                                           

ة )1( ،، الجامعة العر   .111ص مصدر ساب
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ة، رغما عن أن الجامعة لم تحق الكثير من  والقومي والحضار لألمة العر
ة   ..."…طموحات األمة العر

  
  

  نـمآخذ ومطاع
  

لة  ة، وعمل فيها سنوات طو ه تكسبأشهد الشقير والدة الجامعة العر
ل خفمعر  قة  ع جوانب الضعف فيها.  ورأ فيها ها، وٕادراااة  دق ا لجم كا واع

عة ألمانيها ة ، وض ة آلمال األمة العر ع التي  خي أن السنوات الس ، واعترف 
انت بال فائدة، إذ دخل إليها وخرج منها دون أن ينجز سو تعيين  قضاها فيها 

عض الدراسات.  وقد تناثرت مالحظاته ومآخذه عل  ىعض الموظفين ، وٕاعداد 
تاب مستقلالجامعة في  لها ، وخصها  ه  ه لوالدتها ونموها ،  )1(ت عرض ف

ح جوانب الضعف فيها، ثم رسم رها. خطة وأسهب في توض   إلصالحها وتطو

                                                           

ي )1( ة،  ةالجامعة العر ح عر ، ؟ف تص اعة والنشر   مصدر ساب دار بو سالمة  للط

  .1979والتوزع، تونس 



  
  
  
  
  
  
  
 

559

ثيرة متعددة، في مقدمتها العيوب التي تؤخذ على الميثاق.        انت المآخذ  و
قم على أساس الوحد ة لم  ة، بل على أساس التعاون فان ميثاق الجامعة العر

ة أو  ر لألمة العر ه ذ ة، أو يوجد ف ر لألمة العر ه ذ ، وال يوجد ف والتنسي
ة. ة والبالد العر   الوطن العري، بل للدول العر

ادة التامة،        رة االستقالل المطل والس ه، تأكيد ف ومن قيود الميثاق، أو عيو
ان ولهذا نص الميثاق على أن القرارا  ، ت غير ملزمة.  وفي رأ الشقير

ة  ول أفضل من الميثاق ينص على أن التعاون بين الدول أكثر وحدو البروتو
ل إمن الميثاق.   حسب نظام  ن الميثاق ينص على أن التعاون بين الدول قائم 

سواء أكانت بإجماع _لها ، وعلى أن تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ادولة وأحو 
أ عض  _غلبيتهااألصوات أم  ة ما عدا  ل دولة وفقا لنظمها األساس عود إلى 

ة الجامعة  شؤون الموظفين في األمانة العامة، وميزان األمور اإلدارة التي تتصل 
ة " سجينة الميثاق ذا فإن الجامعة العر ة وه األغلب والجامعة  ...، فإنها نافذة 

لما  القيود واألغالل  سيران    .)1(ت دورة من دورات الجامعة"انعقدوالميثاق 

ة" جعل عنوانه "جامعة        ه "الجامعة العر تا ناقش الشقير في فصل من  و
ة، وميثاق من غير أخالق"بال ة. )1( شخص ة الجامعة مناقشة قانون ، ماه

                                                           
 
ة )1( ،، الجامعة العر  .117ص مصدر ساب
 .142 – 131ص نفسه، صالمصدر  )2(
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ة  ة ؛  فهي_يراها ما  _فالجامعة العر ست لها هو ة  ل ست دولة وحدو أو  ،ل
ة ترطها معاهدة . جمع ، بل اتحاد الميثاق اتفاق دولي مثل أ إتفاق  إنة دول

تجاه األمم المتحدة أعلى مستو من التزامات  دولي آخر ، بل إن التزامات الدول
ة" والقانون  ة" وميثاقها "معاهدة دول ة تجاه الجامعة . فالجامعة إذا "دول الدول العر

م وجودها واختصاصها هو " القانون  ح الدولي العام" . وال ينص الميثاق  الذ  
ة الجامعة وشخص لمة عن المواطنها القانيتعلى هو ه  س ف ة ، ول  العري ون

ما في ميثاق األمم المتحدة . ة ،  جماعة إنسان ثم إن الجامعة  ، أو عن األمة 
هيئة األمم المتحدة . وال تعترف  ة  ال تملك مؤسسات ومنظمات في البالد العر

ما أن الجامعة ال تملكالمنظم ة ،  م الجامعة منظمة إقل ة  ة ذات ة الدول  شخص
س ألمي ة ، ول ة واألهداف القوم مة تؤهلها لتحقي األغراض التعاون ها العام نق

  اختصاصات هامة ، وما هو إال رجل إدار فحسب.

ة للميثاق، إلى       ة التحليل عد هذه الوقفة القانون لتفت الشقير ،  أن مواقف و
ان في رأس هذه المواقف: ة ، ليبين جوانب الخطأ فيها.  و ة العمل   الجامعة العر

  

ة فلسطين 1 ة من قض   : 1948 – 1945)  موقف الجامعة العر

ة في تلك الفترة المصيرة        عيدا عن أوسا الجامعة العر ن الشقير  لم 
ةالح ة الفلسطين فلسطين  في فرد نص خاص . وقد أاسمة من تارخ القض
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ندرة ول اإلس ة بروتو ملح في الميثاق، استجا ما خصت فلسطين   ،
اإلضافة إلى تل عامة، والشعب الفلسطيني بخاصة.  و تطلعات الشعب العري 

ة  ان مؤسسو الجامعة أنفسهم من الجيل الذ واكب القض ة ،  تلك االستجا
ة الصهيو  ة ، ولمس نشا الحر ة مع الفلسطين ة الثان ة خالل الحرب العالم ن

ي ، وتصاعد اإلرهاب  الصهيوني.  اد التأييد البرطاني األمر   ازد

ة        ة لم تسلك السبيل المأمول منها، ولم تتخذ خطة عمل لكن الجامعة العر
ا  ا وأمر لمواجهة الخطر واإلرهاب، بل لجأت إلى أسلوب الصداقة مع برطان

ا للوصول إل ام دولة سع ان ق انت في تلك الفترة تستعيد إم ى حل معقول. و
ة، غافلة  متغافلة عن تصاعد الخطر الصهيوني، وجاهلة أو متجاهلة  أويهود

ة . ة الحاسمة القر ة استعدادا للمعر انت تعدها الجماعات الصهيون   القوة التي 

ة التي اختارت المسعى الس       اسي دون العمل وتمثلت جهود الجامعة العر
لو  _ المثمر في مؤتمر قمة أنشاص الذ انعقد للرد على قرارات اللجنة األن

ة عام  ين شعب 1946أمر عمل الملوك والرؤساء على تم .  فبدال من أن 
ه، اتجهت الجهود وجهة  م الشعب الفلسطيني وتدر فلسطين من الصمود، بتنظ

اس ضا في قرا ةالمساعي الس رات مؤتمر بلودان في العام نفسه ، .  وتمثلت أ
ا.  وأما ما جاء  ا وأمر ة لد برطان اس اب بذل المساعي الس والتي تدخل في 
ا ، أو  ا برطان ة مع أمر قطع العالقات العر في القرارات السرة من تهديد 

ة، فلم يتعد حدود الكال ة في البالد العر ة والبرطان ازات األمر م ضرب االمت
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ان مدعاة للسخرة. إل نشطت  1946وفي النصف الثاني من عام ى التنفيذ، و
ة فلسطين ،  قض رات والدراسات المتعلقة  ة في إعداد المذ الجامعة العر

ت في مؤتمر لندن.   واشتر

، هو أنها  إ       ة في تلك الفترة، في رأ الشقير ن أكبر أخطاء الجامعة العر
مأله اليهود ، والتفتت إلى "الدولتين لم تعبئ الميدان الع ته فارغا،  ر ، وتر س

ة  اد الدول ا، تناشدهما إال تقدما على انتهاك الم ا وأمر قتين" برطان الصد
  واغتصاب ح العرب.

ة آنذاك نطاق االحتجاج والدعوة إلى تلم        تجاوز قرارات الجامعة العر
المال  ، والكالم اإلنشائي عن العزم على الدفاع اإلسراع لمساعدة عرب فلسطين 

انت الخالفات تحتدم  ة فلسطين . و عرو م والتمسك  ورفض أ مشروع للتقس
وضرورة تنفيذها  …داخل مجلس الجامعة حول تنفيذ قرارات مؤتمر بلودان السرة

انت  ام :"الجامعة  ة في تلك األ قول الشقير في وصف حال الجامعة العر  .
ة  خر..في واد آ اسة المحاور تمزقها من الداخل، والتصرحات العر انت س و

ا من الدخان، لتع قة عن عيون الجماهير"تنطل سحا   .)1(طي الحق

                                                           
عون عاما  )1( ،، أر   .281ص مصدر ساب
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ا عزمها على التخلي عن        ولما ازدادت خطورة األحداث، وأعلنت برطان
ة دور ضاالنتداب، وٕاحالة الق ة لها في ة إلى األمم المتحدة عقدت الجامعة العر

األمم  ، ودارت المداوالت في مجلس الجامعة حول اختصاص1947آذار/مارس
النظر ة للوفود ف المتحدة  ة فلسطين، وفي لقاءات لجنة التحقي الدول ي قض

ة في صوفر لم تقدم الجامعة ة العر انت  العر ذلك  ة. و انات اإلنشائ سو الب
ة للجامعة في أيلو  اس ة  1947ل قرارات اللجنة الس عد تقرر لجنة التحقي الدول

ة من أجل  م،  مشابهة، من بينها الدعوة إلى تأليف لجنة فن التقس الذ أوصى 
انت األحداث تساب الزمن،  المال والسالح، في  وقت  إمداد شعب فلسطين 

ة ال تنتظر مثل هذه القرارات الم انت المعر بها المتسارع.تو   خلفة عن ر

وج        سبب موقفها في اجتماع مجلسها و ة  ه الشقير النقد إلى الجامعة العر
م وسماع  ة في األمم المتحدة لمناهضة التقس ة الستكمال الخطة العر في عال
رة الذ بين خطورة الموقف وضرورة حشد الطاقات  ة العس تقرر اللجنة الفن

حتاج إل ما  ة ، وٕامداد شعب فلسطين  رة العر ر العس ه من عون عس
اغات  ص رة ، واكتفت  ، ألن الجامعة لم تفعل شيئا لقرارات اللجنة العس وماد
ن  رة على حدود فلسطين، ولم  اجات العس عامة وقرارات مائعة  عن االحت

عني الدخول في الحرب. ة    حشد الجيوش العر

ما        ة ف ة المسؤول حمل الشقير الجامعة العر هآو األحداث في تلك  لت إل
ا  ا وأمر اسة التقرب من برطان سبب استمرارها في االعتماد على س ة   …الحق
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ة..دون  ا ا الدول االشتراك مة على الرغم من معارضة أمر ة على مح لقض
ة،  م العدل الدول ت على مشروع التقس  26/11/1947ومعارضتها إجراء التصو

رة الثلثين في ذلك  اليوم ، وعلى الرغم خوفا من عدم حصول المشروع على أكث
ا على عدد من الدول لتأمين أكثرة   من اإلرهاب والضغ اللذين مارستهما أمر

ة في  29/11/1947الثلثين يوم  ة للجامعة العر اس . لقد اجتمعت اللجنة الس
سمبر  م.. 1947انون األول/د اناً  للنظر في قرار التقس في الوقت  ..وأصدرت ب

التزاماتها،  ة الجامعة الوفاء  انت المظاهرات تعم الوطن العري، مطال الذ 
  وتنفيذ قرارات مؤتمرها.

قف الشقير عند حرب        ة فيها، 1948و تساءل عن معنى الهزمة العر ، و
ة  بينّ يف ة، وهزمتها التي تحملت األمة العر انت حرب الجامعة العر أنها 

ع ة نتائجها. ولقد ض ة،   _في رأ الشقير  _ت الجامعة العر خمس فرص ذهب
ن  م ان  التالي  ن أن تغير نتيجة الحرب، و م   ال توجد إسرائيل لوالأان 

عها" عد تصاعد أعمال النضال الفلسطيني الذ )1(تضي انت الفرصة األولى  .  و
م، فقد أصاب أم ا القل ان يدعمه المتطوعون العرب إثر صدور قرار التقس ر

ة على مصير اليهود في فلسطين، حتى أنها  م، والخش على مصير مشروع التقس
ة على فلسطين لتوطيد السالم ،  ة دول استها، وأخذت بإقامة وصا عدلت س
سان/أبرل  م. وصدر قرار مجلس األمن في األول من ن وطلبت وقف تنفيذ التقس

                                                           
ة  )1( ، ،الجامعة العر   .266-236صص    مصدر ساب

 



  
  
  
  
  
  
  
 

565

حث في مس 1948 ة لل ومة فلسطين المقبلة..يدعو لعقد دورة استثنائ أ  ألة ح
ة دأت الجمع م . و  فعال تناقش مبدأ قرار العامة  أعادت النظر في مشروع التقس

قى ؟ م ؛هل يزول أو ي ة مشروعاً  التقس ات المتحدة األمر  وطرحت الوال
ان التراجع  ذا  ة لتنفيذه .  وه ة على فلسطين وتأليف قوة دول ة الدول للوصا

ي عن ة  األمر ه الحملة الصهيون م، في الوقت الذ اشتدت ف قرار التقس
م. وٕاال أن دول الجامعة  قرار التقس ة إلى التمسك  المناهضة لهذا التراجع والداع
ة  ة، وأصدرت أثناء مناقشة مجلس األمن للقض عت الفرصة التارخ ة ض العر

ة  ار /مايو  ،على أساس الوصا ول الجيوش ، تصرحات حول دخ 1948في أ
ة، ة، واقترح العر ات المتحدة إلى التوقف عن موضوع الوصا  تمما دفع الوال

ة _ م ام إسرائيل _ تعيين وس دولي ع دخول الجيوش العر فلسطين واعالن ق
ة  ة .ولو أن الجامعة العر ة سلم السالح، مهمته إيجاد تسو أمدت الفلسطيني 

ة، ونفذت قراراتها، لحملت األمم المتح ة الدول دة على المضي في موضوع الوصا
  في رأ الشقير .

ة فهي دعم        ة التي أضاعتها الجامعة العر ة الثان أما الفرصة الذهب
ة في القدس الجديدة.  فقد وافقت الجامعة في  اء اليهود الحصار العري لألح

ار/مايو  ع من أ اطؤ في على الهدنة في القدس، ثم حدث  1948اليوم السا ت
ة من فك الحصار. نت القوات الصهيون السالح، فتم د المناضلين العرب    تزو
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ة، وهما تقاعس        عة مشابهتين للفرصة الثان انت الفرصتان الثالثة والرا و
السالح،  م ا  طين بتل أبيب، وعرب ع افا المح أد  امالجامعة عن مد عرب 

بر تجمع يهود في تل أبيب، وسق الجليل سقو هاتين المدينتين،  وأنقذ أك إلى
ا. عد سقو ع   الغري بيد اليهود 

انت حين واف        ة  والفرصة الخامسة واألخيرة التي فوتتها الجامعة العر
ار  ة يوم الخامس عشر من أ عد دخول الجيوش العر العرب على الهدنة األولى 

ام األولى ل1948 ان سير الحرب في األ مصلحة العرب، حتى إن اليهود . لقد 
حثون عن م، و ون في جدو التقس ش وتدخل مجلس حل معقول.  أنفسهم بدأوا 

. 27/5/1948األمن لوقف الحرب وٕاعالن هدنة مؤقتة ، وأصدر قرارا بذلك في 
ة في  ة للجامعة العر اس  القادة  ، و قدم11/6/1948واجتمعت اللجنة الس

ر انواالعس ر  ون تقاررهم و في مصلحة  ال يرون قبول الهدنة ألن الوضع العس
ة  العرب . وارتفعت أصوات معارضة تحذر من قبول الهدنة،  لكن الجامعة العر

ا ، فقبلت الهدنة  _على حد قول الشقير  _ ا وأمر انت تحمل ضغو برطان
وارث. ان من  ان ما    .. و

ة خالل ن هذه الفرص الخمس التي أضاعتها الجا       عام  بر حامعة العر
ة، وتجنب األمة  1948 ة للقضاء على الدولة اليهود اف  ، انت، برأ الشقير

انت حرب  ة، لقد  ة الكوارث التال ة، 1948العر ، عنده هي حرب الجامعة العر
ة خالل جيل واحد، فإنها  أما الحروب الثالثة األخر التي واجهت الجامعة العر
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ة ن ع قد " غابت  ، وابتعدت عن 1967، وتفرجت على الثالثة  1956الثان
عة ة حزنا في نظر الشقير أن )1("1937 الرا رات الجامعة العر . ولعل أشد ذ

ان ذلك 1967األمين العام للجامعة لم يدع إلى المؤتمر قمة الخرطوم عام  ، ف
اس سة س رة"ن سات العس فت إلى الن   .)2(ة أض

  

ة في الخمسيناتالجامعة وال) 2 ا العر   قضا
ة في        ا العر ينتقد الشقير أسلوب الجامعة في معالجة عدد من القضا

م ان الوطن العري ، في مشرقه وفي مغره، ثائرا على الح  الخمسينات ، حين 
  .األجنبي

ة   الجامعة لقد راحت ة الاله ا العر ة تراقب، وتعالج مختلف القضا العر
.  من األمثلة التي )2(ى االستجداء  منها إلى النضال"زلة، أقرب إل"معالجة ه

ة  قدمها الشقير للتدليل على تقصير الجامعة موضوع التعوضات األلمان
ا   تقدع فقد إلسرائيل.  اس ا س الجامعة االجتماعات تحت شعار مقاطعة ألمان

م  ح ا.  وشهد الشقير هذه االجتماعات،  ا وثقاف ة، واقتصاد في الجامعة العر

                                                           
ة )1( ، مصدر ،الجامعة العر  .42ص  ساب

، ،حوار وأسرار ) 2(  .123ص  مصدر ساب

عون عاما، )1( ، أر  .364ص  مصدر ساب
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فة تحث على المقاطعة تعطى للصحف..   ة عن شهد تصرحات عر ان  ف
ا  سمع في الجلسات المغلقة آراء تعلن عجزها عن المقاطعة. أما في قضا و
ن لها معنى  ارات مدبجة لم  انت الجامعة تصدر "ع المغرب العري فقد 

ن لها مضمون يتجاو  انت مقترة على صعيد )2("ز حدود الكالمعملي، ولم  ، و
الح  رمة على الصعيد الكالمي.  و ة لطالب الجزائر مثال،  المساعدة الماد
ادر إلى العمل من نفسها، بل تنصاع للرأ العام  انت ال ت الشقير أن الجامعة 
ا تونس والجزائر ومراكش  تها.  من أمثلة ذلك قرار عرض قضا العري في حر

وجه على األمم المتحد عد تصاعد النضال في تلك األقطار.  و ة، الذ جاء 
ة الجزائرة أمام األمم  سبب ترددها في عرض القض الشقير نقدا مؤلما للجامعة 

ة، وٕاصدارها في  طرقة إنسان ة  /  9المتحدة، وعزمها على السير في هذه القض
دعو إلى 1953/  4 منطقها الضعيف، و "أن تثار  قرارا هزال مرتجفا ينبئ 

عة لألمم المتحدة قي دورتها المقبلة، و  ة الجزائر أمام اللجنة الثالثة التا وصي قض
ة،   ةأن تبذل المساعي، منذ اآلن، لد لجن حث هذه القض حقوق اإلنسان للتمهيد ل

ن من   .)1(إثارتها أمام اللجنة الثالثة" للتم

  
ة: ) 3   موقف الجامعة من الخالفات العر

                                                           
  .366ص  نفسه،المصدر  )2(
عون عاما )1( ، ،أر  .367ص  مصدر ساب
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حث  مستقالً  ير فصالً يخصص الشق ة) ل ه (الجامعة العر تا في 
ه، هي جامعة ة، برأ ة.  فالجامعة العر  قصور الجامعة في مسألة الخالفات العر

انت له ل للعري إن  ة في الجامعة.  خالفات ال جامعة تضامن ووفاق.  والو قض
اها، ا قة لخ قة بها ومعرفة دق ع بال مشاكله"ه نأل وهو ير ذلك عن خبرة عم ا س

  . )2(سنوات عجاف" على حد قوله

ة في إطار التنسي والتعاون، ولم تكن أداة تقدم       لقد قصرت الجامعة العر
اب  انت دائما تخفي أس وتوحيد، بل مسرح خالف وصراع.  يزاد على ذلك أنها 

ن الصراع عن الرأ العري العام.  إن نصوص ميثاق الجامعة رخوة لينة في شأ
س شجع على الصراع والخالف. فيها الخالفات وحسمها، ول ام رادعة، مما    أح

ة: الخالف السور       ومن أهم الصراعات التي امتحنت بها الجامعة العر
ة إلى األردن، والنزاع بين 1949اللبناني عام  ، والخالف حول ضم الضفة الغر

ة المتحدة ولبنان في  ، واألزمة بين الجمهورة1958مصر والسودان عام  العر
ت والعراق عام  ، والنزاع بين دمش والقاهرة 1961العام نفسه، واألزمة بين الكو

من عام  1961عد االنفصال عام  ، والخالف بين الجزائر 1962، وأزمة ال
ة منذ عام 1963والمغرب على الحدود عام  لة الصحراء المغر  1964، ومش

ة في لبنان.  لقد بين الجارات الثالث الم ا والجزائر، والحرب األهل غرب ومورتان

                                                           
 .424ص  نفسه،المصدر  )2(

 



  
  
  
  
  
  
  
 

570

ة لقرارات مجلس الجامعة، وموضوع  أثارت هذه الخالفات مسألة القوة اإللزام
شفت ضعف الجامعة في ميثاقها ومؤسساتها، وعجزها عن  أكمله، و الميثاق 

ة إلى االلتجاء إلى مجلس ا ان يدفع الدول العر ألمن أو إيجاد حل عري، مما 
اختصاصات الردع  ض مجلس الجامعة  ة.  وأكدت ضرورة تفو إلى جهات أجنب
ة.  لقد  ة في الجوانب القانون مة عدل عر والعقاب، والحاجة إلى إيجاد مح
ة،  قاف الحروب بين الدول العر ة في حل النزاعات، وٕا أخفقت الجامعة العر

فة أنها ال تصلح أداة ل ة.وأثبتت مواقفها الضع ة الخالفات العر   تسو

قترح الشقير  ة  _و ات  _في مجال استعراض هذه الخالفات العر توص
ة  مة عدل عر ة، منها إنشاء مح ن الجامعة من معالجه الخالفات العر تم
ة وحدها، ال األمم ة، وٕاعطاء مؤسسات الجامعة العر  تنظر في الخالفات العر

ة، وٕاعطاء مؤسسات الجامعة في المتحدة، اختصاص النظر في الخال فات العر
ة غير المتورطة في النزا  ة الدول العر مطال ع حاالت النزاع المسلح االختصاص 

رة تكون قوة سال اتفرز قوات عس ات  التوصل  م.  ومن هذه التوص إلى التسو
حة ال ة والوقائع الصح اد القوم ة المتنازعة على أساس الم  بين الدول العر
ة السرة، وأال تقل اختصاصات الجامعة عن اختصاص  عن طر الدبلوماس
ة، وأن تكون اإلجراءات التي تملكها  األمم المتحدة في معالجة الخالفات العر

ادرة. ع السرعة والم طا   الجامعة متسمة 
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  الجامعة واإلعالم:) 4

ا      ة  على مر السنين إنشاء م ة في عدد لقد حاولت الجامعة العر تب إعالم
قيت  اتب  ة، ولكن هذه الم مقيدة، لم _في رأ الشقير  _من العواصم العالم

الح مؤثراً  تستطع أن تؤد دوراً  ك عن التصد لإلعالم اإلسرائيلي.  و .  ناه
ع الجامعة ضخامة، من حيث  ان من أكثر مواض الشقير أن موضوع اإلعالم 

فض إلى انعقاد المؤتمرات وٕاعداد الدر  له لم  اسات وتقارر الخبراء.  لكن ذلك 
عطي على ذلك أمثلة تثبت هذا التقصير؛ فالمواطن العري  ر.  وهو  نتيجة تذ
ة، أو  ة عن الجامعة العر اللغات الح ا جيدا  تا ع أن يجد ثالثين  ستط ال 

عثر على عشرة ع أن  ستط ذلك ال  ة.   ة ، أو الوحدة العر ة العر أفالم  القض
ة.  وفي  ة لألمة العر اة االجتماع ة جيدة عن الوطن العري وعن الح سينمائ
ة محاضرن، عرا أو أجانب،  الخارج ال يجد المواطن العري أن للجامعة العر
صورة  ة العامة،  ة، يخطبون في الجامعات والكنائس واألند فاءات عال ذو 

ات ال ت ات صغيرة في مختلف شؤون غير متقطعة، أو أن لها في الم تي عامة 
ة.  وفي داخل الوطن العر  قة علم صورة ش ة  تو ة، م س األمة العر ي، ل
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له، تثقف اإلنسان  للجامعة مجلة أو جردة منتشرة على صعيد الوطن العري 
ذلك  ة.   ة واالجتماع ة والثقاف ة واالقتصاد اس ا العرب العامة الس قضا العري 

س لها إذ رن العرب، وتخاطب اإلنسان ل اعة خاصة بها ، تكون ملتقى المف
ة، وت اه القوم عاد قضا ة بلغاتها العري، وتعرفه أ   .)1(خاطب الشعوب األجنب

ة       ة غن اء، فاألمة العر انات موجودة ومتوافرة لكل هذه األش إن اإلم
، تراثها الحضار ة، و ثرواتها الماد رة، و وهي قادرة أن تحق  هذه  فاءاتها الف

ت  ة تر ة بنجاح وسهولة، لكن الجامعة العر ة األساس اإلنجازات اإلعالم
ي.   قيود الروتين في مواجهة اإلعالم الصهيوني الدينام بال  اإلعالم العري م

ة تجد نفسها أمام واقع حزن مخيف، فان خمس  وثالثين عاماً  ا"إن األمة العر
ة، قد جعلت اإلنسان العري في من عمر الجامعة ال أوضاعها االنفصال ة،  عر

عاني التمزق الروحي  ه الدعوات المتعددة، فراح  حالة من الفراغ القومي، تتجاذ
ة  حنا في حاجة إلى إعالم عري موجه إلى األمة العر ، وأص ر اع الف والض

ه والتسديد"ععمل أوال،    .)2(لى الترشيد والتوج
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ة الوحدة: الجامعة) 5   وقض

انت خاطئة، فقد قامت على التنسي       ة الجامعة  ير الشقير أن بدا
ة بنص ميثاقها  لمات أخر هي منظمة انفصال والتعاون ال على الوحدة، أو 
ل دولة.  لقد أخطأ مؤسسو الجامعة إذ اعتبروها  الذ أعلن احترام استقالل 

م ة، ألن المنظمة االقل م ة ال تقوم في أمة واحدة، بل تقوم في منطقة منظمة إقل
ام منظمة  فرض ق ان الواجب القومي  ة واحدة، تجمع دوال متعددة.  و جغراف

ة، فيها سمات الوحدة.   قوم

وقد أخطأت الجامعة بإنشاء منظمات متخصصة على نحو ما فعلت األمم      
ان تعدد المنظمات  الت المستجدة، و ة صورة المتحدة، لمواجهة المش العر

ة،  ما في األمور االقتصاد للتفتت العري.  لقد تداخلت االختصاصات، وال س
ة. ، والتنفيذ والمحاس   من دون وجود أداة للتنسي

معاهدة الدفاع       ة،  نتقد الشقير المعاهدات الموقعة بين الدول العر و
غتها تدين  ر أن ص ، و القصور، المشترك ومعاهدة التعاون االقتصاد الجامعة 

وجه النقد إلى الجامعة لضعفها في الميدان  عدم االلتزام.  و ة  وتدين الدول العر
ة موحدة، بل تعددت األجهزة ، فحتى اآلن، لم توضع خطة اقتصاد  االقتصاد
ة  ة.  وفي مجال المقارنة بين دول السوق األورو ة وصنادي التنم االقتصاد
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ة ودول الجامعة ا ة تؤلف نظاماً المشتر ة يجد أن المجموعة األورو اً  لعر ، فدرال
اً  في حين تبدو الجامعة نظاماً  الح أن العالقات بين دول الجماعة انفصال .  و

ة ة السوق  األورو ة، إذ لم تفاوض الدول العر ة عالقات فرد والدول العر
ة المش ةاألورو ة في إطار الجامعة العر   .)1(تر

ة الوحدة لقد       ، وهو أمين مساعد، تقصير الجامعة في قض خبر الشقير
ع دون أن تتحق فيها خطوة متواضعة على  عد سنوات س ة، وخرج منها  العر
شيء  علل نفسه  ع مسيرتها، و الجامعة، يتا طر الوحدة.  وظل دائم االتصال 

.  لكن من اإلنجازات على درب الوحدة، أو على األقل درب التعاون والت نسي
ح،  ه وفقد األمل في أن ير الجامعة تسير خطوة طر الوحدة الصح أس أصا ال
وثبت له أنها "سارت خطوات واسعة جدا على طر التجزئة واالنفصال، وألقت 
ديال من الوحدة فقد  ة في سلة المهمالت..  مع الفضالت.  و الوحدة العر

ة (جامعة) حقا... حت الجامعة العر   ولكن لقادة التجزئة واالنفصال". أص

  

  

                                                           
ة )1( ، ،الجامعة العر  .307 - 302ص  ص  مصدر ساب
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ر   إصالح وتطو

  

ر، ير الحاجة ماسة إلى إصالح الجامعة،       ، منذ وقت م ان الشقير
ام ثورة  عد ق ، 1952يوليو في مصر، واستقالة عبد الرحمن عزام عام  23ف

ة، استدعي إلى قصر عابدين مرارا في ش ا الن ؤون وتولي الشقير األمانة العامة 
الجامعة مع رجال الثورة المصرة، وطرحت االنتقادات الموجهة إلى الجامعة على 

ان من رأ الشقير أن "راح الثورة يجب حث والنقاش.  و أن تهب  سا ال
ة" .  لكن عبد الخال حسونة، الذ تسلم األمانة العامة، )1(داخل الجامعة العر

صل ن في نظر الشقير الرجل الذ    ح لهذه المهمة، على الرغم من مؤهالته.لم 
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س       محمد نجيب رئ ة في أثناء لقائه  لة الجامعة العر وقد أثار الشقير مش
عري س الوزراء آنذاك، وتحدث  محب  مجلس الثورة المصرة، وعلي ماهر رئ

ست شيئاً  ين لهما أن الجامعة ل ة، و آخر  لمصر، وخبير في شؤون البالد العر
ةغير ا ست شخص ة ، ول ومات العر ذات اختصاصات مستقلة.   مستقلة  لح

ة..  في نظرتها إ لة تكمن في الدول العر لى الجامعة، وتصرفها من فالمش
ر الجامعة إلى  )1(خاللها ، وأن على مصر أن تحمل رسالة الثورة في سبيل تطو

شأن  تعديل الميثاق اتحاد عري.  وقد طلب محمد نجيب من الشقير اقتراحاته 
ل خبرته،  رة بذلك، ضمنها  ة مذ تا ف الشقير على  وأجهزة الجامعة، فع

ة لألمانة العامة، وا ختصاصاتها.  ووضع مشروعا للميثاق المعدل واألنظمة الداخل
ان  ، ألن محمد نجيب  عن موضوع  مشغوالً  _آنذاك  _لكن المشروع طو

الخالفات في ة    مجلس الثورة. الجامعة والعالقات العر

ادين،       ة في مختلف المجاالت والم شفت األحداث ضعف الجامعة العر و
بير في  ة دور  ان للخالفات العر وتعالت األصوات تحمل على الجامعة.  و
حمل  ضع اللوم على الجامعة نفسها، بل  إشعال نار تلك الحملة.  والشقير ال 

ة في ضعف الج ة المسؤول ة مستقلة. ومن الدول العر ست شخص امعة، ألنها ل
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اد )1(أعد الشقير دراسة شاملة عنها أجل جامعة أفضل ، بين فيها األسس والم
ة الجديدة.   التي يجب أن تقوم عليها الجامعة العر

ة تستدعي التغيير،       ة والدول ير الشقير في هذه الدراسة أن الظروف العر
ثيرة ة  عة، وفي مقدمتها البترول، فقد استقلت دول عر ، واكتشفت الثروات الطب

ن مما  ة، تكون م صورة جماع ة قادرة على مواجهة العدوان  من بناء قوة عر
لها. ة وعاءها وه   الجامعة العر

حلل معاهدة       ة، و ة ودول الجماعة األورو عقد مقارنة بين الجامعة العر و
حرة اإلقامة والسفر والعمل روما بين هذه الدول، وما قدمته  ا تتصل  من مزا

طالب بإطالق حرة  ا الدول المتعاهدة على الرغم من عدم تجانسهم، و لرعا
ة"السفر واإلقامة و    .العمل ألبناء األقطار العر

إن الحاجة اليوم ال تملي إصالح الجامعة فحسب، بل تدعو إلى إيجاد   
ة جامعة جديدة، لها ميثاق جديد يواكب ال قدر على االستجا تطور والتغيير، و

اد  الت المستجدة، وعلى رأسها ازد ان لمعالجة المش والنمو اإلنتاجي..  إن  الس
                                                           

ة )1( ، ، الجامعة العر ــاب ـــ ــ ــدر ســـ ـــــــ ــــــالحات واقتراحات 1979تونس   مصـ ــ ، وقد وردت اإلصــ
ر في فصلين هما:   التطو

ة جديدة  -أ    .353 - 334لخطوة األولى على طر الهدف الكبير، ص ا -جامعة عر
ة  -ب  ة؟ ، ص   -الجامعة العر ح عر يف تص  .383 -334يف تكون جامعة و
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اإللزام في قراراته يجعله ميثاقاً  فاً  سيئاً  خلو الميثاق من نص يتعل  والملح  ضع
اً  ال فلسطين قد غدا  ة غيالخاص  األقطار العر ذلك الملح الخاص  ر ، و

ع الظروف التي رافقت والدة الجامعة،  ة في الجامعة.  لقد تبدلت جم المشتر
انت دوال  ة، و انت تحت االحتالل أو الحما ة التي أسست الجامعة  فالبالد العر
فقيرة، ثم تغيرت أحوال معظمها، وأصابها التطور االقتصاد الهائل، وازدادت 

د إسرائيل، وغدت المخاطر الكبر ثرواتها، وتغيرت ظروف األمن العري بوجو 
ة أداة صالحة  ة أعظم من أن تكون الجامعة الحال التي تواجه األمة العر

  لمجابهتها، وال بد إذا من جامعة جديدة للمستقبل.

ة الجديدة، فير أن األساس، أو       طرح الشقير تصوره لهذه الجامعة العر و
ه الميثاق قوم عل الجديد هو الوحدة المدروسة المحددة.   المحور الذ يجب أن 

عد أن  ة  س أمام الزعماء العرب أ عذر في عدم إقامة الدولة االتحاد ول
اختالف ظروف البالد  ادتها، وزادت ثرواتها.  إن االحتجاج  استكملت الدول س
ة في هذه الدول  ات االجتماع عض، واختالف المستو عضها عن  ة  العر

.  إن شواهد التارخ لالبتعاد عن الوح اطل ال سند له عند الشقير دة، احتجاج 
ات والظروف ال تحول دون األخذ بنظام  المعاصر تثبت أن الفروق في المستو

ا اآلن  _االتحاد.  واالتجاه الوحدو  دليل على أن النظام  _ما هو في أورو
الت الشعوب المتجاورة.  ونحن الع رب أجدر االتحاد هو الحل األكبر لمش

التمسك بهذا الهدف االتحاد ".. نحن حوافزنا زاخرة، ونحن أمة واحدة، لها 
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ه تقدمنا االقتصاد  تارخ واحد، ولغة واحدة، ونتطلع إلى مستقبل واحد، يزهر ف
ع أن نؤد رس التنا ألمتنا..  والثقافي واالجتماعي، ونزداد قوة ومنعة، حتى نستط

  )1(.وللعالم أجمع"

أصحاب تلك إن       رة، بل  سبب الف س  ة ل ة العر انتكاس التجارب الوحدو
ة جديدة  ة جديدة تسعى إلى بناء "تجرة وحدو التجارب.  البد من جامعة عر
عا،  وتقطع مسيرة الوحدة خطوة خطوة". ابتداء  ة جم ة، تضم الدول العر جماع

س والموازين والمص ة لحات والجو طبتوحيد الشهور والمقاي ازات والمواطنة العر
ة وحقوقها، والقوانين وما إلى ذلك من الجوانب االقتصا ة واالجتماع د

رة..."   .)2(والعس

ة       ة، وماه ة العر حدد الماه والبد للميثاق الجديد لهذه الجامعة من أن 
ة  مقومات القوم ة وأهدافها، وال بد له من أن يتميز  الروا بين البالد العر

حددها.  ا غته المتكاملة فذلك شـأن لجنة تتوالها، أو مؤتمر عري  ة.  أما ص لعر
ناء  ة ولتارخها ولتراثها، دعما لحاضرها و وحتى يتأكد االنتماء لألمة العر
اسم "جامعه  ة"  ستبدل اسم "جامعة الدول العر قترح الشقير أن  لمستقبلها، 

                                                           
ة )1( ،، الجامعة العر  .348ص  مصدر ساب

 .353ص  نفسه،المصدر  )2(
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ة"، ألن تعبير "األمة"  حمل معنى الوحدة، وتعبير " الدول " يبرز األمة العر
  التجزئة.

اد التي يجب أن تقوم عليها الجامعة الجديدة هي: إن األمة وحدة       والم
تشترك في الماضي وتتطلع إلى المستقبل، وٕان الوطن العري وحدة ال تتجزأ، 

ة ة العر ة، والقوم ة واجب على األمة العر ادة العر تعبير عن  والدفاع عن الس
اً  له، والمواطنة وحضاراً  وجود األمة ثقاف ، والوحدة تعبير إيجابي عن ذلك 

ع المواطنين العرب. ة هي الصفة الشاملة لجم   العر

ة، والدفاع عن أمنها،       ادة األمة العر انة س وأهداف هذه الجامعة هي ص
فالة  ة.والحفا على تراثها، وتوثي عر التضامن العري، و   العدالة االجتماع

ة.   وال بدّ       ل دولة عر ة" قانونا في  ون ميثاق "جامعة األمة العر أن 
ا  ة فحسب.  وأهم القضا ومات العر ة، ال الح ه األمة العر جب أن تتمثل ف و
ة،  التي تتضمنها مواد الميثاق الجديد في رأ الشقير هي: شرو العضو

ة، وشؤون األمن والدفاعوموضوع فلسطين، وااللتز  العري،  امات والخالفات العر
ة، وشؤون  ة العر ة وأمور العمل والعمال، والتنم ة واالجتماع والشؤون االقتصاد

ة والثقافة والعلوم، واإلعالم العري، وشؤون البترول العري، والث  روةالتر
  المهاجرة.
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تال جديداً  إن ميثاقاً       ة، وٕان يالئم روح العصر، و ءم مع الظروف العر
عات في ظل الصراعات واالختالفات  ات والت مؤسسات قادرة على تحمل المسؤول
ة القائمة، والسبيل إلى خل  لة الجامعة العر ة، هما الحل لمش ة العر اس الس
ة  ة، جامعة تخطو على طر الوحدة العر جامعة جديدة تقفز إلى الدولة الفدرال

مة.السّ   ل
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  ةـمرات القمـؤتـم
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شة ومعاناة   معا
  

ش       ع ة، وأن  شهد والدة مؤتمرات القمة العر ان من قدر الشقير أن 
عاني أشد  ة أكبراآلثار، وأن  اس اته الس ون أثرها في ح ة، وأن   اها الخف ا خ

  العناء.

ه الثابت في ا ل      ة، وعلى الرغم من رأ م العر ة، وفي نظم الح جامعة العر
ة..   وعلى الرغم من أن المجتمعين في مؤتمر القمة رؤساء هذه األنظمة العر
الوحدة الذ لم  مان  ان اإل ، و ة التي تمأل نفس الشقير انت المشاعر القوم
أن الوطن المحتل السليب لن يتحرر  قيني  تزعزعه نوائب األحداث، واالعتقاد ال

له الدافع ا ان ذلك  الوحدة واجتماع الكلمة وائتالف القلوب واتحاد الجهود..   آل 
ة، ولكي يبذل  ة فعالة متفان شارك في مؤتمرات القمة مشار القو للشقير لكي 

ة. ة الفلسطين ن فيها من أجل خدمة القض   ل جهد مم
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س جمال ع      ان في زارة للمغرب العري يوم ألقى الرئ ه لقد  بد الناصر خطا
ه إلى مؤتمر القمة العري 23/12/1963في مدينة بورسعيد بتارخ  ، والذ دعا ف

ل إسرائيل مجر نهر األردن، فسعى جهده لد الملك  حث موضوع تحو األول ل
ه بين المغرب  انت العالقات ف حضور المؤتمر، في وقت  الحسن الثاني إلقناعه 

سبب تأييد مصر لل جزائر في خالفها على الحدود مع المغرب ومصر سيئة 
ة بينهما.   آنذاك، والذ وصل إلى حد نشوب المعارك الحر

ان اندفاع الشقير الكبير لحضور المؤتمر األول، وحماسته الشديدة  و
ة في  ة أو رغ ة شخص س واحدا منهم، ال لغا للجلوس بين الملوك والرؤساء، ول

ان همّ  حققه لنفسه، فقد  سب   له منصرفا إلى أن يجعل المؤتمر مؤتمراً ه م
ة فلسطين برمتها، وٕالى أن ينتزع من المؤتمر قراراً  ان  لقض بإنشاء الك

ه ممثال )1(الفلسطيني االستقالة من منص .  وفي سبيل هاتين الغايتين هدد 
ين االشتراك في المؤتمر، وفي  ة إن حيل بينه و لفلسطين في الجامعة العر

ول، ودفع الكرسي الصغير المتأخر الذ  سبيلهما خالف ما رسم خبراء البروتو
ة للمؤتمر ( ) ، فصار 13/1/1964خصصوه له، إلى األمام في الجلسة االفتتاح

مساواة الملوك والرؤساء، وأثبت بذلك وجود فلسطين، ال وجوده الشخصي، وخطا 
ات وجودها. انها وٕاث   بها خطوة على طر بناء شخصيتها و

                                                           
مة )1( ،، من القمة إلى الهز   . 35ص  مصدر ساب
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اً       ه الشقير وجال مطال انت اجتماعات مؤتمر القمة األول ميدانا صال ف  و
ن أن ينفصل  م ل الروافد ال  ة تتعد حدود الكالم، فأكد أن تحو قرارات إيجاب
ه فلسطين، وخاطب الملوك والرؤساء قائال: "األهم  ة األم، وهي قض عن القض

ر العري  أن تضعوا مشروعاً  ل روافد الف ة فلسطين.  إن لتحو ة لقض النس
ة فلسطين قد انحدرت على الصعيدين العري والدولي..  وقد آن األوان،  قض

ة قداستها.."، أعد خمسة عشر عاماً    .)1(ن تعود لهذه القض

بيرتين، وسعى جهده       س المؤتمر جرأة ومناورة  وال وأظهر الشقير بين 
حضوره الجلسة السرة المقتصرة عليهم.  وقد عاد في  إلقناع الملوك والرؤساء  

ة منذ  ة الفلسطين ة، فتحدث عن مراحل القض ة األساس هذه الجلسة إلى القض
ة 1948حرب  ة، وانتهى إلى القول إن قض ، وعن حالها في المحافل الدول

ة تحررة، وٕان شعب فلسطين قد فقد وجوده  قض فلسطين "قد فقدت وجودها 
ان فلسطيني،  شعب يتطلع إلى تحرر ام  فرض ق وطنه، وٕان الواجب القومي 

اس رة والس عبئ طاقاته العس نظم صفوفه، و ام يوحد الشعب الفلسطيني، و ة للق
  .)1(بدوره في تحرر وطنه"

                                                           
مة )1( ،مص ،من القمة إلى الهز   .39ص   در ساب

مة )1( ، ،من القمة إلى الهز  .45ص  مصدر ساب
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، ألنه حق ة األول فاشال في رأ الشقير ن مؤتمر القمة العر  لم 
ان يرجو أن تكون مقدمة لم ح أنه أخف عض اإلنجازات التي  ا هو أكبر.  صح

ل نهر  ة قادرة على معالجة مسألة تحو في إقامة نوع من الوحدة بين الدول العر
ل الروافد لم يثر  ضا أن مشروع تحو ح أ ة فلسطين.  وصح األردن ومعها قض
عطل المشروع اإلسرائيلي، وألنه  ة ال  ة الفن ، ألنه من الناح التفاؤل عند الشقير

ة ة  من الناح رة معرض للعدوان اإلسرائيلي في أ وقت ومن دون حما العس
ذلك أن  تقس األموال  ح  ة، وخير منه تدمير المشروع اإلسرائيلي.  وصح عر

مثل إخفاقاً  رة على عشر سنوات  للمؤتمر،  ذرعاً  المخصصة للتعززات العس
ة فلسطين، عشر س عني تجميد الوضع العري، ومعه قض نوات، ال ألن ذلك 

ح  ه الوضع الدولي.  صح علم إال هللا ما ستفعله إسرائيل خاللها، وما سيؤول إل
عض  ، على الرغم من ذلك، رأ في نتائج المؤتمر  له، لكن الشقير ذلك 
ة المتحدة، والقرار الخاص  ادة العر ات الهامة، وعلى رأسها إنشاء الق اإليجاب

م الشعب الفلسطيني.  وقد رضي ضع القدم على  بتنظ الشقير بهذا القرار، ألنه 
.   أول الطر

ندرة في      فقد  15/9/1964أما في مؤتمر القمة الثاني الذ عقد في اإلس
تكاملت لد الشقير خطة شاملة لعمل منظمة التحرر تتناول النشاطات 

طمح في هذا  ان  ة.  و ة والمال م ة والتنظ ة واإلعالم اس رة والس المؤتمر العس
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إلى االعتراف التحرر ممثلة للشعب الفلسطيني أوال، وٕالى الموافقة على الخطة 
  الشاملة التي أعدتها المنظمة وتوفير األموال الالزمة لها.

ادة       حث تقرر القائد العام للق وتعاقبت جلسات المؤتمر السرة، وجر 
ة المدرو  رة والمال ة العس ة الموحدة ومطال ل العر سة بدقة، وتقرر هيئة تحو

ان   ل، ثم انتقل المؤتمر إلى موضوع الك روافد األردن الفني عن مشروع التحو
حول  الفلسطيني الذ استغرق معظم وقت المؤتمر.  واستطاع الشقير أن 
ة، فتحدث عنها بإسهاب، وشرح مراحل  ة الفلسطين المؤتمر إلى مؤتمر للقض

ان، وراح ينقل ا ة من إطارها الفلسطيني إلى إطارها العري القومي، إنشاء الك لقض
ل عري.  ودافع عن ح الشعب الفلسطيني، وعن  ة  ا إلى أن تكون قض داع
تمثيل المنظمة لهذا الشعب، وانتزع من المؤتمر الموافقة على إنشاء المنظمة، 

ضا ال عض الملوك والرؤساء.  وانتزع أ ة، واعتراض  موافقة رغم الخالفات العر
ة  اته الحر ش التحرر على الرغم من تقييد ذلك بخضوع عمل على إنشاء ج

ة. ادات المحل ة الموحدة أو الق ادة العر   للق

عيداً       الم رنان وموجات  و عما راف أو تال المؤتمر من تصارح طنانة و
انت نتائج المؤتمر عند الشقير في  عض فرح وابتهاج عمت العالم العري، 

ة، إذ أكدت قرارات القمة أن الهدف النهائي هو تحرر فلسطين  ة طي جوانبها إيجاب
ة من  ع الطاقات العر ة، وأعلنت الحاجة إلى حشد جم من االستعمار والصهيون
ش، ودراسة المشروع  ما وافقت على إنشاء المنظمة والج أجل هذا الهدف.  
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ثيرة، في رأسها المالي الذ قدمته المنظمة..  أما الجوان انت بنظره  ة ف ب السلب
ن مؤمناً  ل نفسه.  فالشقير لم  بيرة، وهو معرض  مشروع التحو لفته  ه ألن 

ح  ة، ومن األجد أن ينف المال المخصص له على تسل للتدمير بدون حما
ة تلزم الدول  اف ات عدم وضع ضمانات  ان من السلب ذلك  ة.   الجيوش العر

ا ة  لمة الملوك العر ار  لمة الشرف، واعت ة، واالكتفاء  التزاماتها المال لوفاء 
ان ينشب من خالفات داخل  والرؤساء هي الضمان الوحيد.  هذا إلى جانب ما 
انت تسود  ة الكبر التي  ه، وٕالى جانب السيئة األخالق لمؤتمر تكاد تود 

حاف على سرة ما  ن  ل مؤتمر، حين لم  يدور داخل قاعة لمؤتمر، و
. ار إلى الصحف لتفضح األسرار أو تمارس الضغو   االجتماع، وتسرب األخ

ان الشقير يخشاه       ام التي تلت مؤتمر القمة الثاني صدق ما  وأثبتت األ
عة المنبثقة  قدمها إلى لجنة المتا ان  انت تقارره الشهرة التي  أو يتوقعه؛ فقد 

ة دفع التزاماتها عن مؤتمر القمة الثاني تنت ومات العر مناشدة الح هي عادة 
و دائما عدم وفاء الدول  ة تش انت األمانة العامة لجامعة الدول العر ة.  و المال
ة الذ اجتمع  ومات العر ة، بل إن مجلس رؤساء الح التزاماتها المال ة  العر

رات إثارة للسخرة أصدر قرارا، هو من أكثر القرا 26/5/1965في القاهرة بتارخ 
الغ المتأخرة.   ادرة لسداد الم ه الدول األعضاء إلى الم ، دعا ف في نظر الشقير
س  أنما مجلس الجامعة ل ة نفسها، و عجب الشقير من مناشدة الدول العر و

  مؤلفا من دول الجامعة.
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، فـقد صدقت توقعات       هذا على الصعيد المالي، أما على الصعد األخر
، وأخذت إسرائيل منذ آذار/ مارس الشق تنفذ تهديداتها المتالحقة بتدمير  1965ير

ة أن ذلك قد حدث بنتيجة القصف  ل روافد نهر األردن مدع المشروع العري لتحو
صدر عن العرب رد عملي  ة والقوات السورة.  ولم  ادل بين القوات اإلسرائيل المت

اداتهم الموحدة، اللهم إال ما صدر لهذا التحد اإلسرائيلي لهم، ولمؤتمرات هم، ولق
ار أ  التضامن مع سورة، واعت ة من قرار إنشائي  عن مجلس الجامعة العر

ة. ة عدوانا على الدول العر   عدوان على أ أرض عر

اهلها       ة الموحدة التي ألقي على  ادة العر ان اإلخفاق نصيب الق ذلك ، 
ة مشروع التحو رة الموحدة لمجابهة إسرائيل.  واجب حما ل وٕاعداد الخطة العس

رة، وعدم  ة مطالبها العس و عدم تنفيذ الدول العر ادة تش وقد ظلت هذه الق
ة وف ما تملي الحاجة وتقضي الضرورة وترسم  قدرتها على تحرك القوات العر

ومات الع ة الخطة، حتى إن الشقير ليتساءل في اجتماع مجلس رؤساء الح ر
ة، يرمى  ة الموحدة لجنة استشارة للدول العر ادة العر انت الق ما إذا  ف

!! اتها عرض الحائ   بتوص

ة، وأمام       رة المتتال وأمام العدوان اإلسرائيلي المتكرر، والتهـديدات العس
حث عن مخرج ألزمة نهر األردن.  وشهد الشقير  تبخر  التخاذل العري، بدأ ال

ة  المشروع ومات العر ل مجر األردن في اجتماعات رؤساء الح العري لتحو
ار/ مايو  رة  1965في أ حجة تأجيله إلى أن تـستكمل االستعدادات العس
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ة الموحدة تطلب وقف الحديث في  ادة العر انت الق لحمايته، في الوقت الذ 
سوا ة ل رة، ألن إسرائيل تستدرج العرب إلى معر مستعدين لها،  الخط العس

ذا "سق الملوك والرؤساء في عام  في االمتحانات الشهرة، وفي  1965وه
ما رته آنذاك الفصل الدراسي األول والثاني.."    .)1(تب الشقير في مف

ل روافد األردن ومعها خط       ه مشروعات تحو انت ف وفي الوقت الذ 
ة الموحدة تترنح، مضى الشقير  ادة العر ستكمل بناء منظمة التحرر الق

ة، مع أبناء الشعب الفلسطيني  في مختلف أماكنهم..  على الرغم من  الفلسطين
ة عن ثير من الدول العر التزاماتها.   تكاثر المصاعب، وتفاقمها، وعلى الرغم من 

ة منه في الحفا  وٕادراكاً  اه، ورغ ا من الشقير لدقائ الواقع العري الممزق وخ
ام منظمة التحرر ممثلة للشعب على ا ق ة  ة  الفلسطين سب الكبير للقض لم

ة، والمهاترات  عاد المنظمة عن ظروف هذا الواقع العري المتقل الفلسطيني، وفي إ
لمة من إذاعة فلسطين إلى أبناء الشعب  ه، وجه  م ف انت تتح والمشاحنات التي 

ضاء لح ة الثالث الفلسطيني قبل أن يتوجه إلى الدار الب ضور مؤتمر القمة العر
المصاعب التي تعاني 1965هناك في أيلول/سبتمبر عام  ، أعلم فيها هذا الشعب 

المطالب التي تردها. وقد عبر  ات التي تعترض طرقها، و العق منها المنظمة، و
في هذه الكلمة  عن موقفه من مؤتمرات القمة.. وتطلعاته إلى مستقبل المنظمة، 

ة.. وال بد فقال: "و  لدت المنظمة على فراش مؤتمر القمة ،أسيرة الظروف العر
                                                           

مة )1( ، ،على طر الهز  .53ص   مصدر ساب
 



  
  
  
  
  
  
  
 

592

ص من الدول  للمنظمة أن تحرر إرادة الشعب الفلسطيني... المنظمة ولدت بترخ
ة... آن األوان أن تم امال"العر لمته )1(ارس المنظمة حرة العمل  .  ووعد في 

طالب الملوك والرؤساء في مؤتمر القمة بتعبئة  ة أن  ة لمعر طاقات األمة العر
ة. عة المعر ون طل   التحرر، وإلعداد الشعب الفلسطيني ل

ة      ضاء، وس ترحيب الجماهير المغر وافتتح مؤتمر القمة الثالث في الدار الب
أن "مؤتمر القمة هو  ة ولفلسطين، مما أشعر الشقير  وتهليلها وتكبيرها للعرو

ادين "عة في هذه الهذه األمة مجتم ست القاعة التي تجمع )1(ساحات والم ، ول
ما يجر  ون الشعب المتحمس الصادق جاهال  الملوك والرؤساء، وآلمه أن 
حرفون مساره  ستغلون طيبته، و ام، و ه الح غرر  دور خلف الجدران المغلقة،  و
اتهم التي أسموها مؤتمرات القمة. ومما قاله فرغون حماسته بتمثيل م، و : السل

أمثال هذه المهرجانات. وقد برع  س الحماس وتفرغ العواطف  ون تنف ذلك  "و
  .)2(والرؤساء في األداء واإلخراج" الملوك

ام (      الملوك  )، أقر فيها17/9/1965-13استمرت جلسات المؤتمر أرعة أ
قوله  ه الشقير  والرؤساء مشروع (ميثاق التضامن العري) الذ  عل عل

ان مع فلسطين فنحن معه. للصحفيي ة... من  الخالفات العر ن: "ال شأن لنا 
                                                           

مة )1( ، ،على طر الهز  .76ص   مصدر ساب

مة )1( ، ،على طر الهز  .79ص   مصدر ساب
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سير مهمة ا ت االلتزامات و ار الوحيد عندنا هو الوفاء  لمنظمة، والحفا والمع
ة.."   .)3(على القض

ل روافد األردن ، وشرح األمين       وطرح على مؤتمر القمة تقرر هيئة  تحو
اب توقف العمل في المش ة. العام أس ة إضاف اعتمادات مال روعات ، وطالب 

ة  رة لحما شأن الخطة العس ة الموحدة تقرره  ادة العر ذلك قدم القائد العام للق
ة وموقف العناد  صدد نقل القوات العر ات  ل، وشرح ما يالقي من صعو التحو
ة في هذا الشأن مما يؤثر في الخطة  عض الدول العر والرفض الذ تقفه 

لها.ال رة    عس

ان حول مطالب المنظمة في مسائل اإلقامة والسفر،       ثم تقدم الشقير بب
ات، وٕانشاء قوات  ، واالنتخا ار وحرة العمل للفلسطينيين، والتجنيد اإلج
ة الموحدة أمام المؤتمر خطة لتحرر  ادة العر ة، وعرضت الق ة إضاف فلسطين

ة، وال ساتها الدول ة فلسطين، مع مال اس ة، ومختلف ظروفها الس تزاماتها العر
دعون لتوحيد  ة. وتعاقب الرؤساء والملوك يثنون على الخطة، و رة والمال والعس
ة. وجاء دور الشقير في  رة والمال ة لمطالب الخطة العس الصفوف، ولالستجا
ست هذه أول مرة توضع فيها خطه لتحرر فلسطين.  الكالم عن الخطة، فقال: "ل
قة، وضعت فيها مثل هذه الخطة. وٕاني أدعو هللا أن  لقد عشت مؤتمرات سا

                                                           
  .83ص  نفسه،المصدر  )3(
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ة إلى  تم تحرر فلسطين، لتسترح األمة العر ون اليوم أمام الخطة األخيرة، و ن
ة ثمناً  لفت األمة العر ة  ة الفلسطين اً  األبد... القض من الرجال والجهود  غال

... إن الخطة التي سمعتموها هي واألموال.. وان األرخص هو تحرر فلسطين
ة، ولكن ة انقضاض ة.. "خطة هجوم ذلك خطة دفاع   .)1(ها تستلزم 

متدحون إنجازات المؤتمر،  ه الملوك والرؤساء  ان ف وفي الوقت الذ 
انت الخواطر السوداء تمأل نفس  ه أجهزة اإلعالم تهلل وتكبر لمقرراته،  انت ف و

، وتضج في صدره تساؤال ثيرة حول إنجازات المؤتمر: إن "الخطةالشقير  ت 
ة الممزقة  ارة رائعة؛ ولكن أنى للدول االعر رة لتحرر فلسطين ع العس

اغضة المتحاسدة أن تحارب؟! وٕاذا حارت فأنى لها أ أما  )2(ن تنتصر؟!"المت
ست "هذه  ة، ول حتاج إلى أموال وحما ل الروافد فهو  المشروع العري لتحو

سورة.. فمن موفورة، وال . وقد خرج من )3(أين للمشروع العري أن ينجح؟!" تلك م
صفحة  ضاء.. فأين المفر والمقر؟ !"المؤتمر في أمر مطالب المنظمة "   .)4(ب

                                                           
مة )1(  .94 - 93ص  ص ،سابمصدر  ،على طر الهز
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اشفة ومصارحة، فخاطب أبناء       حتاج إلى م وأحس الشقير أن األمر 
عرفهم على ذلك 1/10/1965الشغب الفلسطيني من إذاعة فلسطين  المؤتمر  ل

ام، وليبين لهم جوانب النجاح والفشل  الذ وضع خطة لتحرر فلسطين في ستة أ
ر أن التضامن  مة التضامن العري وخطة التحرر، وال ين ر ق في المؤتمر. لم ين
حتاج إلى  ة الطر لتحرر فلسطين.. لكن ذلك  ة هو بدا وتضافر الجهود العر

ف ة من الجد واإلخالص،  امها. روح عال ة وح تقدها الشقير في األنظمة العر
إن مجرد وجود موضوع التضامن على جدول أعمال المؤتمر دليل على 
لما التقوا تعاهدوا على التضامن  ام العرب  االختالف، ومن المؤسف أن ح
ثير من  ه في المؤتمر أدنى  ودعوا إلى تضافر الجهود. إن ما تم االتفاق عل

انات األمة الع ة.إم   ر

ع  وال يجد الشقير في المؤتمر إنجازاً  ستط ستح الثناء والتقدير، ما لم 
الجهد العري الموحد أن ينقل خطة التحرر من الورق إلى الميدان العملي. وهو 
عيب على مؤتمر القمة تسلل التخلف والروتين إلى أعماله مثلما تسلال إلى 

اه طرا عليها فأنه ة، وس اسم الجامعة العر ا. وقد ناشد الملوك والرؤساء، 
ل المشارع  ا الروتين القاتل، بتحو المنظمة، أال يوقعوا مؤتمرات القمة ضحا
ما حدث  قائها معلقة من مؤتمر إلى مؤتمر،  والخط إلى اللجان المختلفة، أو إ
ة لتحرر فلسطين. لقد نخر الروتين العمل العري  شأن مشروع المؤسسة المال
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، وهو اليوم يدخل إلى مؤتمرات القمة ليهو بها طواالً  عة عشر عاماً خالل س
هو معها تحرر فلسطين.   إلى القاع.. و

ه اإلذاعي موقف منظمة التحرر من مؤتمر قمة        وحدد الشقير في خطا
ه، ولم  انت تطمح ال ضاء، فأوضح أن المنظمة لم تجد في المؤتمر ما  الدار الب

التحرر  -وهي مطالب الشعب الفلسطيني  -تجد مطالبها  ة الجديرة  االستجا
أهداف التحرر.  لذلك ال بد لها من تحديد موقفها من المؤتمر، والقائم بوضوح  و
ة لتحرر فلسطين من دون شعب فلسطيني حر منظم  على أن أ خطة عر

أ خطة مبتورة وفاشلة.  وٕاذا سدت الطرق أمام المنظمة فالبد من أن ش  مع
اً  الشعب الفلسطيني لنفسه ولمنظمته طرقاً  تحت األرض.. هو طر الكفاح  ثان

ام واألنظمة. عيدا عن الح ه  مشي ف   والنضال، وس

عد انتهاء مؤتمر الدار       ة سرعا  بدأ التشق ينتاب جدران القمة العر
ة، وظهر التصدع العري أمام ضاء، ودب الخالف بين الدول العر الجماهير  الب

دال من التضامن العري سادت الخالفات وشاع قطع  ان؛ و ل م ة في  العر
دا واضحاً  ادة الموحدة غير قادرة على تحرك القوات  العالقات، و أن الق

، ومنظمة  رة والعون الماد ة العس ل الروافد ال تجد الحما رة، وهيئة تحو العس
حاجة إلى تحرر   …التحرر 



  
  
  
  
  
  
  
 

597

ة تأجيل مؤتمر القمة  وطلبت      مصر من األمانة العامة لجامعة الدول العر
ع، المقرر عقده في الجزائر في أيلول/سبتمبر  ، إلى أجل غير مسمى، 1966الرا

اسة  ذلك أنفر عقد المؤتمر، وأخذت س رة بهذا الشأن. و وأصدرت األمانة مذ
ة.  واستبد الشقير الحيرة حول التكتالت والمحاور طرقها إلى األنظمة العر ت 

ش التحرر، وحول موقف المنظمة من الواقع الذ  مصير منظمة التحرر وج
ة، وأعلمن في خطاب له  ه مؤتمرات القمة، ومن واقع األنظمة العر وصلت إل

ة، ما دام الخالف  28/7/1966يوم  أن المنظمة في منأ عن الخالفات العر
ة فلسطين.  وأن ال ع الملوك في منأ عن قض مد يده إلى جم شعب الفلسطيني 

ن مع  ان معه منهم فهو معه، ومن لم  والرؤساء على هدف التحرر، ومن 
ة معه. ست األمة العر س هذا الشعب معه، ول   الشعب الفلسطيني فل

افتتاح       عد تأجيل مؤتمر القمة؛ فقد قامت إسرائيل  حدثت تطورات خطيرة 
ست الجديد  ا من مساعداتها 30/8/1961في القدس في مبنى الكن ، وزادت أمر

ل الروافد ومعداته تدميراً  رة إلسرائيل، ودمرت هذه مشروع تحو ...  امالً  العس
ة في أيلول/سبتمبر  ة دورته العاد وفي هذه األجواء عقد مجلس الجامعة العر

ة ما 1966 سب لمؤتمرات ، وطالب الشقير في هذا االجتماع بتنفيذ الدول العر
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ة.  لكن المجلس انتهى إلى قرار  رة والمال شأن االلتزامات العس القمة إقراره 
ون وراءه عمل وتنفيذ. ندد.. دون أن  د.. و ؤ حيي.. و   إنشائي 

عد العدوان اإلسرائيلي على  7/12/1966واجتمع مجلس الدفاع العري في      
ة الموحدة.  وتحدث الشقير ) بدعوة من قائد الق13/11/1966السموع ( ادة العر

ه المرافعة عنها والدفاع عن  ش ما  ادة الموحدة  ال عن دور الق في المجلس طو
ة في  في جو متوتر، وغابت عنه  12/3/1967خططها.  ثم انعقد المجلس ثان

ة رفضا منها لحضور أ اجتماع منبث في مؤتمرات القمة  عض الدول العر
ادة المجلس أن يبت في مصيرها قبل أن ينعقد  مؤتمر قمة جديد.  وطالبت الق

زت حول دعوة  ات تر قى بدون عمل.  وانتهى المجلس إلى توص حتى ال ت
ع من  ة.  وحدد المجلس يوم الرا التزاماتها المال ة للوفاء  الدول العر

تألم الشقير من المصير الذ 1967تموز/يوليو  موعدا الجتماعه المقبل.  و
ة  قول: "وسخر القدر من التوص ه مؤتمرات القمة وما انبث عنها، ف آلت إل
عة، فإن مجلس الدفاع لم ينعقد في تموز، ألن الكارثة الكبر وقعت في  الرا
عاد!"  ا بئس هذا الم عاد... و انت مع الهزمة على م أنها  حزران.. تماما 

ا. ا وال غر ن وقوع الكارثة عجي . بل العجيب أال تقع الكارثة.. وضيف: "لم 



  
  
  
  
  
  
  
 

599

ة تشير إلى  انت طوالع النجوم في السماء العر والغرب اآل تقع الهزمة.. فقد 
انت معالم األحداث على األ ة تسير نحو الهزمة"الكارثة..  و   .)1(رض العر

غة مؤتمرات القمة، وعبر       ص العمل العري المشترك، و فقد الشقير األمل 
ه ة عدوان الخامس من حزران/يونيو  عن رأ ا على اقتراح  1967عش قوله تعقي

انت  الملك الحسن الثاني عقد مؤتمر قمة: "ما الفائدة من مؤتمر جديد إذا 
ان عنده  طة؛ من  س ة  ة على األبواب، والقض قة لم تنفذ؟! المعر القرارات السا

خير من مؤتمر قمة.  لقد مال أو سالح أو رجال فليتفضل إلى الميدان..  وهذا 
سرعة هائلة.." ة من مؤتمرات القمة..  ثم إن األحداث تمر   ضجرت األمة العر

ة مثمرة من مؤتمر القمة..     .)1( ائسة من تحقي نتائج إيجاب وظل على حاله ال
ة إلى مؤتمر قمة الخرطوم الذ  عد أن وصف تطلع الجماهير العر فتساءل 

سة: ".. عد الن رة  عقد  ة شاملة عس هل ستنبث عن مؤتمر الخرطوم خطة عر
سالح فعال في  ستخدم البترول  ة إلزالة آثار العدوان؟ هل  ة واقتصاد اس وس

ة؟.." قه على جدول أعمال )2(المعر .  وأتى الجواب عن هذه التساؤالت في تعل
فعل ما  م  العناد والتصم عدونا.. بل  المؤتمر: ".. وما أعددنا أنفسنا للنضال 

                                                           
مة )1(  .276ص  نفسه،المصدر ، على طر الهز
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إن مؤتمرات القمة، برمتها، لم تعد تخيف إسرائيل، ولم تعد تثير اهتمامها إال 
ة.."   .)3(صورة عاد

عجب من إصرار الشقير       عد ذلك الرأ في مؤتمرات القمة  ولعل المرء 
اد ذ بدء، فهدد  ه  على حضور مؤتمر قمة الخرطوم، وهو الذ لم يدع إل

دعوته إلى المؤتمر، فحث واستعجل.  لكن الشقير يجيب وأنذر، أو تأخرت 
نت زاهدا في الواقع أن أحضر مؤتمرات  قول: "ولقد  على ذلك بوضوح وجالء إذ 
ات،  عد الذ عانيته من الملوك والرؤساء في السنوات الثالث الماض القمة 

اً  ة شع ة الفلسطين صح، من أجل القض ذلك أنه ال  أن  ،ووطناً  ولكني رأيت 
قة، وتغيب منظ   .)1(مة التحرر عن الساحة"أرضى بهذه السا

اه       ا وحضر الشقير مؤتمر قمة الخرطوم، وعاش أجواءه واتجاهاته وخ
ة  ة الفلسطين جعله من أجل القض اة، و ه الح عث ف ي ي وأسراره، وناضل 

..  وقدم الخط .. ال من أجل إزالة آثار العدوان فق  والدراسات التحررة الكبر
ان شديداً  ما ال يجب..   والمشروعات، و ه المؤتمر  في مصادماته وصراحته، فجا

ان المؤتمر  حات الشقير في ذلك الجو المتخاذل، و لكن هيهات أن تجد ص
ة..  األمة العر ة حلت  اس ان أكبر هزمة س ، و بر عندالشقير ة أمل  خي

انت  الال خطة هي الخطة، وانتصرت الالوحدة على الوحدة،  "ففي هذا المؤتمر 

                                                           
 .162، ص 2ج  نفسه،المصدر  )3(
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ة بديالً  ة الحلول السلم عن مسيرة  تغلب بترول العرب على العرب، وارتفعت را
ض، ولم )2(النضال.." .  رأ الشقير أن مؤتمر قمة الخرطوم هو إلى الحض

ان  س، بل  ره لذلك الرئ غض لهذا الملك، أو  عا من  ن هذا الرأ عنده نا
قة   المه الحق عد لتثبت صحة  ما  المنصفة العادلة، وقد جاءت األحداث ف

ه.   ورأ
قول، بل       ما  ة،  اب شخص انسحب الشقير من مؤتمر الخرطوم، ال ألس

ة التي مألت نفسه  ا من الساحة الرسم ان انسحا ة، لقد  لحوافز عامة وأساس
عل عد إلى أن  ما  ة األمل، ودفعته ف خي أس و ال ن في مؤتمر صحفي شعورا 

عرض على  242لرفض قرار مجلس األمن  24/11/1967عقده في  أنه س
عد اليوم نحن ال نعتقد  المنظمة اقتراحاً  ة  ة رسم عدم حضور اجتماعات عر "

م عالقا ة"بجدواها، وسنق ومات العر ة مع الح   .)1(ت ثنائ
عد أن خبرها، أو مو  قفه ولعل رأ  الشقير في مؤتمرات القمة، 

اشر الذ انتهى  ان السبب الم ل خاص،  ش المتصلب في مؤتمر قمة الخرطوم 
ه هذه  م استقالته من رئاسة منظمة التحرر، أو الذ فرض عل الشقير إلى تقد
صرح: ".. فإني أعتبر أن  راته، أو  ما يلمح في مذ   االستقالة ، 

                                                           
ة )2 ( ،,  الجامعة العر  .235-234صص  مصدر ساب
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القرارات ا القرارات التي اتخذها، و فرض لتي مؤتمر الخرطوم،  ما اتخذها، س
 .)2(علي االستقالة..  عاجًال أو آجًال"
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  ..ربـروب العحـ
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  ونيـدو الصهيــمع الع
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  ..حروب العرب

  مع العدو الصهيوني 
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ة " : منذ ثالثين عامًا واألمة  قول ه: " الجامعة العر تا الشـــــــقير في 
ـــــراع متوا ـــــ ة في صـ ــت خالله أرع حروب . العر ــــ ــــ ــــرائيل ، خاضـ ــــ ــ ـــل مع إسـ ـــ ــ ــ صـ

اء حروب  ـــراعيها لتدّون أن ــفحات التارخ الحديث ما تزال مفتوحة على مصـــ وصــــ
ـــطين إلى حظيرة  ــــ عودة فلســـ ــر األكبر  ــــ أخر قادمة ال محالة حتى تحقي النصــــ

ـــراع الرهيب في عام  ــــ ــ ــ ، حين  1947الوطن العري الكبير .. وقد بدأ هذا الصـــ
اســي اســمه الوطن انت الطائفة الي ان ســ هودّة في فلســطين تتجســد في إطار 

ــدور قرار األمم المتحدة في خرف  ــ ــ ــ ــــ ان من صـــ ان ما  القومي اليهود . ثّم 
ــــف  1947 ــاحة تزد قليًال على نصـ ــ ـــطين ، في مسـ ة في فلســ ـــاء دولة يهود بإنشــ

اسة،  السـ الحرب و ة  مسـاحة فلسـطين ، وما تال ذلك في تصـّد الجامعة العر
ــه األمر من هزمــة الجيوش ل ة. ثم مـا انتهى إل ـّ ــام الـدولـة اليهود لحيلولـة دون ق

ع  اســم إســرائيل في ر ة  ام الدولة اليهود ة ، وق ع  1948العر ان أســوأ ر ، و
ــفت هذه الهزمة  ل .. وقد عصـــ ل الطو ة  في تارخها الطو ـــهدته األمة العر شــ

ة ف ان األمة العر ــاحقة الماحقة  ـــــ ي أرجاء الوطن الكبير، فأطاحت ، وما الســــ
ــــعارًا  ــ ــ ــ لها تطل شـ ات ، و ـــــاء ، فوقعت الثورات واالنقال ــــ الملوك والرؤســ تزال ، 

  واحدًا ، تحرر فلسطين غير منقوصة.

ة شــامخة    ة ، راضــ " وفي غمرة هذا الصــراع الّرهيب تحملت األمة العر
شـــرة. فاســـتشـــهد من أبنائها  ة و مة ، ماد ات جســـ األلوف واأللوف في ، تضـــح

ة في الوطن العري الكبير إّال  ساحات الشرف والكرامة ، حتى لم تب أسرة عر
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ة هذا  ة في حل ذلك فقد أنفقت االمة العر ًا. و قًا أو حبي ـــد ــ ــــ ًا أو صــ وفقدت قر
ك عن  طون أبنائها ، ناه ــّدت الحزام على  ــ ــراع زدة ثرواتها وخبراتها ، وشـــ الصـــــ

ة تناقض برامجها الصــــــ ــروعاتها الزراع ــ ة ، وتخّلف  مشــ ة واالجتماع م ة والتل ح
ات الجسام ، وما  ة هذه التضح ة . وقد ارتضت األمة العر ة والعمران والصناع
ات  ـــح ل التضــ ــطين هي قلب العالم العري ، تهون  ــتظل ، ألن فلســـ ــ تزال.. وسـ

ة وســالمتها من أجل تحررها وألن العدو الغاصــب المحتل يهّدد أمن األمة العر
أغلى  ل ذلك جدير  ــــتقبلها .. و ــ ــ ــــ ـــــرها ومســ ــــ ــ ــاتها ، وحاضـــ ــــ ــــ ، وخبراتها ومقدســــ

ات ، وأعزّ  األنفس واألموال والثمرات.   التضح

ل مراحله نر أن    " وحين ننظر في الحساب الختامي لهذا الصراع في 
ـــيئًا من أهدافها ، وأن العدو هو الذ حق الكثير من  ـــــ ة لم تحق شـــ األمة العر

ـــرائيل دولة قائمة، معترفًا بوجودها في األمم المتحدة ، أه حت إسـ ــ دافه . فقد أصــ
ة من جبل الشــيخ في  املها ، معها األراضــي العر حت محتلة لفلســطين  وأصــ

  .)1(الجوالن إلى شرم الشيخ في سيناء"

ـــقير    ــ ـــ دة التي خلص إليها الشــ قة الثابتة المؤ هي "  –عد هذا  –والحق
ان ـــرائيل  ــ ــــ ن أّال تكون في عام  أن إسـ ان 1948م ــتمرارها  ــ ـــــ قاءها واسـ ، وأن 

ــــي التي تحملتها األمة  ــ ـــ ــ ــ ل هذه الكوارث والمآسـ التالي، إن  ونا ..و ن أّال  م

                                                           
ة )1( ، ، الجامعة العر  .235 -234ص   مصدر ساب
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ــة ،  ن أّال تكون ، لوال أن الجــامعــة العر م ــان  لــة  ــة عبر األعوام الطو العر
ـــرا ــــ ــــ ام إسـ ة للحيلولة دون ق اف انت  ة  ــــــّعت عدة فرص ذهب ــــ ئيل . ولوال أن ضــ

ـــــمير  ــــ ـــاد في الضـــــ ــ ـــ ــ ــ الفســـ التخط المفقود ، و القادة العرب قد أجهظوا الحرب 
اب  صـــدق وعزمة ، ولم تهيئ أســـ ة لم تدخل الحرب  والســـالح. إن الدول العر
ما  ة ، ولم تستطع أن توحد الصفوف وتعبئ القدرات ، وتحشد الطاقات.  المعر

ذا فقد " خسرنا" لم تستثمر استعداد المقاتل العري لل بذل والفداء واالستشهاد. وه
ولو قاتل العرب مّتحدين وصابرن  )2(الحرب ..ونصف فلسطين" 1948في عام 

  النتصروا.  

  

  

ران /يونيو    1967حرب حز

  

                                                           
، ،الطر إلى جنيف )2(  .150ص   مصدر ساب
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ة إلى حرب حزران /يونيو    ــ ــ النســـ عتقد أن هذه إف 1967أما  ــقير  ن الشـــــ
أعوام .. وقعت ف ي "أحســـن عام إلســـرائيل, وأســـوأ الحرب قد وقعت قبل موعدها 

ة"  قة لهذه الحرب,  )1(عام لألمة العر ـــا ــــ ـــ ــ ام الســـ ه الغم والهم في األ . وقد انتا
ــارة؛  س متضــ ارثة مقبلة, واجتاحتها أحاســــ ــه مشــــاعر القل وتوقع  ومزقت نفســ
ــتنتهز  ـــ ــــ ة, وأنها سـ ــع ــ ــــ ة توســ عة عدوان ــرائيل ذات طب ــ ــ فهو من جهة واث أن إســــ

عد ح ـــع ال بد له من حرب . ومن جهة ُأخر الفرص حينًا  ــع , والتوســ ــ ين للتوسـ
ثير من المسؤولين  ان موقنًا أن العرب غير مستعّدين للحرب .. بل سمع من 
ـــرائيل تحتاج إلى مزد من  ــ ــــ ة مع إســـ ـــــر, أن المعر ــ ــ ــّما في مصـــ ــ ــــ ــ العرب, وال ســ

ــ *االســــتعداد والمال والوقت, وأن األمر اليوم  ون مظاهرة عســ عدو أن  رة ال 
له  اســـّة , وأن األمور لن تصـــل إلى مرحلة الحرب . لذلك  اســـب ســـ لتحقي م
تنّقل هنا وهناك .. عّله يجد  قابل المســــؤولين , و ار, و ع األخ ــقير يتا ان الشــ

يف؟. ًا لتساؤالته: هل ستحارب إسرائيل ؟ ومتى؟وأين؟و   جوا

العرب ما حّل من هزمة مفاجئة سا ة , وحّل  حقة .. ووقع ونشبت المعر
ام في  ـــــف وقع تلك األ ــــ ــ صـــ تب  ـــاعقة .. و ــــ ــ ـــ ــ ــــــقير وقوع الصـ ــ ــ ذلك على الشــــ
ات األبد , فال أر ما  قظت , ألمضـــي في الســـ نفســـه:"وددت  لو أني ما اســـت

                                                           
مة الكبر  )1( ،, الهز  .299ص ,2ج مصدر ساب

ـــرطلب  عني * ــيناء وقطاع غزة في  مصــــ ــ ة من ســـ ــــحب قوات الطوار الدول  27/5/1967ســـ
ة في جبهة سيناء.  وتحرك القوات المصرة إلى المواقع األمام
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ام الستة " صدق ما  )1(رأيت , وال أسمع ما سمعت من حرب األ اد  ان ال   .
سمع , فتضج في نفسه األسئلة .. "أبهذه الس رعة حّلت بنا الهزمة ؟ هل ير و

ش  ــالم؟ هل تحّطم الج ـــ ــــ ـــــفة ومعها بيت المقدس , قدس أقداس اإلســ ــ ــ نخلي الضــ
ة ؟ ما الذ جر ؟ أهي صـــاعقة ُملحفة من الســـماء  , أمل األمة العر المصـــر

  .)2(أم زلزلة ساحفة من جوف األرض؟"

ــان  ـــ ــور اإلنســـ ــ ـــــقير .. وفوق ما يتصــــ ــور الشـــ ــ انت الفاجعة فوق ما يتصــــ و
ام العرب متثاقلون عن القتال, الع ـــــق بيت المقدس وحّ ــــ ــ ري.. " هللا هللا ! لقد سـ

ة  ات الُكبر في تارخ العرو حث عن الن ـــــاغلون عن الجهاد . ورحت أ ــ ــ ــــ متشــ
ل  ل مشــاعر تعّطلت..  المًا يخفف المصــاب فلم أجد .  واإلســالم ألســتعير 

انت الكا ل جوارحي تحّجرت, فقد  سي تجّمدت..  رثة فوق قدرة الشعور إحساس
  .)1(على الشعور.. وفوق طاقة اإلحساس على اإلحساس "

م العري  ـــقير هو "الح ــ ــــ ــ ــ ــؤول عن هذه الهزمـة المـاحقـة عنـد الشـ ــ ــــ ـــــ والمسـ
ر  ة . فقد اســـتدرجه م ة والّالعقالن االة و الّالمســـؤول الّالم المعاصـــر , المتميز 

ة في غير ميدانها,  انت األصدقاء وغدر األعداء إلى معر وفي غير زمانها.. ف

                                                           
مة الكبر  )1( ،،  الهز  .260، ص 1ج مصدر ساب

 .350ص  نفسه،المصدر  )2(

مة الكبر  )1( ،،  الهز  .318ص  مصدر ساب
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ـــاعقة" ـــ ــ ــ ــاحقة الصــــ ــ ــــ ــ ـــ عرفون هذه )2(الهزمة السـ انوا  ام العرب الذين  لوم الحّ .و
رة  ـــــ ــ ة والعسـ ـــــ ــ اسـ ـــــ ــ ة السـ ـــاع األمة العر ــــ ة, وهي أن "أوضـ ــ ــ ــاســــ ــــ قة األســ الحق

ة في  ـــاد ـــلح للهزمة  1967واالقتصــ ال تصـــــلح ال للدفاع وال للهجوم, ولكنها تصــ
")3(.  

ًا في التارخ العري إن حرب حزران, عند ال ــقير , لم تكن حدثًا عاد ــ ـــــ شــ
ام .. ثّم  ضـــعة أ ــارا هادرًا هّب على الوطن العري ل المعاصـــر , "ولم تكن إعصـ

عتهــا ونظــامهــا " ــاة إلى طب ن, وهــدأ, وعــادت الح ــ ــ ــــ ــ ــ ــآثــارهــا  )1(ســ ــانــت  , بــل 
ة ترزح تحت  ـــتظل األمة العر ة , ســ ة رهي رة "عطفة تارخ ــ ــ ة والعسـ ــ ــ اسـ الســـــ

م أث ثيرًا من اإلهمال .. وأولها الح ع أن تهّز عن اكتافها  ـــتط ــــ قالها ,إلى أن تســـ
  .)2(العري المعاصر ما بين خائب, وخائر , وخائن ".. 

  

  

                                                           
 .300، ص 2ج ،نفسهالمصدر  )2(

 .نفسهالمصدر  )3(

مة الكبر  )1( ، ، الهز  .5، ص2جمصدر ساب

 نفسه.المصدر  )2(
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ر  ن األول /أكتو   1973حرب تشر

  

ـــقير وقفـــة اعزاز وٕاعجـــاب وتقـــدير أمـــام ذلـــك اليوم الكبير,    ــ ــــ ــــ قف الشـ
صــــف انفجار الحرب بلغة أدبّة  قول :"ذات يوم في خرف و  1973مجّنحة , ف



  
  
  
  
  
  
  
 

613

عد ظالم  ه الفجر  اء, طلع ف ــّ ــ ان يومًا مشــــــرقًا وضــ طلع الفجر عند الظهيرة , و
ع  ة في اليوم الرا ــــدوله على األمة العر ــــ ــــ ل , أرخى ســـ دامس , وليل حالك طو

ار عام  ة المأســاة. وامتّد الظالم عبر 1948عشــر من شــهر أ انت تلك بدا .. و
ـــــتة, وحّلت بنا أعوام ط ــ ـــ ــ ام الســ ـــــتد حالكًا في حرب األ ــــ ــ ــ العار. ثّم اشـ لة مثقلة  و

ة الظالم هذه وهي  تلتمس الفجر.. إلى  ة حق . وعاشت األمة العر هزمة أخر
ــهور, واثنين وعشـــرن  عد خمســــة وعشــــرن عامًا, وخمس شــ أن بزغ الفجر أخيرًا 

اها.. "  اح الكارثة إ   . )1(يومًا.. وذلك هو الحساب منذ ص

ه حتى  ــقير , بتقدير , إقدام المقاتل العري الذ اعترف  صــــّور الشــ و
ع مراحل الحرب من  تا ــــر  28-6األعداء , و ـــــ ر.. "النصــ ــــرن األول /أكتو ــــ ــ تشـ

وهو ير أن هذه الحرب  )2(العري أوًال, ثّم الحرب سجال.. وأخيرًا مالت الكفة.."
ـــة عنـــده :  قـــد حّررت األمـــة, وٕان لم تحّرر األرض, وهي ذات بيرة عـــال مـــة  ق

ر  م .. اليوم الســـادس من أكتو ــيت اليوم العظ تنســـاني جوارحي وجوانحي إن نسـ
ام  اره إال يوم ق ة في تارخها الحديث, ال ي ام األمة العر ان أمجد أ .. لقد 

ة واحدة " ة المتحدة لتضم مصر وسورا في دولة عر   .  )3(الجمهورة العر

                                                           
،، الطر إلى جنيف )1(  .123ص  مصدر ساب

 .140ص  نفسه،المصدر  )2(

 .149ص  نفسه،المصدر  )3(
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ؤمن أن العرب  ة في هــذه الحرب, ففي و ــّ ر ــ ــ ــــ ــ ــ ــة العســ قــد رحوا المعر
ر رحنا الحرب, وٕان لم نرح  ًاً◌ وأراض .. في حرب اكتو الماضي "خسرنا حرو

ــر" ــ ــــف الطر إلى النصـــ حنا في منتصـــ ــ ــ . وهي عنده الحرب )4(األرض .. فأصـــ
ل إعداد  ســالة , و ل شــجاعة و ة  ة األولى التي خاضــتها الجيوش العر العر

ــتعد ــ ـــــ ل , "ذلك أن حرنا األولى عام واسـ ــــاب الطو ـــــ عة في الحسـ اد , مع أنها الرا
ادة الخائنة, والتخط  1948 الق ــــاء  ــــها الملوك والرؤسـ ُولدت ميتة , وقد أجهضـ

ة في عام  ــــالح, وحرنا الثان ــمير والســـ , 1956المفقود, وتالقي الفســـــــاد في الضـــــ
اســـة على الحر  ام  .بأثناء العدوان الثالثي تغلبت فيها الســـ وحرنا الثالثة في األ

ة  ة, ضــــح ة, ومعها األرض العر ــاعت الجيوش العر ــؤومة, فقد ضــ الســــّتة المشــ
ة " اسة العر   .)1(للس

ة,  ـــــ ــ اسـ ـــــ ــ ّرة ال السـ ـــــ ــ ــــهاب إنجازات الحرب العسـ ــ ـــقير بإســ عّدد الشـــــ و
ة الخالدة ,  اق ة هي ال ــــة يتغّيرون , ولكن إنجازات المعر اســــ ــــّ ــ ــة والســ ــ ــ اســ ـــــ ــ "فالسـ

قى  ـــت ــــ ــــ ــ . وتتمثل منجزات )2(للجوالت المقبلة حوافز دافعة دافقة دائمًا وأبدًا "وسـ
ـــــها ,  ـــــرائيل حول نفســ ـــجتها إســ ــ ــــاطير نســ ــقو مجموعة من األســـ الحرب " في ســـــ
ما  ــــاد , واإلهمال"  ـــــ وأعانت عليها حروب العرب الثالثة نتيجة لالرتجال , والفسـ

                                                           
 .150ص نفسه،المصدر  )4(
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األســاطير و" تثبت  مجموعة أخر من الحقائ البّينة تتصــد لتلك )3(تتمثل في
امل للبذل  فن وعلم وشجاعة ورجولة واستعداد  قدرة الجند العري على القتال 

" . وقد عّبر اإلســــرائيليون عن الهلع )4( والفداء، يتوّجها اإلنجاز الروحي والمعنو
ــــورها  صـ ما  ــرائيل  ــ رين ؛ فإسـ ــ ــ ــيين والعسـ ــ اسـ ـــان زعمائهم الســـــ األكبر على لســ

، هي " مجتمع  ــقير ــ ــ قة مرجعها أن العرب لم الشـــ ـــا ــ ــ ـــاراته الســ ــ ل انتصــــ رعديد، 
  )1(حاروا في الماضي".

رة " وضع  ان هدف الشقير من هذه اإلطالة في التفاصيل العس لقد 
ــيرة  ــ ــــ ـــامخة ، حتى تنتقل إلى المســــــ ــ ــــ ة الشـــــ ــــورة العر ــــ ــــ المواطن العري أمام الصــ

ر" عد حرب أكتو ة الكبر  ــ ــ اســـ ــ ــ انت)2(الســـ ما إذا  ــاءل ف ــ تســـ ــيرة  . و ــ هذه المســـ
ـــدان " إن  رامـــة األمـــة يؤ مـــا هو منتظر ، ألن منط الحرب و رـــة  ـــــ ــ ــ ــــ العسـ

اسة التي تلي الحرب يجب أن تكون في مثل مستواها..وأعلى".   )3(الس

ــيرة  ــ م المنتظر ، وجاءت المســ لكن الواقع جاء مخالفًا لهذا المنط الســــــل
ــها اإلنســــان العري ي ة لتبّدد األماني التي عاشــ ــ اســ وم نشــــوب الحرب ، تلك الســــ

                                                           
 .158ص  نفسه،المصدر  )3(
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ــــلــت ال إلى تحرر األرض المحتلــة عــام  ــ ــ ـــ ــ .. بــل إلى  1967األمــاني التي وصـ
ـــدمة في االنتقال من حديث الحرب إلى  املها . وجاءت الصــــ ـــطين  ــ تحرر فلســ
ـــادات قبل أن يتحق الجالء الكامل عن األرض  ــ ــ الم في خطاب السـ ـــّ حديث الســـــ

ان أثر وقف إطالق النار في نفس ة ، و بيرًا ، " وه  العر المواطن العري 
عد تلك الوقفة  ـــاء  ــ ــــ ــ ــ ـــــماء على األرض ، وقعد القرفصـ ــ ــ ــــ المواطن العري من السـ

  )1(الّشماء".

ة حول قرار  وقد خاض الشقير خضم الجدل الذ خاضته األمة العر
ـــا  ــاءل عن موقف العمالقين أمر ــ ــ ــــ ــــ وقف إطالق النـــار في هـــذه الحرب ، وتســ

ا ، وموقف القوات  اب قصــــور وروســــ ــ .. وعن اســ ر ة العســــ ــرائيل ة واإلســ العر
له ،  ة .. لكنه ظّل ، على الرغم من ذلك  ــــي العر ــــ ــــ الحرب في تحرر األراضــ
ر هي  ر، " ألن حرب أكتو ــــة حققتهـــا حرب أكتو ــ ــــ ــ ـــ حمـــد هللا على أمور خمســ

ة.. ألن الحرب اســـتمرت  ة التي خاضـــتها األمة العر ق يومًا ..  16الحرب الحق
ثيرًا من أبنائها وسالحها ، ومن روحها.. ألن ألن إسر  ائيل خسرت، ألول مرة ، 

شــاطرها هذه الثقة..  ان العالم  انت واثقة من النصــر، و إســرائيل لم تنتصــر، و
ــــرائيل تتوقع ،  انت إســ ما  ـــتة ،  ام الســـ ثل هزمة األ ة لم تهزم  إن األمة العر

ذلك".    )2(ومعها العالم 
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ــــقير حــال ال ــ ــ ــــ قل والحيرة في نفس المواطن العري في تلــك ينقــل الشــ
عد هزمة  ة  اســــة العر ــ ــمة، هذا المواطن الذ عرف مجر الســ المرحلة الحاســ
ــدة. ر المجيـــــ ـــــد حرب أكتو عــ ــيجر  ــــ ــ ــ ـــــا ســــ عرف مــ ـــد أن  ــ ــ   حزران، وهو ير

عـــد انتهـــاء الحرب عن هـــدف الحرب؛  ــــاءل  ــ ــ ــــ " هـــذا المواطن العري أخـــذ يتســــ
ـــطين ــ ــ ة المحتلة.. أم  التحرر ، أ تحرر فلســ املها ، أم تحرر األرض العر

ة" اس ة س   .)1(تسخين الموقف لتحرك أزمة الشرق األوس والوصول إلى تسو

ــقير  –إن هذه األهداف الثالثة  ـــبب هو  –في رأ الشـــ ، والســ لم تتحق
م،  ل حين، ألنه " أهدر النجاح العظ ـــقير في  ــ ــ ـــ ــ م العري الذ يدينه الشــ الح

اســـة دون مســـتو الحرب ، وأخذ وأضـــاع الت ّ ســـ ولوجي الهائل، فاخت أثير الســـ
رة" ة بدون اإلنجازات العس ة سلم ذا.. وعلى الرغم من  )2(يلهث وراء تسو ..ه

ة إلى  ة رصيد الحرب ، وعادت القض اسة العر اإلنجازات الرائعة" استنزفت الس
ة ـــــ ــ ــ القضـــ ة  ــة العر ــ ـــ ــ ــ اسـ ـــــ ــ ــ ات البيت  ثالجة األمم المتحدة، وألقت الســـ على عت

ض".   )3(األب
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ـــقير األخير على هذه الحرب المجيدة هو أنها " انتهت في  ــ ــــ م الشـــــ وح
ـــاتهـــا وأمجـــادهـــا ، ومعهـــا اآلمـــال واألمـــاني التي ر قيـــت ذ ـــا، و ــــــ ــــ ــ   رعـــان الصــ

  ال تموت". 
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  بترول العرب..

  في المعركة
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  ..رولـبتال                       

  أو علينا؟! سالح لنا

  

أن النف سالح جّ       ل مواطن عري  مان  ار بيد العرب، آمن الشقير إ
ة، إن هم  هم مع االستعمار والصهيون ضمن لهم النصر في معار قادر على أن 

  أحسنوا استخدامه واستغالله.
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ان يتردد على األ      ر أن الحديث عن دور هذا السالح  لسنة منذ وهو يتذ
م العري أرعين عاماً  ه  –، لكن الح عن هذا  ، أو متغافالً ان غافالً  –في رأ

ان مؤتمر بلودان عام  ، وورد من بين مقرراته السرة 1946الدور.. إلى أن 
ة.. وانطل شعار  ة األجنب ات البترول ازات جديدة للشر عدم إعطاء امت قرار 

سة الصفحات التي دونت "بترول العرب للعرب".  لكن هذه ال قرارات ظلت حب
الماً  طل وال ينفذ.. وراح التارخ  فيها.  ولم تخرج إلى حيز الواقع، وظل الشعار 

قول الشقير  – قة، "فيخرج البترول العري  –على حد ما  ح حق ص ينتظر أن 
دخل (دخل) البترول  ل مواطن من (خرج) الحاكم العري، و العري إلى بيت 

  .)1("عري

وقف الشقير على منبر األمم المتحدة يدعو إلى إطالق  1958وفي عام      
ه  ن ، الستثمارها في وطنها، و ة المنتجة للنف حرة األموال المجمدة للبالد العر
ل  إلى أن "وقف مثل هذه األموال الضخمة عن العمل، بينما في وسعها تمو

ة في المنطقة، هو عمل  واضح من أعمال قتل الشعوب المشارع اإلنمائ
ا"اقتصا   .)2(د
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ا  1967وخالل عدوان حزران/يونيو      ا وأمر انقطع البترول عن برطان
ة  ن للدول العر م ان   –والدول األخر التي ناصرت إسرائيل في عدوانها.  و

أن تجبر العالم على الوقوف معها ضد العدوان لو أنها مضت  –برأ الشقير 
، ولم تتراجع.  وقد طالب الشقير في اجتماع في استخد ام هذا السالح االقتصاد

ة العرب في  فتح الجبهة  1/8/1967وزراء الخارج تمهيدا لمؤتمر قمة الخرطوم، 
رة  ة استعداداتها العس ة، إلى أن تستكمل الدول العر ة في المعر االقتصاد

ة الستئناف القتال، وعرض رأ منظمة التحرر الفلسطي ة في الجوانب االقتصاد ن
ان هذا الرأ في  ة، و ة العر استخدام النف في خدمة القض ة المتعلقة  والفن
ة مدروسة أعدها خبير البترول العري الشيخ عبد هللا الطرقي  ل دراسة علم ش
) الذ ضمه الشقير إلى الوفد الفلسطيني لهذا الغرض.  وقد دار نقاش  (سعود

ل حول هذا  ة إلى الموافقة على إحالة طو الموضوع، وانتهى رأ وزراء الخارج
عد أمام اجتماع  ما  ضعونه ف ة.. وهؤالء  الموضوع إلى اجتماع وزراء الخارج

  .29/8/1967مؤتمر القمة المقرر عقده في 

ة في       ة العرب ثان إلعداد جدول أعمال  26/8/1967واجتمع وزراء الخارج
ان من بينها مؤتمر قمة الخرطوم و  ات ودراسات، و ه من توص ما سيرفع إل

استخدام  غداد  ات مؤتمر وزراء المال واالقتصاد والبترول العرب في  توص
ة  االقتصاد سالحا ضد إسرائيل وضد الدول التي تساندها... مع التقارر التفصيل

  المدروسة عن شؤون البترول والمال واالقتصاد.
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شيد      الخبراء الذين أعدوا الدراسات  وانبر الشقير  غداد، و ات مؤتمر  بتوص
فاءة ودراسة مدققة.  وأعلم المؤتمرن من  ما ضمته من علم و والمشروعات، و

عود إلى مقررات مؤتمر بلودان السرة عام  ة العرب أنه لن  ، 1946وزراء الخارج
شأن النف خالل العشرن  ة، وال إلى مجموعة القرارات التي اتخذت  عاما الماض

مؤتمر وزراء النف العرب الذ عقد في  ر  ذ الحاضر الراهن.  و في  بل س
قراره اللذين  ع من حزران/يونيو، أ قبل العدوان بيوم واحد، و غداد في الرا
ة في  ة أو المشار شأن قطع النف عن الدول المعتد اتخذهما آنذاك، األول 

ة ادة دولة عر أو أراضيها، والثاني إخضاع أموال أ دولة  االعتداء على س
ة، لقوانين الحرب،  اشر على دولة عر اشر أو غير م تدخل في عدوان مسلح م

. ات النف   ما فيها أموال شر

ة تطالب       واستعرض الشقير األصوات التي ارتفعت في األمة العر
ة، وأولها صوت اتحاد عمال النف العرب يوم العدوان،  استخدام النف في المعر

ين أن النف "هو السالح  ومات والشعوب المختلفة، و واستعرض مواقف الح
ة في الظروف الراهنة  اقي لألمة العر رة"ال .  )1(عد أن تحطمت األسلحة العس

عرف  ت، حتى  غداد على التصو ات مؤتمر  وأصر الشقير على طرح توص
قول المسؤو  ه الرأ العري العام ما  لون العرب، ألن "موضوع البترول مضى عل
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ة لم )2(وهو يترنح بين العلن والخفاء" أكثر من رع قرن  .  لكن وزراء الخارج
ه، وقرروا إحالة موضوع النف على مؤتمر قمة الملوك  يوافقوا الشقير على طل

  الرؤساء.

لماته التي ألقاها       د في  ان الشقير في مؤتمر القمة هذا يؤ أو في و
قي  ، وأنه أخطر سالح  ة النف عض الرؤساء، على أهم ة مع  أحاديثه الجانب
طالب بوقف ضخ  ة.  وظل  ة العر ة.. فإذا سق سقطت القض بيد األمة العر
ل  ، ولو لمدة محدودة، فإن لم يجد ذلك يؤمم النف وتحول األراح لتمو النف

ة.   صندوق عري للتحرر والتنم

، واتخذ قرارا ولكن ر      شتهي الشقير ما  اح مؤتمر قمة الخرطوم لم تجر 
ة  ة إيجاب حتج القرار في نصه "طاقة عر ما   ، ، ألن النف استئناف ضخ النف
ة  ين الدول العر ة، وفي اإلسهام في تم ن تسخيرها في خدمة األهداف العر م

  .)1(ن الصمود إلزالة آثار العدوان"التي تعرضت للعدوان م

ه الكلمات  مفاجئاً  جاء القرار سرعاً       حيث لم يتحمل من الوقت إال ما تقتض "
ان  )2(من زمن" سخرة مرة، و قول الشقير  ه  –على نحو ما  أول قرار  –برأ

                                                           
  .155ص  نفسه،المصدر  )2(
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ذا، وفي 1946صدره مؤتمر قمة، منذ مؤتمر أنشاص عام  ، دون مناقشة.  وه
االقتصاد العا ادت تود  قول  –لمي ظل أزمة طاحنة  انتهت المساومات  –ما 

االتفاق س مؤتمر القمة العري في الخرطوم  وال على استئناف ضخ  التي وراء 
ضعة  اره  قي في آ ة... ولو أنه  ادات العر ان أسوأ قرار اتخذته الق ، "ف النف

ع رما اق ة"أساب   .)1(تلع إسرائيل من األرض العر

ر الشقير أن المف      تذ رن العرب ظلوا، مع استمرار االحتالل، يناشدون و
ة استخدام سالح النف لحمل إسرائيل على الجالء عن األراضي  الدول العر
ة، في حين ظل (المسؤولون النفطيون) يدعون أن من الخطأ استخدام النف  العر

اً  سالحاً  اس منأ عن  –في نظرهم  –، ألنه س قى  ة يجب أن ت سلعة اقتصاد
رهم ال ذ سفه الشقير هذا الزعم الذ يروج له هؤالء المسؤولون، و اسة.  و س

ة تستخدم القمح وسيلة ضغ وسالحاً  ات المتحدة األمر اوضاتها في مف أن الوال
  .)2(مع االتحاد السوفييتي

ر       ، هي  1973وٕاثر انطالقة حرب تشرن األول/أكتو ة أخر انطلقت معر
ة النف العري .  وقد تناول الشقير هذا الموضوع بإسهاب، واستعرض قرار معر
ك في  ة  17/10/1973اجتماع األوا % إلى أن يتم الجالء، 5بخفض اإلنتاج بنس

حيث يؤد  ض،  ة أكبر تخف ات المتحدة األمر إن لم  –على أن تنال الوال
                                                           

، الطر إلى جنيف، )1(  .216ص  مصدر ساب
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ة.   –تغير موقفها  ل الدول العر واستعرض إلى قطع إمدادات النف عنها من 
ة  ض اإلنتاج بنس % إلى أن تجلو 25ما تال ذلك من قرارات تنص على تخف

ستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه  ة، و ة عن األراضي العر القوات اإلسرائيل
ين أن المواطن  ا.  و المشروعة، مع استمرار الحظر على شحنات النف إلى أمر

 ، ة النف ة لمعر ة العري لمس اآلثار اإليجاب انت هذه المعر على ما فيها  –و
، ومعنى خفض إنتاجه. – مة النف تشف المواطن العري والعالمي ق ة لكي    اف

عضها       ة، وقد عل على  اف انت في رأ الشقير غير  لكن هذه القرارات 
ان المواطن العري ير أن سيف البترول قد استخدم وخزاً قائالً  ، ال ولكزاً  : "و
ستخدم استخداماً )1("وال طعناً  ضراً  ان  ضرب رخواً  ، وٕان سالح النف  ، فهو "

، بدأ  وال يوجع".  وعلى الرغم من هذا االستخدام اللين الرخو، في نظر الشقير
 25/12/1973في  التراجع العري سرعا، فقد قرر وزراء النف العرب المجتمعون 

ة  ات المتحدة وهولندا.  % مع استمرار الحظر عل10زادة اإلنتاج بنس ى الوال
ه وحزنه أن يخالف وزراء النف  ه، وأثار غض راق وآلم الشقير أن ير ذلك و
قة التي تصر على استمرار إجراءات الخفض حتى يتم الجالء عن  قراراتهم السا

صدروا في  ة المحتلة، و قرارا برفع الحظر البترولي،  19/3/1974األراضي العر
وقفوا إجراء ذا "سق سيف البترول و ات المتحدة، وه ة عن الوال ات الردع البترول
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ة قبل أن تن ة"وانسحب من المعر .  والح )2(سحب إسرائيل من األرض العر
ي في هذا القرار الذ يتحدث عن "لفت نظر العالم" و"خل  أثر الضغ األمر

ة أكثر توازناً  اسة أمر ارات يبدو فيها أسلوب "... وهي عالجو المالئم" و"عن س
ة واضحاً  اس انت قمة المهزلة المأساة عنده بيناً  سنجر في معالجاته الس ، و

بإلغاء الحظر عن  10/7/1974القرار العري الذ اتخذ في اجتماع القاهرة في 
ة" هولندا من أجل "العالقات التي يرغب في   .)1(إقامتها مع األسرة األورو

، برأ       ان يتوجب على العرب إن النف ، من أخطر األسلحة التي  الشقير
 ، ة سالح النف ة، على أهم ل مناس تهم، وقد ظل يلح، في  استخدامها في معر
ع في الرا عام  وها هو في رسالته التي وجهها من بيته إلى مؤتمر القمة السا

عد  1974 ة،  أن ثاني األخطاء العر ر الملوك والرؤساء    يذ
ة، هو تراجع العرب عن قرار استخدام سالح  مهادنة ات المتحدة األمر الوال

عد ذلك "فاجعة ، و ام )2(تعادل فاجعة وقف إطالق النار" النف طالب الح ، و
  العودة عن هذا الخطأ الفاجع.

 

                                                           
  .225ص  نفسه،المصدر  )2(
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  مواقف وآراء

  

اسي –لشقير لان        م عمله الس ة القو والعوامل  -ح مراق اهتمام خاص 
ة فلسطين أبلغ  انت قض ة التي تسير مقدرات العالم العري ودراستها.   الدول

انت األمم المتحدة  خالل عملة في ميدانها  –شاهد   على التآمر  الدولي.  وقد 
في الميدان  الدولي، والتمرس ساحة واسعة الستكمال الخبرة  –خمسة عشر عاما 

ة، وفي  ا العر ة عن القضا ة البترول.  وقد دافع في الساحة الدول ا لع بخفا
ة فلسطين، ودخل في معارك ضارة ال هوادة فيها مع االستعمار  مقدمتها قض

ات التحرر في العالم، وراح يدافع عنها ثأرا لوطنه المغلوب.   اعه.  وواكب حر وأت
ر االشتراكي، وختم سيرته في وفي غمرة ه ر في التحالف مع المعس ذا العراك 

انتصار الحرة. شيد  استقالل الجزائر، فوقف  على منبرها    األمم المتحدة 
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ه        ت وقد تناثرت آراء الشقير في مواقف الدول، واألحالف والكتل في 
انت آرا ار ، ودقة وعمؤ لها، و  استنتاج، وتوحي ه هذه تنم عن وعي وطول اخت

ة في اإلطار الدولي:   فهم الشقير العمي للعالقات المتشا

ا:   طان   بر

ة   ليز منذ  الطفولة،  ألنهم احتضنوا الحر غض  الشقير لإلن نشأ 
ة على فلسطين لينفذوا وعدهم الذ قطعوه  ة ونصبوا أنفسهم دولة منتد الصهيون

في ذاكرته صورة اللورد بلومر، المندوب  لليهود في وعد بلفور.  وقد ظلت عالقة
، ورآه الشقير يدخل 1925السامي البرطاني، الذ جاء القدس صيف عام 

ان تلميذ عد أ،  ًا◌ً مدرسة صهيون التي  براء وغطرسة، و من تالمذتها ، 
قوة السالح  حف األمن  ا حاكما على فلسطين، ليؤدب الشعب و اختارته برطان

  .)1(ة الرماح"القومي اليهود على أسنّ  " وليبني الوطن

، وهو طالب في معهد الحقوق في القدس، حماسة  ولمس الشقير
 ، ومة االنتداب إلرساء دعائم الوطن القومي اليهود الموظفين البرطانيين في ح
ة آنذاك أمثال نورمان  ة الصهيون عتهم عدد من زعماء الحر ان في طل و

تش، النائب العام لح مسون بنتو س المجلس القضائي، وحا ومة فلسطين ورئ
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ومة  س دائرة المهاجرة،  ودوخان الموظف الكبير في دائرة األراضي.  ورأ ح رئ
الوطن  القومي اليهود  حجرا حجرا،  –على مد ثالثين عاما  –االنتداب تبني 

مفرده؛ المهاجر والفالح والطبيب والمحامي والطالب والصانع ل يهود   "مع 
ار …والسائ والمرأة  والطفل  ع عشر من شهر أ ، 1948حتى إذا جاء اليوم الرا

ة"……انت إسرائيل  انت الدولة اليهود   .)1(.و

لقد عاش الشقير عهد االنتداب البرطاني وهو ير "الدولة" قد تغلغلت       
ة التي  ات البرطان ة والشخص ات الصهيون في مراكزها الحساسة الشخص

ون العرب على هامشها، وتحت تسان ة،  ي تبني في فلسطين دولة يهود دها، 
أنها نزاع العرب  ة فلسطين  ر قض ا على تصو رحمتها.  ولمس  حرص برطان
انت  ة، في الوقت الذ  واليهود، وهي القاضي لتفسير الحقوق والحدود القوم

ا تنفذ  ه برطان ا  –ف مها إ –عمل ة إلنشاء خطة تدمير فلسطين وتقد لى الصهيون
ة،   ة البرطان اس ان وعد بلفور هو القاعدة التي قامت عليها الس دولتها فيها.  "و

التي قدمتها لجان التحقي المختلفة خالل االنتداب  أما  مصير العشرن تقرراً 
اشر في خدمة  الوطن  م البرطاني الم ان سلة المهمالت، واستمر الح فقد 

ة قد ضرت 1948جاء عام القومي، إلى أن  انت مقومات الدولة اليهود ، ف
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جذورها  في أرض فلسطين،   "وتناوحت معها راح النزوح والرحيل،  وهي 
م أيها العرب  ام ح: الى خ   )1(..".تص

راته          أغلى ذ خرج الشقير مع الشعب النازح، مخلفا وراءه الوطن 
ل مشا غضاء والحقد علىوأقدس مقدساته، فامتألت نفسه     عر النقمة وال

ان همه األول  ليز، و  لهم أن يتصدّ  –خالل عمله في األمم المتحدة  –اإلن
ع  شارك في جم ا وفرنسا وٕاسرائيل.  لذلك نراه  ائهم في الجرمة، أمر ولشر
قف  عيدة عن اهتمام واختصاصه، و انت  ا، مهما  ا التي تتعل ببرطان القضا

عرّ  اسامعها اال مطفيها  نتقد س ة.  من ذلك إدانته استعمارة، و تها العدوان
حار  سلندا في الصيد في المؤتمر الدولي لقانون ال ا على حقوق أ واعتداء برطان

ة في جنيف ( م اه اإلقل لألمم  13)، ومهاجمته في الدورة  1960 – 1958والم
اسة الحزام البرطاني حول الجزر  1958المتحدة عام  ة، ودعوته لها س ة العر

اطلة  أن ترحل ألن عهد القرصنه قد انتهى، والن حجج االستعمار البرطاني ال
عد أن تحررت القناة  س والحفا على الهند قد تقوضت  ة قناة السو في حما

ا أ جدر ببرطان ه حول الجزر نوالهند، و ة وتنص ، تفك الحزام عن الجزرة العر
ة.   البرطان
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ا خاضه وا       تخذ الشقير من موضوع نزع السالح ميدان صراع مع برطان
ا  انت ترسلها برطان ة شحنات األسلحة التي  ه إلى قض عاده، ووصل ف ل أ
انت هذه هي مساهمتها في إقرار  ا وتساءل إذا  إلى إسرائيل، فهاجم برطان

ة أمام الرأ ة فلسطين ح قاء قض ان قصده من ذلك إ  العام الدولي السالم.  و
ة االستعمارة. ة البرطان اس   وفضح الس

ة قبرص على األمم المتحدة في خرف عام        ان عرض قض  1958و
ا االستعمارة، وللرد  ،  استفاد  منها في تعرة سيرة برطان ة للشقير ة طي مناس

أن وج اسة بلدة في قبرص، واإلدعاء  د ودفاعه عن س ن لو ود على مزاعم سلو
صال البالد إلى مرحلة  ا في قبرص إنما هو من اجل التحضر والتمدن وٕا برطان
ة في الدفاع عن مصالح الغرب وعن  اسي، وزعمه أن لقبرص أهم النضوج الس
ا العرب.  وقد طرح الشقير أمام األمم المتحدة سيرة االستعمار  أصدقاء برطان

ين أ حث في ، انالبرطاني وتارخ حروب التحرر،  و ألمم المتحدة إنما ت
ا التي خانت  ة في حاجة للدفاع عنها، فأنه دفاع ضد برطان مصلحة األسرة الدول
ا  أ حقوق  ون لبرطان العرب، وغرست إسرائيل في قلب وطنهم.  ونفى أن 
حق أهداف ميثاق األمم المتحدة وأغراضه،  حل  مشروعة في الجزرة، وطالب 
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ع س خدم مصالح جم اردة إلى المشرق و ان قبرص، ورفض نقل الحرب ال
، أو أن تكون جزرة قبرص ق   .)1(اعدة للعدوان على الوطن العرياألوس

، في الخطاب الذ ألقاه في األمم المتحدة عام         1963وقد عاد الشقير
ساً  هبوصف ة واالستعمار البرطاني،  رئ د التواطؤ بين الصهيون ؤ لوفد فلسطين، و

للعالقة بين  .  وقدم عرضا تارخاً )2(إسرائيل نبتت في حضن االستعماربين أن و
ة  ات البرطان يف قامت الشر ان اليهود في المنطقة، و ا وٕاس مصالح برطان
ا.  وتعرض لتصرح  ات إفرق عمل ات استغالل واستثمار في فلسطين شبيهة  عمل

ة  بلفور الذ استثنى فلسطين من تقرر  المصير، سعى لضمان أغلب ان  ألنه 
م  ح لترا ألنها تجاهلت وجود الشعب العري في فلسطين،  ة.  ودان إن يهود

  نظرتها االستعمارة. 

ه الوفد البرطاني في مجلس األمن        شدة الدور الذ قام  وانتقد الشقير 
ة عام  اس ة الس ة أزمة ال 1967في اللع اد مشروع قرار لتسو شرق لوضع م

يف مثل هذا الوفد دور  ي والروسي، و عد تعارض الموقفين األمر  ، األوس
حجة أن مطالب  الوس للوصول إلى قرار "منصف متوازن" على حد زعمه،  
الفرقين محقة وغير متضارة، ورأ الشقير أن مشروع القرار البرطاني، الذ 
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اسم القرار  ه،  ع ما تطلب منذ ، قد أعطى إس242تمت الموافقة عل رائيل  جم
. وقد رفض المندوب البرطاني إضافتها "القشة التي تقصم ظهر 1948عام 

ا  ن بيزنط قول الشقير "لم  ما  عير".  إن هذا الجدل حول (أل التعرف)  ال
ا له…وال لغو الموضوع  ا يتصل  ان موضوع االنسحاب ……لقد  .إنه يتصل  

عضها"ض العراالنسحاب  من األر …اإلسرائيلي لها، أو معظمها، أو    .)1(ة 

ة: ات المتحدة األمر   الوال

ا   انت سيرة أمر يين. وقد  األمر نشأ الشقير وأفراد جيله مفتونين 
ا، بل محال أرفع  ة األولى عطرة، حلت في قلوب الناس برطان في الحرب العالم

ة تحب ال مقراط سمعون أنها دولة د ان  حرة، وتناصر   الشعوب وأعظم. لقد 
ن أن  م س لها مستعمرات، حارت االستعمار البرطاني، لذا ال  فة، ول الضع
لسون  ي و س األمر اد الرئ قع على شعب فلسطين.  وجاءت م الظلم  ترضى 
ي،  ن أحد يتردد في قبول االنتداب األمر فأثارت إعجاب ذلك الجيل،  ولم 

م ي شعب د ساند حرة الشعوب.ألن الشعب األمر   قراطي 

ر الشقير أن الكثيرون علقوا اآلمال        ذ على  –خالل سنوات االنتداب  –و
ة ، وميولها إلى اإلنصاف، على الرغم، من معرفتهم  اسة األمر عدالة الس
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ة حملت  ة الثان ة الحرب العالم موافقتها على وعد بلفور واالنتداب . لكن نها
ة، لذلك "انقلب والؤنا إلى إلى الرئاسة األ اسة الصهيون د للس ة ترومان المؤ مر

ة  ، تار نت الوطن القومي اليهود ة، و اسة البرطان عداء، حين شاخت الس
اقي ا العبء ال   .)1(إقامة الدولة"…ألمر

ة        اسة األمر اشر برجاالت الس حت للشقير فرصة االحتكاك الم وقد أت
تب العري في واشنطن عام ألول مرة حين  ثيرا 1945لف إنشاء الم ، فعرف 

طرت  ة، وس اس ة وأحولها، وطرق اتخاذ  القرارات الس اسة األمر ا الس ا من خ
ل ……النفوذ الصهيوني هناك ة  ة الغر مقراط زار الكونغرس ورأ صورة الد

ائع، بل على مفاسدها ومساوئها، والقرارات التي ال تتخذ على أساس صدق  الوق
ة،  حاء. ولم يجد أعضاء الكونغرس من ذو الكفاءات العال أساس الضغ واإل

ا إال  الساذجون أو المغامرون  لوقا قبل عليها في أمر اسة ال  في ذلك :" فالس
ة… ، وصنع الدولة ………هذا هو الكونغرس الذ حمل لواء الصهيون

ة"   .)2(اليهود

، الذ فتح ع       عدلهم ات الشقير ان والتغني  ة على حب األمر ين
ل م إسرائيل، وتمدهم  ات المتحدة تق   وٕانصافهم، حانقا حاقدا وهو ير الوال

                                                           
عون عاما، )1( ، أر  .451ص مصدر ساب
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اً  اس اة، س اب الح راً  أس اً  وعس قاء وعدوانا وتوسعا .  وقد حمل بين واقتصاد  ،
فجرها "حمماً  له، إلى األمم المتحدة،  ه مشاعره، ومشاعر جيله  على  جنب

ات المتحدة وأنصارها"ا س ترومان،  العدو األول )1(لوال دأت حمالته على الرئ ، و
ورك لوضع حجر  ة  لشعب فلسطين ، فما قدم ترومان إلى نيو لألمة العر

، تحدث الشقير عن حقوق اإلنسان 1950األساس لمبنى األمم المتحدة عام 
ة على انت ات المتحدة األمر ومة الوال هاك حقوق الشعب التي جرؤت ح

أن ترومان قد تولى (دفن) ميثاق األمم المتحدة  الفلسطيني في وطنه ، وصرح 
  تحت حجر األساس للمبنى.

، أشار إلى الحملة 1960وفي خطاب للشقير أمام األمم المتحدة عام       
، على  يند سون و  ة، وتنافس المرشحين، ن ة على الرئاسة األمر االنتخاب

ات اسب ود إس المال والسالح، حتى بدت االنتخا ة رائيل وتأييدها  ألمر
ة" قى، )2("إسرائيل ال المرشحين أن إسرائيل موجودة لت .  وعل على إعالن 

ة. وأكد  قى لتعتد على شعب فلسطين وعلى األمة العر انت ست بتساؤله إن 
ات المتحدة قادرة على الضغ على إسرائيل، ألنها مد ينة لها بوجودها .  أن الوال

الظلم لشعب فلسطين وقضيته، وفي  طفح سجلها  ة التي  اسة  األمر وانتقد الس
ه عام  ات المتحدة لمعارضتها ح الالجئين  في  1961خطا هاجم الوال

                                                           
عو )1( ، ن عاما،أر  .452ص مصدر ساب
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حقوق اإلنسان المتصل بالجئي فلسطين.  وقال  ممتلكاتهم ورفضها البند الخاص 
حه  ات في ختام هجومه، وفي معرض مد لالتحاد السوفيتي  الذ سب الوال

ات المتحدة من  ل ما المتحدة في  رادة الفضاء :" فنجمة داود أهم لد الوال
واكب ونجوم"   .)1(في الكون من 

يند في األمم  1961ورد الشقير عام        ي  س األمر على خطاب الرئ
ات المتحد الدعم الذ تقدمه الوال اطلها ، المتحدة بخطاب ندد  ة إلسرائيل في 

ي:" إلى متى هذا التأييد األعمى إلسرائيل ؟  والى متى  وسأل  الوفد األمر
أنها  ة  ات األمر قى االنتخا ؟ والى متى ت ا هي إسرائيل الكبر ستظل أمر

ة؟!" ات إسرائيل ه أمام األمم المتحدة  عام )2(انتخا .  وأعاد الشقير في خطا
ه االت1963 ة ، توج اس ة، والتدليل على أثر الس ات المتحدة األمر هام إلى الوال

سبب  ة في الوطن العري، في انعدام الثقة بها  ة في إشاعة جو الكراه األمر
ون أعزل، وقد  ات المتحدة قائال:"قد ن ة فلسطين، ثم تحد الوال مواقفها في قض

اً  ون شع افقيراً  ن ات الوال اس ل ما لديه، ولكننا نتحد س ا من ت المتحدة 
ة"   .)1(سلطان نوو وموارد مال

                                                           
، ص )1(  .139المصدر الساب

 .453أرعون عاما، ص )2(
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ات         ة ضارة مع الوال ة معر ة بدا ام منظمة التحرر الفلسطين ان ق و
سميها الشقير المتحدة وٕاسرائيل، أو( ما  ا)  للتدليل على مواقفهما  )2(إسرائ

ة القض ات المتحدة وٕاسرائيل لتصف صورة ناعمة هادئة، الواحد؛ فلقد سعت الوال ة 
 ، ة العالم  الدولي،  أن أملها تحق وحسبتا أن فلسطين لم تعد قائمة في جغراف
ة)، فلم تعد  اسة الواقع ة التي انهزمت لجأت إلى (الس خاصة أن الدول العر و
تتحدث عن التحرر، بل غدت تناد بتنفيذ قرارات األمم المتحدة وٕاسرائيل 

ع تتطلعان إلى حمل الدو  ة على التفاوض والصلح مع إسرائيل وتوق ل العر
ام منظمة  التحرر تعرقل تنفيذ خطتها  ق ة. لكنها فوجئتا  شهادات وفاة القض
عت عليهما أحالمهما وأوهامهما. لذلك نشطت  اتهما، وض وتقلب موازن حسا
، من  سها أحمد الشقير  الدولتان في شن الحمالت على منظمة التحرر وعلى رئ
ة لمنع  ة اسمها (الجماعة األمر ذلك نشرة دورة تولت توزعها منظمة صهيون

، وأحد  الحرب الثالثة) تحذر العالم المتحضر من احمد الشقير احد دعاة الحرب
الشقير وامثاله  ،  وتدعي أن)1(رة الفتن والقالقل بين الشعوب"العاملين على إثا

و وشأنهم فيدفعون لحرب ثالث ة تهاجم  ة , واخذت اجهزةواذا تر األعالم األمر
، وتحول دون االستقرار  أنها تخل التوتر في الشرق األوس المنظمة وتتهمها 

أنه عميل شيوعي، ودللّ  س المنظمة  ت واألمن، وتخرب مساعي السلم، واتهمت رئ
                                                           

مة )2( ،، على طر الهز   .277ص مصدر ساب
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تلقي المنظمة األسلحة منها وتدرب  ة و على ذلك بزارة الصين الشعب
  ن على القتال فيها.الفلسطينيي

ان الشقير مؤمناً        شاً  و عة واقتصاداً  أن إسرائيل، دولة وج ، بل ووجودنا نا
ة، وأنها تلتمس دائما النور األخضر من البيت  ات المتحدة األمر من الوال

ل ما تواجه ض في  اسة  ةاألب بير الس اهتمام  ان يراقب  له  من أزمات لذلك 
ة في شه ، ورآها  تسلك 1967ر األزمة الذ سب عدوان  حزران/يوليو األمر

راً  ة إلسرائيل عس اً  طرقين متوازين: المساندة اإليجاب اس ، وتحذير الدول وس
ة  ة المتحدة  –العر ما الجمهورة العر ضها وحملها على التراجع. –وال س   وترو

ع الشقير جلسات مجلس األمن  خالل العدو        ان، فوجد أن المندوب وتت
ي المسؤول ما دام ي اسة، "وهذا شأن األمر الوالء والس ي صهيوني  تلقى األمر

ض" ة )1(توجيهات من البيت األب ا أسلوب الجدل والمماح .  وقد جاءت أمر
طر على  ا تس انت أمر ة. لقد  سر إلسرائيل فرصة تدمير الجيوش العر لت

ر مناقشات مجلس األمن في تشر اسي  1967ن األول/أكتو ، وتدمير الصراع الس
ر الساح الذ أنجزه اإلسرائيليون ، وتخط  مستندة إلى النصر العس
التفاوض  ة،  ة وٕاسرائيل، في النها الستصدار قرار من المجلس يلزم الدول العر
ل وقت  ات المتحدة لو شاءت وفي،  ان في قدرة الوال والدخول في صلح. لقد 
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، أن  – ات المتحدة، في رأ الشقير اسة الوال تفرض إرادتها على إسرائيل، لكن س
ض ذلك تسعى دائماً  قاء  انت على نق سبل ال إلى مساعدة إسرائيل، ومدها 

ش معها  ة، وفرض االعتراف بها، والتعا واالزدهار، وفرضها على األمة العر
ان الصلح العري اإلسرائيلي  ا القوة والقهر.  لقد  من أهم أهداف أمر

ة، منذ نشأت إسرائيل.   اإلستراتيج

ر        ا في حرب رمضان/أكتو أن دور أمر جزم الشقير  ان  1973و
ات المتحدة  العامل األساسي في تغيير نتيجة الحرب، وقد استجابت الوال

ل األنواع ر  ة" وتدف المداد العس ذا ، أوصل  "لالستغاثة اإلسرائيل وه
سنجر الى االنفراج الدولي، والى اتفاق االس ي وتهديدات  تنفار النوو األمر

.  وقد لمس 338العمالقين على قرار مجلس األمن بوقف إطالق النار رقم 
عد  عد في تجرة جديدة  ة قد دخلت في تجرة جديدة  اسة العر الشقير أن الس

ا، لعلها تحمل إسرائيل على االنسحاب  هذه الحرب، فصارت تسعى للتودد ألمر
ي في مناقشات مجلس  أقوال المندوب األمر ر  ة. لذلك عاد يذ من األرض العر

عرف المواطن العري حقائ  * 1973األمن خالل جلسة حزران/يونيو  " حتى 
م  قوله الح ما  ، فال ينخدع  ة إلسرائيل والشرق األوس النس ة  اسة األمر الس

استها تغيرا جذرا وجوهرا العري المعاصر أن  ات المتحدة قد تغيرت س الوال
                                                           

سان/أبرل والتي  * ة في بيروت في العاشر من ن ة اإلرهاب ة الصهيون عد العمل عقدت الجلسة 

ة.  اغتيل فيها ثالثة من قادة   المقاومة الفلسطين
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ة ا في حزران ……لصالح القض اسة الخطوة خطوة التي أعلنتها أمر إن س
ر  1973يونيو / عد حرب أكتو سنجر  عها  اسة التي ات اسة …هي الس فالس

عملون على تنفيذ يون  ة إلسرائيل ثابتة، والوزراء األمر النس ة  . )1("هااألمر
ن أن  م ا، ال  ما أمر اسة أ دولة، والس قة ثابتة، هي أن س وأكد الشقير حق
ة  ع أن تفرض من هي قدر ما تستط ة)  تتبدل إال  عن طر (المصالح األساس
م العري المعاصر منذ رع قرن إلى  ه الح واحترام وقوة رادعة، "وهذا ما لم يدر

  .)1("جزايومنا، أما جهال، أو خوفا، أو ع

سنجر في جلسة افتتاح مؤتمر جنيف في          واستعرض الشقير خطاب 
قل 21/12/1973 امل للموقف اإلسرائيلي، إذ لم  ، فوجده قد انطو على تأييد 

ة  ة فلسطين، وال  عن الحقوق الوطن االنسحاب الكامل، ولم يتحدث عن قض
إلى حدود تردها إسرائيل، المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكن جعل االنسحاب 

عترف بها العرب.  ولم يتحدث عن القدس، فهي عند عاصمة إسرائيل؛ بل  و
ان الثالثة، وأكد أن السالم يتطلب ضرورة ر  تحدث  عن األماكن المقدسة لألد

                                                           
، ،الطر إلى جنيف )1(   . 114ص مصدر ساب
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ات األمن، ومطالب الضمان متطل ات  ل األطراف اإلنسحا ات بتمتع 
ادة"   .)1(الس

انت أهم        رلقد  عد حرب أكتو م العري   1973األخطاء التي وقع فيها الح
ا والثقة بها. وقد بين ذلك في رسالة وجهها  ، والتعامل مع أمر في نظر الشقير

ع في الرا عام  ا في دعم  1974إلى مؤتمر القمة السا ر بدور أمر ، إذ ذ
ر ة الع 1973إسرائيل في حرب رمضان/ أكتو ة قد ، ووجد أن الدبلوماس ر

سنجر،  ه بدور لورنس ؛ فهدف  ش سنجر، الذ  ا ودور  ضخمت دور أمر
سنجر هو حمل العرب على االعتراف  ه بدور  لورنس؛ فهدف  ش الذ 
ي ، وعلى  ام عداء عري يواجه العداء األمر بإسرائيل.  وقد ألح على ضرورة ق

ة ضد ة واالقتصاد ل أسلحة الردع الدبلوماس ا .  وأكد الشقير  استخدام  أمر
ا إخفاقها، والن  غضاء، ألن أمر في رسالته تلك أن موقفة هذا ناتجا عن ال
له قد رست وانتهت إلى حصيلة واحدة ، وهي، في  سنجر خالل العام  اسة  س

ات وطائرات إلسرائيل"الت وقبالت للدول العر مرأ الشقير "مجا ا   .)1(ة ود

ارتر، وقد ظل الشقير ي       ة في عهد رئاسة  ع مواقف اإلدارة األمر تا
سنجرة  ة الك اس ة في عهده هي امتداد للس ة األمر اس واستخلص منها أن الس

                                                           
 .241ص ،، مصدر سابالطر إلى جنيف )1(
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ه  1973عام  عد تول ارتر في أحد االجتماعات الجماهيرة  س  . فأقوال الرئ
ة اإلسرا 1977الرئاسة عام  ان وزر الخارج ا تشعر الشقير أنه أمام ب ئيلي أ

سمبر انون األول/د مة لمؤتمر جنيف في  ان في الجلسة اليت أنه  1973إي ، و
ات السالم، واعترف الجيران  سمع من جديد مفهوم السالم اإلسرائيلي، ومتطل
، والفهم المشترك، وتجنب  ادل الثقافي والتجار بإسرائيل ، وفتح الحدود، والت

له يثبت……الحروب "أن ..وهذا    .)2(السالم اإلسرائيلي" للشقير

فيد  –ووجه الشقير       امب د ات  ع اتفاق رسالة الى مؤتمر قمة  –عد توق
ا هي العدو، وانه ال بد من استخدام قدرات 1978غداد  ، وقال فيها إن أمر

ارها على التراجع عن عدائها. ة لقهرها وٕاج   العرب االقتصاد

عث في عام        ع  1979و اإلسرائيلي رسالتين؛  –المعاهدة المصرة وقبل توق
ة إلسرائيل،  ا المحاب اسة أمر ي، وانتقد فيها س األولى إلى وزر الدفاع األمر
ة ة نوو ، وتوقع أن يؤد ذلك إلى حرب عالم   .   مما يهدد األمن في الشرق األوس

ه في العالقات ب   ي بين فيها رأ س األمر ة إلى الرئ ين والرسالة الثان
صدر عن  ة ال  اسة األمر ا، وأكد له فيها أن الشعور العدائي للس العرب وأمر
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د  اسة المتحاملة على العرب، والمؤ عة هذه الس غضاء، بل عن طب روح ال
  إلسرائيل.

  ا:ـفرنس

ة ، وحمل  حمل الشقير إلى جانب عداء العري المستعمر للدول األورو
ا لفرنسا التي طردت ر الشهداء في  هعداء شخص ه في ذ سبب خطا من لبنان 

ة الجزائرة  انت القض ة و عة الدراسة في الجامعة األمر بيروت وحرمانه من متا
ه فرنسا ، فصال وجال في األمم  سي الذ نازل ف ل خاص هي الميدان الرئ ش
ثأر لنفسه، ولكل عري من  ة الجزائر واستقاللها، و المتحدة يدافع عن  عرو

  ستعمار.اال

ان الشقير مساعداً        ان ير  ومنذ أن  ة  لألمين العام لجامعة الدول العر
ة خاصة، وانه يجب التصد لفرنسا ألنها عدت  ة الجزائر أولو أن تكون لقض
ة في األمم المتحدة عاش  ة. ولما انتقل إلى الساحة الدول الجزائر أرضا فرنس

ة الجزائ ة الجزائرة  القض ل عمرها إلي أن استقلت الجزائر عام القض رة 
ل األسلحة، من غير مجاملة أو 1962 ، وحارب االستعمار الفرنسي 

العنف المتطرف والقسوة المسرفة، فتلك ة" عة  دبلوماس خصائص الحرب، وطب
لها، ألنه رآه )1(المحارب" سدد له انتقاداته  غول هو الهدف،  س د ان  الرئ .  و
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648

ة على حل  قادراً  س حر رئ متدحه  ان  عطل حلها.  ف ة الجزائرة أو  القض
س دولة مستعمرة. رئ هاجمه  ة، و   تحرر فرنس

عد أن تقدمت أرع  1955شهدت دورة        أول صدام بين الشقير وفرنسا 
ة الجزائرة على  جدول أعمال  طلب إلدراج القض ة  ة وآسيو عشرة دولة إفرق

ة العامة لألمم  ة الجمع ة والبرطان حات االستعمارة الفرنس المتحدة، فعلت الص
ة. ولما  حجة أن ذلك تدخل في شؤون فرنسا الداخل ة ترفض اإلدراج  واألمر
ة الجزائرة انسحبت فرنسا من  ة العامة على طلب إدراج القض وافقت الجمع

ل ما لديها م ة  ة، واستنفذت الدول الغر س ة  ولجانها الرئ ن سلطان وقوة، الجمع
ة العامة إلى عدم المضي ة الجزائرة.   وفاز اقتراحها بدعوة الجمع حث القض في 

ان على فرنسا بدال قول: " من أن تنسحب  وقد وقف الشقير على المنبر الدولي ل
ان على  صل.  بل إنه  أن تواجه األمم المتحدة، وأن تجعل الرأ العام هو الف

  .)1(بل أن تنسحب من األمم المتحدة"زائر قفرنسا أن تنسحب  من الج

ثم مضت الحرب الجزائرة يخوضها الشعب الجزائر الثائر، ومضت فرنسا،      
ة  ة اآلسيو تعينها دول حلف األطلسي، في مقاومة الثورة.  وعادت الدول اإلفرق
ة تعارض ذلك،  ة على جدول األعمال، وعادت الدول الغر تطلب إدراج القض

شف جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر وحمالت اإلرهاب فانبر   الشقير 
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يف تقفلون أبواب األمم  ة: " سأل الوفود الغر والتعذيب للمدنيين الجزائرين، و
ل ما  ة الجزائرة، نحن ال نرد لفرنسا إدانة وال إهانة،  المتحدة في وجه القض

مق   .)2(داف األمم المتحدة"راطي وف أهنرده الوصول إلى حل سلمي د

ة عام       ة بين الشقير وفرنسا في المنظمة العالم اس ة الس ودارت المعر
س الوفد السعود  –، وتولى الشقير 1957 ة  –صفته رئ عرض القض

.  وقد اتهمه بينو وزر  عد أن سجل الوفد الجزائر مع الوفد السعود الجزائرة 
ال ة آنذاك  ة الفرنس ة.  وانتهت الدورة بإصدار قرار يدعو الخارج ة والشيوع غوغائ

إلى إجراء محادثات بين فرنسا والجزائرين، تهدف إلى الوصول إلى حل يتف 
 1958مضى، ومضى معظم عام  1957مع ميثاق األمم المتحدة.  لكن عام 

دون أن تستجيب فرنسا لقرار األمم المتحدة.  وقام الشقير خالل دورة األمم 
ة عن األمم المتحدة، ومضى  1958تحدة عام الم الرد على أصدقاء فرنسا الغائ

دعو الفرنسيين إلى الخروج من  فند الموقف الفرنسي،و غول، و س د يرد على الرئ
علن ح الجزائر في االستقالل. قرار    الجزائر، وانتهت الدورة 

عة عشرة لألمم المتحدة ع      شرح  1959ام ووقف الشقير في الدورة الرا
غول حول  س الفرنسي د ان الرئ للمجتمع الدولي المخاطر التي ينطو عليها ب

ة الجزائرة، وتساءل: "هل ترد األمم المتحدة أن تضع نفسها في خدمة  حل القض
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المصالح االستعمارة ؟ ثم اعلن من على المنبر أن "الحرب الجزائرة ستمضي 
ئر والهزمة لفرنسا وال بد ان تنتصر الحرة إلى ان تحق الحرة للشعب الجزا

ة ؟   في النها

، الهجوم على فرنسا إلى الهجوم 1960وجمع الشقير في دورة عام    
ة الجزائرة  ي ض النفس في القض ا حين طلب الوفد األمر على أمر
ة.   ة الملته الحساسة، وادعى أن الخطب النارة ال تساعد على حل هذه القض

ة؟ أهي خطبي وتساء ة ملته ، من الذ جعل القض : "تر النارة، أم ل الشقير
عض الدول الغرّ )1(أسلحتكم النارة؟" انتظار .  ولما طلبت  ة مزدا من الوقت 

غول، رد الشقير قائال: "نحن نرفض االستفتاء...  ه د نتيجة االستفتاء الذ وعد 
غول  ة ولكن ما هو االستفتاء؟ فقد جعل منه د ة ذ ة مزدوجة ذات استراتيج عمل

قرر المصير.  إن تقرر المصير  يرد من ورائها فرنسة الجزائر... ما هو الذ 
غول هو إفناء المصير"عند ا   .)2(لجنرال د

ة إلى األمم المتحدة عام       ة  1961وحمل الشقير ملفاته ثان ع المعر ليتا
ه في إخماد الح ما أخفقت مفاوضات مع فرنسا في وقت أخفقت ف رب الجزائرة، 

محاولة فرنسا االحتفا  فان ولوجران بين الجزائرين والفرنسيين.  وندد  إ
قول  ة، ثم انتهى  ات الفرنس ة للجال ترول رة و مناط عس الصحراء الجزائرة و
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ان فرنسا  ة الجزائر، وطال عص المنا في األمم المتحدة عن قض حاسم: "طال 
حمل لقرارات ا ظل  ألمم المتحدة، ولكن صبر الشعب الجزائر لن ينفد، وس
  .)3(حتى تتحق له حرته واستقالله"السالح 

شهد قبول الجزائر المستقلة  1962وذهب الشقير إلى األمم المتحدة عام       ل
ة عضواً  ة اإلفرق الجزائر العر افحة، والتفت  في األمم المتحدة.  وقف يرحب  الم
ل، فقال: "اآلن انتهت إلى ال اب طو عد غ وفد الفرنسي الذ عاد إلى مقدمة 

ين فرنسا في األمم  الحرب بين فرنسا والجزائر، واآلن ينتهي الحوار بيننا و
نت  المتحدة... وٕاني أر من واجبي أن أعترف، من غير أن أعتذر... لقد 

اً  غول.. ولكقاس الغ القسوة على فرنسا، وعلى الجنرال د ن هذه هي الحرب.  ، 
رة  غول انتصر على النازة، أما اآلن فلقد انتصر على الف إن الجنرال د

طالً  ان  اً  االستعمارة.  وقد  ح اآلن رجالً قوم اً  ، وأص ة عالم ... وٕان األمة العر
  .)1(طل القومي، والرجل العالمي.."تتطلع إلى صفحة جديدة مع هذا ال

  االتحاد السوفييتي:

ح  ارهاً  –اعترافه  –شقير نشأ ال  لالتحاد السوفييتي، ثم انقلب، وأص
ة العشرنات، للمجازر التي سمع أن  رهه، أول األمر، في بدا قه..  صد
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ة، وأنها  ة تهدف إلى إنشاء دولة عالم الشيوعيين يرتكبونها، وأقلقه أن الشيوع
ة.  لكن، حين بدا للشقير وجيله  اح ة تدعو لإل أن حلفاء العرب قد دعوة إلحاد

اً  خانوا عهودهم، وأخذوا يبنون وطناً  ت العقول نحو النصير،  قوم لليهود، تحر
ة وٕالى االتحاد  اب إلى الشيوع ا، لذلك التفت الش ا وتر فلم يجدوه في ألمان

ان الشقير واحداً  ارهاً  السوفييتي، و اإللحاد.  قد  من هؤالء الملتفين، لكنه ظل 
قرأ عن اال ابتحاد السوفييتيبدأ  ة الش عص ين *، وازداد اتصاله  ، ودار بينه و

ة. ة الفلسطين ة، وموقفها من القض   عضهم حوار عن الشيوع

ة بدا للجيل الصاعد أن ال بدّ       ة الثان من االتجاه إلى  عد الحرب العالم
اً  عد أن فقد األمل في الدول  االتحاد السوفييتي طل ة، وغدا للنصرة والتأييد،  الغر

طان لتحقي النصر"، وازداد  هذا الجيل يردد قول تشرشل: "فلنتحالف مع الش
فا، حيث أصدروا جردة "االتحاد"،  ما في ح سارين، وال س اب ال ظهور الش
و،  وحضر الشقير ندواتهم ومجالس حوارهم.  وقد زاره في منزله مطران موس

  ة وحول الدين.ودار بينهما نقاش حول المسألة اليهود

                                                           
ة مستقلة في شهر أيلول عام  * اس ة التحرر الوطني" التي أعلنت منظمة س قصد "عص

ات معروفاً 1943 عنها أنها  ، أسسها أعضاء منشقون عن الحزب الشيوعي الفلسطيني، و
م الشيوعي للعرب.   التنظ
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ان مؤتمر قمة أنشاص      ر االتحاد السوفييتي في ب ان الشقير ير أن يذ  و
قوله: 1946عام  ر القوتلي، واحتج له  س السور ش ه للرئ .  وقد صرح برأ

مقراطيتين، وهما أصل البالء، وتجاهل دولة  ر"إن االقتصا على الدولتين الد
االتحاد السوفييتي، وقد خر  د أننا عظمى  ة، سيؤ جت منتصرة في الحرب العالم

ة، وهي التي  ة، وما تزال"ما زلنا نسير في فلك الدول الغر .  )1(احتضنت الصهيون
. أخذوا برأ الشقير   لكن المؤتمرن لم 

ازداد نشا  1947ومع تصاعد نشا اإلرهاب اليهود في فلسطين عام      
ت د سارين في فلسطين، وقو اب ال ة على الش ة الفلسطين عوتهم إلى طرح القض

ة على األمم المتحدة، وألحوا  رة عرض القض الرأ العام، وأخذوا يدافعون عن ف
ان الشقير  ة لمساندة االقتراح.  و ة شعب م اجتماعات وطن على الشقير لتنظ

ة األمم.   يخالفهم، وال ير أمال في األمم المتحدة، ألنها امتداد لعص

ة إلى دورة األمم المتحدة عام وقد        1947الح الشقير أن الوفود العر
س السور  الوفد البرطاني، لعل وعسى... فاقترح على الرئ دائمة االتصال 
ة إلى الوفد  س وزراء سورا جميل مردم أن يرسال برق ر القوتلي، وعلى رئ ش

الوفد السوفييتي للحصول ة  ي تتصل الوفود العر على تأييده.. أو  السور 
ان اليهود أكث ة عارضت ذلك، في حين " اده.  لكن الوفود العر اء وفهما ح ر ذ
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ة" م  )2(لألوضاع الدول .  وأيد االتحاد السوفييتي قرار التقس على حد قول الشقير
عهم الشقير  سارون الفلسطينيون، وتا مش ال صراحة وقوة وعناد.  وقد ان

الوفد  يناقشهم، فبرروا موقف ة لم تتصل  أن الوفود العر االتحاد السوفييتي 
أن عدداً  ة تسير في فلك الدول االستعمارة...  الروسي، و ومات العر من الح

سارين  ين ال ، فانتهى ما بينه و إلى غير ذلك من التبررات التي لم تقنع الشقير
ير العرب إلى موس أمل أن ينقلوا تف ان  عد أن  س.من حوار،    و، ال الع

وللشقير رأ في تفسير موقف االتحاد السوفييتي خالل اجتماعات األمم      
ارس خرف  عد مقتل الوس الدولي الكونت برنادوت،  1948المتحدة في 

ة دون  المراق ة، فقد اكتفى آنذاك   وعند مناقشة تقرره، وتعيين لجنة التوفي الدول
ة.من وراء ذلك  التدخل، قاصداً  ان في "وحل" هذه القض ليز واألمر   أن يوقع اإلن

      ّ ر في التحالف مع الوفود وفي غمرة معارك الشقير في المجال الدولي، 
ام  انت ترتجف أعصاب الح ة، وعلى رأسها الوفد السوفييتي، "في وقت  الشيوع

لو على ع الوفد الروسي، و في العالم العري إذا أعلن أ مندوب عري تضامنه م
".. ساً 1952.  بدأ هذا عام )1(ح ان الشقير رئ للوفد السور إلى األمم  ، حين 

اشرة سمي  المتحدة، من أجل موجهة مشروع قرار يدعو للدخول في مفاوضات م
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ة لمصلحة إسرائيل.   ة الفلسطين ة للقض ه الشقير تسو ة"، رأ ف "مشروع الثمان
التالي تأييد وأدرك أنه ال بد من اللجوء إلى اال تحاد السوفييتي لكسب تأييده، و

الوفد السوفييتي،  لها حتى تصوت ضد هذا القرار.  وقد اتصل  ة  الدول االشتراك
ة، وعن تطلع العرب  ة الفلسطين ي، وحدثه عن القض شنس سه ف وتعرف على رئ

غض لالستعما ة من  ة، وعما تحمله الجماهير العر ر إلى نصرة الدول االشتراك
ة إلى  ، ووقف االتحاد السوفييتي والدول االشتراك الغري.  وأثمرت جهود الشقير
أكثرة الثلثين.  وقد أعلن الشقير من  ظفر مشروع القرار  جانب العرب، ولم 
ة لالتحاد السوفييتي  ر األمة العر ة العامة، بجرأة وقوة، ش فوق منبر الجمع

ة، وأطر موقفها.   وللدول االشتراك

انت هذه       ة"  ة إلخفاق "مشروع الثمان وعلى الرغم من ابتهاج الوفود العر
ة عهد  ان هذا الموقف بدا الوفود خائفة من مغامرته مع االتحاد السوفييتي.  و
ة  أنها "لم تكن عر اسة جديدة، وصفها الشقير  و س ه موس عت ف جديد، ات

انت صمام األ ة، ولكنها  ة للقض النس مان، أنقذت الموقف العري من املة 
ثيرة، وخاصة في مجلس األمن" ان )1(أزمات  ، فقد " ة إلى الشقير النس .  أما 

ة، من غير  ا الدول ع القضا ة لتحالف مع االتحاد السوفييتي في جم ذلك بدا
مات وال توجيهات" ، وأخذ يواف على اقتراحات السوفييت في األمم المتحدة، )2(تعل
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ثني عل ة فلسطين،و سب تأييدهم للعرب في قض حت  ى خطبهم طمعا في  وأص
ة، التي عرضت  ة والدول ا العر هذه العالقات تنمو مع الزمن في مختلف القضا

  على األمم المتحدة.

مولوتوف، فحدثه  1953وقد التقى الشقير في أروقة األمم المتحدة عام      
ة واألهداف االستعمار طرة عن األوضاع العر ة في الس ة والخط الصهيون

ة  حتاج إلى أمة عر على الوطن، وأكد له أن الوقوف في وجه هذه األطماع 
ة، ال تعتمد على الغرب في سالحها.  وطلب  األسلحة  –اسم سورا –قو دها  تزو

و.  وعد الشقير ذلك  ة، فوعد مولوتوف بنقل الطلب إلى موس الشرو المناس
سرت منقطة انعطاف في  عدها "ف صر وسورا تارخ المنطقة، وتطورت األمور 

  .)1(طوق السالح المفروض"

ة العامة       صراحة عن تقديره لالتحاد السوفييتي في دورة الجمع وعبر الشقير 
.  وقد أشار في معرض الحديث 1957عام  سا للوفد السعود ح رئ ان قد أص ، و

ة إلى ما تكنه ا ة الفلسطين ة من التقدير لالتحاد السوفييتي عن القض ألمة العر
ة  عدها حر ة، و حرم الصهيون الهجرة إلى فلسطين، وألنه  سمح لليهود  ألنه ال 
متدح االتحاد السوفييتي "ودهشة الوفود من هذا  ان الشقير  غير مشروعة.  و

) الذ يل الثناء للروس الملحدين"(السعود  .  وقد رأ الشقير أن من)1( 
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قدمها للعرب،  ه اتخاذ هذا الموقف من االتحاد السوفييتي للمساعدات التي  واج
أنه جعل الشرق  ة على االتحاد السوفييتي، واتهامه  ه حملة الدول الغر وليجا

رة.   األوس قاعدة عس

س السوفييتي حذاءه  1960وفي دورة األمم المتحدة عام       التي خلع فيها الرئ
ه وضرب ولوّ  اه.  ح  ، فصافح خروشوف، وهنأه، وح المائدة أمامه، قام الشقير

ر  وعلى الرغم من أنه رأ عمل خروشوف غير مألوف، فإنه اعتقد أن المعس
ة طوال خمسة  طوق الدول الشيوع طر على األمم المتحدة، و س الغري الذ 

ان "مستحقاً  أسلوب غير أديب" عشر عاما،  الغ)2(للتأديب  قير في الش .  وقد 
ة، وفي مقدمتها  ا العر ما زاره في مقره، وشرح له القضا الثناء على خروشوف.  

ة فلسطين.   قض

حر األسود       ان في (سوجي) على شاطئ ال لكن اللقاء الكبير مع خروشوف 
ة.  وقد عزم الشقير أن يجعل  1961في صيف عام  ة لدعوة خاصة شخص تلب

و عن األمة ال ما حديثه في موس اها، وال س التها وقضا أسرها وعن مش ة  عر
ة فلسطين.  فاجتمع أوالً  ة، واستعرض معه شؤون  قض و وزر الخارج غروم

ة في الوطن العري،  اسة األمر الوطن العري، وأسهب في الحديث عن الس
و استعداد  ه واستغالل ثرواته.  وأبد غروم طرة عل ه من الس وما تهدف إل
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اً االتح ة اقتصاد راً  اد السوفييتي لمساعدة الدول العر اً  وعس اس ، داخل األمم وس
ض،  المتحدة وخارجها، وأبد تأييده لح الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعو
حث شأنه مع  ة، أما فوق ذلك فقد استحسن أن ي االعتداءات اإلسرائيل وندد 

اشرة.   خروشوف م

ة التقى الشقير بخر       وشوف في سوجي، وحدثه عن فلسطين من خالل القض
ا إلى جانب االستعمار عام  أن موقف روس ة، وصارحه  ان خطأ  1947العر

ام االتحاد السوفييتي بيرا.  وعلّ  ة وق العودة إلى تارخ الشيوع ل خروشوف ذلك 
أن وق –أول األمر  –وانشغاله  الت العالم العري.. وصرح للشقير  وف عن مش

م هو قرار ستالين.  وأكد للشقير أن االتحاد  االتحاد السوفييتي مع التقس
ان  ام إسرائيل إنما  تها، ألن ق ة وتقو ستمر في دعم الشعوب العر السوفييتي س

ان الحديث  ة.  و اً مشجعاً  –برأ الشقير  –سبب ضعف الدول العر في  ، قو
اس تأييد العرب، عده تطوراً  الم من بيرا في س ة االتحاد السوفييتي، فهو أول 

نوعه عن روسي مسؤول.  وأعلن خروشوف للشقير أنه لن يتأخر في معاونة 
ة  افح من أجل حقه ووطنه.  وقد هاجمت الصحافة األمر شعب فلسطين الذ 

ة. الشيوع سبب هذه الزارة لالتحاد السوفييتي، واتهمته    الشقير 

، خالل ظلّ       احثاً  الشقير عن صداقة االتحاد  عمله في األمم المتحدة، 
ب االتحاد السوفييتي، أحارب حرهم،  قول عن نفسه: "مضيت في ر السوفييتي.  
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ت الحاجة إلى)1(وال أسالم سلمهم" ة، وقو  .  ولما قامت منظمة التحرر الفلسطين
ة، وعلى  حث عن رصيده في الدول االشتراك رأسها السالح، التفت الشقير ي

ر  سي في الصراع الدولي ضد المعس اعتقاده فر رئ االتحاد السوفييتي، وهو 
ة في  الغري، وال بدّ  ه أوال.  لذلك سعى لد السفارات السوفييت من االتصال 

ار رجال الدولة الروس في أسفاره الكثير، وطلب العون،  ة، وقابل  البالد العر
تب للمنظمة في مو  فتح م منح المنظمة عدداً والسماح  و، و عثات..  س من ال

و دائماً  ان جواب موس .. مما دفع الشقير متحفظاً  لكن جهود الشقير لم تثمر، و
و أوالً  قوله: "فقد طرقت أبواب موس رر تحوله  الصين.  و ... إلى االتصال 

علّ )2(تي ال يواف على تحرر فلسطين"ولكن االتحاد السوفيي  ل تغير الموقف.  و
ة عام  ادة السوفييت وذهاب خروشوف صاحب  1963السوفييتي بتغير الق

ادرات.   المغامرات والم

الزعماء السوفييت       حاول االتصال  له عاد الشقير  وعلى الرغم من ذلك 
س الوزراء مصر عام  وسيجين رئ .  وقد أوجز الشقير 1965عندما زار 

ة والثق اس رة، وعرض السفر إلى لكوسيجين مطالب المنظمة الس ة والعس اف
ه إلى  س بنقل مطال وسيج ة للمسؤولين هناك.  ووعده  و لشرح القض موس
و لم تستجب لها، واعتذرت عن عدم الموافقة  مجلس السوفييت األعلى.  لكن موس

                                                           
مة )1( ،، من القمة إلى الهز  .216ص  مصدر ساب
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ة  أن الموقف الدولي صعب، فأدرك أن الصداقة الدول على زارة الشقير محتجة 
ة، ال تدومثل الفاكهة الموسم س المنظمة هو غير الشقير )2(م ، وأن الشقير رئ

ة ما زالت عند موقفها،  اسة السوفييت قن أن الس المندوب في األمم المتحدة، وأ
س  قى، وتحرر فلسطين غير قائم إطالقا، ومنظمة التحرر ل فإسرائيل يجب أن ت

ة. اسة السوفييت ان في الس   لها م

ة، لذلك زار سفير ظل الشقير على غ      اسة السوفييت قين من مقاصد الس ير 
ار  أثناء األزمة  1967االتحاد السوفييتي في القاهرة ثالث مرات في شهر أ

قت العدوان اإلسرائيلي، وحاول أن يتعرف على موقف االتحاد  المتصاعدة التي س
ة ومسألة خ ه في سحب القوات الدول ليج السوفييتي من احتماالت الحرب ورأ

م تقد ة بتأييد العرب، و ارات التقليد ة.  وسمع من السفير الع المساعدات،  العق
عد العدوان والتدخل األجنبي مو أن  …السماح  مما دفع الشقير إلى اإلحساس 

و ترد أن تقف عند حدود معينة، ال ترد أن تتجاوزها.  وعلى الرغم من  موس
و الرسمي في  ان موس ة في األزمة، والتحذير بتأي 23/5/1967ب يد الدول العر

عرف ما يرد االتحاد الشقير حائراً  من شن العدوان، ظلّ  قين، ال  ، بين الشك وال
ع، وأحس أن االتحاد السوفييتي يرد أن  ستط ع، وما ال  ستط السوفييتي، وما 
الضغ الدولي.  وقد قال الشقير لوفد  سعى إلنهاء األزمة  يتجنب الحرب، و

أن االتحاد السوفييتي "ال يدخل  26/5/1967العمال العرب الذين التقى بهم في 
                                                           

عون عاما، )2( ، أر  .472ص  مصدر ساب
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مدنا بإرادة  …أ حرب من أجلنا، ومن أجل تحرر وطننا السالح، وال  مدنا 
ة اس رة ومساندته الس ر االتحاد السوفييتي معاونته العس  …القتال.. نحن نش

ا هي العدوولكن هذه الحرب التي نواجهها مع إسرائيل هي   …حرنا.. أمر
  .)1(ر االتحاد السوفييتي مع العرب"وأمرها مع إسرائيل، يختلف عن أم

والح الشقير أن دور االتحاد السوفييتي في مجلس األمن خالل عدوان      
ة الكبر  ان امتداداً  1967 ة الدول ، وهو أحد أوراق اللع لدوره في الشرق األوس

اً في ميزان القو بين ال اس اً  دولتين.  وقد دافع عن الموقف العري س  ومنطق
اً  حتاج  وقانون ان األمر  إلى موقف صلب حازم  –في رأ الشقير  –في وقت 

ه الحال عام  انت عل ة عام 1956ما   1967.  لذلك لم تتعد التهديدات الروس
ة المألوفة. ارات الدول اسي والع   اإلطار الس

ر الشقي      ر للموقف العري الجماهير تجاه االتحاد السوفييتي وفي تصو
ه الخاص.  فاالتحاد السوفييتي  1967عد حرب  تعبير عن موقفه الشخصي ورأ

ه، وتحولت  ة ف ، لذلك خاب أمل األمة العر سي في نزاع الشرق األوس فر رئ
عجب الشقير من "أن يتخذ االتحاد  ه.  و بر عل التساؤالت إلى حملة 

، موقفاً ا ة"، جامداً  ارداً  لسوفييتي، وهو الصدي ان )1(والصداقة دافئة متحر .  و
ة مع إسرائيل في قطع العالقات الدبلوماس  9/6/1967  اكتفاء االتحاد السوفييتي 

                                                           
)1( ، مة الكبر ، الهز  .146، ص 1ج  مصدر ساب
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ه أ ان عل ة.  فقد  ة أمل له وألمة العر   ه، يتخذ خطوة ما تصون ماء وجهنخي
ان أثر ا ة.  و ة أمام األمة العر قتراح االتحاد السوفيتي عقد جلسة طارئة للجمع

ارداً    اهتا. العامة لألمم المتحدة 

اً        وسيجين في األمم المتحدة آنذاك، فيراه خطا ع الشقير خطاب  تا  و
اً  افه أن جيداً  منطق س   خطاب دولة عمالقة، يتوقع  هو والعرب  ، ولكنه ل

درك أن اال ة . و تحاد السوفيتي ينظر إلى أزمة الشرق تتخذ موقفا أشد صال
االتفاق  ة الشاملة وٕاطار مصالحه، وحلها مرتهن  األوس في إطار الحالة الدول
ة المتعددة وان المفاوضات مع  ا الدول ات المتحدة في شان القضا مع الوال
احتمال  ن أن يجازف  م آخر، ال مفر منها، وان احدا ال  ل أو  ش إسرائيل، 

. وعلى الرغم من أن مشروع نشوب حرب  لة الشرق األوس ة من أجل مش نوو
ة العامة  ة، اتضح جاء القرار السوفيتي أمام الجمع متفقا مع مطالب األمة العر

ي جونسون "أن  س األمر وسيجين والرئ ار اجتماع  سمع أخ للشقير وهو 
ة ال   . )1(شرق األوس لم تكن همه األوحد"قض

الوزاد شعور         س خيالشقير  ة من موقف االتحاد السوفيتي أثناء زارة الرئ
ه األول 20/6/1967السوفيتي بودغورني لمصر في  لماته في   خطا انت  ؛ 

، وألمح  ة لشرق األوس ة سلم عث على األمل؛ فقد تحدث عن تسو متحفظة ال ت

                                                           
مة الكبر  )1( ، ،الهز     60، ص1ج مصدر ساب
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حمل إسرائيل على االنسحاب وان االلتج فيل  اء إلى إلى أن الضغ الدولي 
ة. وقد وجد  ة والدبلوماس اس ل الجهود الس ه حينما تفشل  ير ف ن التف م القوة 

عد اجتماعات بودغورني وعبد الناصر مبهماً  ان المشترك  ، غامضاً  الشقير الب
ه التزام واضح من االتحاد السوفيتي ، وال إشارة حتى إلى احتمال صدام  س ف ل

  مسلح.

ة أزمة الشرق واطلع الشقير على        اقتراحات االتحاد السوفيتي الجديدة لتسو
ة  األوس من خالل األمم المتحدة ،والتي حملها إلى القاهرة نائب وزر الخارج
ادة، وضرورة ازالة  ة جاكوب مالك، فراها تدور حول ح إسرائيل في الس السوفيت

ات المتحدة الستصدار قرار من األمم المتحدة  حالة الحرب، والتفاهم مع الوال
عدم جدو هذه المقترحات،  ة  حول ذلك.  واخبر الشقير نائب وزر الخارج

ة. ة الفلسطين ة للقض أن فيها تصف   و

سين بو مدين        ان الذ صدر عقب زارة الرئ ذلك أدرك الشقير من الب
و في شهر تموز/يوليو  سين قد فشال  1967وعبد السالم عارف لموس أن الرئ

و  في سين عادا من موس الضرورة الملحة الستئناف القتال، وأن الرئ السوفييت 
ة دولة أخر ال  ن أن تقدمها أ م مة، و ة الق اس مجموعة من النصائح الس "

س لديها أس ، ول حر المتوس لحة متقدمة تملك حشدا ضخما من األساطيل في ال
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ة" ضاً )1(تحسم مصير المعر ة أثار العدوان من هذا   .  وتبين له أ ان أن تصف الب
.  وتأكد للشقير ذلك االتجاه  هي أهم شر إلعادة السالم إلى الشرق األوس

صدور القرار  عن مجلس األمن، والذ أثبت له أن  242لالتحاد السوفيتي 
مة إلزالة العدوان. ة سل د الوصول إلى تسو   االتحاد السوفيتي يؤ

ة أثناء وتأكد الشقير  من موقف ا       ة الفلسطين التحاد السوفيتي  من القض
ة الشرق األوس أمام مجلس األمن في حزران/يوليو ، فعلى 1973عرض قض

ة الصراع يجب أن تتم   ة، ال ننسى أن ذلك إنما تسو رغم تأييده الدولة العر
. والح الشقير أن مندوب االتحاد السوفيتي  انعطف  ة فق  –الطرق السلم

أثرة في السالم  –مناقشات خالل ال ه، و إلى موضوع الوفاق الدولي، وأشاد 
ة للتحدث عن فضائل  ة دول أنه اتخذ  من أزمة  الشرق األوس مناس العالمي، و
دسة في العرة األخيرة  "م حت أزمة الشرق األوس في  رأ الشقير الوفاق، وأص

ثيرة" قها عرات  اغة الرخوة لقرار مجلس .  وجاءت ال)1(في قطار الوفاق، تس ص
ر دليالً  338األمن رقم  عند الشقير على اتفاق العمالقين  لوضع حد لحرب أكتو

لمة المندوب الصيني التي وجه فيها  انت  ، و على احتكار  أزمة الشرق األوس
ضا، وعن رأ إنسان العالم الثالث  االتهام لالتحاد السوفيتي معبرة، في نظره أ

الوفا وجه الشقير النقد الى المبتلى  قرر مصير دول العالم.  و ق الدولي الذ 
                                                           

مة الكبر  )1( ، ،الهز   80، ص2ج مصدر ساب
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و في جلسة افتتاح مؤتمر جنيف   ستدرك أخيراً  ه، لكن1973خطاب غروم
استه في الشرق  صدد  س س من حقنا أن تغيب على االتحاد السوفيتي  قول :"فل ف

الذات ة فلسطين  صدد قض د……األوس و ولة ..أن  االتحاد السوفيتي، 
ة الكبر في العالم، وفي الشرق األوس  عظمى، له نظرته االستراتيج

منظاره هو في إطار الوفاق …الذات منظارنا، لكن  لتنا ال  نظر إلى مش و
جزء من مشاكل ات المتحدة"الدولي،    .)2(ه الكبر مع الوال

ة:    الصين الشعب

ة شو إ   س وزراء الصين الشعب ن ال منذ بدأت صداقة الشقير ورئ
اندونغ عام  ، والشقير وشو  1955مؤتمر  ان الشقير مع الوفد السور ام  أ

ة في إطار االستعمار العالمي، وانتهى  ة الفلسطين ، شرح الشقير القض إن ال
الفعل،  ة فلسطين. و ة وقض ا العر عهد من شو إن ال بتأييد القضا االجتماع 

ة أمام اللج ة الفلسطين ة للمؤتمر . وقد أحس الشقير آنذاك أيد القض نة السداس
. ين شو إن ال انها بينه و   أن صداقة قد توطدت أر

ام منظمة التحرر عام        عد ق سبب الحاجة الملحة إلى السالح، 1946و  ،
ة،  طلب زارة الصين الشعب ة في القاهرة  سفارة الصين الشعب واتصل الشقير 

ك دون تردد أو تمهل، وقد قام الشقير بهذه الزارة في فواف شو إن ال على ذل
تألف من:  1965شهر آذار/مارس  مثل قطاعات المنظمة و برفقة وفد فلسطين 
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ش التحرر وعبد  ه المدني عن ج ة السادة اللواء وج سا، وعضو أحمد الشقير رئ
غمور وخالد الفاهوم عن اللجنة التنفيذ سك وعبد الخال  ة، ورفعت الرحمن الس

تور فاضل زدان وجميل  النمر وعبد المحسن قطان عن الصندوق القومي، والد
ات وعبد الحميد طقش وشفي الترز عن المجلس الوطني، والنقيب فخر  بر

راً   شقورة مرافقاً  ل مدينة  عس ال الوفد في  ان استق ش التحرر. و لقائد ج
أن "ال ما، أشعر  الشقير  لها في خدمة الوفد زارها حافال عظ مة"  صين العظ

ام روا ثورة   ه لق لماته التي ألقاها هناك عن تطلع الفلسطيني . وقد عبر في 
بين الصين المنظمة، واالنتفاع بتجارب الصين في مقاومة االستعمار.  وحدث 

ين، عن أمل الشعب الفلسطيني في الصين،  وش ، في لقائهما في  إن ال
ه مطال س وعرض عل . واستجاب رئ ر اسي، والعون العس ه في التأييد الس

ا و  وزراء الصين لهذه المطالب، ووعد بإرسال األسلحة مجاناً  تدرب ض
تب للمنظمة في  ات، على وواف على فتح م فلسطينيين  على حرب العصا
ة، وأعرب للوفد الفلسطيني عن استعداد الصين لمساندة  ين له حصانة دبلوماس

  ب الفلسطيني في نضاله الثور لتحرر وطنه.الشع

ان الشقير خالل لقاءاته المتعددة مع المسؤولين الصيني وجماهير         و
ة وأوضاع الشعب  ة الفلسطين شرح القض الشعب الصيني في المدن  الكبر 
ر الصين لتفهمها الثور األصيل  ش مه على تحرر وطنه، و الفلسطيني وتصم

ة الفل ة. ومما قاله للقض ة والصين الت العر عقد المقارنات بين المش ة، و سطين
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ين:" إن شعبنا هو من العمال والفالحين والمثقفين،  في االجتماع الشعبي في 
تنا هي جزء  ة، وان معر ة الصهيون ة والرأسمال ة األمر ه اإلمبرال وتآمرت عل

  )1(.الوطني"من النضال العالمي للتحرر 

ان المشترك في        ع الب ان توق اً  ونصراً  بيراً  إنجازاً  22/3/1965و اس  س
للمنظمة، مأل نفس الشقير سعادة، فأعلن في المؤتمر الصحفي قائال :"إننا لسنا 
ان حديث ثور في عالم القانون الدولي والصين الثورة  ومة، ومع ذلك فالب ح

ان )2(الثوار"إنه اعتراف الثوار ………أدخلت االعتراف الثور  .  وقد نص الب
ة  ادال اآلراء وتوصال إلى تفاهم مشترك حول قض المشترك على أن الفرقين ت
فلسطين وتأييد  الشعب الصيني  لكفاح الشعب العري الفلسطيني وتعزز 
ة التضامن  ة، تنم ة ضد اإلمبرال التضامن بين الشعب الصيني والشعوب العر

ة في جوهرها هي عدوان سافر من  اآلسيو اإلفرقي، وعلى ة الفلسطين أن القض
فاح  ات المتحدة، وان  ة، وعلى رأسها الوال ة، تدعمها اإلمبرال قبل الصهيون
فاح  ة ، وانه جزء من  ة الدين العنصرة أو الكراه الشعب العري ال عالقة له 

ة، وان االستعمار األ ة العالم ا ضد اإلمبرال ا وٕافرق س عدو شعوب آس ي ل مر
ستمر في  الشعب الفلسطيني وحده، بل شعوب العالم، وان الشعب الصيني س
اسة األمم  ان إلى أن س م التأييد للشعب الفلسطيني  دون تحف .  وأشار الب تقد
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ة، وان األمم المتحدة تحولت إلى  المتحدة إزاء مسألة فلسطين خاطئة منذ البدا
ة، وال بدّ  ة. من أداة لإلمبرال صورة أساس مها    إعادة تنظ

اً        س ة. ظلّ  بيراً  انت زارة الصين م ة الفلسطين ه  للقض عتز  الشقير 
سبب  ة.  وقد أصاب الشقير  ل مناس عبر عن تقديره لموقف الصين في  و
ة، وفترت، بنتيجة الزارة،  الشيوع ه االتهامات  ،  ووجهت إل ثير من األذ ذلك 

و، عالقته مع ا ة مع موس لقاهرة ،ألن القاهرة رأت فيها إشارة إلى صالتها القو
ة،  و عند عبد الناصر أهم في موازن القو العالم انت "موس فتها آنذاك، إذ  حل

ين، وان صداق ة"من    .)1(ة األولى أنفع له من الثان

ة: ق ة واإلفر   مجموعة الدول اآلسيو

، خالل  عمله في  الساح ع الشقير طيء تا ة ، التطور ال ة الدول
ة بوج ا العر ة في تأييد للقضا ة اإلفرق ه عام، واإليجابي لمواقف الدول اآلسيو

ة الوفد السور  ة بوجه خاص.  وقد قبل االشتراك في عضو ة الفلسطين والقض
اندونغ عام  ة  1955إلى مؤتمر  عض الدول اآلسيو عد تردد، حين  علم أن 

س هناك أن تعارض إدراج المس ة في جدول أعمال المؤتمر. ول ألة الفلسطين
ة  –المؤتمر  قته الداخل ة  –في حق تل شرق مثل العالم في انقساماته إلى  ن 

                                                           
مة )1( ،، من القمة إلى الهز  .270ص مصدر ساب
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ة التي قامت بها  ة وثالثة محايدة مستقلة، واطلع على الضغو الخارج تل غر و
ا المؤتمر. ا إلح رطان ة و ات المتحدة األمر   الوال

د دعوة        اندونغ، إذ وجد اتجاه يؤ الت  لة أخر من مش انت إسرائيل مش و
حجة أنها دولة معترف فيها في األمم المتحدة،  إسرائيل لالشتراك في المؤتمر 
ة. ولما وقف رد الفعل  ة واآلسيو ة مع عدد من الدول اإلفرق ولها عالقة دبلوماس

ه الدعوة إلى إسرائيل لحضور العري العنيف في وجه هذا االتجاه، فلم توج
اندونغ. وقد تمثل  ة في  ة الفلسطين ي ال تثار القض المؤتمر، سعت هذه جهدها 

ين  عض المندو مندوب الهند  –هذا أثناء إعداد جدول األعمال، حين اقترح 
ا،  –ومندوب سيالن  اد ال القضا قتصر جدول األعمال على األعمال الم أن 

حث قتصر على  ة.  وتولى الشقير الرد على  وأن   م ة ال اإلقل ا العالم القضا
ة ة حر ة ، والصهيون ة استعمارة عالم ة فلسطين هي قض ان أن قض  ذلك بب

ة تقوم   ين أنمها قض ة على السلم الدولي، و ة، ثم شرح خطر القض ة عدوان عالم
ففلسطين هي على الحرة وتقرر المصير، وال معنى للمؤتمر بدون مناقشتها، 

ادت األمور تنتهي إلى  ا.  و ا وٕافرق صل شعوب المؤتمر في أس الجسر الذ 
ة في جدول األعمال ونهرو الذ ال  أزمة بين الشقير ومصر على إدراج القض
اب إسرائيل، لكن شو إن ال وف بين الطرفين واقترح  ة في غ ير مناقشة القض

ة تحت مبدأ تقرر المصير.  ع.   حث القض ه الجم ان ذلك حال وسطا رضي  و
ة وف ذلك، وصدر قرار تأييد لح  ة الفلسطين ة القض وشرحت الوفود العر
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غته من قرارات األمم المتحدة.  والشقير رأ  الشعب الفلسطيني، قرب في ص
اً  ذلك أمراً  ع اندونغ معترفة بإسرائيل، طب ة في  مؤتمر  عض الدول المشار ، وألن 

.لذلك  عيد المد سير الحصول على قرار  ن من ال   لم 

ة والكتلة        ة بين الكتلة الغر ة للمؤتمر معر اس وثارت في اللجنة الس
اد واألحالف والسلم العالمي، حتى  ة، وظهر الخالف عند االستعمار والح الشرق

ة. وقد تو  ران خاضا هذه المعر ة نفسها ظهر فيها معس لى إن المجموعة العر
ة من العرب، وعلى الرغم  ، أكثر من مرة، الرد على ممثلي الكتلة الغر الشقير
اإلجماع في  انت توصل المؤتمر التي اتخذت  ل هذه الخالفات التي  من 

قول  24/4/1955 المؤتمر من قمة النصر، وجعل الشقير  بير قفز  إنجاز 
ان الصدارة في تارخ العالقات  اندونغ م أعظم حدث "حل مؤتمر  ة،  الدول

ة"سجله تضا ة اإلفرق   .)1(من الشعوب اآلسيو

ة        بير من الدول اإلفرق عبر عن سعادته النضمام عدد  ان الشقير  وقد 
اً  س ة  عد انضمامها إلى المنظمة الدول ة الى األمم المتحدة، و ا   واآلسيو لقضا

ل خ ش ة فلسطين  ل عام ولقض ش ادة  اص.  وقد أشار إلى ذلك الحرة والس
ه في األمم المتحدة من ذلك دورة عام  ثير من خط سميها 1960في   ، التي 

ا""د ة التي طرحت قيود  )1(ورة إفرق بير من الدول اإلفرق سبب قبول عدد 
                                                           

عون عاما،  )1( ،أر  .387ص مصدر ساب
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انت قائمة عام  لم تعد  1947االستعمار.  وقد رأ أن األمم المتحدة التي 
حضر م موجودة، ودعا إلى ونوا أن  اد اإليجابي ل اسة الح ؤتمرات الندوة قادة س

ة  اه الوفود اإلفرق ة.  ولفت انت ة الخالفات الدول ساعد على تسو عامل استقرار 
منط االستعمار الذ عانوا منه، وتزعم  ة إلى أن إسرائيل تتحدث   –واآلسيو

اههم أنها جاءت ووجدت لتحيل الصحار إلى جنات.  ووجه ا –ما زعموا  نت
طان استعمار يجب أن  ة است ة إنما هي قض ضا إلى أن المسألة الفلسطين أ

ع الشعوب التي تتحر العدالة في العالم.   تستأثر بتأييد جم

ة  وظلّ       ة اإلفرق الغ، تزايد عدد المجموعة اآلسيو اهتمام  الشقير يراقب، 
حمل هذا التزايد من سبب ما  ة،  ة.   في المنطقة الدول ا العر ثقل في تأييد القضا

د لموقف العرب في الدورة  عل على صدور قرار مؤ ة العامة  27وها هو  للجمع
قينا، 1972خرف  قول: "و قة، ف ع الدول الصد ، ساهمت في إقراره وتأييده جم

عد أن تكاثرت  ام،  عرض على األمم المتحدة في هذه األ م  لو أن قرار التقس
م فيها الدول  ما يزد على ثمانين عضوا، لما فاز قرار التقس ة  ة واإلفرق اآلسيو
ة نحيلة، في أحسن الظروف" أكثر من   .)1(أقل

انت  1973وصف الشقير جلسة مجلس األمن في حزران/يونيو       أنها 
سها عام  ة منذ تأس ، لم تشهدها المنظمة الدول بر ة  اس ، 1945مظاهرة س
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ده ما ال حتى إن القول  أن "الموقف العري يؤ ان صح  قل عن ثالثة أراع س
از، )1(األرض" ة، ودول عدم االنح ، فقد تجمعت في هذه المظاهرة الدول اإلفرق

ا  ة، ودول أخر مستقلة في أورو ة العشرون، والدول االشتراك والدول العر
القوة، وتم ة، وجاءت ترفض احتالل األرض  ا الالتين ين المعتد من وأمر

ة على المندوب  ة واآلسيو و هذه الدول اإلفرق جني ثمرة عدوانه.  وقد رد مندو
ص اإلنسان المضطهد المحاصر المطوق المعذب،  س "قم اإلسرائيلي الذ ل

ة من هذه الكثرة الض ل جانب"طلب الحما ه من  ، ردوا )2(خمة التي أحاطت 
الك ست لها صلة  ة ل أن القض ه  اد التي عل ة، وهي تستند إلى الم ثرة العدد

ة التي تكفل األمن الجماعي  قوم عليها ميثاق األمم المتحدة، وٕالى القواعد األساس
ة.   لألسرة الدول

ة:   ا العالم   القضا

حث  –خالل عمله في األمم المتحدة  –ان للشقير  بير في  إسهام 
ة الحساسة والمعقدة، وقد وا ات التحرر في العالم، وراح المسائل العالم كب حر

                                                           
،الطر إلى جنيف )1(  .112ص  ، مصدر ساب
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أنه يدافع بذلك عن  ادة على أوطانها، و يدافع عن حرة الشعوب وحقها في الس
ثأر لوطنه المغلوب.   قضيته، و

ة التي شارك في إبداء وجهة نظره فيها مسألة نزع       ا العالم ومن القضا
ه االستهاللي في دورة األمم الم  1958تحدة عام السالح.  وقد أشار في خطا

ح  ين أن مفهوم نزع السالح عند الدول الكبر أص إلى الجو الدولي المتوتر، و
ذلك لم  ة والتحول إلى األسلحة المدمرة، و عني التخلص من األسلحة التقليد
ة  حق نزع السالح تقدما، بل التساب إلى التسلح المنس المتضخم.  وأكد أهم

ة إ النس لى الدول الصغيرة، فقال: "فنحن نضرع إلى هللا أن مسألة نزع السالح 
رة، حتى دون  ه الدول الكبر من نفقاتها العس حق ذلك اليوم الذ تخفض ف

فالسالم، ال المساعدات  …أن تمد يد العون والمساعدة إلى البالد المختلفة
الرخاء إلى الشعوب المخ أتي  رة، هو الذ  صورةالعس  تلفة، وٕالى العالم 

ة السالم هو الوقوف )1("عامة .  وألمح إلى أن دور هذه الدول الصغيرة في قض
ة فلسطين،  ة، إلى قض اد بين الكتلتين.  وقد وجه النظر، بهذه المناس موقف الح

عي في ألنها نزع سالح من نوع جديد.. "هو تجرد شعب فلسطين من  حقه الطب
للسالم العالمي الذ هو  ل تهديداً ، وأعلن أن في وجود إسرائي)2(تقرر مستقبله"

اشر  لنزع السالح.   الهدف الم

                                                           
ة )1( ا عر ، ،قضا  .131ص  مصدر ساب
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اً 1960وفي دورة األمم المتحدة عام       ة االستعمار،  ، التي اختصت تقر قض
قوله إنه " لة االستعمار  طرة  …شرح الشقير معنى مش اسي، الس األسر الس

ة، الرق  ة"االقتصاد ة الثقاف هي مسائل تؤثر في المجتمع ، و )2(االجتماعي، العبود
اق التسلح الفرسان الثالثة  امله.  ووجد في االستعمار، والحرب، وس اإلنساني 
ة.  ووجد أن االستعمار هو عامل محرك  ة إلى الهاو قودون عرة اإلنسان الذين 

ة.  ودحض النظرة التي تدعي أن االستعمار رسالة  ومدمر في العالقات الدول
الرسالة المقدسة، وٕانما هو رسالة قذرة تحضير وتمدين،  س  وقال: "االستعمار ل

ة  وغير مقدسة، فهو يخفي وراءه أسواقاً  خاصة، ومستهلكين خانعين، ومواد أول
طر، وانتزاع األرض وأعمال السخرة،  ة، ووراءه يختفي رأس المال المس مغتص

لها في مصلحة المستوطنين المستعمرن تحت ستار الحضارة وظل .. )3("…هاو
ة، وتغير صورته فإن  ة الثان عد الحرب العالم وعلى الرغم من تقهقر االستعمار 
طرة  ة الحرة ما تزال مستمرة، ومن ح الشعوب المستعبدة الثورة على الس معر

ة االستعمار، ومن ح الشعوب المستعمرة في الحرة.   وتصف

س ا      ، خالل تلك الدورة، لرئ لوفد البرطاني الذ ادعى وقد تصد الشقير
اً  ا أعدت شعو ثيرة  أن االستعمار البرطاني تحضير وتمدين، وأن برطان

ه  سرها أن تر هذه الشعوب أعضاء في األمم المتحدة.. ورد عل لالستقالل، و

                                                           
، ،دفاعا عن فلسطين والجزائر )1(  .148ص  مصدر ساب
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سيل رودس التي  لمات س ا عن مهام االستعمار، وردد  من أقوال رجاالت برطان
ل ما استوطناه في هذا تقول: "إننا نحن البرط انيين، أسمى أمة في العالم، و

شرة ان من أجل خير ال ون مقسماً  …العالم  اد أن  قي وٕان العالم  ، وما 
ان هناك إله فإنه يردني أن  منه فقد تم توزعه، أو فتحه، أو استعماره.  وٕاذا 

اللون البرطاني األحمر ا  .  وقد دعا )1("…ألون أكبر رقعة في خرطة إفرق
س الوفد البرطاني أن ينظر إلى أعضاء الوفود في األمم المتحدة،  الشقير رئ
عد أن قادوا معارك  ة  لير أن معظمهم جاء إلى المنظمة من المعتقالت البرطان

ات نهرو  تا س الوفد الهند  –التحرر، وٕان  ان رئ ار  –و ي أخ تح
  االعتقاالت.

ات المتحدة الذ أعلن وتصد الشقير في أث      ناء المناقشة لمندوب الوال
الوقائع، أن  ة التحررة في العالم، فبين،  ة للحر ات المتحدة األمر دعم الوال

اً  ة، أسلو ة الثان ات المتحدة اصطنعت، منذ الحرب العالم طرة  جديداً  الوال في الس
م.. وهو است ملي على مصائر الشعوب، وهو االستعمار من غير ح عمار جديد 

ا إلى   ة التي وقفت فيها أمر ا الدول المال.  ثم سرد عددا من القضا إرادته 
ي ما ه إال  جانب االستعمار البرطاني والفرنسي.  ولم يجد الوفد األمر يرد عل

ة.   القول إن الشقير يردد األكاذيب الشيوع
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ة يثأر بها من       حث دائما عن مناس ان الشقير ي ا، فحين و رطان ا و أمر
ا خالل دورة األمم المتحدة عام  و ضد أمر ش ا  و سبب  1962تقدمت 

، في  ا، تدخل الشقير و غارات على  ام  يين للق ا الالجئين الكو تدرب أمر
اناً  ظن أن للعرب م ن أحد  في هذا الموضوع، ورأ أن الفرصة  وقت لم 

ات المتح ي "ينخس" الوال ة وخطراً سانحة  اها حساس ، علها دة في أكثر قضا
ة.  وقد طرح  األمة العر شعب فلسطين، و تصحو، وتر مبلغ الظلم الذ أنزلته 

ي: "لماذا ال يدرب الفلسطينيون  – ساخراً  – السؤال التالي على الوفد األمر
ستردوا بالدهم، وخاصة أن األمم المتحدة قد  الالجئون على حمل السالح ل

ارهماعترف العودة إلى د ح الالجئين  وقد رفضت إسرائيل عودتهم، ولم  …ت 
يند للف …يب أمام الفلسطينيين إال السالح؟! س  فعل الرئ لسطينيين لماذا ال 

يين؟!" فعله للكو ات المتحدة من وجود األسلحة الذرة )1(ما  .  أما خشيت الوال
ا فقد دفعت الشقير إلى طرح و ة في  :  السوفييت يند س  سؤال آخر على الرئ

ار عن استعداداتها الذرة، وٕاسرائيل  قول عن إسرائيل التي تواترت األخ "ماذا 
عيدة تسعين ميال عنا،  ست  ولكنها في قلب وطننا احتلت أرضنا، وهي ل

  .)2(الكبير؟!"
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  األمم المتحدة: 

ة   عدو أن ال ت –منذ نشأتها  –ان الشقير ير أن هذه المنظمة الدول
ه هذا للشيوعيين  ة األمم، وأنه ال أمل فيها.  وقد عبر عن رأ تكون امتدادا لعص
ة على الرأ العام  ة الفلسطين انوا يرون أن تطرح القض الفلسطينيين الذين 

.  وثبت عنده هذا الرأ لما انتهت 1946العالمي من خالل األمم المتحدة عام 
م عام المسيرة المعروفة في أروقة األمم  ، 1947المتحدة إلى إصدار قرار التقس

ة لميثاقها. ه المنظمة الدول رت ف   والذ تن

أجواء األمم المتحدة في أواخر       وحين بدأ احتكاك الشقير العملي 
قول ة.   قبل الشك، أن ال جدو من المنظمة الدول ما ال    األرعينات، تأكد، 

احثات لوزان عام  لتي عقد عليها العرب اآلمال: "فنحن قوم ا 1949معلقا على م
ة، نحسب أن األمم المتحدة قادرة أن تعيد الالجئين  اة الدول مبتدئون في الح

ان الشقير )1(ائيل إلى المناط المخصصة لها"وتدول القدس وتسحب إسر  .  و
في  1949من هؤالء المبتدئين الواهمين، قضى دورة األمم المتحدة عام  واحداً 

حي سيثور على إسرائيل، وأن عمل مت حسب أن العالم المس واصل وخطب وهو 
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قرارات األمم  ة ستكون نصيرة العرب، وأنها ستدين إسرائيل وتلزمها  ا الالتين أمر
قتها، وأخذت الحقائ  المتحدة.  لكن األمم المتحدة أخذت تتكشف له على حق

ما  .. فاألمم المتحدة مؤلفة منفشيئاً  تبرز أمامه شيئاً  خمسين دولة، وهذا العدد، 
ة إلى الدول العظمى الخيو الخف ان مروطا  انت أول  …قول الشقير " و

ة"ا ا الالتين عة بدول أمر حولوا )1(لفج صوت الدين والقانون لكي  ؛ فقد ناشدهم 
اً  د القدس فوجد تجاو ر دون تهو ت وقفت في المعس ، ولكن حين أتى دور التصو

ي مق مات األمر م، ولكن تعل هورة.  وقال له مندوب البيرو مرة: "أنت خطيب عظ
م، حاروا وانتصرو  ا، وستكون األمم واشنطن أعظم.." ثم أضاف: "اذهبوا إلى بالد

م"   .)2( المتحدة مع

قة األمم المتحدة منذ ذلك       حق سأل سائل: ما دام الشقير على علم  وقد 
ر، فلم أمضى هذه ال ؟ العهد الم خطب بدون جدو لة هناك، يتكلم و سنوات الطو

ن غافالً  عرف أن األمم  الواقع أن الشقير لم  ان  قة المرة و عن هذه الحق
ان  ثير من األح ان في  المتحدة هي التي قسمت الوطن وشردت الشعب، بل 
ان يلقيها هناك.  لكن األمم المتحدة،  لماته التي  ه و مرارة حتى من خط سخر 

ه وعدم مقاطعته، وال بد من ف ات الوجود العري ف ه، ميدان ال بد من إث ي رأ
اب المسؤولين العرب  ات، فهو مثال ينتقد غ ه على أعلى المستو ة ف المشار

                                                           
عون عاما )1(  .316ص  ،أر
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ر في حديثه عن دورة األمم المتحدة عام  ار عن دورات األمم المتحدة، و الك
ة قد هانت على أص 1955 شترك في أن ذلك دليل على أن القض حابها، إذ لم 

ة، ة الدول العر عدها وزراء خارج ولو مستمتعين، على حين  هذه الدورة وما 
تحدثون. جادلون و أنفسهم و حضرون الجلسات  ة إسرائيل    ان وزراء خارج

ان        مة قراراتها وأثرها، فقد  أما دور األمم المتحدة على أرض الواقع، وق
أن الشقير عارفا بها، مؤ  ست سو منبر خطابي،  و أن األمم المتحدة ل منا 

قول في دورة  طرة فيها تنفيذها.  قراراها ال تملك قوة التنفيذ، أوال ترد القو المس
ا الشعوب 1949عام  ان وراءه  عن األمم المتحدة :"تتساق فيها قضا إال ما 

ست مسألة ح وقانون، بل م)2(فاح وسالح" سألة قوة تحمي .  فالمسألة إذا ل
عل على قرار أصدرته األمم المتحدة في دورتها عام  هذا الح وتساند القانون.  

أن هذا القرار، مثل غيره من 1972 ة،  ا من وجهة النظر العر ان قر ، و
القرارات، ال تنقصه "إال العزمة المؤمنة والقوة المسلحة إلجالء الغاصب الدخيل 

نفذ .  و…عن األرض المحتلة حمل قراره بيده و قى  على صاحب  القرار أن 
ات" ا الطائرات والد ه،    .)1(بذراع

                                                           
عون عاما )1( ، ،أر  .315ص مصدر ساب
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ان الشقير        ل في األمم المتحدة  –و دائم النقد لهذه   –خالل عمله الطو
ا ما يجر  فة ، والكشف عن خفا قراراتها الضع ة ، ودائم  التنديد  المنظمة  الدول

سها من مناورات و  وال ات في  الوال طرة  ضغو تقوم بها الدول الكبر المس
شأن لجنة التوفي  – مثالً  -المتحدة، لقد وجد   غة قرار األمم المتحدة  أن ص

ات،  1949خالل  دورة  العقو س فيها إدانة إلسرائيل، وال تهديد  هادئة ناعمة، ول
ات، الحقوق والواج أنه "قرار بال أسنان" وال التزام  وعل على ما   .)1(فوصفة 

ة  اس ل أمرها إلى اللجنة الس ة فلسطين في األمم المتحدة حين و ه قض آلت إل
ة الجئين فقال :" ة هذو الخاصة لتعالجها على أنها قض ، نحالها أ هأنى لقض

والمنط وميثاق على التارخ والح والعدل  تش طرها في األمم المتحدة اعتماداً 
  .)2(األمم المتحدة"

ة إجراءات        ورأ إسرائيل توالي اعتداءاتها دون أن يتخذ مجلس األمن أ
ضدها سو لتنديد، ولكن المادة السادسة من ميثاق األمم المتحدة، التي تنص 

م في األمم الم س للقانون"على الطرد، لم تتحرك، ألن الح ا ول . )3(تحدة"هو ألمر
  على حد قوله.
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ة       و المغر حول مسألة تفجير فرنسا قنبلتها الذرة في  وحين تخف الش
ة :" وخر الح والعدل والعلم والمنط ل ذلك خر صرعاً …الصحراء المغر .. 

س لها جالل …أمام القوة ة ل وسجلت األمم المتحدة على نفسها أنها ندوة خطاب
ة المعاه اءها ساسة ال علماء"الجامعة وقدس تساءل في خطاب )1(د، ألن خط .  و

: "هل األمم المتحدة مجرد ندوة للمناقشة 1960أمام األمم المتحدة في دورة عام  له
س إال؟  أم أنها منظمة  قصد منها أن تكون ميدانا للبالغة والحوار والمنط ل
ة الكرامة  ة القصد منها السالم، والحفا على القانون والنظام، وحما دول

اطل، و  ، وٕازهاق ال ة، وٕاحقاق الح اد واألهداف التي انطوت اإلنسان س الم تقد
ان القبول هو الفلسفة لمعالجة المشاكل …عليها شرعة األمم  المتحدة؟  .لو 

ة فال حاجة لألمم المتحدة، بل العودة إلى شرعة الغاب   . )2(."……الدول

ساً  1963ولما عاد الشقير إلى األمم المتحدة عام        لوفد فلسطين، طالب  رئ
ة لمأساة فلسطين التي تعرض على األمم المتحدة منذ  المنظمة ال ة بوضع نها دول

ة الدائمة  خمسة عشر عاماً  ة إلى هذه القض النس أن تهجع هجعة أهل الكهف 
ان من حقنا  ……عاجزة مشلولة  حول لها وال طول؟ إننا نرد أن نعرف إذا 
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ماننا بهذه المنظمة وعلى ثقتنا من أنها أداة الم، مرتكزة على للس أن نظل إ
  .)1(العدالة؟!"

وٕاثر العدوان اإلسرائيلي على السموع، وجه الشقير رسالتين إلى الملك       
لة  ه في األمم المتحدة وعبر فيهما عن خالصة تجرته الطو حسين أكد فيهما رأ

حمي  15/11/1966فيها، فقال في الرسالة األولى في  "إن مجلس األمن ال 
ات المتحدة، هي التي  ووطننا من شعبنا ه الوال غدر إسرائيل.  مجلس األمن ف

ات والطائرات ا المدافع  والد تبها )2("…زودت إسرائيل  ة التي  .  وقال في الثان
:"إن مناقشات مجلس األمن تدور في حلقة  22/11/1966بتارخ 

شفي عمر الخر  مفرغة..وصدور القرار بإدانة إسرائيل ال    .)3(اب"غليل األمة، وال 

ة في األمم المتحدة التي واكبت حرب        اس ة الس ع الشقير المعر وقد تا
ة عن الهزمة، 1967حزران/يونيو  قن أن الهدف منها إشعال األمة العر ، فأ

ة على هذه  وٕادراك أن صمت مجلس األمن إثر العدوان إنما هو "مؤامرة " دول
طل لف "المؤامرة" جز  اً افاً األمة. وهو ال  قصد "علم ل القرائن  ، بل  تتوافر 

ة تقضي أن يدعى المجلس ……والدالئل على صحته ودقته "ألن السواب الدول
ستدعى أعضاء المجلس، حتى من فراشهم، "فان السالم،  صورة فورة و لالنعقاد 
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ان نوما مقصودا"  …الصالة، خير من النوم صل مجلس )1(ولكنه  ، إذ لم 
ة المجلس من األمن إلى قرا ة إسرائيل وحر ر نهائي نافذ بوقف التواف بين حر

انت  ان قصدا وعمدا، مع سب اإلصرار  واإلعداد"، و اب الصدفة، "بل 
تين، وتحرك خيو المؤامرة، وتخرج  ات المتحدة هي التي توائم بين الحر الوال

ة تحت احتالل إسرائيل، لت قت األرض العر قرارات أ جني ثمرة مجلس األمن 
ز قوة، فال  ة، وجعلتها في مر ه األعراف الدول عدوانها، على خالف ما تقضي 

م العرب تنازالت لها تجلو   .)2(إال بتقد

ما سمى الشقير ما جر في مجلس األمن أثناء العدوان "مؤامرة" سمى        و
ة العامة في  ا في " الملهاة 13/6/1967الدورة الطارئة للجمع  مشهدا ثان

ت  ة العرب في الكو ان مسرحها األمم المتحدة لوزراء الخارج ة" التي  اس الس
أنه ال يتوقع خيراً 17/6/1967في  من األمم المتحدة، ألن إسرائيل   ، وصارحهم 

لن تذعن أل قرار تصدره في مصلحة العرب، واقترح عليهم أن يدرسوا خطة 
ة شاملة للتصد للعدوان أهداب األمم المتحدة. اإلسرائيلي، بدل   عر التعل 

حاروا فيها ما  ه، وسافروا مسرعين إلى األمم المتحدة، ل ستمعوا لرأ لكنهم لم 
م الذ  انوا يجابهون من قبل، وليدوروا  فيلحقه مفرغة من النقاش والجدل السق

حق الغرض.   شغل الرأ العام، وال 
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مة ا )2( ،،  لكبر الهز  .349، ص1ج مصدر ساب



  
  
  
  
  
  
  
 

684

سمح  ان الشقير ير أن األمم المتحدة "ملهى       نهار للدول األعضاء، و
ة وجدها هي التي ال  اح أن يتفرجوا عند إلقاء الخطب.  لكن الدول العر ه للس ف

قة إدراكاً  .  لقد وصلته وهو في القاهرة، تقارر )1(" مسؤوالً  جاداً  تدرك هذه الحق
ان ألف سماعه من التغني 13/6/1967الدورة الطارئة في  ، وقرأ فيها ما 

اد ار العدوان، الم ادة، واستن ، ونصوص ميثاق األمم المتحدة، واحترام الس
ة وهيبتها  رامة المنظمة العالم ات ……والحفا على  ." لكن سلطان الوال

ان اعها  ، وسقطت )2(على الدوام إلى جانب إسرائيل" المتحدة وأنصارها وأت
ة على مسرح األمم المت اس ة الس حدة، وانتهت مشروعات القرارات في المعر

قي االحتالل ان هذا الفشل متوقعا..……الدورة إلى غير قرار.  و   و

اســة        ر الشــقير أن األمم المتحدة قد ألقت على العرب دروســا في الســ و
ســتمع إ حفظوها "شــأن الطالب الفاشــل،  ة، ولكنهم لم  عي الدول لى الدروس فال 

ـــتوعب" ــــ ـــــ ســ ـــيلة الدروس البل)3(وال  ــ ــــ ــــ انت حصـ غة التي رواها مجلس األمن .  و
ــــذ  ــعــرب مــنـــ ــة فــي وجــوه ال ــــ ــامـ ــعـــــ ـــة ال ــ ــ ــجــمــعــ "احــتــالل  والجــئــون  1967وال

ـــتوطنات ـــرائ …ونازحون.ومســ الجالء وقرارات تقارب   الثالثين .. تطالب إســ يل 
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الم، ومن تشـــرد الالجئين،)1(والكف عن العدوان " ا العرب من قنابل النا  .  وشـــ
، ومن التعســــف مجلس …ابإلرها ومن نســــف القر الي  ــرائيل ال ت ــت إســ ومضــ

ــقير  ــ ــــ له في رأ الشـــــ ة، واللوم  ــــان ــــ اد اإلنســـــ الم القانون الدولي و  –األمن و
ــة ، قــة العالقــات الــدول عرفون حق وال  موجــه إلى العرب، ألنهم "قوم بــدائيون ال 

ح في أسماعهم ووجوههم : تعلموا صناعة …عرفون مفهوم الحرب .الحرب تص
الم، وتم أساليب العنف واإلرهاب "ر النا   .)2(سوا 

و لمجلس األمن في        نتقد الشقير عزم الجانب العري على رفع ش و
سخر من 1973حزران/يونيو  النار".  و المتسجير من الرمضاء  ، فهو عنده"

واها  د ش ة إلى هذا المجلس تطالب بإصدار قرار جديد يؤ "هرولة" الوفود العر
قة، وعلى الرغم من إغفاءة المجلس على الرغم من ال ة الكثيرة السا دروس الدول

عد قرار  لة التي امتدت ستة  أعوام  ملك 242الطو إن شاء هللا  –، وهو الذ 
بتيها. – ة ما يجعل إسرائيل تجثو على ر   من السلطات العمل

اغة الرخوة للقرار        نتقد الص ر  338و ي ، والت1973في تشرن األول/أكتو
ة إلى القاهرة  م في الطرق المؤد االستمرار في الحرب، والتح سمحت إلسرائيل 
رة حسب الخطة  عد أن أنجزت أعمالها العس ، فلم توقف القتال إال  ودمش
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قة، وأنه من حلقات المؤامرة التي مسرحها  سا ه  ر أن هذا القرار شب المرسومة. و
  األمم المتحدة.

  العالم اإلسالمي:

ة أدرك   ة استنهاض العالم  اإلسالمي من أجل القض الشقير أهم
ان  ة.  و من أبناء  من أبناء الشعب الفلسطيني، وواحداً  بوصفه واحداً  –الفلسطين

ة  قول في  –األمة العر يدرك الحاجة إلى تأييد دول العالم اإلسالمي ودعمها.  
صارنا صوب العالم اإلسالمي ونستن ذلك :" نا نمد أ ة فقد  جده  لننشئ (اإلسالم

ة) في غزواتها على الد ة العالم ة) لنواجه (الصهيون   .)1(ار المقدسة"العالم

س عبد الناصر في أوائل الخمسينات،        وقد تناقش في هذا الموضوع مع الرئ
ه روا  اه على أنه ال يجوز تجاهل عالم إسالمي واسع تجمع العرب  واتف وٕا

ضاً  ال تقر بها العقيدة ة فحسب، وانما تشدها حقائ التارخ أ . وقد اقترح الدين
ة لهذا  س عبد الناصر آنذاك أن توطد العالقات بين مصر والسعود على الرئ
ضا مع الملك سعود وولي عهده األمير (الملك)  الغرض.  وتحدث في األمر أ

صل.  وأفلحت الجهود من أجل حشد طاقات العالم اإلسالمي ، أنشئت ا ألمانة ف
قول الشقير العامة للمؤتمر اإلسالمي :"وانشرح صدر أن ، ومقرها القاهرة.  
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ح  طرقنا ع  دعوته )1(معبدا"للعالم اإلسالمي قد أص ة  –.  وقد تا ل مناس في 
عود خيره على المسلمين، وعلى  – لتوثي الصالت بين القاهرة والراض،  مما 

ة العرب، وعلى فلسطين.  لكن الدعوة ل م تنجح، وانتابت المضاعفات العر
ة مسيرة هذه المهمة، فأخفقت.   والدول

ضاء عام        صل 1965وفي مؤتمر القمة الثالث في الدار الب ، طرح الملك ف
أ  ام  ة فلسطين، وأبد استعداده للق موضوع دور العالم اإلسالمي في قض

ة.   وقد عقب الشقير على هذ قوله :" إن عمل مع الدول اإلسالم ا الكالم 
ن أن نهمل العالم  م ة.  وال  ة الفلسطين بر للقض العالم اإلسالمي ذخيرة 

اناته الضخمة س مسلماً  …اإلسالمي بإم من يتعامل مع إسرائيل.  وأنني،  لكن، ل
صل. لكن نرد مؤتمراً  اً  اسم منظمة التحرر، نسند جهود الملك ف اً  إسالم ق  حق

ار المساند األمة الع ة في إنقاذ الد   .)2(قدسة"ر

ة، التي أعقبت  قمة الدار        لكن الدعوة إلى عقد مؤتمر الدول اإلسالم
اً  انت سب ضاء  ة ومصر، مثار حمالت  الب ة السعود في نزاع بين المملكة العر

ادلة بينهما، لم تتوقف إال قبل حرب حزران/يونيو  ام. 1967مت   أ
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منظمة التحرر نقاش حول هذا الموضوع، وانتهى  إلى وقد جر في       
ة فلسطين شيء..واقامة  االتفاق على أن تعبئة العالم اإلسالمي إلى جانب قض
ة شيء آخر.  وان على المنظمة أن  اسة الغر سير في فلك الس حلف إسالمي 

  تلتزم الصمت في هذا الموضوع، إلى ينجلي الموقف.
ان على الشقير أ       ار و شرح للمجلس الوطني الفلسطيني، أ ،  1966ن 

دا أن فلسطين  ة فلسطين، مؤ سات الدعوة إلى الحلف اإلسالمي في قض مال
ار الحجازة، وان الجهاد في تحررها فرضة.  وانه "إذا  عد الد وطن اإلسالم 
ام الحلف إلعالن الجهاد والزحف المقدس، فنحن مع  ان انعقاد المؤتمر وق

ومات التي اعترفت  الحلف ضم الح ان الحلف اجتماعا  اإلسالمي.  ولكن إذا 
ام إسرائيل، وتتعاون مع إلسرائيل ، فنحن لسنا س مسلماً  ق   منمع الحلف، ول

  .)1(يوالي إسرائيل"
ر  74خطب الشقير في وفود  دوق       ة، في مؤتمر "أبي  دولة إسالم

ندرة عام  "  الذ عقد في اإلس اإلسالم الذ يهدم 1966الصدي ، فأشاد 
ر  ة، وذ ة إسالم ة فلسطين هي قض حواجز اللون والدم والجنس، وأكد أن قض

ين أن فلسطين هي مثو علماء    مقدسات اإلسالم في وطن اإلسراء، و

                                                           
مة، )1( ، على طر الهز  .158ص مصدر ساب
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سعى لضرب العالمين العري  المسلمين وشهداءهم،  وأوضح أن االستعمار 
ة واإلسالمي من فلسطين، وانتهى إل ة في معر ير بدور الشعوب اإلسالم ى التذ

  تحرر فلسطين.
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  الخاتـمة

  

ك أيها القار الفلسطيني، وأيها       عد، فهذه سيرة الشقير عرضناها عل و
ه األمر على الناس، واختل  ه الظالم، وتشا القار العري في وقت اشتد ف

ه الطيب.. وقت يتطلع ف قاً  أبناء شعبنا حولهم فال يرون إال سواداً  الخبيث  ، مط
م الليل وفي وضح  ون في به ها الحائ حو ة،  وخيو مؤامرة ماكرة متشا
طل المناضل، شعبنا  ه األعداء الحاقدون على شعبنا ال النهار.. وقت اجتمع ف
ضح شعب آخر، واجه أشرس األعداء، وتلقى  ما لم  الذ ضحى وضحي 

ة قوافل إثر قوافل من شهدائه البررة الذين أقسى الضرات ح الوطن ، وقدم على مذ
ة تراب وطنهم المقدس.   ماتوا دون قضيتهم، ورووا بدمائهم الز

اً       ة وع م مسؤول، وعى القض اة مناضل فلسطيني وزع قاً  إنها ترجمة لح ، عم
حد عنه ه ولم  اء شعبنا قدمناها للقارئين من أبن …وعرف سبيل الخالص فآمن 

ه  ضرب بذراع اطل اللجي، و صارع اليوم موج ال افح، الذ  الفلسطيني الم
ا النجاة إلى شاطئ الح والعدل  قاوم دواماته المغرقة، طال اهه الجارفة، و م
طولة والفداء التي تضج في عروقه  ه العزم والقوة دماء ال والتحرر، تنفخ ف
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ضة، وترشده وتوجهه نجوم شهدائه  واكب قادته المنافحين عن وجوده النا و
. عتهم أحمد الشقير اته.. وفي طل  وح
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  قـــالحـــالم
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  الملح األول

  

  قير ـد الشـترجمة الكلمة التي ألقاها األستاذ أحم                 
  وزر الدولة السعود لشؤون األمم المتحدة                  

ة العامة لألمم المتحدة  15 خالل الدورة                   29/11/1960للجمع

  

ة االستعمار،       تشهد األمم المتحدة ألول مرة في تارخها، في هذه الدورة، قض
ستمع  ة، وقد أشرعت أبوابها ل وهي تعالج، من على منبر هذه المنظمة الدول

أسره، إلى آراء الدول األعضاء في االس تعمار والمستعمرن.  ونحن ال العالم 
ة العامة  ة في الجمع حث في السنوات الماض ر أن موضوع االستعمار، قد  نن
موضوع قائم بنفسه، بل، ضمن هذا أو ذاك من  أو في مختلف اللجان، ال 
موضوع قائم بنفسه،  ع المدرجة على جدول األعمال.  ولكن االستعمار،  المواض

ليته، لم يتعرض ق من  حث ونقاش و ح مدار  ص قبل، لألضواء الكاملة، ولم 
طرتها. رامة األمم المتحدة وس   املين.  مع األمل في اتخاذ عمل جماعي، يلي 

لة       اإلعراب عن األمل الصادق والمخلص، ألن مش اني هذا،  وٕاني ألقدم لب
ة.  أجل إنها مارد  االستعمار، تقف في المقدمة في تارخ العالقات اإلنسان تقف 

طرة  اسي، والس ة، إنها تنطو على األسر الس ار، في حقل العالقات الدول ج
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لها أمور ال تؤثر على  ة، و ة الثقاف ة والرق االجتماعي، والعبود االقتصاد
س  مجموعه.  ولكي نق ، بل على المجتمع اإلنساني  الشعوب االستعمارة فق

أن االس في أن نعرف  مس في الوقت الحاضر، مستقبل شروره المدمرة،  تعمار، 
بيرة، إذا ما عولجت  ة  قة أهم ون لهذه الحق أكثر من مائة مليون إنسان، وقد ال 
االت واسعة.  ولكن  قة، أو تستفز خ اعات عم معالجة عابرة، وقد ال تثير انط
زن أنظارنا في بؤرة ثابتة معينة، فإن الصورة تتضح  عندما نقف لحظة واحدة، مر
عادها.  أجل إن الصورة آنذاك، تعرض  افة أ ع ظاللها وألوانها، و أمامنا بجم
عد الماليين من الناس، وما يتناولونه من  شها الماليين  ع اة التي  حقائ الح
ش والمجاعة، وما يرتدونه من  عانونه من شظف الع غذاء، وأجرؤ فأقول ما 

، وما  ه من عر ه ما هم ف اس، وأجرؤ فأسم ، وأجرؤ ل ه من مأو أوون إل
ه، ما  ه من خواء، وما يتلقونه من علم، وأجرؤ فأسم شون ف ع ه، ما  فأسم
ة، أجرؤ فأسميها  ح بهم من أحوال صح ه من جهالة جهالء، وما  غوصون ف
، وأجرؤ  ه من تقدم اجتماعي واقتصاد حيون  أحوال المرض والعاهات، وما 

ه من شقاء اجتماعي واقت .فأسم   صاد

ل هذه األمور اهتمامنا، لنولي هذه       س، أن تستثير  ا سيد الرئ جب،  و
ع  لة العارضة التي نستط المش س االستعمار  ة.  ول لة، ما تستحقه من أهم المش
لة يجب أن  نا في هدوء وطمأنينة.  إنها مش درسها، وعقولنا في راحة، وقلو

ة، وقلوب نشطة قظة واع عقول  س بين المشاكل ندرسها،  ، وأرواح قلقة. ول



  
  
  
  
  
  
  
 

697

لة نزع السالح.  فاالستعمار  ة، إال مش فوق االستعمار في األهم ة، ما  الدول
قودون  قة، الفرسان الثالثة المعوجون، الذين  والحرب ونزع السالح، هي في الحق
ة قرارها الدمار والفناء.  وقد قدمت ا لها من هاو ة، و ة إلى الهاو  عرة اإلنسان
االستعمار، على الموضوعين اآلخرن، ألن الحرب، هي سنة االستعمار، بينما 
ات الضخمة  الهوا الدمى الكبيرة، وال  ست األسلحة  األسلحة هي وسيلته.  ول
، أما االستعمار فثمرة حصادها.   شر ة.  إنها الحاصد العبوس للجنس ال لإلنسان

ة في حد ذاتها، ففي حقب النها ست الحرب  حارب أ شعب  ول لها، لم  التارخ 
ا وراء االغتصاب  انت الشعوب تحارب سع من أجل الحرب نفسها، وٕانما 
انت تحارب  واالستغالل.  وٕاذا ما استعملنا تعبيرا أوضح، قلنا أن الشعوب 

ملكه شعب تلك المنطقة. ، ولتستغل ما    لتغتصب ثراء منطقة من المناط

ص والمواد وقد حارت لتحق منافع ضخ      مة بثمن بخس، هو العمل الرخ
طر على مناط جديدة تصلح لالستغالل،  صة.  أجل لقد حارت لتس ة الرخ األول
ة األولى التي  .  وحتى الحرب الكون ة ما سب لها أن احتلته من مناط أو لحما

ان ، 1914وقعت في عام  اد ,  والتي قيل إنها دارت دفاعًا عن المثل والم
ي في األستع تور مون, وهو حجة أمر سي األول , وقد قال الد ها الرئ مار محر

ارثة عام           ة ان "   العالقات الدول

ة", لم  1914  ا)، الشخص  …تنجم عن نزوات ولهلم هوهنزولرن (إمبراطور ألمان
ة، وهو سبب وجودها اسات الدول قوم في جذور الس ان االستعمار     …فلقد 
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في وال أر       د هذا التأكيد الصادق، و س األدلة التي تؤ  بي حاجة إلى تكد
ان وراء عدد من المعاهدات واألحالف والمواثي  قال، أن االستعمار  أن 
ع التناقضات التي جعلت من  ان االستعمار وراء جم والمؤتمرات.  أجل لقد 

ارة ع ان االستعمار  ة، العامل  األصدقاء أعداء، ومن األعداء أصدقاء.  و ثان
م الفرد في التارخ، وفي خل قصص التارخ السيئة.   العظ

شهد بنفسه،       وهل هناك أسوأ تارخا من تارخنا، عندما تحتم على جيلنا أن 
ة  ان العالم، يرزحون تحت نير االستعمار.  فمن األمور المألوفة، في نها ثلثي س

ة، والتي عرفها الجم ة الثان انت الحرب الكون ع، أن عشر دول استعمارة، 
لها.   ا  عة أضعاف مساحة أورو ات، تبلغ في مساحتها س تملك مستعمرات ومحم
شون على سطح هذه الكرة  ع ان من المقدر أنه من مجموع بليوني إنسان  و
شون في ظل عهود  ع ان نحو من بليون ونصف البليون من الناس  ة،  األرض

.  االستعمار، مزاملين المر  شر ض، والجهل والفقر، وهي أشد أعداء الجنس ال
ا  ل رجل وطفل وامرأة في برطان وقد حسرت اإلحصاءات النقاب، عن أن 
ان المستعمرات، من سود وسمر  ستعبد عشرة أشخاص من س ان  العظمى، 
ل فدان في بالدها عشرن فدانا في  انت تملك مقابل  وصفر، وأن فرنسا 

ثير من البالد المستعمرات الفرنس ام أكبر  انت المستعمرات في تلك األ ة.  و
ا تبلغ ستة أضعاف  طال انت مستعمرات إ طل عليها اسم البالد األم، و التي 
ا  انت مستعمرات البرتغال ثالثة وعشرن ضعفا، ومستعمرات بلج حجمها، بينما 
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قة وأ ع قوانين الخل ذا فخالفا لجم ون الطفل واحدا وثمانين ضعفا.  وه نظمتها، 
اء إن وضعوا معا. ع اآل ه، بل من جم ثيرة من والد مرات    أكبر 

عاد       س، فقد تقلصت أ ا سيد الرئ بيرا  وقد تغيرت هذه الصور تغيرا 
االستعمار، وتزايدت قو التحرر.  وانتصرت الحرة، وسجلت لها عددا من 

س نضال الشعوب في سبيل الحرة، اسب.  وع وتطلعها نحو االستقالل،  الم
لمة  اتها إليجاد التقدم االجتماعي، و ، واضطرا وثوراتها لتحقي الرقي االقتصاد
ة، اتجاه التارخ الخاطئ.  وتهاوت  فاحها في سبيل تحقي المثل اإلنسان أخر 
عد آخر، بينما شرع  إمبراطورات ممزقة شذر مذر، وأخذت الحرة تكسب نصرا 

الهزمة تلو الهزمة.االستعمار في   التقهقر، وقد مني 

وها نحن نشهد معنا، الثمرة المجيدة لكل هذا.  فقد حصلت شعوب عدة      
ا.  وقد دخلت األمم  ة، بل اغتصبته اغتصا على استقاللها، ولم تنله منحة أو ه
تها.  وها هي تجلس معنا  المتحدة، واقتحمت أبوابها، شاقة طرقها إلى عضو

قين.  وقد اآلن هنا ، تحتل مقاعدها الكرمة، وقد فاقت في عددها سادتها السا
رات االعتقال وزنزانات  اهب السجون، ومعس ثيرون من ممثليها بيننا من غ خرج 
ة  قين.  وعندما أثيرت قض األسر، ليجلسوا على قدم  المساواة مع سجانيهم السا

ة العامة، رأيت   _عيني المستر أورمسبي الكونغو في ذلك اليوم، في الجمع
ه في هذه القاعة لغور، وزر الدولة البرطاني  بت ع على ر ة، ير لشؤون الخارج

اهما، عدم اإلصرار على اقتراحهما، ومن حسن  ا إ أمام وفد غانا ونيجيرا، راج
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ة.   الح أو من سوئه، أن الفرصة قد فاتت المصورن اللتقا هذه الصورة التارخ
مثل هذا ا ة إلى التقدم، ومن التارخ و يف انقلب اتجاه األحداث من الرجع لوضع 

ة. ة االنحطا إلى ذر الكرامة اإلنسان   المرعب إلى التارخ المجيد، ومن هاو

عد.        عد.  فما زالت أمامنا مهمة لم نستكملها  ة الحرة لم تنته  ولكن معر
ملها، هنا، اآلن، في هذه الدورة، ر  وعلينا أن ن ة.  فعلينا أن نذ وفي هذه الجمع

ة، ونحن نناقش موضوع االستعمار، أن ثمة الكثير من  في هذه اللحظة التارخ
ثير من البالد، ما زالت ترزح تحت نير االستعمار.  ومهما أطلقنا  الشعوب، في 
ة،  المستعمرات، أو المناط الواقعة تحت الوصا على هذه البالد من أسماء، 

قة  أو البالد طرة، فإن الحق م نفسها، أو المناط الواقعة تحت الس التي ال تح
أن نحوا من مائة مليون من الناس ما زالوا  فة،  ة، عن طة، تصرخ غاض س ال
م أن تعوا، أن هذه الماليين من  م األجنبي.  وعل شون تحت أقدام الح ع

لها أمل ورجاء.  إن ها تنتظر من أصواتكم األرواح، تصغي إلى مناقشاتنا اآلن، و
م،  أن تتولى الدفاع عن حرتها، ومن مقرراتكم أن تتبنى تحررها، ومن اقتراع
ما هو واجبنا.  ومن ح الشعوب المستعبدة، أن  تأييد استقاللها.  فهذا حقها، 

طرة وأن تخلعها، وعلى األمم المتحدة واجب اإلعالن عن ت ثور على هذه الس
أن هذا االلتزام على األمم المتحدة، مفروض منذ أمد نهايتها.  وأود أن أقول، 

طاء أو تردد. التزاماتنا، دون إ  عيد، ولقد حان الوقت للتصرف 
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س، في أن التزامنا في هذا الصدد، قد استح منذ        ا سيد الرئ وال رب 
ل .  ففي ميثـاق األمم المتحدة، وفي إعالن حقوق اإلنسان، وفي مضى أمد طو
احترام مبدأ تقرر المصير  مجموعة ضخمة من قرارات األمم المتحدة، تعهدنا 

طرا في أنحاء  بيرها وصغيرها.  ولكن االستعمار ما زال مس ع الشعوب  لجم
قسم العالم إلى شعوب مستقلة وأخر غير  تبنا،  ثيرة من العالم، وحتى في 

شع أنواع التمييز في معاملة الجنس ال رس ا .  فمن الواجب مستقلة، مما  شر
صفى  نظام، و جب أن يلغى االستعمار  ع شعوب العالم و ةأن تستقل جم  تصف

ة.   ق ة.  وٕاذا ما عملت األمم المتحدة ذلك، فإنها ستغدو  أمما متحدة حق نهائ
ون نحو مائة  س من حقنا أن نطل على أنفسنا اسم األمم المتحدة، عندما  ول

ونوا معنا، ال مليون من الناس ، غائبين ع ن هذه المنظمة. فمن الواجب أن 
موضوع للحوار والجدل، اجل يجب  انوا  حتى اآلن موضوعا للنقاش، او  ما 

املة االستقالل دول مستقلة  ونوا معنا  ان االستعمار , و أن  ادة.  وٕاذا  تامة الس
ا.  أجل يجب  مه نهائ ون تحط حطم، وان  ، فمن الواجب أن  أن هو العائ

جب أن  ع الشعوب فلقد خل اإلنسان أحرارًا و سمح إلنسان تتحرر جم ال 
س مجرد ح وعدل، بل هو فرض من فروض  عاد إنسان آخر.  وما أقوله ل است

ة. ة اإلله   اإلخاء اإلنساني في ظل العنا

ة، تلقى في قداس ديني او صالة،        وال أقصد من حديثي هذا ، عظة دين
ما وأن  ادة، وٕانما ما أقوله هو تأكيد مجرد اللتزاماتنا وال س انا للع ست م منظمتنا ل
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مان في  ل إ ص لميثاقنا،  الذ أسهمنا  ة تلخ ق وتثبيت ألهدافنا.  أنه في الحق
منتهى  س  الوزراء خروشيف،  ر رئ ما ذ ان نزع السالح،  وضعه وتنفيذه.  وٕاذا 

لة المشاكل، فإن ة والقدرة، هو مش االستعمار هو أسوأ المساو التي يجب  الكفا
ثها، أصال وفرعا.  وهذه هي المهمة الناقصة التي يجب علينا تأن نحطمها، ونج

ملها.   أن ن

ولكن هذا الصـوت ال ينبثـ عن الشعـوب التي استقلت حديثا وحدها.  لقد       
ه اإلنسان.  وعند طر على أخ س ة،  منذ بدأ اإلنسان  ان ان صوت اإلنسان ما 

اسلة، ترتفع، منددة  انت هناك أصوات  االستعمار في أوج عنفوانه وسلطانه، و
ة تتساب مع  ه حدود اإلمبراطورة البرطان انت ف االستعمار، وفي الوقت الذ 

ليز،  ارزن من اإلن عض ال ان ثمة  ها،  ملون على حالشمس في شروقها وغرو
رونه.   ستن ة االستعمار البرطاني و ال ولقد أكد جيرمي بنتام، والد  الراد
ة، في رسالة له نشرت في عام  تحت عنوان :"حرروا مستعمراتكم"،  1830البرطان

ما تعرضها  اتأن المستعمر  حرة ضخمة،  رة و ا نفقات عس تكلف برطان
مس ميل، في مقالة  اسي.  وأوضح ج ة، والفساد الس ألخطار الحرب الخارج

ة، شرور االستعمار 1818عام  الذ ادرج في تكملة للموسوعة البرطان  ،
ه.  دن، حامل لواء  وومتاع و لكن الهجوم الساح الشديد، جاء من رتشارد 

انت قائمة في ذلك الحين  ة التي  ومة البرطان حرة التجارة. فقد أطل على الح
طرة على الشعوب وخداعها".  ومهما  ا اسم "المؤامرة الدائمة للس ان اإلنسان مهذ
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قة الواقعة،  س في وسعه أن يتجنب الحق هي أن االستعمار من و ودمث الخل فل
ا  فة، واغتصا ون استغالل للشعوب الضع عدو أن  بدايته حتى نهايته، ال 

لمات السرقة والخداع، إذ أن السرقة أو ة،  لثرواتها.  وال أرد أن استعمل  اللصوص
ان ثمة من يدافع عن االستعمار، ولكن هذا و متأصلة في االستعمار ع،  الط

علن براءته.  لكن هذه المحاوالت  ا، ثم  شأن المجرم، الذ يجعل من نفسه قاض
فة. ا لها من جرمة مخ   فاشلة دائما، وهي ال تتعد إقامة الدليل على الجرمة، و

للشعوب  فلقد زعم أن لالستعمار، رسالة تحضير وتمدين، ورسالة مقدسة      
حس  ض  ان الرجل األب السوداء.  وعلى أساس هذه النظرة التي ال أساس لها، 
ده، والعبء الذ يتحتم  مارسه  والواجب الذ يجب أن يؤ الح الذ يجب أن 
ض هو الفلسفة الكاملة لالستعمار  ه.  وعبء الرجل األب ب حمله على من ه أن  عل

أيد فالسفتها أنفسهم.  فلقد  ولكن هذه الفلسفة نفسها بدت عارة قتها  على حق
يبلنغ ارد  قول:أشاعر  االستعمار نفسه، هو الذ  ان رود   نشد 

ض،   ة "احملي عبء الرجل األب التي يجمع ، أيتها  الشعوب المولدة الكئي
طان".   أبناؤك بين صفات اإلنسان والش

ط       ــ ــ ــــ ــتعمار، شــ ــ ــ ــ ، هي أن االســ قة الحقائ ــــه.  وال رب أن حق ــ ــ ان قائم بنفســ
ض  مة الرجل األب أنه غن ض، بل اثبت  عبء الرجل األب ـــــتعمار  ــ ـــ ــ س االســ ول
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ض، قد اثقل  ـــتعمار عبئا من أ نوع، فألن الرجل األب ـــ ــــ ان االســ وجائزته. ولو 
نوز الرجل األسمر، وموارد الرجل األصفر. بثروات   الرجل األسود، و

ن       م ض، ساومع ذلك،  ا ن يوجه الرجل األب لفك  ؤال مشروع، هو من 
حمل  هذا العبء؟  ومن أعطاك هذا الح الذ ترد أن تمارسه؟  ومن  تر  
ه؟ وٕاني ألتحد بين ماليين الرجال  ك بهذا االلتزام الذ ترد أن تفي  عهد إل

م جواب معقول. ع أن يتطوع،  بتقد ستط ض، رجال واحدا، فردا،    الب

عض د       ر أن  هاقنه االستعمار قد حاولوا الرد على هذه األسئلة.  وأنا ال أن
ة خاسرة  ى المدافعين عن قض وقد اثبت    الفرنسيون في هذا الميدان انهم أذ

تب ألفرد رامبو األستاذ في جامعة السورون، في عام  امال، 1886فقد  ، مجلدا 
ه االستعمار، أطل على الكتاب اسم"فرنسا االستعمارة".  وال رب في أن  برر ف

ة.   اف لوصم القض تب بوليو وهو اقتصاد فرنسي في عام و هذا العنوان 
ة االستعمار عامة،   1870 أهم مضي، يزدني اقتناعا  ل  يوم  قول :"إن 

ذا فان فرنسا قبل غيرها، هي المهمة في  صورة خاصة".  وه وأهميته لفرنسا 
تور بيروغارد في عام  ه "إمبراطورة فرنسا  1924الموضوع، وقد أعلن ف تا في 

قين القاعدة المقررة،  شف عن نتيجة، لها مثل  االستعمارة" أن "درس التارخ 
قرة تفوق غيرها  ا سيد من الدول وهي أن لفرنسا ع في االستعمار"، وال رب 

انت هذه قاعدة مقررة، فإنها قاعدة في  قرة، وٕاذا  ة ع س في أن هذه األكذو الرئ
عد الخ قرة فرنسا، مضى الكاتب هذه طأ والمغالطة.  إذ  اإلشارة العابرة إلى ع
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ذا فان فرنسا ال مستعمراتها،  قول:" إن مستقبل فرنسا قائم في مستعمراتها".  وه
ة. حث واألهم   هي موضوع ال

س          س، هي أن االستعمار ل ا سيد الرئ حة  لكن القاعدة المقررة الصح
قدسة   وانما هو رسالة قذرة وغير مقدسة.  فهو يخفي وراءه أسواقا الرسالة الم

ة. ووراءه يختفي رأس المال  ة مغتص خاصة، ومستهلكين خانعين، وموارد أول
لها في مصلحة المستوطنين  طر، وانتزاع األرض، وأعمال السخرة، و المس

  المستعمرن تحت ستار الحضارة وظلها.

حملة الغتصابولقد شن االستعمار من       ة،  العمل والتجارة  ذ البدا
لها م واقع على االستغالل.  وا والصناعة، و روا فق أسماء آلنفذت بتصم ن تذ

ات  ة وشر ات الهند الغر ة، وشر ات الهند الشرق شر تلك المشارع الضخمة، 
انت  ات  ضا، أن هذه الشر روا أ ة.  وتذ ات اإلفرق ملك تالشرق األدنى والشر

عد ببناء اإلمبراطورات  ما  جيوشا وقوات من المرتزقة، هي التي قامت ف
ة صادرة عن أن  بناة  الشاسعة.  وهناك اعترافات مسه اإلمبراطورة أنفسهم، 

س القصد من االستعمار،في  ة. فل اذ س إال ذرعة   ض، ل عبء الرجل األب
ال ما تسمى.   و ة إال خدمة مصالح البلد األم  ق ها من عاطفة نبيلة أن الحق

ع األم.  ونعمة االستقالل، للشعوب المستعمرة، هي  يتضور الطفل جوعا، لتش
ة.   طرة االقتصاد ان الس ة،  تحرر اقتصاد إذ أن القصد من االستعمار في البدا
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وال رب في أن سجل االستعمار في منتهى البالغة، وال رب في أن سجل فرنسا 
ل سجل آخر.في هذا الصدد يتفوق عل   ى 

س وزراء فرنسا جول فير أن أعلن  في عام        أن   1884ولقد سب لرئ
قدر لفرنسا أن تمتنع عن  إاذ... و  "للشعوب المتفوقة حقا لد الشعوب المنحطة

ة الدرجة  ة دول الدرجة األولى إلى مرت االستعمار،  فإنها ستنخفض من مرت
عة" ذا فان ا...الثالثة أو الرا س مساعدة .وه ة لفرنسا ل النس عني  الستعمار 

عة. ة الرا   مستعمراتها على الصعود، بل تجنب هبو فرنسا إلى المرت

س وزراء فرنسا من جديد في عام         ة  1890وأعلن رئ اس إن "الس
ان لهذه الكلمات من معنى  ة".  وٕاذا  اسة الصناع االستعمارة هي وليدة الس

س  ست إال أسواقا لفرنسا فإنها تعني أن رئ أن المستعمرات ل قول  وزراء فرنسا 
ة  أعلى األسعار، وهي السلع التي صنعتها من  المواد األول ع فيها سلعها  تب
أخفض  أرخص األسعار، واستخدمت في صنعها العمال  التي ابتاعتها منها 

شف س وزراء فرنسا  ان الصادر عن رئ قة  األجور.  وال شك في أن هذا الب حق
  أهداف فرنسا االستعمارة أكثر من أ شيء آخر.

، في عام        ، وفي خطاب 1881وشرح السيد غجيتا، على نفس المستو
ألقاه في مجلس النواب الفرنسي، أهداف بالده من احتالل تونس فقال:"إن تونس 
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ذا فإن رخاء فرنسا، ال رخاء تونس، هو الم ".  وه هم ضرورة جدا لرخائنا الماد
  لفرنسا.

، 1895ووصف السيد شوطان، وزر المستعمرات الفرنسي نفسه في عام       
قة وزر ثان للتجارة".  ال رب في أن مثل هذا  االعتراف الصادر  أنه"في الحق

منتهى الحرة. اإلدانة والجرمة، صدر    عن وزر المستعمرات،إقرار 

ان وزر المستعمرات، وزر للتجا       رة، فإن المستعمرة، وأهلها وثروتها فإذا 
ة تتاجر بها. ست إال مجرد سلعة فرنس   وحتى مصيرها، ل

، النقاب عن االستعمار 1882وحسر بوليو، االقتصاد الفرنسي في عام       
طة واضحة  س ارات  ع ر  الفرنسي إلى أقصى حدود الحسر والصراحة.  فلقد ذ

اة  ة ح عني لفرنسا قض ذا فإن الأن"االستعمار  ة ال تتناول قأو موت".  وه ض
اة فرنسا أو موتها.  إما شعوب  اة الشعب المستعمر أو موته.  وٕانما المهم ح ح
ما يجب أن  ع، وان تموت  قدر ما تستط ش  المستعمرات، ففي وسعها أن تع

ش في رحمة القدر. ة إلى مصيرها، لتع   تموت: إنها مترو

س، ل       ا سيد الرئ ذا  قدر ما هزمه وه ه،  قض خصوم االستعمار عل م 
ه وأنصاره. لقد مضى بناة االستعمار، ومشيد اإلمبراطورات، سواء أكانوا  وأصحا

انوا من واضعي الخط وراسميها.  ولكنهم خلفوا وراءهم  من الحالمين، أو 
مجلدات ضخمة من االعترافات التي تحسر النقاب عن فظائع االستعمار، والتي 
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دتهدم  ة "األنسنة"  س ثمة من حاجة في افإلى األبد أكذو ع لالستعمار.  ول
د وجوب  افة الحقائ التي تؤ النصف الثاني من هذا القرن العشرن، إلى حشد 

صف القرن التاسع عشر،  تمنح االستقالل لشعوب البالد المستعمرة، ففي من
ان االستعمار في أوجه وذروته تعر هذا االستعمار ة، عندما  مؤسسة مرع  ،

ل شيء االغتصاب واالستغالل، على نطاق دولي.  وقد  قصد منها قبل 
ة االستعمارة المشهور في  ارات الداع لمة النطاق الدولي ألن ع استعملت 
سيل رودس، ما زالت ترن في آذاننا.  فلقد تحدث هذا عن عالم القرن  ا، س برطان

ح العالم مج ا.  أماالتاسع عشر فقال:"لقد أص مه  ما زءا تقر قي منه، فيجر تقس
ان ثمة اله، ألراد مني هذا اإلله، أن أرسم ... اآلن.  واحتالله، واستعماره ولو 

ع من  ة، أكثر ما أستط ا، في القارة اإلفرق مثل برطان اللون األحمر الذ 
ع نهم …البالد ش سيل رودس أن العالم أصغر من أن  ."  وعندما وجد س

احتالل النجوم إذا اال ر دائما  قول:"وٕاني ألف ستعمار البرطاني، مضى 
عيدة، وواضحة".  وهذه الكلمات، ثيرا، أن أراها  حزنني  ا سيد  استطعت، و

س، ا  الرئ ة الى العالم, ورسم خرطة أفرق النس م  عن التجزئة واألحتالل والتقس
مفهومه التقليد اما النهم  اللون األحمر تعبير صرح وواضح عن األستعمار

شف عن األستعمار البرطاني في القرن التاسع  الشره, في ضم النجوم فأنما 
أستعمار األرٍض, فأخذ يتطلع الى أستعمار الفضاء  تف  عشر, الذ لم 
أستخدام  الفضاء الخارجي, في  الخارجي, , وتطالب المملكة المتحدة اليوم 
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ة. وهي الت ة خط اآلن ألستعمار هذا الفضاء, ولعل األغراض السلم ضع ا
ه.          طرة عل عيد في مضمار الس   السبب في ذلك هو تخلفها ال

ة      ة, وجهة نظر إنسان ة الثان ولمنح األستقالل للشعوب المستعمرة من الناح
قود األستقالل الى األنعتاق الروحي,  األضافة الى التحرراألقتصاد ,  . ف اخر

قوم األستعمار فهو  ة. و ة األنسان عث الشخص ة, و عني إستعادة الكرامة األنسان
ع الذ تتدف منه  ض هو المن . فتفوق الجنس األب على نظرة التفوق العنصر
أ الرجل  ع شر  تابين مقدسين, أحدهما ي حمل األستعمار  فلسفة األستعمار. و

مارس أعماًال محاطاً  ض ورسالته, والثاني  ضمأ قّتال الى الفوائد, وجوع األب   
فترض  الرسالة, والذ  شير  عتمد الت أّكال للغنائم. ولكن الكتاب المقدس الذ 
فة,  ة مخ ة مرع رة أو ينشر مبدأ, غارق في عقائد غرس في األذهان ف ه أن  ف
سيل رودس عن األستعمار  وهي عقيدة التفوق العنصر . وعندما تحدث س

طاني قال " لما أتسعت الر أننا نمثل الجنس األول في العالم. و د  انني أؤ
" وهذا القول فرع  شر ان ذلك أفضل للجنس ال لما  نها,  مساحة البالد التي نس
قدم جنس  , ان  قبلها الع ة والتناقضات, فمن التناقضات التي ال  من العقد النفس

ع. اما العق انته لسرقة  جنس وض ة فهي صارخة متفوق , فيتنازل عن م د النفس
قة الثابتة التي التقبل أ شك والجدال  ب العظمة". أما الحق في مثولها, ألنها "مر
ه المقدس  تا ة فحسب, و ة أنسان ق فهي أن الستعمار يدفعه شره أنساني, الط
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شون" , وٕانمت على رسالة "عش والتترك  ع قوم على رسالة "عش ودع اآلخرن  ال
ش سواك".   ع     أحد 

س. انه      اسيد الرئ ظل شيئا من شؤون التارخ الغابر,  وهذا الوضع لم 
ارة  غت ع ع أهدافه وأغراضه. ففي تصنيف العالم اليوم, ص تارخ ماثل, بجم

ملكون  ملكون والذين ال .  وقد وجد هذا التعبير مجاال محترما حتى جديدة للذين 
شون على في سجالتنا، فمن الحقائ المقررة أن بين ا ع لبليوني إنسان الذين 

اد  ة، بليون ونصف البليون من الفقراء إلى حدود ال  سطح هذه الكرة األرض
ة، ملكون األقل فسر لماذا يؤلف الذين  بينما يؤلف الذين  صدقها العقل.  وهذا 

ة ففقيرة،  شة أكثر رخاء وثراء.  أما الغالب ش القلة، ع ة،وتع ملكون الغالب ال 
ش ملكون، اكثر ثراء  تع في فقر وتعاسة.  ومن الغرب، مع ذلك، أن الذين ال 

س ة.  إذن فما هو السبب نفي المناط التي  ة والماد ونها وفي الموارد المعدن
صدق.  إن الرد موجود في االستعمار.  فاستعمار القرن  في فقرهم الذ ال 

فسر فقر القرن العشرن هو سبب وجود تصنيف دول .  واالستعمار التاسع عشر 
  العالم الى دول "تملك" وأخر "ال تملك".

وفي سجالت األمم المتحدة، أرقام وٕاحصاءات، مذهلة عن االقتصاد الوطني      
شيء من الزهو  شار  ثيرا ما  ع الدول األعضاء في هذه المنظمة.  و في جم

ع اة في  قة الواقعة، وهي ان مستو الح ض البالد مرتفع، والخيالء، إلى الحق
ة.  وتشير هذه األرقام مثال، إلى  ض للغا وان هذا المستو في بالد أخر خف
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ع من  مستو رف ا، من البالد التي تتمتع  لج ا العظمى وفرنسا و أن برطان
س  ض.  ول ة في مستو خف ا الالتين ا وأمر ا وٕافرق ش بالد آس اة، بينما تع الح

عيب اء.  فلم ينجم ثراء الدول  في هذا القول، ما  ه األغن فاخر  الفقراء ، أو ما 
ما لم تنتج فاقة الدول الفقيرة، عن عجز فطر فيها.   قرة فذة  ة، عن ع الغر
ح، لظاهرة عدم التكافؤ. فلقد قضت شعوب  ضاح الصح لكن االستعمار هو اإل

لة، ترزح تحت نير  ة عصورا طو ا الالتين ا وأمر ا وآس سرق إفرق االستعمار، و
طها، عاجها، وتوابلها، وعقاقيرها، مطامنها ذهبها، وماسها، وقطنها، وحررها، و 

ضا متاحفها األسطورة التي  ثير ما سرقت منها أ ة، و وزتها، وثروتها الحيوان
ها وملكاتها.   تضم أجداث ملو

ملكون، وتعود في جذ       ملكون ومن ال  ورها هذه هي القصة الكاملة لمن 
إلى االستعمار.  فأحوال الفقر والتأخر، التي تسود اآلن الكثير من مناط العالم، 
اشر لالستعمار.  فالشعوب المستعبدة، التي غدت مستقلة اآلن،  هي التراث الم
أو تلك التي ما زالت تنتظر االستقالل، تحتف بدين ضخم، من حقها أن تطالب 

ل  قدم إليها اآلن على ش س إال جزءا ضئيال من ه.  وما  ، ل عون اقتصاد
قي، اعترف  مجموع الدين األدبي، بل انه دين حق س  هذا الدين الضخم.  انه ل

ة من خصائص، ودعونا االن نفحص قائمة  ل ما في الديون الشرع حمل  ه و
  الحساب وندرسها.
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ا االستعمارة فقال:"أن        اسة برطان تحدث جوزف تشمبرلين عن س
لمات، ما اإل ضع  ذا لخص جوزف  تشمبرلين في  مبراطورة، هي تجارة"  وه

ا معروف هذه الصورة  ضاحه.  قد رسم استعمار برطان ن لعدة مجلدات إ م ال 
ان آخر.  فلقد خطب هنر ستانلي في عام  1884عن إمبراطورة التجارة، في م

ن أرعين مليونا من في اجتماع عقدته غرفة تجارة مانشستر فقال:"هناك نحو م
س  اسهم المال نتظر غزالوا مانشستر إل ة الكونغو،  و شون وراء بوا ع شر  ال
اللون  ك برمنغهام، وقد توهج الحديد المصهور فيها  ة.  وتنتظر مسا القطن

ةاألحمر، أن تصنع لهم حاجاتهم الحد ، وان تنتج لهم الحلي، التي يزنون بها  يد
.  فهي صدورهم القاتمة السودا ء".  وال تحتاج مثل هذه األقوال إلى أ تعلي

ش  ن االستعمار من رفع مستو الع يف تم ا. إنها تظهر  توضح نفسها تلقائ
أسرها، في فاقة وشقاء.  وفي وسعنا و في مانشستر  ا  يف خلف افرق رمنغهام، و

ملكون" في إفر  ا اليوم أن نقضي على عدم التكافؤ القائم بين الذين "ال  ا وآس ق
.  وألكون أكثر دقة في  ملكون في أماكن أخر ين الذين  ة، و ا الالتين وأمر
ان اإلسراع في هذا العمل، عن طر اإلسراع في منح  ، أقول أن في اإلم تعبير
ما أن الحرة  ع البالد التي ما زالت ترزح في ظل االستعمار.  االستقالل، لجم

فترقا ن تجزئته.  ، فنوالسالم شيئان ال  م ذلك الرخاء االقتصاد شيء ال 
ة للبالد غير المستقلة، مغامرة تحمل معنى الشهامة،  وتتطلب الحرة االقتصاد
اد هذه البالد، جاء  إذ تنطو على األقل ، على تعبير من الندامة،  ألن استع
ل معاني الشهامة.  وقد أعلن عن هذا االستعمار  ثمرة مغامرات تخلو من 
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حيث ال يتطلب أن برهان أو دليل على وجوده.  التج ات عدة،  ، في مناس ار
دزر   ، قر ه المشهور والمعروف بخطاب  ئيلي، فياولقد أعلن استعمار ع خطا

استه. وقد برهن دزرائيلي  "قصر البّلور"  ة في س أن األستعمار يؤلف دعامة أساس
ار المساهمين في  الستعمار في صورته إقامة صرح االفعل, على أنه من 

ار أصحاب  آل روتشيلد وغيرهم من  انت له عالقات شتى  ة.  ولقد  الحال
ع، سارع دزرائيلي إلى  س للب ة قناة السو األموال.  وعندما عرضت أسهم شر
قبول العرض فورا، دون أن ينتظر الحصول من برلمان بالده، على االعتمادات 

ة الالزمة، وهي مغامرة، أضاف ما نعرف، فصال آخر إلى تارخ المال ت، 
.  ولكن دزرائيلي، اضطر إلتمام الصفقة إلى  االستعمار في الشرق األوس
قول لنا األستاذ مون،  ه استرليني من آل روتشيلد، و اقتراض أرعة ماليين جن
سبوا مائة  ة، أن آل روتشيلد  ي المعروف في العالقات الدول وهو الحجة األمر

ه في ه حسر النقاب ألف جن ثر،  ذه الصفقة.  ولعل هذا المثل، وهو واحد من 
ة  ظهر األراح الخراف ما  انت تبتز فيها ثروات الشعوب،  عن الطرقة التي 
، الذ  يف أد االستعمار إلى عدم التكافؤ االقتصاد انت تجنى، و التي 

  تعاني منه معظم دول العالم حتى اليوم.

ر في هذه المرحلة، أن روتشيلد هذا هو الذ تلقى وأر لزاما علي أن أ      ذ
ا بإقامة 1917في الثاني من تشرن الثاني عام  ة برطان ، وعدا من وزر خارج
  وطن قومي لليهود في فلسطين.
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ة العامة، إذ أننا في دراستنا لموضوع       ة أمام الجمع وقد أثرت هذه القض
عت االستعمار، يجب أن ال ننسى، أن إقامة و  طن قومي لليهود في فلسطين قد ن

قت  اسة استعمارة أخر ط ة س أ اسة االستعمارة، تماما،  منذ بدايتها، من الس
اسة  تها الس ة ومعها شر اسة البرطان ا.  ولقد برهنت الس ا أو آس في إفرق
شع  ة، في إقامة الوطن القومي اليهود في فلسطين، على أنها تمثل أ األمر

ثيرة من العالم، صور  حها.  فلقد انحسر االستعمار عن أجزاء  االستعمار وأق
الطرقة التي  ا البالد ألهلها، ومخلفا الشعوب في بالدها.  أما في فلسطين، و تار
طب فيها، فقد أد االستعمار إلى تسلل مليوني يهود إلى البالد، وطرد مليون 

ماتهم.   شون اآلن الجئين في مخ ع ا، عندما عري،  حين، قر ولكن الوقت س
عود الالجئون إلى وطنهم، وتتحرر بالدهم من االحتالل الصهيوني، وتنضم إلى 

دولة فلسطين الحرة والمستقلة. ادتها،  امل س   األمم المتحدة متمتعة 

ة.  فقد وصل االستعمار في القرن       اق مثل العزاء، في المناط األخر ال و
شهد في القرن العشرن سيره في طر التدهور  التاسع عشر إلى أوجه، وأخذ 

ن نحو من ألف وخمسمائة مليون إنسان في غضون الخمس  .  فلقد تم واالنحطا
انت  م قيودهم، واالنطالق أحرارا مستقلين.  لقد  ة، من تحط عشرة سنة الماض

ان  أعظم المعارك التي شهدها العالم، والتي أعادت الحرة إلى أكثر من نصف س
روا  ضاحا من المجلدات.  واآلن ف ثيرا ما تكون األرقام أكثر إ ة.  و الكرة األرض
سها لم  قة.  إنها تعني أن األمم المتحدة عند تأس ه في الحق بهذه األرقام وما تعن
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ان ال يزال يرزح  ان العالم. وأن النصف الثاني  تكن تمثل أكثر من نصف س
اآلن فقد وصلنا إلى مرحلة، لم يب فيها إال نحو من  تحت نير االستعمار.  أما

ة  انت نس شون في ظل االستعمار واألسر الدولي.  و ع مائة مليون من الناس 
ل عام.  ولذا  معدل مائة مليون في  التحرر في السنوات الخمس عشرة األخيرة، 

اقين ات لزاما على األمم المتحدة، أن تعلن، اآلن وهنا، حرة المائة ملي ون ال
ة، وهم مجزأون في شتى  شون في العبود ع من أصدقائنا وٕاخواننا الذين ما زالوا 
أنحاء المعمورة، ولكنهم متحدون في نضالهم من أجل التحرر، وفي توقهم إلى 

  الحرة.

اساالند       ة، ون ا وعمان وعدن وأطراف الجزرة العر ين فشعوب فلسطين و
س قا، و ا وراوندا وأنغوال وموزمبي ورود ة وتنجان ة الغر ا الجنو ، وٕافرق اوروند

ة ومالطة، وغيرها من أطراف العالم يجب أن تتحرر في سوأوغندا، وٕاير  ان الغر
ل خاص، ألن الحرب فيها قد دخلت  ش ة ملحة  أوطانها.  أما الجزائر، فقض

ع اآلن.  ومن ح شعب الجزائر أن ينال ما نلناه نح ن.  أجل يجب عامها السا
ما نحن مستقلون، وأن يتمتع  ون مستقال،  أن يتحرر شعب الجزائر، وأن 
م "متى استعبدتم  فتنا العظ ع الناس أحرارا، ولقد قال خل رامته، فقد خل جم

  الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

س حقا فطرا في الحرة، ومن واجبن      ا سيد الرئ ا إن للشعوب المستعمرة 
لمة االعتراف، ألن تعبير  ، وأن نعلنه.  وٕاني أصر على  أن نعترف بهذا الح
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ح في  التعبير الصح س  رة االتحاد السوفييتي، ل "منح االستقالل" الوارد في مذ
 ، رأيي.  فحرة المائة مليون من الناس، ح لهم، ال منحة منا.  إنه حقهم الفطر

ة التي تعطى لهم.   ال اله

قول، أن هذه الشعوب ما زالت ومهما       ان التعبير، فقد سمعنا دائما من 
ة، وأن تقدمها االقتصاد واالجتماعي يتطلب مثل  تحتاج إلى اإلرشاد والوصا
ة، ال تستح منا  ال قة  هذا اإلرشاد واستمراره إلى أمد ما، إن هذه الحجة عت

فة، أن تلقى منا  االهتمام ألنها ال تتف مع روح العصر.  إنها حجة سخ جديرة 
  االبتسامات الساخرة الصفراء.

ا بل وقرونا، فحتى       ة، حق فلقد قضت هذه الشعوب في ظل اإلشراف والوصا
ة، بل هذه التجرة المؤلمة،  ن لنا أن ننتظر استمرار هذه المحنة المنه م متى 

ستطع حتى اآلن، أن  ان اإلشراف الماضي لم  يرتقي واالمتحان القاسي؛ وٕاذا 
بهذه الشعوب من حالة االتكال إلى حالة االستقالل، فإن من حقنا أن نقول، أن 
ة لهذا الفشل.   ان فاشال، وأن من واجب األمم المتحدة أن تضع نها هذا اإلشراف 
ضا، الحجة الحديثة، التي نستخلصها من أوضاع الكونغو.  فهناك  وهناك أ

تفع صارخة، لتظهر أن أوضاع أصوات تمثل حطام االستعمار، ما زالت تر 
حن لالستقالل.  وهذا القول،  أن الوقت لم  الكونغو، شرح واضح للتحذير القائل 
، صممه المصممون التقليديون لألزاء  هو آخر طراز من طرازات المنط
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في إلدانة هذه  م.  و ل مقومات المنط السل فتقر إلى  ة.  ولكنه  اس الس
أن مروج   يها هم أعداء الحرة والتحرر.الحجة، أن نعرف 

د الحرة، ال تناقضها، فاألزمة هناك       قة، حجة تؤ ووضع الكونغو في الحق
ست ثمرة التسرع في االستقالل.  إنها ثمرة التسرع في العدوان ضد دولة مستقلة  ل
لها، ولما  ان تجنب األزمة  ت الكونغو وشأنها، لكان في اإلم جديدة.  ولو تر

حت الكونغو بندا اقتضى األ عها، ولما أص مر حشد قوات األمم المتحدة وتجم
في جدول أعمال األمم المتحدة، ولما تحصن دعاة االستعمار وأنصاره وراء حجة 

سة في تأييد استعمارهم. ة تع   واه

ة الضحلة، إذا شئنا الدقة في التعبير،       ع هذه الحجج، أو الحجج الواه وجم
ض. فالشعوب المستعمرة يجب أن تتحرر، وعلينا أن نخلي   تتهاو إلى الحض

ان المستعبدين اآلن االهتمام  أمورها.  ففي إم سبيلها.  وفي وسعها أن تعنى 
ة، وتقدمهم الثقافي.   بإنمائهم االقتصاد إذا تحرروا، ونهضتهم االجتماع

س ثمة ما هو أجد ونون في أيد أمينة، ألنها أيديهم هم أنفسهم.  ول ، وال وس
س ثمة ما هو أكثر إرضاء  شؤونه.  ول عنى اإلنسان  أنفع، وال أكرم، من أن 
ضع هذا  ة.  إذ س اته القوم قوم هو بنفسه، ببناء ح لشعب من الشعوب، من أن 
هم  الشعب، وراء هذا البناء، ال أيد أبنائه فحسب، بل عقولهم، وأرواحهم، وقلو

ضا.  وستكون النتيجة، ال هذا التط ة، بل أ ور المتدهور من اإلشراف والوصا
  ذلك التطور الثور من االستقالل.
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ة، نائمة منذ سنوات       انت طاقات القوة المائ غانا مثال.  فلقد  ولنضرب 
.  أما وقد تحق االستقالل، فإن مشروع نهر الفولتا،  ام العهد االستعمار لة، أ طو

ح ا ا، أص نطب هذا الذ سيجعل من غانا بلدا صناع آلن في وضع التنفيذ.  و
مشارعها المثيرة. ا  ضا على غين   القول أ

ة المتحدة مثال آخر.  فلقد ظل مشروع خزان       الجمهورة العر ولنضرب 
لة، سنوات عدة.  فلما تحق لها  أسوان، نائما في محفوظات الحقب الطو

س عبد الناصر، أضحى ا قي، في ظل الرئ لمشروع اآلن، قيد االستقالل الحق
أحدث السبل واألجهزة العصرة.   التنفيذ 

انت الصين مجزأة، ومستعبدة وذليلة، فلما تحق لها االستقالل، غدت       و
ه اسم المارد الذ نفذ صبره.  أجل أن  طل عل صح أن  ارا،  ا ج ماردا إنتاج

ه. قة الزمن واللحاق    الصين، ملت االنتظار، وهي تحاول مسا

شان قبل االستقالل في جو آسن       انتا تع اكستان، فقد  وأخيرا لنأخذ الهند وال
المشارع والخط  ة نحل، تعج  عد االستقالل، فقد غدتا خل من الجمود، أما 

ة.   اإلنمائ

ولن أمضي في تعداد األمثلة، ذلك ألن البليون ونصف البليون من الناس،      
عشرة األخيرة، هم خير دليل على نجاح أعظم الذين تحرروا في السنوات الخمس 

ة.   التجارب اإلنسان
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ة       اهنا نقطة أخيرة.  فمع نها س، أن ال تفوت انت ا سيد الرئ وأر لزاما 
ة األمم  ة.  وما وصا ة الدول ضا مجلس الوصا االستعمار، يجب أن ينتهي أ

قة، إال صورة أخر من نظام انتداب نظام في الحق ة األمم  المتحدة  عص
ا  س ة حتى هذه اللحظة جهازا رئ ظل مجلس الوصا قة.  ومن المؤسف أن  السا
ه  م الذاتي الذ نص عل من أجهزة األمم المتحدة.  وال رب في أن تعبير الح
الهدف النهائي الذ يجب أن تسير نحوه البالد الواقعة  ميثاق األمم المتحدة، 

عثا على األ قل  ة، ال  علن تحت الوصا سى واألسف.  فالهدف النهائي يجب أن 
حث  م الذاتي الواهي، الذ عبر عنه الميثاق.  وعندما  أنه االستقالل، ال الح

و عام  س ة في سان فرانس ، أوصى مولوتوف، وزر 1945موضوع الوصا
انت  ة، االستقالل، و ون الهدف من الوصا أن  ة آنذاك،  ة السوفييت الخارج

هي الدولة الوحيدة التي أيدت مولوتوف آنذاك.  ومما يؤسف له أن الفيليبين، 
انت هي التي  ات المتحدة، ممثلة في شخص وزر خارجيتها ستيتينيوس،  الوال

م الذاتي. استخدام تعبير الح ة  ادة المعارضة لالقتراح، موص   تولت ق

س، وس      ا سيد الرئ ل هذا، غدا من شؤون التارخ الغابر  واء أكان لكن 
م الذاتي، فإن علينا اآلن أن نضع  التعبير ينص على االستقالل، أو على الح
ع الشعوب حيثما وجدت،  عصرنا.  فدعونا نعلن استقالل جم تارخا جديدا يلي 
ة االستعمار  ه.  ودعونا نقوم بتصف ان العنصر أو اللون الذ تنتمي إل ومهما 
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ة له في اله، وأن نضع نها ع أش ع مظاهره، أجل دعونا نطل سراح  بجم جم
ان. ل م   الشعوب في 

الممثلة في هذه المنظمة، وأنا لم  *ة من الدول الثماني والتسعينولكل دول     
أخطئ في الرقم مطلقا، عيد استقاللها، فدعونا نجعل من هذا اليوم عيد استقالل 

منتهى الزهو والفخار  ع أن نخلد  ذلك نستط أسره، و والبهجة، عمال مجيدا، للعالم 
ع، وضمان ما هو أكثر من ذلك،  ادة واالستقالل للجم هو ضمان الحرة والس

ع..   أن تكون األمم المتحدة للجم

  

  

  

  

  

                                                           
عترف المؤلف وال أ عري بوجودها  *  –الدولة المحذوفة من الرقم، هي إسرائيل، التي ال 

 "المعرب".
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  الملح الثاني

  

  التي ألقاها األستاذ أحمد الشقير الثالثة ترجمة الكلمة 
س وفد فلسطين خالل الدورة الثامنة عشرة   بوصفه رئ

ة    .1963العامة لألمم المتحدة للجمع
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س،        ا سيد الرئ اسألقي،  م في و ين الكرام، على مسامع حضرات المندو
اح، خطابي الختامي في المناقشة العامة.  ولكن أرجو أن تسمحوا لي  هذا الص

أداء  ة. ثالثةقبل أن أفعل ذلك،  ات أول   واج

ا سيد دعوني أوالً  م  ل شيء أن اقدم إل رنا  وقبل  س، عمي ش الرئ
مثل شعب فلسطين، معبراً  ر الشعب العري  نحن أعضاء الوفد الذ  بذلك عن ش

ان، على الطرقة الرائعة التي وجهتم بها سير النقاش واألعمال، في  ل م في 
ا  ة والمثيرة لألسى.  وال رب في أنك قد عرضت  لة الخطيرة األهم هذه المش

ا منتهى الذ س  ه من سيد الرئ ة في هذه اللجنة الموقرة، ما تتمتع  ء والكفا
ا عرفت بها  اد وٕانصاف، وهي مزا ه من ح ة، وما تتميز  المسؤول إحساس 

ل النبيل. مة في تارخها الطو   بالدك العظ

ساً  نت رئ س، إنني عندما  ا سيد الرئ ر  ، ومن  وٕاني ألذ للوفد السور
ساً  ا ثم رئ  ، إلى جانب  ن من حسن حظي أن أجلس دائماً للوفد العري السعود

ع لترتيب الحروف  الوفد الروماني، نظراً  لتقارب المقعدين حسب اإلجراء المت
، فإن في وسعي أن أقول، إن  ة.  أما وقد بت اآلن أحمل صفة أخر األبجد

اتت أكثر قوة وعمقاً  م  أمة، عالقاتنا مع شعب، بل أمة  ، إذ أنها عالقة شعب 
شعب سعيد في وطنه، مستقر في أرضه.  وقد تعود وعالقة شع ب من الالجئين، 

ثيرون غيرك من أعضاء  عود  عد انتهاء الدورة، وقد  س  ا سيد الرئ إلى بلدك 
ضا.  لكننا نحن، ل نعود إلى وطننا.  إذ أن وطننا  ناللجنة الموقرة إلى أوطانهم أ
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اة ال تشرد واللجوء، التي عشناها قد احتلته إسرائيل، واغتصبته.  سنعود إلى ح
ع منذ خمسة عشر عاماً  م والى جم قة، هي أبلغ ما يرطنا إل .  ولعل هذه الحق

. ة للحرة والسالم في العالم من روا   الشعوب المح

ر الصادق الى الوفود المائة        الش حتم الواجب الثاني علي أن أتقدم  و
ينها زميلي المح من  هتجاه ما أبدينابيرا، لصبر أعضائها ترم ممثل ليوالعشرة، و

ة.  وانني ألتحدث عن نفاذ الصبر المشروع،  ل الح والشرع ه  نفاذ صبر، أر ف
نا الشعب الشرعي  أننا، شعب فلسطين   ، ر زميلنا الليبير ألنني أود أن أذ
عرف صك االنتداب  لفلسطين، وقد أدرجنا نظام االنتداب ضمن مجموعة (أ).   و

االستقالل.  ولكنهما لمجم الد جديرن   فرض على شعب و أنه  وعة (أ) نفسه، 
ادة المطلقة.   حتاجان إلى فترة من األعداد للحصول على االستقالل الكامل والس

ع الشعوب التي  أدرجت في هذه المجموعة استقالالً وقد استقلّ  ، أيها امالً  ت جم
ما استقلت أ ع الشعوب التي أدرجت في   ضاً الزميل الليبير  المحترم،  جم

المجموعتين (ب) و (ج).  وهناك شعوب أخر لم تكن في أ من هذه 
حت سيدة نفسها.  ولم  لها، استقلت تمام االستقالل، أص المجموعات بل دونها 

من حقنا في الجلوس هنا إلى أو نحرم نحن من حرتنا فحسب، أو من استقاللنا، 
م  ، ضا جانب زميلنا الليبير ادة، وانما حرمنا أ املة االستقالل والس مثلي دولة 

ن للمواطن الفلسطيني أو الوفد الفلسطيني  م يف  ارنا ووطننا. تر  من بيوتنا ود
اسة والدماثة، وهو  منتهى الرقة والك سه،  عرب عن عواطفه ومشاعره، وأحاس أن 
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اره ووطنه؟ وقد تعود في يوم م ة قد اقتلع من د ا إلى بالدك، لتنعم ير أن شع
اة فيها داخل بيتك ولتجلس مع أسرتك تصطلي إلى جانب المدفأة، تقرأ قصة  الح

ة، وتشهد عرضاً  ل ما تغدقه الحضارة  أو روا ة، و اة البيئ الح ا ناعما  فزون تل
ك، ولكننا ال نعود من هذه الدورة الى وطننا.  ين شع من متع، وأنت في وطنك و

عضاء هذا الوفد موحدة.  فسنتفرق، لنمضي إلى بالد متعددة ولن تكون عودة أ 
ش وجودا محطما  عني أننا نع ه هذا؟  انه  عن في الوطن العري.  أتعرف ما 
اء عن أبنائهم، وأوالد األعمام عن  مهشما.  فقد تشتت شمل أسرنا، وافترق اآل

ش منذ خمس تنا نع اننا العائلي، و عشر عاما في  ةأقارهم وأصهارهم، وتحطم 
قو  ام.  ومع ذلك،  رات والخ قين في  مالمعس ون رق أن ن طالبنا  هناك من 

سين في ألفاظنا.   تعابيرنا، 

ا زميلي مندوب ليبيرا، في أننا سنخدع أنفسنا،       س، و ا سيد الرئ ال رب 
ه ضمائرنا ومشاعرنا ل ما تخف ارنا، ونطل  ل ما يجول في أف : لو أننا لم نقل 

نا حقاً قبل وقد قلت  شر.  فإذا  شر وان الالجئين من ال من  قليل، أننا من ال
ضا.  هذه هي عواطفنا  شر أ شر، فان علينا أن نتصرف في أقوالنا وأفعالنا  ال
اة.  فإذا غضبت فال بد أن  قتنا.  إنها شرعة الح ومشاعرنا.  وهذه هي حق

فيز،  ما قال المستر د ش تغضب، وٕاذا استثرت  نا نع فال بد أن تثور.  وٕاذا 
س في وسعنا أن  اة الحيوانات، فل س نح أتي، إلى هنا، إلى األمم المتحدة، لنل

اً  اتنا ثو قاً  ح ما مصطنعاً  رق ساطة والرقة  تردون منا أن نفعل. ، ولنصطنع ال
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ة, وهي أن  اة األنسان ر، ما تحس تحس،هذه هي شرعة الح ر, وتف  ما تف
ما م أن ت وتكون  م، ولذا فمن  السهل عل قدموا تتكون،  وأنتم سعداء في أوطان

م، وتمثلون دوالً  ة في أوطان اتكم القوم ح حة إلينا.  وأنتم تنعمون  املة   النص
م.   رها عل قة، وال أن م على هذه الحق ادة.  وأنني ال أحسد املة الس االستقالل، 

ل السعادة في أن أر  ليبيرا، ممثلة خير تمثيل، وٕانني لسعيد  ة  دولة إفرق
اح.اه الذ  استمعنا الخطيب المفوّ  ه هذا الص   ل

م أن تكونوا منصفين عادلين، مع الشعب        ولكن من حقي أن أقول، أن عل
مثله هذا الوفد الفلسطيني.   الذ 

ر والحمد، للوفود العديدة، الت       الش ي أعرت وواجبي األخير، هو أن أتقدم 
صورة خاصة  ...عن رأيها في تأييد قضيتنا ر  وٕانني ألعتمد على ذاكرتي، فأذ

ا، ووفد الهند، ووفد أفغانستان،  اكستان ووفد االتحاد السوفيتي، ووفد غين وفد 
لي أمل أال أكون قد نسيت أحدا، إذ أن من  ا ومالي. و س ووفود بلغارا وٕاندون

ش المأساة ال بد أن ينسى الذ ون محصوراً ع يره  دونه، إذ أن تف في  ين يؤ
عادونها.  وأصدقاؤنا ماثلون هنا و  سيئون لقضيته و كننا نتطلع الى لأولئك الذين 

عادون قضيتنا ومناقشتهم، إذ أن قضيتنا قائمة على الح  الرد على أولئك الذين 
  والعدل.
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قنا المحت اح إلى محاضرة ممتعة من صد رم وقد استمعت في هذا الص
ما وأنة   ، وال س مندوب ليبيرا عن التفاوض. وأني ألحترم هذا الصدي الليبير
ات النبيلة التي استمدها من اإلنجيل، العهد الجديد.   عض اآل تال على مسامعنا 
ل االحترام، وذلك ألننا شعب  ل اإلجالل، ونحترمه  ضا نجل اإلنجيل  ونحن أ

التي شهدت رسول السالم.  إننا شعب  البالد البالد المقدسة.  وأننا شعب البالد 
ة  مه، مصحو التي نزل  فيها اإلنجيل فيها واليها، والتي شهدت معجزاته وتعال

ح عل رات عن السيد المس   السالم. هأعذب الذ

رر رفع شعار المفاوضات        ان  , إذومن السهل على المرء، أن 
اتت شعار المفاوضات  لة قد  ة مفاوضات في اً في هذه المش ، ولكن ال معنى أل

ة  ل معنى، وال تطو على أ لة الالجئين.  أنها تخلو من  ة فلسطين ومش قض
م أن تردوا على  المفاوضات عل ة.  تر مع من سنتفاوض؟ وقبل المناداة  أهم
ه أوال، وهو من هو الفر اآلخر؟ وهل هذا  السؤال الملح الذ ال بد من الرد عل

ه وسجله داخل األمم المتحدة وخارجها أهل الفر  استه، وأقواله وسلو س
  للتفاوض؟.

ة وقد بيّ        ، أن إسرائيل هي وليدة الصهيون الوثائ األدلة المدعمة  نا 
ن إلنسان أن يتفاوض  م ل ما فيهما من شرور ومظاهر.  أو  واالستعمار، 

ة هدامة؟  ون إال أنمع عنصر مخرب وحر ات الشرفة، التفاوض ال   مع الحر
اسات الفر الذ تتفاوض معه،  ون في وسع س ن التفاوض إال عندما  م وال 
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ستحيل التفاوض،  ش  ش معك، إذ بدون التعا ه وأقواله، وعقائديته أن تتعا وسلو
س في وسع األمم المتحدة أن تتسامح  ش أن  يوجد مع التوسع.  ول ن للتعا م وال 

ن التفاوض مع العدوان والمعت م ه.  فال  دين، وعليها إال تتسامح مع التوسع وطالب
ة  ة الصهيون ون تكرسا للعدوان.  والحر ، إذ أن هذا التفاوض  مع المعتد
ست  ة.  وهي ل ة توسع ة عدوان ة هدامة، بل حر خصائصها، حر عتها، و طب

نتنا على  س في  م اإلطالق، أن أهال ألن تكون فرقا يجر التفاوض معه.  ول
ن التفاوض معه. م   نقبل بها فرقا 

م شيئاً        أن أتلو على مسامع ة، ومن  أو تسمحوا لي  م الصهيون من تعال
نة أحد أن يتفاوض عائمهم ، ومن خصائصها وعقائديتهاأقوال ز  .  فهل في م

ة  ان الحرب العالم نظام؟ إنني أعرف أن دول الحلفاء رفضت ذلك إ مع النازة 
ة وهي تقولا عد استل" و ...لثان المها الكامل سن نتفاوض مع النازة، إال 

ومة إسرائيل لعام  قول بن غورون في الكتاب السنو لح ، 1954والنهائي".  و
ة، ما  35وفي الصفحة  منه وأنا استند في أقوالي دائما إلى وثائ إسرائيل الرسم

ا أو جنوب ا إلى إخوانه اليهود  نصه:" وعندما يتحدث يهود في أمر أفرق
ومة إسرائيل" .  وٕاني ألضع  مستعمالً  عني بها عادة ح ومتنا" فانه  ارة "ح ع

ا،  ه الى جنوب إفرق ارات أمام زميلي مندوب ليبيرا الذ أشار في خطا هذه الع
يف  األبين له   الصورة التي يرسمها بن غورون لجنوب إفرق في ذهنه،  و

ر بهذه الد ر الصهيونف يف تف ة، و ا أو  ةول اإلفرق وٕاسرائيل بجنوب إفرق
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ة دولة أو أرض أف ش فيها شعب إفرقيأ ع ة أخر  ، من أخوان زميلي رق
ا  هي األفرقيين.  أن هذه شير فيها بن غورون إلى جنوب  إفرق الصورة التي 

  واإلفرقيين.

ارة أيها الزميل الليبير        ؟  أسمعت أن اليهود في جنوب أسمعت هذه الع
عني إسرائيل إذا ا،  ان على ضوء  أفرق ومتنا"؟ أو في اإلم ارة "ح استعمل ع

ك في  قودها قادتها أن مواطن م، أن  يتفاوض المرء مع إسرائيل، التي  هذه التعال
عنون ا  ومتهم؟ هاجنوب إفرق   عندما يتحدثون عن ح

ة  أو هذه هي الطرقة التي ترد       من إخوانك اإلفرقيين في طول القارة اإلفرق
ومتهم لمجرد انهم من اليهود؟ أن  عنون ح روا بإسرائيل عندما  ف وعرضها، أن 
اة  شون ح ع س إال. وٕاني ألعرف هناك ألوفا عدة من اليهود،  اليهود دين ل

ة.  أو ترد أن  ح هؤالء المواطنو الرخاء واالزدهار في القارة اإلفرق ن ص
ومتها  ة، مواطنين في إسرائيل، يتحدثون عن ح اليهود اإلفرقيون الذين يدينون 
ومة التي تمثلهم؟ أو ترد من اليهود في بالدك،  وهو ليبير مولد  على  أنها الح

عني إسرائيل عندما  ا، ومواطنا أن  ومتيوجنس اب هتحدث عن ح ؟ هذا هو ل
لها وجوهرها، بل هذا هو األساس ة  مها  القض ه إسرائيل بتعال الذ تقوم عل

ة أهال للتفاوض؟ اس استها.  أو تجعلها هذه الس   وس
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قول:"وفي الوقت        مضي  بن غورون  أيها الزميل الليبير المحترم ف و
نفسه تنظر جماهير اليهود في مختلف البالد، إلى سفراء إسرائيل على أنهم 

د أن اليهود في مختلف البالد ." هذا هو قول بن غورون، الذ..ممثلون   يؤ
ومي هنا، هو  ينظرون إلى سفراء إسرائيل على أنهم سفراؤهم، أ أن السيد 
ثيرن من اللبنانيين، بل األلوف  ورك.  وٕاني ألعرف أن  سفير اليهود في نيو
شيرون إلى السفير  ورك.  ولم أسمع ق هؤالء اللبنانيين  شون هنا في نيو ع منهم 

م  اللبناني عنون السيد ح م، الممثل للبنان هنا في هذه اللجنة.  وانهم ال  ح
مبتون،  فنسون أو المستر بل عنون المستر ست قولون "سفيرنا"، بل أنهم  عندما 
ات المتحدة في هذه اللجنة.  اجل انه هو، فقد رفع يده،  مثل الوال ان هو  اذا 

ات في وسعي أن أراه اآلن.   و

ان هو سفير وأني ألتج       مبتون، ألر أن  سؤالي اآلن إلى السفير بل ه 
مبتون  ومي ال المستر بل ورك أو أن السيد  ات المتحدة التي تشمل يهود نيو الوال
نا  ات بين الرجلين آمل أن يتم قوم تضارب في الصالح سفيرهم.  وهنا ال بد أن 

عد المتفرجين من حله في وقت من األوقات.  انظروا إن الجالسين في مقا
طلب  ون ساخرن من قول بن غورون.  حقا انه يثير الضحك، ومع ذلك  ضح
قوم على أساس  ع من قوله، ألن قوله  سخر الجم إلينا أن نتفاوض مع هذا الذ 

ضاً  انش يبتسم أ تور  ه، خاطئ.  وها آنذا  أر الد ر ف ف ، وٕاني ألكاد أقرا ما 
انش  تور  اء، وذلك وتنط ابتسامات الد ي المع. ألنهالذ   رجل ذ
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اسة        س اسة وأهداف  هذه، أو مع س رة  ع التفاوض مع ف وال نستط
ة وأهدافها، وذلك ألنها من الطراز المخرب الهدام، وألنها تخل االزدواج  الصهيون
عتبر علم  ان أن  ل م طلب من اليهود في  في الوالء. فالسيد بن غورون 

س إسرائيل علمه، و  ون رئ ات المتحدة، وأن  ون والؤه إلسرائيل  ال الوال أن 
سه.  هذه هي فلسفة إسرائيل.  وهذا هو منط  ، رئ س الكند إسرائيل ال الرئ

هذه؟ ار  ن التفاوض مع أف م يف  ة.  إذن    الصهيون

الً  ر طو ف طلب إلينا التفاوض مع  وعلى المرء  أن  في هذا قبل أن 
يف إسرائيل.  فمن ال سهل على المرء جدا، أن يتحدث عن المفاوضات.  ولكن 

ه؟ الوضع الذ نحن ف قها، على وضع  ن تطب   م

ات المتحدة واالتحاد        وقد تحدثتم عن المفاوضات التي تدور بين الوال
أرض ان على السوفيتي.  ولكن لهاتين الدولتين الكبيرتين حقوقهما،  وهما تقوم

ست هنا ون ثمة صراع مذهبي وطنيهما.  ول ك حدود بين هذين الوطنين.  وقد 
ة. لكن  ة ال نوو ة أو تقليد ة تسلح أو ال تسلح، أو أسلحة نوو بينهما، أو قض

شعب اغتصب منه تقضيتنا هنا، تخ ل االختالف.  فهي متعلقة بوطن و لف 
عاد في خارج بالده.  هذه هي قض اة التشرد واأل ش ح ة وطنه، وأجبر على الع

ة، ن التفاوض مع إسرائيل والصهيون م ساطة، فال  ة في منتهى التجرد وال النس ال
ة إلى أساليبه إلى النس ا.  فأهدافها ال مشروعة ما ووسائلهمعقائدهما فحسب بل و
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ضاً  ة وطرقهما ووسائلهما ال مشروعة أ .  وال رب في أن أساليب الصهيون
ة.وٕاسرائيل وطرقهما، تستثير االضطهاد، وت   خل الالسام

م العجب أيها الزمالء، إذا أكدت لكم، أن شطراً        ستبد  اسة  وال  من س
ست ة، و ستثير الالسام ة وٕاسرائيل  ة الى  فزالصهيون النس على االضطهاد، ذلك 

ع يهود العالم في فلسطين.    رغبتها في حشد جم

ي أللفت .  وٕان1961وقد عرفنا هذا منذ الثاني عشر من أغسطس عام 
تاتور"،  رومر في مجلة "االس ه اللورد  ت نظر الزميل، مندوب ليبيرا، الى ما 

مة ة نادرة، ومواهب عظ فا   ..فقد قال:.وهو رجل ذو 

الحرة        عانوا االضطهاد على أن ينعمون  "يؤثر أكثر اليهود حماسة أن 
ة عندهم متقدة مشتعل قى على شعلة القوم ة وذلك الن األول ي ة، بينما تعمل الثان

  على إخمادها".

ة       ارز، أكد أن الصهيون بير و اسي برطاني  ه س هذا هو  ما توصل إل
عمل على تحقي حلمهم في تجمع اليهود في فلسطين.   تؤثر االضطهاد، اذ انه 

قول       ..حسنا، أن هذه وجهة نظر .وقد يتراء للمندوب الليبير الزميل أن 
ا، وهي ال تنطب على الحالة التي نتولى درسها اآلن .  ولكنني سأشير  برطان

الرجوع إلى مصدر   ه  ظهر أن يهودعل .  انه مصدر إسرائيلي معاصر، 
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ة وٕاسرائيل، هو تع ة في ر أسلوب الصهيون ض اليهود لالضطهاد، وٕاثارة الالسام
قولون  ...العالم الاليهود  ة في العالم ..دعونا نستفز شعار الالس.انهم  ام

  الاليهود وذلك لنحمل اليهود على التدف والهجرة الى فلسطين.

       ّ ة  ولد ظهر أن أساليب الصهيون ه، وهو  ن تكذي م اآلن مرجع ال 
ه من شرور  ل ما تنطو عل ة، ومع  وٕاسرائيل تنطو على التحالف مع الالسام

ة فة "دافار" وهي الناطقة الرسم )  وآثام.  ففي صح ا بلسان حزب العمال(الما
وسيلة لتحقي  ة  ة تستغل الالسام الحاكم في تل أبيب، الدليل على أن الصهيون
فة هي الناط بلسان الحزب الحاكم، فهي والحالة هذه،  أهدافها.   هذه الصح
م  ة في البالد.  تر ما الذ تقوله؟ اسمعوا وافتحوا آذان ه الرسم فة ش الصح

شيء  م الدليل.  لتصغوا،  ثير من الصبر إلى ما أقوله  ،، وأنا أتلو على مسامع
ورة: فة المذ اتب المقال في الصح   قول 

رسوا        اء والمخلصين، الذين  اء واألذ ان األكف "سأختار عشرات من الش
ة في العمل  على إنقاذ اليهود  اتهم لهدفنا األسمى، والذين تستبد بهم الرغ ح

عث بهم  ش فيها اليهود في حالة رضى خاطئة".وسأ ع   إلى البالد التي 

ة بالد ممثلة هنا.  وستكون مهمة        عثون بهم إلى ليبيرا، أو إلى أ وقد ي
قول صاحب المقال ما  ان في ليبيرا، أو في أ بالد ممثلة هنا،    ...هؤالء الش
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مظهر غير اليهود،       ان، أن ينتكروا  حملوا على  "ومهمة هؤالء الش وان 
شعارات  م  اة اليهود في تلك البالد إلى جح حيلوا ح ة المتوحشة، وأن  الصهيون
" وغير  شعار "اليهود القذر" و "اذهب إلى فلسطين أيها اليهود ة،  الالسام
حققها هؤالء   ة.  وفي وسعي أن أقول، أن النتائج التي  ذلك من الشعارات المرع

ان على صعيد الهجر  ة الكبيرة لليهود من هذه البالد إلى اسرائيل، هي أضعاف الش
األلوف. عدون  انوا  عوثون العاديون من نتائج ولو  حققه الم   ما 

ان الصهيوني       طلب إلى هؤالء الش م يإذا س ق ن أن يذهبوا إلى البالد التي 
ة.   ة المرع شعارات الالسام هذه هي فيها اليهود، وأن ينشروا اإلرهاب بينهم 

ة، بلسان  فة "دافار" الناطقة الرسم ما نشرتها صح أساليب إسرائيل وحيلها، 
ومة القائمة.   الح

عض بالد        ا و رون أيها السادة، تلك الحملة التي اجتاحت أورو ولعلكم تذ
لها وقد  اح ليجد الشوارع  ق في الص ست ان  رون أن المرء  ا، وتذ جنوب أمر

منشورات ر وال شك أن تلك المنشورات  امتألت  لكم يذ الحملة على اليهود.  و
  التي تناد بها دافار.الشعارات انت تتضمن شعارات 

م أن تعرفوا اآلن من        ان وراءها هم أصحاب وفي وسع هذه الحملة ومن 
 . انهم الصهيونيون، بل واإلسرائيليون.
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ع مثل هذه األساليب، تر أ حزب هذا.  أيها الزمالء الكرام، ا      لذ يت
ة، حاملين هذا الشعار، ليثيروا  ا الجنو ا وأمر ه إلى أورو موفد عث  و

ة، وليؤثروا على اليهود، ليدفعوهم إلى الهجرة من بالدهم إلى فلسطين.   الالسام

إنها أساليب شررة، أساليب مخرة، وهدامة، ومن الواجب طرد أصحابها      
س  من مائدة التفاوض ستحقون الجلوس إليها.  ول طاء، ألنهم ال  فورا، ودون إ

م أن  س في وسع ة التفاوض على هذا النحو.  أجل ل م أن تمثلوا لع في وسع
  تفعلوا هذا.

قول الزميل مندوب ليبيرا، أن ما قلته ال       ولكن لم ال نه إلى الواقع.  قد 
لوضع؟  سأمضي معه في يخرج على حدود النظرات.  إذن ما هي وقائع ا

ة في موضوع المفاوضات.   فرضه هذا، ألر مد الواقع

عض       عترف  شر.  حقا إنه من الخير أن  قلت قبل دقائ أننا من ال
 ، اع وتشتر ان يخيل إلي أننا مجرد سلعة، ت شر،  أننا من ال الموجودين هنا 

ان يخيل إلي أننا ق ع من الخراف أو معروضة في السوق، على المشترن.   ط
سرني حقا أن يتحدث  ان إلى آخر.  وٕانه ل ن دفعها من م م المعيز أو الخنازر، 
م تطلبون من  شر.  ولكن عنا زميلي المحترم مندوب ليبيرا، على أننا من ال

م تطلبون منها أن تقرر مصيرنا.   شر.  إن ومات أن تتفاوض على هؤالء ال الح
و  م تطلبون من الح ح أجل إن اتنا المقبلة.  ولكن  مات أن تتفاوض لتقرر ح



  
  
  
  
  
  
  
 

735

ن لكم أن تقرروا  م يف  ابنا؟  ن لكم تقرر مصيرنا في غ م يف  السماء 
ة  القض عضها معني  ومات  ابنا وأن يتم هذا التقرر بين ح مصير بالدنا في غ

عضها ال شأن له على اإلطالق؟   و

انت إنه مصيرنا الذ تردون أن تقرروه، ال      ة  ومات معن  مصير هذه الح
شر، فمن حقنا أن  نتم تقرون أننا من ال ة.. إنه مستقبلنا.  وٕاذا  أم غير معن
ون لنا رأ في  ش، ومن حقنا أن نقول "ال" أو "نعم".  إن من حقنا أن  نع
ن لنا رأ فيها.  ولم ال  قدر للمفاوضات أن تنجح، إذا لم  مستقبلنا، ولن 

ة إلينا وٕالى مستقبلنا تطلبون إلى ج النس ومات األمم المتحدة أن تتفاوض  ع ح م
ة وحدها؟ إننا نحن الشعب  ومات المعن ون التفاوض بين الح ومصيرنا؟ ولم 

ة. ة في هذه القض ومات معن س ثمة من ح  المعني ول

ة، ومن       إننا نحن، الفلسطينيين الذين نعد مليونين من الناس، أصحاب القض
اسمنا.  هذا هو  حقنا س من ح أحد أن يتفاوض  أنفسنا، ول أن نقرر مصيرنا 

شر  شر.  ومن حقنا  شر، فيجب أن نعامل  نتم تقرون أننا من ال حقنا.  وٕاذا 
ن في عصر  م يف  ة.  ولست أفهم  أن نتفاوض في حقوقنا.  أجل حقوقنا القوم

أسره على مائدة  التفاوض دون وجوده.  األمم المتحدة، أن يوضع مصير شعب 
ة لشعبنا، وقضاء على حقوقنا.  إننا  المفاوضات.  إنها مجرد تصف ست  هذه ل
حترم الحرة  ن لإلنسان أن  م يف  ة.  ف مقراط ش في عصر الحرة والد نع
عهد  لمته، و قول  حرم شعب من أن  ادئهما، عندما  ة، وأن يجل م مقراط والد
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ما  إلى غيره بتقرر مصيره؟ إننا ش في عصر الح في تقرر المصير.  و نع
ممارسة هذا الح القومي، فمن حقنا أن ننعم، بتقرر مصيرنا.   نعمتم 

سمح لي الزميل مندوب       ة من جديد.  ول ولنعد اآلن إلى موضوع الواقع
ة في هذا الموضوع  أن أعرض على مسامعه تقرر لجنة التوفي الدول ليبيرا 

الال ه في  جئين.  لنر معاً المتعل  ن للمفاوضات أن تصل إل م المد الذ 
ة العامة في  رت اللجنة في تقررها الثالث المقدم إلى الجمع لة.  ذ هذه المش

م، تقول 1949يونيو عام  منتهى الوضوح والجالء، فقرة سأتلوها على مسامع ، و
ومة إسرائيل على قبول العود ة".  ها هي لجنة "إن اللجنة لم تفلح في حمل ح

قبول  ومة إسرائيل  ة العامة أنها قد أخفقت حتى في إقناع ح التوفي تبلغ الجمع
ر هذا المبدأ؟ إن  مبدأ العودة.  إذن عالم سنتفاوض؟ ونحن نر إسرائيل تن
ة المبدأ  ر العودة وترفضها فحسب، بل وترفض قبولها من ناح إسرائيل ال تن

ضاً  ع أن أفهم دعوتكم للتفاوض .  وعلى ضوء هذا الرفض أ ار، ال أستط واإلن
ار الكلي حتى لح العودة ومبدئها.  ومع  في هذه المنطقة، مع وجود هذا اإلن

ة أن تتفاوض في موضوع العودة. ومات العر   ذلك فأنتم تطلبون إلى الح

رة 1949وقد عادت إسرائيل، فقدمت في يوليو عام       ، إلى لجنة التوفي مذ
ة  ان إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.  هذه رسم س في اإلم تقول فيها: أنه ل

ن إعادة عقري الساعة إلى  م هي تعابير إسرائيل.  اسمعوها، إنها تقول.. "ال 
قة أمر مستحيل"،  ة لالجئين العرب إلى أماكن إقامتهم السا الوراء.  والعودة الفرد
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اراتي.  إنها  هل سمعتم؟ إنها تقول أن عودة األفراد أمر ست ع مستحيل.  هذه ل
ارات  ارات التي اختارتها إسرائيل نفسها.  وقد نقلت لجنة التوفي هذه الع الع
ة العامة.  وعندما نسمع إسرائيل تقول أن عودة الالجئين  بنصها إلى الجمع
ة أن تتفاوض  ومات العر ح السماء أن تطلبوا إلى الح ن  م يف  مستحيلة، ف

استحالتها.  إن مثل  في موضوع قا أن إسرائيل تقول  العودة، مع أنها تعرف مس
عني أال عني المفاوضة  أن هذا التفاوض ال  نتفاوض على االستحالة.  أجل إنه 

ون  ست هذه مغالطة، بل مهزلة المهازل؟ فالتفاوض ال  على المستحيل.  أو ل
ن، ال في حالة وجود المستحيل. ولعلكم تفهمون اآلن   إال في حالة وجود المم

  لماذا نرفض التفاوض.

ضاحه       ن يرتكز في إ وعندما أوضح زميلي مندوب سورا هذه النقطة، لم 
ان يرتكز إلى جوهر ومادة.  فعندما تعلن إسرائيل أن  إلى خواء أو فراغ، وٕانما 
ست  المفاوضات إال وسيلة  ن التفاوض عليها؟ ول م يف  العودة مستحيلة، ف

يّ لتح ن.  و ن ميثاق األمم المتحدة أن التفاوض طرقة محددة لتحقي قي المم
ن للمفاوضات أن تحق  م االستحالة، فال  ن، ولكن عندما تقول إسرائيل  المم

  المستحيل.

قول في نوفمبر عام       ومتي "... 1955وعاد ممثل إسرائيل  نة ح س في م ول
ه ار حر بين العودة  أن تواف على اقتراح السفير البواس ة خ الذ يدعو إلى عمل

س في وسعها أن تتبناه".  أوال ترون  ما أن ل ة إلى الالجئين،  النس ض  والتعو
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م اقتراح  عد أن تلوت على مسامع عض المتاهات،  أننا نخوض اآلن في 
ع من الظالم.  ظالم الضمير.  ومن هنا تر أيها  إسرائيل.  إن هذه المتاهات تن

ار.  فإذا لم الزمي س لالجئين ح الخ أن ل ر  ل، أن المندوب اإلسرائيلي قد ذ
؟ إن هذا شيء  ا تر ار، فما الفائدة من المفاوضات  ن لهذا الشعب ح الخ
از، ال  غير مفهوم على اإلطالق.  إنها مجرد تمرن، تمرن راضي على الجم

ة، يجب أن تكون  إجراء من إجراءات األمم المتحدة.  فإجراءات المنظمة الدول
اة، ومنسجمة مع الوقائع، ولكن إسرائيل قد سدت الطر أمامها  الح متصلة 

قاً    .مس

م.  إنه إنجيل إسرائيل.  إنني أجل       وهناك مصدر آخر، سأعرضه عل
اإلنجيل الذ تقرأونه، ولكن دعونا نر ما هو إنجيل إسرائيل.  إنه اإلنجيل الذ 

ست، ، وقد نقلته 1961برلمان إسرائيل، وها هو النص أمامي لعام  يتلى في الكن
مز على النحو التالي: ورك تا فة النيو   صح

ومة من عدم السماح       ه اإلجماع، موقف الح ش ما  ست هذه الليلة  "أقر الكن
حت اآلن جزءا من إسرائيل  لالجئين العرب الذين فروا من المناط التي أص

ان الذ ألقاه دافيد بي العودة إليها.  وق ست في نفس االقتراع الب د أقر الكن
ه االقتراح  ر والذ رفض ف س الوزراء في الحاد عشر من أكتو غورون رئ
ان". ار بين العودة واإلس   المعروض على األمم المتحدة بإعطاء الالجئين ح الخ
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عا برلمان إسرائ       ما نعرف جم ست، وهو  يل.  إنه هذا هو موقف الكن
ان. ار بين العودة واإلس رفض ح الالجئين في الخ   يرفض العودة، و

، وٕانني ألتلوه 1962واتخذ قرار آخر في نفس الموضوع في نوفمبر عام      
ة  ات الصحف قي المحترم مندوب ليبيرا.  وقد نقلت البرق ا صد على مسامعك 

  ا نصه:في الثالث عشر من نوفمبر هذا القرار من القدس وهذ

اسة       عد يومين من المناقشات الحادة على س ست اإلسرائيلي  "اقترع الكن
ما  ة، وعلى موضوع الالجئين الفلسطينيين العرب بوجه خاص،  إسرائيل الخارج
ة إلى الالجئين إلى  النس اسة الالعودة  ه اإلجماع ليلة أمس فأكد س ش اد 

ة".   األراضي اإلسرائيل

.  وقد عرضت على 1962ار البرلمان اإلسرائيلي في عام هذا هو قر      
اسة إسرائيل، مستندا إلى الواقع ال إلى  ل من س ان الطو م هذا الب مسامع

عتها إسرائيل عاماً  ة التي ات اسة الفعل عد عام،  النظرات أو األهواء، إنها الس
الجئين.  وها نحن هنا في األمم المتحدة وفي البرلمان، إنها تقوم على ال عودة ال

عني "ال عودة  شعار "المفاوضات" الذ  نسمع، هنا وفي األمم المتحدة، 
  الالجئين".

عد       ست ة خطيرة.  فتارخ إسرائيل في األمم المتحدة وخارجها  حقا إنها قض
ه االتفاق مع  عن ة دعوة للتفاوض.  ونحن نعرف ما  عاد أ قرار أو أ ل االست
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ع الفرقاء المعنيين، إسرائيل.  فقد  انت هناك اتفاقات هدنة معها، وقد وقعها جم
ضا أن إسرائيل قد خرقت هذه  تحت إشراف مجلس األمن، ونحن نعرف أ
ست هذه هي النقطة التي أحاول جالءها  تها مئات المرات ولكن ل االتفاقات وانته

ان الذ ألقاه بن غورون في تهنا.  إنني سأ م الب البرلمان لوا على مسامع
ست في  ان في الكن ه جزرة سيناء.  وقد ألقي هذا الب اإلسرائيلي عند احتالل ش

ه: قول ف   جلسة الثامن من نوفمبر، إنه 

ما انتهت خطو الهدنة معها.        "انتهت الهدنة مع مصر إلى غير رجعة، 
ه". انت عل عيدوها إلى ما  نة أ سحرة أو مشعوذين أن  س في م   ول

قول في برلمانه أن هذا االتفاق الذ وقع       س وزراء إسرائيل  ان رئ وٕاذا 
س في وسع أ سحرة  تحت إشراف مجلس األمن قد انتهى إلى غير رجعة، وأن ل
يف  عيدوا الخطو التي وضعها ذلك االتفاق إلى حالها، ف أو مشعوذين أن 

ر اتفاقات ستن ن والحالة هذه التفاوض مع الفر الذ  الهدنة المعقودة تحت  م
ماته؟ ومع ذلك فأنتم تطلبون إلينا أن نتفاوض  ة لتعل إشراف مجلس األمن وتلب

.   مع هذا الفر

تفي       .  وأن ال  ل عرض على المنط ل اقتراح و من الواجب أن ينطو 
ه.  إن هذا االقتراح  ير ف ل إنسان على التف سطه هنا على المائدة، وحمل  ب

ير إطالقاً غير قابل  ه.للتف ر ف س في وسعنا أن نف   ، ول
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ة شعب       سطت في الخطابين اللذين ألقيتهما في هذه القاعة، قض وقد 
ة الالجئين بوجه خاص.  وقد عرضتهما، وأنا أدعي  فلسطين بوجه عام وقض
عض  م  حرة وصراحة.  وتلوت على مسامع املة، و صورة  هذا متواضعا، 

اد األمم ستند تالحجج التي  ه الميثاق وم مل إلى القانون الدولي، وٕالى ما 
األرقام واإلحصاءات، واستندت إلى المراجع والمصادر  المتحدة.  واستشهدت 
ي أو من  الموثوقة، سواء منها تلك المستقاة من سجالت مجلس الشيوخ األمر

لها مراجع موجودة هنا، في األمم المتحدة.  ، و ولم ألجأ  تاب إسرائيل السنو
نت أؤثر دائما االعتماد على المراجع  ة إال نادرا، إذ أنني  إلى المقتطفات الصحف

ة.   الرسم

من جانب  تر ما هو أثر أقوالي هذه؟ يؤسفني أن أقول أنني لم أتل رداً      
ات المتحدة على اإلطالق.  وقد تحدثت في خطابي الثاني ثالث ساعات  الوال

ة على االتهامات الخطيرة والمتعددة التي الم طوال.  مستشهداً  راجع األمر
ات المتحدة، ومع ذلك، فلم أسمع أ رد على اتهاماتي  اسة الوال وجهتها إلى س

  هذه.

ة على أساس       ة التي عرضتها لم تكن مبن ؤسفني أن أقول أن القض و
املة، إلى آخر ما في الكمال من معنى ت انت شاملة و ل، وٕانما  دعمه الش

ات المتحدة المحترم، برد  األدلة الكثيرة التي ال تناقض.  وقد اكتفى ممثل الوال
ومته،  ه على الجوهر والمادة، وال على التهم التي وجهتها إلى ح عل ف قصير، لم 
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ر  وٕانما رد فيها على اللغة التي استعملتها، واللهجة التي لجأت إليها.  وقد ذ
ات المتحدة، أن انت تنطو سفير الوال ارات مهينة، وأن لهجتي  ني استخدمت ع

الرد على أقوالي.  ولكنني  ات المتحدة ال تود تشرفي  على المرارة، وأن الوال
له،  رم شرف، وشعبنا، الفلسطيني بل والعري  رم شرف، ووفدنا وفد  رجل 

قة أود من الوال سر في عروقنا.  وهذه حق رم وشرف.  والشرف  ات شعب 
  المتحدة أن تعرفها.

رامتنا وشجاعتنا، فإن الدليل ماثل في تحدينا       ان ثمة من دليل على  وٕاذا 
ات المتحدة.  فنحن نمثل أضعف شعب في العالم، ومع ذلك فنحن نتحد  للوال

اً أقو شعوب العالم طراً  ون شع ا أعزل وقد ن ون شع ، ولكننا فقيراً  .  وقد ن
اسات الوال ة.  نتحد س ، وموارد ماد ل ما لديها من سلطان نوو ات المتحدة 

رامتنا، فإن هذه الكرامة هي التي أوحت لنا  ان هناك من دليل على  وٕاذا 
نة من يخلو من الكرامة  س في م ات المتحدة.  ول الشجاعة على تحد الوال

ان فقيرا وأعزل م ما إذا  ات المتحدة، ال س ن السالح.  والشجاعة أن يتحد الوال
منتهى الكرامة والشجاعة.   ولكننا تحديناها 

ات المتحدة،       بيرا من التهم الخطيرة إلى الوال أجل سب لي أن وجهت عددا 
ل  وهي ما زالت قائمة حتى اآلن على السجل، تنتظر الرد.  فقد تحدثت قبل 

ة إلى الرشاو من  النس ه لجنة الشيخ فولبرايت  إسرائيل شيء، عما عثرت عل
صورة  ات المتحدة.  وأشرت  م عقول الناس في الوال ة لتسم للمؤسسات األمر
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ات  ام الوال خاصة إلى الجهود التي يبذلها عمالء إسرائيل، إلعداد تصرحات ح
ات المتحدة، تأييدا لمواقف إسرائيل، وظلت هذه التهم  ات في الوال ورؤساء البلد

 قائمة تحتاج إلى الرد.

ا      قة والواقع و ات المتحدة وأشرف أن ال تشرفني بل تشرف الحق الوال ن أكرم 
قات الشيخ فولبرايت  انت تحق النفي أو اإليجاب، عما إذا  والصدق، وأن ترد 

حة. حة أو غير صح   صح

ار الذر االنتخابي الذ ينهال       الغ ة  ات المتحدة األمر وقد اتهمت الوال
ار الذر االنتخابي  ن يوماً على شعبنا من الالجئي عد يوم.  وقد قلت أن الغ

استمرار، من جراء هذه التصرحات المختلفة التي تصدر هنا،  صيبنا برشاشه 
ة.  وما  ما في الحمالت االنتخاب ام السنة، وال س ات المتحدة، طيلة أ في الوال

ات ا لمتحدة، الذ زالت هذه التهمة قائمة تحتاج إلى الرد من جانب وفد الوال
أن اللهجة التي أستعملها، واللغة التي أعبر بها،  القول  تكرم ممثلها هنا فاكتفى 
انت مسيئة أم ال، وٕانما تهمني األعمال  مهينة ومسيئة.  وال تهمني اللغة سواء 
انت مسيئة أو ال مسيئة.  وقد أعلنت أن  م عليها، سواء  ح التي يجب أن 

ات المتحدة م اسة الوال ة إلى األعمال التي ترتكبها.  وال س النس سيئة ومهينة 
أن لهجتي "سيئة ومهينة"، ردا على  ي  عتبر قول المندوب األمر ن أن  م

ومته مسيئة ومهينة. انت أعمال ح   اتهامي إذا 
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ان قراراتها رأساً       قل ومته  أن السيد بن غورون وح ا  على  وقد اتهمت أمر
ست من أقوال بعقب في أكثر من منا ة، واقت شير إلى  نس غورون نفسه، ما 

ي  ة.  وطلبت من الوفد األمر ومة األمر ادعائه القدرة على قلب قرارات الح
ح أن إسرائيل قادرة على قلب القرارات  رداً  ان من الصح على سؤالي عما إذا 

ة.  ونحن معنيون بهذه النقطة، ألن القرارات التي تقلب تت الالجئين األمر عل 
ح أن  حقوق شعب فلسطين.  واآلن أرجو أن تجيبني بال أو نعم.  هل صح و
ة إلى مصائرنا وٕالى  النس ومتك  إسرائيل قادرة وعلى استعداد دائم لقلب قرارات ح
ة؟  إن من حقنا أن نعرف الرد على هذا السؤال.   مستقبلنا وأهدافنا وحقوقنا القوم

ضاً       ة قد أساءت التصرف تهمة أخر  ووجهت أ  وهي أن لجنة التوفي الدول
والسلوك، وخرجت على الحدود المرسومة لها، وتجاهلت حقوق شعبنا في العودة.  
ان ممثلها هنا تتحدث  ارة األخيرة في ب أن الع ضا،  ات المتحدة أ واتهمت الوال

ل هذا  ة.  قلت  اة الشرق األوس االقتصاد صراحة.  عن إدماج الالجئين في ح
ات  انت الوال اتها.  ولو  ات لجنة التوفي ومسؤول وهو خرق فاضح لصالح
ة  حتم عليها أن تأتي إلى هنا، إلى الجمع استها، فإن الواجب  المتحدة مخلصة لس

لة إلينا"، بدالً  من اإلغفاء  العامة وأن تقول، "إننا عاجزون عن تنفيذ المهمة المو
ل على هذه المهمة ات طو عد انصرامها  في س امتد خمسة عشر عاما، لتأتي 

ال  ...قائلة وها نحن نحاول العثور على حل جديد.  إن هذا القول ضرب من الخ
عالم الواقع الذ تتحدثون عنه.  فالحل هنا.  وقد أقرته األمم  س هذا  والوهم.  ول
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ة عشرة في1948المتحدة في عام  نتم أنتم الذين وضعتم الفقرة الحاد هذا  .  و
م عضواً  م بوصف ان عل ة، مخلصين  القرار، و في لجنة التوفي الدول

حثوا  م، أن تنفذوا هذا الحل، وأال ت أنفس لصالحيتها، ولهذه الفقرة التي صغتموها 
فتقر إلى االكتشاف.   عن حل آخر.  إن الحل قائم ينتظر التنفيذ، وال 

ة إلى اللغة المهينة، فإنني جد       النس بر  آسف حقاً أما  أن أسمع من دولة 
ممثلة في األمم المتحدة، مثل هذا الدفاع السيئ.  وٕاني ألقول أنه دفاع سيئ ألن 
لها  م أن تردوا على الحقائ والوقائع واألرقام واإلحصاءات، و حتم عل الواجب 
لها إما في سجالت  مستخلص من سجالت األمم المتحدة.. أجل إنها موجودة 

حدة أو في سجالت مجلس الشيوخ.  وقد تحدثت طيلة ساعات طوال، األمم المت
ضم من  له مسيئا مهينا؟ لست أعرف أن المعجم اإلنجليز  ان حديثي  فهل 
ستغرق ثالث ساعات طوال من الحديث.  وٕاني  الكلمات المسيئة والمهينة، ما 

بيراً  فة ألنها ال تضم عددا  ليزة ضع لفا المسيئة من األ ألعلم أن اللغة اإلن
قة، إذ أنه  عرف هذه الحق مبتون  ان زميلنا المحترم بل المهينة.  وال أدر إن 

ليزة.   واسع االطالع في اللغة اإلن

ة      ات  …ا لها من غرا أتحدث ثالث ساعات طوال، ثم ال أسمع من الوال
ال تخرج ، سو أن لغتي مسيئة مهينة.  ولكن اللغة التي أستعملها، المتحدة رداً 

انوا من  ارزون، سواء  ات المتحدة ال ستعملها مواطنو الوال عن اللغة التي 
انوا ي اة العامة.نتالمسؤولين، أو  ة من نواحي الح ة ناح   متون إلى أ



  
  
  
  
  
  
  
 

746

ة.        ات األمر انات هذه الشخص م إلى ب وهنا ال بد لي من أن أوجه نظر
ه.. " تا اروز في  تور ميلر  ر الد   فلسطين شغلنا الشاغل" ما نصه:فقد ذ

ومتنا هي المسؤولة عن إرغام أعضاء األمم المتحدة على االقتراع       انت ح "
م في التاسع والعشرن من نوفمبر عام  " أ أن 1947إلى جانب قرار التقس

ومتها هي التي فرضته  م.  إن ح ات المتحدة هي التي فرضت قرار التقس الوال
ةأو هذه لغة، م ... عد ...على أ حاللغتكم إنها  .عي اروز  تور  ومضى الد

قول:   ذلك 

اسات        ومتنا دون خجل عن طر اللجوء إلى أساليب س "وقد فرضته ح
  القوة التي أخنى  عليها الدهر".

ق       قول: اً تر هل تعتبر هذا التعبير رق اروز ف تور  مضي الد   أو مسيئا.  و

ان هذا الع       قة المؤلمة، وهي أن في وسع " و مل عرضا مخجال للحق
ع في فرض الضغ  ة، والتي تت ة الخلق رة من الناح مة المستن األساليب القد
طر على هيئة أنشئت لهدف سام وهو تحقي  المشبوه واإلرهاب الدبلوماتي، أن تس

ة".   العدالة الدول

ارات "المخجلة" و"المؤلمة" والمس       رة، والمشبوهة من وضعي ولم تكن  الع تن
اراتي  انت أقل قسوة وعنفا.  وٕاذا صح أن ع ارات التي استعملتها  أنا، إذ أن الع
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اروز؟  تور  طل على تعابير الد ن أن  م مهينة ومسيئة، فما هو الوصف الذ 
ة  النس ي  ة.  ولست أعرف ذوق الوفد األمر ة تسم ة أذواق، بل وقض إنها قض

بدو لي إلى اإلهانة و  بدو لي أننا نختلف على تعرفه.  و ارات المهينة.  و الع
أننا نختلف  على تعرف اللغة المهينة.  ولعل من اإلساءة للتعبير نفسه، أن 
اإلهانة واإلساءة، في الوقت الذ يتميز  نختلف في تعرفه.  إن اتهام التعبير 

اسة شيء مهين حقاً  الرقة والك ه    . ف

مس فورستال. وألستشهد       فقد  مرجع آخر.  انه وزر الدفاع هذه المرة، ج
قول: اته      تب في يوم

عت لفرض الضغ على الدول األخر في        انت األساليب التي ات "و
حة الضخمة". ة العامة، أقرب ما تكون إلى الفض   الجمع

ات المتإ       اسة الوال ي، يتحدث عن س حدة في فرضها  نه وزر الدفاع  األمر
ة العامة لألمم المتحدة في عام  حة، 1948الضغ على الجمع الفض صفها  ، و

اسة الفاضحة، وها هو وزر  والفاضحة.  وقد تحدثت في ذلك اليوم عن الس
م يجد في نفسه الشجاعة  ان وزر دفاع د قولي .  وٕاذا  ي نفسه يؤ الدفاع األمر

ةالك استاف صف س أنها فاضحة، فماذا  تنتظرون منا ، والصدق في أن   كم 
استكم هذه؟. اشرة لس نتيجة م   معشر الالجئين الذين اقتلعنا من جذورنا في وطننا 
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أن هذا التأييد المطل إلسرائيل        وتكهن المستر فورستال وزر الدفاع، 
ات ال "سيترك آثاراً  ة إلى الوال النس ة وانعدام الثقة"   متحدة في ال تزول من الكراه

  الوطن العري.

استكم آثاراً        ت س ة وانعدام الثقة في الوطن  أجل تر ال تزول من الكراه
ة وانعدام  اسا  لهذه  اآلثار من الكراه ضا إال انع ن خطابي اليوم أ العري، ولم 
ة الفطرة.   ع ة الطب الكراه ست  الثقة، ما زالت سائدة في الوطن العري.  ولكنها ل

ره ف ما نحن ال ن ي ونعجب  الشعب األمير ات المتحدة وشعبها. اننا نعجب  الوال
ه اسة  يبد ره  الس ة، ولكننا ن مقراط الد رم، وشهامة، وتعل  من تسامح، و

ة والمشبوه مقراط ة لمواقفها الالد لة فلسطين، وٕاني  ةاألمر والفاضحة من مش
  ستر فورستال.ألستعير اآلن هذه التعابير من أقوال الم

م السير ظفر هللا خان، حذر       أن مشرعنا العظ م،  ر أن أذ أو تسمحون لي 
م  1947العالم الغري في عام  ة العامة في موضوع التقس ، أثناء مناقشات الجمع

ل ما لكم من رصيد في …قوله م، أال تحطوا وتنسفوا  م، أتوسل إل .."أرجو
  العالم العري".

م في عام أجل إن       م في العالم العري فلم من  1947ه حذر م رصيد تحط
ة وعدم ثقة.  أننا  راه م تجنون اآلن الثمرة،  ره لتكترثوا بتحذيره. وها إن م ن

ات المتحدة في يوم ما.  أو تسمحون ل له  يالوال أن العالم العري  م،  ر أن أذ
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اً  س  1919لكم في عام  صف إعجا لسون نقاطه  األرع عند ما أعلن الرئ و
ما للنقطة  التي تقرر مبدأ تقرر  لسون، وال س س و عشرة.  أجل هللنا لنقا الرئ

ينج ر  المصير.  وعندما ذهبت لجنة  ، اقترع 1919ن  إلى بالدنا في عام _ 
ات  تسعون في المائة منا، أ من أهل سورا وفلسطين، إلى جانب انتداب الوال

  .ان االستقالل متعذراً المتحدة علينا، إذا 

ات المتحدة، أننا        ومات الوال نا نضعها في ح أو ترون مد الثقة التي 
بديل عن االستقالل في عام  ي  االنتداب األمر .  فقد انهارت 1919طالبنا 

حت صفراً  لها، وأص ة، هذه الثقة  راه ات المتحدة، الى  .  وتحول حبنا للوال
اته.وعدم ثقة على حد تعب   ير المستر فورستال في يوم

ان ألقاه عضو الكونغرس لورنس أ.ش سميث،        وهناك مرجع آخر.  أمامي ب
ي.   قول:إفي مجلس النواب األمر   نه 

ة العامة _إلى السجلدعونا ننظر "       ات المتحدة في الجمع أ سجل الوال
س.  لنر _ ة العامة, ا سيد الرئ لألمم المتحدة قبل  ماذا  حدث في الجمع

م   ."..االقتراع على التقس

مضي قائالً     :إنه 
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اً        عض مواطنينا يؤلف سلو ستح   " أن الضغ الذ فرضه ممثلونا و
  عقابنا وعقابهم".

ات المتحدة وموظفيها ألنها  …أسمعتم       ستح الحساب"، من الوال "سلوك 
ة العامة إل رغامها على االقتراع إلى جانب فرضت الضغ الشديد  على الجمع

م.   قرار التقس

ان، قد عرضا        ن هناك في ذلك الحين، إال اقتراحان معقوالن ومنطق ولم 
ة عن طر وفدها هذين  ومة األمر ة العامة.  ورفضت الح على الجمع

ان؟   االقتراحين.  تر ما هما هذان االقتراحان المعقوالن والمنطق

ما ان أوله       ستفتي شعب فلسطين نفسها  االستفتاء، أ أن  طالب  ما 
قه.   يرد تحق

انت        ة، لتقرر ما إذا  مة العدل الدول الرجوع إلى مح قضي  ان ثانيهما  و
ه، ضد إرادة الشعب. م وطن له شع ة الح في تقس ة العامة صاح   الجمع

ات المتحدة هذين االقتراحين و        عملت على هزمتهما.  اجل وقد رفضت الوال
ة  مقراط الد استها  ن أن توصف س م يف  ات المتحدة االستفتاء.  ف رفضت الوال
ات شعب البالد؟  ولنعد اآلن إلى  عندما تعارض في استفتاء  للتأكد من رغ
ما إذا  ة، الستشارتها ف مة العدل الدول الرجوع إلى مح االقتراح الثاني.  طالبنا 



  
  
  
  
  
  
  
 

751

ه، وعلى الرغم منه.  ان من ح األ مم المتحدة أن تقسم وطنا ضد إرادة شع
ات المتحدة، الرجوع إلى العدالة.    ومع ذلك فقد رفضت الوال

ما أنزلته بنا من       ات المتحدة،  ل شيء.  فلم تكتف الوال س هذا هو  ول
الالجئين.  وقد  أضرار في الماضي، وٕانما تقف اليوم متهمة بإلحاق أذ جديد 

طلب فيها اتخاذ قرار بإدماج سم ارة  ع انه  وك في ذلك اليوم، ينهي ب عنا السفير 
.   الالجئين في اقتصاد الشرق األوس

.  انهم ينتمون إلى نتمون إن الالجئين ال ي  ،حسن       إلى الشرق األوس
نتهم أن  س في م عودوا إلى وطنهم.  ل حدثوا عن يتفلسطين، ومن حقهم أن 

لة الالجئ .  فنحن ال مش لة  الشرق األوس ين على أنها جزء ال يتجزأ من مش
ة  س من ح األمم المتحدة، وال من صالح نناقش مشاكل هذا الشرق هنا.  ول

. حثا في مشاكل الشرق األوس ات المتحدة أن ت   الوال

ر السيدة وأود أن اذّ        ما أذ ات المتحدة،  قي المحترم ممثل الوال ر صد
انت دائما طفل ماير، أل ر واحد، ألن إسرائيل  قفان في معس ما يبدو  نهما 

س  ات المتحدة المدلل، ولذا فإن وقوفهما في صف واحد ل بيل الصدفة من قالوال
انها الذ ألقته:   العارضة،  فان السيدة ماير قالت في ب

ة عشرة عن "اإلدماج" وقد عادت قرارات األمم ا       لمتحدة "تتحدث الفقرة الحاد
ة". اة الشرق األوس االقتصاد   الالحقة، فحددت في ح



  
  
  
  
  
  
  
 

752

ات المتحدة وٕاسرائيل في الحدث عن        ومن هنا يبرز هذا االشتراك بين الوال
س  .  ول التعرف اللغو س  .  ولكن اإلدماج ل اة الشرق األوس االندماج في ح

عود اإلنسان إلى المعجم ، ليجد "ا إلدماج".  انه تعرف من قبيل االصطالح، أن 
حث عنه بين  األمم المتحدة، وهو مصطلح من مصطلحاتها.  وعلى المرء أن ي

) 5(393قرارات األمم المتحدة، وها  أنني أجد أمامي قرار األمم المتحدة رقم 
سمبر عام  .  وأر من واجبي هنا أن أبين أن 1950الصادر في الثاني من د

ي، وان هذه الفقرة التي سأتلوها على مس اغة الوفد األمر انت من ص م،  امع
االشتراك مع غيرها من  ات المتحدة هي التي أدخلت هذه الفقرة، التي تولت  الوال
عة من هذا  الدول، تضمينها االقتراح المقدم الى األمم المتحدة، وتنص الفقرة الرا

  القرار على ما يلي:

ة "وتر دون المساس بنصوص الفقرة الحاد          ة عشرة من قرار الجمع
سمبر عام 3(194العامة رقم  إدماج  1948)  الصادر في  الحاد عشر من د

، إما  اة الشرق األدنى االقتصاد ان" الالجئين في ح عن طر العودة أو األس
ة, مجرد تعرف عام  اة الشرق األوس األقتصاد ون األدماج في ح ذا ال . وه

أ عود, ومن وأنما هو تعرف مرت  ار االجئين, فمن يؤثر العودة منهم  خت
، وٕانما ال ون اإلدماج بال قيد أو شر انه.  ومن هنا ال  عاد إس يردها منهم، 

ان.اهو إدماج محدد إما  اإلس   لعودة أو 
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ة، من إعداد المستر همرشولد األمين        ل األهم قة أخر مهمة  وهناك وث
راه.  فقد  العام لألمم المتحدة.  وال ة لإلشادة بذ رب في أن هذه  الفرصة مؤات

قة التي  ا دفاعا عن السالم، ولكنني آمل، أال تموت هذه الوث مات في إفرق
ة العامة تفسيره لهذا  قدم فيها إلى الجمع يتحدث فيها عن اإلدماج، والتي 

ي.  ففي التقرر الذ قدمه إلى الجمع ة العامة التعرف، في عيون الوفد األمر
قول  ة، وهو التقرر الموضوع أمامي اآلن،  الة اإلغاثة الدول عن تجديد مدة و

رتير العام لألمم المتحدة:   الس

اسة في منتهى        ة س حث فيها عن اإلدماج، ناح ة التي يجب ال "وللقض
ة عشرة من القرار رقم  ة العامة في الفقرة الحاد ة، فقد قررت الجمع األهم

سالم مع 3(194 ش  ارهم والع سمح لالجئين الراغبين في العودة إلى د )، أن 
العودة".   جيرانهم 

ون الموقف الذ   عد ذلك قائال: "ومن هنا  مضي المستر همرشولد  و
ة  ة ايتحتم على الجمع اة اإلنتاج لعامة أن تقفه، هو إدماج الالجئين في الح

ة للدو  اة اإلنتاج ما في الح ار الالجئين  إلسرائيل،  ة حسب اخت ل العر
أنفسهم..فالراغبون في العودة إلى فلسطين، يجر إدماجهم فيها، بينما يدمج الذين 

ة". ة للبالد العر اة االقتصاد   ال يرغبون في العودة في الح
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ة إلى موضوع اإلدماج ومن هنا        النس هذا هو تفسير المستر همرشولد، 
س  ات المتحدة أن تجر يتبين أن اإلدماج ل الشيء الجديد، الذ تحاول الوال

اة الشرق األوس  ه.  وهو إدماج الالجئين في ح أسرها إل ة العامة  الجمع
لها. ة    االقتصاد

قول: اً   وقد عاد المستر همرشولد  ون اإلدماج مرض أو حتى  "ولن 
ناً  قه، ينطو على إرغام الناس على اتخاذ مواقمم ان تحق فهم الجديدة ضد ، إذا 

اتهم".   رغ

س في    أن ل ة العامة،  ذا فإن المستر همرشولد قد أبلغ الجمع وه
اتهم..   استطاعتكم إرغام هؤالء الناس على مواقف ضد رغ

ست إرادة    ون لها القول األول واألخير، ول فإرادتنا هي التي يجب أن 
نتكم أن س في م ات المتحدة. ول تدمجوا الالجئين في  األمم المتحدة أو الوال

سورا أو لبنان أو العراق. إن الالجئين مصممون على االندماج في فلسطين، 
ارهم ووطنهم. وهذا هو قولهم األخير، بل موقفهم األخير، ومن واجب  في د
ات المتحدة أن تخضع إلرادة هؤالء الناس وأن تحترمها، إذا شاءت أن تكون  الوال

ة، ومم مقراط فرضه ميثاق األمم هنا ممثلة للد ثلة إلرادة الشعوب، ولكل ما 
  المتحدة.
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ات المتحدة، فإن    أما وقد أنهيت حديثي عن هذا التواطؤ بين إسرائيل والوال
حث في تواطؤ آخر.  إنه التواطؤ بين المملكة المتحدة  من واجبي أن أعود إلى ال

عرف ل إنسان ينتظر هذا التواطؤ ل ه ونشأته  وٕاسرائيل، وٕاني ألعتقد أن  سب
ون من المجد والمفيد لزميلي المحترم ممثل المملكة المتحدة  وتارخه.  وقد 
ومته مع إسرائيل وتارخ  ة، أجل تارخ ح ومته في هذه القض عرف تارخ ح أن 
األمس ردا على ما قاله  ة.  وقد تحدث  ة مع الصهيون اإلمبراطورة البرطان

اجه جي،  ة واالستعمار البرطاني، أخي وزميلي السيد ال عن العالقة بين الصهيون
ة واالستعمار العالمي.  وتطوع المندوب البرطاني، برد، أر أنه  ين الصهيون و
مع مزد االحترام من أسوأ الردود، وهو قائم على االعتقاد أكثر منه على قوة 

أن يدرسوا السجالت وال ع األعضاء،  وثائ الحجة.  وٕاني ألوثر أن أنصح جم
قبل أن يتحدثوا في أ موضوع مدرج على جدول األعمال، ولذا فإن من واجب 
استها في طول العالم  وفد المملكة المتحدة أن يدرس سجل دولته وتارخ س
ان هذا الوفد  ان هنا، في األمم المتحدة.  وٕاذا  م ب وعرضه، قبل أن يتطوع بتقد

ر    ه بهذا السجل.يجهل السجل والتارخ، فان من واجبي أن اذ

ة،        اب االستعمار وقلب اإلمبرال ة هي ل وقد سب لي أن قلت أن الصهيون
ان  الذ ألقته  رت السيدة ماير، في الب .  وذ ل ما فيهما من شرور ومساو
ة  ة، تحاول أن تفرض علينا وصمة اإلمبرال األمس أن "الوفود العر

الوصمة أو الدمغة.  ونحن ال نصم واالستعمار".  فاالستعمار واإلمبرا ستا  ة، ل ل
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ة في حضن  أحدا أو ندمغ أحدا بهما على اإلطالق.  فقد نشأت الصهيون
االستعمار، وانتقلت من حضن دولة إلى أخر منذ نشوئها.  ولذا فهذه الصلة 
ل  ة لالستعمار  س ة وٕاسرائيل إال الثمرة الرئ ست الصهيون ست الوصمة.  ول ل

ه م ه من شرور.  والسجل أمامي جلي واضح.  ما ف ل ما ف ن مظاهر سيئة، و
ع الدول والقو االستعمارة  ة منذ نشأتها، أن تتحالف مع جم حاولت الصهيون

ا   ون أنحاء أورو ة، يجو ان خالقو الصهيون في عصر االستعمار وزمانها.  و
ارزة في تل حثا عن األحالف مع القو  االستعمارة ال ام.  وقد بدأوا لها  ك األ

قولون فيها: رة  فرنسا وقدموا إليها مذ   جولتهم 

ة من        " سنضم البالد التي نعتزم احتاللها، مصر السفلى،  واألقسام الجنو
ح سادة التجارة مع الهند والجزرة  ننا هذا الوضع من أن نص م سورا ولبنان.  وس

م ها.  وال ا وجنو ة، وشرق أفرق ة الطر العر ن لفرنسا إال أن ترغب في رؤ
وراءها إلى الموت وهل هناك من سير إلى الهند والصين المحتلة من شعب 

ة عصور شعب  صلح لهذا الهدف أكثر من اليهود، الذين شاء لهم منذ بدا
س ثمة من شك في أن اليهود  والفرنسيين  مثل هذا الهدف.  ول طوا  التارخ أن يرت

عقد خلقوا منذ    ملوا معًا".األزل، ل

ة إلى فرنسا        ما تحدثت بها الصهيون أتسمعون!  هذه هي لغة االستعمار، 
حار.  إنها لغة  ة، وتجارة ال ة إلى الهند والى الطرق التجارة العر النس

ة. ست النها ة بها فرنسا.  ولكن هذه ل ما خاطبت الصهيون   االستعمار، 
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ا، وعرضوا عليها برنامجهم على النحو فقد مضى قادة الصهي       ة إلى ألمان ون
ض المتوس حضارة  :التالي حر األب ة لل م على الشواطئ الشرق "نحن نرد أن نق

زاً  اشرة". تجاراً  عصرة، ومر اشرة أو ال م ة م ادة األلمان   ونان دعامة للس

قولون لفرنسا، أننا نعبد الفرنسيين، وق          ذا فهم  م وه د خلقنا لنعمل مع
ونون دعامة  أنهم س قولون لأللمان  ش معًا ونموت معًا, وهاهم  يدًا بيد. نع

ة طرة األلمان قولون:الس   .  ثم 

ة وتجارة، بل "وستكون فلسطين، عن طر الهجرة        اس ة، قاعدة س اليهود
ة  ة _ صخرة ألمان ليز صخرة تر  جبل طارق على حدود المح اإلن

  العري"._

عة أللمان      ة أن تكون العميلة التا ذا أرادت الصهيون ما ا وه االستعمارة، 
عة لفرنسا االستعمارة.  وٕاني ألقول هذا مع احترامي  أرادت أن تكون العميلة التا
س  م الرئ فضل قائدها العظ الشديد لفرنسا، التي لم تعد استعمارة على اإلطالق 

ن غول، الذ تم ا االستعمارة وآثارها.  د قا   من تطيهر تارخ فرنسا من آخر 

ة إلى ألما       النس ا وفوهذا  ات ن ا والوال ة إلى برطان النس رنسا، فما الموقف 
ع عشر من يناير عام بالمتحدة؟ تقول رسالة  ،  وجهها وايزمن  1918تارخ  الرا
س ما نصه:   إلى براند
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ة       ا العظمى، وتساعد "إن فلسطين اليهود ا تعني  هاالتي تخلقها برطان أمر
ة  طرة اإلسالم ة _ضرة مميتة، توجه الى الس ة على الشرق"._البروس   الطوران

ة تتخلى عن البروسي هذا محور جديد.       واأللمان والفرنسيين  ينإن الصهيون
عني   ليز، قائلة لهم إن "اشتراكنا  ان واإلن ضرة مميتة نوجهها وتتجه إلى األمر

ل الجدة، والحديث  ا". انه محور استعمار  جديد  ا واإلسالم وتر إلى ألمان
مضي  لترا و ا وٕان ال من أمر ة  لغة جديدة، تخاطب بها الصهيون عنه، جديد و

  :     وايزمن قائالً 

ا بين المصالح        ل اطا  ل الوضوح أن ثمة ارت ون من الواضح  جب أن  "و
ة األ ة في وجه المصالح التر ة واليهود ة والبرطان ة". _مر   البروس

ة         انت هذه الخطوة خاتمة المطاف؟ ال. وألف ال.  إن الصهيون ولكن هل 
ا وفرنسا والممل عروضها إلى ألمان ات المتحدة.  تتقدم  ولكن كة المتحدة والوال

ة لمخططاتها.  فهناك  ، أخذت في هذه العروض، لم تضع نها بيرة أخر دولة 
ة.  إنها االتحاد السوفيتي.   ة الثان عد الحرب العالم ة، و عد الحرب الكون الظهور 
ة التقرب إليها؟  إنها القلعة األخيرة التي ال بد من اقتحامها.   ن للصهيون م يف  ف
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م اإلسرائيلي  وقد تقرت منها على النحو التالي، إذ مضى بن غورون الزع
قول لالتحاد السوفيتي في عام الم   ما نصه: 1944عروف 

ة من     عها الهجرة اليهود ة، عن طر تشج ا السوفيت ن روس " ولن تتم
ة في طول العالم وعرض ال تنساه فحسب، بل  جميالً  هتحميل الجماعات  اليهود

زاً  ضا مر "  . اً ممتاز   ستخل لنفسها أ   في الشرق األوس

املفها هم الصهيونيون  على االتحاد ه عرضون الشرق األوس 
يف أن  ه الشرعيون.  وها قد رأيتم،  أنهم هم أصحا السوفيتي هذه المرة، و

ح ة  ة استعمارة، تقرت من االتحادالصهيون ات المتحدة  ر السوفيتي، والوال
ا العظمى، وفرنسا، وغيرها من الدول.  ولكننا نعرف أن االتحاد السوفيتي  رطان و

ة ل ع الهجرة اليهود ة التي تدعوه إلى تشج اال إلى هذه السخافة الصهيون م يل 
زاً  سب لنفسه مر ، ونحن نعرف أن  ممتازاً  الى فلسطين، ل في الشرق األوس

، ألن للشرق  ز ممتاز في الشرق األوس حث عن مر االتحاد السوفييتي ال ي
ه.  أن الشرق األوس ملك ألهل عد األوس أهله وأصحا ه، واالتحاد السوفييتي أ

، عن هذه الطرق  ز ممتاز في الشرق األوس ير أو تصور مر ون عن التف ما 
ة ال مشروعة في  ة حر ة.  فالصهيون عها الصهيون ة التي تت واألساليب الدعائ
ن  م االتحاد السوفيتي ، وٕاني ألعتقد أن هذا السبيل هو الطر المعقول الذ 

ع شعوب العال ة هدامة ومخرة.  وقد قدم لجم ة حر اعه، إذ أن الصهيون م ات
ة  االتحاد السوفيتي الكثير لخير السالم واالستقرار في العالم بتحرمه الصهيون
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ة مخرة.  هذا الدرس يجب أن تتعلمه الدول األخر واألمم المتحدة في  حر
  مجموعها. 

له.  فقد تين ولكن الصهيوني       تفوا بهذا  ة لم  قدموا إلى اإلمبراطورة العثمان
انت جزءا من اإلمبراطورة،  وقد عرض  متقرين منها، وذلك ألن فلسطين 
هرتزل، في مقابلتـه األولى للسلطان العثماني عبد الحميد في الثامن عشر من 

ة إسترليني، للحصول على "فرمان" 1901مايو عام  ، مليون وستمائة ألف جن
السماح قضي  لليهود بإقامة مستعمرات في فلسطين.  ولكن السلطان،  سلطاني 

ان ذا نبل وشرف، رفض العرض , أز  تب ما يلي، وقد استقيته دو ر الرشوة، 
ة التي أود لو اطلع عليها زميلي مندوب المملكة  من دائرة المعارف البرطان
ة واالستعمار  األمس عن العالقات بين الصهيون المتحدة  الذ تحدث 

ة التي نشرت البر  س من دائرة المعارف البرطان طاني.  أجل إن ما سأتلوه مقت
عث بها السلطان إلى هرتزل    الرسالة التي 

  وقد جاء فيها:

ة خطوات أخر في ن" أرجو أ      أ قوم  أن ال  تور هرتزل،  ، تنصحوا الد
س في  وسعي أن امنحهم شبراً  أنها من األرض، إذ  واحداً  هذا الموضوع.  فل

ست ملكي،  وانما هي ملك شعب.  وقد حارب شعبي من أجل هذه األرض  ل
ماليين حتف اليهود  . ولو قدر إلمبراطورتي أن تتجزأ،  هموجبل ترابها بدمائهم.  فل
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قتطعوا اال جزءا من جثثنا.   حصل اليهود على فلسطين بال مقابل، لكنهم لن  فقد 
" ع بالد س في وسعي أن أقبل بتقط   .ول

عض الدوائر  ان هذا هو الموقف  الذ وقفه السلطان الذ تصفه 
ة.  انه رفض ماليين الصهيونيين، ألن األرض ملك  ان طاغ أنه  ة  البرطان

عد، قبل ما  موا ف ا الفتاة" الذين ح  واألهلها.  ولكن مما يؤسف له أن جماعة "تر
لذ ألقاه المستر هنر هذه الرشوة الضخمة الهائلة.  وأمامي اآلن الخطاب ا

ا، والذ أشار  سفير في تر ه  ه عن منص عد تخل مورجنتاو، في سينسيناتي، 
ان قد اقترح مؤخراً  ة فلسطين.  فقد أعلن انه  ه إلى قض ة  ف ومة العثمان على الح

ومة  عد انتهاء الحرب.  أضاف أن الح ا فلسطين إلى الصهيونيين  ع تر أن تب
ة تقبلت هذ حث قد جر في األرقام.  حقا إنها حسناً  ا العرض تقبالً التر ، وأن ال

اع  أنها مزرعة ت ع وشراء.  إنها صفقة و ولكن الصفقة تتناول بالدا  –صفقة ب
إلتمام  لها أهلها وشعبها.  وقد تحدث  المستر مورجنتاو، في خطاب انتشر انتشاراً 

ات المتحدة، عن المفاوضات التي أجراها ة إلتمام  صفقة الوال ومة التر مع الح
ع والشراء التي تتناول بالداً    لها شعب. صفقة الب

ال االستعما      شع أش ل الواضح لالستعمار، بل انه أ ر وأشنعها. هذا هو الش
. انه المظه طان االستعمار ومة ر المرع لالست شع من التفاوض مع الح أهناك أ

امله قصد الحصول على بالد  ة،  عد انتهاء الحرب، مع شعبها الذ التر ا، 
ش فيها مقابل المال سواء أكان هذا المال دوالرات أو جنيهات إسترليني.  انه  ع
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ات ت انت اإلقطاع س أسوأ من اإلقطاع، حيث  اع مع فالحيها.  أما هنا فل
أسرها، يتفاوض السفير  ة، وانما  هو متعل ببالد  الموضوع متعلقا بإقطاع

ي  ست مجهولة في األمر عها وشراءها.  إنها بالد ل ة على ب ومة التر مع الح
أرض السالم، وقد  ة.  إنها بالد عرقة، تعرف  التارخ، بل لها أهميتها التارخ

ي شهدت معجزات رسول السالم.  إنها البالد المقدسة التي يت فاوض السفير األمر
عها  ان،على ب ل ما فيها من س سة  مقابل المال،  ن رات، ومقدسات،  وذ

عها  آثارها.  انه يرد ب سة المهد، والناصرة، والقدس المقدسة  ن امة، و الق
ا بوصفه سفير  للصهيونيين مقابل المال عن طر مفاوضات يجرها هو في تر
ل هذا، فهناك في هذه القاعة من يجد في نفسه الجرأة  ات المتحدة.  ومع  الوال

قول  إنها "وصمة االستعمار" نحاول أن نستخدمها، وأن ال عالقة بين والشجاعة ل
س هذا هو االستعمار في مبناه ومعناه. ة. أو ل   االستعمار البرطاني والصهيون

اه الزميل المحترم،  ممثل المملكة المتحدة من جديد        وأود هنا أن ألفت انت
ة.   عة األخيرة من دائرة المعارف البرطان قرأ إلى الط ان هذا الزميل لم  وٕاذا 

قة، فأنني  عاتها السا عد أن قرأ ط قرأها،  عة األخيرة،  ألنه أكبر سنا من أن  الط
طان االستعمار اليهود في فلسطين  ارة رطت فيها بين االست أقول أنها تضم ع

س". ين ضمان " السالمة الدائمة لمداخل قناة السو   و

اب العالقة ب       ة.  انه الدفاع هذا هو ل ين االستعمار البرطاني والصهيون
ر الزميل المحترم  س وضمان سالمتها الدائمة.  وقد ذ عن مداخل قناة السو
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ا تخلت عن انتدابها  ه في ذلك اليوم، أن برطان مندوب المملكة المتحدة في خطا
ة 1947على فلسطين في عام  ة العمل ، ألنها وجدت انه"غير عملي من الناح

ن السبب في هذا التخلي،و  للتوفي بين المصالح المتضارة".وغير قابل   لكن لم 
م  ان السبب أن ة، ولكن  ة االنتداب، وتضارب التزامات الدولة المنتد ال عمل

م لالتصال مع إمبراطورتكم.هرأيتم أن طرق المواصالت، لم تعد الشيء الذ ي   م

س جزءاً        اطورة ، وانما هي االن ملك ألهلها.  إنها من اإلمبر  ولم تعد السو
ة المتحدة في الوقت الراهن. ملك الشعب العري، وهي ملك شعب الجمهورة ال عر

ة  الصهيون ة.  وقد جئتم  عندما رأيتم تطور األمور، تخيلتم عن سلطاتكم المنتد
نتم فيها لتضمنوا السالمة الدائمة لخطو مواصالتكم،  إلى المنطقة عندما 
حت ملكا لشعبها، فتخليتم عن  س.  ولكن القناة أص وضمان سالمة قناة السو
ة في التوفي بين  ة أو صعو ة مجرد ال عمل االنتداب.  ومن هنا ال تكون القض

س إال. م ل ة في التوفي بين مصالح موجب الميثاق بل صعو   التزاماتكم 

نتم أظن أن الزميل بوصفه ممثال للمملكة الم       عر و  فتحدة، ال بد وأن 
مات المستر  عرف تعل ة.  تر هل  ة في هذه القض ومته البرطان تارخ ح

ا في الشرق بين عام  ، عندما  1841– 1839المرستون إلى ممثلي برطان
ا العظمى  شجعوا على التطلع إلى برطان اتضح أن على اليهود في فلسطين أن 

ةهلحمايت ومة البرطان انت الح ام تدرس مشروعاً  م؟  ان اليهود  في تلك األ إلس
ه جزرة سيناء، على أبواب فلسطين.   في ش
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ما عرض عليهم        اقتراح من تشمبرلين،  وعرضت قبرص على الصهيونيين 
ة في تلك  ة البرطان ا الشرق ة إفرق اذاشاؤوا، قطعة من األرض على ساحل محم

مض عشرون عاماً  ام,  ولم  ان األ ت هناك خطة جديدة يدعمها دزرائيلي حتى 
ان اليهود في مساحة من األرض الى الشرق من نهر  ، تقترح إس وسالسبور
ة، وهذه هي  ة في هذه القض األردن.  وهذا هو سجل اإلمبراطورة البرطان

مات رؤساء وزاراتها، ووزراء خارجيتها في هذا الموضوع.   تعل

، ال   مر ه المستر ا ت اسي البلنعد إلى ما  ارز في هذا س رطاني ال
  الموضوع.  

قول:أ   نه 

ة الخالصة، إن إقامة شعب يهود        نا نر من وجهة النظر البرطان "و
ة،  اسة البرطان فرصته في التطور والنمو للس ناجح في فلسطين، يدين بوجوده، و

محطة للطرق ا س من الشمال، و ة سب ثمين لضمان الدفاع عن قناة السو لجو
  المقبلة مع الشرق". 

الرجل العري، عن        س  ما تعرفون ل ، وهو  مر هذا ما قاله المستر ا
ة بين الصهيونيين واالستعمار البرطاني.   المصلحة المشتر
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رة مهمة مؤرخة في عام        ضا االن مذ ، تحمل عنوان"  1916وأمامي أ
ا ليز  اسي إن تبها س ة"، وقد  اس رة س رز. إنها تقول:       "وتتف المصالح مذ

ة ة واليهود ين ……البرطان فلسطين و وهذا االنسجام بين أعرق المطالبين 
اً  فرض على الفرقين واج ا العظمى،  اً  المصالح االستعمارة لبرطان وهو  مشتر

اغة خطة تلتقي فيها هذه المطالب والمصالح وتتوحد".    ص

س اآلن        د جورج، تتحدث عن هذه العالقات وأر أن اقت فقرة من المستر لو
  قولها:

ان الرأ السائد، أن وعداً        ه وعد بلفور  –هذا  "و  سيترك أثراً –المقصود 
اً  ضمن لدول الحلفاء مساعدات  قو ا، و ة خارج روس ة العالم على اليهود

ة.  وستكون لهذه المساعدات في أمر ة اليهود مة خاصة، المصالح المال ا ق
ضائع  ة في شراء ال ق ل ما لديهم من ذهب وضمانات تسو حيث استهلك الحلفاء 

ة".   األمر

د جورج يتطلع الى الضمانات والذهب في أسواق        أرأيتم؟ إن المستر لو
ات المتحدة.   الوال

مندوب المملكة المتحدة، قبل اإلقدام على مثل        ان أكرم  ، انه  وٕاني ألر
تبها ساسة  ، ال تلك التي  قرأ السجالت والوثائ هذا الخطاب الذ ألقاه، أن 
زاً  ضا، الذين جعلوا من لندن مر ا وحدهم، بل والزعماء الصهيونيين ا  برطان
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ة  لنشاطهم.  أجل اختار الصهيونيين لندن أخيراً  ا للحر س زا رئ لتكون مر
ة.   الصهيون

تو 1900وفي عام        ه ، استهل الد م الصهيوني خطا ر هرتزل، الزع
ة": ة التال ارة األلمان الع   االفتتاحي للمؤتمر الصهيوني في لندن، 

لها، ستفهمها تمام الفهم،      حار  لترا، وعيونها تجوب ال "ال رب في أن إن
  وستفهم أهدافنا".

ة.    هذا الموقف الصهيوني من هذه القض

اً ولكن دعونا ننحي هذه المراجع        ارات لنعود إلى جان ، ونتخلى عن هذه الع
ا،  وٕاني أللفت  ما لعب الرأسمال االستعمار دوره في إفرق الوقائع نفسها.  ف

اه زميلي المحترم مندوب ليبيرا الذ عاد إلى مقعد ة، فان هانت ق ، إلى هذه الحق
ة إل النس ة  ات في لندن، التي ىنشا الصهيون تسجل  الرساميل وتأليف الشر

ا  ة ذات نشا واسع في أفرق ات أورو ة، تماما فعلت عدة شر ات برطان شر
ات االستثمار واالستغالل، لعب دوره في  عمل ام  ا للق الطرقة نفسها في أورو
أل  ا،ولم  الطرقة نفسها التي أداها رأس المال االستعمار في إفرق فلسطين، 

ة إ جهداً  ع الهجرة الغر ".في تشج   لى البالد إلقامة "الوطن القومي اليهود
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ة في عام        ة اليهود ة القوم ة في  1899وقد سجلت الشر ة برطان شر
لترا في عام نلند ة  1917، وسجل الصندوق القومي اليهود في إن شر

تين برطانيتين تمارسان أعمالهما في فلسطين.  فهل هناك  ة، وسجلتا شر برطان
ات التحالف بين االستعمار البرطاني والنشا من دليل أق و من هذا إلث
  الصهيوني؟

اد تقرر المصير،        وقد أسهب مندوب المملكة المتحدة في الحديث عن م
موجب االنتداب.وعن التضارب بين ال ا  اقتضى العثور على و  تزامات برطان

ا خمسة وعش رن عاما،لكي تر ما تضارب هذه االلتزامات واكتشافها من برطان
ا  ؟ ولكن ساسة برطان ة، واستحالة على التطبي فيها من تناقض وال عمل
لة، تضارب االلتزامات  ة، بل منذ خل هذه المش وا منذ البدا ارزن، أدر ال

ة.   البرطان

ما تعرفون من أبرز الساسة، البرطانيين        د جورج ، وهو  ر المستر لو فقد ذ
  ما نصه:

ل ما تعذر عليّ        ة  "و ان التوفي بين وعد بلفور من ناح فهمه، هو إم
." ة أخر ة األمم من ناح ين ميثاق عص   و

ن التوفي  م يف  فهم  ع أن  ستط د جورج ال  هل سمعتم؟ أن المستر لو
ة. ين ميثاق العص   بين وعد بلفور و
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ح الذ وقد أدلى اللورد بلفور، صاحب الوعد المشهور، بهذا التصر 
ة إذ قال : اشفه للغا قة  وث   سجله التارخ  

قه        ان من المستحيل تطب "وقد وافقت على مبدأ تقرر المصير، ولكن 
ال استثناء.  ولعل فلسطين خير دليل على ما أقول".   صورة عامة و

ستثناءات من مبدأ تقرر إذن فاللورد بلفور، ير أن فلسطين هي إحد اال      
ستثني فلسطين منه.صير. الم قر المبدأ، ولكنه    ولكن لَم تستثنى فلسطين؟ انه 
ير أن  فلسطين يجب تستثنى  الستثناء الوحيد؟ إن السيد بلفورتكون هي ا ولمَ 

عد ذلك قائال: مضي    من مبدأ تقرر المصير. انه 

ات شعب قائم، بل نرد عن وعي وتصم       م "فنحن في فلسطين ال نعالج رغ
ة  ضا على ضمان األغلب م أ أقامة شعب جديد فيها. ونحن نعمل عن وعي وتصم

ة لهذا الشعب الجديد فيها في المستقبل".   العدد

حث عن حقوق …هل سمعتم       ومته ال ت قول أن ح .؟ إن السيد بلفور 
ة للشعب اليهود في البالد.األإقامة على الشعب القائم، بل  ة العدد   غلب

ة، وم       قول أن االلتزامات لم تكن عمل له، نر المندوب البرطاني  ع هذا 
ومته ال تحس  ن التوفي بينها، بينما بلفور نفسه، قال، إن ح ن من المم ولم 
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ة للشعب اليهود  ة عدد الشعب الموجود في البالد، وانما تعمل على إقامة غالب
  فيها.

ان في منت       عود بلفور، فيدلي بب ة والطرافة في هذا الصدد، و هى األهم
قول: عض النواب وسؤالهم عن حقوق شعب فلسطين. انه    عندما رد على 

ة، سواء أكانت على خطأ أم على صواب، وسواء أكانت         "إن الصهيون
مون في  ق عمائة ألف من العرب  ات س ة لنا، من رغ ة أكثر أهم سيئة أو طي

  هذه البالد العرقة".

ة        انت الصهيون ارات واضحة.  فسواء  ع أن بلفور واضح يتحدث هنا 
عمائة ألف  ات س ترث برغ األمر المهم، إذ انه ال  س  ة أو سيئة، فهذا ل طي

مون فيها. ق نون في هذه البالد العرقة و س   من العرب 

ة عدالة، وأ إنصاف في هذا الوعد، وعد بلفور، عندما       ، وأ  تر أ ح
ة سواء أكانت على خطأ أو على صواب، وسواء  أن الصهيون ه،  قول صاح

ات ة، أهم من رغ عمائة أكانت سيئة أم طي مون في البالد. س ق   ألف من الناس 

ان فلسطين،  الذين        عمائة ألف من س ونحن أيها السادة، ذرة أولئك الس
ميلنا المحترم، ممثل المملكة ز  تجاهلهم اللورد بلفور، والمملكة المتحدة، دون علم

  المتحدة.
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ان فلسطين، تلك البالد العرقة، هم أهلها        عمائة ألف من س وهؤالء الس
ان  ائهم وأجدادهم.  ولما  وأصحابها منذ أقدم عصور التارخ، إذ أنها وطن آ

م على هذه األسس التي أوضحها صاحب الوفد، والتي تقول أن ...وعد بلفور قد أق
ان ير أن في قدرته أل هذه البالد ال يهمونه في شيء، فأه عني أنه  ن هذا 

ة.  والمأساة المدرجة على  أنهم من الماش ، و هو شاء و ما  التصرف بهم 
عمائة ألف،  م اليوم تتناولها نحن ذرة هؤالء الس جدول أعمال األمم المتحدة أمام

م نظرتها  ح اطها في الذين تجاهلتهم المملكة المتحدة  م ارت ح االستعمارة و
ة.   أهدافها ومطامحها مع الصهيون

استثناء        عيدا في التعداد ،  ل، وحافل، ولكنني  لن أمضي  والسجل طو
انت  س شيئا منه، ألبين أن مأساة فلسطين الراهنة،  مرجع واحد أود أن  اقت

حاجة إل ونوا  ع الساسة، انهم لم  ى انقضاء جيل معروفة ح المعرفة لجم
شفوا، وجود الظلم فيها أو ليتبينوا التناقض الماثل في االلتزامات  امل، ل

  المتعارضة.

مة، وأن لهم        ونحن نعرف أن الساسة البرطانيين من ذو المواهب العظ
لها من خير  عقوالً  ات  عرفون ما في هذه الحر ة، وهم  اء للغا نيرة.  فهم  أذ

لة  وشر.  وقد عرفوا لة لالجئين، وأن هذه المش ة، أنه ستكون هناك مش منذ البدا
  ات القدر لهم.مخبوءة في طّ 
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تب الصهيوني في لندن  في        وأمامي اآلن قطعة من منشور أصدره الم
ات 1919مستهل عام  قول هذا المنشور ما نصه، وٕاني ألرجو من مندوب الوال   .

ستمع إلى ما سأتلوه    ...اإلضافة إلى المندوب البرطانيالمتحدة أن 

ة، ولو طب هذا        م الغالب ا في الغالب، ح ة في أمر مقراط "تعني الد
ة مرحلة  ة اآلن على أوضاع فلسطين، أو في أ مقراط المفهوم الحسابي الفج للد
م والحالة هذه". ة، هي التي ستح ة العر رة من مراحل المستقبل، فان الغالب   م

ة،        م األغلب ة والتناسب، فإذا ساد ح ة.  إنها النس هذا هو حساب الصهيون
م فلسطين ة هي التي ستح ة العر ثم ...على رأ المنشور الصهيوني، فان الغالب

قول:   مضي المنشور ف

ا إذا       ه أمر شك  اليهود على اإلطالق، في اإلخالص الذ ستبد "وال 
ة على فلس ة.  ولكن المخاطر الموضحة هنا، هي ما تولت الوصا طين اليهود

ة". امنة في األوضاع األمر   مخاطر 

ة.         ة األمر ة ال ترد الوصا ة، ولذا فان الصهيون م  األغلب ا ح ففي أمر
نتهم  ة ألن البرطانيين اكثر دهاء،  وفي م ة البرطان وهي تؤثر عليها الوصا

ة اليهود حققوا األغلب اسة تؤد إلى طرد الشعب من أن  فرضوا س ة، أو أن 
طرة على  ن اليهود من الس ، حتى يتم التدف ة  بالده،والسماح للهجرة اليهود

  البالد.
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ة لفلسطين، وهي جهاز من أجهزة األمم المتحدة،        وقد أصدرت اللجنة الدول
ة فلسطين، يخلو1947في عام  قراراً  قض ل ما يتعل  ظهر، أن  من جوهر  ، 

ضا.  ة أ عتبر قض ة والوطن ال  عتبر قض ا"، فوعد بلفور ال  واألنتداب "القضا
ضًا.  ة أ عتبر قض ورة:البرطاني على فلسطين, ال   وهذا هو قرار اللجنة المذ

قال فعال أن الوطن القومي       طب مبدأ تقرر المصير في فلسطين.  وقد  "لم 
، واالنتداب على فلسطي ل التناقض مع هذا المبدأ".اليهود   ن، يتناقضان 

ط       أن مبدأ تقرر المصير لم  قضي   بهذا هو قرار األمم المتحدة.  انه 
ام،  ه قبل أ ر زميلنا المحترم مندوب نيوزلندا، في خطا على فلسطين.  وقد ذ

افة الحقوق التي ينعم بها المواطنون،  ة في فلسطين تنعم  ة العر وان أن األقل
ان. هذه الحقوق ال تقل عن تلك التي تمارس وأنا ال ها القطاعات األخر من الس

في أن أقول أن زميلنا النيوزلند  أود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، و
ان  ة. دون المحترم، قد تفضل في األمس بإلقاء ب ؤسفني أنه أن يدرس القض و
اداتهم أ انت لهم ق ة األولى في العالم قال، أن أبناء جيله،  ان الحرب الكون

، أن هذا لن يتكرر، ولن تشهد األرض  العري وتحت ظالل األهرامات.  لكن ليث
ة جنوداً  من ذلك الجيل، وال  من األجانب عليها.  وما يؤسفني هو أن رجالً  العر

ة  ة العر رة وجود األقل ست ف عرفه هذا الزميل. فل عرف عن الموضوع أكثر مما 
  لالضطهاد.  ي فلسطين في الواقع، إال تجسيداً ف



  
  
  
  
  
  
  
 

773

ة في وطنه نتيجة تدف        ح أقل ص ات المتحدة أن  فلو قدر لشعب الوال
، فان تحول هذا الشعب إلى  اني أو الكند ا موجات من الغزو الصيني أو ال

ة    هو االضطهاد بلحمة ودمه.أقل

ة، ولكن وأنا ال أرد أن أخوض في التفاصي       ل الكاملة لتارخ هذه القض
قضي  ان  دعوني أردد على مسامع الزميل النيوزلند المحترم، أن الواجب 
أتي الى هذه اللجنة، ليتطوع  طلع عليها، وقبل أن  ة و أن يدرس القض ه  عل

انه فيها.   بإلقاء ب

س المجلس القرو في أحد الق       عث بها رئ ة التي  ر أمامي نص البرق
س  ة التي تحدث عنها، وقد أرسلها إلى رئ ة العر ة، وهو أحد أفراد األقل العر

  جمهورة إسرائيل:

بنسف  1953"قام المستعمرون اليهود في الحاد عشر من أغسطس عام       
ة  عد أن اقتلعوا ألوف األشجار المثمرة.  وقد تولت السلطات اإلسرائيل بيوتنا 

خول  أراضينا، وقدمت لهم العون.  ولم أشهد في الثمانين مساعدة المعتدين على د
اتي التي قضيتها، عمالً  عاماً  ان من ح اً  اً طغ هذا العمل.  فأما أن  واستبداد

ن من الرحيل، أو فاقتلونا تمو تدفعوا لنا ثمن الممتلكات التي اغتصب ها، حتى نتم
و إ ة.  أش الراحة األبد م. اقتلونالننعم  اة في ظل . أننا لى هللا ظلم ره الح ن
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ة من قطاع  ش مع عصا م الظالم.  تر هل نحن في دولة، أو أننا  نع نير
  الطرق؟".

س المجلس الق       عث بها رئ ة التي  ة هذا هو نص البرق رو في قرة عر
ة التي تحدثتم عنها. وهو فرد من األإلى إسرائيل.  ة العر س قل سأل رئ انه 

ش في دولة؟"..أن.." إسرائيل ة من قطاع الطرق، أو أننا نع ش مع عصا   ع

  ان من األفضل لك أيها الزميل، لو قرأت السجل، قبل أن نتكلم.      

انها الذ ألقته في هذه اللجنة قبل       رت السيدة جولدا ماير في ب ام ان  ذ أ
عد تحرر اسرائي ة تحررة, وأكدت ان من بين أهدافها  ة حر تحرر  ل,الصهيون
. ا من تجارة الرقي صورة خاصة، رغبتها في إنقاذ إفرق دة  ا، مؤ   إفرق

ة وأنا ال انو هنا أن أتحدث عن موضوع التزامات إسرائيل        إلى النس
ة،  ي الدول اإلفرق حثه إلى الزمالء، مندو ا، فهذا موضوع أترك  تحرر إفرق

قبلون تحرر قارتهم وإ  انوا  جزء من التزامات إسرائيل.  أن هذا  هانقاذألر إن 
ه السيدة على  عنيني هو ذلك الجزء الذ أكدت ف عنيني.  ولكن ما  الموضوع ال 
، إذ أنه أثار اهتمامي.  أجل انه أثار اهتمامي وحفزني الى المزد  تجارة الرقي

ة في اعقول متفتالى هنا من المعرفة،  إذ أن من واجبنا أن نفد  لمعرفة حة راغ
ة.  ا الموضوع ة الشارع الخامس طال ت ولذا فقد حملت نفسي ومضيت إلى م
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  . قوم القسم اليهود ة، حيث  قة الثان المزد من المعرفة.  وصعدت إلى الط
ة. ت بدائرة المعارف اليهود   وأمس

) من المجلد التاسع من هذه الموسوعة، التي ال 565وعثرت في الصفحة (      
ار من أن تك فة على الع ة، أو مجرد قصاصة من صح ة: ةون عر   التال

انوا صالحين        ، التي  سهم اليهود في تجارة الرقي عي أن  ان من الطب "و
اللغات، وعالقاتهم المنتشرة في  النظر إلى معرفتهم الواسعة  ل الصالح،  لها 

ع أرجاء العالم.  ولقد ظهر تجار الرقي اليهود إلى حيز  الوجود منذ القرن جم
عد  صورة خاصة  ا.  وقد تزايد نشاطهم  ة في أورو ح ة المس القرن األول للحق

  السادس".

ة.         وانتقلت من هذه الموسوعة، إلى مصدر آخر، انه الموسوعة اليهود
ة التي أشرت إليها.   ئرةوهذه الموسوعة هي غير دا ة العالم المعارف اليهود

  ) من المجلد الثاني على ما يلي:409وعثرت في الصفحة (

ان        ح اليهود في القرن السادس، أكبر تجار الرقي في العالم.  و "وقد اص
ة سلعة يتناولها تجار  حملون إلى أسواق النخاسة الرومان العبيد البرطانيين الذين 
ا  ان ان الكثيرون من يهود إس الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب.  و

".م   دينين بثرائهم إلى تجار الرقي
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ة.        وقد عثرت في ومضيت أنقب في مصدرأخر. انه الموسوعة االجتماع
ة: 78الصفحة  ارة التال ع عشر على الع   من المجلد الرا

االً  "وقد ظلّ        لة يتولون تصدير العبيد إلى مختلف أسواق  اليهود أج طو
  التجارة".

لي أمل، أن ال تج       ة علو التحدث عن تحرر ى رؤ السيدة ماير مرة ثان
فضح أكاذيبها عند  ة، ما  ة والعالم ا وٕانقاذها، إذ إن في الموسوعات اليهود إفرق

محررة  ة تحررة، وعن إسرائيل  حر ة  ا. هذا هو حديثها عن الصهيون ألفرق
 وه قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع.أم.  اذهبوا واقر كسجل

سيدة ماير إلى األمم المتحدة عن الحفرات األثرة في وتحدثت ال  
شفون عن أثار الماضي في  رت أن علماء اآلثار في بالد عدة، " فلسطين، فذ
ات التوراة عن الحضارة العبرة فيها".  حقا انه قول طرف  دون روا ؤ بالدنا، و

حتكر  انا في العالم،  ستند إلى علم اآلثار.  فلست أعرف م ه التنقيب ممتع  ف
س في فلسطين احتكار آلث ار العبرانيين. ففي عن اآلثار لشعب دون آخر،  ول

ابليين والمصرين القدامى، والسالجقآثاراآلشورين  فلسطين ة األتراك، وال
ع الشعوب من مختلف األقوام.  فقد شاء وضع والعثمانيين والفرس،  بل ولجم

رق في العالم، ولذا فقد توافرت فيها فلسطين الجغرافي أن تكون عند مفترق الط
اننا هنا في األمم المتحدة على  نا نبني م آثار مختلف األمم والشعوب.  وٕاذا 
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علم اآلثار وعلماء اآلثار، فان األمم المتحدة ستتحول إلى مجتمع لعلماء اآلثار 
انت السيدة ماير، تظهر آنذاك هنا، عا لمة ال للدبلوماتتين.  وأني ال أدر ، إذا 

  لآلثار تمثل إسرائيل.

اً        ر أن شع س ثمة من ين  وأعود إلى موضوع الحضارة العبرة، فأقول أن ل
انت هناك حضارة عبرة، وجدت في البالد  عبراً  ما  قد أقام في فلسطين.  لكن 

ة.  ولم أسمع من أ إنسان في اليونان أو في  ة وٕاغرق حضارات آشورة ورومان
ا أن له طال ة في فلإ سطين ألن حضارتيهما وجدتا فيها. ذين الشعبين حقوقا تارخ

م و  عة الحضارات أنفس عثها،  وأقمنا األمم المتحدة من جديد لو شئنا متا وأعدنا 
حت اآلث م، وأص م وقد خلوتم من أوراق اعتماد ار على أساسها، فستجدون أنفس

م.  وماتكم، بل من  اق منولن تتلقوا هذه األور والحجارة هي أوراق اعتماد ح
م حجتنا على اآلثار علماء اآلثار.  حقا أنه شيء يثير الضحك والسخرة، أن نق

ا الشعوب  ر أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أن قضا والحضارات.  وٕاني ألود أن اذ
قوم على حراستها  ا،  ان ة في  إس اآلثار.  فلنا نحن العرب، متاحف ح ال تتصل  

ا الذ نقدره ونجله.  وقد قضى وحمايتها أصدقاؤ  ان نا المحترمون من شعب أس
شيدون حضارتهم، وما  زالت لنا فيها تماثيل  ة قرون  العرب في تلك البالد ثمان

حاثوها، ا العظام و ان ل اعتزاز، يتولى حمايتها، علماء إس ة قائمة  تقديرا  ح
انتما لها. إن الحضارات شيء عالمي. منهم للحضارة وفه حضارتنا في  و

ة  انيون أبلغ العنا عني االس ة، و حضارة عالم ة، ولكنها تقوم اآلن  ا عر ان إس
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اطات ساجد وقصور وآثار، ما فيها من م س فينا من يدعي أن لنا ارت ولكن ل
سبب الحضارات.  حقا انه شيء غرب.   سبب اآلثار وال  ا، وال  ان ة بإس تارخ

. ومن واجب األمم المتحدة أن ل منط   ال تسمح بهذا الهراء الذ يخلو من 

رت السيدة ماي       مصدر للمعلومات،  وان من  روذ إن التوراة تفضل غيرها 
اً  لهذه المعلومات.  وأنا ال أختلف معها في أن التوراة  الواجب الرجوع إليها طل

راة من تضم الكثير من المعرفة والمعلومات عن تارخ فلسطين.  ولكن ما في التو 
العمورين واليبوسيين والعبرانيين  ائل  تارخ، يتناول غزوات مختلف الق
عض.  هذا هو  عضها ال انت تشترك في معارك مع  ائل  والكنعانيين، وهي ق
ان ال بد لنا من العودة إلى التوراة، فعلينا أن  التارخ الذ تضمه التوراة.  وٕاذا 

عرفون ما في تى الثقانرجع إل وٕاني ألقول أن السيدة ماير تجهل  التوراة.  ها. الذين 
الحاخام، وانما هي السيدة ماير، ال أكثر وال أقل.  وفي وسعنا أن  ست  فهي ل

قوله الحاخامون، عن التوراة ارزة  ...نعود إلى ما  ة ال في  أحد  المجالت البرطان
سه صد1878والصادرة في  قي الكرم ، مقال نشره عدد من الحاخامين، وقد اقت

قولون:   ...مندوب سورا.  إن الحاخامين 

ة منذ           اس الرومان فلسطين.  أننا مواطنون فتح " لم نعد نمثل هيئة س
م فيها. في  ان البالد التي نق فنحن إما من اإلنجليز أو الفرنسيين أو األلمان.  وم

تنا". قر هو   إقامتنا هو الذ 
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التوراة من السيدة ماير.  هناك  علماً أكثر ن، وهم هذا ما قاله الحاخامو       
.  انهم مجموعة من أبرز حاخامي تلك 1885قول آخر قاله الحاخامون في عام 

ا، وصدر  سبرج، في بنسلفان ام وقد اجتمعوا في بت   ما يلي:عنهم األ

ة. "لم نعد نعتبر        ة عو أنفسنا أمة، وانما طائفة دين دة ولذا فنحن ال نتوقع أ
  إلى فلسطين".

ن، وقد اجتمعوا على هيئة مؤتمر. هذا هو القرار الذ أصدره الحاخامو       
مثلون أمة، وانهم عودوا  قولون إن اليهود لم  ال ينتظرون العودة إلى  انهم 

أن التوراة تفضل غيفلسطين.  نا نقر  مصدر للمعلومات، فإن علينا وٕاذا  رها 
ع قوله الذين  ما  رفون التوراة أحسن من غيرهم، وهم الحاخامون، إال أن نلتزم 

إذا شاءت السيدة ماير، أن نأتي إلى هنا في الدورة القادمة، وقد ارتدت ز 
الحاخا لقبولها بهذه م جولدا ماير، ونحن على استعداد الحاخامين، وأسمت نفسها 

  الصفة.

قول         ...وهناك حاخام آخر.  انه الحاخام فيليب سيجال.  انه 

. إذ أن اليهود       الشعب اليهود سمى  ن هناك ق وجود لما   لم "لم 
ام،  األرض أو اللغة أو يهتم في أ يوم من األ اتي أو  التسلسل العضو الح

ة المقبولة". اسي، أو غير ذلك من مقومات القوم م الس   التارخ، أو التنظ
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م الحاخامين.        األهذا هو ح م لستم  شر أن مة وال الشعب وال الجنس ال
ة.  إنما أنتم تمثلون عقيدة، وديناً  اس ة مقومات س ست لكم أ   .ول

م أقوال الحاخامين في المم       ات وقد عرضت على مسامع لكة المتحدة والوال
اسمعوا ما الحاخامين في االتحاد السوفيتي. أنا أنتقل اآلن إلى آراء وها  المتحدة.

ار  عد الثورة،  جونزرج في رسالة لها . ونةتقوله ال ح من رأينا  ننا مجرد اأص
ة للصالة".اناس الروس ي   ؤمون الكنس اليهود

ذا فاليهود في االتحاد السوفيتي، هم من الروس، الذين يذهبون إلى        وه
يون يؤمون الكنس.  وهم في  ات المتحدة، أمر الكنس للصالة، وهم في الوال

نسهم. متحدةالمملكة ال صلون في  الشعب وال  برطانيون  األمة وال  سوا  انهم ل
م   .التوراة العنصر. هذا هو ح

عرفون التوراة خيرًا منك ايتها السيدة , فال ترجعي    م اولئك الذين  إنه ح
م الفاإلى التوراة لتكون مستندك األخير ان التوارة  في قضيتك ,اذصل , والح

مها .   ستدينك ألن هذا هو ح

قوله العلم.  تر ما هو        نت ال تحبين الالهوت، فلم ال نعود إلى ما  وٕاذا 
ة  ات ة الح ة؟  أمامي دراسة حديثة من الناح م العلم المجرد في القض ح

ة) للشعب اليهود و في عام  ها، أصدرت (البيولوج . وقد 1960منظمة اليونس
و، وهي  ما تعرفون من أكبر صدرت هذه المطبوعة تحت إشراف اليونس
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. تر ةمنظمات األمم المتحدة، ولها القول  الفصل في شؤون العلم والثقافة والتر
، هو قلم  و في هذا الموضوع؟ انه صادر عن قلم يهود ما هو قول اليونس
، يتحدث عن الموضوع، وهو في الوقت  األستاذ هار شابيرو.  إنه أستاذ يهود

س دائرة علم األجنا عي.  نفسه رئ ة للتارخ الطب شرة في المتحف األمر س ال
صور اليهود على النحو التالي   …إنه 

القبيلة.  "إنهم العشيرة، وال  سوا  ارة".ل صرح الع األمة  سوا    وهم ل

ذا، إن شئت الالهوت، فهناك أقوال الحاخامين، وٕان شئت العلم فهناك  وه
قول أن  ، حاثة يهود و.  إنه  م ال تؤلفون عشيرة وال قبيلة وال أمة.  رأ اليونس

م هنا ان ؟ من حقي أن أسأل هذا، وٕاني آلسف  إذن عالم تستندون؟ وما هو 
لة أكثر من  ش هذه المش قين.  فقد مر علينا ونحن نع إذا حملتك ما ال تط

، وهي المدة التي قضاها .  إنها عاشت هنا خمسة عشر عاماً خمسة عشر عاماً 
رات والشقاء واآلالم، ولعل هذا هو السبب الذ يدفعني شعبنا في الخ ام والمعس

م، لتعرفوا  م، وعلى ضمائر ل شيء عل إلى أن أتبين واجبي في أن أعرض 
اهب  ة في الظالم، وفي غ املة غير منقوصة، فقد عاشت هذه القض قة،  الحق

عض الوفود تأتي إلى هنا، دون أن تق ة.  وهناك  ، رأ شيئاً األضاليل الصهيون
ة  ة نظرة سطح اساتها.  ولهذا فإنها تنظر إلى القض وماتها وس حتى تارخ ح
ل هذه  .  ولعل هذا هو السبب الذ حفزني على عرض  تخلو من العم

م.   السجالت على مسامع
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ات المتحدة وتارخها،    ي إلى سجالت الوال وقد وجهت نظر الوفد األمر
ومته وتارخها، ووجهت نظر  ووجهت نظر الوفد البرطاني إلى سجالت ح

إسرائيل إلى أقوال التوراة، سواء أقامت على أسس الالهوت أو العلم.  هذا هو 
م. ل شيء على مسامع   الواجب الذ يدفعني إلى عرض 

ات المتحدة وتارخها، ووجهت وقد  ي إلى سجالت الوال وجهت نظر الوفد األمر
ومته وتارخها، ووجهت نظر إسرائيل إلى نظر الوفد البرطاني إلى سجالت ح

أقوال التوراة، سواء أقامت على أسس الالهوت أو العلم.  هذا هو الواجب الذ 
م. ل شيء على مسامع   يدفعني إلى عرض 

انت مطولة، األول منها والثاني، وهذا األخير.  وٕاني    وٕاني ألقر أن خطبي 
انا مع عواطفي وأ ضا، أنني اندفعت أح ، ولكنني ال ألقر أ سي ومشاعر حاس

ر، أن الناس عندما  أعتذر، ال لطول خطبي، وال لتدف عواطفي.  وٕاني ألذ
ثيرة، ابتسامات  يخرجون من أحد المسارح، تبدو على وجوههم في حاالت 

صخبون  ضجون عرضة،  ة و ة.  قد تكون الروا ة هزل ، ألنهم شهدوا روا
وجوه النظارة عند خروجهم من  على  دوأسطورة، ومع ذلك فإن االبتسامات تب

ثيراً  آخرن، يخرجون من المسارح وقد امتألت عيونهم  ما رأينا أناساً  المسرح.  و
اء آثار ال وقد تكون المأساة التي .  الدموع، وابتلت مناديل السيدات منهم 

ة، لم  ال اتها خ قة وواقع، وقد تكون شخص ل حق ة من  شهدوها أسطورة، خال
ة، فإن الدموع تنهمر تك الرغم من الالواقع ام، ومع ذلك، و ة في يوم من األ ن ح
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ة  انت واقع المأساة إن  م  من اآلماق، وتبتل المناديل بها.  ولكن تر ما شعور
شر، ال مجرد  ة من ال اتها، ح انت شخص م، إن  ال أسطورة! وما إحساس

أسره؟ لهذا السبب وحده، أنا  ا  ه خطابي أفراد، بل شع ال أعتذر، ال لما تدف 
عد ظهر اليوم من مشاعر  اح من عواطف، وال لما قد يتدف خطابي  هذا الص

س.   وأحاس

ون أكثر صدقاً  لها، وال رب في أن هذا الوضع  ، عندما تكون المأساة 
ح بها من سحب األضاليل واألكاذيب. وقد استمعنا  ش في جو ما  ال تزال تع

موضوع الالجئين.  إلى السيدة ما بيرة، تتعل  ة  أكذو ام، وهي تنط  ير قبل أ
مرجع لها مز"  ورك تا فة "النيو "  …فقد قالت في خطابها مستندة إلى صح

ة برنامجها الحتالل فلسطين من قبل جيوش دولها األعضاء  أعلنت الجامعة العر
ة قد دخلت إل" .  عة جيوش عر أن س ى فلسطين، وهي وال رب في أن االدعاء 

م وجود إسرائيل، تهمة خطيرة  مصممة على تحد قرار األمم المتحدة، وتحط
ان في وسع المرء أن ينتظر من مجلس األمن  توجه هنا في األمم المتحدة.  و
ان  ة إلى أرض فلسطين.  أجل  عة جيوش عر عد أن دخلت س قول شيئا  أن 

عة  قول شيئاً في وسع المرء أن ينتظر من مجلس األمن أن  عد أن دخلت س
ان في وسع المرء أن ينتظر قراراً  ة إلى أرض فلسطين.  أجل  من  جيوش عر

ان  ة، إذا  ة وجيوشها، ألنها المعتد مجلس األمن، بل إدانة منه للدول العر
  .هناك عدوان حقاً 
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ة دخلت إلى فلسطين، ولكنها لم تدخلها    أن الجيوش العر ونحن نعترف 
ع عشر من مايو عام إال في  عد ستة أشهر من اتخاذ قرار 1948الرا ، أ 

م في عام  ة عمالً 1947التقس ان عمل الجيوش العر اً  .  ولو  ان عدوان ، ولو 
ر  ستن ارة واحدة،  ع عملها خرقا للميثاق، لكان مجلس األمن، قد أعلن هذا ولو 

ة بهذ ان فيها مثل هذا العدوان.  وقد قامت الجيوش العر ا العمل في وقت 
لة فلسطين.   مجلس استمرار لدراسة مش ان يلتئم  ه يوالي عقد جلساته، و األمن ف

ا دعا مجلس األمن إلى أن يواصل جلساته  سود فلسطين سب ان القل الذ  و
ان من  ة،  ه الجيوش العر الرغم من أن العمل الذ قامت  استمرار، و

ع التي درسها، إال أن  ة بهذا المواض المجلس لم يتخذ أ قرار يدين الدول العر
  العمل.

ة لم       ان للبرهنة على أن عمل الجيوش العر وال رب في أن هذا الدليل 
قرب من معنى ن عدواناً  اد  وت مجلس األمن عنه،  .  وال رب في أن س

ون إقراراً  اد  ة من التأييد.  إنه  ه الجيوش العر تدخل، عمل  أن ما قامت 
ظل  عقل أن  ة.  فهل  ل ما يبرره على صعيد الشرع شرعي، وقانوني، وله 
مجلس األمن، وهو المسؤول األول عن الحفا على السالم واألمن الدوليين، 

ة وهي  قانعاً  مشاهدة الجيوش العر ا  تف الجلوس في استراحة مجلس األمن، م
ارة واحدة تحمل معنى اإلدانة؟ ال رب في  تدخل فلسطين دون أن تصدر عنه ع
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عتبر اعترافاً  اً  أن مثل هذا الموقف،  ع، في أن تقوم  ضمن ة الس ح الدول العر
ه.   بهذا العمل الذ قامت 

ان من واجبنا أن نشير إليها،    وٕاذا جاز لنا أن نتحدث عن اإلدانة، وٕاذا 
لس األمن، ال فإن من الضرور أن نشير إلى سلسلة اإلدانات التي أقرها مج

ه من  ة، بل ضد إسرائيل، وما قامت  ة وال ضد الجيوش العر ضد الدول العر
ح، ومجازر.  وتتضمن سجالت األمم المتحدة، عدداً  من الحاالت  أعمال ومذا

التي أدينت فيها إسرائيل على األعمال الالمشروعة التي قامت بها، وعلى ما 
ح ومجازر، بينما ال ه من مذا تتضمن هذه السجالت إدانة واحدة من  لجأت إل

  مجلس األمن للعرب.

م أيها السادة، أن مجلس األمن قد دان إسرائيل    دعوني أردد على مسامع
ع والعشرن من نوفمبر عام  ارة، وأكثرها تجرما،  1953في الرا في أقسى ع

ة، على الجانب املها، هي قرة قب ة  حة التي قامت بها في قرة عر  للمذ
ح األبراء الذين ال حول لهم وال طول، والعزل، في  األردني من الحدود، حيث ذ

لها وتدميرها.  وضح النهار دون أ استفزاز، وقد دان مجلس عد نسف القرة 
األمن إسرائيل على ذلك الهجوم الوحشي والهمجي والالمتحضر، على قرة 

ة إدانة للعرب من جان ب مجلس األمن، سواء بتدمير عزالء، بينما لم تكن هناك أ
مهاجمة جند إسرائيلي فرد.   قرة، أو 
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، إسرائيل 1955ودان مجلس األمن في الثامن والعشرن من مارس عام   
من  من جديد لهجومها الالمشروع على مدينة غزة وأهلها، حيث اقترفت عمالً 
ا املة.  ومن هم أهل غزة  ة نسف  عمل ا  ؟  أعمال القتل الجماعي، مصحو تر

من الالجئين،  في قطاع غزة ثالثمائة وخمسون ألفاً فإنهم تجمع من الالجئين.  
ماتهم  الالجئين ومخ وال رب في أن إسرائيل تعتبر قصفها المدفعي لمدينة مأل 

من أعمال الحرب، ينطب مع أخالقها وعرفها.  فهناك شعب حرم من  عمالً 
ة مسالمة، أعزل من ال اة شق ش ح ع سالح.  ومع ذلك فإن إسرائيل تجد وطنه، 

ش فيها بنيران مدافعها،  ع أن مما يناسبها أن تقصف هذا الشعب والمنطقة التي 
ة. ة عمال يدينه مجلس األمن.  هذه هي اإلدانة الثان   مرتك

انت اإلدانة الثالثة في التاسع عشر من يناير عام    ، عندما 1956و
رة سورة عل ان هاجمت إسرائيل، ثكنة عس حيرة طبرا.  و ى الشاطئ الشرقي ل

رة ال مبرر لها، ولم تكن ناتجة عن استفزاز من أن نوع  هذا الهجوم غارة عس
مثل،  م في دجى الليل، ال في وضح النهار، ل ل، نفذ عن ساب تصم أو ش
ارة، وأعنف  أقسى ع عمال من أعمال الجبن.  وقد دان مجلس األمن هذا العمل، 

نت  صورة، وحدث في ة معروضة على مجلس األمن، أنني  ذلك الحين، والقض
انت هذه هي اإلدانة الثالثة. ه.     أرأس الوفد السور إل

انت هناك إدانتان أخران من مجلس األمن، األخيرة منهما تلك التي    و
ة العدوان الثالثي على سيناء، وعلى قوات مصر. مناس   أصدرها مجلس األمن 
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كم، أهناك دولة من هذه الدول الممثلة في هذه القاعة، واآلن دعوني أسأل  
  قد تعرضت إلدانة مجلس األمن مرة واحدة؟

ام، سؤاالً    ضعة أ إلى الدول الممثلة في  وقد وجهت السيدة ماير قبل 
انت هناك دولة واحدة، تسمح بدخول الناس إلى  هذه اللجنة متسائلة عما إذا 

ساطة.  تر أهناك دولة بالدها، دون إذن؟ والرد على هذا ا لسؤال في منتهى ال
واحدة ممثلة هنا وفي هذه اللجنة تعرضت إلدانة مجلس األمن خمس مرات 
ة في غضون أرع سنوات.  أنا ال أعرف دولة نالت مثل هذه األوسمة  متعاق
الخمسة، أوسمة اإلدانة التي صدرت من مجلس األمن على إسرائيل، التي يجلس 

اآلخر من القاعة.  ومع ذلك، فهو ورفاقه يتحدثون عن السالم  ممثلها في الجانب
  والمفاوضات والسجل الناصع.

اح، عن أولئك الذين يجب أن    وتحدث زميلنا مندوب ليبيرا في هذا الص
أن على الذين ينشدون  رنا  عد ذلك يذ فة.  وراح  أيد نظ أتوا إلى األمم المتحدة 

ونوا ذو  فتان؟  اإلنصاف والعدالة أن  فة.  تر أين يدا إسرائيل النظ أيد نظ
إنهما يدان تملؤها القنابل، وتلطخهما اإلدانات الصادرة عن مجلس األمن.  إني 
أود أيها الزميل الليبير أن أسير على قاعدتك وأن أقول أن على طالب اإلنصاف 

فتين.  وٕاسرائيل تطلب التفاوض، ومن حقي أن أسأل،  ون ذا يدين نظ هل أن 
ة  فتين، وقد أدينت خمس مرات متعاق ن أن تكون يداها نظ م فتان وهل  يداها نظ

عد ما تكونان عن النظافة.   من مجلس األمن؟ إنهما أ
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مز عن دخول الجيوش    ورك تا فة النيو صح استشهدت السيدة ماير 
مز في هذا  ورك تا النيو عة إلى فلسطين.  ولكن لم االستشهاد  ة الس العر

حث في وضع الص فة في هذا الموضوع؟ أنا ال أرد ال صح دد؟ أجل لم نستشهد 
اعاتها في موضوع  ة فلسطين، وانط صورة عامة في قض فة وآرائها  هذه الصح
ة.   ة عامة لهذه القض الالجئين.  وال أرد أن أشير إلى تجاهل الصحف األمر

حث في  ع ونحن ن ة في األمم فقد مضى علينا حتى اآلن ثالثة أساب هذه القض
ات المتحدة، ألنها تمنع  المتحدة، ولم أر سطرا واحداً  تب عنها في صحف الوال

نشر شيء عنها.  ومع ذلك فهناك من يزعم وجود حرة للصحافة واإلعالم في 
اء.  هذه هي الحرة  هذه البالد.  أجل هناك حرة في منع اإلعالم، وٕاخفاء األن

  التي نشهدها.

مز في هذا الصدد؟ أمامنا سجالت  ولكن لم   ورك تا النيو االستشهاد 
، هي المصدر  مجلس األمن ووثائ األمم المتحدة.  إن هذه السجالت والوثائ

ه في استشهادنا. وال ورك  األول الذ يجب أن نعتمد عل النيو ستنجد المرء 
ان مفتقرا إلى سجالت األمم ا مز أو غيرها من الصحف، إال إذا   لمتحدة.تا

  ل الوضوح. واضحة وسجالت مجلس األمن في هذا الصدد

قة معينة من وثائ    مجلس األمن، إنها تحمل وأود أن أشير هنا إلى وث
انت إسرائيل جادة حقا،  S/745رقم  قة من وثائ األمم المتحدة، ولو  ، وهي وث

ما هي، أمام هذه اللجنة، فإن عليه ا أن تستشهد وتود أن تضع الحقائ والوقائع 
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مجلس األمن.  فقد تلقى  ان خاصا منها  ما ما  بوثائ األمم المتحدة، وال س
ع عشر من مايو عام  ، رسالة من األمين 1948مجلس األمن عندما انعقد في الرا

قة من وثائ األمم المتحدة.   ة، وقد غدت هذه الرسالة وث العام للجامعة العر
عة  قةإنها تتناول موضوع دخول س ة؟ هذا ما تقوله الوث "أن   …جيوش عر

ة ومة البرطان ومة االنتداب"، وهي تشير إلى الح شعر  ح ة التي آمل أال  المنتد
طرقة في  ضع دقائ ، وقدم إلي نفسه  اء ، فقد جائني قبل  اإلست ممثلها هنا 

عيدين عن نطا منتهى الود ، وهذا شأن البرطانيين  ونون  ق دائما، عندما 
اسة قة …الس ومة االنتداب: …قالت الوث   أن ح

"قد أعلنت، أنها لن تكون مسؤولة عن الحفا على األمن والنظام في   
عد انتهاء انتدابها عليها إال إذا   "…فلسطين 

عني هذا، أن تظل فلسطين تماماً    دون سلطة إدارة، من حقها وفي  "و
ة  استطاعتها أن تحاف في البالد على جهاز إدار  قادر على ضمان حما

  "…األرواح والممتلكات فيها

ات األخيرة تؤلف خطراً    ضاف إلى هذا، أن االضطرا اشراً  "  وخطيراً  م
اباعلى األمن والسالم في أر  ة نفسها.  ولهذه األس وهنا ال  _ضي الدول العر

م إلى هذه الفقرة الهامة  ة في إشغال الفراغ الذ _بد لي من أن ألفت نظر  ورغ
ومات  ة، فإن الح سلطة شرع نتيجة للعجز عن استبداله  خلقه إنهاء االنتداب، و
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س  ة تجد نفسها مرغمة على التدخل، هادفة من تدخلها، إلى أمر واحد ل العر
  إال، وهو إعادة السالم والطمأنينة إلى البالد، وفرض األمن والنظام والقانون فيها".

اب التي قدمتها الج   ة إلى مجلس األمن.وقد هذه هي األس امعة العر
ة.  وانعقد ليدرس الوضع المزعج  قة من الجامعة العر تلقى مجلس األمن هذه الوث
ة إلى االندالع نيران األحداث في فلسطين.  أجل اطلع  النس  ، في الشرق األوس
 ، ة.  ولكن تر قة التي تعبر عن رأ الجامعة العر مجلس األمن على هذه الوث

ماً ما ا في  لذ فعله مجلس األمن؟ هل أصدر المجلس قرارا أو إدانة أو ح
صدر شيئا من ذلك وٕانما ترك األمور تجر على أعنتها،  ة؟ ال، إنه لم  القض

حت الرسالة جزءاً  ة وأص   .من وثائ مجلس األمن الرسم

ة ولو عنى هذا شيئاً    عني أن الجيوش العر عني الكثير، فإنه  ، وهو 
ما تقول الرسالة،  دخلت إلى س إال، وهو  ة، لهدف واحد ل صورة قانون فلسطين 

ة  ومة البرطان إعادة األمن والنظام إلى البالد، وملء الفراغ الذ خلقه تخلي الح
ان الهدف واحدا، وهو إقامة األمن والنظام والحفا على  عن انتدابها.  أجل 

  أرواح الناس وممتلكاتهم وحمايتها من الخراب.

ما من ممثلي تلك الدول التي يذهب    د لكم، أيها السادة، وال س دعوني أؤ
ار المقدسة ليؤدوا حجهم إليها، إنه لوال  اد الفصح والميالد إلى الد أبناؤها في أع
م عند ذهابهم إلى فلسطين في هذه  عة، لما وجد مواطنو تدخل الجيوش الس
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متين قائم امة والمهد، سل ستي الق ن اد  تين، ولما وجدوا األماكن المقدسة األع
ات القتل  ان عمل ان ال بد أن تتحطم إ مة غير محطمة، إذ  في الناصرة، سل
ة، لما  ة.  أجل لوال دخول الجيوش العر واإلرهاب والحرق والتدمير اإلسرائيل
مة، بل محطمة ومجموعة أنقاض.   م سل وجدتم هذه الكنائس التي يؤمها مواطنو

عة التي حافظت وال رب في أ ة الس حي مدين لهذه الجيوش العر ن العالم المس
ان أن يؤموها،  ل م حيون من  ع المس ستط حيث  مة،  على أماكنها المقدسة سل

  للصالة فيها وأداء فرضة الحج إليها. أحراراً 

ة فلسطين؟ أجل    قة يجب أن تعرفوها.  فلماذا دخلت الجيوش العر هذه حق
ان  قصد اللهو والمزاح؟ أو لماذا؟ هل  ة أو مجرد هل  دخولها  قصد التسل ان 

ا دعاها إلى الدخول.  تر ما هو السبب؟  ؟ ال بد أن هناك سب ر عرض عس
ه  ما أسم في وسعنا أن نعود إلى السجالت.  إنني أقول أن اإلسرائيليين شرعوا ف

ع انت أضي نط حرب السنوات الس الرغم من أن هذه الحرب  اقا من حرب . و
ع  ع من  السنوات الس انت في الواقع حرب سنوات س ا، إال أنها  في أورو

اإلرهاب والتدمير، شنت في البالد المقدسة على شعب البالد األعزل.  فهناك 
روا 1940في عام  في السجالت ما يثبت أن بن غورون قال شيئاً  جب أن تذ ، و

ة حرب السنوا مثل بدا ع.  وقد سمعتم من المندوب هذا التارخ ألنه  ت الس
ة أصدرت في عام  ومة البرطان ض قررت  1939البرطاني، أن الح ا أب تا

ض على  ة في فلسطين.  أجل قضى الكتاب األب ه أال تكون هناك دولة يهود ف
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ة بزعامة ب الة اليهود ة، وراح اإلسرائيليون والو رة الدولة اليهود غورون  نف
ة.  ولدينا في السجالت إعالن بن غورون لهذه علنون حرا إلق امة الدولة اليهود

ل مجاز  ارات واضحة صرحة، ال على ش ع ، أو في صورة استعارة،  الحرب 
ة واضحة.  وقد قال بن غورون: "سنحارب الكتاب  ق ارات حق ع بل إعالن 

ة". ست ثمة حرب عالم أن ل ض، و   األب

انت المملكة المتحدة آنذاك   انت  و ة في حرب مع النازين.  و مشت
الرغم من هذا المجهود الحري ة في هذه الحرب مع النازة، و فة مشت  الدول الحل

، إلعالن الحرب على الكتاب  ، فقد رأ المستر بن غورون أن الوقت مالئم
ة قائمة. ست ثمة حرب عالم أن ل ض، و   األب

ر وهناك بالغ رسمي آخر.  إنه مرجع ثان م   ؤرخ في العاشر من أكتو
.  فقد أعلن القائد البرطاني العام في الشرق األوس أن اإلرهابيين 1944عام 

اشرة  صورة م عرقلون  طين الفعالين،  اليهود، وأنصارهم وأعوانهم من النش
ساعد األلمان في حرهم. ا، مما    المجهود الحري لبرطان

ان العدو في تلك الحرب؟ إنهم   النازون.  ومع ذلك فإن القائد  تر من 
عرقل اإلرهابيون  انه: " قول في ب  ، ة في الشرق األوس العام للقوات البرطان
رة، مساعدين بذلك  ا العس ة جهود برطان ة أو إيجاب ومن ينصرهم نصرة سلب
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ان، فقد واصل الصهيونيون حرب اإلرهاب  الرغم من هذا الب العدو على حره".  و
عد عام والدمار    .1944وسفك الدماء في الشرق األوس 

ان قائما في 1946ولننتقل اآلن إلى عام    .  تر ما هو الوضع الذ 
ي 1946 عام  عرف زمالؤنا أعضاء الوفدين األمر ما  ؟ نحن نعرف 

ة  انت لجنة أمر ام  _والبرطاني، أنه  ة، تزور فلسطين في تلك األ برطان
اب القائمة وراء اإلرهاب اإلسرائيلي، وراء حرب  لدراسة الوضع، ولتر  األس

إسرائيل وحمالتها التدميرة التي شنتها على أهل البالد.  وقد اجتمعت اللجنة في 
س في وسعي أن أتلو  القدس، وعقدت جلسات عدة في مختلف أرجاء البالد.  ول

ضمه من مع امله على الرغم من أهميته وما  م التقرر  لومات في على مسامع
ن هذا التقرر الذ قدمته  م عناو أن أضع أمام ة، ولكنني أكتفي  منتهى األهم
عون  حيث تستط ة  اللجنة.  وهنا ال بد لي من القول إن اللجنة لم تكن سوفييت
ثيرا ما أسمع  ة، إذ أنني  القول أن التقرر صادر عن لجنة تمثيل الكتلة الشرق

قول هنا، أن هذه المعلوما ت أو هذا البالغ أو تلك الحجج، صادرة عن الكتلة من 
ة  ة، وذلك في معرض الطعن في صحتها وصدقها، إنها لجنة أمر  _الشرق

ن هذا التقرر؟ أنا  قراءة عناو ة قامت بزارة البالد.  فهل تسمحون لي  برطان
حث األحداث، ألنها تثير الرعب والفزع واألسى.  وأكتفي  لن أخوض في 

ة تشن حمالته على البالد العنا انت الصهيون ن ألصور لكم اإلرهاب الذ  و
  المقدسة وأهلها.
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ة   ارات  _ وقد صورت اللجنة األمر ع اإلنجليزة، هذه األحداث المفزعة 
عض  ن  أن أقرأ عناو م التفاصيل، ولكن اسمحوا لي  ة.  لن أقرأ عل واضحة جل

، 1946و  1940ة في فلسطين بين عامي األعمال التي اقترفتها القوات اليهود
ا  ن  انت اللجنة تتولى دراسة األوضاع في فلسطين.  هذه هي العناو عندما 

ا حضرات األعضاء المحترمين س، و س  …سيد الرئ ة القد اتدرائ "التحرش 
ال المندوب السامي"، "الهجوم على دائرة المهاجرة  جورج في القدس"، "محاولة اغت

ة في فلسطين اتب ضر "، "إطالق القنابل على رئاسة دائرة الشرطة"، "تدمير م
الدخل"، "قتل رجال الشرطة اإلنجليز"، "مهاجمة دار اإلذاعة"، "قذف دوائر 
ن  ال اللورد مو القنابل"، " محاولة قتل المندوب السامي وعقيلته"، "اغت ومة  الح

"، "مهاجمة  ك حديد فلسطين"، "قتل وزر الدولة البرطاني في الشرق األوس س
"، "نسف فندق الملك داود وقتل تسعين  ا الجنود البرطانيين"، "خطف الض
ارة شرطة"، "القتل  الجراح"، "إلقاء القنابل على س ة العشرات  شخصا وٕاصا

مة" فا عن طر المتفجرات"، "خطف قاض في المح هل  …الجملة في ح
مته رغم ما يتمتع ع  سمعتم خطف قاض من مح ه القضاة من حصانة في جم

ة"، "مهاجمة المدن والقر  أنحاء العالم، "إخراج القطارات عن الخطو الحديد
فن  عضها إلى تشرشل وٕاتلي و ة"، "المتفجرات في رسائل البرد"، وقد وجه  العر
وهررت مورسون وغيرهم من القادة البرطانيين.  هل سمعتم؟ رسائل مأل 

حيث تنفجر عند فتحهم لها. المتفجرات إلى ارزن،    هؤالء الساسة البرطانيين ال
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ة إلى فلسطين؟ فقبل عام واحد من ظهور  وتسألون    ، لم دخلت الجيوش العر
انت الخط  انت األمور تسير على هذا النحو هناك، و سمى بدولة إسرائيل،  ما 

قبل القضا تعد هنا في األمم المتحدة، وٕاني ألتساءل ا، وتقبل ، هل  ة في أمر
ات المتحدة تحت سمع  اقتراف مثل هذه الجرائم في الوال السلطات المسؤولة فيها، 

صرها. ة العامة و ا صره، أو تحت سمع الن   النائب العام و

طل على إحد    ة"، وهو االسم الذ  ونشر "صندوق المقاومة الفلسطين
ع عشر من  ة، إعالنا في الرا فة 1947مايو عام المنظمات الصهيون ، في صح

ة، هذا نصه: فة أمر ما تعرفون صح ورك بوست"، وهي    "النيو

ه سجناً    ل يوم تنسفون ف اً  "وفي  اً  ، أو تدمرون قطاراً برطان  برطان
أجزائه متطايرة في الهواء، أو تسلبون مصرفاً  عثون  اً  وت ، أو تطلقون نيران برطان

ا فرحاً بنادقكم أو قنابلكم على البر  وطراً  طانيين ترقص أفئدة اليهود في أمر
أنهم في عيد".   و

ات المتحدة؟ لعل هذا هو السبب في أن عدد    اد الوال وأنتم تعرفون أع
ام، إذ لم تعد هناك قنابل  ات المتحدة قد تناقص في هذه األ اد في الوال األع

عض األ ة.  ولكننا نحب أن نر  أتي تقذف على المصارف البرطان اد، حتى  ع
سر في أذني شيئاً  ا في األمم المتحدة، ف ، ال يرغب زميلي المحترم ممثل برطان

  في تسجيله.
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هذا مصدر آخر، من مصادر الثقة.  إننا ال نلقي القول على عواهنه.    
ة قد قدمتها في يوليو عام  ومة االنتداب البرطان انت ح فلدينا سجالت موثوقة، 

  لمتحدة.إلى األمم ا 1947

ة الحرب    رة تلقي مسؤول قة، في سجالت األمم المتحدة.  إنها مذ هذه وث
اشرة صورة م رة ما نصه: في فلسطين،    ، على عوات اليهود فيها تقول المذ

ة عام    ة في فلسطين منذ بدا لنفسها الح  1945"ادعت الطائفة اليهود
ه حم اسي، تدعمها ف الت منظمة من القتل الصرح في ارتكاب اإلرهاب الس

والخروج على القوانين وأعمال التدمير، وهي تزعم في ادعائها هذا، أنه مهما 
سمح  قها، فمن الواجب أن ال  انت األهداف التي تعمل هذه الحمالت على تحق

ة إلى فلسطين". ة، والهجرة اليهود الوقوف في وجه الدولة اليهود  أل شيء 

قة من وثائ األمم ا ة، التي  لمتحدةهذه وث ة المنتد ، قدمتها الدولة البرطان
أعمال اإلرهاب،  ام  تقول أن اليهود قد ادعوا ألنفسهم الح في إعالن الحرب، والق
ل هذا،  ة.  ومع  ع الوقوف في طر إقامتهم للدولة اليهود ستط وأن ال شيء 

اب  تجد السيدة ماير في نفسها الجرأة على أن تأتي إلى هنا لتتساءل عن األس
م الح في  م تدعون ألنفس ة إلى دخول فلسطين.  إن التي دعت الجيوش العر
أعمال اإلرهاب، وفي قتل الناس من شيوخ وأطفال، وتدمير المنشآت،  ام  الق
ة التي تضم القنابل إلى الوزراء البرطانيين في لندن، ثم  وٕارسال الرسائل البرد
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أن  ة  تدخل إلى فلسطين لتمأل الفراغ الذ خلفه انتهاء ال تسمحون للجيوش العر
  إنها مهزلة المهازل. االنتداب البرطاني ولتعيد األمن والنظام إلى البالد.  حقاً 

ومة    ة هذه المرة، ال في سجالت الح وهناك في السجالت اإلسرائيل
ش إسرائيل  قة في سجالت الهاجاناه، ج د هذا.  إنها وث ة، ما يؤ البرطان

امها.  إن الهاجاناه تطلب ال عد ق شها الرسمي  ام إسرائيل، وج الرسمي قبل ق
معارضة العرب، واهتمام بوجودهم، وذلك في  ة دون اكتراث  إقامة الدولة اليهود
رة مقدمة من  ة قدمتها إلى لجنة األمم المتحدة هذه المرة.  إنها مذ رة رسم مذ

  علنت فيها ما يلي:الهاجاناه إلى لجنة األمم المتحدة، وقد أ 

ماً  …"   ة تنظ س ثمة من شك في تفوق القوات اليهود اً ل  ، وتدر
طاً  ة،  وتخط الحل الصهيوني في إقامة الدولة اليهود نتم تقبلون  ومعدات.  وٕاذا 

م، أن ال  ل ما نرجوه من م عاجزن عن فرضه، ف وال ترغبون أو تجدون أنفس
قه وت   نفيذه".تتدخلوا، ونحن قادرون على تحق

ست هذه لغة الحرب؟ إنها موجهة إلى األمم المتحدة.  ومع ذلك    أو ل
ة دخلت إلى فلسطين  فإن السيدة ماير، تأتي إلى هنا، لتقول أن الجيوش العر
لة الالجئين.  فأنتم تقتلون الناس، وتهاجمون  وٕان دخولها، هو الذ خل مش

شوفة، وتخرجون أهلها من الب ة قراهم العزالء الم الد، وعندما تدخل الجيوش العر
م  ة العامة لألمم المتحدة لقرار التقس عد ستة أشهر من اتخاذ الجمع إلى فلسطين 
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انت السبب في 1947في عام  ، تفدون إلى هنا، لتقرروا أن هذه الجيوش 
م، وأسلحتكم النارة  قنابلكم ومدافع نتم تصنعونه  المأساة.  تر ما الذ 

م، الذين خلقتم المأساة وأثرتموها.والتدمير؟ إن   م أنتم وحد

اسة    ة.  إنها س ة حتى النها انت مجزرة مخططة ومدروسة من البدا
ة  ح الشعب الفلسطيني.  وأنتم تعرفون أن الدولة اليهود إسرائيل، التي خططت لذ

مت على أساس ضمها ألرعمائة وخمسين ألفا من اليهود ومثلهم من العرب.   قد أق
ة في الواقع.  ولكن ما وم ة الجنس ة في االسم، إذ أنها ثنائ ثل هذه الدولة، يهود

ة في الواقع؟ إن السبيل هو القضاء على  لها إلى دولة يهود السبيل إلى تحو
ح  حا منظما.  و"الذ حهم، ذ األرعمائة والخمسين ألفا من العرب، عن طر ذ

ستعملته، وٕانما هو تعبير استخدمه المدروس المنظم"، تعبير لم أكن أنا الذ ا
قة تلقي ضوءاً  وتبين أن  وواضحاً  صرحاً  اإلسرائيليون أنفسهم، ولد هنا وث

استها. جزء ال يتجزأ من س ح المدروسة المنظمة"،    إسرائيل قد استخدمت "المذا

تاب "جند مع العرب"    ونحن نعثر في الصفحة الواحدة والثمانين من 
ة، وهي قصة تجمع بين دفتيها الطرافة واألسى على القصة الطرفة   …التال

ش العري األردني من البرطانيين يزور في    ا الج ار ض ان أحد 
سمبر عام  ة اإلنجليز في فلسطين.  وقد شهد 1947شهر د ام األلو ، أحد ح

. عمل تحت إمرة الحاكم اإلنجليز  ،   المقابلة، قائمقام يهود
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ذا تضم القصة ال   ةوه ات التال الحاكم البرطاني، والضا  …شخص
حضرون معاً  انوا  ، و ، والقائمقام اليهود تيل.   اإلنجليز إحد حفالت الكو

شرون معاً  ان الثالثة  ، ولنر اآلن ما وقع في الحفلة، وما دار بها من نقاش.  
م فلس ام، مشروعها لتقس انت األمم المتحدة قد نشرت قبل أ طين.  في المساء، و

ة  انت الدولة اليهود ، عما إذا  سأل القائمقام اليهود وراح الضا البرطاني 
قة الواقعة، وهي أن عدد  ة، من جراء الحق المقترحة ستواجه المصاعب الداخل

ون معادالً  ان اليهود فيها س ان العرب.  حقاً  الس ان السؤال في  لعدد الس
اء.  فقد راح الضا الب سأل الموظف اليهود قائالً منتهى الذ "وماذا  رطاني 

ون مصير العرب في فلسطين؟ وماذا تعتزمون أن تفعلوا بهم؟" هذه هي  س
تور  ان الد ما  م  ر انت تواجه اليهود.  وأر هنا أن أذ لة الهائلة التي  المش

تور وايزمن في عام  ه إلى الد ت "وحتى لو تحققت  …، إذ قال1917زاكر قد 
فة".افة م لة مخ ان العرب يؤلفون مش ظل هناك الس  شروعاتنا، فس

ل ما فيها من قوة في عام    لة  ، عندما واجهت 1947وقد ظهرت هذه المش
ة وجود أرعمائة وخمسين ألفاً  الدولة  الدولة اليهود سمى  ما  من عرب فلسطين، ف

ساوون عدد اليهود فيها.  وقد رد القائمقام الي ة، وهم  ، وفي رده اليهود هود
له.  إن فيها آثار  ا الموضوع  ة وعن خفا الكثير من الكشف عن خط الصهيون

لها.   المأساة 
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؟ إنه قال ما نصه.. "ال.. ال".. هذا    تر ما الذ قاله القائمقام اليهود
لة العرب الهائلة،  ة إلى مش النس  ، اع األول عند القائمقام اليهود هو االنط

عدد من المجازر داخل الدولة ال ام  ن أن تحل.  فالق م لة  ة.. هذه مش يهود
ان  ن أن يؤد إلى الخالص منهم.  هل سمعتم؟  إنه  م ة،  المدروسة والمحسو

ومة االنتداب.  متحضراً  موظفاً  ة، في سلك اإلدارة في ح فة عال عمل في وظ  ،
عض …ومع ذلك فقد قال ام ب في الق لة، إذ  المجازر  "إنها ال تؤلف مش

ه هذه المجازر  عرف ما تعن لنا  ة والمدروسة للخالص منهم".  و المحسو
م صورة منها، ألظهر لكم، لم طرد  المدروسة.  ولكن اسمحوا لي أن أعرض عل

اة اللجوء والتشرد في طأهل فلس شوا ح ع ارهم، ولم أخرجوا من وطنهم ل ين من د
ال م،  رغم من هذا السرد المرعب للقصة التي البالد المجاورة.  وٕاني ألطلب إل

م، مدة أطول. م أن تعيروني أسماع   تلوتها على مسامع

ة، إذ 1948ففي العاشر من إبرل عام    ، وهذا تارخ في منتهى األهم
ة إلى فلسطين بنحو من شهرن، هاجم  أنه سب موعد دخول الجيوش العر

اسين في ضواحي مدينة القد س.  وجمع الجنود اليهود الصهيونيون قرة دير 
اء  ل ما فيها من أش عدون ستمائة إنسان، ونهبوا  ان القرة الذين  ة س غالب
اههم إلى النهب اإلنساني، فقتلوا الرجال، والنساء  انت مة، ثم تحولوا  ذات ق
ح اليهود في القرة نحوا من مائتين  واألطفال، دون رحمة أو إشفاق.  وقد ذ

اثنتان وخمسون من األمهات الالئي يرضعن أطفالهن،  وخمسين شخصا، بينهم



  
  
  
  
  
  
  
 

801

قر اليهود  ، وخمس وعشرون من الحوامل، الالئي  وستون امرأة وفتاة أخر
ة، ومزق الصهيونيون جثث األطفال على مرأ من  منتهى الوحش طونهن 
ه في جب في القرة.   أمهاتهم، وقذفوا بنحو من مائة وخمسين جثة أنزلوا بها التشو

ا هذه المجزرة، وعندما وح ة ضحا ين رؤ ة بين الناس و الت القوات الصهيون
الة  طلب المسيو جاك رنر مندوب منظمة الصليب األحمر الدولي، اإلذن من الو

ه يوماً  ه إل الة ذها ان، أخرت الو معاينة الم ة،  ح للقتلة فرصة  امالً  اليهود لتت
  اإلعفاء على آثار جرائمهم.

ما قلت مندوب الصليب األحمر الدولي، وقد تحدث ا   لمسيو رنر، وهو 
اإلضافة إلى  ان في منتهى الفظاعة.  ف ر أن الوضع  عن حقائ الحادث، فذ
عثرة بين أنقاض البيوت  ، م انت هناك جثث أخر الجثث التي ألقيت في الجب، 

ست إال واحدة من المجازر ال   المدمرة. مدروسة وال رب في أن هذه المجزرة، ل
، والتي قصد منها الخالص من هذه  ة، التي أشار إليها القائمقام اليهود المحسو

ة. لة العرب في الدولة اليهود لة الهائلة وهي مش   المش

اسين موضوعاً    انت مجزرة دير  نبي  و حث والدرس األستاذ تو ال طرقه 
ة" ه "دراسة تارخ تا   …عنها فقال المؤرخ العالمي المشهور، الذ تحدث في 

"وال رب في أن األعمال الشررة التي ارتكبها اليهود الصهيونيون ضد   
الجرائم التي ارتكبها النازون ضد اليهود". ن أن تضاهى  م   عرب فلسطين، 
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ه جرائم النازين نبي بين  أسمعتم؟ إنها تش .  هذه هي المقارنة التي عقدها تو
ة والنازة.  إنها إدانة أص نبي المؤرخ المشهور، وقد سجلها تارخ الصهيون درها تو

ة نبي  …القرن العشرن، معادال بين النازة والصهيون فقد مضى األستاذ تو
  …قول

اسين في التاسع من    "وقعت مجزرة الرجال والنساء واألطفال في دير 
اسين في  …1948أبرل عام  ة الدم العري الذ سفك في دير  وتقع مسؤول

، على عات االرجون، أما طرد العرب الجماعي 1948ن أبرل عام التاسع م
لها".1948عد الخامس عشر من مايو عام  هذا هو   ، فتقع على إسرائيل 

نبي صاحب العقل الالمع في المملكة المتحدة،  م الذ أصدره األستاذ تو الح
أسره.  وٕاني ألعتقد أن هذه اإلدانة أهم عل ى الصعيد والذ وجهه إلى العالم 

ة  العالمي، من القرارات التي تصدر عن اجتماعات ضخمة لوزارة الخارج
ة.   البرطان

ة    ل العنف في تجرمه لألعمال اإلرهاب ضا  فا أ نبي عن ان األستاذ تو و
ين سفير إسرائيل في  ة قبل وقت قصير، أثناء الحوار الذ دار بينه و الصهيون

ة في الواحد والثالثين من ندا في ندوة جامعة ماجيل في مد ينة مونترال الكند
  .…، إذ قال1961يناير عام 



  
  
  
  
  
  
  
 

803

انت تسير على خطة        ما اقترفه األلمان، هو أن جرائمهم،  رهه ف "وما ن
ل ما  م.  و منتهى القسوة، وعن ساب قصد وتصم موضوعة ومدروسة، نفذت 

اق ع قت تمام االنط وات قلى ما اقترفه أخشاه أن تكون هذه النقا  قد انط
  إسرائيل المسلحة".

قول، أننا لم نأت إلى هنا لننشر آراء المؤرخين،  وان        ون هناك من  وقد 
س إال  ما وٕاننا نعرف أن التارخ ل هذه اآلراء عرضه للنقاش والحوار، ال س

اساً  ين مختلف االتجاهات والميول.  ولكن انع اين بين  آراء مختلف الناس، و  للت
ة.  أجل  مة إسرائيل ضا موضوع النقاش في مح انت أ اسين.   قصة دير 
م الذ أصدرته هذه  ة.  تر ما هو ح ة في هذه القض مة إسرائيل نظرات مح
ع،  الط ينهم  ة؟ جرت عادة الناطقين بلسان سلطات إسرائيل، و مة في القض المح

اسين واالعتر  اف بهولها، ونسبتها إلى السيدة ماير، على التبرؤ من جرمة دير 
.  وهذا هو  نفذتها قواتها المسلحة و المتطرفين.  أن إسرائيل هي التي اقترفتها

مة إسرائيل عون ةالقرار الذ صدر عن مح ستط عض الناس، الذين  .  فهنا 
ة قة مرة واحدة على األقل، وفي مناس ة  قول الحق ، فهناك أو أكثر من مناس

قات من الطهر في ا لعنصر اإلنساني، سواء أكان هذا العنصر من اإلسرائيليين أو
ة مة اإلسرائيل ة إلى مجزرة ديراسين،  أم من غيرهم . وهذا هو قرار المح النس

ان مسؤوال عن  وفمان، وهو ضا إسرائيلي  ة التي رفعها  وذلك في القض
ض.  إنه ضا ع التعو طالبها فيها  ومة إسرائيل،  ر المجزرة، على ح س
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طالبها  ومته  ة على ح اسين، ورفع قض إسرائيلي  أسهم في مجزرة دير 
ض.  وقد تعم ، وتوصلت الى قالتعو ل التعم ة  حث القض مة في  ت  المح

قولها   ..…القرار التالي الذ أعلنته 

ة اإلسرائيلي هو الذ        أن وزر الحر مة تمام االقتناع  "واقتنعت المح
ع ة  موجهة ضد العرب ".أصدر أمره  عمل اسين،  ة دير    مل

من أعمال المتطرفين أو  ومن هذا يتبين أن المجزرة، لم تكن عمالً       
ات  جزء من العمل ة اإلسرائيلي  أمر من وزر الحر المنشقين.  وانما تمت 
ة  مة الذ ال بد وأن اطره هنا غا رة ضد العرب.   وهذا هو قرار المح العس

ة  التي تعقد جلساتها في وطني اإلطر  مة اإلسرائيل اء.  أجل إنني اطر  المح
قة التي اشعر من واجبي أن أعترف  . ومع ذلك فإنها تقول الحق وعلى ترة بالد

ا انبها هنا أ مصدرها، وأن أرفض أكاذيب السيدة ماير عندما تستهدف  ن 
  التضليل.

حث إلى حادث آخر، إل       ال اب التي دعت إلى واآلن لننتقل  ضاح األس
ع عشر من مايو عام  عة إلى فلسطين في الرا ة الس .  1948دخول الجيوش العر

ه بين الفرقين، أ العرب واليهود في  اتفاق خطي تم  الوصول إل انه يتصل 
افا، وهو من طراز االتفاق الذ تدعون العرب  تب حاكم اللواء البرطاني في  م

حث في نتيجة إول واليهود إلى الوص ه اآلن  عن طر التفاوض.  واآلن لن ل
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هود، فقد  افا من عرب و ان  ه بين س هذا االتفاق المحلي الذ تم الوصول إل
، ووضع اتفاق  افا مدينة مفتوحة، ال تجوز مهاجمتها  تم االتفاق على إعالن

تب حاكم اللواء.  و  ه في م ع عل لكن خطي خاص بهذا  الموضوع تم التوق
ة  افا، مدينة مفتوحة، فإن القوات اإلسرائيل الرغم من هذا االتفاق الذ أعلن مدينة 

ة منها. عد انسحاب القوات البرطان تب جون   ما لبثت أن هاجمتها  وقد 
اً  ن صهيون ، ومن أصحاب المؤلفات مشي، وهو من أبرز اليهود وان لم 

عة ال ه "األعمدة الس تا ة"، وهو الكتاب الذ ضمنه، والدراسات، في  متهاو
ان مع الجنود هذا الجانب أو ذاك، ما  ات فلسطين، إذ  مشاهداته أثناء اضطرا

ار ثالث بوصات وهي   .…نصه "وقد بدأ القصف بإطالق مدافع الهاون من ع
ع، في أثناء الغارة التي  ضعة أساب ان اليهود قد استولوا عليها منذ  المدافع التي 

طا وأرعة من الجنود.  وقد  قاموا بها انها ضا رات والتي قتلوا إ على أحد المعس
اقون منهم، وهم  افا، وشرع ال أحدث القصف المدفعي موجة من الفزع بين عرب 

غادرون المدينة براً  حراً  يتجاوزون عشرن ألفا،  ة في.  و دأت القوات اليهود  و
اً  نهب  المدينة اً  ، نه دأ الجنود جماع ة بنهب .  و ان في البدا األرجون الش

ات، ولكنهم سرعان ما تخلوا عن هذا التمييز  قاتهم من الفت س والحلي، لصد لمال
اتهم ن نقله من أثاث وسجاد وصور،  في منهو م افا ما  ،  وأخذوا ينقلون من 

ة، ومجوهرات وزخارف ه. ، وأدوات صين   ، وأدوات بيت
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ذا نهبت األجزاء المحتلة       افا، وسرعان ما ظهرت إحد المظاهر  وه من 
شع صورها.  فقد حطم اليهود ما رة المألوفة في  أ ه.   العس عوا نقله ونه ستط لم 

ة".ولح  انو والستائر واألضواء الكهر النوافذ أجهزت الب   الدمار 

ل         ، يرو  ان يهود مشي.  انه شاهد ع هل سمعتم؟ هذه أقوال  جون 
افا.ما وقع    في 

ة، من فوق المنبر في األمم المتحدة، قلت         وعندما تحدثت في المرة الماض
ستعملون  ل شيء، حتى مالعقنا.  اجل إن اإلسرائيليين  ستعملون  إن اليهود 
عض األعضاء عندما  قلت هذا، وقد  حتى مالعقنا في فلسطين.  وقد ابتسم 

ارة مجازاً  خيل إليهم إنني أستعمل هذا التعبير  . أجل خيل إليهم أنني أقول هذه الع
ه شيئا آخر.  أل ل عني  مشي ان اليهود نهبوا  م سمعتم اآلن من جون  لكن

ل شيء من  س البنات،  وأدوات الخزف والطبخ  و شيء، حتى السجاد ومال
اد الهدم واإلرهاب  م انوا من الجنود الذين يدينون  ة، وان ناهبيها  البيوت العر

ة الى وس اب دخول الجيوش العر سألنا هنا عن أس فك الدماء.  ومع ذلك من 
ع عشر من مايو عام    . هذا هو الرد على هذا السؤال.1948فلسطين في الرا

ه.         افا، هناك مرجع آخر أمامي، ال بد أن أشير إل ولنعد اآلن إلى قصة 
ة في التقدم داخل م قول: "وشرعت القوات اليهود ين انه  أنها س فا، و دينة ح

اسين.   صرخون دير  فرون من المدينة فزعين، وهم  تشطر الزدة، وأخذ  العرب 
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انوا  ولم يب عري واحد  في بلدة صفد في شمالي فلسطين من أهلها الذين 
ة الهجرة عدون أرعة عشر ألفاً  س إال من بدا عد ست ساعات ل ، وذلك 

ة". م بيجين، تعرفون مصدر ه أو  الجماع تاب "الثورة" لمناح ارة؟  إنه  ذه الع
قول: أن  م االرجوني بين اإلسرائيليين.  انه  اإلرهابي اليهود المعروف والزع
صف  ين تشطر الزدة.  انه  فا وٕانها س ة أخذت تتقدم في مدينة ح القوات اليهود

الزدة وال رب في إن ين،  الس صف  ة الذ  ا اإلرهاب اليهود هذه  ضحا
ة لشعب فلسطين. ه الهجرة  الجماع ل الذ تمت ف   الصورة تعرض الش

ة        ولدينا مصدر آخر.  انه من جماعة الهاجانا.  فقد ألقت القوات اليهود
منشورات من الطائرات في الجليل األعلى، وأعلن قائد الهاجانا في السادس عشر 

ادة الج عته ق ش النظامي اإلسرائيلي، ووزعته من مايو في هذا المنشور الذ ط
ة وما يلي:   الطائرات اإلسرائيل

ع من ال يرغبون  في هذه        "ولهذا  فأنا أعلن في هذا البالغ، أن على جم
غادروا أماكنهم مع نسائهم وأطفالهم حوا في نجوة من الخطر.   الحرب أن  ص ، ل

س ثمة من سبب   فالحرب التي تخوضها ستكون حرا ال رحمة فيها وال شفقة. ول
م إلى الخطر". م إلى تعرض أنفس   يدعو
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ة في مدينة القدس أن        العر بر الصوت الذ تستخدمه الهاجانا  وراح م
عد ظهر  غادروا المنطقة قبل الخامسة والرع من  ان العرب أن  ع الس على جم

  ، وهذا نص اإلعالن :1948الخامس عشر من مايو عام 

.  امضوا "وأشفقو        م وأطفالكم، واخرجوا بهم من الحمام الدمو ا على نسائ
عيداً  م.  وأما إذا آثرتم   بهم  عن طر أرحا قبل أن تقفل هذه الطر في وجوه
قاء، ف مإال م  ن ارثة". تعرضون أنفس   إلى 

ست هذه دعوة موجهة إلى الالجئين  للخروج من البالد؟  أما إذا شاء       أو ل
ة إلرسال هؤالء  الالجئون من أهل فلسطين، أن  يوجهوا الدعوة إلى الجامعة  العر

ة أرواحهم ، فان هذه الدعوة تعتبر جرمة في عرف إسرائيل  جيوش دولها لحما
  وشرعتها.

اتها في مدينة        ة قضت ح شرة أمر ستر، وهي م رت اآلنسة بيرتا ف وقد ذ
تابها "قدسنا"، أن القا ان القدس، في  انوا يوجهون اإلنذارات إلى س دة اليهود 

قولون فيها:"وما لم تغادروا بيوتكم، فان  ة المجاورة، وهم   القدس والقر العر
ة  ادة اإلسرائيل م".  هذه هي الدعوة التي وجهتها الق اسين ينتظر مصير أهل دير 

ة، الممتازة، التي ال تع تبر متحيزة، أو المسلحة، وقد نقلتها هذه السيدة األمر
مواطنة هادئة آمنة في  إلى  تمت لها،  اتها  طرف في النزاع، والتي عاشت ح

  مدينة القدس.
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ش في فلسطين وقد غدا        ع ان  ارز،  وهناك شهادة أخر من يهود 
في إسرائيل.  انه ناثان شوفشي، وهو من طالئع المهاجرن اليهود  اآلن مواطناً 

ق صف حق قولإلى فلسطين،    .  ………هة ما وقع، 

وفي وسعنا نحن المستوطنون اليهود األول في فلسطين، الذين رأينا  ..."
عه  أنفسنا الطرقة التي فر  فيها العرب، من البالد، أن نعرض األسلوب الذ ات
عضهم على الفرار  اليهود في إرغام العرب على مغادرة  مدنهم وقراهم.  فقد أرغم 

استخدمت الخداع والكذب، والتضليل في الوعود المعسولة،   قوة السالح، بينما
افا والرملة  ما وقع في  في أن نستشهد  الفرار.  و عض اآلخر  في إقناع  ال
ا، وغيرهم من المدن  التي ال عد لها وال حصر، والتي طرد منها  ع وع ئر الس و

  أهلها العرب".

تب األب رالف ج       ، فقد  قة أخر ورمان في مجلة "اإلشارة"، وهي وهناك وث
ة مستقلة ذات ان ة أمر اثول بنظرتها تشار على الصعيد القومي، وتتميز مجلة 

ة ة في  الموضوع ة التي تفتقر إلى الموضوع ، خالفا لعدد من الصحف األمر
قول صورة ..وجهة نظرها واتجاهاتها  سب للنازين أن لجأوا إلى اإلرهاب  ."لم 

قاً  ةً أكثر قسو  ة".  هذا  وتعم حة قب عه اإلسرائيليون في مذ من اإلرهاب الذ ات
ة  اثول تب في مجلة "اإلشارة"، وهي مجلة  هو األب رالف جورمان وهو 
ة على الصعيد القومي.  وٕانني ألعرض هذا المرجع على أنظار الوفد  أمر

ن من ذلك د ه إذا أراد، وٕاذا تم نف قرأه، و ه.اإلسرائيلي ل   ون تضليل أو تشو
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مز"        ورك تا فة "النيو م قائمة نشرتها صح وأخيرا، أود أن أعرض عل
ل من  ة قبل أمد طو ة التي احتلتها القوات اإلسرائيل أسماء المدن والقر العر
، التي تقع ضمن  عضها من المدن والقر ة إلى فلسطين، و دخول الجيوش العر

ة وفقا لمش م.الدولة العر   روع التقس

ة، ... وأنا ال أهدف من هذا إلى قول شيء معين       فانتم تعرفون أهدافنا القوم
ة العامة، عارضا  قة موقفنا.  لكنني أود أن أناقش ضمن حدود قرار الجمع وحق
مز وهي تظهر القر والمدن التي احتلتها  ورك تا فة النيو قائمة نشرتها صح

ة ة إلى ، قبل أ القوات اإلسرائيل لة من دخول الجيوش العر ع وأشهر طو ساب
مز" ورك تا فة "النيو   ...أرض فلسطين.  وهذه القائمة مستقاة من صح

سمبر عام   21احتلتها اليهود في ...  قزازة   .1947د

  .1948فبراير عام    16احتلها اليهود في    ...سعسع

  .1948مارس عام  1احتلها اليهود في  ...  هسلم

  .1948مارس عام  6احتلها اليهود في  ...س  بير عد

نة     .1948مارس عام  13احتلها اليهود في   …فر 

  .1948إبرل عام  4احتلها اليهود في  …القسطل   
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اسين    .1948أبرل عام  10احتلها اليهود في  …دير 

  .1948إبرل عام   15احتلها اليهود في   …اللجون  

  .1948إبرل عام   17 احتلها اليهود في  …سارس  

  .1948إبرل عام  20احتلها اليهود في     … طبرا

فا   .1948برل عام  22احتلها اليهود في       …ح

  .1948إبرل عام  25احتلها اليهود في     …القدس

  .1948إبرل عام  26احتلها اليهود في    …افا

ا   .1948إبرل عام  27احتلها اليهود في      …ع

  .1948مايو   1وقد احتل اليهود مناط أخر فيها  …القدس

  .1948إبرل  عام  7احتلها  اليهود في   …صفد

سان   .1948إبرل عام   9احتلها اليهود في   …ب
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ع         ومن هذا يبدو أن اليهود قد احتلت هذه المدن والقر قبل أشهر وأساب
فة ا قا ألقوال صح ة، ط لة من دخول  الجيوش العر مز وهي طو ورك تا لنيو

ما تعرفون. ة  فة غير عر   صح

قل وثوقاً        لها.   إنها أقوال   وهنا مصدر آخر، ال  عن هذه المصادر 
ع  صدرت عفواً  قت الرا ة وفي فترة محددة س ات المتحدة األمر عن وفد الوال

انت من اللحظات النادرة التي تميز بها العقل األم1948عشر من مايو  ي ، و ر
مة والتعقل.  أجل  الح لة،  ة طيلة هذه المدة  الطو ة الفلسطين في معالجة القض

ي في مجلس األمن، وقد جاء فيها ما يلي:  ان الممثل األمر   أنها فقرة من ب

ة العامة       ان قد اتضح أن قرار  الجمع م  _ "ولما  المقصود هنا قرار التقس
ة، وان مجلس عسير بل ومستحيل عل _ 1947لعام  الوسائل السلم ى التنفيذ  

ا  س على استعداد  لتنفيذه، فان في وسع المجلس أن يوصي بإقامة وصا األمن ل
ا".   مؤقتة على فلسطين تحت اشرف مجلس الوصا

مة والتعقل، التي ندر وجودها        انت هذه لحظة قصيرة من لحظات الح
ات المتحدة للمش ةفي  تارخ  معالجة الوال ، إذ أبلغت مجلس األمن   لة الفلسطين

الوسائل السلم ن تنفيذه إال أن قرار األمم المتحدة متعذر على التنفيذ  م ة، وال 
عن طر سفك الماء واإلرهاب والتدمير والحرق، وغير ذلك من األعمال التي 

ع عشر  من مايو عام تاقترف ل.  وقد طلبت  1948ها إسرائيل قبل الرا بوقت طو
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ن  م ة على فلسطين ألنها رأت أن هذا القرار ال  ات المتحدة فرض الوصا الوال
الوسائل السلم ة، وان إسرائيل تعمل على تنفيذه عن طر قواتها تنفيذه 

انت قد تقدمت، ووجهت رسالة إلى مجلس  ة  المسلحة.ولكن القوات اإلسرائيل
انت هذه هي الوسيلة الوحي دة التي اعتقدت أن في وسعها األمن  تبلغه بتقدمها، و

ة، ة.  وقد رفضت في رسالتها الوصا أكدت و  أن تتهرب فيها من مجلس الوصا
ة،  وأعلنت إصرارها  أن قواتها المسلحة قادرة على أن تهزم  اقتراح فرض الوصا

ة.  وقد مضت قدماً  في تنفيذ مخططها،  على المضي في إقامة الدولة اليهود
أقوال وف ه  ة في مجلس األمن في تلك دون أن تأ ات المتحدة األمر د الوال

ام، وعندما مضت في هذا ال عة أن واجبها عاأل ة الس مل، وجدت الجيوش العر
نت هذه الجيوش  ن إنقاذه منها.  وقد تم م يدعوها إلى دخول  فلسطين إلنقاذ ما 

شون حتى يومنا هذ ع ضع مئات من األلوف من الناس الذين  ا.  وٕاذا من إنقاذ 
ا لهذا الشعب اليوم قا عود إلى دخول هذه  ان ثمة  ، فان الفضل في ذلك 

امل ادة الشعب  ن اإلسرائيليون من إ عة، التي لوال دخولها، لتم ، هالجيوش الس
لها إلى أنقاض من مخلفات التدمير واإلحراق. ل البالد    ومن تحو

ه       قة، ظهر في أقوال السيدة  وهنا البد لي من أن أشير إلى أخطر تشو للحق
قولها11ماير إلى هذه اللجنة.  فقد تحدثت عن الفقرة (   …) من القرار المعروف 

"ال تتحدث الفقرة عن ح الالجئين في العودة، وانما تتحدث عن احتمال       
  سماح إسرائيل لهم بها".
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لن السيدة ماير تحدثت في الصفحة نفسها من الخطاب عن ه       ذه الفقرة و
م". أنها "فقرة وحيدة من قرار قد   فوصفتها 

ون الحديث            الكفر والسخرة.  فعندما  ا لها من مهزلة حقا، تنط 
ون هذا الحديث في  ، أن  س من الضرور عن حقوق الالجئين في فقرة، فل

أكمله  ارهأو تاب  مجموعه، إذ أن  ح الالجئين في العودة إلى د م، فصل 
س إال.  أما القول  ه في فقرة واحدة ل ن النص عل م ساطة، و ح في منتهى ال
عد لها وجود،  م، فإنها القصد منه، أن هذه الفقرة لم  أنها فقرة وحيدة في قرار قد

ما، وهنا ال بد ات إذ أن القرار من القول أن األمم المتحدة ال تمثل مقبرة،  لي قد
ع الحقوق التي تنص عليها أو أضرحة ندفن فيها القرا مة، وندفن فيها جم رات القد

ان ثمة من قرار قد مات، فان هناك قرارا أقدم منه يجب أن  هذه القرارات.  وٕاذا 
انت حقوق الالجئين قد  1947موت، هو قرار عام  الذ أقام إسرائيل.  وٕاذا 

ه قد صدر في وقت أسب أ في عام   ماتت، ألن القرار الخاص 
ح محتماً …1947   ن األمم المتحدة.على إسرائيل أن تخرج م فأص

هذه هي فلسفة السيد ماير، وٕاني القول إنها تفتقر إلى الفلسفة.  بل هذا       
 . ل منط فتقر إلى    هو منط السيدة ماير، وٕاني ألقول أنه 

م المدهش  حقاً          ان  ة إلى هذه الفقرة.  فقو النس د ، أن تختلف األقوال 
اختلفت تفسيرات السيدة ماير وتعددت له.  فهي تتحدث أوال عن الصلح مع 
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ه  ارة "إسرائيل" لم ترد ف ان ثمة من تفسير لهذه الفقرة، فان ع إسرائيل، ولكن إذا 
  على اإلطالق، إذ نصت على ما يلي:

أمان فيها        ش  ارهم، والع يجب السماح لالجئين الراغبين في العودة إلى د
نمع    "…جيرانهم، بذلك في  أقرب موعد عملي مم

نت أيتها        ر لها.  وٕاذا  لها، أو ذ أهناك نص على إسرائيل في الفقرة 
ا  ما تشائين من تفسيرات لها،  فإن في وسعي أن أسألك،  السيدة تردين استن
لها؟  إنها ال تظهر فيها، إذ ال وجود لها على ارة  إسرائيل في الفقرة   أين ع

ارة الصلح مع إسرائيل، في الوقت الذ  ن لنا أن نستورد ع م يف  اإلطالق.  و
ل ما تقوله هو وجوب "السماح لالجئين  لها.  و ال وجود إلسرائيل في الفقرة 
سالم مع جيرانهم" ال مع "جاراتهم".  فالالجئون العرب  ش  ارهم والع العودة إلى د

سالم مع  شوا  ع جيرانهم ال مع سادتهم.  هذا هو نص الفقرة عودون إلى وطنهم ل
ة عشرة وهو واضح في سالم مع جيرانهم،  أما اآلن  ان عليهم  الحاد شوا  ع أن 

ادة غير  فرض نفسها سيدا على الالجئين، ولكن هذه الس فإن إسرائيل تود أن 
موجودة ال في نص الفقرة وال في روحها، ال في مبناها وال في معناها.  وٕاني 

عودوا إلى أل شون اآلن في إسرائيل، أن  ع اإلسرائيليين الذين  قول انه جدير 
ا وفرنسا واألرجنتين وغيرها  سالم مع جيرانهم في ألمان شوا  ع قة ل ارهم السا د

ارهم. شون في الساب في د ع انوا    من الدول المختلفة التي 
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ه السيدة ماير، ال هذا ولكن       صمد حقا، حتى على  التفسير التي تقدمت 
ر هنا ح الالجئين   ضوء االتفاقات التي عقدتها إسرائيل نفسها.  فإسرائيل، تن

،  في العودة.  لكن هذا س منحة من األمم المتحدة.  فنحن أصحاب الح ، ل الح
 ، ا ألن الح الى جانبنا.  إنه الح الذ خولناه هللا، وأقول هذا لكل من يؤمن 

عة.  إن هذا  الح وخولتناه الطب الطب ل من يؤمن  ة الى  النس عة وأقول هذا 
س منحة من األمم المتحدة.  فنحن شعب فلسطين، وفلسطين هي وطننا سواء  ل

م لم تمنحو  ه.  إن  ناأرادت إسرائيل أم لم ترد.  وقد أعلنا نحن حقنا واعترفتم انتم 
م.   أج م أ إنسان حقكم في وطن منح ، ولم  م إنسان ح هذا الح منح ل لم 

ه م لقضاء عيد الميالد  ف   ، إذ أن هذا هو حقكم. في العودة الى بالد

ومن هنا يتبين لكم أن األمم المتحدة لم تقم من إعالن ح العودة.  أن هذا       
س في وسعنا أن  س من ابتكارها وال من خلقها.  انه ح أصيل قائم، ول الح ل

ذن من  يدة ماير وهي تقول أن علينا أن نطلب اإلنجلس هنا، نستمع الى الس
ارنا . إسرائيل. ع العودة إلى د  .نا في فلسطين قبل وجود إسرائيل لكي نستط

ال من وجود إسرائيل، بل قبل قرون وقرون قبل أجل وجدنا فيها،  ألنها وطننا   أج
ون مستندا سب وجود إسرائيل، وعلى وجودها أن  الى  ، أن حقنا في الوجود 

عاً  ه قرار األمم المتحدة.  وأنا ال أعرض هنا موقفنا  وجودنا وتا عن له، وهذا  ما 
حقوق شعب فلسطين وٕارادته، إذ أن هذا الشعب  القومي، فوجود إسرائيل مشرو 

ال وقرون، وقرون. أج   موجود قبل وجود إسرائيل 
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قة.         عد.  إنها وثو وأمامي اآلن وث ما  قة إسرائيل بل سأحدثكم عنها ف
قة ع عنها،  وهذا هو نص الوث التوق   ..…ممثلها المخول 

انت لجنة التوفي لفلسطين "       ة في أن تحق في أسرع وقت  ولما  ، راغ
سمبر  ة العامة في الحاد عشر من د ن، األهداف المتوخاة من قرار الجمع مم

ة الى الالجئين، واحترم حقوقهم، وص1948عام  النس اإلضافة ،  انة ممتلكاتهم، 
ة وغيرها، فقد اقترحت على وفد إسرائيل، وعلى وفود الدول  م ا اإلقل الى القضا

قة، أساساً  ة، الملحقة بهذه الوث ط قة التخط ة، أن تكون الوث في مناقشات  العر
  اللجنة.

أن ما سيجر  ة على هذا  االقتراح"وقد وافقت الوفود المعن        ، مع تفهمها 
ادل في اآلراء من جانب اللجنة مع الطرفين المعنيين، سيؤثر على  من ت

ة الالزمة لتحقي األهداف المشار إليها أعاله". م   التعديالت اإلقل

ول لوزان، وقد وقعتها إسرائيل، من أجل         قة المعروفة ببروتو هذه هي الوث
حقوق  ع، وقد اعترف فيها  التوق الالجئين في العودة وفي وقعها وفدها المخول 

أن هذه الحقوق هي الهدف من المحادثات. ما اعترف  ة ممتلكاتهم    حما

ة، لتحقي        وافقت إسرائيل على الدخول في محادثات مع لجنة التوفي الدول
ست  انة ممتلكاتهم.  أول ورة، وهي احترام حقوق الالجئين، وص هذه األهداف المذ

قة وقعتها إسرا ح الالجئين في العودة هذه وث س هذا اعترافا من إسرائيل  ئيل؟ ل
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ه  ، وقرأت  ه لجنة التوفي س هذا هو الهدف الذ أقرت  وفي ممتلكاتهم؟ أو ل
قة؟  ومع هذا فإن زميلنا المحترم عها على الوث ،  ، ممثل ليبيرا إسرائيل بتوق

اح أن نمضي قدما في الماضي قدما ف ي المفاوضات، قترح علينا في هذا الص
عد أن أفي ٍ  ن التفاوض على حقوق الالجئين  م يف  وسعك أن توضح لي  

س ثمة  ان هذا االعتراف قد وقع فعال، وقد وقع، فل اعترفت إسرائيل بها؟ وٕاذا 
ه،  انة الممتلكات أمن حاجة الى التفاوض عل ن حقوق الالجئين في العودة وص

ه إسرائيل وأقرته بختمها ،  هدف وافقت عل عها، أجل أقرته مع لجنة التوفي وتوق
عد أرعة عشر عاماً  قوم في هذه القاعة  ، أحد أصدقائنا،  من  ومع ذلك نر

قترح ،ألن اقتراحه يواف اسرائيل أن التفاوض على حقوق الالجئين  إقرار إسرائيل ف
س في وسعنا أن  ن هذه الحقوق .إ ، ال تقبل النقاش والتفاوض، ول ، أيها الصدي

عها، وأن  ر توق نتفاوض  عليها، فقد قبلتها إسرائيل، وٕاذا شاءت هي اآلن أن تن
ست حقوقاً  تقول ، أن  تتراجع عن موقفها، وأن ، فان الموضوع  حقوق الالجئين ل

ضحى  اتها وتغدو عودتنا متوقفة على أهوائها و مشيئة إسرائيل ورغ ح  ص له 
اإل ار والتراجع.  إن هذا الح قد قبل من واجبنا أن نتفاوض في ميدان حافل  ن

ه  1949في عام  تحت إشراف لجنة التوفي وأقرته إسرائيل ووقعت على إقرارها 
ن لنا أن نتفاوض  م يف  انة  ممتلكات الالجئين، ف ضرورة ص ما أقرت   ، ح

هذا.   على موضوع 
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رة التفاوض، أن هناك خالفاً       والنقاش  ، وأن الموضوع قابل للحواروتحمل ف
قبل الحوار والنقاش  ار، ولذا  فنحن نرفض التفاوض على شيء ال  والشك واإلن
ار، إن حقوقنا ال تقبل الجدل والحوار، فقد قبلت بها األمم المتحدة منذ عام  واإلن

عها، 1948 ما قبلت بها إسرائيل بتوق ن والحالة هذه أن تطلبوا إلينا ف،  م يف 
قبل الجدل وال فاوض ال؟  إن الت التفاوض عليها ، والنقاش حوارون إال على ما 

ينها قرارات األمم المتحدة، فال  ة المبدأ، و اء المقبولة من ناح والخالف، أما األش
قة الواقعة، وهي أن  ن التفاوض عليها، وهنا البد لي من أن أشير الى الحق م

د حقوق الالجئين، وقد أع ة ثمة قرار من األمم المتحدة يؤ ادت  المنطقة الدول
ح  ن  م يف  عد آخر، طيلة خمسة عشر عاما، ف ، عاما  تأكيد هذا الح

ير االسماء أن تجعلوا من هذا القرار موضوعا للتفاوض و  لنقاش؟ إن مجرد التف
جعل من قرارها موضوعا للنقاش. يجعل من  األمم المتحدة طرفا في ال تفاوض. و

س مثل هذا الموضوع إال تل ع سخرة أو ل م اك المواض ألمم المتحدة؟ ففي وسع
التفاوض في  ع التي سب لألمم المتحدة  أأن تطالبوا   موضوع إال تلك المواض

ان ثمة قرار أن حلتها ه إطالقاً  ، فإذا  ن التفاوض عل م .  ، فالحل موجود وال 
ا  التي  ون إال على القضا   .…عدتقرها األمم المتحدة لم إن التفاوض ال 

المعالجة، أن        وقد جرت عادة األمم المتحدة، عند تناولها أ موضوع 
ة أوال التفاوض على ما بينها من خالف، فإذا فشل  تطلب الى األطراف المعن
هذا االقتراح، وجدت األمم المتحدة نفسها مضطرة الى اتخاذ القرار، وأمامنا اآلن 
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نتنا أن  إن مجرد  .   نتفاوض على قرار قائمقرار األمم المتحدة، فهل في م
ير في هذا يجعل من لها طرفا في التفاوض، ولكن المنظمة  التف األمم المتحدة 

ست طرفاً  ة ل ن التفاوض على قرار. فالمشاكل التي لم تحل هي الدول م ، إذ 
ون موجوداً  التي يجر التفاوض عليها لة، فأن الحل  ة مش ، ، أما عندما تحل أ

الحل ال يخضع للتفاوض، وٕاال عرضنا األمم الموضوع، إن مل في ل  وهذا هو
ان البد من السخرة بهذه المنظمة، فإن من  لها للهزء والسخرة.  وٕاذا  المتحدة 
الواجب أن ال تصدر عن أعضاءها ووفودها، وٕانما يجب أن تصدر عن جهة 

ان لها في مبناها، وال تؤلف مج ست عضوا فيها، وال م موعة من أعضاء أخر ل
ة سب لألمم المتحدة أن حلتها.   طلبون التفاوض على قض

يراً        روا فيها، تف م أن تفهموا هذه النقطة تمام الفهم، وٕان تف  وٕاني ألرجو
قاً  رصيناً  رامة األمم المتحدة نفسها، أن نطلب التفاوض على  حرصاً  وعم على  

ادرة الى تنفيذ أ حل تضعه، ال قراراتها، إذ أن الواجب يدعو أعضاءها الى  الم
ه.   الى التفاوض عل

قة عندما تحدثت عن        ه ضخم للحق وقد أشارت السيدة ماير الى تشو
في  16.5، فقد زعمت أن أمالك الالجئين ال تؤلف أكثر من  ممتلكات الالجئين

طرة  إسرائيل، ومن السهل على المرء أن  المائة من األراضي الواقعة تحت س
ان الواقع يدعمها، تر من أين جاءت السيدة ماير  شاء من أرقام إذا  ر ما  يذ
أن  يف تسنى لها ، تصل الى هذا االستنتاج القائل  بهذه اإلحصاءات؟ و
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ون  في المائة 16.5ممتلكات الالجئين ال تعدو  ؟ تر لم هذا الرقم، ولما لم  
جئين ممتلكات في المناط أن لالتنف ؟ ولم لم  في المائة 20أو  17أو  15

يف وجدت السيدة في  المحتلة ه هذا الرقم؟ و ؟ ما هو  األساس الذ قام عل
في المائة؟ أمامي اآلن  16.5نفسها الجرأة لتزعم أن ممتلكات العرب ال تعدو 

سا لوزراء  ان رئ سها، و م السيدة ماير ورئ اعتراف من بن غورون نفسه، وهو زع
ر المصدر الذ استند انه اعترف موجزاً  إسرائيل سنوات عدة، ، وعندما أتحدث أذ

ه، أما عندما تتحدث السيدة ماير فال تستند الى أ مصدر، وٕانما تختل  إل
  األكاذيب.

ان بود أن تأتي        ، سجالت األمم المتحدة ووثائقها، و هذا هو مصدر
أرقام مستمدة من وثائقها   وسجالتها.     السيدة ماير الى األمم المتحدة 

عة عشرة من تقرر اللجنة        عة عشرة من تقرر اللجنة السا ففي الصفحة السا
فلسطين وهي لجنة من لجان األمم المتحدة، نص على أن بن  ة الخاصة  الدول

ملكون  نغورون قال للجنة أ في المائة من األرض وأن اليهود  94العرب 
  في المائة. 6ملكون 

في هذا الدليل إلظهارأال        ة السيدة ماير؟ أوال  ما  في هذا لتبديد أكذو
قة، وما لم تستند السيدة في  ه للحق في خطاب السيدة ماير من تضليل وتشو
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التها، فإن هذه  إحصاءاتها وأرقامها على تقارر لجان األمم المتحدة وو
عثون. ستظل  اإلحصاءات التي توردها   أكاذيب الى يوم ي

ة        النس لها  ادة، فقد بنت السيدة ماير قضيتها  وانتقل اآلن الى موضوع الس
ادة، وٕاني ألعرف أن هذه الحجة تستهو  الى ممتلكات الالجئين على حجة الس
ة  ل وفد من الوفود المشتر الدول األعضاء في األمم المتحدة، فقد التفتت الى 

ارات واضحة ع ة أ…في هذه القاعة، وراحت تسأله  ة داخل و تقبل تدخال في قض
تخص بالدك وحدها، وتقع ضمن صالحيتها؟ وأنا ال شك في أن الرد على هذا 

ون دائما السلب ست لها  السؤال س ة، اذ ل .  ولكن إسرائيل تفتقر إلى الصالح
ة الى ممتلكات الالجئين، وأنا ال أود الخوض النس ة  ة صالح قا في   أ عم

ة األردن المحترم قد نصوص القانون الدولي  ة، إذ أن وزر خارج في هذه القض
قوله القانون الدولي ، وقفة في هذا الموضوع , ولكنني  م ما  عرض على مسامع
قوله القانون الدولي الذ تجسده  األمم  م ما  أن  أعرض  على مسامع سأكتفي 

ل من في القاعة المتحدة وقراراتها  بل تدخالً هل تق…، فقد سألت السيدة ماير 
عا السلب لسبب واحد  ان الرد ط ادتها؟ و ة وفي س ات بالدك الداخل في صالح

س إال.   ل

ل دولة عضو في األمم المتحدة، هي تعبير عن        ة الى  النس ادة  فالس
ومة والشعب والدستور،  ادة، هي من خل الدولة، والح إرادة شعبها، إذ أن هذه الس

ة دو  ة الو فلكل ممثل هنا، أل لة من الدول، دستوره في بالده الذ وضعته الجمع
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استثناء إسرائيل.  إذ أن األمم المتحدة هي التي صاغت ة هناك  دستورها،  لها طن
اغة  ة ص س ثمة من دولة في األمم المتحدة، تولت المنظمة العالم ادتها، ول وس

ة ا ، 1947لعامة في عام دستورها إال إسرائيل التي صاغ لها دستورها، قرار الجمع
ه القرارات التي ال تعدو في العادة  ش ا صغيرا.  انه ال  تي وهذا القرار، يؤلف 

ضع  ة.  ولم فمجرد  ة والتنفيذ ات التشرع ضم الصالح امل  تيب  قرات، إنه 
ة،  ة والتنفيذ ات التشرع أخذ لنفسها الصالح سب لي أن رأيت األمم المتحدة 

، الذات وفي  في أ قرار ساب أنها دولة فوق دولة، إال في موضوع إسرائيل  و
م لعام  انها، وفي 1947قرار التقس , وقد سب للسيدة ماير، أن أعلنت هنا في ب

أن إسرائيل قد قبلت قرار  األمم المتحدة لعام    .1947هذه القاعة، 

القرار، فإنك وال رب قد قبلت       ا سيدة ماير قد قبلت  نت  القواعد وٕاذا 
ه الفصالن األوالن من ذلك القرار.   ة التي تضمنها الدستور الذ نص عل األساس
م الى  م نصوص هذين الفصلين.  وٕانما أود أن أوجه أنظار لن أتلو على مسامع

  فقرة واحدة في القسم (ج) من ذلك القرار، فقد قررت األمم المتحدة:

جب " إن الشرو التي تضمنها اإلعالن تع       ة للدولة، و تبر قوانين أساس
عترض  ، أو  أال يتعارض أ قانون أو نظام أو عمل رسمي مع هذه الشرو

حظر تغليب أ قانون أو نظام أو عمل رسمي عليها". ما    سبيلها، 
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انت صورة التشارع        ة العامة قد أبلغت إسرائيل، انه مهما  ذا فإن الجمع وه
ان ش ل األعمال التي تقوم بها، فإن أ تشرع يجب أال التي تتخذها، ومهما 

ة  التي يتحتم على دستور إسرائيل أن يتضمنها.   اد األساس يتغلب على الم
مين داخل  ة حقوق العرب المق ة لحما اف وفي هذه النصوص الجوهرة شرو 
س من ح إسرائيل أبدا أن تشرع أ قانون أو تتخذ  أ  ة ول الدولة اليهود

ر لحقوق الالجئين   اء، سواء أكان هذا اإلجراء إداراً إجر  ، يتن أم غير إدار
تعلب عليها.   و

قيود وشرو        تضح لكم من هذا أن دستور محدد  ادة  إسرائيل  ……و فس
قرار عام  نتم قد قبلتم  ة العامة، وٕاذا  ، 1947خاضعة لنصوص قرارات الجمع

اتكم، و  م قد قبلتم بتحديد صالح ادتكم، وتحتم فإن القيود تفرض على س قبلتم 
م المولود  ة  العامة، ألنها هي التي خلقتكم، إن قرارات الجمع م أن تلتزموا  عل

س في  1947الذ ولدته األمم المتحدة، وقرار عام  م، ول هو شهادة ميالد
م أن تتجاوز حدود هذه الشهادة أو تتحدوها.   وسع

ة الع       س من ح أ تشرع أو عمل وقد وقد نص قرار الجمع امة، على أن ل
س من ح أ تشرع أو عمل إسرائيلي  ة العامة، على أن ل نص قرار الجمع
ل عمل أو تشرع من  أن ينتكر لحقوق العرب في فلسطين.  انه ح دستور و

عتبر خروجاً  ل ما في على الدستور، وال دستوراً  جانب إسرائيل  س  .  وهذا ل
رت في فقرة الموضوع،  ة العامة تكتف بهذا الحد وتقف عنده، فقد ذ فالجمع
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وستضمن األمم المتحدة النصوص الواردة في "نفسه ما نصه:  من القرار  أخر 
ة  ن إدخال أ تغيير فيها دون موافقة الجمع م الفصلين األولين من اإلعالن، وال 

ل دولة  عضو في األمم المتحدة، أن تلفت  العامة لألمم المتحدة.  ومن ح 
ة العامة إلى أ انحراف .  وعلى  عن هذه الشروأو خطر إنحراف  نظر الجمع

ة  ات التي تراها مناس التوص ة العامة في مثل هذه الحالة، أن تتقدم  الجمع
  لمواجهة هذه الظروف.

ة العامة على حقوق شعب فلسطين؟ إنها تعهدت        إذن أو لم تنص الجمع
ة أن تكون هذ ل دولة من الدول األعضاء المشتر ضمانتها، وخولت  ه الحقوق 

ما حظرت  فيها، الح في أن تلفت نظرها الى أ انحراف عن هذه الحقوق، 
موافقة األمم المتحدة.  ومن  طرأ عليها من إسرائيل أو من غيرها إال  أ تعديل 

ل ما أصدرته إسرائيل من تشرعات عن ممتلك ات الالجئين هذا يتضح لكم أن 
ض وذلك ألنها تعتبر انتهاكا لقرار  اطلة، إذ أنها تنهار الى الحض ة و الغ
ة  اه الجمع ل دولة من الدول األعضاء أن تلفت انت ة العامة.  ومن واجب  الجمع
انة حقوق شعب  انحراف إسرائيل عن ص العامة الى أ انحراف أو خطر 

م وهذا هو حقنا.   فلسطين.  هذا هو واج

ادة فحسب، بل جاءت        ة العامة بتحديد  هذه الس تف قرار الجمع ولم 
عرف أن إسرائيل طرف في هذه االتفاقات التي  لكم  رة لها، و اتفاقات الهدنة من
ة من اتفاق الهدنة السورة  ة من المادة الثان وقعتها والتي تنص الفقرة الثان
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ة وهو اتفاق واحد منها عقد في ا ، على 1949لعشرن من يوليو عام اإلسرائيل
  ما يلي:

ة وحدها نصوص هذا االتفاق"،        اس رة ال الس ارات العس "وقد أملت االعت
قوة اتفاقات الهدنة، وتقول هذه االتفاقات  وقد قامت إسرائيل هناك على األرض 

ة، إذ أنها جاءت  اس ة س ة أهم س لنصوصها أ ارات نتيجة أن ل امالءات اإلعت
رةا رة  لعس انت اإلمالءات العس هي التي تفرضها، فإن إسرائيل ال تملك وٕاذا 

ما أن التشرع اإلسرائيلي الذ استخدم في سرقة ممتلكات  ادة،  ة س والحالة هذه أ
عتبر عمال يخالف روح اتفاقات الهدنة وميثاق األمم المتحدة.   الالجئين 

ة قرارات وأنا ال أعرب هنا عن رأيي الخاص، و        ٕانما أناقش الموضوع من زاو
ة الى المناط التي احتل النس ها إسرائيل تاألمم المتحدة.  تر ما الموقف 

م، فهذه المناط تحتلها  موجب مشروع التقس ة  والخارجة عن حدود الدولة اليهود
س  ة أثمرت فتحها لها، وعلى هذا األساس، فل ات حر إسرائيل نتيجة عمل

س من حقها أن تضع إلسرائيل ف ة ول ات قانون ة صالح ي هذه المناط أ
ضا الى منطقة القدس،  م.  ونعود أ تشرعات للمناط الخارجة عن حدود التقس

ة الفقه القانوني  وٕانمانا أنا ال أود اإلعراب عن رأيي، وه أناقش الموضوع من ناح
ما تاله من قرا 1947لألمم المتحدة.  فقد قررتم في عام  رات أن تكون القدس وف

س إلسرائيل ح  عني هذا أن ل ل، و فرض عليها نظام التدو وحدة منفصلة، 
موجب  ادة،  ادة عليها.  إذ أن هذه الس ة س ست لها أ التشرع في القدس، ول
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م ال الموقف الذ  م في عهدة األمم المتحدة.  وٕاني ألناقش هنا قرار قرار التقس
انت ة، فإذا  م الدولي، فإن  أقفه من القض القدس وحدة منفصلة في ظل الح

عض  انت إسرائيل تشرع ل ادة عليها تكون لألمم المتحدة ال إلسرائيل وٕاذا  الس
ادتكم على المدينة، فإنها  لقرار األمم المتحدة، وخالفاً  مناط القدس خالفاً  لس

اً  ون عملها الغ ادتكم وال بد أن  اطالً  عملها هذا تعتد على س   .و

تاب        نبي عند معالجته موضوع ممتلكات الالجئين في  قول األستاذ تو و
ة" لعام  تاب غير حديث جدا 1959"دائرة المعارف البرطان ما ترون  ، وهو 

حجة انه  ا تبرر عدم قراءته له  ع زميلنا المحترم، مندوب برطان ستط حيث ال 
  تاب حديث، ما نصه:

عض       ان أن الالجئين الفلسطينيين العرب، قد فقدوا  "لقد قيل في  األح
سبب  حقوقهم في ممتلكاتهم الموجودة في الجانب اإلسرائيلي من خ الهدنة، 

ة في عام  ات الحر .  ولكن هذا الرأ  1948خروجهم من بيوتهم أثناء العمل
ان قبول هذ ان في اإلم ن قبوله في العالم المتحضر.  ولو  م ا مرفوض، وال 

، لصح لنا أن نستنتج أم من ح ا لنازين أن تغتصبوا أمالك اليهود  الذين  الرأ
عد النظر من ا". الفرار من أتاحت لهم الفرص و   ألمان

،  إذ أنه ينط بإدانة إسرائيل على ما اقترفته        وسأترك هذا القول دون تعلي
  من أعمال تجاه ممتلكات الالجئين.
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ماتهم  ولعل ما هو أهم       شون في مخ ع من هذا،  هوأن الالجئين الذين 
ها،  ل يوم، وعند غرو شهدون عند مطلع الشمس في  عبر خطو الهدنة، 
عون الوصول إليها،  ستط أنفسهم، وال  اتهم التي زرعوها  ساتين حمض أراضيهم و
عض ثمارها، فأنهم يتعرضون  ولو سولت لهم أنفسهم أن يجتازوا الخطو لقطف 

 قتل  تحضر، حيثمموت.  هذه هي الحادثة األولى من نوعها في العالم اللل
تاب المستر  قترب من ممتلكاته، وٕاني ألقول هذا ألنني عثرت في  اإلنسان، ألنه 
لة عندما  ة" على فقرة استخلصها من تجاره الطو هتشينسون عن "الهدنة الدام

ة وهذا نصه سا للجنة الهدنة المشتر عمل رئ   ا: ان 

اء من        عض األش حاولون استخالص  "وقد قتل الكثيرون من العرب وهم 
ملكونها يوماً  انوا  قة، او جني ثمار األراضي التي    ما في فلسطين". بيوتهم السا

حرمون من حقهم في ممتلكات فحسب،        ومن هذا يتبين لكم ، إن العرب ال 
حاولون الدنو منها،  قتلون عندما  ست هذه حالة فردة من نوعبل و ا في هأو ل

حاول  االقتراب من داره؟ إنني أترك لكم  قتل اإلنسان ألنه  العالم المتمدين حيث 
م على هذا.   الح في الح

ادة        موجب ميثاق تحرم اإل وٕاني ألعتقد أن أوضاع الالجئين تتطلب العمل 
ة من هذا الميثاق ة، فقد نصت المادة الثان في معرض تعرفها لهذه  الجماع

ة على ما يلي:   العمل
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قصد      أ عمل من األعمال التي تقترف  ام  ة، الق ادة الجماع "تعني اإل
ماً  ة، تحط ة أو قوم ة، أو عنصرة، أو عرف ة جماعة دين م أ اً  تحط أو  ل

اً  قصد  …جزئ ة  ات صورة متعمدة في أوضاع ح وحظر وضع هذه الجماعة 
ة". منها القضاء ة أو جزئ ل صورة  ا،    عليها قضاء فعل

ة.       ادة  الجماع ة اإل   هذا هو التعرف الذ وضعته جمعيتكم العامة لعمل
م، أن األلوف تلو األلوف من        فيز في تقرره المقدم إل قول المستر د و

اتوا معرضين اآلن للتضور جوعاً  عة آالف رجل من عشيرة الناس  ، فالس
عون العزا ستط زمة، والثالثمائة والخمسة وعشرون ألفا من الناس الذين ال 

الة الغوث ألن تعرف الالجئين ال ينطب عليهم  الحصول على المساعدات من و
عاً  من ألنهم ة، معرضون جم ان القر األمام ادة للتضور جوعاً  س ، وهذه هي اإل

م الى هذا ال اه عينها.  وٕاني أللفت انت ة  اكم بوقفه، وٕاذا الجماع ا إ عمل، مطال
اره، فإن علينا  سير سبل عودة  الشعب الفلسطيني فورا الى د ع ت نا ال نستط
ة، ال عن طر ما تقدمونه  ادة الجماع على األقل أن نتجنب اقتراف جرمة اإل

عدو الستة سنتا عد تسجيلهم على قوائم  تلهؤالء الناس من غوث ال  في اليوم 
في دهم المستر د ش على  ز، بل عن طر السماح لهم بزراعة أراضيهم، والع

اة  اة وجهدهم، والح رمة على رع أراضيهم وممتلكاتهم التي اغتصبتها ح
  إسرائيل وسرقتها منهم.



  
  
  
  
  
  
  
 

830

ش السلمي"        ش في سالم تحت شعار "التعا الع طالبنا  ونحن نسمع من 
ش سلمي، إال عندما  ون هناك تعا ش مشروعاً ولكن لن  اً  ون الع ، فال وقانون

ش بين اللص وضحيته، بل بين المضطهد  الغاصب   ون ثمة تعا ن أن  م
ة، قبل  م أن ترفعوا االضطهاد أوال، وأن تقفوا على آثار اللصوص وفرسته، عل

ش السلمي ة أن  أن تحققوا التعا م أن تطلبوا الى الضح س في وسع ، ولكن ل
اً  ش سلم ة.مع  يتعا   المجرم الذ جعله ضح

ارة  من مقدمة الميثاق الدولي الثالثة  ونجد في الفقرة       ، لحقوق  اإلنسان الع
ة:   التال

ة متجهة الى عدم  إرغام اإلنسان على        انت الن "ومن الضرور جدا، إذا 
ة الحقوق  ان واالضطهاد، وحما وسيلة أخيرة، الى الثورة على الطغ اللجوء، 

م القانون".اإل ة عن طر ح   نسان

ة فإن          ة الحقوق اإلنسان م القانون هو الذ يتولى حما ون ح فعندما 
ش السلمي، لكن هذا التعا طالب  قوم  في وسع المرء أن  ن أن  م ش ال  التعا

ان هذا العدوان  العدوان  مع  راً سواء  عتبر مثل هذا أو احتالالً  غزوا عس ..وال 
ة. الوضع ا، وامتهانا للكرامة  اإلنسان ا، بل نه شا سلم   تعا

رامة         ة في احترام  مقراط اد الد ر للم "وقد نشأت الحروب من جراء التن
ادلة والمتكافئة بين الناس".   اإلنسان والحقوق المت
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قتين، ألخص لكم فيها رأينا وموقفنا.  فهذا           قة أو دق واآلن اسمحوا لي بدق
ة عن شعبنا، وان من واجبي  ا هو خطاب وفد األخير في ختام المناقشات ن
لة الالجئين الفلسطينيين  ة، ولمش لة الفلسطين ض للمش عد هذا العرض المستف

ة:    ارات التال الع   الذات أن ألخص موقفنا 
، إذ أنها عودة الى وطأوالً        ننا : العودة ح لنا، دون قيد أو شر ودون تحف

ائنا وأجدادنا.   فلسطين، وأرض آ
اً        ة ثان حث موضوع الالجئين، وقض : على األمم المتحدة إذا أرادت 

فلسطين في مجموعها، أن تتحدث إلينا نحن شعب فلسطين، فهذا الشعب هو 
م واجبها  ح ة مرغمة  ة. والدول العر لة الفلسطين سي في المش الطرف الرئ

مختلف السبل والوسائل المتوافرة لها، لكن  القومي على الدفاع عن قضيتنا 
مشيئة هذا  المصير النهائي، لشعبنا، شعب فلسطين، ومستقبل بالدنا، رهن 

  الشعب، فنحن الذين في وسعنا أن نقبل وأن نرفض.

ة ثالثاً        طلب التفاوض بين الدول العر س ثمة من جدو أل قرار  : ل
ة وٕاسرائيل، إذ أن مثل هذا ا لقرار يوجه الى الفر غير المعني، فالدول العر
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ة الى حقوق الالجئين،  النس ة مفاوضات  ست الفر الشرعي المعني في أ ل
ة لشعب فلسطين. س من ح هذه الدول أن تتفاوض في الحقوق الوطن   ول

ست السبيل الصالح   س، أن المفاوضات ل ا سيد الرئ ضاف الى هذا  و
لة الال لة في  مش ن حل مش م لة فلسطين في مجموعها، وال  جئين أو في مش

العودة، ال التفاوض.   الالجئين إال 

ة في مجملها، فإن إعادة النظر فيها ال        ة الفلسطين ة الى القض النس أما 
جب أن تكون إعادة النظر هذه، جذرة،  لها، و لة  التفاوض، هي مفتاح المش

قرار عام  وعلى أسس جديدة، ال عالقة ه من  1947لها  ل ما ترتب عل و
إجراءات.  وقد أثبتت الفروض التي قام عليها هذا القرار، طيلة الخمسة عشر 

، وأن  عاماً  ة، أنها تفتقر الى األساس، وأن األهداف التي توخاها لم تتحق الماض
أسره،  قم، وان الخطر الذ يهدده في المنطقة، بل وفي العالم  ما السالم، لم 

فيز في تقرره، قائم وقرب.   قال المستر د

عاً        ح شعب فلسطين الشرعي في را : يتمثل الحل الوحيد في االعترافات 
رامة وحرة، متمتعاً  ش في وطنه  ع ة . أن  ادته الوطن   س

اسة التقاعس والتخاذل واستمرت خامساً        : أما إذا واصلت األمم المتحدة س
ة الستعادة حقوقنا، فإننا شعب فلسطين في تجاهلها،  ة محاولة جد أ ولم تقم 

يوتنا. ارنا، و افة السبل والوسائل، على استعادة وطننا ود   سنعمل 
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لة استعمارة، إال على النحو           لة فلسطين، وهي مش ن حل مش م وال 
عرف معنى الحل الجزائر من الب لكم  لة الجزائر، و ه مش ة الى الذ حلت  دا

ة تحررة، وعلى مثل هذه  غدو من الضرور أن نشرع في حر ة.  فقد  النها
ة أن تعتمد   ش الحر اني على ج ارات، أنهي ب هذه الع قوم، و للتحرر يجب أن 

 الى لجنتكم الموقرة.

  

  

  

  

  

  الملح الثالث

  
  الخطاب الذ ألقاه األستاذ أحمد الشقير في افتتاح المؤتمر    
  28/5/1964الفلسطيني األول (القدس)      
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في هذا اليوم التارخي، وفي مدينة القدس الخالدة، يجتمع شعب فلسطين   
عد مداه. ارثة فلسطين، فما أعظم هذا اللقاء وما أكرم معناه وأ عد    ألول مرة 

اسلة منذ أن دخلها سيدنا عمر بن الخطاب    ولقد شهدت هذه المدينة ال
سوق جمله وعل اما فاصلة جليلة اقتحمت على التارخ وهو  ه مواله، شهدت أ

ام  ة، وما أ ه إلى ذروة األمجاد اإلنسان العري طرقه فغيرت مجراه وصعدت 
ا  ي إال واحدة منها.  واليوم تشهد هذه المدينة حدثا تارخ صالح الدين األيو

ا عيد إلى الد غير مجراه ف ة طرقها ل اة العر قتحم على الح تها س ر المقدسة عرو
  وحرتها وأمنها وقدسيتها.

ارزة واضحة،    ونحن إذ نعقد هذا المؤتمر الوطني تطالعنا هذه المعاني 
عد ستة عشر عاما من عمر الكارثة،  وأكبر هذه المعاني أننا نجتمع ألول مرة 
ة  اسل قو الصهيون وهذه أكبر المعاني حقا، فقد تألبت على هذا الشعب ال

ار مجتمعة متساندة، فأقامت إسرائيل على أرضنا، وتحالفت على إخراجنا واالستعم
ب، ثم راحت تره الالجئين منا عاما  و ل سماء و من وطننا وتشردنا تحت 

البؤس والحرمان، وهي تحسب أن هذا الشعب لن يجتمع أبدا.   عد عام 

أسرها، أننا نحن    ا  علن للدن أهل ولكن مؤتمرنا هذا في يومنا هذا ل
قد التقينا واجتمعنا على  _قد اجتمعنا  _فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا

  تحرر فلسطين.
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ونحن هنا وفود فلسطين، قد تنادينا إلى هذا المؤتمر العتيد على أرض   
ة من فلسطين،  ارنا، معابدنا نشفلسطين، على الخطو األمام هد أرضنا ود

عنا، مدننا وقرانا في الوطن ا لسليب، ونحن هنا ال نمثل الفلسطينيين في ومرا
فاح  سورا ولبنان والعراق وقطاع غزة، ولكننا هنا شعب واحد، ووطن واحد، و

  واحد.

عون  _لنا  بل إن معنا في هذا المؤتمر إخواناً    ستط نحن نمثلهم ألنهم ال 
ة عر  الوصول إلينا، إخواناً  ة في سبيل حما صابرون جهد الطاقة اإلنسان تهم لنا  و

أولئك هم إخواننا الفلسطينيون في المنطقة المحتلة، إنهم معنا  _وصون لغتهم 
هم  قلو ستمعون إلينا  حضنون أجهزة الراديو، و ونحن معهم، إنهم اآلن 

اتنا وٕاعجابنا، رجاالً  اً ونساءً  وجوارحهم، إليهم تح ا ، ونحن معهم على وأطفاالً  ، ش
ل آت قرب.   عهد وموعد، و

ة منذ وقعت وٕان مؤت   ال الن ضم أج ال الكفاح، و ضم أج مرنا هذا ل
ستمع إلى وعد بلفور  ة األولى ل ة، فبيننا الجيل الذ أطل من الحرب العالم الن
اسة الظالمة  ة ظلما وعدوانا فثار على هذه الس ومة البرطان الذ أصدرته الح

يننا الجيل  ار واالحتجاج واإلضراب والسالح، و الذ شهد عهد االنتداب االستن
السالح عام  ل مظالمه ومغارمه فنازل االستعمار   1929و  1921البرطاني 

ات الكفاح ذلك اإلضراب الذ امتد ستة أشهر 1939و  1936و  ان من آ ، و
ات التحررة مثيالً  عرف له تارخ الحر يننا الجيل الذ غصت املة لم  .  و
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منازلهم وهدمت قراهم وعل أبناؤهم على أعواد  بهم السجون والمعتقالت، ونسفت
يننا أخيراً  ، و ة  المشان رات الوطن ظالل خف الجيل الصاعد الذ له من ذ

ه. ة ف ش الن ة، وتع ش دوما في الن   ع

عيدة إنما تمثل الكفاح الدائم    ة وال راتها القر ل ذ ال  ل هذه األج
النا الحاضرة والم اء الكفاح، حتى نحرر للشعب، وستظل أج قبلة تتعاقب عليها أع

افا وسائر الشاطئ الخصيب. فا و ا وح   الوطن السليب، وندق أعالمنا على ع

وهذا المعنى الكبير الذ يتجلى في تجمع الشعب الفلسطيني، يجاوره   
ة ممثال بيننا  بير يوازه في جالله وخطره، ذلك هو اجتماع األمة العر معنى 

ة وٕاخواننا األجالء ممثلي في جاللة ال ة الهاشم ملك الحسين، ملك المملكة األردن
ة.  الملوك والرؤساء للدول العر

ة،    ة  والماد ل طاقاتها الروح ة  إنهم اليوم معنا وورائهم األمة العر
ه المشرق العري  ان مؤتمر الذروة  العري أول اجتماع عال يلتقي ف ما  و

ا أننا نشهد اليوم والغرب العري على قض اغت ة فلسطين، فمن حقنا أن نسجل 
أول مؤتمر فلسطين ينعقد على مقرة من خطو  الهدنة، لنعلن على المأل أن 

ماً  ال يلين، وعازم عزما ال ينثني، على  الشعب العري الفلسطيني مصمم تصم
ات، ومهما طال الزمان.   تحرر وطنه مهما عظمت التضح
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س ما أقو        شها األمة ول قة الراسخة التي تع له مجازا وال حماسا، فإنه الحق
م جماهيرها، في بواديها  ها وال برؤسائها فحسب، ولكن في صم ملو ة ال  العر

  وحواضرها.

وفي جولتي األخيرة في الوطن العري من المح الى الخليج شهدت       
ة على فلسطين ولوعتها على ض اعها وتحرقها على بنفسي لهفة األمة العر

  الكفاح لتحررها.

ان الشعب في تونس يهتف        لقد شهدت احتفاالت تونس لتحرر بنزرت ف
  لفلسطين الى جانب هتافة لبنزرت.

ان الشعب الليبي يهتف    ا في طرابلس ف ر استقالل ليب وشهدت ذ
ا.   لفلسطين الى جانب هتافه الستقالل ليب

ادة الجزائر ال  بيراً  وشهدت مؤتمراً        في الجزائر فأعلن شعب الجزائر أن س
  تتم إال بتحرر فلسطين.

ان المغرب يهتف لتحرر فلسطين        ة في المغرب ف وشهدت اجتماعات وطن
  الى جانب هتافة لحرته  واستقالله. 
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ان الشعب في السودان يهتف        وخطبت في مساجد الخرطوم ونواديها ف
  لفلسطين . لفلسطين  لتحرر

اً        ان شعب العراق يرد على خطابي مطال غداد    وفي قاعة  الخلد في 
  التطوع والسالح.

الشعب في صيدا         انت الجماهير  _والتقيت  بير، و لبنان في مؤتمر 
ح من هنا الطر الى فلسطين.   تص

ة المطلة على       ان  وفي سورا وقفت مع اإلخوان في القر األمام الجليل, و
ة من الوطن  ع، متى نحرر هذه الروع الغال السؤال الصارخ على أفواه الجم

  الغالي.

ان حديث الشعب ألي أشد حماسة من حديثي إليهم، األموال        ت  وفي الكو
حرن. اض في قطر وال ان هذا الشعور الف ذلك    والرجال فداء فلسطين.  و

ة        ان بناة السد وفي الجمهورة العر المتحدة شهدت احتفاالت أسوان ف
س خروشوف لتحرر فلسطين ولما يجف العرق على  العالي يهتفون في أذن الرئ

اههم.   ج
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ه فقد شهدت        بر في ضفت انت  لي اجتماعات  أما في األردن وقد 
ا واألردني فلسطيني، الكل سواء  في الكفاح تجمعهم اخوة المص ير الفلسطيني أردن

ا إلى جنب بل  افا ال جن فا  و ا و وح والسالح، واستقر في ضمير أن أهل ع
  ا الى قلب.قل

ة نفسها        ة لرأيت فيها المشاعر العر ح لي أن أزور الجزرة العر ولو أت
ان فلسطين.  التأييد لفلسطين و لها تتطلع  سواء و   سواء 

ان فلسطين أجدنأو        قة مفجعة، لقد تداولنا ني إذ أتحدث عن  ي أمام حق
ة  اة العر ان الفلسطيني" سنوات عديدة، إنه تعبير غرب على الح هذا التعبير "الك
افحت   ل الشعوب  قة له في تارخ األمم ، و ة، إنه تعبير جديد ال سا والدول

عرف الكفاح العري شيئا  اسمه  تارخ لنيل  حرتها ال تعرف هذا التعبير، لم 
ان ا ا الك ، ولم تعرف آس ، والعراقي، أو الجزائر ان السور والمصر لك

ي  ان الكو ة الك ا الالتين ، وال عرفت أمير ان النيجير ا الك سي وال إفرق اإلندون
ان ال بد من وضع غرب ووحيد.   ولكن فلسطين فردة  الكارثة، وحيدة الفاجعة، ف

ل الش       قيت وواضح أن السبب في ذلك أن  االستعمار  عوب التي ابتليت 
الها ووهادها، في  ارها، تكافح في أرضها، في ج مستقرة في وطنها آمنة في د
اتها وأحراشها، ولكن  شعب فلسطين قد اقتلع من  شواطئها وسهولها، وفي غا
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ستأنف  انا، ل ح ال بد له أن يبني لنفسه  انه فأص اره، وهدم  وطنه، وأخرج من د
اته الق نهض بدوره الكامل في تحرر وطنه وتقرر مصيره.ح ة و  وم

ان الفلسطيني، إنه تعبير مفجع ينطل  هذا هو السبب وراء هذا التعبير الفرد، الك
ان  ون واضحا أن هذا الك فلسطين، ولكن يجب أن  من الفاجعة التي حلت 

ا فنحن رس انا انعزال ا فنحن دعاة وحدة، وال  انا انفصال س  ل تضامن وٕاخاء، ل
ادل فيها التهاني التفاق الوحدة  من الطالع لمؤتمرنا أننا نعقده في أنام نت وأنه لمن 

ة، فإن الوحدة..  الذ تم أخيراً  ة المتحدة والجمهورة العراق بين الجمهورة العر
ون اتفاق القاهرة  غهي أعز آمال شعب فلسطين، إننا لندعو هللا أن  داد له _ 

عده ة سعة وعمقا، فإن الوحدة هي الطر إلى ما  ، وأن تزداد رقعة الوحدة العر
  فلسطين.

ان الفلسطيني في مدينة القدس ال    ومن معاني هذه الوحدة أن انبثاق الك
ة ولكنا نهدف إلى  ة الهاشم ة عن المملكة األردن يهدف إلى سلخ الضفة الغر

ة.  ون ان األردني تحرر وطننا المغتصب غرب الضفة الغر حن ال نتعرض للك
ا  ار على مر التارخ وطنا واحدا وشع انت هذه الد عيد، فقد  من قرب أو 
واحدا، وما وضعه االستعمار من حواجز على مد ثالثين عاما أعجز من أن 
ال، وٕاننا لن ننسى أبدا أن القرون الوسطى قد شهدت  فصم روا السنين واألج

ا والقدس ولكن على أسوار الكرك، ونحن في معارك فلسطين ال على أس وار ع
ون شعارنا الوحدة  جب أن  أن نرفض التفر والتجزئة، و عهد الصوارخ، أجد 
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اسي أو  ر أو س ل آن وزمان، ومن أجل ذلك فإن أ عون عس اآلن وفي 
ر لفلسطين، وٕاننا لندعو األمة  ة إنما هو عون عس اقتصاد للمملكة األردن

اً العر ومات وشعو أسرها ح أن تعتبر أن األردن هو المنطل الكبير لتحرر  ة 
ال المطلة، وفوق هذا وذاك هنا الشعب  فلسطين فهنا الهضاب المشرفة، وهنا الج

  المتعطش للثأر، المتلهف إلى الجهاد واالستشهاد.

ان الفلسطيني إنما نهدف أن نضيف قوة    وٕاننا إذ نجتمع اليوم لبناء الك
ان لنا جدي ان األردني خاصة، ونحن شعب  ة عامة والك دة في الساحة العر

ان في أحزابنا ومنظماتنا ولجاننا  نا في وطننا، وقد تمثل هذا الك ان يوم 
ة، تمثل في الفالحين الذين استشهدوا وفي العمال الذين  علقوا على أعواد  القوم

اب وفي الرجال والن حصدوا قتال، ساء الذين المشان ، وفي الطالب والش
ل  ه الشعب  فاح مرر نهض  ا، تمثل في  واضطهدوا سجنا واعتقاال وتعذي

ة ثالثين عاماً  ذل في سبيله المهج واألرواح. فئاته قرا  و

ة واالستعمار معاً    افح الصهيون نا في وطننا ن ام  انت سيرتنا أ ، إلى تلك 
اً  ارنا، ال ح ة لم تكن يومئذ  وال استكانة، أن خرجنا من د ولكن ألن القوة العر

ب العري قد خطا خطوات واسعة في ميدان  ان الر ة، وٕاذا  على مستو المعر
قي علينا نحن الشعب الفلسطيني أن نسير في  ة فقد  رة واالقتصاد القوة العس
فاءاتنا  ل طاقاتنا و اننا ونجمع صفوفنا ونعبئ  موازاة هذا الزحف العري، فنبني 

عود الشعب لقضيته. ة لشعبها و   فتعود القض
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أقول هذا ألن الشعب الفلسطيني منذ أن حلت الكارثة بوطنه قد أفلت   
نا  شأن قضيته على حين  ة  اته القوم مارس مسؤول عد  الزمام من يده، ولم 
ها،  ا التحررة في العالم تقوم عليها شعو ع القضا ة األخيرة جم نر في هذه الحق

م.منظمة    في ميدان التحرر، على خير ما تكون التعبئة والتنظ

ة    ة والدول ا التحررة العر ثير من القضا ان لي شرف الدفاع عن  ولقد 
ة، سواء سا للوفد  إلى جانب الوفود العر سا للوفد السور أو رئ نت رئ حين 

ة  شخص ة  ا تتجسد أمام األسرة الدول ل هذه القضا انت  ، و ها، السعود شعو
ن شعبها متجسدا فيها،  ة فلسطين فلم  عقال وضميرا، ولحما ودما، إال قض

ان السؤال الرهيب الخطير الذ يدو خالل ستة عشر عاماً  في أروقة األمم  و
ة عن  المتحدة وخارجها، أين هذا الشعب الفلسطيني الذ تتحدث المحافل الدول

  قضيته؟

قو    انت الحاجة ملحة في أن  أ الفرصة لذلك  ان الفلسطيني وأن ته م الك
ة في تحرر وطنه. عاته الوطن ولقد    املة أمام الشعب الفلسطيني لينهض بت

ان  ة وخارجها إلنشاء الك جرت محاوالت متعددة في الماضي داخل الجامعة العر
اب متعددة، إلى أن انعقد مؤتمر الملوك  الفلسطيني، فلم تفلح تلك المجهودات ألس

ان الفلسطيني.وال اإلجماع العمل على إنشاء الك   رؤساء في القاهرة فأقر 
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ة بإنشاء ومنذ أن صدر ذلك القرار    ان أخذ االستعمار والصهيون الك
ه الدسائس، ولكن األمة  شنون عل طلقون األراجيف من حوله، و وأعوانهما، 

ان طب ائد، و ة ومنها شعب فلسطين ال تجوز عليها هذه الم قف العر ا أن  ع
عفّ  ة فلسطين و صفي قض ان االستعمار هذا الموقف فهو يرد أن  ي عليها.  والك

عفّ  ة إسرائيل وأن  ة إنما يهدف إلى تصف  .ي عليهاالفلسطيني ومعه األمة العر
ان الفلسطيني ومع عّفي  هوالك ة إسرائيل وأن  ة إنما يهدف إلى تصف األمة العر

  .عليها

م لتجدون أي   ان الفلسطيني في مشروعين، وٕان ل العام للك ها األخوة اله
األول الميثاق القومي، والثاني النظام األساسي لمنظمة التحرر، وقد وضعت في 
ة لشعب  النس ة فلسطين  شأن قض قتين خالصة تجاري المتواضعة  هاتين الوث

ة للعالم ال النس ا و ومات وشعو ة ح ة لألمة العر النس دولي، وهذان فلسطين و
المشروعان مطروحان أمام المؤتمر الوطني للدرس والمناقشة، والتعديل والتبديل، 
ة  إنهما مطروحان للقبول أو الرفض، فاقبلوا ما شئتم وارفضوا ما شئتم، فإن قض
فلسطين هي ملك شعب فلسطين، وٕان شعب فلسطين هو صاحب الكلمة األولى 

ة فلسطين. شأن قض   واألخيرة 

ان، أعرضه وال أفرضه، نفإنولهذا    ل العام للك م بهذا اله ي أتقدم إل
ضع يده على الوسائل  ع أن  ستط قه و ن تحق م ه مشروع آخر  ان لد ومن 

سر اإلنجاز والتنفيذ فإني أن أعمل في خدمته وأن  التي ت مستعد أن أسير وراءه 
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عا ا أضع نفسي تحت تصرفه ، فإن  ة فلسطين تتطلب منا جم لتجرد قض
ار الذات.   واإلخالص، والتفاني وٕان

م هو الكمال والمثال،    ما وضعته أمام ان  ل الك ولست أدعي أن ه
ع أن ننهجها على ضوء الظروف  وصادقاً  ولكني أدعي مخلصاً  ة نستط أنه بدا

ة. ة أو دول ة أو عر ة فلسطين ة فلسطين سواء من ناح قض   التي تح 

انت ال   ائنة ما  ة، فإن هنالك أمراً ولكن  ه الشك،  ثابتاً  بدا ال يرقى إل
عقله وٕارادته  ه  ه شعب فلسطين، يبن ان الفلسطيني يجب أن يبن ذلك أن الك
الكفاءات والطاقات، وٕاخواننا المهاجرون هنا  وعزمته.  إن شعب فلسطين غني 

ادرون ساهمون في بناء وطنهم العري الكبير بإخالصهم وقدراتهم الخالقة وهم ق
ان فلسطين.  إن  أنفسهم ومن ح شعب فلسطين أن يبني  انهم  على بناء 
س دور الدول  ة ال مجتمعة وال منفردة، ول ه الدول العر ان فلسطين ال تبن

ة إال أن  سّ العر فاحه، ذلك هو حقنا وذلك هو واجب الدول ت امه وتدعم  ر ق
ة.   العر

قة الصارخة التي يجب ان  غير أن الحق النا أن الك أال تغيب عن 
اً  ون قو تبها، وال بثورة الشعارات  وثوراً  الفلسطيني ال  قوة التعابير التي ن

اً  ون قو ة  وثوراً  التي نطلقها، ولكنه  انات الثورة التي تضعها الدول العر اإلم
  تحت تصرف الشعب الفلسطيني.
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ان وروحه، يبرز عقله و    ان وهنا يبرز جسد الك ضميره، فإن الك
انات،  الفلسطيني، فلسطيني وعري، فلسطيني البناء، ولكنه عري الوسائل واإلم
انت  ان هزال وٕاذا  ان الك انت الوسائل هزلة  ة، فإذا  تقدمها الدول العر
ا ثورا، وٕان شعب فلسطين سيبذل لوطنه األرواح  ان قو ان الك ة  الوسائل قو

ة واألموال، ولكن مصير ا ة.  والدول العر الدول العر ة  ان مرهون في النها لك
اء التحرر، وهنا ال بد  ل أع ان  سرت ودعمت نهض الك عها، فإن بذلت و جم
صراحة أننا نحن أهل فلسطين سنرفض السير في أ طر إال  لي أن أعلن 

ة القرارا ت التي طر الكفاح والسالح، فقد سئم شعب فلسطين ومعه األمة العر
.   ال تنفذ والتصرحات التي ال تطب

اسل أعلن في مؤتمرنا هذا أنه يجب أن    واحد من هذا الشعب ال وٕانني 
يجند القادرون منا على حمل السالح رجاال ونساء، وهذا في نظر هو جوهر 

الماً  ان  رة  ة العس ان من الناح ان الفلسطيني، وٕاذا خال الك الم  الك في 
اناً  ان.من غ و   ير 

ة أن تكون ثورة    وٕان الشعب الفلسطيني يرد منظمة التحرر الفلسطين
ة، فإن شعب فلسطين هو شعب من الثوار واألحرار، قد نختلف في قدراتنا  نضال
ل فلسطيني منا  ع الشعوب، ولكننا في مجموعنا شعب ثائر، و وطاقاتنا شأن جم

فطرته ونش ن ثائرا  بته، وهو هو إنسان ثائر، فمن لم  ارثته ون أته، فهو ثائر 
  ثائر بخبرته وتجرته.
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أقول بتجرته وخبرته ألن الشعب الفلسطيني قد رأ في الستة عشر عاما   
س لها حل  اسي أو دبلوماسي، ول س لها حل س ة فلسطين ل ة أن قض الماض

ة فلسطين ال تحل  ، أن قض ة األخر إال في األمم المتحدة وال في المحافل الدول
السالح والكفاح، وال تحل في فلسطين إال  في فلسطين وال تحل في فلسطين إال 

ا وفي مقدمتها شعب فلسطين. ومات وشعو ة ح   بتعبئة األمة العر

اً    ح واج أ ابن فلسطين لتحرر فلسطين، لزاماً  وعلى هذا أص أ و  أن يه أن يه
اً  اً  جند موت الالجئون ، فحرام أن تظل طاقات هذا الشعب مهدر وفدائ ة، حرام أن 

ام بدالً  ستشهدوا في ميدان الشرف، وحرام أن تمضي السنون  في الخ من أن 
ي وطننا الضائع ونندب حظنا العا ل عام أن ن ار من  ل الذ نفعله في أ   ر.ثو

ما حلت        ة تحررة ال تحل إال  ارها قض اعت ة فلسطين  وٕانا لنعلم أن قض
ا الت ع القضا حررة في العالم، ولذلك نعلن من هذا المؤتمر أننا نأبى أنصاف جم

ل، نحن  نرفض التوطين، وعهدنا  م، نحن نرفض التدو الحلول، نحن نرفض التقس
  وميثاقنا أن نمضي في الكفاح إلى أن تعود فلسطين لنا وأن نعود الى فلسطين. 

ة المقدسة وجب علينا نحن  الشعب       قا لهذه الغا الفلسطيني أن نعبئ  وتحق
ة تحرر  ة ومواردها، ففي معر ل طاقاتنا ومواردنا الى جانب طاقات األمة العر
ة،  فلسطين ال غنى عن أهل فلسطين وال غنى ألهل  فلسطين عن األمة العر

سواء. ة سواء    فنحن في هذه المعر
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ة،       اننا أن تكون له بدا ة لشعب فلسطين فال بد  لك النس ع  أما  ة نستط بدا
ما  ان الفلسطيني  ل، لهذا فإن صورة  الك أن نسير بها من غير انتظار طو
ن السير بها في عامنا هذا فنحن ال  م ة التي  ة، البدا م ترسم البدا أضعها أمام

ع في  نحتمل ستة عشر عاماً  أخر.  إن أمامنا فرصة العمر، فيجب أال تض
ا العمل و   لصبر على العمل.الجدل بل يجب أن نبنيها 

م،        ة، وهذا هو الميثاق أمام ة  في حقائ ح ان تتمثل ح وصورة  الك
ة  ادة العر لها الق ة مسلحة تش تائب فلسطين ان الفلسطيني  م، الك والنظام أمام

ة. التعاون مع الدول العر   الموحدة 

أمانة و       ان الفلسطيني صندوق فلسطيني يجبي األموال  أمانة الك نفقها 
اته مفتوحة  للشعب.   وحسا

ع  أرجاء العالم لكسب األصدقاء        ة في جم اس اتب س ان الفلسطيني م الك
  والتماس العون والمدد أينما وجدناه.

م،       ع فئات الشعب الالجئ والمق م فلسطيني لجم ان الفلسطيني تنظ الك
ان للش اب، الرجال والنساء، فالك عب وفي خدمة الشعب ومفتوح  الطالب والش

عمل ومن شاء إن يبني فليتفضل.  إن ميدان  لكل إفراد الشعب.  ومن شاء أن 
عملون  ح للذين  عزمون على البناء. العمل رحب فس   ، للذين 
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ة الطر أننا لن نقف وحدنا ومعنا        قين، ونحن اليوم على بدا وٕانني على 
ة ونحن معها، وم ا أوال األمة العر ا وأفرق ا وآس ا الدول المتحررة في أورو عنا ثان

ة، ومعنا ثالثا أحرار العقل والضمير في  ة وخاصة الدول االشتراك ا الالتين وأمر
ع  الشعوب  ل أرجاء العالم، ومعنا أخيرا قو الحرة والسالم والعدل في جم

  التي تناصر الحرة والسالم والعدل.

م لترون أنني ل       ة هي سبب ِم أُ وٕان اسة الغر ة، فالس شر الى الدول الغر
ة هي التي أوجدت إسرائيل  اسة الغر ة وهذا الظلم الصارخ، الس هذه الكارثة الرهي
ة هي التي ما فتئت تعلن أن  اسة الغر المال والسالح، فالس وما تزال تمدها 

قى.   إسرائيل وجدت لت

سير فيها الشعب هذه هي معالم الطر أيها األخو        عا،  ان نسير فيها جم
ان  عا، لكل فلسطيني م ان الفلسطيني مفتوح أمامنا جم أسره، إن الك الفلسطيني 
عا، ال استئثار  عا وواجب علينا جم ان، إن شرف الكفاح ح لنا جم في هذا الك
ة، ألن الوطن للشعب والشعب للوطن.  إن  له في المعر وال احتكار، الشعب 

يتطلع إلينا، األعداء واألصدقاء، فلنحق رجاء األصدقاء ولنخيب أمل  العالم
تب اليوم في أول  تب أمجد صفحاته، ولن طل علينا، فلن األعداء، إن التارخ 

ان. عود اليوم إلى طر الكفاح وهذا هو الك   هذه الصفحات أن شعب الكفاح 
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ارات اإل      لمتي أن أقدم أصدق ع ه  جالل لصاحب الجاللة وخير ما أختتم 
اب النعقاده وهذا  ل األس سير  افتتاح المؤتمر وت الملك الحسين المعظم لتفضله 
اسلة  ادته ال ة تحت ق ا ينتظر األسرة األردن هو العهد بجاللته فإن دورا تارخ

  لتحرر فلسطين.

ادة، ممثلي أصحاب الجاللة       ر واالمتنان ألصحاب الس ذلك الش وٕاني أوجه 
ة، لتفضلهم  ادة األمين العام للجامعة العر والفخامة ملوك العرب ورؤسائهم ولس
مها على تحرر  ة وتصم حملون عزمة األمة العر شهود افتتاح المؤتمر فإنهم 

  فلسطين.

ة.       ة حرة وعاشت األمة العر  عاشت فلسطين عر
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ة                         ر الفلسطين ر عن المؤتمر الفلسطيني األول لمنظمة التحر   تقر
  2/6/1964-28/5المنعقد في القدس                                

ة:   األعمال التحضير

بناء على القرار الصادر عن اجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء المنعقد في      
يد أحمد الشقير ممثل فلسطين بتكليف الس 13/1/1964مدينة القاهرة بتارخ 

ة إقامة  غ ة  الشعب الفلسطيني والدول العر االتصال  ة  لد جامعة الدول العر
ين الشعب الفلسطيني من  ان الفلسطيني وذلك لتم مة إلنشاء الك القواعد السل
ة  تحرر وطنه وتقرر مصيره، قام السيد الشقير بجولة زار خاللها الدول العر

الشعب الفلسطيني ووضع مشروعي الميثاق والنظام األساسي لمنظمة واتصل 
  تحرر فلسطين.

تارخ       المادة السادسة من مشروع النظام األساسي  21/3/1964و وعمال 
، ممثل فلسطين لد جامعة  ة اختار السيد أحمد الشقير لمنظمة التحرر الفلسطين

ة، أعضاء اللجنة التحضيرة في ة وهم  الدول العر ة الهاشم المملكة األردن
ه، قدر طوقان، فالح الماضي، سعيد عالء  السادة: روحي الخطيب، أنور نسي

سك.   الدين، يوسف عبده، اآلنسة زليخا الشهابي، عبد الرحمن الس
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وقد عقدت اللجنة التحضيرة أول اجتماع لها في مدينة القدس في      
لة إليها واستمرت في عقد جلساتها إ 25/3/1964 لى أن انتهت من المهمة المو

ة المؤتمر. أسماء المرشحين لعضو   وأعدت قائمة 

ع  ار لجان تحضيرة في جم اخت وفي الوقت ذاته قام السيد الشقير 
أسماء  فة للفلسطينيين وقامت تلك اللجان بإعداد قوائم  ة المض البالد العر

ة المؤتمر من تلك البالد.    المرشحين لعضو

ة       وعلى أثر انتهاء اللجان التحضيرة من إعداد قوائم المرشحين لعضو
المؤتمر اختار السيد الشقير أعضاء لجنة التنسي المنصوص عنها في مشروع 
ة، ونظرا لتعدد اختصاصات لجنة  النظام األساسي لمنظمة التحرر الفلسطين

ة وهي المبينة  فها من ست لجان فرع   ).11في الملح رقم (التنسي فقد تم تأل

وقد قامت اللجنة اإلدارة المتفرعة عن لجنة التنسي بتنسي أسماء المرشحين     
ان والنواب والوزراء  أسمائهم، شملت األع ة  ة المؤتمر وأعدت قائمة نهائ لعضو
ة  ة في المملكة األردن ات والمجالس القرو قين ورؤساء البلد ان السا والنواب واألع

ادلة والمهندسين وأساتذة الهاشم اء والص ة ورجال الدين والمحامين واألط
ة وأعضاء المجلس التشرعي في قطاع غزة ورؤساء  الجامعات وممثلي اتحاد الطل
مين  ة والعائدين المق الغرف التجارة والتجار والمغترين وممثلي الهيئات النسائ

اء وممثل ع والنق مات وشيوخ عرب بئر الس ات العمال في المخ ي اتحادات ونقا
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ات ومدراء وموظفي المصارف وخالفهم، وهم  والمزارعين ورؤساء مجالس الشر
  ).12المدرجة أسماؤهم في الملح رقم (

المهام الملقاة على عاتقها اختار السيد       ام  ولمساعدة لجنة التنسي للق
ل تب المؤتمر وأو تور عزت طنوس مديرا عاما لم س  الشقير الد ه مهمة تأس إل

تب العام  تب، وقد تطوع لمعاونته عدد من أبناء فلسطين، وتولى مدير الم الم
  إرسال الدعوات لحضور المؤتمر.

ة قد وجه الدعوة       ان السيد أحمد الشقير أثناء طوافه في البالد العر و
ة ول ادة لحضور المؤتمر ألصحاب الجاللة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العر س

ادة والدولة  ما وجه الدعوة ألصحاب الس ة  األمين العام لجامعة الدول العر
س  ان ورئ س مجلس األع س وأعضاء مجلس الوزراء ورئ والمعالي والعطوفة رئ
قين  س مجلس النواب ووزر البال ورؤساء الوزراء السا الديوان الملكي ورئ

ة ومدير األمن العام في المملكة ومحاف القدس والقائد العام للقوات المسلح
ة. ة الهاشم   األردن

س الواقع في       اح يوم الخم التأم عقد المؤتمر في  28/5/1964وفي ص
ونتيننتال في القدس، وقد شهد المؤتمر صاحب الجاللة الملك الحسين  فندق إنتر

ة والمدعوون الرسميون من المملكة ا ة الهاشم ة المعظم ملك المملكة األردن ألردن
ة أسماؤهم: ة وأصحاب المعالي والسعادة اآلت   الهاشم
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ة ممثال لجامعة  .1 السيد عبد الخال حسونة األمين العام لجامعة الدول العر
ة.   الدول العر

ة، والسيد السفير  .2 ة للجمهورة التونس م وزر الخارج السيد المنجي سل
مثل هذا س  محمد بدره، والسيد السفير أحمد بن عرفه، و الوفد فخامة الرئ

س جمهورة تونس. ة رئ   الحبيب بورقي
مثل  .3 ه، و بو م  ة، والسيد إبراه قه وزر الخارج السيد عبد العزز بوتفل

ة  مقراط س الجمهورة الجزائرة الد س أحمد بن بلال رئ هذا الوفد الرئ
ة.   الشعب

مثل  .4 اس، و فة ع هذا الوفد السيد السفير أحمد مختار، والسيد السفير خل
ة. س الجمهورة السودان م عبود رئ س الفر إبراه   معالي الرئ

تور حسان مرود  .5 السيد منصور األطرش عضو مجلس الرئاسة، والد
ة،  ة الهاشم ة، والسيد زهير الداالتي السفير لد المملكة األردن وزر الخارج

ة في وزارة اس مثل  والسيد شاكر مصطفى المدير العام للدائرة الس ة، و الخارج
ادة الثورة  س المجلس الوطني لق ادة الفر محمد أمين الحاف رئ هذا الوفد س

ة السورة.   في الجمهورة العر
تور عبد الرازق محيي الدين وزر الدولة لشؤون الوحدة، والسيد علي  .6 الد

مثل هذا الوفد  ة، و اسي في وزارة الخارج تب الس اشف الغطاء مدير الم
ة.ال س الجمهورة العراق س المشير عبد السالم عارف رئ   رئ
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ة، والسيد حسن صبر  .7 تور حسين خالف وزر شؤون الثقافة الخارج الد
س جمال عبد الناصر في لجنة  ادة الرئ الخولي الممثل الشخصي لس
ة، والسيد  ة الهاشم مال خليل السفير لد المملكة األردن عة، والسيد  المتا

س الجمهورة صالح زعزوع س جمال عبد الناصر رئ مثل هذا الوفد الرئ .  و
ة المتحدة.   العر

ت. .8   السيد السفير خالد العدساني ممثال لصاحب السمو أمير دولة الكو
س اللواء فؤاد شهاب  .9 السيد السفير جوزف أبو خاطر ممثال لفخامة الرئ

ة. س الجمهورة اللبنان   رئ
تور أحمد ال .10 شتي وزر الصحة ممثال لجاللة الملك السيد الوزر الد

ة.    إدرس السنوسي ملك المملكة الليب

. السيد السفير محمد العري العلمي، والسيد السفير عبد الرحمن الفاسي، 11
ة. مثل هذا الوفد جاللة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغر   و

س الوزراء، والسيد إ12 م نائب رئ سماعيل األكوع وزر . السيد عبد القو حم
س الجمهورة  س المشير عبد هللا السالل رئ مثل هذا الوفد الرئ ة، و الخارج

ة. من   ال

م وأعقبها       ر الح وفي تمام الساعة العاشرة بد المؤتمر بتالوة من آ الذ
اسم مدينة القدس ثم تفضل  المؤتمر  الترحيب  أمين القدس السيد روحي الخطيب 
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ة.  ثم ألقى صاحب الجال لمة سام لة الملك حسين المعظم وافتتح المؤتمر 
اسم جامعة  لمة  ة  السيد عبد الخال حسونة األمين العام لجامعة الدول العر
ة، ثم تكلم السيد أحمد الشقير ممثل فلسطين لد جامعة الدول  الدول العر

ذلك انتهت جل ان الفلسطيني، و انا عن الك ة وألقى ب   سة االفتتاح.العر

ة للمؤتمر:   الجلسة الثان

س الواقع في       عد ظهر يوم الخم  28/5/1964في تمام الساعة الثالثة من 
س للمؤتمر  ة للمؤتمر، واقتصر العمل فيها على انتخاب رئ عقدت الجلسة الثان
س، وأمين عام، وقد انتخب المؤتمر  تب رئاسة مؤلف من ثالثة نواب للرئ وم

مت  السيد أحمد ة أسماؤهم: ح ما انتخب السادة اآلت سا للمؤتمر،  الشقير رئ
س)، عبد  تور نقوال الدر (نواب رئ تور حيدر عبد الشافي، الد ، الد المصر

سك (أمينا عاما).   الرحمن الس
س المؤتمر أن عمل المؤتمر سيبدأ بتأليف اللجان وأن       وعلى األثر أعلن رئ

ون على أسا ل عضو على نموذج العمل فيها س أن يدون  س التطوع، وذلك 
تب  ترك لم فضله و التسلسل الذ  خاص وزع على األعضاء أسماء ثالث لجان 
ة اللجان،  تب الرئاسة بتنسي عضو ة اللجان.  وقد قام م الرئاسة تنسي عضو
سا ومقررا  ل لجنة منها رئ اللجان وأسماء أعضائها، واختارت  وأعد جدوال خاصا 

  مين سر.وأ
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اح االثنين في       ار  31و 30اجتمعت اللجان يومي السبت واألحد وص  1وأ
ع التي تقع ضمن  1964حزران سنة  وانتهت من إعداد تقاررها في المواض

ل منها.   اختصاص 
  الجلسة الثالثة للمؤتمر:

عد ظهر يوم االثنين في     عقدت  1/6/1964وفي تمام الساعة الخامسة من 
ة، قرر المؤتمر فيها أسلوب العمل  الجلسة م انت جلسة تنظ الثالثة للمؤتمر و

ما يتعل بتقارر اللجان التي رفعت إلى المؤتمر.   ف

عة للمؤتمر:   الجلسة الرا

اح يوم الثالثاء المواف       عة واألخيرة  2/6/1964وفي ص عقدت الجلسة الرا
عد مناقشتها اتخذت القرارات المدونة  للمؤتمر، ونظر المؤتمر في تقارر اللجان، و

ة: ما اتخذ المؤتمر القرارات الخاصة اآلت   في المحضر الخاص بها، 

ساً 1   ة. . انتخاب السيد أحمد الشقير رئ   للجنة التنفيذ

ساً 2     لمجلس إدارة الصندوق القومي.  . انتخاب السيد عبد المجيد شومان رئ

امل أعضائه المجلس 3   ح المؤتمر  ص الوطني األول لمنظمة التحرر . 
ة.    الفلسطين
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ساً    صفته رئ ة  وفي ختام المؤتمر ألقى السيد أحمد الشقير  للجنة التنفيذ
  ).9الكلمة المرفقة (ملح رقم 

م    الحزن والتصم ذلك اختتم المؤتمر الفلسطيني األول أعماله في جو مفعم  و
  نا لعائدون"."وهللا أكبر، وٕان …على استرداد الوطن السليب، 

ةم   نظمة التحرر الفلسطين
  المؤتمر الوطني األول

  .2/6/1964و  28/5/1964المنعقد في مدينة القدس ما بين 

  

  :قرارات المؤتمر

ة:        اتخذ المؤتمر القرارات اآلت

ساً 1     للمؤتمر.  . انتخاب السيد أحمد الشقير رئ

مت ا2   تب رئاسة المؤتمر من السادة ح تور . انتخاب م لمصر والد
اً  تور نقوال الدر نوا سك أميناً  حيدر عبد الشافي والد س، وعبد الرحمن الس  للرئ

  .عاماً 

ة (ملح رقم 3      ام منظمة التحرر الفلسطين   ).4. إعالن ق



  
  
  
  
  
  
  
 

859

يل تسع لجان للمؤتمر (ملح رقم 4     ).29. تش

  ).5. المصادقة على الميثاق (ملح رقم 5  

  ).6لنظام األساسي (ملح رقم . المصادقة على ا6  

ة للمجلس الوطني (ملح رقم 7     ).8. المصادقة على الالئحة الداخل

ان السيد أحمد الشقير في جلسة افتتاح المؤتمر 8 ار ما جاء في ب . اعت
حا لألسس التي قامت عليها المنظمة،  تفسيراً  ان الفلسطيني، وتوض للك

اعه وأسسا للعمل الثور النضالي الذ يت ل عري فلسطيني ات وجب على 
  ).3(ملح رقم 

ساً 9   ة. . انتخاب السيد أحمد الشقير رئ   للجنة التنفيذ

ساً 10     لمجلس إدارة الصندوق القومي. . انتخاب السيد عبد المجيد شومان رئ

ة: ر   القرارات العس

رة ما يلي:   ة العس   قرر المؤتمر من الناح
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اشرة فوراً 1 ع القادرن على حمل السالح فتح معس . الم رات لتدرب جم
ل فرد  من الشعب الفلسطيني، رجاالً  ة تهيئ إعداد  صورة إلزام ونساء، و

ة التحرر. ون على مستو معر   منهم ل

ة قادرة وفعالة.2   تائب فدائ ة، و رة نظام ة عس تائب فلسطين يل    . تش

د الكتائ3 افة اإلجراءات السرعة لتزو مختلف أنواع . اتخاذ  ة  ب الفلسطين
  األسلحة الحديثة والتجهيزات الالزمة.

اب الفلسطيني وزادة إعداده في 4 . اتخاذ اإلجراءات الالزمة إللحاق الش
قة. ة والصد أنواعها لد الدول العر رة  ات العس   الكل

ة والدفاع المدني في صفوف الشعب 5   . تطبي نظام المقاومة الشعب
  الفلسطيني.

ه 6 ساهم ف ة الموحدة،  ادة العر ر متخصص في الق . إنشاء جهاز عس
م االستفادة من طاقات الشعب الفلسطيني في الميدان  الفلسطينيون، لتنظ

ر على النطاق الواسع.  العس

اتها 7   مسؤول ادرة لالضطالع  الم ة الموحدة  رة العر ادة العس . مناشدة الق
  املة.
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ة أسر الشهداء وحمايتهم.. اتخاذ اإلجراء8     ات الالزمة الفعالة الكفيلة برعا

اً 9   راً  . تنشئة الجيل الصاعد بإعدادهم راض   ل حسب مقدرته. وعس

ة: اس   القرارات الس

ة ما يلي:    اس ة الس   قرر المؤتمر من الناح

ام إسرائيل في فلسطين، وهي جزء من الوطن العري، رغم إرادة 1   . إن ق
عتبر عدوانا استعماراً أصحابها ا اً  لشرعيين،  خالف مبدأ ح  مستمراً  صهيون و

ل خطراً  ش قاء إسرائيل في هذا الجزء من الوطن العري   تقرر المصير، و
انه وعلى السالم العالمي. مستمراً    على 

اد 2   ة والم موجب األعراف الدول  ، . للشعب العري الفلسطيني الح
مساندة الدول  المقررة، أن يناضل في افة الوسائل، مدعوما  سبيل تحرر وطنه 

ة للسالم. قة والدول المح ة الشق   العر

قة على طرد إسرائيل من األمم 3   قة والصد التعاون مع الدول الشق . العمل 
ة عنصرة،  ع ة توس اسة عدوان ة لممارستها س ع المحافل الدول المتحدة وجم

اد الدول ع الم   ة وقرارات األمم المتحدة.وخرقها جم
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ة اتخاذ موقف حاسم تجاه دول السوق 4   . الطلب من جامعة الدول العر
ة. ازات اقتصاد ة لموافقتها على منح إسرائيل امت ة المشتر   األورو

اتب 5   ة وم . تقوم منظمة التحرر بتمثيل فلسطين لد جامعة الدول العر
ة  المقاطعة، واألمم المتحدة ومنظماتها االتها المختلفة، والمؤتمرات الرسم وو

اسمهم. مهم والنط  ة، وهي تملك وحدها ح تمثيل الفلسطينيين وتنظ   والشعب

ات التحررة في 6   ة والحر ة والشعب ع الدول والمنظمات الدول غ جم . تبل
ة وأهدافها وطلب المساندة والتعاون والتأييد ام منظمة التحرر الفلسطين   .العالم ق

ة:   القرارات المال

ة ما يلي:   ة المال   قرر المؤتمر من الناح

  ).7. المصادقة على النظام األساسي للصندوق القومي (ملح رقم 1  

ة 2   ع البالد العر اشرة بجمع التبرعات للصندوق القومي في جم . الم
  والمهجر.

سمى أسبوع فلسطين تقوم خالله الدول العر3      ص أسبوع  ة . تخص
شتى الوسائل لصالح الصندوق القومي على أن يبدأ  قة بجمع التبرعات  والصد
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قام أسبوع فلسطين في  28هذا األسبوع في  ة لهذا العام  النس ل سنة و ار من  أ
ة.   الوقت الذ تحدده اللجنة التنفيذ

ل برميل من المواد 4   . يجبى للصندوق القومي رسم قدره خمسة فلسات عن 
ة  .البترول ة المنتجة للنف   المصدر من البالد العر

ة إلعفاء التبرعات للصندوق 5   الدول العر االتصال  ة  . تقوم اللجنة التنفيذ
ة الدخل.   القومي من ضر

ة لصالح 6   ة لفرض رسوم إضاف الدول العر االتصال  ة  . تقوم اللجنة التنفيذ
  الصندوق القومي على ما يلي:

ل دو  ضائع المستوردة والمصدرة على (أ) رسم تحدده  ع ال ة على جم لة عر
أدوات  ة  ه الكمال ة أو ش ضائع الكمال ة لل النس ضاعف هذا الرسم  أن 

ه ذلك. ة والسجائر وما شا ات الروح   الزنة والعطور والمشرو

ة على تذاكر الطائرات.   ل دولة عر   (ب) رسم تحدده 

ة من ق   ل دولة عر   مة رسوم الموانئ والمطارات.(ج) رسم تحدده 

انصيب خاص تخصص حصيلته للصندوق.     (د) إصدار 
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ة واإلعالم:   قرارات التوع

ة واإلعالم ما يلي:   ة التوع   قرر المؤتمر من ناح

العائدين".1   لمة الالجئين "   . استبدال 

د 2   ؤ ة للطالب العرب و م ع المراحل التعل ة فلسطين في جم . تدرس قض
ة المؤتمر و  ة في الجامعات والمعاهد العال ة فلسطين مادة دراس جوب جعل قض

ة وأن تدرج ضمن مواد التخصص.   في البالد العر

ان تقرره اللجنة 3   اسم فلسطين في م . إنشاء محطة إذاعة خاصة تنط 
ة.   التنفيذ

شمل 4   ع أنحاء العالم و ة فلسطين في جم ة لقض م وسائل الدعا . تنظ
ة وٕاصدار جردة ذلك شراء أو  ات المتحدة األمر استئجار خ تلفزوني في الوال

ة وغير ذلك من وسائل اإلعالم  ة وٕاخراج األفالم السينمائ اللغات األجنب أو مجلة 
ة. الطالب العرب الموجودين في البالد األجنب   الحديثة واالستعانة 

ة الطالب العرب.5   ة الالزمة لتوع    . إعداد الكتب الدراس

ل فلسطيني 6   ه النشء الجديد إلى أن الجهاد واجب مقدس على  . توج
ة.    وفلسطين
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ة. 7   ة العر ة والقوم ات الفلسطين اء المناس   . إح

ع المدارس يبدأ في التاسع والعشرن من 8   ة في جم . إقامة أسبوع توع
ة.  ه معارض فن ل سنة على أن تقام ف   شهر تشرن الثاني من 

ص9   ن إذاعي وتلفزوني في محطات اإلذاعة والتلفزون  . تخص ر
ة.  ة الفلسطين شؤون القض ة  ة يتولى التوع   العر

ة واإلعالم في 10   ة التوع ة لإلشراف على عمل اتب فلسطين س م . تأس
اتب في األمم المتحدة  ة على أن تكون منها م نة التي تختارها اللجنة التنفيذ األم

لغ ين و و و ي الصحراء. وموس ة جنو   راد ونيودلهي وعاصمة أفرق

سفاراتها أحد أبناء 11   قة أن تلح  ة الشق . الطلب من الدول العر
اتب  نة التي يتعذر على المنطقة افتتاح م ملح صحفي وذلك في األم فلسطين 

  لها فيها.

ة. 12   ة للمحافل الدين ات دين   . إرسال وفود تضم شخص

ع زارات13   ة وخاصة إلى  . تشج ر األجنبي إلى الدول العر قادة الف
  فلسطين. 
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. إيجاد تعاون إعالمي بين منظمة التحرر والبلدان التي تحارب 14  
  االستعمار. 

ة بإمداد الدول النا15   ة الدول العر الفنيين والخبراء العرب م. توص ة 
ن تلك الدول من االستغناء عن الفنيين  عامة والفلسطينيين خاصة لتتم

  اإلسرائيليين. 

ة 16   ة واألجنب احة والسفر في البالد العر اتب الس د م . تزو
ة فلسطين.  ة عن قض   المعلومات األساس

نهم من شرح 17   م ة إعدادا  احيين في البالد العر . إعداد األدالء الس
ح. طر صح ة  ة الفلسطين   القض

اتب ال18   منظمة في الخارج لالتصال . تعيين ملحقين عماليين في م
ة وذلك لما لهذه المنظمات من أثر  ة الفلسطين ة لشرح القض مات العمال التنظ

ة.  ومات المعن اسة الح   فعال على س

ح 19   اعة والنشر لتصح ار الكتاب والمؤلفين ودور الط . االتصال 
ة فلسطين.  تب خطأ عن قض   ما 
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ع شؤون العائدين . إنشاء جهاز خاص في منظمة التحر 20   عنى بجم ر 
مثل هذا الجهاز في اجتماعات المشرفين على  فة وسواها وأن  في البلدان المض

ة.    شؤون العائدين في البالد العر

ة 21   ة المستترة تحت أسماء إنسان ات الصهيون شف ومحارة الجمع  .
  براقة. 

ة حقها من االهتم22   ة واألخالق ة الدين ة. . إعطاء الناح   ام ببرامج التوع

ة. 23   ة ورفع مستو األسرة الفلسطين   . العمل على محو األم

ة من فلسطين 24   اق ة لألقسام ال الرحالت االستطالع ام  ع الق . تشج
مات العائدين.  ة ومخ   وخصوصا الخطو األمام

  القرارات العامة:

ة العامة ما يلي:   قرر المؤتمر من الناح

ار يوم 1 ل سنة يوماً  28. اعت ار من  اً  أ ة.  قوم ع الشعوب العر   لجم
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ة التصرفات المشبوهة التي 2 المزد من مراق ة  ة الدول العر . مطال
اسي واالقتصاد الذ  ة والحد من نشاطهم الس قوم بها اليهود في البالد العر

ة واالستعمار.   ستهدف خدمة الصهيون

ة العر 3 مي . اشتراك المرأة الفلسطين ع مجاالت العمل التنظ ة في جم
ات من أجل تحرر الوطن. ع الحقوق والواج الرجل في جم   والنضالي ومساواتها 

ة للعمال الفلسطينيين وأصحاب المهن 4 يل اتحادات نقاب . تش
ة العامة.   والخرجين وضمها لالتحادات العر

منح الفلسطينيين ح التنقل وا5 ة  ة الدول العر لعمل في البالد . مطال
ة في العمل. ة وٕاعطائهم األفضل  العر

ة المتحدة 6   حيي المؤتمر اتفاق الوحدة الذ تم بين الجمهورة العر  .
وماتها السير قدماً  ة وح طالب الشعوب العر ة و لتحقي  والجمهورة العراق

 . ة أخر   خطوات وحدو

د نضال الشعب العري في جن7   ؤ حيي المؤتمر و ة .  وب الجزرة العر
طالب  ر المعاهدات غير المتكافئة و ستن ة األخر و ات التحررة العر والحر

افة أنحاء الوطن العري.    بإزالة القواعد االستعمارة في 
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ة الالزمة للتشديد في 8   اتخاذ الخطوات العمل ة  ة الدول العر . مطال
ة على إسرائيل ووضع ة.  تنفيذ المقاطعة االقتصاد   حد لتسللها للدول النام

اسي موحد من 9   اتخاذ موقف اقتصاد وس ة  . مناشدة الدول العر
ما يتالءم ومصلحة العرب بوجه عام وفلسطين بوجه  الدول التي تساند  إسرائيل 

  خاص. 

ة في 10   ة روا األخوة مع الشعوب والدول اإلسالم . العمل على تقو
ة ال القض ة والسعي لحملها على اتخاذ موقف موحد من العالم وتوعيتها  فلسطين

ة.  ة لدواعي األخوة  اإلسالم   إسرائيل وذلك استجا

ات 11   ر المؤتمر موقف الدول االستعمارة وفي مقدمتها الوال ستن  .
ة فلسطين  صورة عامة وقض ا العرب  ا من قضا رطان ة و المتحدة األمر

التقدير موق سجل  ل خاص صورة خاصة.  و ش ة و ف الدول االشتراك
ا.  ة من هذه القضا   جمهورات االتحاد السوفييتي وجمهورة الصين الشعب

اسة التمييز 12   ة وغيرها للكشف عن س ات الدول ع المناس . انتهاز جم
العنصر واالضطهاد التي تمارسها إسرائيل تجاه العرب في القسم المحتل من 

  المتحدة وقراراتها. فلسطين خالفا لميثاق األمم 



  
  
  
  
  
  
  
 

870

ة منح الحصانة والتسهيالت للفلسطينيين الذ 13   ة الدول العر . مطال
ة وأجهزتها المختلفة.    عملون في منظمة التحرر الفلسطين

ع 14   ة لجم ة من منظمة التحرر الفلسطين ة شخص طاقة هو . إصدار 
  أبناء فلسطين. 

ة في القسم . طلب تعيين حارس دولي على األمالك و 15   األموال العر
سترد العرب  عود رعها على أصحابها الشرعيين رثما  المحتل من فلسطين ل

 وطنهم السليب.
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  الملح الخامس

  

ة                                 ر الفلسطين   الميثاق والنظام األساسي -منظمة التحر

  

، الذ خاض معارك ضارة متصلة من.  نحن  الشعب العري الفلسطيني   
رامته، والذ قدم عبر السنين قوافل  أجل الحفا على وطنه والدفاع عن شرفه و
ة والفداء.  عة من الشهداء الخالدين ، وسطر أروع صفحات البذل والتضح   متتا

ه عوامل الظلم والشر آنحن الشعب العري الفلسطيني، الذ ت   لبت عل
ة واالستعمار، وعملت على تشرده  والعدوان، وتآمرت ة العالم ه قو الصهيون عل
اره  احة حرماته وانتهاك مقدساأراضو واغتصاب د ته، فما استكان أو ه واست

حقه في  ته و عرو النت له قناة، نحن الشعب العري الفلسطيني، الذ آمن 
رامته، وصمم على حشد قواه وتعبئة  ل جهوده استخالص وطنه وتحقي حرته و

عة نضاله والسير قدما على طر الجهاد المقدس حتى   وطاقاته من اجل متا
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إلى  يتحق له النصر النهائي الكامل، نحن  الشعب العري الفلسطيني، استناداً 
امله وهو الح الذ أقرته حقنا في الدفاع عن النفس واسترداد الوطن السليب 

ة، وفي مق اد حقوق دمتها ميثاق األمم المتحدة، و األعراف والمواثي الدول لم
عادها،  اً ، وادراكاإلنسان مختلف أ ة،  ة الدول اس عة العالقات الس منا لطب

ار   ومراميها، ة وأساليب  ل اً واعت اب الن أس ل ما يتعل  لتجارب التي أخلت في 
 وانطالقا من الواقع العري الفلسطيني، ومن أجل عزة اإلنسان  ا،همجابهت

اة الحرة الكرمة، وشعوراً  حقهالفلسطيني و  ة الخطيرة  في الح ة القوم المسؤول منا 
له، نحن الشعب العري الفلسطيني، نملي  الملقاة على عاتقنا، ومن اجل هذا 

قه: و هذا الميثاق القومي الفلسطيني ونعلنه،    نقسم على تحق

ة العرفلسطين وطن عري تجمعه روا ا -1مادة  سائر لقوم ة 
ة التي تؤلف معها الوطن العري الكبير.    األقطار العر

انت قائمة في عهد االنتداب البرطاني،  -2مادة  حدودها التي  فلسطين 
ة ال تتجزأ.  م   وحدة إقل

الشعب العري الفلسطيني هو صاحب الح الشرعي في وطنه  -3مادة
شترك معها في ة  فاحها  وهو جزء ال يتجزأ من األمة العر آمالها وآالمها، وفي 

ادة والتقدم والوحدة.    من أجل الحرة والس
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عد أن يتم تحرر وطنه، وف  -4مادة قرر مصيره،  شعب فلسطين 
اره.  محض إرادته واخت   مشيئته و

ة صفة أصيلة الزمة ال تزول وهي تنتقل  -5مادة ة الفلسطين الشخص
اء إلى األبناء.   من اآل

مون لفلسطيا -6مادة   ق انوا  قامه انيون هم المواطنون العرب الذين 
ة في فلسطين حتى عام  ل من 1947عاد قي فيها، و ، سواء من اخرج منها أو 

عد هذا التارخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.    ولد ألب عري فلسطيني 

عتبرون فلسطينيين إذا  -7مادة  اليهود الذين هم من أصل فلسطيني 
ش بوالء وسالم في فلسطين.انوا  أن يلتزموا الع   راغبين 

ة واجب قومي  -8مادة   ة قوم إن تنشئة الجيل الفلسطيني تنشئة عر
ة والتثقيف لتعرفه لوطنه تعرفاً  ع وسائل التوع جب اتخاذ جم سي، و اً  رئ  روح

قاً  قاً  شده على الدوام إلى وطنه شداً  عم   . راسخاً  وث

ة ال المذاهب ا  -9مادة  ة أو اقتصاد انت أو اجتماع ة  اس ة س لعقائد
عا  تشغل أهل فلسطين عن واجبهم األول في تحرر وطنهم، والفلسطينيون جم
ة  ل مشاعرهم وطاقاتهم الروح عملون لتحرر وطنهم  ة واحدة  جبهة وطن

ة.  والماد
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ة، والتعبئة -10مادة     ون للفلسطينيين ثالثة شعارات. الوحدة الوطن
اته  عدان يتم تحرر الوطن يختار الشعب الفلسطيني لح ة، والتحرر، و القوم

ة.  ة واالجتماع ة واالقتصاد اس شاء من النظم الس   العامة ما 

ة، ولكي يؤد دوره  -11مادة  الوحدة العر الشعب الفلسطيني يؤمن 
حاف  فاحه أن  ه في هذه المرحلة من  قها، يجب عل ه شخصيتعلى في تحق

ة ومقوماتها،  ابأن ينمي الوعي و الفلسطين من المشروعات  وجودها وأن يناهض ا
  التي من شأنها إذابتها أو أضعافها. 

ة وتحرر فلسطين هدفان متكامالن يهيئ الواحد  -12مادة  الوحدة العر
ة تؤد إلى تحرر فلسطين، وتحرر فلسطين  امنهم تحقي اآلخر، فالوحدة العر

ا إلى جنب.يؤد إلى ا سير جن ة والعمل لهما    لوحدة العر

ة ب -13مادة   مصير ل إن مصير األمة العر الوجود العري بذاته رهن 
ة وجهدها لتحرر  ة، ومن هذا الترا ينطل سعي األمة العر ة الفلسطين القض
عي لتحقي هذا الهدف القومي المقدس. قوم شعب فلسطين بدوره الطل   فلسطين، و

ة، هو واجب قومي  -14ادة م  ة عر تقع أن تحرر فلسطين، من ناح
اته  عتها الشعب مسؤول ا وفي طل ومات وشعو أسرها ح ة  املة على األمة العر

ع طا ة أن تعبئ جم اتها قالعري الفلسطيني، ومن أجل ذلك فان على األمة العر
ة في سبيل تحرر فلسطين وعلي ة والروح رة والماد صورة خاصة أن العس ها 
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تبذل للشعب العري الفلسطيني العون والتأييد وتوفر الوسائل والفرص الكفيلة 
ام بدوره في تحرر وطنه.  ينه من الق   لتم

ة، يهيئ للبالد المقدسة ا -15مادة  ة  روح ن تحرر فلسطين ، من ناح
ة و  ع المقدسات الدين ينة تصان في ظالله جم تكفل  حرة جوا من الطمأنينة والس

ع من غير تفر وال تمييز سواء على أساس العنصر أو  ادة والزارة للجم الع
اللون أو اللغة أو الدين. ومن أجل ذلك فان أهل فلسطين يتطلعون إلى نصرة 

ة في العالم. ع القو الروح   جم

ه ا -16مادة     ة، هو عمل دفاعي تقتض ة دول ن تحرر فلسطين، من ناح
ه ميثاق األمم المتحدة. من أجل ذلك  ناع عضرورات الدف ما ينص عل النفس 

ع الراغب في مصادقة الفلسطيني  فإن الشعب إلى تأييد الدول  يتطلع الشعوب جم
ة إلى فلسطين واقراراالمن  ة للحرة والعدل والسالم إلعادة األوضاع الشرع المح

ادة ال ين أهلها من ممارسة الس ة.والسالم في روعها، وتم ة والحرة القوم   وطن

م فلسطين الذ جر عام  -17مادة     اطل  1947إن تقس ام إسرائيل  وق
ه الزمن لمغايرته إل رادة  الشعب الفلسطيني  وحقه من أساسه مهما طال عل

اد العامة التي نص عليها ميثاق األمم  عي في وطنه ومناقضته للم الطب
  ر.المتحدة، وفي مقدمتها من تقرر المصي
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ل من وعد بلفور وصك االنتداب وما ترتب -ا8مادة     اطال   عتبر 
ة بين اليهود وفلسطين ال تتف مع  عليهما ة أو الروح وأن دعو الروا التارخ

ة بوصفها مع حقائ التارخ وال  ح. وان اليهود مقومات الدولة في مفهومها الصح
اً  ديناً  ذ سماو ة ذات وجود مستقل و ست قوم اً ل سوا شع  واحداً  لك فان اليهود ل

  هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها. وٕانماله شخصيته  المستقلة 

ة في  -19مادة     ة وتوسع ة استعمارة في نشوئها، عدوان ة حر الصهيون
مراميها ووسائلها. وان إسرائيل  ة  نها، وفاشست ة في تكو أهدافها عنصرة تعصب

عة هذه ا يزة لالستعمار، مصدر دائم للقل بوصفها طل ة الهدامة ور لحر
صورة عامة. ومن اجل  ة  واالضطراب في الشرق األوس خاصة ، ولألسرة الدول

ة وتأييدها. عون األسرة الدول   ذلك فان أهل فلسطين جديرون 

ات الح والعدل تتطلب من  -20مادة إن دواعي األمن والسلم ومقتض
عها حفظا للعال قاء لوالء المواطنين الدول جم قات الصادقة بين الشعوب واست

ة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها. ة حر   ألوطانهم أن تعتبر الصهيون

ادة  -21مادة   اد العدل والحرة والس م يؤمن الشعب الفلسطيني 
ع  د جم ؤ ة وح الشعوب في ممارستها و وتقرر المصير والكرامة اإلنسان

ة التي تهدف إلى إقرار السلم على أساس الح والتعاون الدولي المساعي الدول
 الحر.
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ش السلمي عل -22مادة    التعا أساس الوجود  ىيؤمن الشعب الفلسطيني 
ش مع العدوان وال سلم مع االحتالل واالستعمار.   الشرعي إذ ال تعا

ادئه تقوم  منظمة التحرر  -23مادة     قا ألهداف هذا الميثاق وم تحق
ة بدورها الكامل في تحرر فلسطين، وف النظام األساسي لهذه المنظمة.ال   فلسطين

ة  -24مادة   ة على  الضفة الغر م ادة إقل ة س ال تمارس هذه المنظمة أ
ون نشاطها  ة وال قطاع غزة وال منطقة الحمة، وس ة الهاشم في المملكة األردن

ادين التح ة على المستو القومي الشعبي في الم اس ة والس م ررة والتنظ
ة.   والمال

ة الشعب الفلسطيني في  -25مادة  تكون هذا المنظمة مسؤولة عن حر
ة  اس ة والس م ادين التحررة والتنظ ع الم نضاله من أجل تحرر وطنه في جم

ة فلسطين على الصعيدين العري والدولي. ه قض ة وسائر ما تتطل   والمال

ل حسب تتعاون منظم -26مادة   ة  ع الدول العر ة التحرر مع جم
ة. ة دولة عر ة أل اتها، وال تتدخل في الشؤون الداخل ان   ام

موجب  -27مادة   له  قرر ذلك  ون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد و
  نظام خاص. 
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النظام األساسي لمنظمة  -28مادة  عرف  يلح بهذا الميثاق نظام 
ة تحدد ف يل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها التحرر الفلسطين ة تش ف ه 

موجب هذا  ات الملقاة عليها  ه الواج ع ما تقتض ل منها وجم واختصاصات 
  الميثاق. 

أكثرة ثلثي مجموع أعضاء المجلس  -29مادة  عدل هذا الميثاق إال  ال 
ة في جلسة خاصة يدعى إليها من أجل هذا  الوطني لمنظمة التحرر الفلسطين

  ض.الغر 

  :النظام األساسي

اب األول   :ال

اد عامة   -:م

ام هذا النظام منظمة تعر  -1مادة   ما بينهم وفقآ ألح ل الفلسطينيون ف  فش
ة   اسم منظمة التحرر الفلسطين

اشر -2مادة     اد الميثاق  منظمة ت اتها وف م ة مسؤول التحرر الفلسطين
صد ام هذا النظام االساسي، وما  ر استنادا إليها من لوائح و  القومي واح

  وقرارات.
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النضال  -3مادة   تقوم العالقات داخل المنظمة على أساس االلتزام 
ات المختلفة  إلى قاعدة المنظمة من والعمل الوطني في  ترا وثي بين المستو

ة  ة، وعلى أساس احترام األقل ادتها الجماع سب ثقة الشعب  إلرادةق ة و األغلب
ة والعمل على استمرار الدفع التحرر عن طر اإل ة النضال عة الحر قناع ومتا

قاً  ة أن تضع نظاماً  لد الجماهير. وتطب  وتنفيذا لهذا المبدأ على اللجنة التنفيذ
نة خاصاً  ة في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أم يالت المنظمة مراع  بتش

  وتحقي أهداف الميثاق والنظام. تجمعهم 

عاً  -4مادة   عيون في منظمة التحرر  الفلسطينيون جم أعضاء طب
ة يؤ  فاءاتهم والشعب الفلسطين دون واجبهم في تحرر وطنهم قدر طاقاتهم و

  الفلسطيني هو القاعدة الكبر لهذه المنظمة. 

اب الثاني   :ال

  -:المجلس الوطني

اشر  -5مادة   ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طر االقتراع الم
ة. من ة لهذه العنا موجب نظام تضعه اللجنة التنفيذ   قبل الشعب الفلسطيني 

المجلس الوطني استمر  -6مادة   ات الخاصة  إذا تعذر إجراء االنتخا
ات.  المجلس الوطني قائماً  أ ظروف االنتخا   إلى أن تته
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ا لمنظمة التحرر، وهو الذ  -7مادة  المجلس الوطني هو السلطة العل
اس رامجها.ضع س   ة المنظمة ومخططاتها و

نعقد دوراً  -8مادة     سه  مدة المجلس الوطني ثالث سنوات، و بدعوة من رئ
ة بدعوة  ل سنة، أو في دورات غير عاد ار/ مايو من  ل سنة في شهر أ مرة 
ة أو من رع عدد أعضاء المجلس،  سه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذ من رئ

ان انعقاده ون م ان آخر، حسب الظروف. فإذا  و في القدس أو غزة أو أ م
ان والزمان  ما في الم س المجلس إلى مثل هذا االجتماع  منعقدا ح لم يدع رئ

ة.    المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذ

س ونائبين  - 9مادة  تب رئاسة مؤلف من الرئ ون للمجلس الوطني م
س  وأمين عام ينتخبه   م المجلس الوطني في بدء انعقاده.للرئ

  ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العاد في: -10مادة  

ة عن إنجازات المنظمة   -أ التقرر السنو الذ تقدمه اللجنة التنفيذ
  وأجهزتها.

ة.    -ب   التقرر السنو للصندوق القومي واعتماد الميزان

ه من لجان المنظمة، -ج    االقتراحات التي تقدم إل
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ه.    -د    أ مسائل أخر تعرض عل

سيراً  -11مادة  ، اللجان التي ير ألعماله يؤلف المجلس الوطني، ت
اتها إلى المجلس الوطني  يلها. وتقدم هذه اللجان تقاررها وتوص ضرورة لتش

شأنها.  صدر قراراته  مناقشتها و قوم بدوره    الذ 

حضو  -12مادة  ر ثلثي أعضائه، يتكون النصاب القانوني للمجلس 
ة أصوات الحاضرن. أغلب   وتتخذ القرارات 

اب الثالث   :ال

ة   -:اللجنة التنفيذ

س اللجنة  -13مادة   ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئ
ار أعضائها س اخت تولى الرئ ة و   التنفيذ

ة من خمسة عشر عضواً  -14مادة   ما فيهم  تؤلف اللجنة التنفيذ
نتخب  س، و اً الرئ س. هؤالء من بينهم نائ   للرئ

ة للمنظمة وتكون دائمة  -15مادة     ة هي أعلى سلطة تنفيذ اللجنة التنفيذ
اسة والبرامج والمخططات  االنعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ الس

ة ة تضامن قررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤول ة التي   .وفرد
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ة: تتولى -16مادة    اللجنة التنفيذ

  تمثيل الشعب الفلسطيني.  -أ
يالت المنظمة.   -ب   اإلشراف على تش

مات واتخاذ القرارات الخاصة أعمال المنظمة على أال  -ج إصدار اللوائح والتعل
  تتعارض مع الميثاق أو النظام األساسي.

اشر الل تنفيذاً  -د  ة واعداد ميزانيتها.  وعلى وجه العموم ، ت اسة المال جنة الس
ة ع التنفيذ ات جم التحرر وف الخط العامة والقرارات التي  منظمة مسؤول

  صدرها  المجلس الوطني.

ة في مدينة القدس، ولها أن  -17مادة     ون المقر الدائم للجنة التنفيذ
اً  ان آخر تراه مناس   . تعقد اجتماعاتها في أ م

ة الدوائر اآلت -18مادة    ة:تنشئ اللجنة التنفيذ
  الدائرة التحررة.  -أ

ة.  -ب ة واإلعالم اس   دائرة الشؤون الس
  دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.  -ج 
ه القومي.    -د   دائرة الشؤون العامة والتوج
  أ دائرة أخر تر اللجنة ضرورة إنشائها.  -و
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حد  ون لكل دائرة مدير عام والعدد الالزم من الموظفين. و و
ل دائرة بن ة.اختصاص    ظام خاص تضعه اللجنة التنفيذ

ة بتوثي العالقات وتنسي العمل بين  -19مادة   تقوم اللجنة التنفيذ
ة التي  ة والدول ع المنظمات واالتحادات والمؤسسات العر ين جم المنظمة و

  تتف معها في األهداف أو تعينها على تحقي أغراض المنظمة
ة في -20مادة   اتها واختصاصاتها  تستمر اللجنة التنفيذ ممارسة صالح

ة أن تقدم استقالتها  ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني وعلى اللجنة التنفيذ
س  جوز إعادة انتخاب رئ عقده، و للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع 

  ل .ياللجنة المستق

ة من ثلثي أعضائها،  -21مادة  يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذ
ة أصوات األعضاء الحاضرن.وتتخ أغلب   ذ قراراتها 

ع اب الرا   :ال

ام عامة   -:أح

ل وحدات  -22مادة   ة تش رة فلسطين خاصة وف الحاجات العس
ة   التعاون مع الدول العر االتفاق و ة الموحدة  ادة العر والخطة التي تقررها الق

ة.    المعن
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ة على إلحاق -23مادة  ات  تعمل اللجنة التنفيذ الكل الفلسطينيين 
ع طاقات الفلسطينيين  ر وتعبئة جم ة للتدرب العس ة العر والمعاهد الحر

ة التحرر. اناتهـم، لمعر   وأم

ل  -24مادة   الصندوق القومي الفلسطيني لتمو عرف  ينشأ صندوق 
موجب نظام خاص  قوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف  أعمال المنظمة 

صدر    ه المجلس الوطني.الصندوق 

  :نموارد الصندوق القومي تتألف م -25مادة  

ة ثابتة على الفلسطينيين تفرض و تجبى بنظام خاص.  -أ   ضر
ة.  -ب ومات واألمه العر ة التي تقدمها الح   المساعدات المال

ة  -ج ة الستعماله في المعامالت البرد ع التحرر الذ تنشئه الدول العر طا
  وغيرها.

ات. التبرع  -د    ات واله

قة. -هـ ة أو التي تقدمها الشعوب الصد   القروض والمساعدات العر

قرها المجلس الوطني. أ -و    ة موارد أخر 
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قة لجان تعرف بلجان نصرة  -26مادة  ة والصد ل في البالد العر تش
ة.    فلسطين لجمع التبرعات "ومساندة المنظمة في مساعيها القوم

الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات ون تمثيل  -27مادة 
ة ممثالً  ة وتسمي اللجنة التنفيذ ة على المستو الذ تقرره اللجنة التنفيذ  العر

ة.   لفلسطين لد جامعة الدول العر

ة أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ  -28مادة   ح للجنة التنفيذ
ام هذا النظام.  أح

ه من المجلس الوطني تعديل هذا النظ -29مادة    ام األساسي أو اإلضافة إل
ة ثلثي أعضائه. أغلب   للمنظمة 

اب الخامس   :ال
ة ام انتقال   -:أح

ح المؤتمر الوطني األول مجلساً  - 30مادة   اً  ص اً  وطن ي مدته تنته انتقال
افة االختصاصات قاً ألانتخاب أول مجلس وطني وف مارس  ام هذا النظام، و ح

ات   المقررة للمجلس الوطني . والصالح
  .1964 /5 /28سنتين ابتداء من تكون مدة المجلس الوطني الحالي  -31مادة  
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  الملح السادس

  

  1967ؤتمر القمة في  الخرطوم سنة لمة األستاذ أحمدالشقير في م                  

  

حلة يواجه مؤتمر القمة العري بوصفه أعلى أداة للعمل العري مشترك مر  
ما مستقبل حاسمة ستقرر خطيرة  ة،  س  العالقات الرسم  آثارها  على ستع

ة  ة التي انعقد المؤتمر من أجلها ، أال وهي إزالة العدوان  القض األساس
  الوطن العري. على  اإلسرائيلي الذ  وقع  الستعمار ا

عت منظمة  ة  ولقد تا  المداوالت التي جرت في مؤتمر التحرر الفلسطين
ة العرب  ما  درست في وزراء الخارج ورك  والخرطوم ، ت ونيو ل من  الكو

ات التي توصل إليها مؤتمر وزراء االقتصاد والمال والنف العري  حاث والتوص أل
غداد.   في 
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عيد  اللحظة إلى هذه   أنه ، يبدو واضحا لمنظمة التحرر عن روح التشاؤماً و
ةإف، سير إلى نها ادر الملوك  والرؤساء  ن مؤتمر القمة  ة، إذا لم ي غير مجد

ة و مطالبها،  ة ترتفع إلى مستو آمال األمة العر إلى التوصل إلى قرارات إيجاب
م ما تم  ن تقي ه . ومهما  ة التي ألمت  وتخرج الوطن العري من المحنة القاس

ه أن االتجاه  ات ودراسات، فانه مما ال رب ف الغالب وضعه حتى االن من توص
ن صه م ما يلي: تلخ   ف

عاد استئناف القتال في وقت قرب.  )1   است
ة مع الدول التي  )2 ة واالقتصاد اس عدم الموافقة على قطع العالقات الس

  ساندت العدوان.
ا  )3 ل ا أو    .، لزمن محدود أو غير محدود التخلي عن وقف ضخ البترول جزئ

ة من )4    منطقتي  اإلسترليني والدوالر. عدم الموافقة على سحب األرصدة العر

ان هذا ما    ه األمروٕاذا  ون ، فان مؤتمر سينتهي ال قد اقتصر القمة 
ة الكالم وحدها ا لمعر ة المجردة من وقوة، تار اس ة جهده الس األمم  في  غا

ة.هاالمتحدة وغير    ، أن تخرج العدو من األراضي العر

ال  ها ،أن يتجنب القمة  ومثل هذه النتيجة التي يتوجب على مؤتمر 
س  ه،تع قاء فضال إرادة األمة العر ستسالم لإلالعدوان، أو  عن أنها ستؤد إلى 
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لها اء  ، وترك األع اهل  للمعتد لن  ،لمعتد عليهاا دولالعلى  تتحملها 
  مفردها وقدر طاقاتها ومواردها. 

قة أ غير د الرسمي ن هذا االتجاه على الصعيأاألكيدة الصارخة ن الحق
مها على  مثل إطالقاً ال  ة وال تصم ة إحتمال مشيئة الشعوب العر ل تضح

وماتهعتقدم  الغة ما بلغت.ا ليها ح  ،  

اً  ل  ،وقطعوألجل غير محدود، مع سحب األرصدة إن وقف ضخ البترول 
، حتماً  ل ذلك سيؤد ة،  الدول المعاد   إلى إزالة آثار العدوان. العالقات 

ما يبدو على انه إ  انت اإلجراءات المقترحة حتى اآلن غير مقبولة،  ذا 
ح من الواجب أن نجيب على السؤال الكبير، إذن ما هيا  التجاه الغالب، أص

  البديلة إلزالة آثار العدوان؟؟.  الخطة 

طة في جوانبها  عي أن تكون هذه مترا رة وطب ة العس واالقتصاد
ة لتؤد إلى ازالة العدوان، اس لنتيجة اوٕاذا لم توضع هذه الخطة المتكاملة فان  الس
ة هي استمرار العدوان قائماً  ون مؤتمر  الحتم ة وفلسطين، و على األرض العر

ة التي اجتمع من أجلها.. تحقي  القمة قد تخلف عن   الغا

ة على الصعيد العري في الظروف   ة الفلسطين ة للقض النس أما 
ن واجبها أن تلفت النظر إلى عدد من مر تر الحاضرة، ،فان منظمة التحر 



  
  
  
  
  
  
  
 

890

ة،و تتلااألمور الهـامة ذات  ة الفلسطين مصير القض قة   هص هذخلصلة الوث
مايلي: األمور   ف

اسة إسرائيل ومشروعاتها التي تقوم بها في قطاع غزة  -أوال  إن س
. ل المد ة تستهدف اإلدماج أو االحتالل الطو   والضفة الغر

ا  مختلف وسائل العنف واللطف على  تعمل -ثان الشعب  ظهاراإسرائيل 
مظهر الرضاءالفلسطيني  الواقع، وعدم مقاومته، أو  األمر في هاتين المنطقتين 

  االستسالم له. 

، تسعى إسرائيل  -اثالث ل جهدها، بديال عن االنسحاب غيرالمشرو
م حلول متعددة، تبدأ من إقامة  م الى تقد ة وقطاع غزة ذاتي في الضفة ح الغر

ة ترت   مع إسرائيل. ر الجوا حسن ، إلى إنشاء جمهورة فلسطين

ة  صال مانها  ة رغما عن إ ، الشعب الفلسطينيوان المنظمة الفلسطين
ة،   ة في الخمسين عاما الماض وصموده أمام المؤامرة االستعمارة الصهيون

ع هذه الحلول جملة وتفصيالً  ه ورغما عن أنها ترفض جم من ، لما ستؤد إل
ة  الشعب تصف حدق  ة، فإنها تحذرمن الخطر الذ  ة الفلسطين القض

  المرحلة الحاضرة. في و قضيته ..الفلسطيني
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ضاعف هذا  ة  الخطر، ومما  ة التقابلها خطة عر أن الخطة اإلسرائيل
اطهاتستهد ة في الفلسطيني إن الشعب  .ف إح وقطاع غزة يتصد الضفة الغر

اب المقاومة ا ة، وهو أعزل من أس طولة للخطة اإلسرائيل شجاعة و الن 
ل ما يلقاه   الصعيد العري من الدعم والتأييد، هو اإلذاعات  علىوالصمود، و

ساالته. طوالته و ار  ة تنشر أخ   العر

ةوتلح منظمة التحرر   ضع  الفلسطين أن الينتهي مؤتمر القمة دون أن 
ة عاجلة  ة في فلسطين ها خططعلى إسرائيل د تفسخطة عر وعدم المقاومة الشعب

ة ةالمحتل الن تقوم بدور فعال في تنفيذ مستعدة ، وأن منظمة التحرر الفلسطين
د المنظمة من جديد  سر لديها من رجال وسالح، هذا وتؤ ما يت ة  الخطة العر

ة:  اد اآلت ة الم ة الفلسطين ة لجوهر القض   النس

ش مع إسرائيل.ال صل -أوال   ح وال تعا

ا  . معرفض المفاوضات  -ثان االحتالل الساب   إسرائيل وعدم االعتراف 

ة ، وما  -ثالثا  ة الفلسطين القض ة فيها مس  ة تسو عدم الموافقة على أ
  يؤد إلى تصفيتها.

عا  ة ومنطقة الحمة مع  -را عدم التنازل عن قطاع غزة والضفة الغر
اهتمام خا ة القدس.التأكيد    ص على عرو
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ة في هيئة األمم المتحدة وخارجها  -خامسا  في نطاق االتصاالت الدول
ة فلسطين ة حلول لقض ة في قبول أ ة دولة عر   ال تنفرد أ

يز الدائم المستمر على الصعيدين العري والدولي، على  -سادسا  التر
ة مصيرة، إال أن  ة فلسطين، وان تكن عر هو صاحب  شعب فلسطينأن قض

قى على منظمة الح االول في وطنه  التحرر ، وهو الذ يـقرر مصيره. و
ة.أ ةالفلسطين ه إلى مصير منظمة التحرر الفلسطين   ن تن

ان  زجانإن منظمة التحرر هي نفسها ا  امها  بير، يتجلى في ق
قاءها واستمرارها في االضطالع ة، وان   الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطن

ة من أ وقت مضى. ة، ألزم واجب في هذه المحنة القاس اتها القوم   مسؤول

التحرر، رغم المصاعب الكثيرة المتراكمة في ة ولقد استطاعت  منظم 
ما تمثل تجمع طرقها أن  حت تمثله  ع فئات الشعب الفلسطيني، فأص حولها جم

ة شعبها المتجمع على ارض ومة عر ة ح م تحت سلهأ   طاتها.ا، المق

ة.. فلقد استطاعت منظمة   ة، واإلعالم اس اإلضافة إلى نشاطاتها الس و
ش التحرر الفلسطيني بناءً  اً  التحرر أن تبني ج سالة  نضال قاتل ب جعله 

ة.    وشجاعة في قطاع غزة والجبهة السورة والجبهة األردن
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قفان اآل ش التحرر الفلسطيني  ة وج ن إن منظمة التحرر الفلسطين
ة،  وجهاً  ة وعر ة، فلسطين قاء المنظمة ضرورة قوم لوجه أمام المصير، وان 

  في المقام األول. 

ة، أن تُ او  ة وعر ة، فلسطين سرح نها لكارثة قوم صفى المنظمة وان 
ة أن تصل المنظمة  أبى شعب فلسطين ومعه األمة العر ش التحرر، و ج

شها إلى هذا ظل شعب فلسط وج ستنزف المصير، وس قتطع من لحمه، و ين 
ش التحرر. قي من منظمة التحرر وج ن أن ي قي ما أم   من دمه لي

ة تقترح على مؤتمر القمة إصدار إولهذا ف  ن منظمة التحرر الفلسطين
ة:    القرارات التال

ش التحرر 1 ة لمنظمة التحرر وج ة المترت ع االلتزامات المال ) الوفاء بجم
  تمرات القمة، واالستمرار في أدائها في مواعيدها المقررة.موجب قرارات مؤ 

ين2 م الشعب  منظمة ) تم ة في تنظ اتها القوم ة من مسؤول التحرر الفلسطين
عي في تحرر وطنه وتقرر مصيره. قوم بدوره الطل   الفلسطيني، وتهيئته ل

املة عل3  حيث تكون للمنظمة سلطة  ش التحرر الفلسطيني  ه من ) تعزز ج
ر  ه العس ع شؤونه اإلدارة، على أن واج حه وجم ه وتسل يله وتدر حيث تش

طاً  ة الموحدة. ظل مرت   الخطة العر
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التعاون مع منظمة 4  ة،  رات لتدرب أبناء فلسطين في الدول العر ) إنشاء معس
ة.   التحرر الفلسطين

مات أو األوامر الالزمة في الدول ال5  ل حسب نظمها ) إصدار التعل ة،  عر
ة التحرر من  فاء ضر ة من است ين منظمة التحرر الفلسطين الدستورة، لتم

  أبناء  فلسطين حيثما وجدوا.

  

  

  

  

  

  

  ..انـلمت            
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ر أحمد الشقير    في ذ

  

تب منظمة  ألقيت الكلمتان التاليتان في حفل تأبين المجاهد أحمد الشقير  م في م الذ أق
عاء التح ت مساء يوم األر ة في الكو ر الفلسطين    9/4/1980ر

  لمة األستاذ جاسم القطامي
تي) عضو مجلس األمة   ( الكو

  أيها الحفل الكرم ،

ة أن تكرم أبناءها البررة ورواد نضالها   من عادة الشعوب واألمم الح
اء  عد مماتهم، اح راهم  ر شح ففيذ اقات لما اختزن من ط ذ للهمم وشحنالذ

ات الجليلة إال محطات تقف عندها اوتجديد لآلمال و  لطموحات. وما تلك المناس
من أهدافها ومن ثم تحاسب نفسها نضالها وما تحق األمم تستعرض مراحل 

حف للمسيرة  فتتزود وتستشرف المستقبل حثها الخطى بوقود  ة زخمها و النضال
  نحو تجسيد آمال وطموحات وتطلعات المستقبل.

مناوم  ة، والوفاء من ش ، أن  األصيلة ا أجدرنا نحن أبناء األمة العر
رم اليوم رائداً  ر األرعين لوفاة نحتفل  إننا  من رواد أمتنا أميناً  ن  فقيد  اليوم بذ
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ة وفلسطين األستاذ  س مجرد اسم  المناضلالعرو أحمد الشقير . والشقير  ل
مرحلة بل ة في مرحلةمن رموز األمة العر  هو مقترن  إتسمت  ة األساس

ي االنتماء  والمد الجماهير  النهوض ان رحمه هللا وطيب ثراه عرو . لقد  الثور
قدر ة إنساني النزعة. فلسطيني ماكان وقومي الجذور  ن لنا أن ننسى  الهو م وال 

ة المخلصة وص ة و مواقفه العر ي المدو في أروقة المنظمة الدول ته العرو
ة، فمواقفه أكثر من أن تعد أو تحصى وهو يدفع الحجة وقاعات ال جامعة العر

لل أو وهن  ة  نضال إلى أخر دونما  قارع الخصوم منتقال من حل الحجة و
ان وريب الفصحى بذلك فاستح  يف ال والفقيد سيد الب لقب خطيب األمم. 

حر والقانوني ة طوع لسانه، وهو األديب المت انت العر ع ف والخطيب الذ  الضل
ار وال يجاره في ش له غ ما هذا ال  غي لنا أن المضمار أحد.  ننسى  ال ين

ر أن دأ رحلة التثو ح و  الفقيد قد وضع النضال الفلسطيني  في مساره الصح
ته المضمون النضالي والقومي ور  واالستنهاض لإلنسان الفلسطيني واثراء هو

ة العر  القض ة  ة الفلسطين اً  ة رطاً القض   .ومصيراً  عضو
  أيها الحفل الكرم،  

ر ان فقيدنا أبو مازن زميل نضال وصدي معا  جمعتنا ورفي درب ف
ر القومي فشدت أواصرنا وق اد االنتماء العري والف ت أرواحنا وأتاحت لنا رّ م

ر العر  من منتد وتجمع بهدف تجذير في أكثر نلتقي أن ي وطرح آفاق و الف
ة في الشقير لم تكن مجرد شعارات  للنضال القومي. جديدة قة إن القوم والحق

ماناً  تلقى جوفاء مفرغة المضامينتطرح وجمًال  انت رسالة وٕا ات بل   في المناس
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ان يردد دوماً وٕالهاماً  وممارسةً  ة أن إسرائيل ، و ة في المحل األول  هي قض قوم
غي لها أن ان الخندق الفلسطيني قد سق  وٕاذا واألخير ة ين فان الخنادق العر

عتهم الفلسطينيون.  ل العرب وفي طل قاتل من خاللها العرب  تظل صامدة 
مات  س والمعايير والتقي ل المقاي انت قناعته التي يروج لها دائما أن إسرائيل  و
اطيل، وأنها تستمد قوتها  اطل األ ض الرح و ست إال مرحلة عابرة ألنها ق ل

ان العدواني االستعمار وعدوانيت  ها من واقع الضعف العري، والبد لهذا الك
أ  العنصر  ة  توحد فيها الجهود وتحشد الطاقات وتع قظة قوم أن يزول عند 

ة  انات في معر ان قره ماإلم ان الصهيوني اآلثم، ومن هنا  صيرة مع الك
ادة عبد الناصر ق ان يردد دائ .وثقته  ر أن الشقير  سة وأذ عد ن  1967ما 

ماناً اأن عبد ح أكثر إ ة  لناصر قد ازداد تجرة وأص قدرات جماهير األمة العر
ة  وقدرتها على العطاء، وأكثر إصراراً  ة والعالم على أن يجمع الطاقات العر

ا ثورة مستنيرة.  حول النضال الفلسطيني برؤ

  أيها األخوة ،

ش لفلسطينان فقيدنا أبو مازن  لقد فلسطين؛ يراها ع ض و العالم  ن
ات  العري وضميره ومن خالل الوالء لفلسطين ومبلغ اإلخالص تتحدد هو

أس أو يترك  عرف معنى لل ن الفقيد العزز  ومات .ولم  األنظمة ومواقف الح
اناً  اسي م ه في  للحقد الشخصي أو الس راً قل ه ف ، اً و رأ حتى تجاه أشد معارض

أن ان يؤمن  ات التارخ وقدرات األمة  ينفلسط و للعرب ولكل أبنائها، وأن حتم
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ة س اته: تالعر ه ح تحق االنتصار طال الزمن أم قصر. وهناك حلم مأل عل
ة لمناضلنا هاجسه اليومي وشغله الشاغل ير فيها  النس ة  انت الوحدة العر ف

س ذلك ف ة والمنطل والملجأ والهدف والقدر،وانع ة والنها اته المتناثرة البدا ي أدب
هو تصرحاته و  ومؤلفاته العديدة وآخرها ( علم واحد وعشرون نجمة)،  خط

ه هذا تا ات  اب  مختلف استعرض بين جن ة وأس مراحل تطور الوحدة العر
قها انتكاساتها ومعوقاتها مع طرح آفاق وتوجيهات جديدة مانه لتحق ضعف إ . لم 

مة رغم ال انقدرات هذه األمة العظ سات والتراجعات و إلى الواقع الحالي  ينظر ن
ة صيف  ة وطاقاتها مظلمة  على أنه سحا سرعان ما تزول ألن عظمة األمة العر

قدر  ة، و ة وطموحاتهـا القوم ارة تكمن في توجهاتها الوحدو المخزونة وارادتها الج
قدر ما تزول مالمح الضعف الحضار وعالئم ا لتخاذل ما تتوحد إرادة األمة 

أ لها فرص النهوض واالنتفاض على الواقع المرر والتصد لك اسي فتته افة الس
ة المطروحة ة الشرسة.  الحلول االستسالم ة الصهيون   والهجمات اإلمبرال

ان وداع الشقير للعالم في يوم  ه قاهرة المعزّ فتحت ورما   وعبد ف
له داللته، فهو احتجاج،  لناصر ذراعيها لتستقبل أول سفير صهيوني أمراً ا

تخذ  الحقائ و ار من قبل مناضل تعود أن يجهر  ومظاهر رفض، وموقف اخت
ا.    المواقف حتى في لحظة وداعه للدن
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قدرات  ا مازن نم قرر العين مسترح الضمير، واث الوجدان  ا أخي أ ف
ة ونسير عل ك الفلسطيني الجرح، وعهدا أن نحمل الرا ة وشع ى درب أمتك العر

ذب أهله.  الرواد من أمثالك فالرائد ال 

  لمة األستاذ
  خير الدين أبو الجبين

  أيها السادة ، إخواني وأخواتي: 

ت لتأبين  الكو نلتقي اليوم في بيت فلسطين، في مقر منظمة التحرر 
ار، س لها، ابن فلسطين ال .المجاهد الكبير أول رئ   المرحوم أحمد الشقير

ن   رّ وٕاننا إذ نؤ ل، ذلك النضال الشقير اليوم، فإننا ن م نضاله الطو
ا الماضي، حيث نعاه قائدنا  الذ لم ينقطع إال عند وفاته في األردن في ش

ي أكرم الرجال.  ما ي اه  شعبنا    األخ أبو عمار، و

ا مازن،  ر أستاذنا الكبير أ حلو لنا االن وفي هذا الحفل الكرم أن نتذ و
ر شمائله  ة ونذ ل من أجل أمته العر ر مراحل جهاده الطو الحلوة، ونستذ

خطب  تب و عمل و اته، فظل  ل ح ل الحب ، ووهبها  وفلسطين التي أحبها 
  من أجلها ... ما نسيها لحظة من لحظات عمره.
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ر هذا   ار لذ ست إال دمعة تقدير وانحناءة إجالل واك لماتي هذه ل و
  الصدي والقائد الكبير.

ا عر     ة، مملوًءا فت الشقير رحمه هللا أول ما عرفت خطي الحماسة والوطن
ة  ه، يدعو الشعب إلى النضال ومقاومة االنتداب والصهيون اب مستمع أل أخذ 

ان ذلك في  ابي عندما قدمته إلى جماهير شعبنا في المهرجان الوطني فجر  و ش
ة في ر  افا  1945ع عام الكبير الذ أقامته منظمة النجادة الفلسطين في مدينة 

ان الشقير في ذلك االحتفال الفارس المجلي.عروس فلسطين.    و

ه اآل      ه وأسلو   في نفسي. بيراً  خاذ أثراً وقد ترك خطا

ة.      شخصيته ووطنيته ومقدرته الخطاب حت من المعجبين  عد ذلك أص   و
اً       عت نشاطاته في األم وازددت إعجا م المتحدة وهو يدافع عن ه عندما تا

ا. ا استقالل المغرب وتونس والجزائر وليب ة فلسطين وقضا   قض

ثب منذ آذار عام       عندما حضر إلى  1964وقد بدأت أعرف الشقير عن 
ان الفلسطيني حيث قدمته إلى الجمهور  ت في إحد جوالته إلبراز الك الكو

خ فخطب وأبدع وتحد ة الشو ملعب ثانو ان الفلسطيني، وذّ الكبير  ر ث عن الك
ة في فلسطين، وفي ذلك الحفل وصف  امنا الزاهرة واحتفاالتنا الوطن أ الشعب 

المهاجرن  أنهم األنصار والفلسطينيين هنا  ت  ووصف سمو أمير ،أهل الكو
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ان  أمير المهاجرن واألنصار ف ت الراحل المغفور له الشيخ عبد هللا السالم  الكو
ل من سمعه.موضع إعجاب    وتقدير 

ة آنذاك من أجل       ت، وزارته لمختلف األقطار العر انت زارته هذه للكو و
حتاج  ة  ان الفلسطيني الذ بذل الشقير في سبيل إبرازه جهودا مضن إبراز الك
قت  الحديث عنها إلى صفحات وصفحات.  وقد وصف الشقير المرحلة التي س

ق ان الفلسطيني  ان الهدف واضحا ومعروفا ولكن أسلوب العمل إبراز الك وله: "
ة فلسطين  انت قض ة و حور الكلمات الرنانة واأللفا الحماس ان تائها وس 
.  ولكن طر العودة لشعبها لم  ارات أخر ل األوقات فوق أ اعت تعلو في 

  ن مرسوما وال مخططا".

حوّ       انون الثاني ل قرار مؤتمر الوقد استطاع الشقير أن  قمة األول في 
ة وضع القواعد  1964 غ ة  الشعب الفلسطيني والدول العر االتصال  فه  "بتكل

ان فلسطيني"، حوّ  مة إلنشاء  توب إلى واقع ملموس السل ل هذا القرار من قرار م
اسم المؤتمر  ة  ام منظمة التحرر الفلسطين ولم ينتظر الموافقة بل أعلن ق

ار  28في القدس ول الذ انعقد الفلسطيني األ ، وأبلغ ذلك إلى مؤتمر 1964أ
ندرة في أيلول من ذلك العام.    القمة الثاني الذ عقد في اإلس

ان  ما  انها األرعة  م أر ام المنظمة بدأ الشقير بإنشاء ثم تدع عد ق و
م الشعبي. ة والصندوق القومي والتنظ اس اتب الس ش التحرر والم   وهي ج
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قد رافقت الشقير في هذه المرحلة في جلسات الوطني األول والمجلسين و 
ت. وخالل هذه  تب المنظمة في الكو ذلك أثناء عملي في م المتعاقبين، و

ه صدق و السنوات  ا مازن فعرفت ف ما تالها منذ استقالته حتى وفاته الزمت أ
ة مع دالعزمة واإل قدرات شعبنا وأمتنا العر ة مان المطل  ون لقض عوته ألن 
عدها العري. وعرفت في الشقير مناضال عدها اإلسالمي إلى جانب ُ فلسطين ُ 

اسة  ة والقانون والفقه والحديث والس ة والكتا شرفا حصيف الرأ مبدعا في الخطا
ة وذهن متوقد.  ة، ذا حافظة قو   والدبلوماس

اً  ان الشقير وف قدر لهم جه و راهم  انوا للمجاهدين وذ ادهم حتى لو 
اسيين، و  مها المرحوم أمن خصومه الس ر أنه عندما انتقل مفتي فلسطين وزع ذ

ه رغم  ان الشقير في مقدمة المعزن ف الحاج أمين الحسيني إلى الرفي األعلى 
فون: "إنني أعز في  ان بينهما من خصومة. وقال لي يومها في منزله  ما 

ان يرفض االنتداب المفتي ألنه في جهاده الطو  ل لم يلن ولم يهادن المستعمر بل 
ة على الدوام ".    والصهيون

ة  ان الشقير معلما لنا ولرفاقنا. علمنا الكثير من دروس الوطن لقد 
. علمنا الءات الخرطوم  الصادقة. علمنا أن ال نهادن العدو أبدا مهما بدا أنه أقو

حتاج  قول لنا إن الوطن  ان  إلى عمل مخلص مستمر شرف وأن يد الثالثة، و
  هللا دائما مع الجماعة. 
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ة وأن الوحدة هي  ة الوحدة العر حتم مان  لقد تعلمنا من الشقير اإل
ة  قول إن الصهيون ان رحمه هللا  العالج الناجع والوحيد لكافة مصائبنا وآالمنا، و

ن  م ة هائلة ال  عتها إسرائيل قوة دينام ة وفي طل قف أمامها إال العالم أن 
دال من أن  ة واحدة، و ش عري واحد على رأسه دولة اتحاد ة لها ج وحدة عر

م دولة الوحدة من ننظل نردد أن شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات علينا أن  ق
  النيل إلى الفرات.

ر لمجابهة العدو قبل أن   ضرورة االستعداد الم ان الشقير يؤمن  و
شتد.  ت عام قو و الكو تب المنظمة  أن  1965قال لنا في إحد زاراته لم

عد سنة  لف اآلن بليونا فإنه ،ثمن التحرر يتضاعف سنة  ان التحرر  فإذا 
لف في السنة المقبلة عشرة وفي السنة التي تليها مئة، فعلينا أن نسرع في  س

ة التحرر. ع قوانا واعداد أنفسنا لخوض معر   تجم
ان رحم  ماناً و اتها  راسخاً  ه هللا يؤمن أ ان ة وٕام أن طاقات األمة العر

ة لقهر العدو والقو التي تسانده.  اف   لو تجمعت 
عد أن ترك الشقير رئاسة المنظمة عام  لم يخلد إلى الراحة بل  1968و

فون وتونس ملتقى لرجاالت  ان بيته في القاهرة و استمر في خدمة وطنه، و
ة يتدا ة فأصدر والعرو ه سبل التحرر وطر الوحدة. وانصرف إلى الكتا رسون ف

تب ضمّ نّ  ة فا وعشرة  الوحدة العر ل ما يتعل  راته وتجاره وآراءه في  نها مذ
  وتحرر فلسطين.
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نه االستمرار ناخوعندما بدأ السادات مسيرته ال  م ة وجد الشقير أنه ال 
ش في القاهرة.    في الع
ان قال لي في ز  ت في آذار من العام الماضي، و ارته األخيرة للكو

ام بهذه الزارات لاللتقاء ب ثيرا الق حب  صيرهم إرحمه هللا  ه من أجل ت خوته ومحب
اتي في القاهرة ال تطاق وأنا مراقب أينما ذهبت حتى  حت ح وتوعيتهم: " لقد أص

فوني مراقب ورسائلي م هبعندما أذ ة وتل ة. وٕانني أشعر في راضتي اليوم راق
ة القاهرة ومقاالتها المضللة لشعبنا العري في  أن مانشيتات الصحف اليوم و
ه من أضاليل وأكاذيب  ل يوم لما تحتو حة  مصر رماح تغرز في صدر صب

ه من إخالص ه لخير شعب فلسطين. لهذا فقد قررت  وما تدع السادات وسع
 مرغما أن أترك القاهرة التي أحببت ".

عد ذلك قال و    عثها لي  م في تونس إفي أول رسالة  ق نه اختار أن 
ذلك  ة، و نه فشعبها طيب، وهي مقر الجامعة العر االلتقاء دوما برجاالت م

ة المقدسة   حدثهم عن القض ات ل فدون للجامعة في شتى المناس العرب الذين 
تدارس    سبل العمل.معهم  و

مهل الشقير و    سمح له بتحقي أمنيته هذه، إذ ولكن المرض لم  لم 
سبب مرضه أن  ه  ح من الصعب عل بزائره الكثر، ولكنه مع ذلك يجتمع أص

ة...ينقطع لم    عن الكتا
ة ، أورد فقرات   صف حالته المرض تبها لي من تونس   وفي آخر رسالة 
قي أن أرجوك ضّمنها  سمى وصيته فقال: " ...  ن أن  م ما  ه وتجرته ف رأ
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ة وأن نت وٕاخواننا في النضال أن تنّص أ ة الفلسطين م حراسا على القض بوا أنفس
أ شبر من وطننا المقدّ أإخواننا  نصح  تداوموا على فرطوا  س وال ذرة من ال 

ل تفر واستسالم  تراب وطننا الغالي، فإن تجرة السادات الخائن قد أثبتت أن 
ع والعدوان. وهذه هي وصيتي لشعبنا المزد من األطماع والتوسو قابله العد

طل أرجو أن تحفظها وتدوّ  نها بين أوراقك، وأسأل هللا لقادتنا الهد ولشعبنا ال
ت،  ة في الكو أس أن تنشر هذه المعاني في صحفنا الوطن النصر المبين، وال 

  إعزازا لقضيتنا المقدسة واستمساكا بوطننا الغالي".
ا   ا حبيب فلسطين،  عد... ف ا صوتها الراعد و ار  ا ابنها ال فارسها. 

ار نم  ة منظمة  قررالج ة الثورة... را ة. إن را اق العين فإن شعلة النضال 
ة وروح  ة مستلهمة روحك الغال ة ستظل تواصل مسيرتها النضال التحرر الفلسطين

ا مازن  ة. عهدا أ ار من أبناء شعبنا وأمتنا العر ننا أ أمثالك من المناضلين الك
ة.     انت التضح ة إلى فلسطين ولن نتراجع مهما   سنحمل الرا

 

 


