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م، 26/2/1980د العري الفلسطيني أحمد الشقير في عد وفاة المجاه
اء  لمات في حفالت التأبين وٕاح نشـرت مقاالت في الصحف والمجالت، وألقيت 

، تحدّ  ر ة الذ مناس ة. و ه وسيرته النضال ث فيها الكتاب ورفاق الفقيد عن مناق
من  مرور عشرن عامًا على رحيل فقيدنا طيب هللا ثراه، ننشر هذه المجموعة

...ومن قبيل الوفاء.  ر   الكلمات ... من أجل الذ

  أسرة أحمد الشقير                                                   

  2000أيلول / سبتمبر 

  

األحدث ًا ابتداء  ًا زمن   .مالحظة: رتبت الكلمات والمقاالت في هذه المجموعة ترتي
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ر الفلسطين   *ةإنصافا لمؤسس منظمة التحر
  

  عرفات حجاز           

ة الوحيدة الذ  ة الشعب أ لعل أحمد الشقير هو الشخص عاد طرح قض
افة.. ولعله  ة  ة والعالم ة واالسالم ة والعر ات الفلسطين الفلسطيني على المستو

م على نضاالته و أ ة الذ جر التعت ات الوطن اته إ كثر الشخص ره وح غفال ذ
أن وراء ذلك مشاعر ا ع الذين خرجوا عن الطر التي رسمها و لحرج للجم

                                                           
 .2000/  8/  26و23 ،عمان،الدستور *
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ة  ه اليوم من مأزق يهدد القض ة إلى ما هي عل لتحرر فلسطـين ، فانتهت القض
سلبها  ة و في الشقير فخرا أالفلسطين قتها . و انها وثوابتها وحق نه الوحيد أر

ةالذ صفع غولدا مئير عندما قالت في األ حث قض  مم المتحدة أثناء 
ة لالجئين عنـدما طالبت بإلغاء هذا البند الذ تكرر لخمس  المساعدات المال

استهتار واستفــعشرة سنــة ، وقال ين هو الشعب الفلسطيني هذا الذ أزاز ــت 
ة ص ـل عامـدات لــرف المساعـتطرحون قض اليـوم شعـب  .. انه ال يوجـد ؟!! ه 

  يني .اسمه الشعب الفلسط

قة الشعب الفلسطيني   حق

ه خطابها الذ  ة إسرائيل في توج عندما انطلقت غولدا مئير وزرة خارج
ة  انت القض الشعب الفلسطيني وفعًال  ة و ة الفلسطين القض ه  استهانت ف

م عليها حتى  ة قد جر التعت حظر سماعها في أالفلسطين ان  لمة فلسطين  ن 
ة فلس عد ن ان الشقير  ة. و طين قد استعانت بخبراته عض البالد العر

عثتها إلى األ ومة السورة فعينته عضوا في  ذلك الح مينا عاما أمم المتحدة ، و
ة بتعيينه وزر دولة  ة السعود ة ثم قامت المملكة العر مساعدا للجامعة العر

مم المتحدة. وجهت غولدا مئير تلك اإلهانة للشعب الفلسطيني وهنا بدأ لشؤون األ
ة عندما تصد لها أحمد الشقير وقال في خطاب هزّ تفجير القض  ة الفلسطين

شير إلى غولدا مئير : ((هذه السيدة المحترمة  المجتمـع الدولي عندما قال وهو 
ا وتزوجت في  ا ثم استقرت في بلد أالتي ولدت في روس ا وعاشت في بولون مر

م من تل  أأقد جاءت إل يف و حتل الغرب بيب لكي تفسر لكم لماذا و  ح 
طرد اليهود العرب من بالدهم .. قولوا  أ ح  يف و ارض صاحب الح و
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ه قوة في إ ,يها السادة لهذه السيدة المحترمةأ ن الشعب الفلسطيني موجود ولن تذي
عـض أن عليهـا إ الوجود و  ا حيث  ا أو روسـ ا أو بولون ن أهلها و أ ن تعـود إلى أمر

عـودون أل عـودون إلى وطنـهم ذات يـوم أحـرارا))!تـترك أهلي    نهـم س

  عودة الالجئين

اته واتصاالته واجتماعاته أومنذ ذلك اليوم  ز في خطا خذ الشقير ير
ة أعلى  ة فلسطين التي تحولت إلى قض ن تأخذ أغاثة ومساعدة ال بد إ ن قض

ة الشعب المشرد الذ ال يرد معونات  ح وهي قض قي و الصح وضعها الحق
الة غوث الالجئين بل إنه يرد  الة غوث الالجئين بل إنه يردو  معونات و

ل الالجئين إلى وطنهم فلسطين.أجل أتحقي وحدة العرب من  عود    ن 

ة و الشعب الفلسطيني إلى إقامة  ومنذ ذلك اليوم أخذ يدعو الدول العر
سرائيل حتى جبهة ثورة على غرار جبهة التحرر الجزائرة لتعلن الحرب على إ

ن رصاصة تطل على إعود آخر الجئ إلى وطنه المحرر وقد رفع شعار : 
كثر أكثر من مئة خطاب و أرض فلسطين يتردد صداها في أروقة األمم المتحدة أ

  من ألف مشروع قرار !

اته التي لم تنقطع في األمم المتحدة  وقد استطاع الشقير من خالل خطا
ة التي التفت حوله وأيدته إلى أن قرر الملوك والرؤساء ن يلفت أنظار الوفود العرأ

ة فجر تعيينه في منصب ممثل  ة الفلسطين ه لتحرك القض العرب االستعانة 
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قي شاغرا منذ وفاة المرحوم  ة وهو المنصب الذ  فلسطين في جامعة الدول العر
اقي .   أحمد حلمي عبد ال

  خطيب ال مثيل له

ا تفوَّ  نهأوالمعروف عن الشقير  ة  ق علىان خطي اء العر ل خط
ان معروفا عنه  قوة ستمد مرادفات اللغة وتعابير اللسان وفصاحة األ أنهو سلوب 

انت اللغة ملك لسانه وطوع جنانه سه  ,وغزارة .. و أحاس تدف  يخطب بروحه و
طيل دونما ملل ه ..  وللساعة  ,نه أعطى الموضوع حقهأوٕاذا شعر  ,وأعصا

ه وفي نفسه شيء من الحنين لكي  ,مهاالتزا رس وللمستمعين واجبهم عاد إلى 
ة من جديد . بدأ الخطا   عود و

ي مندوب  شنس ان مشهورا عن المسيو ف ان في االمم المتحدة  وعندما 
أنه من  اء الذين وقفوا على منبر أ السوفييت الدائم في االمم المتحدة  عظم الخط

ان هو ة بل  ان الكثيرون أ  المنظمة الدول ة ، ولكن  اء السوفييت قاط عظم الخط
اته ان يبدع في خطا ة او  ,عتقدون أن الشقير الذ  اللغة العر انت  إن 

ه عدد من أخذ يخطف االضواء منه ، حتى أ هاإلنجليز ح  ان ذات يوم  نه 
شنس ين العرب عندما رأوا الشقير مقبال عليهم داعبوا المسيو ف ي فقالوا المندو

اتي  ي العرب .. فرد عليهم المندوب السوف شنس له هذا هو الشقير الذ نعتبره ف
ي هو شقير السوفييت؟! إقائال : ولماذا ال تقولون  شنس   ن ف

  دهشة عبد الناصر
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ة في القاهرة  وعندما دعينا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثان
س الخا أنان مقررا  ا عنه الفتتاح المؤتمر يوفد الرئ لد جمال عبد الناصر مندو

ان  ة والك ة الفلسطين ان الرد على غولدا مئير والذ اخذ يبرز الشخص ، الذ 
انت المفاجأة عندما  على القاعة  طلّ أالفلسطيني والوجود الفلسطيني ... ولكن 

عاصفة مدوِّ  ل  س جمال عبد الناصر الذ قو عالرئ د ان ة من التصفي ، و
لمة مؤثرة قال فيها نه في "آخر لحظة" قرر ان إ :هدأت القاعة افتتح المؤتمر 

ه  أنه تخل ة بتفسير عدم حضوره  ام الجهات األجنب ة ق حضر إلى المؤتمر خش
ان الفلسطيني ..  ة والك ة او عدم اهتمامه ببروز الشخص ة الفلسطين عن القض

ات  عد ان تناول الوضع العام ومسؤول ادة قضيته و الشعب الفلسطيني لنهوض وق
ا  ة أحمد الشقير واخذ يتحدث عن القضا س منظمة التحرر الفلسطين وقف رئ
ه  ارة التي بدأ بها جمال عبد الناصر خطا التي تحدث في "آخر لحظة" وهي الع

.  

وعلى مد نصف ساعة والشقير يردد ما جاء في التوراة واإلنجيل 
ان يرد من والقرآن وفي أحداث ال اء وما  تارخ وفي الحروب واالكتشافات واألن

  عظائم األمور في "آخر لحظة" !

خطب من  ه جمال عبد الناصر و ان على المسرح الذ يجلس عل و
ل الحضور األ شدان  ه أحمد الشقير حدثان  س عبد الناصر عل ول منظر الرئ

ان يت الغة الشقير الذ  صغى مشدوها لفصاحة و يراد جالئل إدف في وهو 
قدرته علاأل ه  الشعلة يلهب سامع  ىعمال التي تحدث في "آخر لحظة" وهو 

ستدعيها فتستجيب له ببراعة وٕاتقان !! العجين    تليين الكلمات 
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ام عد أ ن جمال عبد الناصر حدثهم إ :وقال لي المرحوم أحمد بهاء الدين 
ان طيلة الوقتإعن خطاب أحمد الشقير وقال  ر  نه  ف ان  ستمع له  وهو 

ارات واألأبدهشة من  أتي الشقير بهذه الكلمات والع انت ين  لها  مثال التي 
ارة عبد الناصر    نه قرر حضور المؤتمر في "آخر لحظة".أتدور حول ع

ر   مؤسس منظمة التحر

ة على   ه في الجامعة العر أخذ الشـقير منصـ ما أولم  ولي  نه منصـب بروتو
ظن ا ـــلة زارات أزعجت ان  ــلســـ ـــقير في ســــ لذين قاموا بتعيينه ، بل انطل الشـــ

ة  ة ثم أنه أذ إل الدول العر مات الالجئين في البالد العر خذ يتجول في مخ
ـــروعه إل عرض عليها مشــ ة وهو  ان الفلســـــطيني اخذ يزور الدول العر ــاء الك نشـــ

ــع الميثاق القومي والنظام األ ر ووضــ ــ م العســ ـــي و التنظ ـــاسـ لما وجد سـ ان  ، و
م إن تتحول مهمة الشقير إلى أمعارضة في البالد التي لم تكن تتوقع  قامة تنظ

ـــتمرار:  اســ ان يردد  ش مســـــلح  ة إلى ج ــلح هو أيتحول في النها ن الكفاح المســـ
ن  م ة ال  اس م لعودة الالجئين وان المساومات الس ن تحرر أوحده الطر السل

  فلسطين .

ان ا مفوّ  وألن الشقير  ان خطي قضيته  ها ومجاهدا مخلصا ومؤمنا 
ع  ستط ـام والمسؤولين ، وألإاستمرار  ان قناع الرافضين ، خاصة من الح نه 

مم المتحدة في عشرات القرارات حمل شعار عودة الالجئين الذين قررت األ
سبب الغطرسة والتعنت والرفض االسرائيلي ، أ  عادتهم إلى وطنهم دون جدو 

ة ، تلك الحجة القائمة علان المعرفة  ىت لهذا السبب حجة أحمد الشقير قو
ستطع غيره الوقوف عليها وقلّ أالن الشقير  ما لم  ة  ة الفلسطين القض ان  حا 
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عبر حد ، وألأيجاره فيها  نه استطاع تحرك المجتمع الدولي قبل العري وهو 
اته التي تصلح قأ عن مآسي الشعب الفلسطيني بخطا سجال لتارخ هذا  ىن ت

ام واستطاع ان يجعل الشعب منذ ثورته األ شها هذه اال ع ه التي  ولي حتي مآس
ة عودة الالجئين هي األ ع المشارع التي من قض طرحها .أساس لجم   خذ 

أمته أن من أوال شك  مانه  برز عوامل قوته وقدرته على اإلقناع هو ا
ان بذلك من  ة ف ان ير فيها الحل الوحيد أنصا شدّ أالعر ة و ر الوحدة العر

ع مشاكله ولقد دعا لهذه الوحدة حتى صدمته الوقائع  ننا أوالعالج الشافي لجم
اعدا عن هذه الوحدة. ام ت   نزد مع األ

حمل الرد العملي ألهذه الصفات والمقومات مجتمعة استطاع الشقير  ن 
عندما رد عليها  ؟لشعب الفلسطيني على مقولة غولدا مئير التي قالت أين هو ا

ا  عد ان رد عليها في االمم المتحدة وأثبت للدن مات الالجئين  قام أنه أمن مخ
م في تارخ الشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرر أ كبر وامتن وانجح تنظ

ل الالجئين . ح عودة  ح العودة .. و ل شعاراتها  ة التي حصر    الفلسطين

  الءات الخرطوم

ان الشقير قد سب جيله في التخط والتنظير ولعل هذا من  اب أو س
عد هزمة حزران إ انت  1967نهاء دوره  صورة مفاجئة ومثيرة في الوقت الذ 

أمّس  ه..إالحاجة  القضيـة    ل
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ة  انت نتيجتها سقو سيناء وقطاع غزة والضفة الغر فالهزمة التي 
ا ل م ل بيتوالجوالن أرعبت العرب في  ادت روح الهزمة تمتد إلى  ولم  ،ن و

عضهم ستطـع الملوك واأل عد ثالثة شهور من وقوع إمراء والرؤساء مواجهة  ال 
ان الشقير من  ع في الخرطوم و برز أالمأساة وفعال انعقد مؤتمر القمة الرا

وال قنع القمة بتبني الالءات الثالثة: ال اعتراف وال مفاوضات أعالمه وهو الذ أ 
ت بها أصلح مع اسرائيل ، هذه الالءات التي لوال  ان تمس ل م ن الشعوب في 

ات ترتفع ، والتي  قها ما عادت المعنو مضمونها وتعاهدت على تحق والتزمت 
عادت الروح للمقاومة التي اندلعت من جديد وعطلت فعال على اسرائيل غزو أ 

شف عن ذلك ما  انوا يخططون و ما  ان وزر الحرب  الوطن العري  ه د موش
ان يردد  لة وهو إلى جانب الهاتف أنه أاالسرائيلي الذ  الي الطو مضى الل

المة الرؤساء العرب إل   عالن االستسالم.ينتظر م

ان  ــقير و القدرات التي  ــ ــ ــ ــــ ـــفات التي يتمتع بها أحمد الشــ ــــ ــــ ــ انت الصـ
ــــتطاع بها انتزاع موافقمتلكها هي من األ ــــ ــ ــ ة التي اسـ ـــــ ــ ــ ســــ اب الرئ ـــــ ــ ــ ة الملوك ســــ

ان الفلسطيني ..إوالرؤساء العرب على    قامة الك

ة  عد ن ام دولة العدو اليهود على معظم  1948ان العالم العري  وق
ة ، وزاد في  فعل الخالفات ما بين الدول العر ة قد تمزق  األراضي الفلسطين

ل من سورا ومصر والعراق وال ات في  ام سلسلة من االنقال ه ق من تف
ي إسرائيلي  ل ذلك بتخط أمر ان  ل من األردن ولبنان ، و ات في  واالضطرا
ة مما ساعد إسرائيل  ة والخارج ة انشغلت في خالفاتها الداخل الن الدول العر

ة ة الفلسطين ة القض حتى جاء يوم لم  ،على تثبيت مخططها الهادف إلى تصف
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أنها اكثر من ة تعرف  ة الفلسطين ة شفقة و  تعد القض حث عن إ قض حسان وال
الة الغوث من  ل لو م الحليب والطحين لالجئين الفلسطينيين .أتمو   جل تقد

ة اسرائيل غولدا مئير عندما قالت  :وعندما تصد الشقير لوزرة خارج
خذ نجم الشقير يرتفع في أنه ال يوجد هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني و إ

د ح ة وهو يؤ انتفاضة المحافل الدول ان   الشعب الفلسطيني في وطنه ، و
ات الشعب أالشقير  ل فعال ت  ت النيران من تحت الرماد و تجاو ن تحر

قرع الجرس ، وأل انت تنتظر من  عد ست عشرة سنة الفلسطيني التي  ول مرة 
علن عن وجوده وعن حقوقه وعن قدرته على وضع األأ مور خذ الشعب الفلسطيني 

ح.في نصابها ال   صح

ادة الشقير    ق

الصدفة فهو االبن  قرع الجرس من فراغ ولم يتحرك  أت ل والشقير لم 
ل صفحة من صفحات التارخ  عي  ان  ة ، فلقد  ة الفلسطين قي الوفي للقض الحق
حف إلى جانب ذلك  حف القرآن الكرم عن ظهر قلب ، و ان  الحديث ، و

ة و  صر قوال اأالمئات من األحاديث النبو ان  ة و ن يجعل ألخلفاء و الصحا
اللغة الفصحى و  م أو رأ حديث ومشهور أالمه ممزوجا  د روايته برأ قد ن يؤ

ضرب األأ ة ألأمثال بنظرة و  اللغة االنجليزة تماما جنب تب  قرأ و ان  نه 
عها  ة .. وهذه الصفات جم اللغة العر ة  عطته أ مثل براعته في القراءة والكتا

ة .قد ة العر ة القوم ة بل والحر ادة الثورة الفلسطين   رته على ق
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ا  ة والقضا ة الفلسطين االضافة إلى ذلك محامي القض ان الشقير  ولقد 
ومة االنتداب البرطاني  ه عندما حاولت ح ا ة االخر ، فمنذ مطلع ش العر

م  ان الشقير في م 1929طال ثورة البراق عام أتقد قدمة المحامين للمحاكمة 
 ,ومحمد جمجوم  ,الذين تطوعوا للدفاع عن شهداء "الثالثاء الحمراء" عطا الزر

قوال الدفاع عن ن تعلقهم سلطات االنتداب ، التي لم تستمع ألأوفؤاد حجاز قبل 
. ولكن دفاع الشقير أطال ، قبل األ خذ يثير الجماهير أن تعلقهم على المشان

ان من بينها ثورة عز الدين القسام الذ تولى الشقير ن تواصلت الثورات أإلى  و
يال أالدفاع عن رفاقه الذين  لت بهم تن ض عليهم ون ة الق لقت السلطات البرطان

ر الشعب الفلسطيني ة للشقير الذ واصل تثو ان مادة خص ا  الذ لم  وحش
عد ذلك ثوراته    .تتوقف 

قتهم   عرف اليهود على حق

رسات التي لم تنقطع في العمل المستمر لمواجهة ومن خالل المما
ة ومحاوالت شراء األ الهجرة غير الشرع ة التي بدأت  راضي المخططات اليهود

انت  ومة االنتداب البرطاني التي  والحصول على مساحات واسعة بوساطة ح
قامة الدولة العبرة في قلب الوطن العري في فلسطين . من خالل ذلك إمهمتها 

ة وواسعة ومعمقة عن اليهود و أطاع الشقير ستإ ق تسب معرفة حق ارهم أن  ف
قناعة و  شا أمان إ ومخططاتهم ولهذا خرج  ن اليهود ال يردون ال صلحا وال تعا

ل األأوال سالما ، و  غير االستيالء على  قبلوا  ل السلطات نهم لن  رض وامتالك 
ن منأطرد  :ن االوليوان لهم هدف الشعب الفلسطيني خارج وطنه  كبر عدد مم

قى منهم إلى عمالء و أ ل من ت   جراء وعبيد!إ ما الهدف الثاني فهو تحو
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د ضرورة التحذير من الصلح  ه يؤ ل خط ان الشقير في  ولهذا فقد 
ل فلسطيني أ طالب  الصلح أو االعتراف بهذا العدو الشرس و قتنع  و أن ال 

ان يناشد ا ما  ته مع اليهود ألشعب الفلسطيني االعتراف بهذا العدو  قى معر ن ت
اة أو الموت!مستمرة أل ة الح سميها معر ان دائما  ما    نها 

ه المميزّ  همّ أ ولعل  تا قة اليهود هو  حق د معرفته  عد لفّ أالذ  ما يؤ ه 
ة" وفي هذا الكتاب دراسة أ عنوان "خرافات يهود ة وهو  اس اة الس ن اعتزل الح

ما فيها من شهادات على خسة وغدر اليهود وعدم التزامهم بل معمقة للتوراة 
حيث  اء ،  ائهم واالفتراء على نساء األنب عد لليهود أوانقالبهم حتى على أنب نه لم 

ش معهم  أمن الع   و حتى التعامل معهم !أمن 

فيد    م المصائبأُ امب د

ان يؤمن وأل اليهود هو الأن الصلح أن الشقير  طر إلى و االعتراف 
امب  ع اتفاقيتي  ة ، فلما بلغه حادثة توق ا العر ة الشعب الفلسطيني والقضا تصف
ع العالقات معها اعتبر ذلك  فيد ومعاهدة الصلح بين مصر وٕاسرائيل وتطب د

ة ، وقد  ا العر ة والقضا ة الفلسطين انة عظمى للقض صيب في ذلك اليوم أخ
مين وشعر  وهمّ  غمّ  اة أعظ قاء في القاهرة أن الح ستطع ال ه، فلم  خذت تضي 

انت  ه إالتي  ة له فهاجر من القاهرة في مساء اليوم الذ جر ف قامتها محب
ات مع اسرائيل وتوجه إلى تونس  ع االتفاق شهر وهو أمضى فيها خمسة وأتوق

ه األوجاع  سه حتى تغلبت عل طرت على مشاعره وأحاس صارع الهزمة التي س
ة من الملك الحسين  واآلالم ه  اآلالم انتقل إلى عمان برغ ، وعندما اشتدت عل
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ة وفي يوم  امه األخيرة في مدينة الحسين الطب ا  26وأمضى أ وقبيل  1980ش
ه وهو أ أن يرتفع العلم اإلسرائيلي في سماء القاهرة التق آخر أنفاسه و  غمض عين

ان يردد  ة ن ير العلأفضل من أن الموت له أالذ  م اإلسرائيلي يرفرف على أ
ة!   عاصمة عر

ة و ة الفلسطين القض ان قبل أولشدة تعلقه  سلم أطال الفتح المقدس  ن 
ارئها قد  بي عبيدة الجراح فاتح أوصى بدفنه في مقبرة الصحابي أالروح إلى 

عد غوار األفلسطين ومحرر بيت المقدس وهي المقبرة الواقعة في األ ة التي ت ردن
يلو مترات عن التراب الفلسطيني ، وفعال جر دفنه في مقابر األثالث طال ة 

وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن ,بي عبيدة الجراح أوقادة الفتوحات إلى جانب 
ة األجبل وشرحبيل بن حسنة ، وأل ق راضي نه لم تطب نفسه في تحرر القدس و

عداء وحرروا ذات يوم األ نه استقر إلى جوار الذين هزمواأالمحتلة فقد طابت نفسه 
  رض المقدسات!أذات يوم 

حر   رمي اليهود في ال

اة الشقير مثيرا وهذا خل له عدة  ل شيء في ح ان   ات إلقد  ال ش
حبون الشقير إ ان الكثيرون  ل ذلك  سبب  ان  ,ذ  ضا الكثيرون أولكن 

الغته وقوة شخصيته  لله خالصه وعدم تعإو على أحسدونه على فصاحته و ه و
ل ، ولم يل سالحه  قي أمن طيلة مشوار الجهاد الطو و يخرس لسانه الذ 

سلم الشقير من محاوالت  ل ذلك لم  يلعلع حتى النفس االخير ، ولكن مع 
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سبب ما روجوه عنه  تحميله تأليب الرأ العام العالمي ضد العرب وتأييد اليهود 
حر وهو األأ   مر الذ رفضه المجتمع الدولي .نه توعد بإلقاء اليهود إلى ال

قوال التي لم يتفوه بها عالم استغالل هذه األجهزة اإلأوفعال استطاعت 
انوا الشقير على اإل ما استغلها خصومه من الفلسطينيين والعرب الذين  طالق 

ة دون تحقي  ج أ غراضهم و أ يرون في الشقير عق هدافهم فقاموا من ناحيتهم بترو
ة فلسطين!تلك االفتراءات  س خدمة لقض   ل

ان مندوب التلفزون الفرنسي الذ ج لهذه األوّ ن الذ ر أف و والمعر  قوال 
ة مع أحمد الشقير عند عودته إلى األأ ردن مع الملك حسين جر مقابلة تلفزون

ا  ارة  صداؤها خاصةأعد مصالحة هزت الدن عندما حملت الجماهير في عمان س
ان يجلس فيه م الفلسطيني .الملك التي  ه الزع   ا إلى جان

ار أ قبل خمسة  31ان ذلك يوم  ام الستة التي ام من حرب األأأ
أ لزارة المسجد  ان الشقير يته سقطت فيها سيناء والضفة والقطاع والجوالن .. 

ه أقصى و األ م ف ق ان يرافقه من فندق الكونتيننتال الذ  ه و داء صالة الجمعة ف
ال أالقصى إلى المسجد ا نور الخطيب محاف القدس  والذ وصف لي استق

ن أن يتكرر إال لفاتح القدس صالح  م ان ال  ما  الجماهير في القدس للشقير 
ي .الدين األ   يو

نت أووصف لي  راته  قال إ ساعده على أنور الخطيب عندما  عداد مذ
سير في شوارع القدس ا يف اختطفت الجماهير الشقير وهو  ة لي  مة المؤد لقد
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ر في ذلك اليوم احتفاالت النبي موسى التي إ :إلى الحرم القدسي ، وقال نه تذ
حماس منقطع النظير .. وقال أانت الجماهير تستقبل فيها الحاج  مين الحسيني 

ال الذ لم تشهده المدينة من قبل  ان مذعورا من هذا االستق محاف القدس انه 
طالب قوات األأين ، مما دفع المحاف و هي تهتف للشقير ولفلسط من بتشديد ن 

األحد اإلأن يندس أنه خشي الحراسة أل قوم   عتداء على الشقير الن عداء و
لها نذر شر..أ انت    جواء المنطقة  في ذلك الحين 

ن حماس الجماهير اشتد عندما انتهى خطيب إ :نور الخطيبأوقال لي 
لمته وطإقصى من المسجد األ عتلي منبر صالح الديـن ألب من الشقير لقاء  ن 

ه األ   مـة صـالح الديـن القـادم الجـديـد لتحـرـر فلسطـين. لـتر فـ

ن الشقير في هذا الجو الملتهب الحماسي لم يتفوه أوأكد لي الخطيب 
د لمة واحدة إل ان يؤ حر ولكنه  ال ن فلسطين لن تتحرر إال ألقاء اليهود 
  ن تستـعد ليــوم القـتـال.أـداد للحـرب وطالب الجماهير الحـرب واالستع

نور أما عن قتال اليهود في حديثه مع التلفزون الفرنسي فقد قال لي أ
اللغة االنجليزة  أن الشقير قال لهم  الخطيب الشاهد  الوحيد على تلك المقابلة 

ة ال محالة و أ ون  ألأن الحرب مع اليهود آت صحاب البالد ن النصر ال بد ان 
  صليين ..األ
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عد هزمتهم فأوهنا سأله  ون مصير اليهود  عين : وماذا س ه ـجابأحد المذ
الحرف الواح قى منهم أحيـالشقير  ما ـد : سنسمح  لمن ي قاء بيننا ،  ال اء 

العودة إلى  الده !أ سنسمح للبواخر بنقل من يرغب    هله و

حر" التي روّ  ال ة جهزة اإلأتها جهذه قصة "رمي اليهود  عالم الصهيون
ش مع اليهود وهي ذات قصة  ان ال ير مجاال للتعا م الذ  الحاقدة على الزع

ه من الفلسطينيين الذين استفادوا من هذه األ زاحته من إجل أكاذيب من حاسد
عد  ع أالطر  ما ال أنه ال أن تأكد للجم ع أحد قادرا على مجاراته  ستط حد 

  ته ومالقاته .مواجهته ومناظر 

  ان يخشى المؤامرة

عمل بوضوح دون لف أ اته وهو  و دوران ودون أمضى الشقير ح
د أمناورات  ان يؤ ن اسرائيل ن الصلح مع اسرائيل من المستحيالت ألأو خداع 

ن ال نتنازل عنها او التفر بها ، وهذا أتطمع في الحصول على حقوق يجب 
الرغم من وات واألالوضوح خل له الكثير من العدا صدق انتماء إعداء و مانه 

ا  ه من وسائل أنه أال إمته أعبد الناصر لقضا حرجه ذات يوم عندما سأله عما لد
عد  ة واألن تكشفت الضغوطات األألتحرر فلسطين  عض مر ة على  ورو

 ُّ س لد أ ا : ل ه عبد الناصر غاض ة فأجا ه أبرنامج لكي  الدول العر ستعيد 
جل فلسطين قال له محتدا : أحدا من أفلسطين .. ولكن الشقير الذ لم يرحم 

س  ادة الرئ قدر ما ننا لم نعد نخاف من انعدام البرنامج إلإا س نقاذ ما ضاع 
قى في أ اع ما ت حنا نخشى وجود برامج لض   يدينا!أص
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استمرار : بدال من  ان الشقير يردد   ن نظل نبد مخاوفنا منأولهذا 
ون الرد هو أشعار اسرائيل "من النيل إلى الفرات هذا وطن اسرائيل" علينا  ن 

  قامة دولة الوحدة من النيل إلى الفرات .إ

ولم يتراجع الشقير حتى يوم وفاته عن أن سبيل تحرر فلسطين هو فق 
اته :  ل مجالسه واجتماعاته وخطا قول في  ان  ن رصاصة إالكفاح المسلح و

كثر ألف خطاب و أكثر من أمم المتحدة سطين يتردد صداها في األتطل في فل
  لف قرار ..أمن 

عيد ما يجر  ع من  راه اليوم ونحن نتا رحم هللا الشقير الذ نستعيد ذ
قام عليها منظمة التحرر ألفلسطين وللفلسطينيين الن مخططات الشقير التي 

نا بها ماأمن  س المفاوضات لو تمس ش اليوم وما  جل التحرر ول بلغنا ما نع
بير .. ش اليوم في مأزق  ة التي تع ة الفلسطين   بلغته القض
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حة ماوتسي تونغ إلى العرب *نص
  

  

ات                              جميل بر

شرون عامًا مضت على وفاة األستاذ أحمد الشقير مهندس منظمة ع
ا سها األول. ف ة ورئ نت وفاته في عمان في اليوم السادس التحرر الفلسطين

ا  حيث قدم إليها من تونس للعالج في مدينة  1980والعشرن من شهر ش
ة  ال.إالحسين الطب مهله طو   ثر مرض عضال لم 

                                                           
 .2/3/2000 عمان،،الرأ  *
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ة) الذ نشر او  ه (خرافات يهود تا رت في مقدمة  ما ذ متثاًال لوصيته 
طل أبي عبيدة الجراح فاتح فلسطين  عد وفاته ، دفن بجوار ضرح الصحابي ال

ة  ، ومحرر بيت المقدس ، ولعله اختار أن يرقد على امتداد تراب فلسطين السلي
ة إلى استلهام روح األمانة والتحرر  ة أمين األمـة ، ليدعو األمة العر في صح
عمل في سبيل  ا مازن قد ظل  سير الفاتحين األولين ، ولهذا فإن أ واالقتداء 

ة المقدسة حت عد مماته . القض قى في خدمتها  اره لمدفنه و   ى في اخت

مانه العمي  ة ، أو أ اتحاد عري إل ان من دعاة الوحدة العر الشقير 
م الوطن  ان االستعمار قد عمل على تقس أن قوة العرب في وحدتهم ، وٕاذا 

ًا أن تقبل األمة التجزئة ، ف ا ومنطق س من المعقول قوم الوطن العري وتجزئته فل
ة واحدة ، لغته وحضارته  ة فحسب ، إنه منطقة تارخ س منطقة جغراف العري ل

رام ه على  حاف ف ة ـواحدة ، تحدوه آمال وطموحات واحدة ، يتطلع إلى مستقبل 
طل تحررها وقائد وحدتها  م الصين الكبير ،  رني بزع اإلنسان ، وهذا ما ذ

مأ(ماوتسي تونغ) الذ اتخذت  ة شعارها من قوله: (احفروا الخنادق مته العظ
وا البنادق ، وتأملوا أحوال العالم من حولكم) .   وامس

ة برئاسة  س (ماو) أول وفد لمنظمة التحرر الفلسطين فحين قابل الرئ
ان ذلك في يوم األرعاء المواف  نت أحد أعضاء  1965آذار  24الشقير و و

قر الفذ ألكث ر من ساعتين ، فاستعرض األوضاع هذا الوفد ، تحدث هذا الع
ة واال اس الت التي تجاالس رة والمش ة والعس صورة  هقتصاد ة إالعالم  جمال

ة ، فتساءل ثم أجاب:   صورة تفصيل سرائيل أم إهل تخشون  -والوضع العري 
  أنها تخشاكم؟ .
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م إإن االستعمار الحديث يخشاكم ولهذا خل  سرائيل لتهدد أمن بالد
ًا .وسالمته ًا واقتصاد اس رًا وس   ا عس

إن هذا العصر هو عصر تكتل فلم ال يتكتل العرب؟ إذا تكتلتم فلن تكون 
م . فعندما تكونون دولة واحدة  ة في بلدان هناك إسرائيل ولن تكون قواعد أجنب
حسب حسابها وفي مثل هذه الحالة لن يجرؤ  حون من الدول الكبر التي  تص

م أو استغالل ثرواتها ولن تحرموا نعمة االستقرار . أحد على استعمار بال   د

قى  قى اسرائيل و قيتم على هذا الحال أن ت ا عرب وأخشى إذا  اتحدوا 
  االستعمار .

ثير من وحدتكم  إننا مررنا بنفس التجرة ولوال وحدة الصين وهي أصعب 
حن ة بينما ـا من الدول الكبر . إنـمـا أص ة واحدة نا ثالث وخمسون قوم أنتم قوم

م تجارنا بإخالص .    . . . ونحن نعط

ــة قوله: خاصـــــ -أترك التعلي على هذا الحديث الخطير للقار للتأمل و
وا البنادق وتأملوا أحوال العالم حولكم) . . .    (احفروا الخنادق وامس

ر األستاذ الشقير منها : (ما طعم الكسب  قابله اقوال لصاحب الذ
قائه في وطنه! فالوطن العري والعمل والر  ان المرء مهدداً في وطنه وفي  زق إذا 

ما فيها فلسطين وحدة ال تتجزأ من المح إلى الخليج وتحرر  حدوده المعروفة 
دال  ة جمعاء ، و ما هو واقع منه تحت االحتالل واجب قومي على األمة العر
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ب ر من الفرات إلى النيل،علينا من أن نظل نردد أن شعار إسرائيل هو إقامة دولة 
م دولة الوحدة من الفرات إلى النيل) .    أن نق

عقد مؤتمر قمة عري جماعي  وأضيف في خاتمة هذه الكلمة ، متى 
ة إسرائيل  ة والمعلقة ومن ضمنها تـهديد وزر خارج ا األمة المتشا ه قضا تعالج ف

سألو  -حرق تراب لبنان ، لصدق علينا القول : ن أخاهم حين يندبهم في (ال 
ات على ما قال برهانا) .   النائ

  

  

اب الشقير    ..عشرون سنة على غ

ه   *المؤسس المفتر عل
  

  رشاد أبو شاور                                                                          

                                                           
 .29/2/2000 لندن،  ،القدس العري *
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قبل عشرن سنة رحل األستاذ أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر 
غ .الفل س صا تور أن تب الد ما  ه  ة ، الرجل المفتر عل   سطين

ة الذين ولدوا في  ال الفلسطين نات األج ثيرن من أبناء و لو سألنا 
ـهنا  الثالثين سنة األخيرة عن مؤسس منظمة التحرر ، فإننا لن نفاجأ إذا ما جو

  الصمت ، أو الدهشة . 

اتنا هو: التقص ير ، وتعمد التجهيل ، فهناك العنوان لهذا الخلل في ح
اة  ة في ح ال ودور المعرفة والثقافة الوطن ة تواصل األج ون أهم من ال يدر

  الشعوب .

ًا متألقًا ، ولقد قارن  ات ان  من حسن الح أن األستاذ أحمد الشقير 
تاب  ات األستاذ الشقير  تا عض  غ  س صا تور أن احث الكبير الد ر وال المف

ام)  اتي) ألحمد أمين(األ تب الشقير  سيدهش  000لطة حسين و (ح ومن قرأ 
ة ودفء السرد  م اغة وحم ارات ، وحسن الص لفصاحة اللغة ، وجمال ودقة الع

 .  

اة شاقة ، فوالده الشيخ أسعد طل والدته عندما  اة أحمد الشقير ح ح
فله عمه قاسم الشقير  عد زواج ان (أحمد) في السنة األولى من عمره وقد   

عة . ا ولما يبلغ سنته السا   والدته ، التي رحلت عن الدن

العناد وقوة اإلرادة والطموح،ولذا اتجه للدراسة  اتصفت شخصيته 
ة وتوجه إلى بيروت للدراسة في الجامعة  واالستزادة من العلم ، أنـهى دراسته الثانو
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ة ، ولوطنيته ، وقف خطي ة . ولبراعته في الخطا ر شهداء األمر ة ذ مناس ًا 
اشا السفاح (العثماني) الذ  الموت شنقًا جمال  م عليهم  ار أولئك الذين ح أ
طرده  ان من سلطات االنتداب الفرنسي إال أن أمرت  ا على سورا . فما  ان وال
من الجامعة وترحيله إلى فلسطين ، ولكن الشقير استأنف دراسة الحقوق في 

تب المحامي الشهير مغنم القدس ، إلى أن تخر  ًا . وقـد تدرب في م ج محام
اس مغنم .    ال

أثناء دراسته الحقوق عمل األستاذ الشقير في الصحافة ، ومن خالل 
عمله الصحافي تعرف على أحوال وطنه ، والمخاطر التي تتهدد فلسطين وأنواع 

عض ا ايناتها وصراعاتها وأثار الشقير ردود فعل من  لزعامات الزعامات وت
ة على ائهم  الفلسطين اب فلسطين لتجاوز آ ة ، فقد دعا ش اته الحادة التحرض تا

ادين النضال . شارك في التظاهرات التي تفجرت في فلسطين  وأخذ دورهم في م
طل فلسطين عبد القادر الحسيني  اشا الحسيني ، والد  اظم  والتي قادها موسى 

طوالته منذ مطلع ال ة الذ اشتهر ب قود معر ثالثينات حتى استشهاده وهو 
  . 48القسطل عام 

ة وتعززت معرفته  دافع الشقير عن سجناء الرأ في المحاكم البرطان
عد استشهاد  -جماعة المجاهد العري السور عز الدين القسام  -القساميين 

قه المحامي معين الماضي ودافعا ع 35الشيخ القسام عام  ن عندما تقدم مع صد
ة على فلسطين ، والمنحازة  ة المنتد المجاهدين الذين أسرتهم القوات البرطان
ان  ة ، وٕان  ة . لم ينتم الشقير أل من األحزاب الفلسطين للمخططات الصهيون
عدًا عن العشائرة  ًا و ة وع ًا من حزب اإلستقالل أكثر األحزاب الفلسطين قر
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اً  ة ، واألكثر وع ة والطائف نتماء القومي العري . سجن الشقير ونفي اال والفئو
سبب انقطاعه عن العمل ش  وفقده لمصدر رزقه من عمله  ،وعاني شظف الع

ا  فت في عضده . تنقل بين سورة ولبنان وتر ل هذا لم   -محام . ولكن 
ان ترطه صداقة وطيدة  ة والده الذ  التي حاول االستعانة بها بناء على توص

  والتي عاد منها خائب الرجاء .  -مال أتاتورك وعصمت اينونو مصطفى 

ة التي زارت  ة البرطان قرار اللجنة الملك حذر الشقير من القبول 
م فلسطين إلى دولتين بين  37فلسطين عام  أن يتم تقس وأوصت في تقررها 

م ، وهو بدأ قبل إعالنه د م قد ًا عام العرب الفلسطينيين واليهود (مشروع التقس ول
ان الشقير  47 ة  شأن إنشاء الجامعة العر . . . ) عندما بدأت المداوالت 

ًا من تلك المداوالت آمال ب ة فلسطـين . . . ولقد تم ـأن ترتد الفائدة علـى عروـقر
تب العري اإلعالمي  س الم ون على رأس وفد يتوجه إلى واشنطن لتأس اره ل اخت

 .  

ة فلسطين عم ل األستاذ الشقير ممثال للدولة السورة في هيئة عد ن
ة  األمم المتحدة . وهناك على المنبر الدولي خاض معارك الدفاع عن القض

ة وألنه عري  ما  صيل فقد تبنىّ أالفلسطين ة استقالل تونس ، والمغرب ، وف قض
ة السوف 53عد : الجزائر . في دورة عام  ييتي لألمم المتحدة قابل وزر الخارج

فعله االستعمار في بالد  ة ، وما  ة الفلسطين ا القض (مولوتوف) وشرح له خفا
األسلحة .  د سورة  قوم االتحاد السوفيييتي بتزو   العرب ، وطلب منه أن 
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أن  ىفقد وع رًا أنه ال أمل في عدالة الغرب ، وال رجاء  الشقير م
ة  ة الفلسطين ة للقض النس ا بإنصاف  وهو توصل لهذه النتيجة تتصرف أمر

ة وتطاب  ه مد التغلغل الصهيوني في المؤسسات األمر عين عدما رأ 
ة .  ة والصهيون   المصالح األمر

)  عام  س وزراء الصين ( شو أن ال عد نظر أنشأ عالقة مع رئ  53ب
ة عام   64تلك العالقة التي أثمرت عندما أسست منظمة التحرر الفلسطين

ة تعاون ، و فاعترفت  السالح ودرّ أبها الصين ، ووقعت معها اتفاق ت مدتها 
  رجالها . 

ش التحرر  اني ج ة و أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر الفلسطين
تب عنه  حاث الفلسطيني والصندوق القومي الفلسطيني  ز األ ومؤسس مر

غ : أحمد ال س صا تور أن احث العري الفلسطيني الد ر وال شقير أول المف
ر والرأ  ه من رجال العلم والف أس  بير جمع حوله عددًا ال  مسؤول فلسطيني 
اب الفلسطيني المؤمن والملتزم والنظيف والواعي والجاد . وقد استقطبهم  من الش

ل خاص في حوله ، وجنّ  ش دهم لخدمة منظمة التحرر في سنواتها األولى ، و
ة وفي تولّ  ة اللجنة التنفيذ ة  يعضو اتب ، من مال ات اإلدارات والم مسؤول

عود الفضل إلى هؤالء في إرساء قواعد  ة . و ة وقانون ة وتعبو ة وٕاعالم اس وس
مة وثابتة . هذه المؤسسات واإل   دارات على أسس  سل

امه األخيرة  ان أحمد الشقير حتى أ غ:  س صا تور أن ضيف الد
ش التحرفاخر بثالثـة إنجازات له ضمن منظمة ال ة: ج ر ـتحرر الفلسطين
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ان الرجل على  حاث . و ز األ الفلسطيني ، والصندوق القومي الفلسطيني ، ومر
شهد الفصول األخيرة من صرع  ه فتوفاه قبل أن  ح في ذلك . وقد أنعم هللا عل

آخر .  سالح أو  آخر و ل أو  ش   هذه اإلنجازات 

تور صائغ في نفس المقدمة الت م بـها لكتاب  " أحمد ي قدّ وضيف الد
تب: وقد تجلّ  ًا" . ف ًا ورائدًا عر مًا فلسطين ة في منع الشقير ـ زع ت هذه الحما

ه ، وعلى ز وفي الحفا عل شؤون المر ر أن الرجل  التدخل  الذ حرته . وجدير 
ستفيد . جادل و ان يناقش و استمرار . و ز  صدر عن المر قرأ ما    ان 

ا 26يوم  ان ، انتقل أحمد الشقير المجاهد في عمَّ  1980 (فبراير) ش
ناء  ة ، إلى رحمة هللا ، و العري الفلسطيني ، مؤسس منظمة التحرر الفلسطين
على وصيته دفن بجوار الصحابي المجاهد أبي عبيدة عامر بن الجراح في منطقة 

ة . ة األردن   األغوار الشمال

ون قد مر على رحيله عقد ذا  ان من الزمن . . . الزمن العري، وه
ات والمعاهدات مع العدو الصهيوني وتواصلت حالة  ه االتفاق الذ وقعت ف

الكلمة والفعل .  ار ، لوال قلة مؤمنة ما زالت تكافح    اإلنه

لمات منافقة يدبجها  ه ، والذ يختزل دوره  أحمد الشقير المفتر عل
اته وجهاده أعظم أمراؤون يزورون الحقائ لمآرهم ،  كبر من مقالة عابرة ، وح

زور ، وال بد لألقالم المنـزهة عن الغرض والهو من أن تقدم عنه وعن  من أن يُ 
ة و  موضوع ادات فلسطين الحقائ  ال أن أغيره من ق نصاف ، لتعرف األج
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ة فلسطين ال تخص فئة ، ولتميّ  ال النضال الفلسطيني متصل ، وأن قض ز األج
  و والصدي .بين العد

ال  ر رحيله ، من أجل أن تعرف األج تب عن األستاذ الشقير في ذ ن
اته وأ عم إنساني تميّ  ه .الجديدة من هو وما هي فصول ح  ز 

 

 

 

 

 

 

  

  

ن لرحيله ر العشر   ..الشقير في الذ
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ة القصو  *حنين إلى األمن
  

  

  ق                                  عدلي صاد                                             

انـون الثاني (يناير)  ، وفي الجلسـة  1964في يوم الثالث عشر من 
ان هناك رجل احتار رجال  ة األولى ،  اد ة االعت ة ـ للقمة العر األولى ـ المسائ
سًا وال ملكًا وال أميرًا لكي يجلس في  ن ذلك الرجل رئ ول في أمره. فلم  البروتو

ن رجًال ال صف األول على طاولة االجتماع المستديرة ، وفي الوقت نفسه لم 
بيرًا يجر وراءه ا  ًا  اس ان مناضًال س موقعه ، وٕانما  بر  ًا أو موظفًا  اد عت

ة واسعة من العالقات مع  العطاء وش الكفاح ، وسيرة ذاخرة  تارخا حافال 
دين ل ا العظام والمرموقين (من األصدقاء المؤ ة) على اتساع  الدن ة الفلسطين لقض

ه موقعه . بر  ان رجًال    ، و

وفي اللحظة التي أوشك فيها المرحوم عبد الخال حسونة ، أمين عام 
ه  رس لمات افتتاح أعمال القمة ، دفع الرجل  ة على النط  جامعة الدول العر

ح   ،جتماعالصغير، المثبت على مسافة مترن (إلى الوراء) من طاولة اال ص ل
جانب الملك  صر جالسًا في مستو الملوك والرؤساء واألمراء ، و في لمح ال

  الراحل الحسن الثاني .

                                                           
 .26/2/2000لندن،  ،القدس العري *
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ة  س األول للجنة التنفيذ ان ذلك الرجل ، هو أحمد أسعد الشقير ، الرئ
اسي  ان الس ة ومؤسس هذه المنظمة التي جسدت الك لمنظمة التحرر الفلسطين

  الفلسطيني . 

ان الشقير ممثًال  في تلك اللحظة ، لم تكن المنظمة قد تأسست ، و
ة المنصوص عليها  غة التمثيل المتدن ص ة ( لفلسطين لد جامعة الدول العر
ة  حث جوانب القض ن المؤتمر في وارد  في ملح ميثاق "الجامعة") ولم 

افّ  ة  حث مستلزمات العمل إلبراز الكالفلسطين اسي ة أو في وارد  ان الس
ان المضمر في نفسه ، ودفع لكي ال  س للك رئ الفلسطيني ، لكنه تصرف ، 
ل روافد نـهر  حث مسألة اعتزام الدولة العبرة تحو تقتصر أعمال المؤتمر على 
مساعدة جمال عبدالناصر  ه ،  ما دفع إل اه ، ونجح الشقير ف األردن وسرقة الم

موضوع ، ولما انتهت أعمال القمة ، ظفر ا ما يتعل  غة هزلة ف ص لشقير 
ة أل االتصال مع التجمعات الفلسطين فه  ان الفلسطيني ، وهي تكل عداد إبراز الك

م "قواعد وصفوف هذا الشعب" ووضع التصورات  تقرر عن السبل الكفيلة بتنظ
ة  ف ة التحرر .ألك   دائه لدوره في معر

عد انته ع من الزمن ،  ان الشقير أ اء وخالل ثالثة أساب عمال المؤتمر ، 
غة يتدبّ  س منظمة التحرر انطالقًا من تلك الص اء تأس أع ر سبل النهوض 

ه المؤامرة النبيلة ، حصل على موافقة عبد الناصر على  ش ما  فة ، و الضع
ة "المنظمة" جاهزة قبل انعقاد  ل س ، لكي تكون ه ة التأس االنطالق في عمل

ندرة (في أيلول ـ سبتمبر من العام نفسه) فسهر على  المؤتمر الثاني في اإلس
إعداد خطة عمله وسافر إلى حيثما يتواجد الفلسطينيون ، واستمزج اآلراء ، وقرأ 
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ة وأطلّ  اس على الفصائل والمجموعات واألحزاب وقادتها وجهز قوائم  الخارطة الس
في  ـقــد ذلك المجلس، في القدس ، لينعالمجلس الوطني الفلسطـيني األول أعضاء

غة  1964أيـار (مايـو)  عـد جهد دؤوب القناع الملك حسين والتوصل إلى ص
ي المستطاع التوصـل إلى أفضة احول تر ـن    ل منها . لمجلس،لـم 

ــير ، واحــدة منها أل غ إعجازة ، وضعها الشق عــداد قوائم األعضاء مجموعة ص
ما ال يتعارض  ما مع الواقع الفلسطــيني وفي الوقـفي المجلس الوطني  ت نفسه 

ة وخاصة في األردن وسـورة ومصال يتصادم مع األن الطوق)  ـر (دولظمة العر
ش التحرر الفلسطـوواحدة من هــذه الصــ ا أيني (غ لتأسيــس ج يجاد عشرة ض

ش وحول مستقلين لبناء ا ش والتوصل إلى اتفاقات حول حدود حرة هـذا الج لج
اطاته اته) ارت س واالستمرار . ومرجع ة التأس ل عمل غة لضمان تمــو . وص

غة أل اتب التمثيوص ة في العواصم انشاء الم ة ، وأخر ل ز  لعر إلنشاء مر
غ . حاث الفلسطيني . وغير ذلك من الص   األ

اسات ، على الرغم من  ة س ن الشقير مرتـهنًا أل في تلك االثناء ، لم 
اط ان عبد أن ارت ه أو ينتقص من صدقيته ، إذ  صي ن س عبد الناصر لم  ه 
  رجاء الماليين . عقدِ الناصر مَ 

الضرورة ـ  ادرات ـ  ادرات ، لم تكن تلك الم ان صاحب م لكن الشقير 
اسة عبد الناصر . ومن أمثلتها عالقاته المتطورة مع  متوافقة مع مستلزمات س

ة أثناء ذروة العال ان الصين الشعب قة المتطورة بين مصر واالتحاد السوفييتي ، و
ة ، االتفاق مع ماوتسي تونغ على إرسال سفينة سالح  ات تلك الوضع من حيث
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ندرة ، تعود محملة برجال فلسطينيين إلى الصين للتدرب على  إلى ميناء اإلس
الحرج منه . ه عبد الناصر وشعر  ستأذن ف   السالح ، األمر الذ لم 

ة ، عندما ارتسمت الفجوة غاب الش ة العر اس قير ، عن الساحة الس
اسي  ة والخطاب الس ة الفلسطين بين الخطاب العقائد (خطاب المطلقات) للقض
الشقير صوتًا  العري ، ومن الالفت أن سمات الخطاب العقائد التصقت 

ه ، ف ة شع ما أعطى لقض ه ، قائما  ا ان الرجل في فترة غ التزم وصورة ، و
ال مفارقات وأسرار عمله على امتداد  رو لألج ؤرخ ، و وث و تب و منزله 
عد الملفات لمقابلة  اسي  احث قانوني وس ما عندما عمل  نصف قرن . الس

ة التي تعاقبت علىفلسطين أثناء فترة اال نتداب ، وعندما عمل اللجان البرطان
عد  ًا لسورة لد األمم المتحدة ، و ة ، فقد مندو ة السعود ًا للعر ذلك مندو

عد ثورته ولكي ال  من  ة لكي ال يخذل شعب ال مندوب للسعود موقعه  ضحى 
ه (الموساد) حسب أ ون في خندق  ان ف عداء الجمهورة ، وهو الخندق الذ 

  تصرحات منشورة مؤخرًا . 

عّ 26/2/1980في يوم وفاة الشقير قبل عشرن عامًا ( ن و ) عرف المش
ة أنه أراد أن يُ  دفن بجوار مثو أمين األمة أبو عبيدة الجراح ، في ساحة معر

دفن اليرموك ، في غور األردن الشمالي ، قال الشقير في وصيته أنه يرد أن يُ 
أيدينا ما سب أن  غفـرون لنا أننا قد أضعنا  ة اليرموك لعلهم  مع شهداء معر

ان  أيديهم من أرض وأوطان . و   له ذلك .حرروه 

 ل قبره قطرت الند . له الرحمة ولتبلّ 
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   ..الءات الشقير 

اراك *في مواجهة الءات 
  

  

  د. أسعد عبد الرحمن                                                                  

ح أن المرحوم الشقير  ات المطر ، ولم يبتل! صح لقد سلك طرقه بين ح
ح ضده ، لكنه صعد مثل النجم قد ل عض الشاذ النا عض رذاذ ال حقه ـ وال يزال ـ 

ع حامال معه  براء رف ! أما نحن أ، وه مثل الشهاب، ومضى  بر نجازات 
ارات جوهرها الصراع  ة ـ الذين ظلمناه لفترة أو هاجمناه العت ـ أبناء الفصائل الفدائ

اسي طوال مدة اعتالئه صهو  ة حصان منظمة التحرر ، فقد رجعنا والطموح الس
عًا ، أنه ما  ر جم رمناه لحظة رحيله . يومها ، ولنتذ قة عندما عدنا ف إلى الحق
اقي العرب  م عن غير هؤالء من  ة (ناه ة فلسطين اس من فصيل أو قوة س

الرجل و  انًا يلي  انجازاته . وها قد مضى عشرون عامًا أواألجانب) إال وأصدر ب
ارز الحصين في (السجل على وف ره واستعادة موقعه ال اته ، وما توقفنا عن تذ

  الذهبي) للشعب الفلسطيني ، بل وفي (السجل الذهبي) العري . 

                                                           
 .24/2/2000 عمان،،الرأ *
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ام معدودة، ونحن بين السماء والطارق في الطائرة الصغيرة التي أقلتنا  وقبل أ
س ( ة الرئ صح من ان، وض) من روما إلى عمّ رأبو عمافي طر العودة 

ع عديدة تحدثنا فيها  مةمواض مه ، سواء  حم ه وتقي شديدة ، سألته عن رأ
صراحة ، فوجئت  ، و لمعلوماته أو لتجرته، مع المرحوم األستاذ أحمد الشقير

ةمن سرعة  ه ـ من  إجا ح أنه انبث ـ رحمة هللا عل س الذ قال: (صح الرئ
ة حي ة التقليد ة الرسم ادات العر ان أوسـا الق ال ، إال أنه  ث عمل معـها طو

ه بنهج الكفاح المسلح الذ  اً بل ثور إطالقاغير تقليد  مانه وتمس جدًا في إ
س شهادته قائال: (لقد أحبنا ودعمنا .. ثم ال تنس  ع الرئ نا نخوض غماره) وتا
قة عاد  عد دق ش التحرر الفلسطيني). و ، ال تنس أبدًا أنه أسس المنظمة وج

ش التحرر (أبو  ان إنشاء ج   بيرًا له) . إنجازاعمار) وأضاف: (

ملكون القرار: (نحن مع السالم  فق منذ سنوات قليلة ، قال العرب الذين 
ما هو د أقوالهم ، فالتزموا حتى  ار استراتيجي) وجاءت أعمالهم لتؤ خ  العـادل 

ثير ـ من مستو (العدل) المنشود بل المستح . ان ذلك يوم  أدنى ـ أدنى  و
القرارن ( ة للسالم ، أما (إسرائيل) التي (خزقت) 338) و(242قبلوا  مرجع  (

امها في العام  الحديث عن السالم منذ ق عد  1948رأسنا  فإنها تحاول اآلن ، 
فرض سالمها الخاص ،  خمسين عامًا من الحديث عن السالم ، (خوزقتنا) 

ات م اراك سالمها اإلسرائيلي الصرف! لقد  ن حقنا  أن نسأل: هل يختار السيد 
غال (الشديد  سرائيل س ه عن سماع رأ الكاتب العبر  ه وٕاغالق أذن إغماض عين

نجاحه في التحول من  الجنرال إلى ه و الذات عندما  اإلعجاب  اسي) و الس
مة مع الفلسطينيين ... وغيرهم"؟ أم تراه  ح عاب الدرس والتصرف  است ينصحه "
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غل ه وأذن س شف عنه آخر استطالع للرأ  العام الفلسطيني  هعين إزاء ما 
ة في مدينة نابلس (حول ارتفاع  حوث والدراسات الفلسطين ز ال الذ أجراه مر

ات المسلحة ضد اإلسرائيليين من  دين للعمل ة المؤ % وهل 43% إلى 36نس
ة إلى  حيث ترتفع النس اساته الراهنة  ع س   ؟!!.%90% أو 80يتا

عد هذه التجرة  ر العشرن لرحيل الفقيد الكبير الشقير ، و واليوم في الذ
الذات مع الحاكم الجديد في إسرائيل  ة و ة متعاق ومات إسرائيل المررة مع أرع ح

اسم حزب العمل هذه 6وٕاصراره على ( ا (لكن  صفعوننا بها يوم بر  ) الءات 
ايد المتسائلين عن جدو تنازلنا عن الالءات المرة !!) ال نملك إال أن نلح تز 

ل نصف عدد  الثالث الشقيرة (ال صلح ، وال اعتراف ، وال مفاوضات) التي تش
ر هذه الخالصة األخيرة وننسب الالءات للمرحوم  ة . وٕاذ نذ اراك الالءات ال

ما أكدته الح انت تعبر ـ ف قائ الشقير ، وال نقول (الءات الخرطوم) فإنما ألنها 
ة. تلك الالءات  اغاته الشخص والوقائع ـ عـن موقف الشقير الشخصي وعن ص
الثالث التي لوالها ـ ضمن عوامل أخر مهمة ورجال مهمين يتصدرهم (الرس) 

عد هزمة حزران  ان الصمود العري  ، وال  1967جمال عبد الناصر ـ لما 
ة فتح  ة لحر انت حرب1968االنطالقة الثان ر المجيدة أ ، وال  وال   ،1973كتو

ة سواء يوم غزت إسرائيل لبنان مرارًا أو في  ة / الفلسطين صمود المقاومة اللبنان
ة، وال مختلف أنواع 1982معارك حصـار بيروت  انت االنتفاضة الفلسطين ،وال 

ة المحتلة ، وال اعتراف اسرائيل  ع األراضي العر المقاومات المستمرة في جم
  الشعب الفلسطيني .المنظمة و 
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اءوأخيرًا ، لعل أفضل  ، هو إح ر فقيدنا الشقير الالءات  لذ أن نتمسك 
اهو وشارون!!  صدح) بالءات نتن اراك ال يزال ( التي قال بهـا طالما أن السيد 
اسي  ارات الخطاب الس ع بل نزد على تلك الالءات وضوحًا وتفصيال فنقول ـ 

ا ة المعاصر ـ جملة حقائ ،  ة عن أمتنا العر ا الن ألصالة عن أنفسنا و
ة:    واإلسالم

إن من يرفض دولتنا نرفض دولته، ومن يرفض عاصمتنا نرفض  
شنا نجفف له حلقه،ومن يزرع سرطان المستوطنات في  عاصمته،ومن يرد تعط
ة  ة ترفضه األسرة الدول ة الدول خاصرتنا نزرعه في أحشائه، ومن يرفض الشرع

) وقبلها ال سلبنا (ح العودة)  وف قرار (الحل الوس ة ، ومن  ة واإلسالم عر
ة  194 عنا (التسو حاول تبل سلب األمان واألمن من نفسه ، ومن  إنما 

ة) و (السالم الشامل) .. نقول له: أ  المفروضة) بدال من (المصالحة التارخ
ًا ، مثلما هـي مرفوضة ة مرفوضة ذات ة مفروضة هي تسو ا ، إذ  تسو موضوع

ة ،  ة عادلة ودائمة في ظل الظلم الدائم الذ تعرضت له أمتنا العر ال تسو
ل أخص .  ش ل خاص ، وجماهير الالجئين  ش   وشعبنا الفلسطيني 
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...و                                 الشقير

ة  *ميثاق جامعة الدول العر
  

  

ات                                            جمي                                      ل بر

ة وواضع ميثاقها األ ستاذ أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر الفلسطين
ا عام القومي الذ توفي في عمّ  ان في اليوم السادس والعشرن من شهر ش

وامتثاًال لوصيته دفن في غور األردن بجوار ضرح الصحابي الجليل  1980
طل  (أبوعبيدة بن الجراح) فاتح فلسطين ومحرر بيت المقدس ، اختارأن يرقد ال

ة  ة أمين األمة ، ليدعو األمة العر ة في صح على امتداد تراب فلسطين السلي
هذا فإن إلى استلهام روح األمانة والتحرر واال سير الفاتحين األولين . و قتداء 

ة المقدسة حت عمل في سبيل القض ا مازن ظل  قى في ا اره لمدفنه و ى في اخت
ة ـ الذ صدر  ه  ـ خرافات يهود تا رت في مقدمة  ما ذ عد مماته  خدمتها 

عام . 1981ان سنة عمّ    عد وفاته 

ة فلسطين  فاحه ونضاله في سبيل قض الشقير غني عن التعرف 

                                                           
       .6/3/1998 عمان،،الرأ *
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ة على أمرها ، انتقد ميثاق جامعة ة والشعــوب المغلو ا أمته العر الدول  وقضا
ة يّ  العر ه الذ صدر في تونس عام شدة و تا ه في  ، (الجامعة  1979ن مثال

فينا القول  ة) ذاكرًا (( أنه  ح عر يف تص يف تكون جامعة و ة  ن نقرر أالعر
ر الجامعة رًا جذرًا  ل صدق وأمانة أن الحاجة تلح على تطو ة تطو العــر

مي ما يتعل  ًا ، سواء ف االوأساس تفــاقات أو المعاهدات ثاقها أو مؤسساتها أو 
يدًا لهــذا المعنى أن نشير إلى حقأالتي انبثقت عنها . و  فينا تو ة نه  قة أساس

ـأأنه منذ  ل شيء في الوطن العري إال الجامعة نشئت الجامعة العريــة قد تغير 
ة فق قيت على حالها الذ نشالعر انت األمةد  ه يوم  ة فاقـدة السيـادة ا أت ف لعر

سودها الفقر والتخلف والغالوطن ة)) .ة    اب عن الساحة الدول

ة أترك ألبي مازن الحديث عن عالقته الوطيدة بجامعة  هذه المناس و
ة من خالل ما دوّ  ع من هذا الكتاب .الدول العر   نه في فاتحة الفصل السا

ة منذ نشوئها خمسة وثالثون عاما وأنا أواكب ا عليّ  ((مرّ  لجامعة العر
ر القوتلي  س ش عوث الرئ نت م إلى يومنا هذا . وقد عاصرتها في مولدها حين 
ة  الوفود العر ندرة ألكون على صلة  ة في اإلس إلى مشاورات الوحدة العر

هولت امها وأتعرف على اتجاهاتهم ، وها أنا أعاصرها اليوم في  ي استعرض أ
امي معها ة في عهد أمينها . فمعي وأ نت أمينا عامًا مساعدًا للجامعة العر قد 

الرحمن عـزام ثم مع أمينها الثاني عبد الخال حسونة ، واستقلت منها  األول عبد
سًا للوفد السور ، ثم  ع سنوات من العمل المتصل . ولكني عدت إليها رئ عد س

ت سًا للوفد السعود ، وصعدت معها إلى الذروة فشار في مؤتمرات القمة  رئ
ضاء والخرطوم ، وفي هذه العاصمة  ندرة والدار الب األرعة في القاهرة واإلس
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له دارسًا  عد ذلك  ح  ة المطاف الرسمي مع الجامعة ألص انت نها األخيرة 
لة  ة استعرض رحلتها الطو ة شغلي الشاغل مرة ثان احثًا.وهاهي الجامعة العر

ة)) .   مع األمة العر

نجزت إلى يومنا هذا وٕالى أين أا هي هذه الجامعة؟ ماذا فعلت و فم
ات نشوئها ونشاطــاتها  ــ ام الجامعة مهــما قيــل في خلف المصير؟ إن مجرد ق

عتبر أكبر حدث في ًا  ًا أو إيجا ودها التارخ العري المعاصر. ووج وانجازاتها سل
اسي والقـومي حد ذاته هو تعبير عن ال ان الس ة رغم والحضكــ ار لألمة العر

ة ذ هي حصيألمة فالجامعة يومئأنها لم تحق الكثير من طموحات ا لة القدرة العر
قتها ، لم  ما هي على حق ة بين تلــك الدول  ام وحدة عر في مجموعها وٕان ق

اإلل جد قليل . وأضن له ح من النجاح إال قلي س  ر أن ل ان ف على ما ذ م
انأ انت أوضاع بالد العرب أوطاني ال تس بدع مما  ر ، فالمستعمرون ، حيث 

  ـا .مزقوا أوصالها وحالوا دون تقدمه

فالجامعة لم يبن ميثاقها على أساس الوحدة ، وٕانما بني على أساس 
ما نصت المادة الثامنة منه:   التعاون 

م القائم في  ة في الجامعة نظام الح ل دولة من الدول المشتر (تحترم 
عمل دو  أن ال تقوم  ل الجامعة األخر وتعتبره حقًا من حقوق تلك الدول وتتعهد 

  يرمي إلى تغـيير ذلك النظام فيها) .

و سنة  س ب ودون موارة أو نقاش فقد جسدت هذه المادة (معاهدة سا
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ام دولة 1916 ار الشام لتحول دون ق خاصة د ة و ) التي مزقت شمل العرو
ة واحدة فجعلت من ها عدة دول ال تقو على مقاومة الخطر الصهيوني الذ عر

التعاون مع الدول اال دُ خطّ  فلسطين . لهذا ستعمارة إلهاته  ة  قامة دولة يهود
ة يوم وضع  الوحدة العر ة  ة الفلسطين عد نظره القض ر الشقير الوحدو ب

ة قائال:    ميثاق منظمة التحرر الفلسطين

ة وتحرر فلسطين هدفان متكامالن يهيء الواحد منهما  ((إن الوحدة العر
ة تؤد إلى تحرر فلسطين وتحرر فلسطين يؤد  تحقي اآلخر ، فالوحدة العر

اً  سير جن ة ، والعمل لهما  إلى جنب ، وٕان تحرر فلسطين هو  إلى الوحدة العر
ومات و  أسرها ح ة  املة على األمة العر اته  ًا واجب قومي تقع مسؤول شعو

عتها الشعب العري الفلسطيني)) .    وفي طل

ن الشقير أن محاوالت متعددة قد جرت إلعادة  النظر في ميثاق لقد بيّ 
ان االستعمارقد  ة غير أن هذه المحاوالت لم تنجح . وٕاذا  جامعة الدول العر
س من المعقول قبول التجزئة ألن  م الوطن العري وتجزئته فإنه ل عمل على تقس

ة فحسب  س منطقة جغراف ة واحدة له حضارة إالوطن العري ل نه منطقة تارخ
تطلع إلى مستقبل واحد في ظلوثقافة واحدة تحدوه آمال وطموحات واح  دة و

لها ونظامها  ة تختاراألمة ش   وحدة عر
  وحدودها .

  فما هو الميثاق الذ يرده الشقير للجامعة؟
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ميثاقها  اد ذ بدء من دراسته المتعمقة ة  ، إن جامعة الدول العر
موجب (ميثاق)  ة أسستها مجموعة من الدول  ة) دول ارة عن (جمع الحالي ع

تفاقات التي اسمه في القانون الدولي (معاهدة) وهذه المعاهدة هي نوع من أنواع اال
س  ال وموضوعًا .. إذًا ل ما بينها ش م عالقاتها ف ة لتنظ تعقد بين الدول األجنب

 ً ة أرقى مستو أن ميثاق جامعة الدول العر فاخر  من أ اتفاق  أل عري أن 
م وجودها  ح ة والقانون الذ  ة وميثاقها معاهدة دول دولي . فهي هيئة دول

ش في ظلها.. ة اليوم تع   واختصاصها هو القانون الدولي العام واألمة العر

ل (قطر) خطوة على  ون استقالل  دًال من أن  طر الوحدة أو و
ضع في  ارًا  ال ، برز اإلستقالل عمالقًا ج التوحيد في أدنى الصور أو األش
ضته أراضي تلك  ذلك في ق حوز  ة أبناء تلك الدولة ، و ل دولة عر ضة  ق
عمل فيها إال بإذن وال يدفن فيها إال بإذن  الدولة ، ال يدخلها العري إال بإذن وال 

حظى منها عري فهو غرب عنها وهيهات  . وٕاذا ولد فيها مولود هيهات أن 
. من أجل ذلك فإن هذه الجامعة ال تصلح للحاضر وال للمستقبل وال شهادة ميالد

  بد لنا من جامعة جديدة من أجل المستقبل، مستقبل أكرم
  وأعظم . 

رها دون الدخول بتفاصيلها مع شرح موجز  ة لها سأذ اد اإلساس وٕان الم
عضها وهي:    ل

ة وحدة ال تتجزأ .   أوًال: أن األمة العر
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ـــطين وحدة  ــــ ه فلســــ ما ف ا: أن الوطن العري من المح إلى الخليج  ثان
ة ولكنهأال تتجزأ و  اس ست تعرفـات س ة .ـن أقطاره ل   ا تعرفات إدارة وجغـراف

ة  ة علىالوطن العري واجب األمةالعر ادة العر ثالثا:أن الدفاع عن الســ
ل   أقطارها . في 

ــالمعنى  ــة  ــة هي تعبير عن وجود األمــة العر ــة العر عــًا: أن القوم را
  الثقافي والحضار .

ة هي التعبير اإليج عـن وجـود األمة  ابي الحيخامسًا: أن الوحدة العر
ة والسبيل األقوم لتحق االعر ة األفضل واألعـدل لجماهيرنا من غير تفر ي الح

ات .ز وأن الموال تميي   واطنين متساوون في الحقوق والواج

ه الميثاق الجديد هو  قوم عل ه فإن اإلساس الذ يجب أن  ناء عل و
الوحدة المدروسة المحددة على أن تقطع مسيرتها خطوة خطوة ابتداء  بتوحيد 
ة وحقوقها  س والموازن والجوازات والمصطلحات والمواطنة العر الشهور فالمقاي

ة الجوانب اال وما إلى ذلك من رة وأن تسمى جامعة األمة العر ة والعس قتصاد
حمل معنى الوحدة وتعبير  ة ، ألن تعبير (األمة)  بدال من جامعة الدول العر

  (الدول) يبرز التجزئة .

عمل في سبيل  ا مازن ظل  رت في مطلع هذه الكلمة فإن أ ما ذ و
عد مم ة حتى  ة والوحدة العر ة الفلسطين لماته التي خطّ القض ها اته . وال تزال 

عثها من القاهرة بتارخ  يّ إل اح مساء ومما 21/6/1978برسالة  ه ص رني ف م تذ
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س عنها  سالمنا إلى بيت المقدس فل عث  م غرًا فا ورد فيها (( إذا هبت راح
م عنها: (إن  سلوان وال عزاء فالخطب فيها جلل . وما أعظم قول رسولنا العظ

حن في مثل هذا الشوق اللهم أبلغ أشواقنا نحن شوقا إلى بيت المقدس) و تلالجنة 
ة والمنى)) . رحمه هللا.    الغا

  ـا ـــخطيب فلسطين وحجتهـ ه(إ

  راء أنتهـــــلــمن أ صفحاتك الغ                      

  نت عمر بالد عمر غضبتها أو 

  ذلوا)ـب دوا فيها ومنـمر من صمـوع                         

  من قصيدة الشاعر هارون هاشم رشيد .
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ر مناضل *أحمد الشقير ـ ذ
  

  

  عبد المجيد أبوخالد

ر الثامنة عشرة لرحيل المناضل  س الماضي الذ صادف يوم الخم
أن يدفن في  العري الفلسطيني الشهيد المحامي أحمد الشقير والذ أوصى 

يلومترات فق من فلسطين .منطقة أبوعبيدة في غور األردن  عد ثالثة    على 

مرور خمسـين عامًا على اغتصابها  ام  تحتفل إسرائيل في هذه األ

                                                           
 .2/3/1998  عمان،،الدستور *
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عد المجازر وأعمال اإلرهاب التي  لفلسطـين ، وتهجير وطرد أهلها األصليين منها 
ة  ة ومؤامرات دول مساعدة برطان ة ضد الفلسطينين  ات اليهود قامت بها العصا

حج ه التشرد والنضال انت  تب عل ثير من هذا الشعب الذ  مها أكبر 
ة . أقول في  ة الحر ة صع اس ة في مستنقعات س الستعادة وطنه وحقوقه المسلو

ل فخر واعتزاز النضال الكبير مثل هذه األ ضا الشعب الفلسطيني  ر أ ام يذ
حتالل ي وجه االالذ خاضه أحد ابنائها وهو المرحوم أحمد الشقير الذ وقف ف

ل ا البرطاني لفلسطين وناضل ضد  ة فلسطين  غتصاب اليهود لها وعاش ن
ة سنة  س لمنظمة التحرر الفلسطين ان أول رئ ة المرعة و  1964ألوانها المأساو

  ة .األرض الفلسطينللعمل على تحرـر 

ة ، عندما قررت  أحمد الشقير وضع نفسه خدمة لوطنه وأمته العر
عثتها سور ة وتعيينه عضوًا في  اسة الخارج ا االستفادة من خبراته في مجال الس

، ثم عين أمينا عامًا مساعدًا  1950إلى سنة  1949إلى األمم المتحدة من سنة 
ة السورة ، حتى عام  ة بوصفه حامال للجنس حين عين  1957للجامعة العر

ة السعو وزر دولة لشؤون األ ة وسفيرًا دائمًا لها  لد هيئة مم المتحدة في العر د
ا العرياأل ان خير محام للدفاع عن القضا ة ــة والفلسطينيـمم المتحدة ، حيث 

ة عمل 1963ام ــحتى ع   ه في األمم المتحدة . ــحين أنهت السعود

ة  أحمد الشقير وضع أسس العمل واألنظمة في منظمة التحرر الفلسطين
ة وعمل على بناء وانشأ الدوائر الخاصة بها  ة واألجنب اتبها في الدول العر وم

ش التحرر الفلسطيني". ر لها تحت اسم " ج   الجهاز العس
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ة  اته مناضال مخلصا من أجل فلسطين واألمة العر أمضى الشقير ح
ا عام  ف وخلَّ  1980حتى انتقل إلى جوار ره في السادس والعشرن من شهر ش

بيرًا من    الدراسات والمؤلفات .وراءه عددًا 

ر الخمسين عامًا الغتصاب  ش ذ ر رحيل الشقير ونحن نع نذ
ا الحتاللها .   فلسطين واستيالء اليهود عليها الذين جاءوا من أصقاع الدن

بناؤهم الذين اقتلعوا من أراضيهم لم ولن ينسوا أالعرب الفلسطينيون و 
ما  اراتهم .عتقد الغزاة ، لم ولن ينسوا مدنهم و أ فلسطين    قراهم و

طوالت ونضاالت أحمد الشقير الذ عاش في زمن صنع  ر  هل نذ
رامة  ه رجال  ر مناقب وصفات لرجل أرجاال أو في زمن صنع ف مة؟ أم نذ

ان لفلسطين  ر شجاعًا   ة الخالف حولها؟ أم نذ ة قوم صاحب مواقف وطن
ة سندًا وعونًا حتى   ة عشر عامًا؟رحل إلى جوار ره قبل ثمان والعرو

ر الثامنة عشرة لوفاته"  ة الذ مناس "الفاتحة لروح المرحوم أحمد الشقير 
س الماضي .  ة يوم الخم ارة التي نشرت في الصحف األردن انت الع ذا    . ه
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ه    ..انت فلسطين جرحًا في قل

*منيته الكبر أوالوحدة 
  

  

ي                                            االقتصا                                    د العر

اته في صخب مات بهدوء في عمّ  ان ، ودفن في الرجل الذ عاش ح
اة أحمد الشقير تجسيد  ة في غور األردن على مشارف فلسطين ، وح مقبرة عر
ة ، ثم شارك في صنع أحداثها وتارخها .  اة جيل عاش بواكير النهضة العر لح

                                                           
 .51/12/1997 االقتصاد العري،*
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ًا ومهم ان وف ه أنه  ر عل ًا فإن أحدًا ال ين ًا وٕايجا ا اختلف الرأ في الرجل سل
ة ، وألمنيتها الكبر في الوحدة و  ة . األمته العر   ستعادة أرضها المغتص

سمه أحمد الشقير ابن الشيخ أسعد الشقير ، وجده هو الشيخ محمد ا
ة في مصر وقد جاء إلى فلسطين  اشا شقير من محافظة الشرق م  مع حملة إبراه

ا .   واستوطن في مدينة ع

عوثان) _ البرلمان العثماني _ من عام  ان والده عضوًا في (مجلس الم
ة االتحاد والترقي ، ولما اندلعت  1912ـ  1908 ان عضوا في جمع ما   .

ع ي الرا ش التر ًا للج ح الشيخ أسعد مفت ة األولى أص ومن هنا  .الحرب العالم
ارزن في تلك الفترة ،  واختار انت صل يين ال مين التر أنور وطلعت الزع ته 

االنفصال عن  انوا ينادون  ًا مخالفًا لرجاالت العرب ـ آنئذ ـ الذين  حمل رأ أن 
يب  ان يلتقي في هذا المجال مع األمير ش ة والتعاون مع الحلفاء . و الدولة التر

  أرسالن . 

  نسحب الشيخ أسعد وعاد إلى اة ولما انهزمت الدولة العثمان
ة  ا ، ولكن السلطات البرطان ًا عاد إلى ع استمبول . ولما هدأت الحرب نهائ
قي معتقًال هناك لمدة سنتين  فا وأعادته إلى ضواحي القاهرة حيث  اعتقلته في ح
عد عودته إليها  دين للعثمانيين . وفي فلسطين ،  مع نفر من رجاالت العرب المؤ

بير قاد ال ان له أثر  اسة الحاج أمين الحسيني مما  شيخ أسعد المعارضة ضد س
عد . ما  اة ولده ـ أحمد ـ ف   على مجر ح
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ي ، وذلك في  ولد أحمد الشقير في قلعة تبنين من أعمال لبنان الجنو
أمر من السلطان عبد الحميد .  ان والده فيها قيد اإلقامة الجبرة    الفترة التي 

ة صهيون في القدس . أتم أحمد د ل ا ، ثم في  ة في ع راسته الثانو
ة  في بيروت عام  ن من إكمال  1926دخل الجامعة األمر ، ولكنه لم يتم

طرده من لبنان ومنعه  ر فرنسي قضى  عد ان صدر أمر عس ا فيها  دراسته العل
ته في مهرجان خطابي مع  سبب مشار ان ذلك  من دخوله لمدة عشر سنوات . 
ة . ه للوحدة العر ني واألمير سعيد الجزائر دعوا ف   راض الصلح وجبران التو

ة:ا ة العر ار طر القوم   خت

ًا  من بيروت توجه إلى القدس ، فدخل معهد الحقوق ومنه تخرج محام
ة دون أن  1931في عام  ة الفلسطين ة الوطن ، مارس المحاماة  وانتمى للحر

اسي  ة وال ينتسب إلى أ حزب س اس ، ولكنه شارك في معظم المهرجانات الس
ما مهرجانات حزب اال عمل في جردة (مرآة س ان  ستقالل في الثالثينات . و

سًا للتحرر.   الشرق) رئ

ثر صدور تقرر لجنة إحضر مؤتمر بلودان الذ انعقد على  1937سنة 
م فلسطين ، وهناك اتسعت دائرة رة تقس له علىالمستو نضا (بيل) الداعي إلى ف

شهد  عاو وفرد زن الدين ، و اب من أمثال يونس الس االتصال مع ش القومي 
ًا مفوّ  ونه خطي ان واحدًا من اثنين أو ثالثة ممن للشقير  ه ، ورما  ا هًا منذ ش

ح الكالم . ان وفص   دانت لهم المنابر واعترفت لهم بجزالة الب
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ًا لل 1945سنة  ان قد أصبــح نقي تب العري و محامين عين في الم
سًا للوفد السور في  ة ورئ بواشنطن ثم عين أمينًا عامًا مســاعدًا للجامعة العر

ة ( ًا أمام لجنة التوفي الدول ) ، ثم 1956 - 1949األمم المتحدة ، ومنــدو
ة من سورا وزر  دولة لها في األمم المتحدة  ة السعود استعارته المملكة العر

ة في أ) و 1962ـ  1957( سًا لمنظمة التحرر الفلسطين اره رئ خيرًا تم اخت
ار(مايو)  عد الكارث1964أ ة، ـ، وذلك في أول مجلس وطني عقده الفلسطينينون 

ه على ةـإقام واتفقوا ف    .ة منظمة التحرر الفلسطين

ته في مؤتمرالقمة في الخرطوم في آب (اغسطس)   1967ولعل مشار
ة في المنظمة ، إذ قدّ ان آخر انجا  1967م استقالته في أواخر عام زاته الرسم

 .  

ه أحمد الشقير وع 1908ام ـبين ع ه  1980ام ـالذ ولد ف الذ توفي ف
ة في تارخ العرب ب ة غير عاد األ، حق له ، تذخر   حداث ل وتارخ العالم 

مت حدود و أوالمتغيرات . فقد قامت دول وزالت دول . و  طت ت محّ اق حدود. وه
هم صاحب السيرة هو الغزوة  أنظمة وصعدت أخر ، ولعل أبرز ما يهمنا ، و
انه ، في فلسطين التي  ة التي تعرض لها الوطن العري في أحد أعز أر الصهيون

  تقع في القلب بين مشرق الوطن ومغاره . 

ات بين  ة وصراع االيديولوج ة عمره شهد انحالل الدولة العثمان في بدا
ة . ورغم نشأته  ار المتمسك بوحدة الخالفات اإلسالم ار القومي المتصاعد والت الت
ه  ا ار اإلسالمي فلقد اختار الولد في ش ان الت ان ره من أر في ظالل بيت 
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ه .  اته وعواق ًا بتحد   التوجه القومي ، راض

توثب ، ولم تكن تلك العقدة الوحيدة التي أورثها الوالد الشـيخ إلى ولده الم
اسة مفتي فلسطين ، الحاج أمين الحسيني أثرها على  ان لمعارضة والده لس فلقد 
ة لم  ة الوطن اسة ورغم انتمائه للحر الس عد . فهو رغم ولعه  ما  منحى الولد ف

قى مستقًال دون إنتساب حزي ، خصوصًا وقد  قه ا ستطع إال أن ي غتيل شق
تور أنور الشقير في ظروف غامضة ة ردّ  الد اس عض إلى الخالفات الس ها  ال

ة .    المحل

ن على ما  عي أن يؤثر ذلك على أحمد الشقير الذ لو لم  ومن الطب
ه الوطن  شده إل ة في اإلقدام لوقع بين ما  ة والرغ عرف عنه من قوة الشخص

ه عواطف القرى وأهل البيت الواحد .   وما تشده إل

عرف ما ان قومي التوجه و ير بين المصير الفلسطيني والمصير  ولما 
ة ليدافع من فوقها عن قضيته ،  حث عن منابر قوم ًا أن ي ع ان طب العري ، 

مين عام أولعل ذلك ما أوصله إلى مواقعه التي أشرنا إليها في موجز سيرته 
عد  ما  مندوب لسورا ، وف ة ، ثم  ة في لمساعد للجامعة العر ة السعود لعر

  لمتحدة . األمم ا

ا العرب ن الرجل لم يدّ أوللح  ع قضا خر أ وسع في الدفاع عن جم
ما  ل في الحوار والنقاش وال س اع الطو ال شهد له  وثوراتهم وله من المواقف ما 
ة  العر ة والجملة المعبرة  الحجة القو ة التي اعترفت له  في المحافل الدول
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مة . ومن هن ليزة السل االن ا فلقد توثقت صداقته مع القادة العرب الفصحى و
ممثل على امتداد الوطن الكبير مما عبّ  اره   عد الخت ما  د الطر أمامه ف

عد ذلك . ة  سًا لمنظمة التحرر الفلسطين ة ثم رئ   لفلسطين في الجامعة العر

  والدة جديدة مع فلسطين:

د الناصر ، أ قبل ثالثة أشهر من خطاب عب 1963في أيلول (سبتمبر) 
السيد أحمد  ة  ودعوته لمؤتمر القمة األول ، اتصلت األمانة العامة للجامعة العر

ة أكثرة الدول األ عضاء بتسميته ممثُال لفلسطين لد الشقير وأبلغته عن رغ
  مجلس الجامعة .

عتمل في نفوس  ان  ًا لما  ي الطموح ، مدر ان الشقير ، وهو الذ و
ه ، مطلعًا أ انتهم بناء شع ماتهم ورغبتهم في استعادة م اتهم وتنظ على تحر

ة واستئناف النضال  اس اة الس عث الح ان ثور قادر على  ة من خالل  الوطن
  من أجل تحرر الوطن المحتل . 

ان .  ومهما قيل في حينه ، يوم بدأ التحرك من أجل خل مثل هذا الك
م قة ال  عترف للرجل فإن أ منصف يتوخى وجه هللا والحق قر و نه إال أن 

ر  الدور الكبير الذ تحمله في سبيل انجاز هذه المهمة ، خصوصًا عندما يتذ
ة فلسطين حتى في األوسا  ه قض انت قد وصلت إل ذلك الدرك المتدني الذ 

ة نفسها . ففي عام  ة  1963العر مثلها في القمة العر ن لفلسطين من  لم 
ة لم تكن مجمعة على الشقير المنشودة ، وخصوصاً  ر أن الدول العر عندما نتذ
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ابهم ونفوذهم شخص  ً أخيرا،و ، والمعارضون لهم أس لما تمت دعوة فلسطين 
رسي الشقير مماثًال  ون  ول) أنه ال يجوز أن  الشقير لوح في (البروتو

رس عض المسافة عن  ي لكرسي الملوك والرؤساء وأنه البد أن يتخلف الكرسي 
ام . ة من الح ق   ال

ه  ة (المنظمة) داخل مؤتمر القمة والمستمعون إل وخاض الشقير معر
ال  يتراوحون بين متحف عطف ولكن  وآخر غير م ه ال يرد أن يتور . ـوثالث 

ة ،  اهم الثنائ قضا ة مجر نهر األردن و قض وانشغل الملوك والرؤساء يومها 
ة لفلسطين بهذه ا النس   لسطور:وخرجوا 

ة في  ستمر أحمد الشقير ممثل فلسطين لد جامعة الدول العر )
ة الوصول إلى إقامة القواعد  غ الدول األعضاء والشعب الفلسطيني  اتصاالته 
ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر  ينه من الق م الشعب الفلسطيني وتم مة لتنظ السل

  مصيره) . 

همة ُ  عمره ، و ان  جهد ، من حسد عليها من  سعى و مضى الشقـير 
ان  ان  ل م م آخر ، وفي  م للفلسطينين إلى مخ عاصمة إلى أخر ، ومن مخ
قضيته لحدود  شر ، اللهم ذاك النوع المؤمن  حمل ال ات فوق ما  يجد من الصعو

  االستشهاد في سبيلها .

ن ونفر من ،وأخيرًا  ًا ، تم ا وفلسطين ل خطواته ،عر التحف يلف 
ار أعضاء المجلس الوطني األول وتحديد موعد ال ة من اخت ات الفلسطين شخص
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ار (مايو)  ان انعقاده في الثامن والعشرن من أ   في مدينة القدس .  1964وم

عد ست عشرة سنة من الشتات  ان ذلك اللقاء التارخي ، وألول مرة  و
ار  عض وهم ح عضهم ال  بين نشوة اللقاء واليتم والتمزق يلتقي الفلسطينيون مع 

ة  ة الوطن ين القل من هذه القفزة الخطرة وتحمل المسؤول وفرحة جمع الشمل و
.  

ة وميثاقها  ام منظمة التحرر الفلسطين ه إعالن ق ومن القدس ، وفي جي
ان فلسطين)  ندرة لطرح ( القومي ونظامها الداخلي ، توجه الشقير إلى اإلس

ة في الخام   . 1964س من أيلول (سبتمبر) على القمة الثان

ن بيال  حة أن تنفر مرة أخر لوال تدخل عبد الناصر و ادت الس و
ة  ادرة عراق انت أول دفعة إلى الصندوق أوم ة ثم جمع خمسة ماليين دينار  رح

  القومي الفلسطيني . 

ادة أحمد الشقير لتبني من الصفر أوما دونه ما  ق وانطلقت المنظمة 
ان الوطني من مؤسسات ودوائر وقوات مسلحة ، واتخذت من القدس ستلزمه الك

ًا لها ، وافتتحت لها الفروع في عواصم العرب . س   مقرًا رئ

طيء وعدم  شدون المنظمة للترو والبناء ال ام العرب  عض ح ان  وٕاذا 
ان شعب فلسطين في المقابل  اللجوء إلى أ سالح غير سالح الكلمة ، فلقد 

ة شد في ال اشرة الكفاح المسلح وخوض المعر حثها على م اتجاه مناقض  منظمة 
.  
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ووقع الشقير بين نارن ، نار األنظمة ونار الثوار المستعجلين ، وانتقل 
عد هزمة حزران  حسم إال  الصراع داخل أجهزة المنظمة ، وهو الصراع الذ لم 

م وأساليب ا سقوطها الكثير من المفاه لعمل ، استقال الشقير ، التي أسقطت 
ة ادة الشرع ة الق عده مسؤول ة من  ما قيل  ،وتسلمت المنظمات الفدائ ذا تم ـ  وه

ان ذلك في عام  ة و الثورة الفلسطين ة  ة الفلسطين  1968يومئذ ـ  زواج الشرع
.  

ة  اة العامة والمشار عد ذلك ولكنه لم ينقطع عن الح واعتكف (أبو مازن) 
عد استراحته بداء الرأإفي  لما سنحت له الفرصه غير أن أهم ما أنجزه  ه   والتوج

ة هو تلك الكتب المتعددة التي أصدرها    من المسؤول

والتي تعتبر من أهم مراجع المرحلـة التي عاشها . وفيها من التفصيل ما 
ات واأل ا شفي ظمأ أ متعطش لمعرفة الكثير من الح سرار التي شهدتها قد 

  لعرب وقصور الملوك والرؤساء .مؤتمرات ا
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خ أحمد الشقير    ..تار

خ فلسطين الحديث *عض من تار
  

                                                           

اة  *  .28/11/1997لندن،، الح
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اس صفا                      ع

ا)) ًا ورائدًا عر مًا فلسطين   تاب ((أحمد الشقير زع

ة في إطار نشا لجنة تخليد هذا الكتاب أعدّ   تورة خيرة قاسم ته الد
ر المجاهد الفلس ة ذ ة الفلسطين طيني أحمد الشقير الذ حمل مشعل القض

حيث تحول إلى جزء من تارخ فلسطين الحديث في ظل  على مد سنوات 
ة في  ة الفلسطين االغتصاب الصهيوني والمحاوالت التي جرت البرازالشخص

ة . ة والعالم   المحافل العر

، والده الشيخ  م1908ولد أحمد الشقير في قلعة تبنين (لبنان ) العام 
ة نزحت من الحجاز  أسعد الشقير عضو البرلمان العثماني ينتمي إلى أسرة عر

ة طلقها والده ثم ماتت  عة من العمر ، أإلى مصر ، أمه تر مه وهو في السا
ة صهيون والتح  ًا للعلم درس في ثانو ان مح نف والده .  ش في  ع فانتقل ل

ة في ب الجامعة األمر يروت حيث انضم إلى ناد (العروة الوثقى) ذ عدها 
ة أدت إلى  ة . وفي  فورة الحماس القومي ارتجل خط قرار إالميول الوحدو عاده (

ان ذلك  ا و ة ، فغادر إلى ع من المستعمر الفرنسي) إلى خارج الحدود اللبنان
اته  ادين العمل الوطني .أنقطة تحول في ح ه في م   لقت 

ة مارس العمل الصح افي في جردة (الزمر) وراح يدعو إلى مقاومة الحر
ة واالستعمار . درس الحقوق في القدس ثم مارس مهنة المحاماة إلى  الصهيون
ه اإلقامة الجبرة في بيت آل السعد في قرة  جانب الصحافة . فرضت عل
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ة  ة الفلسطين لت من أجل القض ا . شارك في أعمال اللجان التي ش الزب قرب ع
ة في  ومنها  (لجنة شو) . عين أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العر

ة في عام  2/2/1951 ًا لفلسطين لد جامعة الدول العر م ثم  1963، ثم مندو
ة .  سًا لمنظمة التحرر الفلسطين   انتخب رئ

سة  سة .  1967عاش ن عد الن ، وشارك في االجتماعات التي عقدت 
عد الهزمة األمر الذ  واختلف مع القادة العرب على التوجه الذ يجب اعتماده 

م استقالته من رئاسة المنظمة في  ، لكنه لم يهدأ  24/12/1967أد إلى تقد
ة إلى أن توفاه هللا في  واستمر ة الفلسطين  26/2/1980في الدفاع عن القض

  فقًا لوصيته . ودفن على تخوم فلسطين في منطقة األغوار وَ 

ه للصلح ، بدأ ان م ة موقف عداء ال مجال ف ة الصهيون وقفه من الحر
عّ  ل عفو ووصل إلى العقل عن طر اإلدراك والوعي ، فتت ة  ش نشوء الحر

ة ، مفندّ  ًا مطامع الصهيون ًا مزاعم اليهود في حقهم في أرض فلسطين ، ومدر
ة وعدوانيتها .   إسرائيل التوسع

ة والشقير هو المناضل من أجل  ة الفلسطين ن الشخص   تكو
انها ، وقد لعب الدور األبرز الذ   ان أو ش التحرر و نتج منظمة التحرر وج

ة وقدرتها ، فالعرب أم ة  ةواثقُا من أصالة األمة العر ل مقومات القوم تملك 
ة من  ح صوت الوحدة العر ل مرتكزات الوحدة الكاملة . ولذلك أص األصيلة و

مم المتحدة . وهذا الحماس سبب له الكثير من المشاكل مع األنظمة فوق منبر األ
ام العرب . ة والح   العر



  

-72-  

ان له مع مؤتمرات القمة  ة . و عاش الشقير والدة جامعة الدول العر
عد مؤتمر الخرطوم وخالفاته مع  ات ومعاناة ، وهي التي أوصلته  ا ة ح العر

م استقالته من    رئاسة منظمة التحرر .قادة المؤتمر إلى تقد

تله ، وهي مواقف  تناول الكتاب مواقف الشقير من دول العالم و و
ة ومن هذه الدول:  ا العر اسات تلك الدول من القضا ردة فعل على س تكونت 

ات ا،الوال ة ،  المتحدة، فرنسا، االتحاد برطان ) الصين الشعب اتي (الساب السوف
ة واإل عض ومجموعة الدول اآلسيو ضا إلى مواقفه من  شير الكتاب أ ة ، و فرق

ن  دًا أن الشقير لم  ة ، مؤ اس اته الس ة التي حصلت خالل ح ا العالم القضا
له في استنهاض العالم اإلسالمي  ير أ أمل في األمم المتحدة ، بل األمل 

ة . أمن  ة الفلسطين   جل القض

  

  

  

  من تبنين إلى األغوار : 
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ان   !..*الشقير  رحلة نس
  

  طالل سلمان                                                                                   

اسم مدينتك      ه ، و ه وقد تموت ف ش ف اسمك وحدك تدخل التارخ  وتع
ا قد زرعتك في قلب التارخ ، أو أن التارخ قد  أو قرتك تجد فجأة أن الجغراف

ضا خرج مثل شرة والبيئة أم أنه أ ك من رحم جغرافيتك .هل هي األسماء وال
عَّ االئتالف الفذ إلى حد التنافر الكلّ  حر واإلنسان المض بين  ي بين الصحراء وال

قى  ل شيء فال ت قزم  ل شيء أو ه ، يلغي  ه والت   ال منارة المطل : هللا؟إالت

وٕالى تارخ منسي ألن من هامش منسي في التارخ جاء أحمد الشقير . 
ستقر مع من افترض  قرار منه ، أن  أهله دونه ذهب أحمد الشقير . واختار 
اء  نة واألش ا واعطوا للناس واألم اغة التارخ والجغراف نفسه منهم ممن أعادوا ص

  أسماء جديدة .

ر  ة في الكتاب الذ أصدرته "لجنة تخليد ذ تورة خيرة قاسم تقول الد
ا) . المجاهد أح ا ورائدًا عر ما فلسطين " (زع   مد الشقير

(أوصى الشقير  أن يدفن على تخوم فلسطين في منطقة األغوار التي 
عين ة والتا مقابر الشهداء من الصحا ا إلىارد شماًال  ة جنو  ،امتألت من العق

                                                           
 .6/6/1997 بيروت، ،السفير *
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ام معارك مؤتة وتبوك واليرموك و  يت المقدس ، أمنذ صدر اإلسالم ، أ جنادين و
ة عين إل طل معر ة حطين إلى السلطان قطز  طل معر ى  عهد صالح الدين 

  جالوت) .

ان حرصا على موقعه  م  ان الشقير ممتلئا بهاجس التارخ ، و م  ر  أذ
لماته تستظل  انت  م  ه ، و ة الرسول ، ومعها مسر السيد أف سماء صحا

ح في فلسطين .    المس

  ؟غواراألهل تعرف من سب فدائيينا إلى  - 

ضيف (أبو همّ قبل أن أَ    مازن): بجواب ، 

ا سيد ... عندك أبو عبيدة بن الجراح وزد بن حارثـة وجعفر بن  - خذ 
قول: هل نسينا شرحبيل بن حسنة؟  ستدرك ل   أبي طالب وعبدهللا بن رواحة ، ثم 

ارته (لعلنا       غإولقد سمعت منه قبل أن أقرأ ع فرون ن انتمينا إليهم وجاورناهم 
أيديهم ودمائهم من أرض وأوطان) .ألنا أننا قد أضعنا ما سب لهم    ن حرروه 

هو اآلن في األغوار إلى جانب فاتح فلسطين ومحرر بيت المقدس  
  الصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح .

اته  من قلب الشقاء جاء الطفل أحمد الشقير ، وفي قلب الشقاء عاش ح
المواجهات وا ران الجميل واإلساءة  الحافلة  لمصادمات ، وفوق قمة الشقاء ون

ة ـ  اته الذات شخصه ووقائع ح المقصودة أنتهى ذلك المناضل الذ يلخص ـ 
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نصف قرن أو يزد من محاوالت النهوض واالنتكاسات حتى إذا جاءت الهزمة 
تب مرثاة األمة  حتى 1967في العام  ش فداء للمنتصرن بها، فانصرف   قدم 

ح .    وقعت يده ومعها قلمه الفص

ة الرسول الكرم محمد بن عبد هللا مع  ا ا سلمان! اتعرف ح (أهال 
عد  ه: سلمان منا إالصحابي سلمان الفارسي؟ . أتعرف لماذا قره  مانه وقال ف

ها لك ه  000آل البيت ، دعني أرو ة الرسول وصح عندما حاصرت قرش الجاهل
ة ، المؤمنين في يثرب (المد ر حرجًا للغا ينة المنورة) بدا الموقف العس

ثرة والمدافعون قلة والسالح عزز ، وتقدم سلمان من النبي المهموم  فالمهاجمون 
ا  نا في فارس إذا حوصرنا خندقنا ، قال النبي محمد: وما الخندقة  قول له: 

ه وسلم المسلمأسلمان؟ قال سلمان:  أمر رسـول هللا صلى هللا عل حفر ن  أن  ين 
ل طوق من حول المدينة . وأخذ الرسول المعول فضرب وضرب  ل قبره على ش

ون وتم النصر لكلمة هللا)  ان أول خندق في اإلسالم ، وُهزم المشر المسلمون ف
.  

ل لق اً ـفي  ة الخندق، ـاء تقر ا ح ستهل حديثه معي  ان أحمد الشقير 
قدَّ  ان  نت أعرف وال أظنه  اء ر أوما  نه سينتهي محاصرًا معزوال ومحمًال أع

حر) . ة عنوانها: (رمي اليهود في ال ه بتهمة دول   الهزمة ومشهرًا

أنه  تفها،  ) على  فون و(قصر الشقير ر إلى  مؤخرًا ، قادتنا الذ
حمي الثغور .   مرا 
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الهجر وحده بل بتقصد االيذاء فحين اجتاح  س  الدار خرة ، ل
ام من العاماالسرائيليون  ان بين أهدافهم منزل  1982لبنـان في مثل هذه األ

  الشقير .

ة من أحمد الشقير ثم  ادة الثورة " ، التي اختطفت الرا ان "الق أما أر
نه  ان منبوذًا ومدانًا ، فقد انتهت مسؤوليتها عن القصر الذ س رمته إلى النس

سرائيلي ،  مع ح والطاعون اإلعض (االبـوات) منها وغادرته مشرع األبواب للر 
رة التي تكفل تدميره .   عض اآلثار العس

حاولون إعادته إلى ذاكـرة  روه فحاولوا و ة ألحمد الشقير والذين استذ تح
عض  لة بين قلعة تبنين في جبل عامل ، حيث للصليبيين  أبنائنا في رحلته الطو

ين األ ة روا بيغوار حيث ينتظر الذين حرّ االثر ، و ت المقدس أول مرة "الصحا
  الجدد" المنتدبين لتحررها غدًا . 
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  الصين والشقير ..

ر   قى الذ *وت
  

  

ات                                                                                                   جميل بر

ما تعلمون سيد األخالق . حين قرأت في جر ) الغراء الوفاء  دة (الرأ
عن قبول التعاز في سفارة الصين . أكبر دولة في العالم من حيث المساحة 
رت في التو أن لهذه  ينغ)  فتذ سها الكبير (دينغ شاو ة وفاة رئ مناس ان،  والس

فا عليها في شهر  عليَّ  اً األمة العرقة واج ان لي الشرف أن أكون ض حيث 
مثل السلطتين عضـو في أو  1965آذار عام  ة  ل وفد لمنظمة التحرر الفلسطين

م المناضل األستاذ أحمد الشقير مؤسس المنظمة  ة برئاسة الزع ة والتشرع التنفيذ
ين  ال رسمي وشعبي للوفد في  س لها ، وقد شاهدت أعظم استق وأول رئ

دة لح الشعب العر انت الهتافات فيها تدو مؤ ة أخر  ي وشنغها ومدن صين
ادته فوق أرضه وتأييدًا  الفلسطيني المشروع في العودة من الشتات إلى وطنه وس
انوا يهتفون  ما  ة ،  ادتها ووحدتها ، فاألمة الصين ة في تحقي  س للشعوب العر
ل الظروف ، ألن النضال  ن االعتماد عليها في  م ة  ة لألمة العر قة وف ، صد

ة واالضطهاد اال ل ضد العبود مًا ، فوقع الطو ستعمارين ر األمتين رطًا مح
انت  هذا  ة ، و منظمة التحرر الفلسطين ه الصين  ان رسمي اعترفت ف أول ب

                                                           

 .9/3/1997 ، عمان،الرأ *
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مة لمساندة شعب فلسطين  ة في العالم خطت هذه الخطوة الح أول دول أجنب
ه س أعق ادئها ، فإذا مات رئ ة لم ة ، وال تزال الصين وف  السترداد حقوقه المغتص

اد الثابتة في عرف الصينيين ال تتغير .    رئيـس فالم

ـــقير يوم  ر وفاة الشـ ــدف  أن تأتي ذ عد  26ومن الصــ ا الحالي  ــ شــ
م  ينغ) الذ ح ـــاو ــــ ــ ـــ ــــــين وزعيهما الراحل (دنغ شــ ــــ بير الصــــ يوم واحد من جنازة 
ـــة  ـــير قدما لمنافســ بر تســ ــتقلة  ـــر عامًا وجعل منها دولة مســـ ة عشــ الصـــــين ثمان

ره .الدول الك ة فاالنسان أخو االنسان أحب أم    بر في التنم

ائل لتعارفوا  ًا وق ر وأنثى وجعلناكم شعو ا أيها الناس إنا خلقناكم من ذ )
م . م عند هللا أتقاكم) صدق هللا العظ   إن أكرم

ة من قصيدة األستاذ  ات التال ر الشقير هذه اقتطف األب وفي يوم ذ
  رثاء (أبي مازن):الشاعر هارون هاشم رشيد في 

ه خطيب فلسطـ  راء انتهـــلـمن أ صفحاتك الغ   ـاــتهج ين وحُ إ
ــــوا   هاـالد عمر غضبتـوأنت عمر ب  وعمر من صمدوا ومن بذل

ذا تمضـــي وترتحهأ   لـعب معتقـب والشـوالبيت مغتص   لذا ، ه

قى ا سها الكبير الراحل . وت ر فعزاء ألمة الصين العرقة ، بوفاة رئ لذ
عمّ  ة  ه من تونس يوم زرت الشقير في مدينة الحسين الطب عد أن جيء  ان 

الغة فقال: لنا وقفة لنا أحاديث لنا  ة  صعو تكلم  صارع الموت و للعالج وهو 
ات . يف حال األخ بر رات    ذ
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ارز من أعالم  م المناضل ، فإنه علم  ومهما قيل من ثناء في هذا الزع
ر العري الذ ة في الف ا األمة العر حماس منقطع النظير عن قضا  دافع 

أن خير العرب هو في تآخيهم ووحدتهم  مانًا راسخًا  ان يؤمـن إ ة و المحافل الدول
ون الرجال . ذا    ، وه
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  ..أنطون سعادة وأحمد الشقير 

*مقارنة على الخطو الحمراء
  

  

غ س صا   د. أن

في تارخنا النضالي الحديث الخطو الحمراء رجالن ، قائدان ، تجاوزا 
وتقدما في طر الكفاح الوطني والقومي إلى ما وراء الحدود التي فرضتها القو 
ل من القائدين عن اآلخر في  ة. واختلف  ة على مسيرتنا العر ة والمحل األجنب

عة والظروف واأل ستغر الكثير من النواحي في الطب ب نجازات. حتى أن القار 
متهما أن نتحدث عنهما في مقال واحد ، إال أن رفضهما للواقع المشين أل

ر هذه المقارة الواحدة لهما معًا، وتحمسهما لواجبهما في تغييره جامع مشترك يبرّ 
ر الثالثة والتسعين لمولد أنطون  الذ خاصة أننا نحتفل غدًا في األول من آذار 

مه (، مؤسس الحزب السور القومي اال سعادة ) 1949-1904جتماعي وزع
عةعشرة لوفاة  ر السا ا الذ ان األول من أمس في السادس والعشرن من ش و

ة ( س لجنتها التنفيذ ة ورئ  1908أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر الفلسطين
اتهما ومسيرة نضالهما عبرة وقدوة لبني 1980ـ  قدم الرجالن في سيرة ح ) . و

                                                           
 .28/2/1997 ،بيروت،السفير  *
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اسة وأصحاب المشارع والطروحات جيلهما والجيل الت الي، وخاصة ألهل الس
س  ونا بديلين ليومنا التع صلحان أن  ة لبناء غد أفضل ومجتمع أسلم  الوطن

  ومجتمعنا المهتر .

ا في الحقل  انت األمة في مطلع الثالثينات حينما بدأ سعادة ينش عمل
اسي ، صرعة وحش مثلث الرؤوس: وحش االستعمار الذ  سجن البالد الس

معناها الواسع في قفص االنتدابين البرطاني والفرنسي وحال دون  السورة 
عض أراضيها فسلب منها شرطها  ة وفر ب اس انات ووحدتها الس استقالل الك
مه للصهيونيين  ي وتسل الشمالي وسلمه لألتراك وعمل على سلب شرطها الجنو

ك الداخلي وانقسام المجتم ة . ووحش التف ع على نفسه وتعدد الوالءات الالقوم
ة . ووحش ثالث سخر  م ة واألسرة واإلقل ة واالقطاع ة والعرق ة والمذهب الطائف

ة واال ة والثقاف ة واالجتماع اس اة الس ة النظام العام والح اس ة س ة للع قتصاد
ادات المنحرفة والمتعاملة والضع ة اختار العبيها  من الق ة تقليد فة وحز

بت الحرات وخن الحقوق والمستسلمة ، فعزّ  ة والفساد و زت االوضاع المترد
انت السهام التي تدمي جسم األمة من  ذا  اء الفتن . وه ة  وٕاذ ع ة الطب اإلنسان
ة واحدة وتسعى لغرض واحد هو منع نهضة  ة ، تنطل من جع ة ومحل أجنب

  وس .الشعب ووقوفه في وجه ذلك الوحش الثالثي الرؤ 

ان  ا منظماً مناضال ، و ه فأسس حزاً عقائد رفض سعادة الواقع وثار عل
عمل في إطار  هو األول من نوعه: حزب يتبنى عقيدة محددة وواضحة ، و

ة أمؤسسي له قوانينه و  ه لقرارات المنع الرسم نشرها غير آ اره و أف شر  نظمته  و
السجـن واالعتأ(التي تضمنت محاكمات و  امًا  ذلك ح قال والنفي والحظر) ، و
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ان الحزب السور القومي (السور القومي االجتماعي في السنتين االخيرتين 
اة سعادة) رائد ز في تحد القيود  اً من ح في الطرح العلمي الواضح والمر

م  ة والمفاه ة التقليد ة واالجتماع اس ة) والس ة والمحل ة(االجنب وم والعراقيل،الح
ة  ة الشائعة .االنقسام م   والتقس

ة  أل اس اة الس انت فلسطين في مطلع الح حمد الشقير ، أواخر و
العشرنات وفي الثالثينات ، تتعرض هي األخر لوحش مثلث الرؤوس ، 
ة التي سعت لسلب  ة، والمؤامرة الصهيون االستعمار ومخططاته وأدواته القمع

ة علىأرضه و  فلسطين من شعبها وطرده واالستيالء على ه  اقامة دولة يهود ترا
ك الحزي  ة والتف اس الوطني ، والتخلف الداخلي الذ تجلى في االنقسامات الس
والشلل في التصد للتآمر  االستعمار الصهيوني ، وقد رفض الشقير هذا 
ة ثم في الصفوف  ًا في الصفوف الخلف الواقع ، وخاض درب النضال ، مشار

أشألا ة في الصحف ثم ترافعا في ولى ثم قائدًا ،  تا انت في البدء  ال مختلفة 
ة ، و  ة بلده ودفاعاً عنها في المحافل الدول نشائه إخيرا في أالمحاكم ثم تمثيًال لقض

ة بإداراتها و  ان الوطني الفلسطيني ممثًال في منظمة التحرر الفلسطين قسامها أالك
ة والعسأو  ة واإلعالم اس اتبها الس ة .جهزتها وم ة والمال   رة والثقاف

ة ه الموضوع ا ان لكل من الرجلين أس ار الوعاء األ و  ،نسبفي اخت
عة الصراع مع العدو ، لمقارعة الوحش ، بتجاوز الخ  حسب الظروف وطب

ه وما هو ممنوعالفاصل  ة . بين ما هو مسموح    ، بجرأة واستمرارة وتضح
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ة التي نش فوقها (لبنان اختار سعادة الحزب العقائد ، ألن األرض
انت التعرف  ة أو إوسورة في الدرجة األولى)  ال األحزاب والتكتالت  الطائف

ة التي تخلو برامجها من الرُّ  ة أو المحل عيدة النظر للمستقبل الوطني التقليد ؤ 
ة األ ما ، وألنه رأ أن اكتشاف ماه اره  ه عليها ، ودعم اف مة ، وتعرف شع

ل من األمة والمجتمع أوتي من ع يز الشديد على وحدة  حث ومنط ، والتر لم و
انات بل  ادة وتوحيد الك فل تحقي  االستقالل واسترجاع الس ، هو السبيل الذ 

عد من ذلك: وضع أسس األمة ضا إلى ما هو أ الجديدة التي  تحق  هو يرمي أ
م وقواعد ومسلمات أو  ذاتها ورسالتها محددة حرص سعادة صالتها عبر مفاه

ة فيها حث عنها والكتا اته . علىال   وشرحها وتفسيرها  والدعوة لها طيلة ح

ة  أن ينظر في هو سمح له  ه  ن الظرف الذ نش ف أما الشقير فلم 
سعى لبناء  عة المجتمع و حدد طب ة تتعارض أاألمة و م عقائد ال تلتزم مفاه ج

أمة سورة في وجه مان بها  مع الرأ الشائع ( ان اإل ة التي  رة األمة العر ف
مجتمع علماني في وجه تراص المجتمع العري في فلسطين متحررًا من  اسحًا و
تفي بتحديد معالم الدرب الذ يؤد  ه أن  ان عل ة) بل  ة والمذهب اء الطائف و

الرضى إلى طاني الصهيوني المدعوم  ة الشعب الفلسطيني من الخطر االست  حما
ة االستعماريْ    ن .والحما

ة للشعب الفلسطيني ، ضمن اإل ة الوطن انت الهو طار القومي العري و
ة أن تعمـل علىالحفا عليها ،  هي المسألة التي على ادة فلسطين ة ق الشقير وأ

ل  ش ة ، و ة المحل اس ة والس ة أو الحز ة الصراعات العقائد عيداً عن دخول حل
عيدا عن التأ ة (مع خص  اسي معين للحفا على هذه الهو انشاء حزب س ير  ف
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رة إنشاء حزب قومي عري راودت الشقير في وقت من األ أن ف ير  وقات التذ
فأ وفضل السعي إلفي النصف األول من األ شراك رعينات لكنه سرعا ما ان

. (   االحزاب والقو الموجودة على الساحة في عمل جبهو

انت ال عد إحاجة إلى وأكثر ما  ة والحفا عليها  ة الفلسطين اء الهو ح
ة  1948تشتت الشعب الفلسطيني في أعقاب حرب  ولجوء أغلبيته إلى الدول العر

ة  التالي نشوء مجتمعات  شتات فلسطين األخر (وٕالى دول العالم المختلفة) و
م والعادات والمشاعر ال اينات في المفاه ام ت ة متعددة ال يخشى من ق فلسطين

اع التراث واالنتماء واأل ة وض اع الهو صالة فحسب وٕانما يخشى أكثر من ض
ة ال  ة ألن التعدد ن من مجرد نمو التعدد ة معها ، أ أن الخوف لم  الوطن

ان الخوف من تقطّ  ع االنتماء الفلسطيني (ألرضه وتراثه تكون شرًا مطلقا بل 
ه المتفر  لده) وتقطع عالقاته ببني شع قين والخاضعين لمؤثرات الزوال و

ه . األ واالنصهار، ح تحرر الوطن والعودة إل مان    مر الذ يهدد اإل

ةإ غة وطن ضع ص ، القومي العري، أن  ال  ضطر أحمد الشقير
تتعارض مع االنتماء القومي العري للشعب الفلسطيني ولكنها في الوقت نفسه 

تـه الوطنيـة أ تحمي حقه ال ناء تحمي هو التحرر والعودة و فلسطيني المقدس 
ه أن  ان عل حق الشقير ذلك  ة ، وحتى  م على أرضه األصل المجتمع السل
ة . إذ  ومات العر يتجاوز الخ األحمر الذ اشترك في وضعه االستعمار والح

ة األول (يناير  فه بإجراء اتصاالت مع 1964أن مؤتمر القمة العر ) اكتفى بتكل
ان فلسطيني إال أنه ذهب بهذا التكليف إلى  الشعب رة إنشاء  الفلسطيني حول ف

ادة من الملوك والرؤساء  عد مما أراد اصحاب الجاللة والسمو والفخامة والس أ
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ة في  احثات مع القو والتجمعات الفلسطين اتصاالت وجوالت وم العرب، وقام 
ة ممثال للشعب نشاء منظمة اإبالد الشتات العري انتهت بإعالنه  لتحرر الفلسطين

سي عقده في القدس  (مايو  ن 1964الفلسطيني في مؤتمر وطني تأس ) وٕاذا لم 
ور الذ تبنى الميثاق الوطني ودستور المنظمة وأنظمتها  المجلس الوطني المذ

ان بال شك الخطوة األولى في طر تحقي  قا لحلم استقاللي فإنه  ليتها تحق وه
رة الحلم  اهذ ل من هيئات وٕادارات وأجهزة عس ما انبث عن المنظمة وتش  ،

ة . ة وٕاعالم ة وثقاف ة ومال اس   وس

وضع الشقير المسؤولين العرب أمام األمر الواقع في مؤتمر القمة الثاني 
ندرة (سبتمبر يل ، وأطلعهم على قرار الشعب الفلسطيني )1964في اإلس بتش

ان هذا هـو  التجاوز الشقير األول للخطو الحمر ، ثم تاله انه الوطني و
ان أكثر خطورة وجرأة حينما أعلم القائد الفلسطيني إخوانه من  تجاوز ثانٍ  رما  

) في أعقاب 1967الملوك والرؤساء المجتمعين في الخرطوم (أواخر اغسطس 
 ، 242رفضه الحازم لموافقتهم على قرار االمم المتحدة رقم  67هزمة حزران 

الحفا على أمنها مقابل انسحاب جيوشها من  اسرائيل  والتعهد  أ االعتراف 
ام خمسة فق ، وقد عبّ  ر الشقير األراضي التي احتلتها في تلك الحـرب في أ

الالءات الثالث :  ما عرف  عن معارضته للقرار العري الرسمي في الخرطوم 
  عتراف . ا ال صلح ، ال  تفاوض ، ال 

فِ  شقير أن دعا إلى الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني ، ال لم 
ش التحرر الفلسطيني، وعمل وسعى إلى إنشاء األ رة وٕانشاء ج حالف العس

ما دعـا إلى مقاومة الضغو األ ة ،  ة ورفع سالح النف في وجهها العر مير
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ة الع ان لهذا السالح من قوة آنذاك) بل أنه تجرأ وخرج عن الوصا ة (وما  ر
له لم يرق ألهل  ة على المنظمة، وعلى شعب فلسطين من خاللها. ذلك  الرسم

ان ال بد لهم من إزاحة الرجل، وتمّ  ، 1967لهم ذلك في أواخر  السلطة العرب و
عد تحد الشقير المستمر  ان فلسطين على االستسالم العري و عد عص أ 

بيرا  ان  ا ، لكن الرجل  ا حتى في رضوخه مدة خمسين شهرا تقر ان متحد و
ه وتجاهل  ه بهذا الشأن إلى الشعب الفلسطيني ومناضل تا لالستقالة، إذ قدم 

  الملوك والرؤساء .

ة  ان البد من معاق سعادة. وقد أمهلته الظروف  أنطون ومثل الشقير ، 
اسي أنه قضى عة عشر عامًا إلسقاطه ورما أطال في عمر وجوده الس نصف  س

ان ال بد للنظام السائد المحلي، المرت  هذه الفترة ا في المهجر، أقول إنه  منف
رتاح منه ألنه تجرأالمشارع األ م و ة المشبوهة، من أن يؤدب الزع  أوال على جنب

اسي والعقائد واالجتماعي الرسمي والمحلي  نشاء حزب معادٍ إ ار السائد الس للت
 نفوذ الحزب لبنان وسورة عة (تعدّ ، وألن الحزب نجح في استقطاب جماهير واس

ة و  ة أخر هاجر سورون أإلى فلسطين وشرق األردن وٕالى دول عر ليها) إجنب
استقبله جمهور حزي يزد  1947وفي يوم عودته إلى الوطن في مطلع آذار 

عدده على أرعين ألف محازب ، وهوعدد لم تكن البالد تشهد مثله في ذلك الزمان 
.  

ان ه ذا االلتفاف الشعبي حول الحزب ، إلى جانب خطأ سعادة ورما 
ة في لبنان في حزران  ، األمر الذ دعا  1949في الثورة على السلطة المحل

ة مع  ض على سعادة (في صفقه مر القوة والق السلطة إلى قمع الثورة المسلحة 
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اإلعدام وتنفيذه فوراً  م  م االستبداد في دمش أنذاك) ، والح في فجر الثامن الح
. ومثل الشقير حينما اضطرته القو النافذة إلى االستقالة فقد  49من تموز 

عد المحاكمة الصورة التي تسجل صفحة من الشجاعة والثقة  م  تقبل سعادة الح
براء ، حتى أنه حَّ  ه وراطة الجأش  ا الجنود المصطفين إلطالق النار عل
ي ه . و عصب إحد عين حيث استقبل  49نما أعدم سعادة صيف ورفض أن 

ع  ، دفن الشقير حسب وصيته في مقبرة أبي عبيدة الجراح  47الفاتحين ر
وشرحبيل بن حسنة في غور  ,وسعد بن أبي وقاص ,بجوار هذا الصحابي الكبير

يلو مترات فق من أرض فلسطين .األ عد ثالثة    ردن على 

مفاضلة بين القائدين الكبيرن  جراء مقارنة أوإال نهدف من هذ المقال 
ضرورة اإل عض النواحي سعادة والشقير ، لكننا نشعر  ل اشادة ب لتي تميز 

ادة الشعب إلى منهما عن زميلـه في تصدّ  ه للممنوع وخروجه على الطاعة وق
م جسّ  قها .مثل وق   دهما الرجالن وعمال من أجل نشرها وتحق

الدرجة األولى ، اره  ان سعادة معلمًا  حاول أن يجسد اف را نظرًا  مف
نائي في آن . أدرك ان تجاوز الخطو الحمر  اسي و حققها من خالل عمل س و
حث .  ستنير بهذا  ال حتاج إلىعمل منظم  حث العلمي المجرد  بل  ال ون  ال 
ما أن الممارسة  ا ،  ا وثقاف اس ة فاشلة إذا لم تمارس س وأدرك أن األيديولوج

اس ان  الحزب الس ذا  ا . وه ة فارغة إذا لم تحمل مضمونًا أيديولوج ة والثقاف
اة والكون  انت العقيدة محصلة لنظر شامل في الح قًا لحمل العقيدة ، و ط
ان ال بد له من أن  ون صادقا مع نفسه ودعوته ،  والمجتمع واألمة ، وحتى 

م السائدة حتى لو أد  ذلك إلى هدم الجدران على يخرق  التقاليد والبنى والمفاه
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عترف  ة وال  التسو قبل  المصالحة  وال  عث القومي ال يتم  اته ، فال نفسه وح
  نصاف الحلول .أ

المعلم تلك األ ات التي وضعها  ونشرت ومثال على وصف سعادة  دب
ر ، من  ر ال تب في شرح العقيدة ونشر الف لها  عد وفاته . إنها  اته أو  في ح

ة"نشوء ا ان أول دراسة علم نت  ألمم" ، الذ  ن األمة (مهما  ة في تكو عر
م"  تب "التعال ة السورة التي دعا الكتاب اليها) إلى  مقتنعا أومعارضًا للقوم
ح في العهد  ن تشبيهها برسائل رسل المس م و"الرسائل" "والمحاضرات" التي 

مه ،أالجديد من اإلنجيل في شرح  ح وتعال ار المس سس فلسفة أأ في وضع  ف
لز في  االعم (رما بتأثير مدرسة غو حي . أ أن سعادة المؤمن  مان المس اإل

ه وشعاراته ورموزه) حول اإل عض أسالي عالم الحزب الناز الذ تأثر سعادة ب
ة . ة واإلصالح اس اد الس ة ودعوة للم القض شير    إلى ت

ح أما أحمد الشقير ، على الطرف اآلخر ، ف اسة . صح ان رجل س
ارع ًا  ان قانون مدافع قانوني عن الح الفلسطيني والحقوق  اً أنه  محام أوًال ثم  )

ضع األ دستور  ة االخر ، ثم  نظمة والقوانين لمؤسسات المنظمة والوحدة العر
أنه العري الوحيد الذ وضع  اتب في القانون رما ينفرد  ة المرجوة ، و العر

ةدراسة  اه اإل قانون ًا في فترة من الفترات حول الم ًا وصحاف ات ضًا  ان أ ة)  م قل
ه  شع صل  يف  ا:  اس ان س ـرة ، اال أن همه األول وشاغله األكبر  الم

الرغم  الفلسطيني إلى ة ما  ( شر الرجل بدعوة عقائد حقوقه الكاملة . من هنا لم ي
مانه القومي العري الكامل) بل  قدر ما عني نه لم ُ إمن إ ة األمة  ماه ثيرًا  عن 

  بتحقي إرادة األمة وحمايتـها من المخاطر والمؤامرات . 
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تب السيرة التي وضعها الشقير من بين  سلسلة  ونحن نمثل على ذلك 
رات  رات والذ اته . إنها مجموعة من المذ اً الفها في ح تا أكثر من خمسة عشر 

اته وأعماله التي تسجل مسيرة الرجل  وم عالقاته ومراسالته و ة الصرف ( اس الس
احث اتها ونتائجها) ال ــووقائع المؤتمرات والم ات واالجتماعات واالتصاالت ، وخلف

-1968تقدم لنا هذه الكتب الخمسة عشر التي نشرها في مد عشر سنوات  
ة مهمة من تارخنا الن  1978 ة وموثوقة عن حق ضالي معلومات غزرة وأول

قته  س صورة ذلك الرجل القائد على حق الفلسطيني العري فحسب ، بل هـي تع
ة عمومًا ،  ة السيرة الذات وتكشف عن أغوار نفسه وتطلعاته ضمن حدود مصداق
ًا  ًا وطن اس ؤرخ عمًال س سجل و اته مثل سعادة بل  تا شر في  التالي ال ي وهو 

.  

ثيرة تتشاب بين أنطون سعادة وأحمد الشقير  ه أو تتعارض ـهناك أمور 
ه المميز جدًا عن اآلخر ، إال  ، إذ أن لكل منهما شخصيته ودوره وظروفه وأسلو

ان وُ أ ق الحدود  والقيود نهما ي عترف  ادة نضال ال  ارزن في ق خلدان ، علمين 
اقًا إلى ما وراء الحدود وفوق القيود ، ولعل أهم ما في سيرته ون دومًا  س ما ، و

ان شاهدين على القائد األقو من أعدائه وخصومه ،  ق أنهما سقطا شهيدين و
  واألقو من الموت . 
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  …أحمد الشقير 

ًا وميتاً  *الرجل الذ حارب اسرائيل ح
  

  

ع ابو لبدة                                                              د. س

تور أسعد عبد الرحمن مجدد ر المرحوم تب الد ًا وقبل أعوام في ذ
تور اسعد في معظم ما  عض فضائله ومع أننا نتف مع الد أحمد الشقير مبينًا 
ات يومذاك ومن  السلب عض ما أورده ودعاه  ر ، إال أننا نختلف معه في  ذ

عتلى فيها الشقير مسرح العمل الوطني ا ضمن ذلك أن عدد السنوات التي 
ان قليال ، ه لدرجة أنه  الفلسطيني  ان معتزا برأ في الستينات صعد وه ، 

ح ينـزع  ة لدرجة أنه أص نا من لغته العر ان متم ما  ة ،  ح ينـزع إلى الفرد أص
اكها . ش ه  ة وتقييد يد   معها  إلى اللفظ

نهج  ر الشقير و تورأسعد يرد من الجيل الصاعد أن يتذ ان الد ولما 
عض ما قاله ،نني أشعر أنه من اإنهجه ف ح  حًا أن  لواجب تصح س صح فل

ان قليال ا عدد السنوات التي  اسي  عتلى فيها المرحوم أحمد الشقير المسرح الس
ًا . إذ انف  ، لها تقر اته  ان فترة ح لة جدًا ،  اسي طو انت فترة عمله الس فقد 

ت ن  قول أحد عناو ما  ة  ة والدول اة العر ه ، وقد امتدت أرعين عاما في الح

                                                           
 .8/4/1996 عمان،، المجد  *
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ة جهاده منذ أن  ه القومي في بيروت عام أحق ر الشهداء  1927لقى خطا في ذ
العرب ، وطرد من قبل االستعمار الفرنسي في لبنان إلى أن انتقل إلى جوار ره 

م  1980في عام  ه الق تا عد وفاته إذ صدرله  اسي إلى ما  . بل امتد نضاله الس
عد عا ة) ،  ان بذلك الرجل (خرافات يهود م من انتقاله إلى الرفي األعلى ، ف

ه الذ حارب إسرائيل حّ  ت ه  ان األثر الذ ستتر عين الحس ًا وميتا، وٕاذا أخذنا 
قى مستمرًا ما دام هناك عرب  اسي سي ه ومقاالته في قرائه ، فإن نضاله الس وخط

  ومسلمون .

محام في الدفاع  عن المجاهدين أمام لقد ساهم الشقير (رحمه هللا) 
رات لوضعها  ة ، وفي إعداد الوثائ والمذ ة الهمج رة البرطان المحاكم العس

ة  ما ساهم في توع ه ومقاالته، وأسس أبناء أأمام لجان التحقي ،  مته بخط
ات المتحدة عام  تب العري في الوال ان أمينا عاما مساعدًا  1945الم ما 

ة ثم ممثالً  ة لسورا في هيئة األ للجامعة العر عدها ممثال للسعود مم المتحدة ، و
ا التحرر في العالم  ورة فصال وجال في خدمة فلسطين وقضا في الهيئة المذ
ه في هيئة االمم ، دفاعًا عن فلسطين والجزائر وغيرها  حت خط الثالث . وقد أص

ة مع عبد الناصر ، مشهورة ومعروفه للقاصي والداني وعندما اختلفت السعود
ه  و لألمم المتحدة استقال من منص ش اره ممثلها أن  اعت وأرادت من الشقير 

حّس  ان يتمتع رحمه هللا  و يتناقض مع  إذ  م الش م ، فرأ أن تقد وطني سل
طعن حليف نضال ورفي  و  المهمة التي نذر نفسه من أجلها وأنه بهذه الش

ذلك طو صفحة من استخدامه لمنابر ة في االمم المتحدة  فاح و الدول العر
ان . ة ومصارعة االستعمار أينما  ة الفلسطين   من أجل القض
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ة فهذا قول أواف  ة ونزوعه إلى اللفظ نه من اللغة العر أما من حيث تم
نا من لغته  ن المرحوم متم على الجزء األول منه وأرفض الجزء الثاني . ولم 

ة فحسب بل ومن اللغة اإل ان موسوعي الثقافة ، يلم العر ما  ضا ،  نجليزة أ
ة  بيرة ، فقد سأله الصحفيون األجانب ذات مرة عن القض ل صغيرة و
ل منهم  ان يرد على  ة ف عد انفضاض جلسة لمجلس الجامعة العر ة  الفلسطين

سبير مما أثـار إعجابهم واحترامهم . ات ش   ببيت من أحد مسرح

يره أنه في الستينات عندما حاولت ومما يدل على عم ثقاف م تف ته ومح
ة وتر بين االستعمار واالضطهاد أإسـرائيل  ب موجة استقالل الدول االفرق ن تر

ة  ة الدول اإلفرق والعرب . ووقفت جولدا مائير على منبر األمم المتحدة تقول مؤل
عو  ب ان العرب تجار عبيد يخطفون اإلفرقيين و نهم) ، فأوغرت على العرب (لقد 

طهم أفرقين و بذلك صدور األ ججت مشاعرهم ضد العرب . لم يجد العرب من مح
ة ، وسيد القول  إلى خليجهم فارس نزال خيرًا من الشقير ، رجل المهمات الصع
فهمها من هم تجار العبيد . فقال لها من على  والكلمة ليرد على جولدا ماير و

ة المنشورة من قبل األمم المتحدة . لقد وجدت منبر األ مس في الموسوعة اليهود
انوا  ا  ذا أن تجار العبيد في أفرق ورك في الصفحة  ) في مدينة نيو دار (دبل أ
شهادة شهود مـن  ا جولدا أدينك و يهودًا ، وهم عالن وفالن وفليـتان ، فمن فمـك 

الحاو الشاطر أو الساحر الماهر مسح بهدوء مشاعر ال غض والكره أهلـك . و
من قلوب اإلفرقيين وأحل محلها مشاعر الحب والصداقة وغرس في نفوسهم أن 
ا االستعمار والعنصرة ، وأن  فاح وأنهم مثلهم ضحا اء  العرب رفاق نضال وشر
حذروا منها وليبتعدوا  ست إال أداة استعمارة في يد مستعمر الطرفين فل إسرائيل ل
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  ستعمار .عنها ، إنها القفاز الجديد لإل

ة  يءالش يءوالش طرق أبواب الدول العر ان الشقير  ر فعندما  يذ
ت ودعا إلى  اتب لمنظمة التحرر ، جاء إلى الكو الموافقة على فتح م قنعها  ل
ان  خ وهوملعب دولة ال مدرسة فق و ة الشو اجتماع شعبي حافل في ملعب ثانو

ت على ة برجاالت  األخوة الفلسطينيون العاملون في الكو الرغم من صالتهم الطي
الموافقة على ذلك . فزحف الفلسطينيون من مختلف  الدولة قد فشلوا في إقناعهم 

ت وتقاطر العرب اآل ل حدَ أرجاء الكو ب ، وحضر الرسميون ب وصوْ خرون من 
شوفة ومع أن المنصة  ارة م س تيون وعندما جاء الشقير دخل الملعب  الكو

ارته أالذ دخل منه إال  انت بجانب الطرف س نه طلب من السائ أن يدور 
تين فسرت  ان المرحوم يلوح للجماهير بيدين متشا ع اضالع الملعب و على جم

ام العرب رعدة العزة والكرامة في قلوب محبّـ  ان ذلك اليوم حقاً من أ ه وخصومه و
ا ، . فدوّ  التصفي الذ وصل في أطراف الدن ات الملعب  وعندما اعتلى ت جن

شت بل  ه ، فلم يخن أو ة ممتازة وقد ارتجل خطا الشقير المنصة تكلم بلغة عر
المه اآل السيل العرم ، فدخل  ا متدفقا  ا منسا المه سلسًا عذ ذان بدون ان 

  استئذان واستقر في مجامع القلوب .

قول لزميله لم أكن أعلم أن الفلسطينيين عر  وقد سمعتُ  تي  ب جار الكو
الفطرة ، مَ  مه مبنى  ومعنى أقحاح  ع الكالم بلغة سل ستط ن في العالم العري 

ه  ؟ وممـا قاله المرحوم في خطا ت آالشقير نذاك . (أيها الفلسطينيون في الكو
تيون األنصارو أنتم المهاجر  ت أمير المهاجرن واألنصار  )ن والكو ، وأمير الكو

ال الماضي والدين  ا .. فر الحاضر  الجغراف ا والتارخ    دن



  

-94-  

ع أن أُ  ما أنها التتسع في هذه العجالة ال أستط عض حقه ،  وفي الرجل 
قف أحد معه  لتفنيد دعاو  ه وخصومه ، ولعل عذره في فرديته أنه لم  وأنه  ,ناقد

ميز األسود  ما ببواطن األمور  ان عل ما  ه أوًال ،  حاول أن يلم شعث شع ان 
ض ، ولذ عد موته .  إذ رض في غور األردن من األب ا ما هان وال استكان حتى 

ة أمين األمة أ ستنهض  بيصح أن المرحوم  عبيدة محرر بالدنا من الرومان ف
  هممنا لنثب معهما على فلسطين فنعيد تحررها من الغاصبين .

ة العرب والمسلمين ، وقد  ساوم الشقير أو يهادن في سبيل قض لم 
ان من أجل امته ووطنه اختلف مع الج اسر ، ذلك  ع من عبد الناصر إلى  م

ا . رحم  الدن وحضارته ، ال طمعًا في حظوة او جاه  أو سلطة بل اشتر اآلخرة 
ان رجال يوم عَ  ان رجال في أمة ، وأمة في رجل  زّ هللا الشقير فقد  الرجال ، 

 .  
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ر أحمد الشقير  *في ذ
  

  

ات                                                                                  جميل بر

عين سنة يوم  ا  26توفي أحمد الشقير عن اثنتين وس عد  1980ش
ة والشعوب  ا أمته العر الكفاح المرر في سبيل فلسطين وقضا اة حافلة  ح

ة على أمرها .   المغلو

ان لوفاته صداها في الوطن العري الك بـير وفي العالم ، وامتثاًال لوصيته و
طل (أبو عبيدة الجراح) فاتح فلسطين ومحرر  ، دفن بجوار ضرح الصحابي ال
عد  ع  ة الذ ط ه خرافات يهود مي لكتا رت في تقد ما ذ بيت المقدس ولعله ، 

ة أمين األمة  1981وفاته سنة  ، اختار أن يرقد على امتداد فلسطين في صح
ة إلى استلهـام روح األمانة والتحرر ، ليدعو األمـة  سير الفاتحين  واإلقتداءالعر

ة المقدسة حتى في  عمل في سبيل القض ا مازن قد ظل  هذا فإن أ األولين . و
عد مماته . قى في خدمتها  اره لمدفنه و   اخت

اد م ر لها بدأ نضاله  وهو طالب آمن  ة الكبر التي تن ء الثورة العر

                                                           
 .26/2/1996 عمان، ،الرأ  *
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ة واحدة موحدة . الحلفاء اطها وهي وحدة العرب بدولة عر   وعملوا على إح

ة إال بهذه الوحدة فقد عمل  وحيث أنه ال منعة والكرامة لألمة العر
ما يلحقه من أذ في سبيلها فاعتقل ىالشقير من أجلها بهمة ودأب غير عاب ء 

ع ام االنتداب البرطاني لمواقفه الجرئة المشرفة  د أن صاحب ونفي وشرد أ
قول الشقــير في أحد مؤلفاته:  ة منذ بدايتهــا ، و ة الفلسطين   القض

ة شعارها وناضل (لقد ِ  انت الوحدة العر عها و ب األحداث جم سرت في مو
ستشهد أستشهد من أ، و  ذبّ ن عُ ب مَ ذّ ن ، وعُ جِ ن سُ جن مَ جيلنا تحت لوائها ، فسُ 

قي وما بدّ  قي من هذا الجيل من  ديال . وها نحن على الدرب بل أرجو أن لوا تبو
ون .   ن

أجمعها على مد عشر سنو  انت ساحة الوحدة فلسطين  ات. او ت متعاق
السالح ، من سنة  ة . تقاتل  إلى  1930شهدت أرضها طالئع الوحدة العر

ل  1940 ة الماجدة توافد على فلسطين آالف من المجاهدين من  وفي هذه الحق
حار  ًا وراء شعارنا في فلسطين "االستقالل أقطار العرب ل ة الوحدة سع وا تحت را

  في إطار الوحدة") .

ارثة فلسطين سنة  ل الشقير سورا في هيئة األمم المتحدة ثَّ م 1948عد 
ة حتى عام  عدها وزر  1957وعمل أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة العر ح  وأص

ة وممثّ  ة السعود  1962لها في هيئة األمم المتحدة إلى عام ال دولة للمملكة العر
ة في المشرق والمغرب ،  ا أمته العر ان في هيئة األمم خير مدافع عن قضا و
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ة فلسطين والجزائر . عتها قض   وفي طل

ة وقام  1963وفي عام  شغل مقعد ممثل فلسطين لد الجامعة العر
ة والتجمعات الفلسطي ومات العر ثفة مع الح ة في أماكن وجودها اتصاالت م ن

ان الشعب الفلسطيني وآماله  س منظمة التحرر التي جسدت  إلى أن نجح بتأس
  ، ومما ورد في الميثاق: 

ة وتحرر فلسطين هدفان متكامالن يهيأ( ء الواحد منهما ىن الوحدة العر
ة تؤد إلى تحرر فلسطين وتحرر فلسطين يؤد  تحقي اآلخر ، فالوحدة العر

ًا إلى جنب وٕان تحرر فلسطين هو إلى  سير جن ة ، والعمل لهما  الوحدة العر
ومات وشعوبٍ  أسرها ح ة  املة على األمة العر اته   واجب قومي تقع مسؤول

عتها الشعب العري الفلسطيني) .   وفي طل

ر حين صحبته إلى زارة الصين في شهر آذار عام  مع  1965وال أزال أذ
مثل  س  ةالسلطتين التنفيذوفد برئاسته  ان مع رئ ة ، حيث وقع أول ب والتشرع

انت أول دول هذا  منظمة التحرر و ه الصين  ) اعترفت ف  ةوزرائها (شو إن ال
م  ًا السترجاع حقوقه المشروعة وهذا عمل عظ ة ساندت شعب فلسطين رسم أجنب

س (ماو) .أ   نجزته الصين في زمن الرئ

اللغة اإل وال ه  ين تزال خط نجليزة في عشرات األلوف من الصينيين في 
في أذني ومنها قوله (فلسطين أرضنا نحن الشعب العري  وشنغها تطنّ 

جداد الممتدة  من المح إلى الخليج الفلسطيني إنها جزء ال يتجزأ من أرض األ



  

-98-  

ساطة  الجئين تعني إو عتنا  ة ، إن طب ما هي الصين صين ة  ن فلسطين عر
ظل شعبنا أن قلو  عود لها انشراحها إال إذا عدنا لبلدنا فلسطين وس نا حزنة ولن 

ه وحرته ألن قوة الشعب أقو  سترد أراض ه حقوقه و قاوم الظلم إلى أن تعود إل
  من مختلف األسلحة التي اخترعها اإلنسان) .

استقال الشقير في ظروف معينة نتيجة ألوضاع  1967وفي أواخر عام 
ة راته  فلسطين ة مذ تا عدها على  ف  ة في أعقاب قمة الخرطوم وع وعر

تب وضع فيها خالصة تجاره لما رأ وسمع   وٕاصدارها 
ة) ، (حوار وتحدّ   ة والدول اة العر ة : (أرعون عاماً في الح ث ، منها الكتب التال

واحد وأسرار مع الملوك والرؤساء) ، (فلسطين على منبر األمم المتحدة) ، (علم 
عن فلسطين والجزائر) وغيرها من الكتب والدراسات  وعشرون نجمـة) ، (دفاعاً 

حاث.   واأل

م في القاهرة 21/6/1978ولعل آخر رسالة تسلمتها منه بتارخ  ق ان  حين 
قوله:   اختتمها 
س عنها سلوان (وٕاذا هبّ  سالمنا إلى بيت المقدس فل عث  م غرا فا ت راح

م عنها : "إن الجنة وال عزاء ، فالخطب فيه ا جلل ، وما أعظم قول رسولنا العظ
ة  أشواقناشوقا إلى بيت المقدس" ونحن في مثل هذا الشوق اللهم أبلغ  لتحنّ  الغا

  والمنى) .
قيت آثاره . ولم تهب راحي غرا منذ أُ  رت القدس  وهللا سِ رحل الشقير و

ات من قصيدة الم أب ناضل الشاعر هارون المستعان .. مختتما هذه الكلمات 
  هاشم رشيد في رثائه له:
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ـــا    ه خطيب فلسطين وحجته   ـلُ ـنتهأمن أ صفحــاتك الغراء    إ
  ها ومن بذلواـدوا فيـوعمر من صم     وأنت عمر بالد عمر غضبتـها

قب بنـا تحـم       ـدًا ا أبــين لنم قررا فلسطفن   ى وتكتمــلــا ت

  
  

ما عرفته   ..*الشقير 

  

عوش                        محمد 

رت  ان وضعف الذاكرة في هذا الزمن المر تذ على الرغم من نعمة النس
ة بل  س لمنظمة التحرر الفلسطين اليوم المرحوم األستاذ أحمد الشقير أول رئ

ة 1964مؤسسها في العام  ة الفلسطين انت القض م . في زمن المد القومي ، يوم 
ز  ة المر ة .هي القض   ة العر

شارك  رته عندما قرأت أن ندوة ستعقد في مؤسسة عبد الحميد شومان  تذ
ر ، وخير الدين أبو إفيها السادة عبد المجيد شومان ، د. محمد الفرا ،  م  براه

ما عرفته . عنوان: أحمد الشقير    الجبين 

اسي الفلسطيني الكبير الذ رحل رت الس ة تذ   في هذه المناس
                                                           

 .26/2/1996عمان، ،الدستور *
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صمت مُ فنسينا  اة حافلة انتهت  عد ح لناه أكثر من قدرته وأكثر من ر ، وحمّ ه ، 
ل الهزائم  ه فشل العمل العري ونتائج  ان المشجب الذ علقنا عل مسؤوليته ،  ف
ما أعلن يوم ترك المنصب  ًا في سبيل فلسطين  . فظلمناه .. وظل صامتا جند

ة .   ولم يترك المسؤول

الحجر األول في قاعدة بناء منظمـة التحرر عرفته عـن قرب يوم وضـع 
ة) في حـي المزرعـة ببـيروت ، تحضـيرًا  اجتماع حاشد في صالة (المــبرة السعود

ان له حضوره المميز ، فهـو الخطيب المفوَّ  ه والمحامي الجتماع القدس األول ، ف
ة ومنابر ا ة فلسطين للعالم في المحـافل الدول مم المتحدة ألالقدير الذ قـدم قض

ة في ذاكرته  ة الفلسطين ل تفاصـيل القض ان يختزن  من خالل تواجده هناك ، ف
فـون .  منزله في  لة    . عـرفته عـن قرب في حـوارات طو

ان يردّ  عقول الشيوخ وتتحرك اد دائمًا أن منظمة ف لتحرر يجب أن تدار 
مومتها وتحقي أهدافها ... اب ، من أجل د   بدم الش

سعال ان زاهدًا ال  طمع في منصب أوجاه أو  ىشقير  إلى سلطة ، وال 
س لمنظمة  رئ ه  ة .. ترك منص مال ، وهو المقتدر صاحب الكفاءة والكفا

  التحرر بهدوء دون نقاش أوضجيج أو مشاكسة . 

ة  ان ضح نا نعرف أن أحمد الشقير  راه نعترف ، أننا  اآلن ، وفي ذ
اسة المحاور التي ألنه ال يجيد اللعب عل ة وس ى التناقضات والخالفات العر

ة... له الرحمة .  ل األحالم الجميلة لألمة العر   قضت على 
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ة   ..*لمة افتتاح

ر أحمد الشقير في  ة ذ مناس   ندوة مؤسسة شومان 

  

  د. أسعد عبدالرحمن

ه عوام ل ان المرحوم األستاذ أحمد الشقير نسيجًا فردًا تالقحت ف
ره رجال ة  متعددة أثرت وجدانه طفًال وعمقت ف ، فقد أخذ عن والدته لغتها التر

ضت له تنقالته بين لبنان وفلسطين ّ ، وق ستمد اللغة والتراث العرييناومن بيئتـه 
عد وفاة والدته وهو  أن ُيخصب رؤاه ما  ، وقد دفعته سنوات الحرمان األولى ال س

عة من عمره  ة لم يزل في السا ات الذاتإإلى خوض معر عدما  ث ، بخاصة 
                                                           

 .26/2/1996،عمان ، ندوة مؤسسة شومان *
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ش األُ  سر من قبل انتقل لإلقامة في بيت والده وعانى هناك من محاولة التهم
ه بّ  زوج أب على الدرس واالجتهاد. فالتح  ، فوجد أن خير وسيلة لذلك أن ين

اندفاع شديد بيرا ساهم في تحسين  ،المدرسة وواظب على دروسه  فأظهر تفوقًا  
ح أكثر اتصاال  ضعه داخل األسرةو  ا حيث أص ، ومن ثم داخل مجتمع مدينة ع

شؤونها.   المدينة ومعرفة 

ا تحفّ  حر المتوتر في ع التساؤل وعلى أمواج  ال موج  زت روحه فبدأ 
طوفان قادم  ل شيء حوله ينذر  تنف فلسطين. ف ش الذ  والقل حول ذلك الغ

اد و مقت الح فقد   ،ره الهوامش التي عانى منها في طفولتهال محالة. وألنه 
قفز إلى خضم العمل الوطني دون تردد محاولة فهم ما  يجر  .وجد نفسه  فبدأ 

انت  ة على حضور مجالس والده وعمه التي  أوال ملتمسًا ذلك من خالل المواظ
ة رة والوطن ات الف عة في علوم الدين واألدب والشخص ًا ضل ما  تضم نخ  ،

  ظب على حضور الدروس في الجوامع. وا

ض في صدره جامحة تطرق قفصه الصدر  انت خيول الحرة تر
اح مساء سارع إلى إطالق تلك الخيول ص اً حتى   ، فما أن يجد الشقير مد رح

ة في بيروت فأدهشته الجامعة  الجامعة األمر ، وهو  ما حدث حين التح 
ة التي تضجّ  اتها الداخل ان " العروة الوثقى"، فانضم إلى ناد  رةالح ح الذ 

ع االقطار ة  عتبر آنذاك مجتمع الطالب من جم ه بروح األمة العر ، وأحس ف
حسّ  ة  مندفعاً  شارك في النشاطات الوطن  ه الفطر ووحدتها . وهناك بدأ الشقير 

عدته عن لبنان في  ة ضده فأ عاد إلى و  12/5/1927، مما أثار السلطات الفرنس
ا.    ع
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ه اإل عد طرده من بيروتأحتدم ف معهد الحقوق  صرار  ، فالتح 
ة ه اإلقامة الجبرة ، وقد فُ  الفلسطيني وأدار جردة  (مرآة الشرق) المقدس رضت عل

ح مستشاراً للوفد السور في الجامعة  1948، وفي العام  مراراً لكثرة  نشاطاته أص
ة ثم عمل في األ سًا للوفد السور مم المتحالعر سا للوفد السعود  ,دة رئ ورئ

ة في ذلك المحفل الدولي الهام, ا العر قي في  وساعد في الدفاع عن القضا ، و
  هيئة األمم المتحدة خمسة عشر عامًا. 

عاني عقدة األسرة التي لم  اة من الهامش فقيرًا محرومًا  رما دخل الح
التأكيد أ عد ستشعر دفئها لكن الشقير  ما  سرة لكل الشعب أسرة أكبر. أوجد ف

ة عام  عد ن ة تجمع  1948الفلسطيني الذ وجد نفسه  ق شتاته. أبال أسرة حق
 لقد ظل هذا اليتم الذ عاناه الشعب الفلسطيني هاجسًا مؤرقُا في نفس الشقير 

ل محاوالت ، فآلى على ته المطاردة  عيد لهذا الشعب هو  نفسه أن ال تهدأ حتى 
ة الطمس عض األنظمة العر ة أومن قبل  ، وقد بزغ  ، سواء من قبل الصهيون

ة بذلها الشقير ب  نشاء منظمة التحررإالفجر أخيراً حين تكللت جهود سنوات مضن
ة ح (الوطن المعنو للفلسطينيين). وقد رأس الشقير  الفلسطين ، التي اعتبرت 

ذلك حتى استقال قي  ة و ة في  لجنتها التنفيذ   .24/12/1967وتفرغ للكتا
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*ما عرفته ..أحمد الشقير 
  

  

  عبد المجيد شومان        

ات المتحدة  ابي في الوال رة من ش ألنني أمضيت طفولتي والمراحل الم
ة حيث وجدت أمامي  1936، ولم أعد إلى فلسطين إال في صيف عام  االمر

لد مع العديد من الوطنيين الفلسطينيين في ، أهمها اعتقال وا عددًا من المشاكل
ة ولمقاومتهم الغزو الصهيوني ،  ، واالستعمار البرطاني صرفند لمواقفهم الوطن

ه هـذا االعتقال في إدارة البنك العري ، لهذا لم تتح لي فرصة  والفراغ الذ تر
ان لقائي معرفة المرحوم أحمد الشقير إال في منتصف األ األول رعينات حيث 

                                                           
 .26/2/1996 ،عمان  ندوة مؤسسة شومان،  *
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ة ا عندما  قمت بزارة لهذه المدينة الحبي ، التي ما تزال  معه في بيت والده في ع
عظمة هذه المدينة وعظمة تارخها وعظمة حاكمها آ شموخ تنط  ثارها تقف 

ا إلى  ه، الذ دحر نابليون بونابرت الذ قاد أحمد الجزار عجزه عن قهر ع
أكملها ا االنسحاب من سورا  دت ع   في عهد الجزار أعظم مدن الساحل. ، و

بيرًا من المعالم  ا. زرت عددًا  عندما قمت بإحد الزارات لمدينة ع
ة منها جامع الجزار ومنزل العالم الجليل المرحوم أسعد الشقير  انت تلك البدا  ، ف

ة فقد امتدت ولم تنتهِ  انتقال هذا المناضل الفلسطيني الصلب إلى  ، أما النها إال 
  .26/2/1980في األعلى بتارخ الر 

، أخذت تتوث وأخذت  ،التي بدأت في ذلك اللقاء القصير ن تلك المعرفةإ
ة هذا الوطني الفلسطيني والعري  ح لي المجال للتعرف عن قرب على شخص تت

ظفاره ولم يترجل إال عندما  قضى االفذ الذ امتطى صهوة النضال منذ نعومة 
ًا. لقد  ا مرض ه راض لة أرضنا نح النقاش المطول حول مش تميزت لقاءاتنا 

امل األرض والتراب نا نلتقي حول الح الفلسطيني في  نا نلتقي  وشعبنا. و ، و
ة ة الفلسطين عد العري للقض عتصر  حول ال نا نشترك دائما في األلم الذ  ، و

ه مصير أرضنا وشعبنا. إقلبينا على ما آل    ل

عيداً عنها ولد الشقير في المنفى ين  عيداً عن أرض فلسطين ومات  ، و
الكفاح الشخصي لتحقي الحلم الذاتي والنضال  ان تارخًا حافال  والدته ووفاته 

اسي ألجل الوطن الذ أحب ، والذ مضى من أجله قبل أن يتحق حلمه  الس
 الحميد، لقد ولد في تبنين منفى والده من قبل السلطان عبد  التحرر واالستقالل



  

-106-  

ا والقدس سبب مواقفه المناهضة لال ، وتعلم في ع حتالل الفرنسي ُحرم  من ، و
ةا ة ليدرس الحقوق ودفن  كمال دراسته في الجامعة االمر ، فعاد إلى القدس ثان

، إلى جانب الصحابي الجليل المجاهد أبو عبيدة عامر بن  في غور األردن
ان األقرب إلى أرض فلسط الذات.الجراح في الم ا    ين وٕالى ع

اسي مع  ستــاذه في المحامـاه المرحوم عوني عبد ألقد بدأ نضاله الس
ر  فه على العديد من رجاالت الثورة السورة، الذ عرّ  الهـاد ، أمثال  ش

ه العظمة شون في  رسالنأ، وعادل  القوتلي وراض الصلح ونب ع انوا  ، الذين 
اسي فلسطين واألردن ة ، الجئين س ارهم من قبل السلطات الفرنس عدين من د ين م

انت تحتل في ذلك الوقت سورا ولبنان.    التي 

ا قوميّ  ان الشقير فلسطين ر عن قوميته من خالل ، وقد عبَّ  النزعة لقد 
ار طرحه من أف ان  ، ومن أبرز التعبيرات عن هذا التوجه القومي انتقاده  ما 

ة ة الشديد لميثاق الجامعة العر قم على أساس تحقي الوحدة العر ،  ألنه لم 
ة  يزه على األمة العر ة بدال من تر ة والبالد العر يزه على الدول العر ولتر

  والوطن العري.

ا ووطنيّ  أحمد الشقير  ًا ومناضًال فلسطين اس ونه س  ، عدا عن 
اً  ماً  المشاعر وقوم ًا صم ارع وخطيب مفوَّ  عر وقد أضافت الجرأة  ، ه، فهو محام 

اره المتقدمة معاني ألقواله أعجبت الكثيرن أخذ بها  التي يتمتع بها وأف ، لكن لم 
ة في ذلك التارخ انوا في موقع المسؤول ة وتشرد  من  ان من ن ان ما  ، ف

اع ما قال شاعرنا العري. وض ستبينوا النصح إال في ضحى الغد    ،ولم 
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ان والد المرحوم عب أحمد أ د الحميد شومان من الناس الذين لقد  عجبوا 
قدراته ووطنيته الصادقة ونضاله المتواصل في سبيل فلسطين  الشقير  ره و ف ، و

ه الشقير من قدرات ان يتمتع  ه. ولكل ما  الغته وقدرته على ارتجال خط ،  و
ه عضوا في مجلس إدارة البنك العري خالل الفترة من  لى إ 1954فقد تم انتخا

اسي  1962 ان ير في النضال الس ال ألنه  ة طو ولألسف لم تستمر هذه العضو
  الطر األقصر إلى الوطن.

ارزة في عالقتي مع المرحوم أحمد الشقير لقاؤنا في  ومن المحطات ال
ونتننتال ة من  1964، وذلك في عام  فندق القدس انتر ، عندما اجتمعنا ونخ

ة جالل ة الملك الحسين المعظم بهدف نقل النضال رجاالت فلسطين برعا
ة التي  الفلسطيني إلى مرحلة جديدة ام منظمة التحرر الفلسطين ان إعالن ق ، ف

سًا لها هي إحد إنجازات الشعب الفلسطيني  ، وقد تم انتخاب أحمد الشقير رئ

سًا للصندوق القومي الفلسطيني ار رئ ما تم اخت  ، ومن خالل رئاستي  لهذا ، 
عملت مع المرحوم أحمد الشقير   1969و 1964الصندوق خالل الفترة ما بين 

ره  عن قرب ة الشقير وف ، األمر الذ أتاح لي فرصة أوثـ للتعرف على شخص
  القومي. 

عد نظره  ه و ة  وتسام مواقف أحمد الشقير النضال ًا  نت معج لقد 
عده عن المساومة اه و ادة ، لكنه بهرني عن ووضوح رؤ دما قبل التخلي عن ق

ضا  1967المنظمة في عام  ة أ ة الفلسطين لمناضل آخر شعر أنه قد يخدم القض
ادة لم يؤد إلى انعزاله ولم يثنه عن  بنفس الحماس ، لكن هذا التخلي عن الق
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ة دونما غضاضة  ة والعر ة الفلسطين مواصلة العمل من موقع جديد لصالح القض
قي الهمّ في النفس. لقد استمر  ره وآرائه  و ف قود    ه األول.الفلسطيني همّ  حارب و

ًا  ًا مفوها ومحام رًا ومناضًال وخطي ان أحمد الشقير مثقفًا ومف لقد 
ة ولقد شهدت  ارزاً  ع هذه القدرات في خدمة وطنه وأمته واإلنسان ، وقد وظف جم

ات ا ة والمنتد رة صوالت منابر االمم المتحدة ومنابر الجامعة العر ة والف اس لس
أحمد الشقير وجوالته وعلو صوته في الدفاع عن الح الفلسطيني وعن الح 

ة على أمرها.   العري وعن الحرة لكل الشعوب المستضعفة والمغلو

، التي بدأت  لقد عاصر الشقير مراحل النضال الفلسطيني الثالث
م في مرحلة تعرف العالم ، ث النضال ضد الغزو الصهيوني في مراحله األولى

ة  مأساة الشعب الفلسطيني وتشرده س منظمة التحرر الفلسطين ، وأخيرًا في تأس
ة  ل هذه المراحل النضال ان في  التي أخذت زمام النضال الفلسطيني المنظم. و

ان هدفه تحرر فلسطين واضح الهدف غير مساوم عليـه ل فلسطين، ،  ولم  ، 
اته. حد عن هذا السبيل   طوال ح

ه أحمد الشقير في النضال الفلسطيني  ميز الدور الذ لع إن أهم ما 
عد الهزمة التي ُ  قاء شعلة هذا النضال متقدةإهو  مني بها الشعب ، خاصة 

ة عام  ، والتي أدت إلى تشتيت الجزء األكبر من  1948الفلسطيني واألمة العر
قاع العالم افحون من أجل لقمة ، الجئ هذا الشعب في مختلف  ين مشردين 

ش والمأو  اع والتشرذم انطل صوت أحمد الشقير   الع ، وفي ظل هذا الض
ح الشعب الفلسطيني ًا يناد  ة قو ،  ، في منابر األمم المتحدة والجامعة العر
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ًا لخل إطار منظم للنضال الفلسطيني بذل جهدا موفقًا  وعندما وجد الوقت مناس
س م ة التي قادت النضال الفلسطيني منذ ذلك في تأس نظمة التحرر الفلسطين

  التارخ وحتى اليوم. 

ر الشقير قدراته المتميزة في القانون والمنط في الدفاع عن لقد سخّ 
ة ، وقد أعطى  الح الفلسطيني وعن المناضلين الفلسطينيين أمام المحاكم البرطان

ا األر  ن من منع تسرب الكثير من  اضيمن جهوده اهتمامًا خاصًا لقضا ، وتم
ة لعدوانهم على الح  حثون عن شرع انوا ي ة لليهود الذين  األراضي العر

  الفلسطيني وعلى الوطن الفلسطيني من خالل استمالك األراضي.

ة ًا واضح الرؤ اس ، فقد وازن بين النضال  ان الشقير مناضًال وس
ر  ر والف اسي والعس ة ، ولهذه ا الس ش  ، إلى جانب منظمـة التحرر قامألغا ج

حاث ,والصندوق القومي الفلسطيني ,التحرر الفلسطيني ز األ ، وأحا نفسه  ومر
رن والمثقفين الفلسطينيين الملتـزمين ة العمل  مجموعة من المف ، وسلمهم مسؤول

ة اين االجتهاد في مختلف أنشطة منظمة التحرر الفلسطين الرغم من ت ات مع ، 
ان الهدف واحدًا.  عضهم   ، طالما 

ًا  وأنا أختم حديثي ا وعر ان فلسطين أن الشقير  ، ال بد من االعتراف 
ة مستنيرةأ بيرًا وصاحب رؤ ًا  اس ره عطرًا في وجدان  صيًال وس قى ذ ، وسي

ان واسع في سفر النضال الفلسطيني الشعب الفلسطيني والعري ون له م  ، وس

ة هذا التارخ يوم ينتهي شتات الشعب الفلسطيني ، عندما تا ، وتقام دولته  عاد 
ه.   الحرة على أراض
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  ..في ندوة مؤسسة شومان

ما عرفته *أحمد الشقير 
  

  

م                     ر إبراه م    إبراه

يتعين لي أوًال أن أقول أن شيخ المحامين العرب هو األستاذ أحمد 
عد أ الشقير  ع ، ف ان يتبرع في الدفاع عن جم ح مجازًا في المحاماة  ن أص

عد جيلي ، وأنا ومن هم من جيلي الموقوفين والثوار بدون مقابل ، تعلمنا  ، و
. اسيين بدون مقابل من مدرسة الشقير   الدفاع عن المناضلين الس

                                                           
 .26/2/1996 ،عمان، ندوة مؤسسة شومان *
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ومة  1967قبيل حرب حزران  انت العالقات متوترة جدًا بين الح
ي ة و ةاألردن ة للمنظمة في  ن منظمة التحرر الفلسطين ، ولم تكن اللجنة التنفيذ

 ّ   عضو من األردن. حينه تضم أ

س جمال عبد الناصر المصالحة بين جاللة الملك  وعندما أجر الرئ
ل إلى  حسين واألستاذ أحمد الشقير  عد انقطاع طو ،جاء األستاذ أحمد الشقير 

ة ان ذلك قبل نشوب الحرب  مع جاللة الملك األردن على متن الطائرة الملك ، و
ع الدالئل تشير إلى أنها واقعة ال محالة. انت جم ام قليلة  و   أ

ة في حينه اتصاالت أجر اال ستاذ نمر المصر عضو اللجنة التنفيذ
ة اللجنة  ًا إليهم االنضمام إلى عضو ة طال ات الضفة الغر مع عدد من شخص

ة معبرا في ذل ة األستاذ نمر التنفيذ ة األستاذ أحمد الشقير وعن رغ ك عن رغ
  الخاصة.

وفي أعقاب تلك االتصاالت عقد اجتماع في بيت األستاذ بهجت أبو 
ة ضم  حث الموضوع منهمـشخص 15كثر من أغر ر ًا ل م  ، عبدالمجيد  : ابراه

حيى حمودةإ،  ، داود الحسيني شومان غمور سح الدزدار،  ، ، عبد الخال 
ةا، بهجت  صالح عنبتاو  عد المداوالت اتف المجتمعون  خرنآ، و  بو غر ، و

  على مايلي:

على خطورة المرحلة واف المجتمعون على انضمام عدد منهم إلى  بناءً  -1
ة للمنظمة. ة اللجنة التنفيذ   عضو
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يجر االتفاق مع األستاذ الشقير على عدد من المسائل الهامة منها  -2
ة أعضاء ال ة من األردن الواجب ضمهم إلى اللجنة تسم لجنة التنفيذ

ة.   التنفيذ

ة اسماؤهم لالوقد أختار المجتمعون األ ة شخاص التال نضمام لعضو
حيى حمودة ة: االساتذة  غمور اللجنة التنفيذ ،  سح الدزدارإ،  ، عبد الخال 

ة.   بهجت أبوغر

شقير في اليوم ستاذ الاأل ولما عرضت وقائع االجتماع وقراراته على
عد يومين أوثالثة وقعت حرب الخامس من  التالي واف عليها بدون تردد ، و

  حزران. 

عد  ة انعقدت  انت أول قمة عر ما هو معروف فإن قمة الخرطوم  و
انتهاء حرب حزران. ونظرًا للخالفات الحادة جدًا التي نشأت بين الرؤساء العرب 

ة ممثلة ب ين اللجنة التنفيذ سها األستاذ أحمد الشقير و ، أصدر وفد المنظمة  رئ
ان التالي نصه: ه من المؤتمر وهو الب ه انسحا ان الذ أعلن ف   الب

ة ر الفلســــطين ان وفد منظمة التحر ة  ب ه من مؤتمر القمة العر حول انســــحا
  :1/9/1967في الخرطوم 

ة من هذا البلد العري المنا ضل (تعلن منظمة التحرر الفلسطين
ة ، أنها قررت االنسحاب من  (السودان)  إلى الشعب الفلسطيني واألمة العر

مؤتمرالقمة العري المنعقد في الخرطوم وهي إذ تعلن ذلك ال تستهدف التهجم 
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أحد  ل تقدير واحترامإ ، و  على أحد او التنديد  ة و ة عر  نما تفعل ذلك بروح أخو

طالع الشعب الفلسطيني واألمة إسحاب هو ، وٕان الدافع الوحيد إلعالن هذا االن
ة ة قوم قة موقـف المنظمـة من ناح ــى حـقـ ة عل ة أ، خاصة و  العر ن القض

ون الشعب  واجب مقدس أن  ة وتقضي هذه األمانة  ة هي أمانة غال الفلسطين
ة الحقائ الواضحة والظروف الموضوع ة على علم  ،  الفلسطيني واألمة العر

  لمنظمة  في هذه المرحلة وال ترد ا
اب التي دعت إلى هذا الموقف حتى ال تزداد  الذات ع األس ، أن تكشف عن جم

ة خطرًا على خطر ة الفلسطين ان السبب  القض ، وٕانما تقتصر المنظمة في ب
سي الذ تسمح الظروف بإعالنه ، ذلك السبب في مجمله أن منظمة التحرر  الرئ

ة قد عرضت على  ادالفلسطين رة  تتضمن ستة م ة يجب أء المؤتمر مذ ساس
التحديد أنه ال  رة  ة، وخصصت المذ ة الفلسطين أن يرتكزعليها أ حل للقض

ة ة الفلسطين قبول أ حل للقض ة أن تنفرد  ة دولة عر دة بذلك أن  ح أل ،مؤ
ة مصيرة وال يجوز أن تقبل فيها أ حلول  ة عر ة هي قض ة الفلسطين القض

ه س امل مسؤول تشترك ف ة في اجتماع  ة إال إذا اتفقت عليها الدول العر اس
ة.   منظمة التحرر الفلسطين

خيرة المقفلة التي عقدها مؤتمر القمة شرح وفد المنظمة في الجلسة األ
ة  ة معالجة القض ف ة وجهة نظره في  صورة واف  ( (برئاسة األستاذ الشقير

ة على الصعيد ال ، غير أن مؤتمر القمة لم يواف على  عري والدوليالفلسطين
، ونظرًا ألن وفد المنظمة ير أن موقف مؤتمر القمة هذا  مقترحات المنظمة

ع المنظمة أن تشارك في تحملها ة خطيرة ال تستط ح يواجه مسؤول ، لم ير  أص
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افقة مامه بديال إال االنسحاب من المؤتمر اعالنا منه عن عدم المو أوفد المنظمة 
ة فلسطين.إعلى ما انتهى  ة إلى قض النس ه المؤتمر    ل

مختلف الوسائل بجماهير الشعب  عد ذلك على المنظمة أن تتصل  قى  و
ة لتحديد معالم المسيرة المقبلة التي  ة في األمة العر الفلسطيني والقو الوطن

ة أن تقوم فيها على المحنة ضوء ظروف  يتعين على منظمة التحرر الفلسطين
الوطن العري في فلسطين ة  المررة التي نزلت  ، وٕان وفد منظمة التحرر الفلسطين

ره وأخلص تقديره للشعب السوداني  م ش عرب عن عظ ه أن  ير لزاما عل
ة  الغة ورعا ة لما لقي من حفاوة  ومة السودان ادة في السودان والح ولمجلس الس

رمة).  ة    أخو

رغم انسحاب وفد ا ة و لمنظمة فان الموقف الذ عبرت عنه اللجنة التنفيذ
ستجيب لجانب من مقترحات المنظمة التي  حت تعرف أجعل المؤتمر  ص

  قمة الخرطوم.  "الءاتـ"ب

عد وعندما اشتد الخالف حول  ما  ما بين األستاذ أحمد أوف سلوب العمل ف
ة من جهة  الشقير من جهة ة، وفر من أعضاء اللجنة التنفيذ ، الذ  ثان

غمور ة يتكون مـن األعضاء السادة عبد الخال   سامة النقيبأ،  ، بهجت أبو غر

حيى حمودة ه المدني ،  م ، نمر المصر  ، وج ، قدم األستاذ  ، يوسف عبدالرح
تاب االستقالة  ما هو واضح من  أحمد الشقير استقالته إلى الشعب الفلسطيني 

ة وهي االستقالة التالي نصها والتي أذاعها األستاذ الموجه منه إلى اللجنة التن فيذ
  الشقير من إذاعة صوت فلسطين في القاهرة.
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ر الموجّ  تاب استقالة السيد أحمد الشقير  ة لمنظمة التحر ه إلى اللجنة التنفيذ
ة    :24/12/1967الفلسطين

ة:   (إخواني أعضاء اللجنة التنفيذ

سير الشرد المهاجر ،  الشعب األ نيم استقالتي إلى الشعب الفلسطيقدّ أ
ذلك إلى الفدائيين األقدّ أ، و  الطرد طال الذين يخوضون في هذه م استقالتي 

ام غمرات النضال على أرض الوطن الحبيب ، وابتهل إلى هللا العلي القدير  األ
حف قضيته حف شعب فلسطين و صون منظمته أن  صون نضاله و ،  ، وأن 

أتي  ل تجرتي  عد أن أكون له سندًا وعضداً وعهد لمن  ه  ، أضع بين يد
، قاتل قائدًا  ، فتلك سيرة سيـدنا خالد ، في طاعة الجند بين يد القائد وطاقتي

ًا .  والحمد  أوال و    خرا). آوقاتل جند

ضًا  ان أ ان األستاذ أحمد الشقير عمالقا في ميدان المحاماة و لقد 
ة الشعب العري الفلسطيني وعن عمالقا في ميدان الس اسة للدفاع عن قض

ا العديد من األ ة في مؤسسات قضا ان ممثالً لسورا والسعود ة عندما  قطار العر
  مم المتحدة. هيئة األ

حب عمي  في نفوس  قطار بناء األأومن هنا فإن األستاذ الشقير يتمتع 
ة في الشمال اإلفرقي التي دافع  دفاعًا ع فا في سبيل تحررها من نير العر ن

  االستعمار وحصولها على االستقالل التام. 
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انة األستاذ الشقير في نفوس  النظر لم ال أو ة من األج بناء األمة العر
ع مواقف انت تتا اتهـثنأه في ـالتي   26/2/1980ه بتارخ ـه لد وفاتـ، فإن اء ح

عد ذلك استمرت اإل لة  مواقف األستاذ الشقير وأعمالهشاوعلى امتداد فترة طو  دة 

لماتأ،  سواء من خالل ما  ، أو ما نشر في  لقي في حفالت التأبين من 
ة من مقاالت تحدّ  ه أث فيها الصحف والمجالت العر صدقاؤه ورفاقه عن مناق

ة. ة والنضال   وسيرته المهن

عود الفضل إلى أسرة األستاذ أحمد الشقير  قال أنه   ،وهنا يجب أن 
اد الشقير اوعلى وجه الخصوص  سيرته وأعماله  بنه األستاذ إ االهتمام   ،

ظهر ذلك مما صدر ونشر ووزع من مؤلفات تسجل سيرة األستاذ  ومؤلفاته ما   ،
ما يتعل  ة وف ة الفلسطين الدفاع عن القض ما يتعل  أحمد الشقير وخصوصا ف

ا األ ثير من قضا ضا  ة التي لم أ عد.قطار العر   تكن قد استكملت استقاللها 

اإلضافة لما تقدم إلى ما هو مدون في  شير  ع اإلنسان أن  ستط و
ة لعام  . 1984الموسوعة الفلسطين   عن األستاذ أحمد الشقير

ه في هذا المقام ما ورد في رثاء األستاذ ناصر  وما أرغب في االستشهاد 
اء بت   29/2/1980ارخ الدين النشاشيبـي المنشور في جردة األن

  قول األستاذ ناصر الدين النشاشيبـي:

شه(رأيت أح ة في مد الشقير يدلي  لوأمير ادته أمام لجنة التحقي االن
تب العر 1946عام  أوائل س اللجنة البرطاني السير اسم الم ي وسمعت رئ
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ة ظـاه عصب سأله  لمشرق ة: أال تعتقد أن دخول قوات الحلفاء إلى ار جون فلنجتون 
ت الشقير ة األو العري في الحرب العالم ة تحرر للعرب؟ وس ـانت عمل لى 

رر السؤال ولكن أحمد الشقير لم يجب، وع بولم يج س اللجنة  ، وعندما  اد رئ
ليز سؤاله للمرة الثالثة  ارتفع صوت أحمد الشقير للرد قائال في  أطل اإلن

ان دخولكم لبالدنا س ة ثائرة: ( مها عصب ًا في تجزئتها وهدمها وتخربها وتقس ب
  ال لتحررها وال لخدمة شعبها !). 

صف وجود قوات الحلفاء  يف  وعندما سأله العضو اآلخر في اللجنة : 
ة العرب ضد النازة ة لحما ة الثان  ،في المشرق العري خالل الحرب العالم

ة  ة طرق أجابهم: (قواتكم لم تأت لحمايتنا وٕانما جاءت لحما اليهود وحما
  مواصالتكم إلى الهند!).

شير إلى ورأيت أحمد الشقير يخطب في األ ورك ورأيته  مم المتحدة بنيو
سخر منها  ة و ة العموم انت تحتل مقعد إسرائيل في الجمع غولدا مائير التي 
ا  ا وعاشت في بولون ا وتزوجت في أمير قائال: ( هذه السيدة التي ولدت في روس

يف ثم اس م من تل أبيب لكي تفسر لكم اآلن لماذا و تقرت في بلد قد جاءت إل
حتل الغرب  أ ح  طرد اليهود العرب أو أ ح  يف و رض صاحب الح و

ا حيث  من بالدهم ا أو روس ا أو بولون ، قولوا  لهذه السيدة  أن تعود إلى أمير
عودون إلى بلدهم أحرارا) ش أهلها وأن تترك أهلي    .ع

ًا   ي األمم المتحدة وأحبوه واحترموه وقال لي مداع ع مندو لقد عرفه جم
ة  1954عندما التقينا في بيروت عام  عد عودته من حضور إحد دورات الجمع
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و الدول حولي يهنئوني  ة: لقد ألقيت خطبتي ذات مرة فالتف مندو انت  العموم  ،
ة ال ة خطبي في الجمع ق ة  ة عامـرة ملته ةخط ان بين الوفود التي  عموم ، و

ي مندوب السوفييت الذ اشُ  شنس تهر ببالغته وسحره التفت حـولي المسيوف
ة ي وقدرته على الخطا شنس شير  ، وقال أحد السفراء العرب للسيد ف ، وهو 

ي العرب"واجابهم  نحو  شنس ة الينا "ف النس ، هذا أحمد الشقير يـا سيد هو 
ي السوفييتي شنس ي هو "شقير  ف شنس ـا ولماذا التقولون أن ف ضاح

  ).؟!الروس"

ة التي اختلقتها األ ة ومؤّ وعن الكذ دوها ونسبوها إلى وسا الصهيون
حر قذف اليهود إلى ال قول األستاذ   األستاذ أحمد الشقير أنه  قال يجب أن   ،

  ناصر الدين النشاشيـبـي مايلي:

  (وقلت له ذات يوم أساله:

أنك ترد  1967ا أخي أحمد أنك قلت في أوائل حزران عام  اً قّ هل ح -
فارغ الصبر  ض ينتظر  حر االب حر وأن سمك ال اليهود إلى ال أن تقذف 
شتهي من جثث اليهود؟ أكل ما  ع السمك و ش   لكي تدق ساعة الحرب ف

.:   قال الشقير

ة من أكاذيب إسرائيل وأن ذ شهد هللا أنها  ص أو دولة ا أتحد أ شخـ(
صوتي أو على لساني فة قادرة أن تثبت لي مثل هذا السخف   أو إذاعة أو صح

ش على بث  قي تع ا صد ة  ة معينة تصورهأ، الصهيون ة ونفس اس ا ـسطورة س
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الفناء على يد المتطرفين العرب، هذه األـأنها هي وحده ة المهددة  سطورة ا الضح
ة األإخزائن  تضمن لليهود تدف المال العالمي على ة سرائيل واستمرار الحما مير

ًا لكي  اسة اسرائيل، ولست غب ولكن اليهود ماهرن في ,طل مثل هذا القولألس
ة واختالق األ ل، لقد وضعوا مثل هذا الكالم على لساني ونشروه فنون الدعا قاو

ستمع لي أحد، أنا منه براء، حاولت أن أفي العالم بينما  اناتي صدرت بأنفي فلم 
خواني من إ لمي وحسرتي أن معظم أهلي و أالمتعددة فلم ينشرها أحد، وقد زاد من 

قة قائمة  أنه حق ه و عاتبونني عل اطل وراحوا  العرب قد صدقوا مثل هذا ال
  ثابتة)).

ل في حديث  ـــنين ه ــــ ــ ــــتاذ محمد حسـ ــ قول األســــ ـــوص  ــــ وفي هذا الخصـــ
ة  ة الصهيون ادرة عن الكذ   اها مايلي :إالم

ة لهذا الشعار الذ (ول ق ة القصة الحق لص أعلي استطرد هنا إلى روا
ة ففي ذات يوم من سنة  ة العر ة القوم الحر س بروز 1966افتراء  ان الرئ

س تيتو  ة وقال الرئ لة الفلسطينـ تيتو يتحدث مع جمال عبد الناصر عن المش
ساعدها أن تطلقوا شعار  في إخـالص صديـ شعار القاء  اً ، إن قضيتكم ال 
حر.   اليهود في ال

اتي ، وانا  وقال جمال عبد الناصر: إنني لم استعمل هذا الشعار في ح
  لست متحمسًا له.
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نت أظنك صاحب هذا الشعار.  وقال تيتو في دهشة: الغرب أنني 
ر أنني حضرت هذا الحوار بين االثنين و  عد أواتذ ر أن جمال عبدالناصر  تذ

س تيتو  الرئ جراء تحقي في أصل هذا الشعار ومصدره.وجر تحقي إطلب لقائه 
ل  ه في ذلك الوقت  ت ف جهزة رئاسة الجمهورة ووزراء أواسع النطاق شار

ةاإل ، وأسفر التحقي عن أن مصــرا  رشاد القومي في مصر ووزراء الخارج
طلــ هذا الشعار. بل  عرب ن أحدًا من المسؤولين الإمسؤوال أو غير مسؤول لم 

ــذلك طلقه  ه وٕان اختلف معناه عنه هو جواب  لم  ــان أقــرب شيء إل عطــاه أ ، و
ة سنة  وفي جــو صدور  1947السيد عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العر

سؤال عن السبــب الذ يدعوه إلى  ه صحفي برطاني  م.فقد توجه إل قرار التقس
م فلسطين فعــله المهاجرون اليهود القادمون ، وعما  معارضة  قرار تقس ن أن  م

ــوله: (لقد جــاءوا  ان رد عبـد الرحمن عزام هو ق البواخر من أورا إلى فلسطين. و
ثيرا  عودوا منــه إلى حيث جاءوا). وهو معــنى  يختلف  ستطيــعوا أن  حر و ال

حـر. و إعن معنى  ر أن نتيجــة التحقي األقاء اليهود في ال س تـذ رسلت إلى الرئ
عد لعدد من األ ما  ــت القصة ف ضا  أنني رو ر أ ا. واتذ صدقاء تيتو في يوغسالف

ينهم الوزر البرطانيين رستوفر مايهيو ، و رستوفر مايهيو  الساب  ، وسألني 
نت متأكدًا مما أقوله ه عن  ،عما إذا  رستوفر ما يهيو مقاال أعلن ف تب  ذا  وه

م خمسة استعداده لتق ة شعار آد ع نس ستط ه استرليني أل شخص  الف جن
حر إلى مسئول مصر أو عريإ ادر أحد الصحفيين  لقاء اليهود في ال ، و

ه اإل طال رستوفر مايهيو  ة على  سرائيليين العاملين في لندن إلى رفع قض
ه قدم أدل الخمسة االف جن مة أن  رستوفر مايهيو أمام المح ه  ة على ، وطال
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مت  ة تصرح إلى أحد من العرب المسئولين وعجز الصحفي اإلسرائيلي، وح نس
.( ة برفض الدعو مة برطان   مح

ةأما وٕان الحديث يدور عن األ ة الكبر  كاذيب الصهيون هو   ،فإن الكذ
ة من أن الالجئين الفلسطينيين غادروا مدنهم وقراهم ما زعمته األ وسا الصهيون

طلب من  1948-1947في حرب سنة  ة تارة و ادتهم الفلسطين طلب من ق
ة تارة أخر إلى  ومات العر   كاذيب الصهاينة.أخر ما ورد في مسلسل آالح

حت اآلأولكن  ل هذه األص ل قاطع من  كاذيب مفضوحةن  ش ، وثبت 
رة المستندات اإل ة التي رفعت عنها السرة أن القوات العس ة الرسم سرائيل

ة ة الطرد تنفيذًا أل االسرائيل عمل رة في هي التي قامت  وامر قادة الوحدات العس
س وزراء إسرائيل الميدان عد رئ ما  ح ف  ، ومنهم الضا اسح رابين الذ أص

س وزراء اسرائيل في ذلك الوقت. ان رئ   ، وذلك تنفيذا ألوامـر بن غورون الذ 

تاب (طرد الفلسطينـيين) تأليف ن ور الدين مصالحة شف عن ذلك 
ة. 1992الصـادر في سنة    عن مؤسسة الدراسات الفلسطين

رين  ام إسرائيل  وقادتها العس دمغ ح وما يهم في هذا الخصوص و
ة ة واإلنسان ل القوانين واألعراف الدول تاب:  بخرق    ، هو  ما ورد في 

The Palestinian Catastrophe 

The 1948 Expulsion of a People from their Homeland 
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MICHAEL PALUMBO    :تأليف               
     

ة الشعب العري وفي هذا الكتاب الموثَّ   يرو المؤلف الحقائ عن ن
طرد  الفلسطيني يف طرده الصهاينة من مدنه وقراه تنفيذا لخطة بن غورون   ،

  العرب والحلول محلهم. 

ش ع ما تقدم فإن المؤلف  ف من واقع المستندات ضاف إلى جم
رين االسرائيليين في االعتداء على  والشهادات سفالة وحقارة العديد من العس

ات في  العرض ات أ، الذ تمثل في ممارسة جرائم اغتصاب النساء والفت ثناء عمل
ة.   احتالل المدن والقر الفلسطين

قرر واقع الحالة الموثّ  ئد الخالد  أن ال األستاذ الشقير وال القاإذن 
ة عن (قذف اليهود في  ة الصهيون الكذ س جمال عبد الناصر له عالقة  الرئ

اسي حر) وٕانما القادة الصهاينة الس رو ال ن من مستو بن غورون و ن والعس
 سح رابين هم الذين طردوا الفلسطينيين العرب من مدنهم وقراهمإ لون و آغال إ و 

ة المهج ة عودة أصحابها إليها ، وهدموا في حينه القر العر ان عاد إم ورة الست
ما سب ونهبوا أثاث المنازل المهجورة في المدن.عد أن نهبوها من األ   ثاث 

ا الالجئين والنازحين تُ  إني أنهي حديثي بهذا القول حث في هذه ، وقضا
ام ور.  األ   ، أتمنى على الجهة المفاوضة أن تشتر الكتاب المذ
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ر    عشرة  السادسةفي الذ

*لوفاة المجاهد أحمد الشقير 
  

  

                                                           
 .26/2/1996، عمان ، ندوة مؤسسة شومان *
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  خير الدين أبوالجبين        

  

  أيها األخوة واألخوات: 

عد م ورحمة هللا و   ، السالم عل

ر  اء ذ ادرتها الكرمة بإح ة على م رًا لمؤسسة شومان الثقاف فش
ة المجاهد أحمد الشقير  ، وسأحاول في  ، مؤسس منظمة التحرر الفلسطين

عض أالدقائ القليلة المخصصة لي أن  طل وشمائله إشير إلى  نجازات هذا ال
ه.  ة    الحلوة التي لمستها خالل عالقتي الشخص

ــمع الكث ــ ابي أســ ــ ــ ـــقير نت في فجر شــ ة الجر  ، يرعن الشـــ لمواقف الوطن
ار ن معرفتي الشـــــخصـــــ، ولك امي المبدعوالخطيب والمح ـــهر أ ه بدأت في شــ ة 

افي ملعب  1945عام  صـــة ب ، عندما شـــارك في احتفال  ين، عروس فلســـط افال
ــ ــ ـــــ ـــادة الفلسطيـ ــــ ــمة النجـــ ــــ ة بمنظــــ ، وارتجل  سها حيث قدمته للجمهور الكبيرتأسن

ــا المخاطر الالمشاعر بيَّ  تزّ ة هخط ــ ــ ــ ــ ــ ـــ م تي ن فيهـ شعبنا ودعا إلى التنظ تحي 
ــــــ ــ ــــفوف لمواجـ ــــ م ووحدة الصـ ـــــل ـــ ل عجأ ك االحتفال وفي ذلهتها. واإلعداد السـ بت 

ال ه ايـقير ورأشاإلعجاب  م الوطني الواعلت ف غ.زع   ي والخطيب المفوه البل

سنوات وفي آذار  ة  عد الن ا  1964و ت داع ، حضر الشقير إلى الكو
ة له لهذا الغرض ان الفلسطيني ضمن جولة عر ، وقد أجر عدة لقاءات  للك
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ت مع أعضاء اللجنة التي انتخبها الفلسطيني ت في مناقشته واشتر ون في الكو
ان الفلسطيني.   في مضمون الك

خ أوفي المهرجان الخطابي الذ  ة الشو م في ملعب ثانو نذاك قدمت آق
ان  حرارة و ان  ة فتحدث عن الك ة والفلسطين ت الشقير إلى الجماهير الكو

ل من سمعه.    موضع تقدير وٕاعجاب 

القدس ازداد الشقير  وفي المؤتمر الفلسطيني األول  ،  احتكاكي 
ل  نت عضوًا فيها والتي بذل الشقير فيها  وخصوصًا  في لجنة الميثاق التي 

، ورأيت أثناء  جهد إلقرار مشروع الميثاق القومي الفلسطيني الذ قدمه للمؤتمر
عد  دًا  على ال ته مؤ عرو فلسطينيته مؤمنًا  ان الشقير معتزًا  م  النقاش 

ة وم القوة اإلسالمي للقض صرًا على إبراز (أن استرداد فلسطين ال يتم إال 
ثيرة في الساحة عارفًا  ة أمور  ًا  لحساس قًا مدر ارعا ل ان محاورًا  رة) و العس

ات والمعوقات التي تقف أمام  ذا نجح  في إالصعو ان الفلسطيني وه براز الك
ام منظمة التحرر الفلسطي ة. إقرار الميثاق وأعلن المؤتمر ق   ن

ت رافقت الشقير في زاراته تب المنظمة في الكو ار مديرا لم عد اخت  و
لألمير ولمست في تلك الزارات مد تقدير واحترام األمير والمسؤولين له لدفاعه 

ة في األمم المتحدة ا العر ما  لمست قدرة الشقير الفائقة  المجيد عن القضا  ،
ن آنذاك من  فرض ناع األقإعلى الحوار حيث تم مير الشيخ عبد هللا السالم 

ت  ر في الكو فتح معس ما أقنعه  ت  ة التحرر على الفلسطينيين في الكو ضر
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عد ذلك تدرب المئات منهم ب شراف إلتدرب الفلسطينيين على السالح وتم فعال 
تيين. و ا    ض

د وأعجبت بجرأة الشقير في المجلس الوطني الثاني في القاهرة حيث ر 
ان قد قرر عدم  عد أن  س جمال عبد الناصر الذ افتتح المجلس  على الرئ

، وقال الشقير في  الحضور لخالفه مع الشقير حول زارة وفد المنظمة للصين
ة  س قد ألهم الح والصواب إذ قرر الحضور في آخر لحظة فالقض لمته أن الرئ

  وتحرر فلسطين يدعوان إلى ذلك.

ة لعبد الناصر: (أعلن من ما قال تعرضا  ع الت من يتهمه والمنظمة 
ست عميلة  س عبد الناصر أن منظمة التحرر ل هذا المنبر على مسمع من الرئ

عة ألحد ، أما أنا  فإني أرفض  ، إنها ملك الشعب الفلسطيني وحده ألحد وال تا
عميل أن أكون عميًال ألحد اه رفاق ، نحن  ، أنا زميل لعبد الناصر ، ما أنا  وٕا

الثوار  طر على درب الكفاح ، وأن شعبنا يلتقي مع عبدالناصر لقاء الثوار 
األواأل   حرار).حرار 

ار عام  ، خطب الشقير أمام المجلس الوطني الثالث في  1966وفي أ
ه في الساحات المجاورة ، وتحدث عن  غزة لمدة ساعتين والجماهير تستمع إل

ش التحـرر الفلسط يني في سورا والعراق وقطاع غزة وعن إنشاء دوائر انشاء ج
ه ات حاث وأشار إلى انتظام عمل الصندوق القومي  المنظمة وم ز األ ذلك مر ، و

م الشعبي. التنظ   والبدء 
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د  ما تحدث عن رحلته إلى الصين واتفاقه مع شو إن ال على تزو
اب الفلسطيني على حرب التحر  السالح وتدرب الش تب المنظمة  ر وافتتاح م

ين.   للمنظمة في 

ر خارج غزة  عد الجلسة ذهبت مع أعضاء المجلس الوطني إلى  معس و
ش التحرر. ة لج الذخيرة الح   حيث شاهدنا مناورة 

ا مـازن يدعـ ة للمجـلس رأيـت أ ات جإو إلى وفي الجلسة الثانـ راء انتخا
ار  المناسبـة فقـأ الخت ما ليإـد صدرت عضاء المجلس الوطني... (و مات ف نا التعل

عمل الترتيبـات الالزمة  اتب  مدراء م ات وقمنا بذلعد  ك في الجراء االنتخـا
سـ ت ولكن حلت الن ل شيء).ة وتوقالكو   ف 

عد استقالت ادل ـنا في تبراستم 24/12/1967ه من المنظمة في ـو
حب  الزارات ان  ت حيث  اللقاء بإخوانه ، وأكثر رحمه هللا من زارة الكو

ما عقد  ت  تب في صحف الكو صيرهم، و ادل الرأ معهم وت المحببين، لت
فيد. امب د ة  ع اتفاق ًا مبينًا مخاطر توق   مؤتمرًا صحف

لَّ  تاإل 1978فني في عام وقد  تابين له في الكو اعة   شراف على ط

تاب (الطر إلى مؤتمر  تاب (علم واحد وعشرون نجمة)  و جنيف) ، هما 
ًا  ه األخر ازددت اعجا ذلك من قراءتي لكت امي بهذه المهمة و ومن خالل ق
عًا. ا ضل ًا مبدعًا ومحام احثًا  رصينًا وأدي ه  ر والكاتب ورأيت ف   الشقير المف
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صًا لكل محاوالت الوحدة التي جرت ودعوة  هذا وضم الكتاب األول تلخ
ة المتحدة في ن لهإلى إقامة الدولة العر شمل الوطن العري  ين  ظام فيدرالي  ، و

ع وفنّ  ة الوحدة وضرورتها  للجم عارضها.الكتاب حتم ل من    د مزاعم 

سوقها دعاة  ل المبررات التي  ان في الكتاب الثاني رد مفحم على  ما 
س موضع  الصلح مع العدو قول (إن الوطن ل ان الشقير يرفض ذلك و ، حيث 

يف ال وهو   صاحب الءات الخرطوم الثالث. مساومة) 

سان  تب لي في ن ات المختلفة..  تب لي في المناس ان الشقير  و
قول :  1971 ة المتحدة  ام اتحاد الجمهورات العر   عد ق

اك من الجيل الذ عاش وناضل من أجل الوحدة وٕاني أدعو هللا  ( أنا وٕا
اوالت التي تح بها وأن أن ينقضي الفاتح من أيلول والوحدة قد نجت من المح

ة قادرة على مواجهة األحداث). رة على صورة جد   تتجسد الف

تب لي عدة رسائل  خيرة خير في تونس. منها رسالته األثناء مرضه األأو
تبها في    -وقال فيها : 7/10/1979التي 

قي  أن أرجوك أنت و  م حراسًا على إ ( خواننا في النضال أن تنصبوا أنفس
ة الف ة وأن تداوموا على نصح إخواننا الذين القض لقت المقادير بين أيديهم ألسطين

أ شبر من وطننا المقدس فرطوا  ة أال  ة الفلسطين ادة القض ،وال ذرة من تراب  ق
قابله  وطننا الغالي ل تفر واستسالم  ، فإن تجرة السادات الخائن أثبتت أن 
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المزد من األطماع والتوسع والعدو  طل انالعدو  ،  ، وهذه هي وصيتي لشعبنا ال
  أرجو أن تحفظها بـين أوراقك وأسال هللا لقادتنا الهد ولشعبنا النصر المبين).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

-130-  

*أحمد الشقير فكرًا وعقيدة
  

  

  د. محمد علي الفرا          

اسي الالمع  ان أحمد الشقير متعدد المواهب والقدرات ، فهو الس
ارع ارز،  والمحامي ال شدك  واألديب ال ه  ، فأنت حينما تقرأ له أو تستمع إلى خط

ًا مطبوعًا تنصاع له الكلمة ع فتخاله أدي ه األدبي الرف أسلو ه  من  إل ، فهو 
ه المتميّ  ك أسلو ه فيجذ ت حر وغيره ينحت في الصخر، تقرأ  ز ووصفه غرف من 

ا مدينته أو فلسطين مالشيّ  تب عن ع خاصة حينما  ه و ،  وطنه ومه وح
حرها وسمائها وجوها تفنّ  فتراه يتغزل في أرضها و ن في وصف سهولها وتاللها ، و

انها الها وود س المليئة  وج المشاعر واألحاس ضة  ة نا أنه يرسم صورة ح ، و
ه بوجدانك وتتذوقه  حب الوطن حسك وتدر اً  تلمسه  ق ش واقعاً حق جعلك تع ، و

ا إلى القدس: (ولقد أخُ عقلك. تأمل وصفه ا بهذا  تُ ذِ لرائع الجميل للطر من ع
اتي. وما سلكته مرة إال رأيت  الجمال وأنا أسلك ذلك الطرـ ألول مرة في ح

ر لي في أسفار أن أشهد مواطن دِّ ان. ولقد قُ صفحة جديدة من الجمال الرائع الفتّ 
ا نت على الد ارعة ومفاتن رائعة في هذه الدن وام أر أن هذا الطر ، ولكني 

ان والمروج  ا إلى بيت المقدس وما حوله من المدن والقر والهضاب والود من ع
  ، أروع جماال وأرفع حسنًا).  والسهول والزروع

                                                           
 .26/2/1996  ،عمان، ندوة مؤسسة شومان *
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ه الشقير  وال تشك في أن أسلوب الوصف الممتع هو أجمل ما يتميز 
ا. وعلى الرغم من هذ تب عن فلسطين أرضًا وحضارة وشع له فإن حينما  ا 

ة ة تطغى على شهرته األدب اس ة  شهرة الشقير الس اس اته الس تا ، ولكنه في 
األدب اسة  اسة والس الس ع  مزج األدب  ات ذات طا تا ، مما يجعلنا أمام 

اسة األدب. ة أو س اس ه أدب الس ح لنا أن نطل عل   خاص ولون جديد 

طغى عل ان األسلوب األدبي للشقير  اته وٕاذا  تا ه الوصف فإن 
يب ة تميل إلى منهج التحليل والتر اس ن  الس اته ليتم حلل الكل إلى جزئ ،  فهو 

ه حتى تتضح الصورة  ي عيد تر غيره ثم  شف الروا التي ترطه  من فحصه و
ه  طل عل عابها وهذا ما  قة واست سهل على القار فهم الحق عادها مما  ل أ

بدو علماء المنط (منه ات. و الكل نتهي  ات و الجزئ ج االستقراء) والذ يبدأ 
عة تخصصه  ه الشقير ينسجم مع طب لنا أن هذا المنهج االستقرائي الذ سار عل
فحصها ليبني  اته و صوغ بها فرض اه بجمع األدلة التي  عالج قضا حقوقي 

نه من تفسير الواقع واستشراف آفاق المستقبل.   عليها نظرة تم

اسي الشقير او  ر الس نسجامًا مع هذا المنهج العلمي الرصين فإن الف
 :وثانيهما ,ان يدور على محورن متكاملين ومتداخلين أولهما : المحور الوطني

ة:  ة التال س ز المحور األول على النقا الرئ ر   المحور القومي و

الكامل. -1   تحرر فلسطين واسترجاعها 
  غير منقوص.استقالل فلسطين استقالال  -2
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ح له معنى إال ب -3 ص تمل وال   رجاعها إلى أصلها إوهذا االستقالل ال 
  العري.

ة ومعق ل معادلة صع الت وهذه النقـا تش دة تعترضها الكثير من المش
ات ثرة الدول وتع والعق دولة فلسفتها ، فلكل  ددها في الوطن العري، منها 

رامجها وطروحاتهـ ة مما يجعل من الصعب ة الا وآراؤها حول القضو فلسطينـ
ةـ ع الدول العر ه جم ، ومنها تشتت الشعب  اغة موقف عري موحد تلتزم 

ة مما أد إلى تصدع  ة واألجنب الفلسطيني وتوزعه على مختلف الساحات العر
ه ومعتقداته واتجاهاته ومصالحه. بنائه االجتماعي   ، وتعدد مذاه

ة متأصفإن يد وعلى الرغم من هذا التعق أن العرو لة في الشقـير ير 
ة، وأنها جزء ال يتج فلسطين ًا وحضارة وقض ،  زأ من الوطن العري أرضا وشع

انها القطر جزء من الكل العري الواحد.  ــ ما أن  وهي جزء من النضال العرـي 
ة األولى نحو وطنهمفلسطينيعفي الولكن هذا ال ُ  غيرهم ، فهم قبل  ين من المسئول

التحرر وأن الشعب يجب أن يتحملوا مسؤوليـة النضال والكفاح من أجل 
عة وأن الفلسطـيني يج عة الطل ون طل ل السبل المتاحب أن  ه أن يناضل  ة عل

رًا. وحتى يتم ًا وف ًا ودبلوماس اس رًا  وس نة عس له ين من تحقوالمم  هــذا 
ش الفلسطين و أنشأ الشقير  الج ة لتحرر ن في مقدمة الجيوش العري  ل

حاث الفلسطيني ز األ حث العلمي في  فلسطين، وأنشأ مر ة ال أهم مانه  إل
ة له أهميالنضال والتحرر، فالجانب الع حثي في المعر متهلمي وال  ته وخطره وق

ف ه  نضال حض، ذلك أن نضالنا و عض جوان ما احنا هو في  ار وعلمي. 
ات التحررأنشأ الصندوق القو  ع متطل ل جم مهمة تمو قوم  ،  مي الفلسطيني ل
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اتب في مختلف بالد العالم عها من م ة وما يت اس لح بها أ، و  وأنشأ اإلدارة الس
ة التحرر.  ًا دور اإلعالم في الوقت الحاضر في عمل   دوائر لإلعالم مدر

حذر من دخول الفلسطينيين وقضيتهم في الصراعات  ان الشقير  و
اسة المحاور واالستقطاب  عد المنظمة عن س ة وحاول جهده أن ي والخالفات العر
وحد األمة  ستقطب الفلسطينيين و ز الذ  أن فلسطين يجب أن تكون المر مؤمنا 

ة ة من أجل الهدف األسمى  العر ل الطاقات العر ضرورة توحيد  ان يؤمن  ،  و
  وهو تحرر فلسطين.

عد الوطن ان ال اته وٕاذا  تا عض  تجلى في  ر الشقـير و ارزًا في الف ي 
خ هاصة مذو تا ة الـتي نشرها في  اة العر راته الشخص ة (أرعـون عاماً في الح

تجلى في جمـيـع  ة المنطل األسـاسـي له و مـثا ان  عـد القومـي  ة) فإن ال والدول
ه وخاصـة (معارك العرب) بـيروت  تـ ه و و(علـم واحد  1975رسائله وخطـ

غـداد  ح 1978وعشرون نجمة)  يف تص يف تكون جامعة و ة  و(الجامـعة العر
ة؟) تونس    .1979عر

ًا فطرًا ضّ  ن ح سًا ضمن حدود إن حب الشقير لوطنه لم  قا وحب
قة رسمها االستعمار لبلده ة ض اس ثير وأسمى  س ه أكبر من ذلك  ان ح ، لقد 

ان ذا  من هذا ة ، فقد  ة الفلسطين أن القض ة و العرو ر قومي وحدو يؤمن  ف
ة جمعاء ة العرو ا وثقافة ومصيراً  هي قض أن تحرر الوطن  ، تارخ قن  ، وأ

م قوامه الوحدة  عمل عري تارخي عظ ، فالوحدة هي الحمى  المغتصب مرتهن 
  والموئل ومنها المدد والخالص.
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ة في الميثاق وقد استطاع الشقير أن يرسخ هذه المف ة والقوم م الوطن اه
عتبر من أهم االنجازات التي حققها مع زمالئه  الوطني الفلسطيني والذ 

لمة من  المخلصين من أبناء فلسطين ل  ، ولكنك حينما تقرأ الميثاق تجد في 
ل فقرة من فقراته ل بند من بنوده لماته وفي  ، روح الشقير وقد حلت  ، وفي 

ه اره ف ه ، وأف ، فمادته األولى تقول: (فلسطين وطن عري تجمعه  وقد امتزجت 
ة التي تؤلف معها الوطن العري الكبير) وجاء  سائر األقطار العر ة  روا القوم

ة الوحدة العر ة عشرة ما نصه: (الشعب الفلسطيني يؤمن  ،  في المادة الحاد
قها ه في هذه المر  ولكي يؤد دوره في تحق حاف ، يجب عل فاحه أن  حلة من 

ة ومقوماتها ، وأن يناهض  ، وأن ينمي الوعي بوجودها على شخصيته الفلسطين
ًا من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها.   أ

ة وتحرر فلسطين هدفان  ة عشرة: (الوحدة العر وتقول المادة الثان
ة تؤد إلى تحرر ء الواحد منهما تحقي اآلخر، فالوحدة اىمتكامالن يهي لعر

ة فلسطين ًا  ، وتحرر فلسطين يؤد إلى الوحدة العر سير جن ، والعمل لهما 
  إلى جنب). 

ل فاعل في ا وفي  ش تجسم  ظهر واضحا بل و ر الشقير  عتقادنا أن ف
حاث ز األ ة ودائرة , المؤسسات التي أنشأها والتي من أبرزها مر اس والدائرة  الس

ة  يثاق الوطني الفلسطينياإلعالم والم ة التحت ة البن مثا انت  عها  ، وهذه جم
ة. فتخليد م الفلسطيني الخالد والعري الرائد المنظمة التحرر الفلسطين ر الزع  لذ

اع والتدهور وأن نتمسك  ، علينا أن نحاف على هذه المؤسسات ونصونها من الض
قادة الكفاح الفلسطيني منذ مطلع ميثاقنا الوطني ونسير على الدرب الذ رسمه 



  

-135-  

انه وأسَّ  هذا القرن  مه ودعم أر سه أحمد الشقير الذ نحتفي اليوم ، ورسخ مفاه
راه السادسة عشرة.   بذ

  

م   سم هللا الرحمن الرح

ه فمنهم من ه  (من  المؤمنين رجال صدقوا  ما عاهدوا هللا عل قضى نح
مصدق  لوا تبديًال )ومنهم من ينتظر وما بدّ     العظ
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ر أحمد الشقير  *في ذ
  

  

غأد.               س صا   ن

ة عن المرحوم أحمد الشقير في مثل هذا  شيء ما يجرّ  قلمي إلى الكتا
عض "ال ر رحيله ـ  ل عام ـ أ في ذ ما" هذا وفاء لرجل  ْشيءاألسبوع من 

اسي ظلمه معظم عضه إنصاف لس بيرًا، و اس بير أعطى بلده عطاء  ي بلده يّ س
عضه، أخيرًا  عضه واجب وخدمة لتارخنا المعاصر. و ه، و (وغير بلده) وٕاعالمي

س آخرًا  عني ذلك تملقا ومواالة ومجاملة،، ول فقد  حب واحترام وتقدير دون  أن 
ح الرجل في ذمة التارخ حد أدنى من ،  أص قة  ح لنا إال قول الحق عد  ولم 

  المشاعر واألهواء. 

ة جسدّ  ت (الشقيرة) وخاصة في الخمسين شهرا التي تولى خاللها مسؤول
ة في محاولة 67 - 63النضال الفلسطيني ( ة) الفلسطين الوحدة الوطن مانها ( ) إ

الطاقات إ ل الفلسطينين في إنشاء منظمة التحرر ثم في تغذيتها  شراك ممثلي 
مين وعلمانيين ونقديين ومحافظ والكفاءات سار و اب  ين وتقليديين، من  ، من الش

ة اسة التقليد انت المحاولة لم تنجح فإن  المتوثب والثائر إلى شيوخ الس ، وٕاذا 
ن المسؤول الوحيد عن فشلها ه هيئات رفضت الشقير لم  ، من  ، فقد جا

، التعاون معه ألنها اعتبرته قد (سحب السجادة) من تحت أقدام زعاماتها  اإلساس

                                                           
 .23/2/1996 ، بيروت،السفير *
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ة التي  ادة جديدة خارج دائرة سطوتهاالتارخ ه  انت ستقف ضد أ ق ، وجا
عضها  طرة وضرب  ة حاولت جعل المنظمة ستارًا للتغلغل والس جماعات عقائد
طعن  مثل ما  عضًا. ثم واجه فصائل تتناحر في إطار المنظمة وتطعن بها 

ان الشقير  عضًا. و قاء المنظمة لجم ، في الواقع عضها  حرص على إ ع ، 
الفعل القو  عد سنتين فق من تخلّ  ، وهو ما زال  ه في المنظمة. ،  ه عن منص

عد الشقير  ومنذ رع قرن والمنظمة   سيرة فصيل واحد. أ،  ، 

ميزتين الفتتين للنظر:  ة تميز عهد الشقير  رة الوحدة الوطن وترسيخًا لف
ال واإلرهاب (الرسمي) وهو ما لطخ سيرة النضال ا ،  لوطني من قبلهمنع االغت

اكين ة واالرتزاق من هذه الد ة والمال ة والمخابرات اكين اإلعالم ،  ومنع فتح الد
عده. ففلسطين الواحة المتوحدة ة من  لطخ المسيرة النضال ، هي  وهو ما لطخ و

ع أبنائها ة). لجم   ، هذا هو جوهر (الفلسطين

ة) عنــد الشقير في يوم م ام إلى تعصب ن األلم تتحول هذه (الفلسطين
. وظلت محص دة القطر من أجل ورة في إطارها الصحي السليـم. وحانزواء قطر

اعه وخسحمايته من الداخل و  ه الحؤول دون استمــرار ض ارة أرضه وتهجير شع
ة انت(الفلسطيــن ان) الفلسطيني ) وخاصوضرب أهدافـه. و ام (الك عد ق ة من 

ة للنضـال العري 1964 اع ضد العدو الذ يتهدد ًا متقدمًا للصر خندق، و  ، هو
التساو وٕانْ الفلسطين ة والذ يين وسائر العرب  ل خطرًا على مراحل زمان ش  

طه على امتــداد الوج رامات) من مح ود العري (أرضًا وأمة وحضارة ومصالح و
حر ونهر. إلى   خليجــه وال ينحصر بين 
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ة ، من هنا نجد المحور الثاني للشقيرة ا أصيًال لم  العرو ، التزامًا قوم
اسي ، واألمثلة  يخرج الشقير عن مساره طيلة األرعين عامًا من نضاله الس

ة على صحة هذ ة والتارخ   الزعم أكثر من أن تحصى في هذه العجالة.  االعمل

ه(في األرعينات) إلى إنشاء حزب قومي عري، مرت  ا سعى في ش
ة ا ة التي نشطت في األأو متفرع عن الحر ة العر نحاء األخر من الهالل لقوم

، وٕالى حد أقل شرق األردن) وعملت في قنوات  الخصيب (لبنان وسورا والعراق
عضها سرّ  عضها علني (نواد متعددة  ة منظمة) و اس ا س ة وخال  (أحزاب نضال

شافة)، تجمع بينها خيو سرة مح ة و ة وطالب ات ثقاف ة جيدًا، ومراكز وجمع بو
) عبر  تور قسطنطين زر دستورها واحد (الكتاب األحمر) ودماغها واحد (الد

  عدد من أوائل المردين والدعاة. 

تحمس لمشروع  ةإو عد في مراحله األولى  نشاء جامعة للدول العر ، وهو 
شارك في وضع  ة و انت تسمى (لخداع الناس) مشاورات الوحدة العر التي 

) إلى جانب ممثل فلسطين (موسى العلمي) 1945-1944ميثاق (جانب من ال
الجامعة  لتح  ان أنش األاً مينا عامًا مساعدأ 1952و قة أنه  مناء  (والحق

مين العام الفعلي من وراء العامين المساعدين واعتبره الكثيرون من المراقبين األ
ة  ه إال ليلتح بوزارتين للخارج في قطرن عريين : الستار) ولم يتخل عن منص

ة لة امتدت حتى العام  سورا والسعود عد  1963، لمدة طو ، فمثل البلدين واحدًا 
ة لألمم المتحدة وفي عشرات المؤتمرات واالجتماعات  اآلخر ة العموم ، في الجمع

ا واحدُا شارك في مؤتمرات واجتماعات  ة. وال أظن فلسطين ة والفن اس ة الس الدول
ة ة ودول اسي عام 1937مدة ثالثين سنة ( عر ه عن العمل الس ) 1967حتى تخل
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ة:  مثل ما فعل الشقير  ة أو للجامعة العر ، ممثال لفلسطين أو لسورا أو للسعود
،  46نشاص أ، إلى قمة  39إلى (المائدة المستديرة) في لندن  1937من بلودان 

از ف 48إلى لجان التوفي في لوزان  اندونغ ، إلى عدم االنح ، إلى دورات  55ي 
ة في األ   .1963ـ  1946مم المتحدة متتال

ح أن مهمته واهتمامه األ انا في هذه االجتماعات المسألة  ينِ ساسيْ صح
ة ة والدول شارك في المساعي الدبلوماس ة، لكن انتماءه العري جعله    الفلسطين

ة ، من أجل تحرر واستقالل  مم المتحدةخاصة في إطار األ, األراضي العر
ا وتونس  لها (في واد النيل والمغرب العري): مصر والسودان وليب ة  األفرق
عد) وال أحسب تارخ استقالل أ من هذه  ما  والجزائر ومراكش (المغرب ف

ه ة وال يتطرق إلى جهود الشقير ومساع موضوع تب  في خطب , االقطار 
ة وخاصة وأحادي رات واتصاالت رسم ة.ومذ   ث صحاف

قت  أ أنه ة إ، وفي عشرن سنة التي س نشاء منظمة التحرر الفسطين
حصرعمله ضمن  ، من أجل العرب ، عمل مع العرب ولد العرب 1964 ، ولم 

ة إج ، وقد توّ  النطاق الفلسطيني ق مانه القومي العري هذا بدراسته القانون
ة قب ة العر يـل تقاعده بوقـت قصير، ولعل أفضل الشهيرة في إنشاء الدولة االتحاد

اطه بنظام عري معين أو (عمالته)  مانه القومي الذ ينفي ارت برهان علىنقاء إ
استمرار ثمن هذا الوالء القومي المتعارض مع النظر   ان يدفع  لحاكم عري أنه 

ر من سلكه الدبلوماسي النه رفض أن طْ رده قُ َـ الضي لهذا النظام أو ذاك. فطَ 
اطاته عَ از مع نظام عري ضد آخر، ومنَ ينح سب ارت ه  ه قطر من دخول أراض

ة مع قطر ثاني، ومن دواعي السخرة أن القطرالثاني هو الذ عمل على  القوم
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ان آخران الشقير إ عد سنتين. ومنع قطران عر قصائه عن رئاسة منظمة التحرر 
الجماهير واأل ة بتمن حرة االتصال  همة التحرض ضد نظامي وسا الفلسطين

ًا.  اس ض س انا على طرفي نق   القطرن اللذين 

ة ، أ  ة العر ص المفهوم الشقير للعالقات الفلسطين ننا تلخ م
ة للتداخل الوطني القومي ة للمصالح الوطن أنه استخدام الطاقة القوم ، جند  ، 

ة، أولنقل أنه حاول ذلك  ة الفلسطين ي الوقت نفسه وف. العرب لخدمة القض
الحجم ذاته وضع الشأن الفلسطيني في  ح، وجند النضال إو طاره العري الصح

ة له من هذين  الوطني ضد الصهيون ة الوطن العري  واالستعمار في سبيل حما
الشرن اللذين هما في آخر األمر أعتى خطرن جابههما العرب في القرن 

  العشرن.

ا سي الثالث في الس سة الشقيرة هو فن استعمال وسائل المحور الرئ
ة والقدرات، لتحقي الهدف الواحدمختلفة، تتناسب والظروف واإل انات العمل  م

ة  ة فلسطين وحمايتها من المخططات والمؤامرات الصهيون انة عرو الذ هو ص
ة (قبل  عودة األرض إلى أصحابها وعودة 1948والدول ) ثم استرجاع الحقوق 

ة  الشعب إلى موطنه عد ن ار  ) أ أن االهداف ثابتة1948( ، المتحول هو اخت
ر سبيل لهدف من هذه األ هدافالسبل لتحقي هذه األ هداف / ، دون أن يتن

تها  ات االهداف فتخسر حر الثوابت، من جهة، ودون أن تتجمد الوسائل مع ث
ه.  صال الح إلى أصحا   ومرونتها وقدرتها على إ

عضًا ا أحمد الشقير مجموعة حلقات تكمّ عتمدها الوسائل التي  عضها  ل 
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، وعلى ما يبدو  فعلها وسيلتا العلم واإلعالمأبرز هذه الحلقات و أوتتواصل وتلتقي، 
فن عاطفي  من تناقض بينهما (إذ اعتاد التقليد العري أن ينظر إلى االعالم 

ة) ة التي تفتقد إلى األصول الموضوع انًا إلى حد الغوغائ فإنهما انطلقا  صل أح
ان نحو هدف واحد هو عرض قضيتنا (حقوقًا  سع ة واحدة  عند الشقير من أرض
قوم على الوقائع واالصول الموثوقة  ًا  ) عرضا علم ة ومواثي وتارخًا وشرع

خاطب العقل، وٕانما من خالل إعالم قو  ومتناسب مع رصانة الرسالة التي   و
ه ببثها.   عهد إل

ة تقن الشقير فن أ ة. وجمع في صناعتها الهوا رات الموضوع إعداد المذ
ة التي  ًا واحدًا وصل إلى الرت ًا عر اس واالحتراف في آن. وال أظن أن هناك س

ا في الدفاع عن إوصلها الشقير في  تقان هذه الصنعة واعتمادها سالحًا قو
  قضيته. وخاصة على الصعيد الخارجي والدولـي.

ة) أطلعني مرة على نصوص  رات (الفلسطين مجموعة ضخمة من المذ
، لتقدم إلى هذه  على  تكليـف من هذه الجهة أو تلك عدها وقدمها، بناءً أ التي 

ومة أو ذاك المؤتمر أو االجتماع. من المؤتمر  ة أو الح اللجنـة أو الجمع
ان المسلمين في مصر( 1928الفلسطيني العري  ضًا)  1928إلى مؤتمر الش أ

ات) إلى مؤتمر لندن  1929و إلى لجنة ش اب (في الثالثين إلى مؤتمرات الش
رات إ حينما أشرف على، وشارك في  1946إلى  1939 عداد، واحدة من أرقى المذ

رة التي  ة في هذا القرن أعني بها المذ التي عرضت ظالمة المسألة الفلسطين
تب العري في القدس للجنة التحقي األ الغ 1946ة مرأنجلو ـ قدمها الم . وال أ

ة والرصانة والحجة أإذا قلت أني لم  رة تضاهيها بهذه الموضوع طلع على مذ
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. ة والمنط   القانون

، من ورقة  ، يتعاطى الشأن الفلسطيني وتكاد ال تخلو ملفات مؤتمر هام
عه.  وضعها الشقير  عه أو بدون توق   ، بتوق

 منظماتها المتخصصة)مم المتحدة (و ومن بينها اجتماعات الجامعة واأل

ة ة ولجان التحقي الدول از والمؤتمرات اإلسالم ، وغيرها.  ، ومؤتمرات عدم االنح
رة ما قدمت وحفظت دون  اتب مذ ة  عرفه بهو انًا لمن  حاجة أح ن المرء  ولم 

عًا. فمتانة  ه وقوة حجتهأأن تحمل توق انت  سلو اره وعم تحليله  ، وتسلسل أف
رة.  لشقير تشير إلى أن ا   ، دون غيره هو صاحب هذه المذ

األ مظهر ثانٍ  ة بلده اللتزام الشقير  ة في معالجة قض صول الموضوع
ع تلمسه في الكتب التي ألف ، أ في سنوات العقد  اعتزاله د، وغالبيتها نشر 

ة اس راته الس عين. وٕالى جانب ذ ، نجد في هذه المؤلفات تسجيًال رائعًا  الس
ة (ومن ضمنه تحليل ودرس هادئان) التي جرت في حداث أل المسألة الفلسطين

اً  ضاف إليها  األرعين سنة تقر ات.  ات حتى أواخر الستين ، من أواخر العشرن
م ة غوصه في التارخ القد ة ، أو في القوانين الدول م اه اإلقل ، أو  ، أو في الم

اسي ع ري معاصر أن تجرأ على غيرها من الموضوعات التي قلما استطاع س
  الخوض بها بثقة عالم التارخ أو القانون.

ز األ ته ودعمه لمشروعي مر ار حاث والموسوعة أما قصة م
ة ، ولعلهما أبرز مساهمتين علميتين للعمل الفلسطيني في الثلث األخير  الفلسطين
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ان سردها. حسبنا أن نشير إلى أن  من القرن  س هنا م لة ل ،  فقصة طو
اتال قوة وث انا ليرا النور ولينطلقا  ارزن ما  ،  لوال رعايته  مشروعين الثقافيين ال

، قبل وأدهما  وحمايته ومساندته. وقد عاش المشروعان في السنوات التي عاشاها
انا قد اختزناه منذ  صرارإ بتعمد و  ه)  قى لديهما من زاد (معنـو في غال ما ت  ،

. ام الشقير   أ

لمة الحلم يخف الشقي ، وألنه عرف  ، أوال ، ألنه آمن بها ر من قول 
ة منط وموضوع قولها  ا يف  مانه  ، ثان ، وألن جرأته أتاحت له التعبير عن إ

رمؤلفاته  ر الشقير إال ونتذ ة مطلقة. من هنا فنحن ال نتذ عناد وصراحة وعلن
ز األ ه الثقافيين (مر راته ومشروع   حاث والموسوعة).ومذ

منع الشقير  قة وٕاعالنها لم  يز على العلم في إبراز الحق لكن هذا التر
أمر اإلعالم ًا ضرورته وأهميته في دعم وجهة النظر  من االهتمام  ، مدر

ة ونشـرها و  ة العر قناع الرأ العام العالمي بها ـ وأقول الرأ العام إ الفلسطين
س الفلسطيني أوالعري. ألنه حصر ا  النطاق العالمي ول هتمامه اإلعالمي 

النطاق الداخلي المحلي  الخارجي الشعبـي والرسمي والدولـي بير  ، دون اهتمام 
س إ الذ شعر أن الذ ينقصه هو وعي ثقافي و  ة ول دراك علمي ألصول القض

ة. عدالة القض مان عفو موروث    حماس عاطفي وٕا

ة الع ، حينما  شرناتومع أن قصة الشقير مع اإلعالم تبدأ قبل نها
تولى تحرر جردة (مرآة الشرق). بدأ إسهامه الجاد في مجال اإلعالم الفلسطيني 

ات ان من مؤسسي العري أواس اإلرعين نا  ، حينما  ا ومشرفا أ، ثم ر ساس
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اً  س عد وقت  رئ ة  ة) التي انشأتها جامعة الدول العر اتب العر ، على (الم
امها ( ع المستو قوامه ) وت1945قصير من ق ادر ثقافي ضخم ورف فرغ لها 

ساتذة الفلسطينيين أكثر من عشرة من الخبراء والعلماء والمحللين والدارسين واأل
ان  والعرب. في القدس ولندن وواشنطن. أما دورالشقير في هذا المشروع ف

اإلإمتعددًا: المساهمة ب عض دولها  لقناع الجامعة و ء ، وٕانشا نشاء ثم التمو
تب واشنطن وٕادارته  سي واإل 46ـ  45م تب القدس الرئ شراف على ، ثم إدارة م

اسمه.  له الذ ترأسه المرحوم موسى العلمي وعرف    المشروع 

، جدد الشقير اهتمامه اإلعالمي من خالل  عد حوالي عشرن عاما
امها ة 1964، برئاسته  منظمة التحرر التي أعلن ق  خاصة ، فأولى اإلعالم عنا

ة وانتدب لها ثالثة من  س فضل اإلعالميين الفلسطينيين: نقوال أ، وفرغ له دائرة رئ
غ  ,الدر   وراجي صهيون.,وفايز صا

ًا هو االنفتاح  ه اإلعالم في عهد الشقير القصير نسب أبرز ما تميز 
سوا من شعبنا وال في صفنا " على الغير " على اآلخرـن وهو  ،أ على من هم ل

  قامة إعالم ناجح وفاعل. البد منه إلمنطل

انت في ذلك الوقت ـتبدو اليوم عادي  ال أنسى حادثة ة ومحتومة ولكنها 
ة الفيلسوف 1966( تور علي السمان الينا رغ ة: نقل الكاتب المصر الد ) مفصل

صدار ملف ضخم من مجلته (االزمنة الحديثة) عن إالفرنسي جان بول سارتر 
م وجهات المسألة الفلسطين عطي المجال مناصفة بين العرب واليهود لتقد حيث  ة 

حوث ودراسات. ولما حوَّ  ل  ش ادة المنظمة وقف نظرهم  لت االقتراح إلى ق
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اً  الشقير وحده ة ، أو وحده تقر ، بينما اتخذت  ، يدعو إلى قبول التحد والمشار
ًا. و  ة المسؤولين المعنيين موقفاً سلب القول: (لماذا نؤسس سند الشقيأغالب ر موقفه 

حجة أن عدونا قد اعتاله قبلنا إ  ع الشأن  نا نخاف من اعتالء منبر رف عالمًا إذا 
عدنا).  ه  عتل   أو س

نفتح  جله و مة اإلعالم و قع قائد يدرك ق  "على الغير"من المؤسف أن 
ة اإل  عالم الصادق الذ رفعه، فينهزم سالح اإل عالم نفسهمن خالله ضح

ر الذ رفعه الشقير في وجه العدو أمام سالح اإلعالم الكاذب والخادع والمزوّ 
ة لذلك اإلعالم  العدو في وجوهنا قع الشقير أكبر ضح ، ومن المؤسف أن 

ل  المعاد ش قة واختالق الكالم وتحرفه وتفسيره  ر الحق ، ال من حيث تزو
ل مغاير ومن ثم نشره على ه الوطن العري الذ أوسع نطـاق في العالم  ما ف ه (

اإل ه حيله) فحسبينبهر  التصاق اتهامات  عالم األجنبي وتنطلي عل ضًا  ، بل أ
اته الدّس  اسم الشقير إلى آخر يوم من ح ما  ، ورما إلى اإلعالمي المعاد 

حر)  ه من دعوة إلى (رمي اليهود في ال عد وفاته. أعني بذلك حادثة ما نسب إل
ام قليلة من حرب حزران في المؤتم ر الصحافي الذ عقده في القاهرة قبل أ

ل الوثائ والشهادات المحايدة والرصينة والمجردة التي تثبت أن  1967 ، فمع 
ه قل الكالم المنسوب إل المه حُ  الشقير لم  ل الذ ّ ف وُ رَّ ، وأن  الش فسر  دل ل

ثيرن عداءأراده اإل ة  وأجانب  ، عرب ، ومع وجود صحافيين  ، أكدوا أن الروا
ر والتحرف عت تقوم على االفتراء والتزو ، في  ، ظلت صورة الشقير  التي أذ

عض وسائل اإل ة (وفي  ةوسائل اإلعالم األجنب ة  عالم العر ، التي نقلت الروا
ة) هتلرا جديداً  اء أو عن سوء ن ررتها عن غ طّ  و ح ،  ا عنصرا يرد ذ اشا دمو
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رات اإلاليهود و  ما حصل في معس ادة النازة في النصف عتقال واإلٕافناءهم 
  رعينات. األول من األ

ما نعرف اإلعالم سالح ذو حدين ، ومن سوء ح أحمد الشقير أنه  ، 
ة المختلقة على عد أشهر قليلة من نشر تلك الروا ه   أوسع نطاق تخلى عن منص

عالم (صحف وٕاذاعات منابر ووسائل اإل، وتجاهلت ال تح له أن يرد عليها، فلم يُ 
اء) ما صدر عنه االت االن عالميين ، وعن القليلين من اإل وتلفزونات وو

قة وتفنيد للمزاعم. , المنصفين شف للحق ب و ح وتصو   من تصح

ما عانى أحمد الشقير  عض اإل ، في طفولته و جحاف والظلم ، من 
ادة أواخر  (العائلي الخاص) ا أوائل  1967، اعتزل الق وهو  1980ثم غادر الدن

عض  ه وظلمهمأعاني من إجحاف  ة على  بناء شع ، ممن اقتصرت سيرته العمل
  النضال من أجلهم.

علنها في أ ، بالءاته الثالث التي  ، أكثر ما عرفه عرف العالم الشقير 
،  عتراف. وسخر الكثيرون منها. ال للصلح وال للتفاوض وال لال1967الخرطوم 

ة تخرق هذا الميثاق  منهو  ادة الفلسطين انت الق عد أقل من رع قرن  سببها. و  ،
معنى أصح تتنازل وتستسلم. لكن  ، فتفاوض وتعترف وتصالح الصرح ، و

اً  ظل ح مانهم.  الشقير س هم وٕا ة في قلو قى فلسطين ح   ، عند الذين ت
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ة ر الفلسطين   يف تأسست منظمة التحر

*لما قامت للفلسطينيين قائمة لوال الشقير 
  

  

  عرفات حجاز                

  

  النهوض الفلسطيني

ة  1963حتى عام  شير إلى وجود الشخص ن هناك شيء  لم 
ة ة الفلسطين ة والهو ح  الفلسطين ا إ، ألن معظم الشعب الفلسطيني أص ما أردن

مات السو  ان في المخ الذو ة أو انه بدأ  ة على األراضي األردن رة واللبنان
ومة عموم  ة استسالم ح ة الفلسطين والمصرة. وقد ساعد على اختفاء الهو

ما  1948فلسطين التي تألفت عام  اشا ف ومة النقراشي  في قطاع غزة وقامت ح
ار إعد ب ،  عضائها على التخلي عن مناصبهم وعن األرض التي التصقوا بهاأ ج

م التارخي الحاج أمين ال حسيني فاختار منصورة المتن في جبل لبنان فرحل الزع
اشا إلى القاهرة حيث  حتى انتقل إلى رحمة هللا. ما انتقل المرحوم أحمد حلمي 

ة ولي إلى أن  تسلم منصب ممثل فلسطين في الجامعة العر ،وهو منصب بروتو
                                                           

 .29/1/1996عمان،  ،األردن *
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ة  1963توفاه هللا عام  ة للقض النس ن من عمل أ شيء  ، دون أن يتم
ة ة. الفلسطين   أو الشعب الفلسطيني من خالل وجوده في الجامعة العر

تب العري في واشنطن  س الم ان أحمد الشقير قد برز عندما قام بتأس
ة  1945عام  م عمل سماع الصوت الفلسطيني إ، ثم انتقل إلى القدس وقام بتنظ

ة تتحدث  ة عن طر دعوة لجان تحقي غر مامها أإلى المحافل العالم
ةشخص ة للشعب الفلسطيني في وطنه.  ات فلسطين ة والشرع عن الحقوق التارخ

ومة االنتداب  انت تعتقلهم ح ما برع في الدفاع عن المتهمين الفلسطينيين الذين 
ازة السالح ونجاحه في تبرئة العديدين وٕاخراجهم من وراء  البرطاني بتهمة ح

ان.   القض

جل إعالن اسم فلسطين الذ أخذت ولم يترك فرصه إال ولجأ اليها من أ
ان ام تلفه في النس  1957عام حتى مم المتحدة ، فعمل ممثال لسورا في األ األ

ة وممثال لها في األمم  ة السعود عدها عمل وزرًا للدولة في المملكة العر ، و
ة مئه  المتحدة ة الفلسطين ان يتحدث عن القض ، وخالل وجوده في المنصبين 

ةمرة أكثر  ما عمل الشقير مساعدًا ألمين  مما تحدث عن سورا والسعود  ،
ة   ) . 1957 -1950(  الجامعة العر

ه الجديد ممثال للشعب الفلسطيني في الجامعة  وعندما تسلم الشقير منص
ة ة مهمة أو عمل أو حتى جهاز داخل  1963عام   العر ، وجد أنه ال توجد أ

انت ة، و اتب الجامعة العر أسوأ مراحلها  م ة تمر في ذلك العام  األمة العر
عد محاوالت الوحدة  عة والتفرقة قد فرقت الجسد العري خاصة  حيث أن القط
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ة  ة قو ة في ذلك الوقت شخص ان في األمة العر ات االنفصال، ولكن  وعمل
ة ح أمل الماليين ولكنه مح مؤامرات  هي شخص جمال عبد الناصر الذ أص

  .خرناآل

قناعه أنه قادر على إ واستطاع أحمد الشقير التقرب من عبد الناصر و 
ة ة الفلسطين اء القض ، وقدم له ملفا عن  جمع الصف العري عن طر إح

ل مجر نهر األردن وهو مشروع يهم األ ردن وسورا مشروع إسرائيلي بتحو
ة ع ، قبل أن يهم أ بلد عري والعراق انت الخالفات العر لى أشدها بين ، و

ة  اء القض األردن وسورا والعراق واقتنع المرحوم عبد الناصر أنه عن طر إح
قة األردن وسورا  ضا تأمين وحدة الصف للدول الشق ع أ ستط ة فإنه  الفلسطين

علن في احتفال عيد النصر الذ أقامه في مدينة بور سعيد المصرة أوالعراق ف
طرحون  دعوته 1963انون أول  23يوم  ة إلى عقد مؤتمر عاجل  الدول العر

اهم المص ة نحو قضا اتهم القوم واجهون مسؤول ا و ه خالفاتهم جان   رة.يف

صدق المراقبون العالميون السرعة التي استجاب فيها ع ملوك  ولم  جم
أسوأ مراحل خالفاتهم عندما أو  مرون  انوا  ة الذين  مراء ورؤساء الدول العر

انون الثاني  17حتى 13ر القمة العري األول الذ استمر من عقدوا مؤتم
ة.  1964   في جامعة الدول العر

ة ة والثالث انت  ,وتحول مؤتمر القمة األول في االجتماعات الثنائ التي 
ة من مؤتمر للوفاق إلى مؤتمر ,تعقد في أجنحة الملوك والرؤساء  تحول في النها
ة وف ة الفلسطين حث في القض ة إعادة ي ف ائها.إي    ح
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حصل من المؤتمر على ق ان فلسطيني، إرار بـوحاول الشقير أن  نشاء 
فة للفلسطينيين، ولكن المؤتمر  ة للدول المض النس ة  رة لم تكن مستوع إال أن الف
ة مرة واحدة في مقدمة االهتمامات  ة الفلسطين أهم قرارن وضعا القض خرج 

ان  ة، و ا العر ة موحدة لجيوش الدول والقضا ادة عر القرار األول هو إنشاء ق
ادة هو لمواجهة إسرائيل وأطماعها، وهي  ان مبرر إنشاء هذه الق عًا  ة، وط العر

اتها إل ة مسؤول ة التي لم خطوة لتحميل الدول العر ة الفلسطين ش) القض عادة (ن
ة.   ن لها وجود على مستو الدول العر

االستمرار في اما القرار الم ض أحمد الشقير  ان تفو جراء إهم الثاني  ف
ة الوصول إلى إقامة القواعد  غ الشعب الفلسطيني  ة و الدول العر اتصاالتـه 
ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر  ينه من الق م الشعب الفلسطيني وتم مة لتنظ السل

  مصيره. 

  المجلس الوطني الفلسطيني

عد ه ةوانطل الشقير  ، انطل  ذا اإلنجاز الذ حققه في الجامعة العر
ات  إلى إخراج الحلم إلى حيز الوجود عقد االجتماعات مع الشخص ، فأخذ 

ار مجلس وطني فلسطيني  ة إلى أن انتهى إلى وسيلته الخت ات الفلسطين والفعال
انت تعتمد على القو العشائر  فاعل قة التي  س على شاكلة المجالس السا ة ، ل

ين ة  وعلى األقارب والمحسو ة المعن الدول العر ، بل هذه المرة اعتمد االستعانة 
ونوا الصفوة والقدوة والخيرة والكفاءة. ـل بلد عري على أن  ار ممثلين عن    الخت
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عمّ  وذات يوم تبي  نت في م ا من ا، تلقيت اتص ان، بينما  ًال هاتف
س الديوان الملكي الذ طلب مني سرعة الحضور  المرحوم بهجت التلهوني رئ

ه ت ادرني  لم ه فوجئت بوجود المرحوم أحمد الشقير الذ  ، ولما دخلت عل
ار حصة الفلسطينيين  ة على اخت ومة األردن التعاون مع الح قوم  الحديث أنه 

مين في األردن من أجل تعيينهم في المجلس الوطني الجديد ، ولكن مع  المق
قي لشرحة من مراعاة أن هؤال ء األعضاء البد أن تتوفر فيهم صفة التمثيل الحق

ات حرة ونزهة إن الظروف ال تسمح بإشرائح الشعب الفلسطيني.وقال  جراء انتخا
فة عيدة عن تدخل الدول المض عتمد صفة التمثيل  و ار س ، لهذا فإن أسلوب االخت

اشر ار األ غير الم محاولة اخت جالس النواب أو رؤساء عضاء من أعضاء م، أ 
ات ات والجمع ات والغرف التجارة والنقا ، وهي مؤسسات ال يتسلم فيها  البلد

ه ًا للشرحة التي  المناصب إال من جر انتخا ق ون ممثًال حق هذا فإنه  ، و
  عمل في وسطها.

ة المجلس الوطني الفلسطيني شعرت  وعندما عرض عليّ  قبول عضو
ام الدولة االعتزاز ألنني سأج ه إعالء الصوت من أجل ق د ميدانًا آخر أواصل ف
ة المستقلة.   الفلسطين

ار من عام   1964وعندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في شهر أ
ان  سوار المدينة العرقةأعلى جبل الزتون المشرف على المسجد األقصى و   ،

لف مناط الشتات أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذين تجمعوا من مخت
ة ة والعالم قيين للشعب الفلسطيني العر عتبرون الممثلين الحق عًا  ،  ، ألنهم جم

ة أوصلتهم إلى تلك المواقع ق ات حق ة من خالل انتخا مواقعهم الشعب  يتمتعون 
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ن بين هؤالء األعضاء قرب أو نسيب أو صدي للشقير  ن  ، ولم  ما لم   ،
ه ف ل طروحاته.له حزب اعتمد عل ضمن الموافقة على  ة حتى  يل األغلب   ي تش

مثل  ل المراقبين والمهتمين  شهادة  ان المجلس الوطني الفلسطيني  و
ات حرة ونزهة  ن النتخا م اً ال  اً واجتماع اس اً وس الشعب الفلسطيني تمثيالً وطن

ما وفرّ  قيين  اعتمدها المرحوم ته القاعدة التي أن توفر فرص الفوز للممثلين الحق
ار الكفاءة والقدرة واإلخالص.   الشقير في اخت

ة القرار الفلسطيني   معر

عد أقل من عام ، انعقد مؤتمر القمة الثاني في الخامس من أيلول  و
ندرة 1964 ان من أهم األوراق المطروحة للنقاش هو االعتراف  في اإلس ، و

س  ة"بتأس كون هي الممثل الوحيد للشعب على أن ت "منظمة التحرر الفلسطين
اسم  الفلسطيني عرف  الفلسطينيين  ش خاص  س ج ذلك تأس ش التحرر "، و ج
  ."الفلسطيني

ان واضحًا أن المؤتمر تحوّ  ة قدمها أحمد و ل إلى مشارع فلسطين
التنسي مع الشقير  عها تصب في خانة  الشقير أوقدمتها جهات  ، ولكن جم

ة الفلسطين اء القض ة من أجلها. إح ات األمة العر ان ل ام   ة وتبنيها وتوظيف 

ة إولكن موضوع  ات الدول العر ل صالح نشاء منظمة التحرر وتحو
ة الشعب الفلسطيني  ون مدار جدال وخالف عريإبرعا ان واضحاً أنه س  ليها 



  

-153-  

ه (إن شع س جمال عبد الناصر المؤتمر قال في خطا ب ، لهذا فعندما افتتح الرئ
ل مجهود). م    فلسطين ـ أيها  األخوان ـ ينتظر من

ة إنشاء منظمة  ة أن تؤجل  البت في قض وحاولت عدة دول عر
ش التحرر,التحرر ما حاولت أكثر من دولة اقتراح إحالة الموضوع على  وج  ،

ة الستكمال دراسته ، إال أن أحمد الشقير الذ  لجان من مختلف الدول العر
ان فارسها عرف في تلك أنه  ل المحاوالت الجلسة  انه  ، رفض  ، مستغال قوة ب

الغته أنه سينسحب من الجلسة  وفصاحته ووضوح منطقه و ، إلى أن أخذ يهدد 
ة. تخلى عن منصب ممثل الشعب الفلسطيني في الجامعة العر   و

س عبد الناصر الجلسة ت األجواءوعندما احتدّ  مشاورات  ، رفع الرئ ،وقام 
ة مع الملوك والرؤساءجا الموافقة على إنشاء  نب ، ثم صدر قرار القمة التارخي 

ة على أن تكون الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وأن  منظمة التحرر الفلسطين
ش تحرر فلسطيني في مصر والعراق وسورا واستثناء األردن إيجر  نشاء ج

ثافة في القو  عملون  ة.على أساس أن الفلسطينيين    ات المسلحة األردن

ه استرليني مة ستة ماليين جن ق ة موازنة  ،  وقد اعتمدت الدول العر
ش التحرر الفلسطيني ومليون لمنظمة التحرر. س ج   خمسة ماليـين منها لتأس

عد أن جر انتخاب المجلس التشرعي الذ جر وضع قانونه  واليوم و
اء الناخبين وأسماء المرشحين على ، وجرت الموافقة على أسم من قبل إسرائيل

ة الشعب  السواء من قبل إسرائيل ق قة لحرمان  ، هذا المجلس الذ جـاء سا
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ه ار ممثل ة في اخت قة من أخطر ما  الفلسطـيني من المشـار ، مما وضع سا
ادرة التنـازل عن ح العودة لالجئين الفلسطينيين يواجه الشعب الفلسطيني  ، وهي 

ار ه قي ، واعت اشراف إسرائيل هم وحدهم الممثل الحق ؤالء الذين جر انتخابهم 
  للشعب الفلسطيني.

اتهم أ نتطلع إلى المجلس التشرعي أن يتحمل  إننا ونحن عضاؤه مسؤول
رفضوا ب ، فإننا نطالبهم أن  صرار تحميلهم صفة تمثيل الشعب الفلسطينيإو

ان موجوداً حتى  حافظوا على المجلس الوطني الفلسطيني الذ لوال الشقير لما 
ان.  اهب النس قي الشعب الفلسطيني في غ   اآلن. ولوال وجود المجلس الوطني ل
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*سجال مع تهم شائعة ..حمد الشقير أ
  

  

غ س صا   د. أن

هأحمد الشقير قائد ظُ  ا عد غ اته ولم ُينصف  ، استهدفته القو  لم في ح
ة بهجماتها وشائعاتها وا اطلة وهو حيالمعاد قة  تهاماتها ال ، ولم ينبِر عارفو الحق

  إلنصافه في مماته.

ل فرصة ألدعو الدارسين  ، منذ خمس عشرة سنة إني ما فتئت ، أنتهز 
موضوع أحمد الشقير  ة  احثين إلى العنا خذه مادة للدرس والتحليل.سيرة أ، و  وال

راً  وتارخاً  ًا. ، فلسطين ، إنجازات ومؤلفات ، نضاال وف ا ودول   ا وعر

نساه الناس  إن رجال في حجم الشقير ال يجوز أن يهمله التارخ و
تجاهله أصحاب العلم والرأ والقرار.   و

بير في    كثر من معنى:أحجمه 

لة اة طو عين سنة ح أهم األحداث التي  ، على امتداد اثنتين وس ، حفلت 
ان له مرّ  ثر في معظم هذه أدور و  بها الشعب العري الفلسطيني وقضيته. 

                                                           
سان  4 ، بيروت،السفير *  .1995ن
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ان واحدًا إ األحداث والسنوات و  ه أنه  ام حتى صح أن نقول ف شتد مع األ سهام 
عين السنة األ اسي العام في الس ان لهم شأنهم الس  خيرةمن أهم ثالثة فلسطينيين 

امل من الزمان ة حتى اليوم.  ، بل ورما في قرن  ة الصهيون ام الحر   ، أ منذ ق

انت انت أقل من خمسين شهراً  وٕاذا  ادة   الفترة التي ارتقى فيها سدة الق

ة اس عد اعتزاله ـ لم  ، فإن وجوده في الساحة الس ادة ـ ثم انزواءه  ، قبل تسلم الق
ام  ان هو واضع حجر اإلساس في ق ال.  ل من األش أ ش ن ضعيف األثر 

ان الفلسطيني  ان عد سنوات من التمهيد والسعي  1964الك ام هذا الك الحثيث لق
قيإ و  ما  تنقل صامتًا بين بيروت وعمّ  نجاحه.  عتزل العمل الرسمي و ان ، وهو 

قصده الوطنيون لالستشارة  وتونس ه والناصح الذ  حسب حسا ، الشخص الذ 
  واالستنارة.

ة في  حتى المرء يتساءل ع مسيرة منظمة التحرر الفلسطين ، وهو يتت
انت هذه المسيرة تبدأأكثر من ثالثين ع انت تستمر امًا: هل  ، لوال رجل  ، وهل 

انت المسيرة تحتف بزخمها ؟ وهل  ، وتتحول إلى ثورة  واحد اسمه أحمد الشقير
ة واإل حسب حسابها رة والمال م المؤسسات اإلدارة والعس ة، وتق ة والثقاف  عالم

ة الشقير لهذه المؤسسات لسنوات عدة و  احترامه الستقاللها وتوفير ، لوال رعا
ن من العطـاء؟ و  ع التساؤالتنالمناخ الالزم لتتم ان من المعقول أن  تا ، هل 

ادة المنظمة اد ، وتتهاو  تنحرف ق ر للم م وللحقوق وللشعب ، وتتن ء وللق
ة انت معارضة  والقض ؟ وهل  ان زمام المنظمة ال يزال بيد أحمد الشقير ، لو 

ان االنحراف تظل مه عثرة وغارقة في وحول االنقسام والتلهي والعجز لو  لهلة وم
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، والميثاق الذ صاغه  الشقير على رأسها يدافع عن المنظمة التي أنشأها
؟ ا ام اإلح الي الهزمة وأ   والشعارات التي رفعها وظل يرفعها حتى في أحلك ل

بيرإثم  ضاً  ن حجم الشقير  اته ، أ تا م عري ، لعله أغزر زع ، 
اسة وخا فاً ونشراً  ضاحترف الس ضع عشرات من الكتب في  غمار النضال تأل  ،

ة تب في السيرة الذات  . ة، وتارخ فلسطين عقد ونصف العقد فق  ، وتـارخ القض

تاب  ة. حسبي أن أشير هنا إلى  اسة والقانون واإلعالم والوحدة والعرو ، وفي الس
ة) اعتقد أنه واحد من أفضل واحد هو (أرعون عامًا في الح ة والدول اة العر

ة في فن السيرة.    الكتب العر

رجل مثقف بيرًا  ان حجم الشقير  صول  ذلك  ، قار نهم يجول و
ع متعددة ة خاصة ضخمة وفي مواض ت ، تترا في جوهرها أمام عينه  في م
ذلك للعين المجردة انت ال تبدو  أنه الفاحصة وان  اعدة ، وتظهر  ع مت ا مواض

انت هذه المطالعات الواسعة تتضح في  لها انسان مثقف واحد و طالعها  وقلما 
ة  ة موضوع انت جلساته ندوات علم راته و اته ومذ تا مناقشاته وأحاديثه وفي 

  ساتذة الجامعات وأهل العلم عمومًا.أوهادئة مثلما هي جلسات 

ات واتخذت ثقافته الواسعة مسلكين سار فيهما  قبل أن ينصرف للمسؤول
ا في األمم  ة والسورة ومندو ومتين السعود ة ( في خدمة الح ة الرسم اس الس

ة أمينًا عامًا مساعدًا  ، وفي منظمة التحرر  المتحدة وفي جامعة الدول العر
ان ذلك في فلسطين  ة) وهما المحاماه والصحافة. و ساً للجنة التنفيذ ة رئ الفلسطين

محاممنذ العش اتب صحافي رنات حتى أواخر األرعينات  ان الشقير  ، و  ،
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قف في مقدمة المحامين مع مغنم مغنم  ,وحنا عصفور ,من األشهر في فلسطين. 
حي الخضرا  تن وعبد اللطيف صالح,وص قف في  ، وحنا صالح وهنر  ، و

تّ  وسف حنامقدمة  م الشنطي و ولس شحادة  ,اب المقالة مع إبراه وأميل ,و
.   الغور

ة العام  ثم سلك ، طرقًا ثالثًا  1948، منذ منتصف األرعينات حتى ن
حنّ  ضًا وظل  ه أ ه وظل أثره واضحاً  برز ف ة ، وهو مجال اإل إل عالم للقض

ة ة التي  الفلسطين اتب العر ان الشقير السند األقو لموسى العلمي والم ، ف
ة الفل عرج أنشأها العلمي للدعوة للقض ورك. وحينما  ة في القدس ولندن ونيو سطين

ة ح مؤرخ القض اتب يجـد أمامه التجرة الصح ة على موضوع هذه الم ة الفلسطين
ة والتخطاألولى في اعتماد الموضوعيـة والعلم في الد اسي عوة للقض  الس

الدعواإلعالم الخارجـي فوا أمام وة ووضعـوا الدراسات ووق. ولعل أولئك الذين قامـوا 
ة والمحافل الدوليـة الصحافة ، أنجزوا ما عجز عن  ، والشقير على رأسهم األجنب

اسنجازه المئات مـإ   ة األخيرة. يين الفلسطينيين في الخمسين سنـن المثقفين والس

ر اليوم في مرور  ة الرجل الذ نتذ هذه مجرد مالمح وجوانب من أهم
ه. ا   خمسة عشر عامًا على غ

ة في العالقة الحرجة لكن أهم  ان صاحب رؤ مآثر الرجل الكبير أنه 
ة بين الحس الفلسطيني والمح العري ة العر ة والقوم ة الفلسطين  ، بين الوطن

انه عد العري لقضيته ونضاله و ة اإلنسان الفلسطيني وال ، من  ، بين مسؤول
ان (الميثاق) وهو دستور النضال الفلسطيني منذ  ا  1964هنا  ، ميثاقًا وطن



  

-159-  

ا ا عر ًا وقوم ة في مطلب واحد. فجعل الح  فلسطين ة والعر ، صهر الفلسطين
ا ًا فلسطين ًا مثلما جعل الح العري واج ًا عرـ نا نتلمس  الفلسطـيني واج ، وما 

فصل بين العمل الوطني  عد الشقير من  أت  ا وخطورتها لو لم  ة هذه الرؤ أهم
ة دخيلة  والعمل القومي م حاول أن يخن النضال الفلسطيني العري بإقل ، ف

نفرهم منها هدامة ة و عد العرب عن المسألة الفلسطين سعى ألن ي ، حتى قام  ، و
ة من الحقد والعداء. ة ذو أرض ة والعرو ة شرخ بين الفلسطين   في النها

اسي في العهد الشقير من نغم القطرة ان لقد خال الخطاب الس  ، 
ان الشهداء العرب شهداء فلسطين. واتسع  ، شهداء للعرب شهداء فلسطين ، و

أسره شمل الوطن العري  ، وانتعش الضمير العري  بذلك حيز العمل الفلسطيني ل
الهمّ  ه بدون اكتراث إلى أ قطر عري انتمى  ليتحسس  الفلسطيني همًا خاًصا 

  صاحب ذلك الضمير.

ام الشقي تبدد. حتى  ر حلم جميل عشناه أ ضعف و ، ولكنه سرعاً ما بدأ 
عض العمل الرسمي الفلسطيني اآلن ح  ، ومنذ اتفاقات أوسلو وواشنطن  أص

رانًا للنضال المشترك والقاهرة ، وهو ما  ، تآمرا على العرب وطعنا في الظهر ون
حقوق  ح الشعب الفلسطيني و عض المسؤولين العرب  ضا في تفر  أسهم أ

هم  ة على حد سواءشعو ادات  الوطن ة مع ق ة الفلسطين ادة الرسم ، والتقت الق
ة أخر في جبهة واحدة تخدم (إسرائيل) وتسهل عليها قضم األ راضي عر

ة في فلسطين وفي مختلف أرجاء الوطن العري.    والحقوق العر
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ات عمل قطر   ان أحمد الشقير مثال القومي العري في تسلمه مسؤول

عد موازاة نضاله  ، ف ا وتونس والجزائر والمغرب  أن عمل من أجل استقالل ليب
أمانة ضاهت خدماته  الفلسطيني ة  ة السورة والسعود عد أن خدم الدبلوماس ، و
ة مة الفلسطين حوثا ودراسات ق تب فيها  ة (و في الدقة  ، دعا إلى الوحدة العر

ان ا لفلسطيني الذ أرسى قواعده في والتشديد ذاتيهما اللذين عمل فيهما للك
مجرد خطوة ال بد منها نحو الوحدة الشاملة)1964 ان  ،  . فعالج موضوع الك

ه.  ة شع ان وحما اج ضرور لتحرر الك س   ونظر إلى الوحدة 

ة  ة إ يزد في ضرورة وأهم ستح من درس وعنا عطاء أحمد الشقير ما 
ه م عل ح اته و  أن من سوء ح الرجل أن جيله لم  تا قدر ما أمن خالل  فعاله 

ه من خالل أعين األ م عل امهم، و أقالمهم و أعداء و ح كاد أقول دسائسهم أح
ع وتخرصاتهم وٕاشاعتهم. والشقير  علم الجم ما  ، أحد اثنين نالهما الطعن  ، 

م  ، الصهيوني واالستعمار  والتجرح الظالم المعاد ، أكثر مما نال ذلك أ زع
  الناصر.  رما عري آخر غير جمال عبدفلسطيني و 

التمل أو المنا هذا  ةإ،  معينة ابراز نواحٍ  حتى ال يوحي  ، من  يجاب
ة عض السلب ،ومن أجل أن  سيرة أحمد الشقير على حساب أمور ونواح فيها 

ون صادقين في دعوتنا إلى دراسة الرجل دراسة معمقة وشاملة منصفة  ن
ة تتم إال بتقصي التقصيرات أو الثغرات أو األخطاء ، وهي دراسة ال وموضوع

له  نجازات والعطاءات والخدمات والفضائلمثلما تتقصى اإل ، من أجل ذلك 
 ، عند اتهامات ثالثة طالما وجهها اآلخرون إلى أحمد الشقير  ، متعمداً  أتوقف

السر عضهم لتبرر  ، في العلن أو  عضهم من أجلها أو استغلها  ، وعارضه 
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م صورته ، أو وجد فيها آخرون سبيال سهالً إل عارضته لهم زه أو تحط ضعاف مر
ادة للجلوس عليها. أو رما إل رسي الق   زاحته عن 

 ( الرأ ة (إلى حدود االستبداد  الفرد وتتلخص االتهامات الثالثة 
ة) ة (إلى حدود الالعقالن   ، والتصلب والتشدد (إلى حدود التحجر). والغوغائ

ح.  لكنه ال يجوز أبدأ  ل من التهم الثالث صح أن شيئاً من  االعتراف 
عض ظروفها وآثار  ، ونمشي أن نطل هذه االتهامات ، دون أن نتوقف عند 

  تلك الظروف. 

ًا) في الكثير من تصرفاته وقراراته نعم ان أحمد الشقير (فرد ، ولكن  ، 
حجر) . دلوني  ان منا بال خطيئة فيرمه أوال  م أو المسؤول (من  على ذلك الزع

ا  الفلسطيني أو العري في المئة سنة األخيرة الذ تعامل مع الناس ومع القضا
ة. مقراط   بد

سأل سأل و ستنير برأ أصحاب الرأ  من هو ذاك الذ  ستشير و ، و
أمور عامة؟   قبل أن يبت 

ت ، أنه أول قائد فلسطيني مسؤول يبني مؤسسا ، الفرد في الشقير 
حميها من  حترم استقاللها و شرة و ة وال القدرات المال عززها  للعمل الفلسطيني و

اسة والسلطة والفصائل ة  تدخالت أهل الس رة والمال ، وذلك على الصعد العس
ة واإلدارة ة والمدن ة واإلعالم عد  والثقاف حصل قبل الشقير وال  ، وهذا ما لم 
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. بل  عدإالشقير ه أن سحبت عن هذه المؤسسات استقالليتها ن الذ حصل 
ات منها وعطلت نشاطاتها.   وهرب أصحاب الكفا

في الشقير  ة في  ، الفرد و ، أنه مد يده إلى أكثر الجماعات الفلسطين
ة وتعاون معها لفترة ما مًا وقدرة ونظافة ومصداق ، انقطع التعاون  ذلك الوقت تنظ

ات لد الطرفين.عدها لسوء الثقة بين الطرفين واأل   خطاء وأنان

في الشقير  ، أنه احترم المجلس الوطني الفلسطيني أكثر من  ، ثالثا و
ام هذا المجلس. واحترم  أ مسؤول آخر في السنوات الثالثين التي مضت على ق

منتهى اإلخالص والصدق.  د بهاقراراته وتقيّ    ، وخدم ميثاقه 

ة) أحمد الشقير فأنا أنظ الجماهير. أما (غوغائ ة عالقاته  ر اليها من زاو
اشرة الجماهير م ات ، قافزا فوق األ فقد فضل أن يتصل  حزاب والمنظمات والجمع

تواصل معها بدون حواجز وال قيود واالتحادات وغيرها اشرة. و ان يخاطبها م  ، 

سهولة. من هنا نشأ عنده الخطاب  حاول أن يتكلم اللغة التي تفهم وتستوعب  ، و
ة وقلما تحدث إليها بهدوء العالم ا المشاعر الملته لحماسي العاطفي المشحون 

ة الفيلسوف ر وجدل ة المف تقن  وعقالن ة و ان يهو الخطا ، مع اإلشارة إلى أنه 
ان سيّ  ات وأواخر فنها حتى  د المنابر في فلسطين في ما بين مطلع األرعين

ان قادرا على ذلك اتالستين ان رصيده الثقافي والعلمي  ، علمًا أنه  لو أراد. فقد 
رة. لكنه  اسي الجماهير إلى مستو المحاضرة الف ه الس في ألن يرتقى بخطا

ثيرون في العالم عه قادة جماهيرون  فعل ذلك عن قصد. وهو سلوك ات ،  لم 
ة ام االنتفاضات الشعب ان وخاصة في عهد الثورات وأ  ، مع اإلشارة هنا إلى أنه 
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اسي ه الس ذب في المعلومات  صادقًا في مضمون خطا الغ وال  ن ي ، ولم 
ة.  ة والنبرة الصوت الغ في اللهجة الحماس ان ي   والحقائ وٕان 

فرادًا وجماعات أ،  ، في عالقاته مع اآلخرن أما الشقير (المتصلب)
ومات ة وفصائل وح هو ، و  ، فال أحسب أنها انبثقت عن ضعف في الدبلوماس

سيد الدبلوماسيين الفلسطينيين وٕامامهم في األرعينات والخمسينات والستينات، بل 
ة ورسوخ في تبني األ هداف وعناد في الدفاع عنها، عن أمانة في حمل المسؤول

ة فأنا أزعم أن الشقير  اعاته وتجاره الفرد عض انط عمم  ،  وٕاذا جاز للمرء أن 
العناد والتصلب ة الجدل  ان مرنا وسهل التعامل، إنما  المتهم   ان يتقن عمل ، و

حاث التي امتدت خبرتي  قناع أو االقتناعومحاولة اإل ز األ ، في عالقاته مع مر
ب مرة واحدة في رأ تمسك ، أنه لم يتصلّ  ، هنا معه فيها عشرن شهرًا، وأشهد

عارضه ستمع إلى رأ  ل مناقشة بيننا ه ورفض أن  انت  ا ـثر م، وما أك ، و
الرأ الذ اقتنع  قناع الواحد لآلخرإ، تنتهي ب جر من مناقشات ، والتزام اآلخر 

ل. عد جدل طو   ه 

اسي فلسطيني خاض غمار التعامل  م س ثم علينا أال ننسى أن ما من زع
ة، عبر المؤتمرات واللجان والمجالس األ الدبلوماسي ة والدول ، وأتقن فنه  جنب

 1929، أ منذ أعقاب انتفاضة (البراق)  طيلة أرعين سنةمثلما فعل الشقير 
ًا أعظم في  1967إلى اعتزاله النشا الرسمي أواخر  ان الشقير قاسمًا مشتر  ،

عد للوفود ل اإل ة: هو الذ  ة على المحافل الدول ة الفلسطين طالالت الوطن
ة أوراقها ة والعر دا الفلسطين قدم الدراسات و ناقش ، وهو الذ  فع عنها و
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حاور. مستفيدًا من خبرة في القانون الدولي واطّ  الع على المواثي والقرارات و
ه ومنطقه وحيله.إ والتعهدات و  ليزة وفهم لعقل المستعمر وأسالي   تقان اللغة االن

ة، ونحترق بنيرانهاإ ة االستسالم  ننا اليوم، ونحن نقف أمام جرمة التسو

ة ، وتحترق معنا حقوق الش رامته ونضاله ومسيرته وأهدافه الوطن عب الفلسطيني و
ة ًا بثوابت تنازل عنها من خلفه تنازال  والقوم ة الشقير وعناده تمس ، نجد صال
صا ة وذلك العناد رخ التالي ، ونجد في تلك الصال مة نفتقدها وفضيلة  ،  ، ش

. عد أحمد الشقير   تغيب عن صانعي قرار مصيرنا من 

نا  الي الظلماء نفتقدوٕاذا  ، فاألحر بنا أن ننصفه في  البدر في هذه الل
ه ا اته. غ   ، وقد ظلمناه في ح
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ر س منظمة التحر *دور الشقير في تأس
  

  

  خالد الفاهوم

ة أود أن  ة للدفاع  أتقدمفي البدا ر لألخوة في اللجنة الفلسطين التقدير والش
ال ة الهتمامها  ستحقه عـن الثقافة الوطن ما  مه  حفا على التراث وترسيخه وتقد

ة فلسطين  ال القادمة، ألن الصراع العري الصهيوني وجوهره قض ة لألج من عنا
س صراعا على حدود بل صراع على الوجود ستمر إلى أن يزول االحتالل  ل ، وس

ة الشرسة.   وتندحر الهجمة الصهيون

ة من أكثر  العمل الفلسطيني في فترة  ازاتإنجلكن منظمة التحرر الفلسطين
ة عام رنا م.ت.ف وأهميتها  ,1948عد الن ة  وٕانجازاتهاوٕاذا ذ في تجسيد الشخص

ة واالحتالل  ة العرقة نقضًا للصهيون ع إال أن نتكلم  وٕاسرائيلالفلسطين فال نستط
اني أجهزتها المختلفة ، وعلى  عـن األستاذ أحمد الشقير مؤسس هذه المنظمة و

ش التحرر الفلسطيني والصندوق القومي. وسأحصر رأس ة وج ها اللجنة التنفيذ
اتب  المي في هذا المجال عن األستاذ الشقير في فلسطين ورئاسته للم

ة ة في واشنطن والقدس في  اإلعالم وتمثيله ألكثر من دولة  األرعيناتالعر
ة  ة في المؤتمرات الدول اندونج الذ عقد في  المتحدة ومنها مؤتمر واألممعر

                                                           
ة للدفاع عـن الثقافة * ة اللجنة الفلسطين  . 3/4/1995  ،دمش ،الوطن
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ا في الخمسينات س ان الشقير عضوًا في الوفد العري السور  أندون ،  ، حيث 
ما مثّ  المتحدة األمموفي  وزر دولة لشؤون ،  ة  ، وقد  المتحدة األممل السعود

ا والمغرب  ا أفرق ا العرب واستقاللهم وخاصة قضا دافع وهو بهذه الصفة عن قضا
ا  آخرًا الثورة الجزائرة الكبر وحتى التحاقه بجامعة  سأخيرا ولو وتونس وليب

سه م. ت.ف. ة وتأس   الدول العر

  أيها األخوة....

ة  إنشاءمنذ أن تم  سها الدول العر ة التي شارك في تأس جامعة الدول العر
ه المستقلة وهي مصر ة ، لبنان ، سورا ، العراق المستقلة أو ش من ، السعود  ، ال

ع المؤسسة لها تمثيل فلسطين الواقعة تحت األردن ، . قررت الجامعة والدول الس
ة  االنتداب البرطاني ة وذلك تأكيدًا من الدول العر ممثل في الجامعة العر  ،

ة فلسطين وعدم االعتراف بوعد بلفور ة  على عرو طان ، ورفض الغزوة االست
انت تهدد مصير الشعب العر  ة التي  ل الصهيون انت تش ما  ي الفلسطيني 
ة ضد أقطار  ة الصهيون ةأرأس الحرة التوسع قيت فلسطين  ، وقد متنا العر

ة  عد ن ة  حيث تشرد أكثر من نصف الشعب  1948ممثلة بجامعة الدول العر
م فلسطين الصادر عن  األقطارالفلسطيني في   األممالمجاورة نتيجة لقرار تقس

ان اإلسرائيليواحتالل معظم فلسطين من قبل العدو ،  1947المتحدة عام  ، و
شغل في  ان  اشا الذ  ممثل فلسطين في الخمسينات  المرحوم أحمد حلمي 
محاولة  ة  عد الن ومة عموم فلسطين، والتي قامت  س ح نفس الوقت منصب رئ

ادة النضال الفلسطيني ة وق ة الفلسطين قي المغفور له للحفا على الشخص  ، و
ة حتى انتقاله  شغل منصب ممثل فلسطين في الجامعة العر اشا  أحمد حلمي 
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ار  ذلك شغر منصب ممثل فلسطين، ووقع اخت إلى جوار ره في أوائل الستينات و
ون ممثًال لفلسطين .   الجامعة على المرحوم الشقير ل

ــعود في  ــغل منصــــب وزر الدولة الســ شــ ــقير قبل ذلك  ان األســــتاذ الشــ و
ـــير عبد  مماأل ادة المشــ ق من،  ة في ال المتحدة وفي تلك الفترة قامت الثورة الوطن

ادة جمال عبد الناصر إلى جانب الثورة بينما وقفت  هللا السالل، ق ووقفت مصر 
عد أن قرر  من،  ــــلح في ال ـــدام مســ ــــرس وصـــ ـــدها، وحدث قتال شــ ــ ة ضـ ـــعود الســـ

افة  قطاعات من  من  ثر إالمصرة، وعلى  لحةاألسالمرحوم عبد الناصر مد ال
ــل بن عبد األميرذلك طلب  صــــ ـــتاذ  ف ــ ة من  األسـ ــعود ــ ة الســ العزز وزر خارج

و إلى مجلس  ــ م شــ ــبب  األمنالشــــقير تقد ســ ـــالضــــد مصــــر  قواتها إلى  إرسـ
من و ضــد عبد الناصــر،  ال م مثل هذه الشــ ، لكن الشــقير رفض بإصــرار تقد

  ء إلى مصر.المتحدة، فجا األمملذلك تمت إقالته من 

ل  إسرائيلأعلنت  1964وفي عام  ل نهر األردن مما ش عزمها على تحو
مًا على  ة المجاورة وقد يؤد إلى تهديد استقاللها  األقطارخطرًا جس العر
اهها في ذلك الوقت  وأعظمهم وأقواهم، فدعى أكبر القادة العرب  وحرمانها من م

س المرحوم جمال عبد الناصر إلى عقد  مؤتمر قمة عري حضره ملوك الرئ
ة لمواجهة الخطر الصهيوني ة فلسطين  ورؤساء الدول العر ار أن قض اعت  ،

ة  ة هي مسؤول طان عًا ورد الغزوة االست ة العرب جم ة  األمةهي قض العر
  جمعاء.
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ان األول  13/1/1964وعقد مؤتمر القمة العري األول في  في القاهرة و
ان آخرها مؤتمر القمة العري الذ عقد في القاهرة  في سلسلة من المؤتمرات

ت، وفي مؤتمر القمة  1990عام  قرر  األوللمعالجة االحتالل العراقي في الكو
ان الفلسطيني إنشاءالملوك والرؤساء العمل على  ردّ  الك على التحد  ، 

ب  أبناء  ة وتذو ة الفلسطين الصهيوني الذ عمل جاهدًا على طمس الشخص
سطين في أماكن الشتات وصدر عن مؤتمر القمة األول قرار بتكليف السيد فل

السعي  ة  ان الفلسطيني  إلنشاءأحمد الشقير ممثل فلسطين في الجامعة العر الك
مة والعودة بنتيجة اتصاالته ودراساته إلى مؤتمر القمة  على خير القواعد السل

ة واتصل  ةوقد قام المرحوم الشقير بجول العري الثاني. ، زار خاللها الدول العر
.م.ت.ف.ثم اختار ـل األساسيأبناء فلسطين ووضع مشروع  الميثاق والنظام 

فة للفلسطينيين وقامـت هذه اللجان  ة المض ع البالد العر لجانًا تحضيرة في جم
أسماء  أبناء فلسطين في أماكن تواجدهم وتجمعاتهم وتحضير قوائم  االتصال 

ا أطل عليها المرشحي ما  اختار الشقير لجنة عل ة المجلس الوطني،  ن لعضو
ة المؤتمر الفلسطيني  اسم لجنة التنسي قامت بتنسي أسماء المرشحين لعضو

ان والنواب والوزراء ورؤساء  تاألول وأعد أسمائهم ومنهم األع ة  قائمة نهائ
ة الها ة  في المملكة األردن ات والمجالس القرو ة، ورجال الدين، البلد شم

ادلة والمهندسون وأساتذة الجامعات، وممثلو اتحاد  اء  والص والمحامون واألط
الطالب وأعضاء المجلس التشرعي في قطاع غزة، والفلسطينيون العاملون في 

اوالمغترون في  سورا ولبنان ومصر، والعائدون في  ،، وممثلو العمال أمير
حيث جاء تمثيل ال مات،  ان ألبناء فلسطين مؤتمر األول شامال قدر اإلالمخ م

  حيثما وجدوا. 
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س الواقع في  اح يوم الخم التأم عقد المؤتمر األول  28/5/1964وفي ص
، وقد شهد المؤتمر وافتتحه الملك حسين ووفود ممثلي العديد من الدول  في القدس

ة (تونس ت، ا ، مصر ، العراق ، سورا ، السودان ، الجزائر العر ،  ، لبنان لكو
ا من). ، المغرب ليب   ، ال

ه مستقبل  ًا شامال في هذا المؤتمر حدد ف وقد ألقى األستاذ الشقير خطا
: ما يلي مقتطفات من خطاب الشقير ام منظمة التحرر وف ان الفلسطيني وق   الك

في هذا اليوم التارخي، وفي مدينة القدس الخالدة، يجتمع شـــعب فلســـطين  "
ـــــطين، وٕاننا إذ نعقد هذا المؤتمر الوطني، تطالعنا معانِ  ألول مرة ــ ارثة فلســ  عد 

ــــحةٌ  ارزةٌ  ــ ــ عد واضـ عامًا من عمر  16، وأكبر هذه المعاني أننا نجتمع ألول مرة 
ــتعمار  الكارثة، ة واالســـ ــهيون ــل القو الصـــ اســـ ــعب ال ــى هذا الشـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ فقد تألبت عل

ــفت على إخراجنعلى أرضــنا وتحال إســرائيلفأقامت   ، مجتمعة متســاندة ــ ــــ ـــــ ـــ ا من ـ
ـــذا الشعب ل ــ ــــ ــ ــوطننا وهي تحسب أن هـ ــ ــــ ــ علن  ن يجتمع أبداً ــ ، ولكن مؤتمرنا هذا 

ـــــطين  ــ ــرها أننا نحن أهل فلســ ــ أســـــ ا  ــــــحابهاللدن ــــرعيين قد  التقينا وأصـــ ، وقد  الشـــــ
  اجتمعنا على تحرر فلسطين. 

ان فلسطين أتحدثوٕاني إذ  قة مفجعة عن  ، لقد تداولنا  ، أجدني أمام حق
ان الفلسطيني) سنوات عديدة هذا اة  التعبير (الك ، إنه تعبير غرب على الح

ة والدوليـة عرف  ، ال ساب له في تارخ األمم ، إنه تعبير جديد العر ، لم 
اسمـهخ تار ،العراقـالس انـالكي,الكفـاح العري شيئًا  ،المصر ،  ي الجزائر ـور

ل  ةولكن فلسطين فردة الكارثة وحيدة الفاجع ، وواضح أن السبب في ذلك أن 
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قيت مستقرة في وطنها تكافح في أرضها لكن  االستعمار  الشعوب التي ابتليت 
ح ال بد   ارهـ، وأخرج من دي شعب فلسطين قد اقتلع من وطنه انه فأص وهدم 

ة اته القوم ستأنف ح انًا ل نهض بدوره الكامل في   له من أن يبني لنفسه  و
  تقرر مصيره.تحرر وطنه و 

أقول هذا ألن الشعب الفلسطيني منذ أن حلت الكارثة بوطنه قد أفلت الزمام 
ة ة والوطن اته القوم مارس مسئول عد  انت الحاجة ملحة في  من يده ولم  ، لذلك 

ان الفلسطيني قـوم الك املة أمام الشعب الفلسطيني  أن  أ الفرصة  ، وأن تته
ة في تح عاته الوطن   رر وطنه.لينهض بت

م ان الفلسطيني في مشروعين: األول  وٕان ل العام للك لتجدون أيها اإلخوة اله
، وهما مطروحان أمام  لمنظمة التحرر األساسي، والثاني النظام  الميثاق القومي

،  ، إنهما مطروحان للقبول والرفض ، والتعديل والتبديل المؤتمر للدرس والمناقشة
ة فلسطين هي ملك ، هو صاحب الكلمة األولى واألخيرة  شعب فلسطين فإن قض

ة فلسطين.    شأن قض

ة فإن هناك أمرا ثابتا ال انت البدا ائنة ما  ه الشك ولكن  ، ذلك أن  يرقى إل
ه شعب فلسطين ان الفلسطيني يجب أن يبن قة صارخة يجب أن  الك ، وهناك حق

النا ون قو ال تغيب عن  ان الفلسطيني ال  قوة التعابير التي ، أن الك ًا وثورًا 
تبها وال بثورة الشعارات التي نرفعها اإل ن اً وثوراً  ون قو انات الثورة ، ولكنه  م

ة تحت تصرف الشعب الفلسطيني ، وهنا يبرز جسد  التي تضعها الدول العر
ان وروحه ان الفلسطيني فلسطيني وعري ، يبرز فعله وضميره الك أن الك  ،  ،
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صراحة أننا نحن أهل فلسطين سنرفض السير في أ وهنا  البد لي أن أعلن 
ة ، فقد سئم شعب فلسطين طر إال طر الكفاح والسالح  ، ومعه األمة العر

َّ  فذ، القرارات التي ال تنَّ    .، والتصرحات التي ال تطب

اسل أعلن من مؤتمرنا هذا أنه يجب أن يجنَّ  واحد من هذا الشعب ال  دوٕانني 
ان القادر على حمل السالح ة  ، وهذا هو جوهر الك ان من الناح ، وٕاذا خال الك

الم المًا في  ان  رة  ان".  العس انا من غير    ، و

وتوزع أعضاء المؤتمر إلى لجان وصدر العديد من القرارات في شتى 
ة ة والمال اس ة،  المجاالت الس رة واإلعالم ما يلي قرارات ا والعس لمؤتمر ، وف

  الخاصة:

النص التالي: -أ ام. م.ت.ف. وذلك    إعالن ق

ح الشعب العري الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين إ(        مانا 
ة ة معر منه، وعزمه وٕاصراره على  بـالمغتص تحررالجزء وتأكيدًا لحتم

انه الثور الفعال ة إ ، وتعبئة طاقاته و  إبراز  اناته وقواه الماد م
قاً إلوالعس ة ، وتحق ة رة والروح مه على خوض معر رادة شعبنا وتصم

عد االتكال  عة مقاتلة فعالة للزحف المقدس.. نعلـن  تحرر وطنه، طل
مدينة القدس في  اسم المؤتمر الفلسطيني األول المنعقد  على هللا، 

ادة  معبئة لقو الشعب الفلسطيني  28/5/1964 ام م. ت. ف. ق ق
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ة  ه ،التحررلخوض معر ، وطرقًا  ودرعًا لحقوق شعب فلسطين وأمان
  للنصر.

ة. -ب   المصادقة على الميثاق القومي لمنظمة التحرر الفلسطين

ـــادقة على النظام  -ج  ــ ــ ــــيالمصـ ــاســــ ــــ ة للمجلس الوطني  األســ   والالئحة الداخل
  والصندوق القومي الفلسطيني.

ــــا للجنة التنف -د  ــــ ســ ــقير رئ ــ ــ ــ ــيد أحمد الشــ ــ ار انتخاب الســــــ فه اخت ة وتكل يذ
ة وعددهم    عضوا. 14أعضاء اللجنة التنفيذ

امل أعضائه المجلس الوطني األول لمنظمة التحرر  -هـــــ ح المؤتمر  ص
ة.   الفلسطين

ســًا لمجلس  -و الصــندوق القومي  إدارةانتخاب الســيد عبد المجيد شــومان رئ
ة.   وعضوًا في اللجنة التنفيذ

ر      ة العس رة  ةأما من الناح تائب عس يل  ، فقد قرر المؤتمر تش
ة قادرة وفعالة. تائب فدائ ة و   نظام

ـعد التـصدي علــى الق     ار أعضاء ض المؤتموّ ، ف راراتو اخت ر الشـقير 
ة  عد التشاور مع أعضاء  ، ةلمنظمة التحرر الفلسطين األولىاللجنة التنفيذ و

ة ع قرر الشقير تشالتجم أماكنف س الوطني فـي مختللالمج يل اللجنة التنفيذ
  األولى من األخوة: 
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  ةأبو غربهجت  -1
  د. حيدر عبد الشافي -2
  ستة بوأحامد  -3
  خالد الفاهوم -4
  د. قاسم الرماو  -5
غمور -6   عبد الخال 
  عبدالمجيد شومان -7
  د. وليد قمحاو  -8
  فالح الماضي -9

ادلة -10   قصي الع
  سكعبد الرحمن الس -11
  نقوال الدر -12
  فاروق الحسيني -13
ه المدني -14   اللواء وج

مــدينــة       ــة عــدة اجتمــاعــات في مقر المنظمــة  وقــد عقــدت اللجنــة التنفيــذ
ما يلي:   القدس وقام الشقير بتوزع العمل على أعضائها 

رة من األ -1 ه المدنياللجنة العس ة خوة: وج ، قصي  ، بهجت أبو غر
ادلة.   الع
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م الشعبي من األ -2 ،  ، حيدر عبدالشافي خوة: حامد أبو ستةلجنة التنظ
. غمور ووليد قمحاو   عبد الخال 

ة -3 ة للشؤون الخارج اس سًا للدائرة الس   خالد الفاهوم: رئ
ة :فاروق الحسيني -4   ممثل لفلسطين في الجامعة العر
  للسر أمينا :فالح الماضي -5
سًا للد:قاسم الرماو  -6 ة.رئ ة للشئون العر اس   ائرة الس
سك  -7 س:عبد الرحمن الس ًا للرئ   نائ
سًا للصندوق القومي  :عبد المجيد شومان -8   رئ
سا لدائرة :نقوال الدر  -9   .األعالمرئ

ة تم انتقاؤهم من األردن ر أن أعضاء اللجنة التنفيذ الذ ،  ومن الجدير 
ان للمرحوم ، وغزة ، مصر ، لبنان سورا ام  األبرزالشقير الدور  ، و في ق

ة في المجلس بير في  المجلس الوطني األول واللجنة التنفيذ ان له أثر  ما   ،
عها.  اغة قرارات المؤتمر جم   ص

، في  انعقد مؤتمر القمة العري الثاني 1964وفي الخامس من أيلول 
ندرة ا الهامة وفي م اإلس ان على جدول أعماله عدد من القضا ان ، و قدمتها الك

ة الموحدة. وقد قدم الشقير إلى المؤتمر تقررا عن أعمال  ادة العر الفلسطيني والق
يله ممثًال لشعب فلسطين منظمة التحرر  المؤتمر األول وتش ًا االعتراف  ، وطال

ة ة ولجنتها التنفيذ المال والسالح الفلسطين ن من إدارة شؤون  ، ودعمها  ، لتتم
ن المنظمة من ي، ومن أجل تم طيني وتمثيلـه في شتى المحافلالشعب الفلس
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ة الموحدة ادة العر التنسي مع الق رة المسلحة  يل الكتائب العس ، وما  تش
ه ذلك من دعم مالي.   يتطل

ار الخطّ  هفقد أكد السيد الشقير في تقرر  ة أن اخت ة الثان ي إلى القمة العر
ة لقي ا احًا عامًا من قبل األأعضاء اللجنة التنفيذ ة.رت   وسا الفلسطين

ات التي واجهت وال بد لنا من اإل عض الصعو شارة في هذا الصدد إلى 
ن الشقير بجرأته ومهارت ة، والتي تم ،  ه في النقاشـالشقير في القمة العر

س عبد الناصر له   ، من التغلب عليها وأهمها: ودعم الرئ

ة لإلعالن عن ق -1     ة إلى أن النس عض الوفود  العر ام م.ت.ف. أشارت 
لف السيد الشقير  مؤتمر االتصاالت مع أبناء  بإجراءالقمة األول 

ما يتعل  ة  ومات العر ان الفلسطيني على أن  بإنشاءفلسطين والح الك
ًا في  ة  لتقرر ما تراه مناس ة الثان عود بنتائج اتصاالته إلى القمة العر

ات  ، هذ الشأن ة أن الشقير قد تجاوز الصالح رت هذه الوفود العر وذ
ام  الممنوحة له عندما وجه الدعوة النعقاد المؤتمر األول وعندما أعلن ق

ة.   م.ت.ف. دون الرجوع إلى القمة العر

ة إال أن الشقير       وقد أثار هذا األمر جداالً ونقاشاً حاداً داخل القمة العر
ام م.ت.ف. إنما هو من اختصاص أكد للمؤتمر أن إ ان الفلسطيني وق نشاء الك

  الشعب الفلسطيني.

ة  -2     ش التحرر إلنشاءالنس   الفلسطيني: ج
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ة    عض القادة العرب اعتراضهم على إنشاء قوات مسلحة فلسطين أبد 
ادة قرار عري حول  ذات استقالل وق بيرة للخروج  ،وقد بذل الشقير جهودًا 

ر  الموضوع ان  العس ، ألن المؤتمر الفلسطيني أكد على ذلك واعتبر الك
انًا هزال مرفوضاً  ، وقد ساعد الشقير في هذا  الفلسطيني بدون قوات مسلحة 

ل خاص وفود مصر وسورا والعراق التي أعلنت  ش ة و الصدد عدة وفود عر
ة مسلحة وأبدت استعدادها للسماح ل ام قوات فلسطين ق العمل ترحيبها  هذه القوات 

قوات مسلحة من أبناء فلسطين على األرض  إنشاء، ولذلك تقرر  على أراضيها
، ومنعًا  المصرة وفي قطاع غزة وفي القطر العري السور وفي العراق

قوم تعاون  ة واف الشقير على أن  عض الدول العر ات التي أثارتها  للحساس
ة الموحدة ادة العر ات وتنسي مع الق ح والعمل يل والتدرب والتسل ،  في التش

ش  ة بدال من ج تائب فلسطين اسم  يل  ون التش ضًا على أن  ما واف أ
  التحرر الفلسطيني.

ة للدعم المالي: -3        النس

ة نفقات     ًا لتغط م  مبلغ مليون دينار أردني سنو واف المؤتمر على تقد
ة إنشاء ة ، وم القوات الفلسطين بلغ مليون دينار أردني آخر للمساعدة على تغط

اشرة للصندوق القومي. رة يدفع م   نفقات م.ت.ف. غير العس

ة برئاسة   ة الثاني عقدت اللجنة التنفيذ عد اختتام مؤتمر القمة العر و
ه  ما  أسسالمرحوم الشقير اجتماعًا في القاهرة وضعت ف الدوائر في م.ت.ف. 
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عد عض بلدان  افتتحت اللجنة  ة و اتب المنظمة في عواصم الدول العر ذلك م
ا. ا وآس ات المتحدة والصين وأفرق ا والوال   أورو

ةمحطة  بإنشاءما قامت المنظمة    اسم م.ت.ف. في القاهرة  إذاع تنط 
اسم "صوت فلسطين ـ  صوت منظمة التحرر  اإلذاعةوقد انطلقت هذه 

ة".   الفلسطين

ز ا أفي بيروت أنش حاثلمرحوم الشقير  مر ، وتم البدء  الفلسطيني األ
اسم  بإنشاء ة القوات العاملة في قطاع غزة ومصر  القوات المسلحة وتقرر تسم

اسم حطين عين جالوت ة.أ، وعلى  ، والعاملة في سورا  اسم القادس   رض العراق 

ن ينعقد من النظام األساسي التي تنص على أ 8وتنفيذًا لما ورد في المادة 
ل سنة سه مرة  ناء على الدعوة الموجهة  المجلس الوطني دوراً بدعوة من رئ ، و

س س  من الرئ ة في القاهرة  وقد افتتح رئ ، عقد المجلس الوطني دورته  الثان
ه  ة المتحدة جمال عبد الناصر المؤتمر بخطاب قومي أكد ف الجمهورة العر

ام م. ت. ف. ودعمه لها  احرصه على ق ان   افة. تاإلم

ة ، وفي ختام الجلسات قدم  واستعرض المجلس ما أنجزته اللجنة التنفيذ
لف الشقير ب يل إالمرحوم الشقير استقالته إلى المجلس الذ قبلها و عادة تش

ار أعضائها. ون له الح في اخت ة على أن    اللجنة التنفيذ

ة في عملها ة الثان عقد المجلس الوطني  حتى وقد استمرت اللجنة التنفيذ
في جو من التوتر الشديد  بين م.  20/5/1966دورته الثالثة في مدينة غزة في 
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سبب الحملة  ت.ف. واألردن ة،  ومة  اإلعالم انت دائرة بين م.ت.ف. وح التي 
ثيرة. اب    األردن ألس

 األساسيمن النظام  22طلب الشقير من المجلس الوطني تعديل المادة 
ارة قائال:  ة هزلة وع ة خاصة... بدا يل وحدات فلسطين "تبدأ هذه المادة بتش

تبت  م الموقر أن تعدل هذه المادة التي  نحيلة.. أما اليوم فإني اقترح على مجلس
ح المادة  لها في غزة، ونعدّ  ، وهو بلد عزز علينا في القدس  22، وأقترح أن تص

  على الوجه التالي:

شًا  " ش التحرر  من أبناء فلسطينتنشيء م.ت.ف. ج عرف بج  ،
ادة مستقلة الفلسطيني ة  ، له ق عة التحرر في معر ون طل ه القومي أن  ، واج
  التحرر".

ة أعمال الدورة الثالثة قدم الشقير استقالته نها لفه  و ، وقد قبلها المجلس و
يل اللجنة، ثم قام العدوان الصهيوني على فلسطين ع بإعادة تش ض البلدان ، و

ة المجاورة في  ة  5/6/1967العر ما هو معروف إلى احتالل الضفة الغر وأد 
ان ح أكثر  وغزة، والجوالن وسيناء، مما  له أكبر األثر على م.ت.ف. حيث أص

بير من أعضاء  من نصف الشعب الفلسطيني يرزح تحت االحتالل، ومنهم قسم 
يب ، وتصاعدت المقاومة  هذا المجلس المجلس الوطني مما أد إلى خلل في تر

ل علني ش افة جوانب المواجهة  ما نشأت   ، ضد االحتالل في الداخل ومن 
س فق أمنظمات عديدة للعمل الفدائي، و  ح هذا العمل ضد االحتالل أمال ل ص

ة واستقطب العمل الفدائي    العرب. أفئدةألبناء فلسطين بل ألبناء األمة العر
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ان من نتيجة ه ة  في الخرطوم و ذا العدوان الصهيوني أن عقدت القمة العر
عض 1967(أيلول /سبتمبر  ) وفي هذه القمة حصلت مشادات بين الشقير و

قة  القـادة العرب ، جاء إلى القاهرة المئات من  نه قبل العدوان اإلسرائيليأ، والحق
اء االت األن ي و عهم مقابلة  الصحفيين ومندو ، وسأله  الشقير ، وقد طلبوا جم

عد الحرب القادمة عودوا إلى  عضهم عن مصير اإلسرائيليين  ه ( ان جوا ، ف
  البلدان التي قدموا منها).

ض الملك  س الراحل عبد الناصر قد اقترح على الزعماء العرب تفو ان الرئ
أن ينط  و وواشنطن اسمهمحسين  عًا في زارته القادمة لكل من موس ،  جم

ة التحرك وواف المؤتمر لكن الش ف حدد  قرار  قير أصر على المؤتمر أن يخرج 
ون من ح العرب العمل على إزالة آثار العدوان ون  على أن  ، شرطة أن ال 

قرار الالءات الثالث.   هناك مفاوضة أو صلح أو اعتراف. وقد عرف هذا القرار 

ة  عض أعضاء اللجنة التنفيذ عد ، وطلبوا من  وتحرك  الشقير االستقالة 
سبب فتور الدعم العري  ة و ع األمة العر ح العمل الفدائي مهو جم أن اص

، ونتيجة لذلك قدم المرحوم الشقير استقالته إلى الشعب العري  للشقير 
سمبر عام انون األول/ د ة 1967الفلسطيني في  ،  ، واجتمعت اللجنة التنفيذ

ة حيى حمودةواختارت عضو اللجنة السيد  ا الن ة  سًا للجنة التنفيذ ون رئ  ، ل

ة  التعاون مع القو الفلسطين ه أنها ستعمل  انًا أعلنت ف ، وأصدرت اللجنة ب
ام مجلس وطني جديد ل ة ـالعاملة على ق ادة جماع .م. ت.ف. والتنسي على ق

ة ة مسئولة تعمل على تحقي الوحدة الوطن ر ، و  ، وتعبئة الجهود القوم تطو
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ع في تموز  أجهزة المنظمة ان أول مجلس  1968، وعقد المجلس الوطني الرا و
ة المقاومة.    تنضم له فصائل حر

  

  

  

  

  

  

  

  ..مساهمات الشقير في
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ة  ة والدول *المحافل العر
  

  

ماني                     أبو ماهر ال

ة الفلسطين رًا لألخوة أعضاء لجنة الدفاع عن الثقافة الوطن ة إلقامة هذه ش
ارز م العري الفلسطيني ال ر الخامسة عشرة لوفاة المرحوم الزع ،  الندوة في الذ

ة ة والقانون اس ، الذ  ، الكاتب والمؤرخ األستاذ أحمد الشقير  سيد المنابر الس
ة فلسطين اته للدفاع عن عرو ، وحقوق وحرة أبنائها في مواجهة أعداء  رس ح

ة: االستعمار و األمة ة أخر  الصهيون ا عر ة فلسطين وقضا ، والذ نقل قض
ة ة والمحافل الدول اسة  إلى الرحاب العالم ة والس ، داحضًا المزاعم الصهيون

ة. قة التارخ ة والسند القانوني والحق الحجة العلم   االستعمارة 

ة الوحدة العر مقراطي تحرر  لقد آمن الفقيد  ما  ، ، سبيًال لبناء مجتمع د
ة تحرر األرض المقدسة عد اإلسالمي في معر ال ، أولى القبلتين وثالث  آمن 

، حمل آالم الشعب وقضيته العادلة وراح يدافع عن الحقوق  الحرمين الشرفين
علي صوت الح والعدل عة و ة المض ل مناس ل ميدان وعند  ، وفوق  ، في 

مي  ل منبر عري أو غير عري   ، وعزم ال يلين. رال تفتبهمة ،  دولي أو، إقل

ع الذ عقد في  ـــا ـــطيني الســـ ـــرن، في المؤتمر الفلســـ ـــارك، وهو ابن العشـــ شـــ
صــدرها  1928القدس عام  ان  فة مرآة الشــرق، التي  صــفته مدير تحرر صــح

                                                           
ة * ة للدفاع عـن الثقافة الوطن  .1995 /4/ 3 ،دمش ،اللجنة الفلسطين
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ــــحاد ــــ ـــلة من المقاالت ةبولس شـ ــ ــ ــــلســ ــ ســـ ، ونقل وقائع المؤتمر، ودافع عن قراراته 
ة ــ التعبو ـــ ــــ ــــ ــــارك في العام نفسـ ــ ــ ــــ ان 1928ه (ما شــ ـــــ ــ ــ ــــ ات الشـ ) في مؤتمر جمع

ـــان في المؤتمرْ  ـــلمين، الـــذ عقـــد في القـــاهرة، و ــ ــ ــ ــــ ـــارزا يهـــاجم المسـ ـــًا  ن خطي
ومة  انت الح ــهاينة، الذين  دعو إلى مواجهة الغزاة الصــ االســــتعمار البرطاني و

ــــــي األميرة  ـــــطين، وتقدم لهم األراضـــ ــ ـــهل إدخالهم إلى فلســ ــــ ة تســ  إلقامةالبرطان
  قامة الوطن القومي لليهود.إا، تنفيذًا لوعد بلفور على طر دساكرهم عليه

ة فلسطين الذ قدّ  بإعدادساهم األستاذ أحمد الشقير  م للجنة ملف  قض
ة للتحقي  ومة البرطان ة التي انتدبتها الح ابالبرلمان  1929ة البراق عام ّ هَ  أس

اسم لجنة شو ح ق والمعروفة  ة، وقام بدور مسؤول في توض فلسطين وشرح  ض
ة المنحازة لليهود. اسة االستعمارة البرطان الس تها مندداً  د عرو   الوثائ التي تؤ

افا عام   1933شارك األستاذ الشقير في المؤتمر الوطني الذ عقد في 
ة على اختالف انتماءاتهم إلى  ة الوطن ة  إقامةودعا رجاالت الحر جبهة وطن

ع الزعما عرضة ادة الكفاح الوطني.، تضم جم   ء لق

اشترك في مؤتمر بلودان الذ عقد بدعوة من لجنة الدفاع  1937في عام 
ه  عن فلسطين في سورا م الذ أوصت  ، وطالب المؤتمر برفض مشروع التقس

ة برئاسة اللورد بل ة البرطان ًا إلى مقاومة مشروع  اللجنة الملك دولة  إنشاء، داع
ة ًا  يهود عاد،  وعد بلفور غاءبإل، ومطال  اليهود الذين تم إدخالهم إلى فلسطين وٕا

  أهلها. إرادة، رغم 
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رات والدراسات التي حملها الوفد  بإعدادساهم األستاذ الشقير  المذ
ا  حضور ممثلين عن  1939الفلسطيني إلى مؤتمر لندن الذ عقد في ش

ة في المشرق العري  عرب فلسطين ومن  ، إلى جانب ممثلي عض الدول العر
ة  الة اليهود عد فشل المؤتمر  بإشرافجهة أخر ممثلي الو ة.  ومة البرطان الح

ضعّ أ  ة حول الكتاب األب ة واف اس ة وس ، والذ  د األستاذ الشقير دراسة قانون
ة المقبلة في فلسطين أصدرته اس ا تعبيرا عن خطتها الس ، وقد رفضت  برطان

ة العل ض ا  مااللجنة العر ، لتجاوزه الح العري في  جاء في الكتاب األب
ازه الواضح إلى الجانب الصهيوني.  فلسطين   ، وانح

ندرةوعندما عقد الزعماء العرب اجتماعًا تحضيرا في    م1944عام  اإلس
ة، قدّ  إنشاءلدراسة  التعاون مع موسى جامعة الدول العر م األستاذ الشقير 

رة تشرح  ا   تطوراتالعلمي مذ ة فلسطين والنشا الصهيوني، وتواطؤ برطان قض
عقد االجتماعات وٕاقامة الندوات  شارك  عد ذلك  مع اليهود، وتسهيل الهجرة. راح 

ة  وٕالقاء ة  الوطن عث الحر ا إلى  ة داع المحاضرات في المدن الفلسطين
ة من جديد.   الفلسطين

ة في  ام جامعة الدول العر عد ق س  1945 آذار 22و قررت الجامعة تأس
تب عري لإلعالم في  س م ة لإلعالم وانتدبت األستاذ الشقير لتأس اتب عر م

،  ، وعوني الدجاني ورافقه في تلك الرحلة السادة خلوصي الخير  ، واشنطن
ة أيلول سبتمبر  خضرا أبووعمر  ًا  1945، وفي نها عقد الشقير مؤتمرًا صحف

ه ا أعلنفي واشنطن  تب العريف عاد، عارضَا  فتتاح الم ة فلسطين  إ قض
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ة ا العر شترك في  والقضا لقي المحاضرات و عد ذلك يجر المقابالت و ، وراح 
ةالمساجالت  ة فلسطين اإلذاع ة المثارة. حول قض ا العر   ، والقضا

تب  1946وفي عام  ة م ة من واشنطن ليتولى مسؤول استدعته الجامعة العر
ز في القدس ماألعال ة  المر ، ومن هذا الموقع قدم في العام نفسه دراسة واف

ون لتلك للجنة التحقي األ ه أن  ان تفصيلي رفض ف ة وأدلى بب نجلو امير
س  اللجنة الح في تقرر مصير الشعب الفلسطيني ين رئ  وأعضاء، ودار بينه و

اً  اللجنة نقاش وجدل حادان عادته صل قو الحجة سرع البديهة  ، وقف الشقير 
ان.   واضح الب

تب العري في القدس مع عدد من العاملين في  أعضاءعد ذلك اجتمع  الم
الحقل الوطني وتدارسوا األمر وانتهوا إلى أنه ال بد من اللجوء إلى الكفاح المسلح 

ة لدعم هذا الكفاح ،وسيلة فعالة في الدفاع عن الحقوق  ، ثم  ودعوة الدول العر
تب عا د ةالم ة والعر حملة ، وحثهّ  مراسلي الصحف الفلسطين ام  م على الق

ثفة ة م   ، وٕانشاء لجان طوار في البالد. ، تدعو للكفاح المسلح صحف

طلب  1946نشاص عام أالملوك والرؤساء العرب لعقد مؤتمر  وعندما تناد
ه ل ون إلى جان ر القوتلي من الشقير أن  س السور ش ستشيره في الرئ

ة س القوتلي على الفقرة أ، وقبل اختتام المؤتمر  الشوؤن الفلسطين طلعه الرئ
صدره المؤتمر فاعترض  ان الختامي الذ س فلسطين في مشروع الب المتعلقة 

س القوتلي جوانب الضعف فيهاالشقير على نّص  ين للرئ ، وخاصة أنها  ها و
الدول  ات المتحدة  ا والوال قةتصف برطان اسة الدولتين المنحازة  الصد ، رغم س
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ة ة العالم غة جديدة لتلك الفقرة، وقدّ  للصهيون س القوتلي ص عد المؤتمر  م للرئ ، و
مارس منه نشاطاته  ًا خاصًا فيها للشقير  ت ة السورة م خصصت وزارة الخارج

ة. مستشار في وزارة الخارج ة    الفلسطين

ة  1947حضر الشقير في أوائل آذار  اجتماع مجلس جامعة الدول العر
ة حول مفهوم ح تقرر  رة قانون صفته مستشارًا للوفد السور وقدم للمجلس مذ

  المصير.

الصفة نفسها اجتماع مجلس الجامعة الذ عقد في تشرن األول  ما حضر 
رة التي  مع مستشار الجامعة األستاذ عبد وأعدّ  1947عام المنعم مصطفى المذ

ة في فلسطين ووقوف الدول  األمما الجامعة إلى عثته المتحدة لشرح الحقوق العر
ة إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه إذا اعُ  ه أو العر تد عل

  سلبت حقوقه.

وس دولي اختارت الجامعة  وعندما انتدبت األمم المتحدة الكونت برنادوت 
ة األستاذ  أحمد الشقير  الوفد  العري الذ سيتعاطى  اسمون ناطقًا ، ل العر

لّ  ةمع الكونت برنادوت و شرح وجهة النظر العر عدما اغتال الصهاينة  فته  ، و
ه الدول التي انتدبته اكت عل ، راح الشقير يردد  ، ثم تناسته الوس الدولي وت

:  
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النا هي  ة التي يجب أن ال تغيب عن  اسة الدول ات قواعد الس " من أولو
قى) ة المتالك القوة  حتى نحاف على  (أن األقو هو األ أمة عر ، فلنعمل 

  قائنا وننال حقوقنا ".

ة  ة الذ عقد في بيروت في نها حضر الشقير اجتماع لجنة التوفي الثالث
ه على  وألقىرًا للوفد السور مستشا 1948ـانون األول عام  ز ف انا مطوًال ر ب

ارهم التي شردهم  ح الالجئين الفلسطينيين في العودة غير المشروطة إلى د
القوة عنها. وناقش اللجنة ة الغزاة الصهاينة  ة واف عد ذلك  ، مناقشة قانون ، و

سمى  انتقلت اللجنة إلى لوزان ة  لما  غة النهائ ول ، وهناك وضعت الص بروتو
ان الصهيوني  12/5/1949لوزان في  ليته للك ول منحازًا  ان البروتو ، و
ان الصهيوني عضوا فيها األمم، واعتمدته  العنصر  قة لقبول الك وث ،  المتحدة 

ة وأثاره الموقف الرسمي العري الضعيف ان  وقد حزن الشقير لهذه النها ، وما 
مات دولهم  ون بتعل ة.قدمه المندو   من تنازالت متتال

ان يبذل جهودًا  األممفترة عمله الدبلوماسي وحضوره دورات  أثناء المتحدة 
قةقدّ  ة والصد ثف  اجتماعاته مع الوفود رها له أعضاء الوفود العر ان   ، فقد 

ة ما اللجنة القانون ناقش في اللجان وال س ة ، و عقد المؤتمرات الصحف جر  ،و ، و
ةاإلالمساجالت  أن ذاع ه  قوم  ان  ل ما  ة بيد  األمم.. وأدرك مع  المتحدة لع
ان  األصوات، يبدو ذلك واضحًا عند اتخاذ القرارات وعّد  الدول الكبر  ، إذ ال م

اء ل للضعفاء. في األمم المتحدة إال لألقو ل الو ل    ، والو
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ارس خرف ع ام شارك الشقير في دورة األمم المتحدة التي عقدت في 
س الوفد السور األستاذ فارس الخور  1951 ،  ، الذ فوضه العمل نائب لرئ

، وفضح  ، مما ضاعف من عزمته وحماسه في الشرح والتحليل والمشورة والرأ
ينها  ة التي عرضت في هذه الدورة و ا العر ادعاءات الصهاينة. ودافع عن القضا

ة السودان ة الجزائرة والقضا قض ة، والقض ة والمراكش ة والليب ان  ا التونس ،و
ا ي الدول االستعمارة عندما عرض مختلف هذه القضا  جرئًا في مناقشة مندو

قترح حاور، يناقش و ه األستاذ فارس الخور لقب (نجم  ،  ، حتى أطل عل
  الدورة)

ة  1952في عام  ان الشقير أمينًا عامًا مساعدًا في  جامعة  الدول العر
ة فلسطين تواجه آنذاك  سًا للوفد السور  في األمم المتحدةورئ انت قض ، و

م عد قرار التقس ات المتحدة  أكبر خطر يهددها  ة، حيث راحت الوال  األمر
ة (األ الة الغوث الدول اة بدعم مشروع و نروا) لدمج الالجئين الفلسطينيين في ح

ة لتوطينهم فيها ة االقتصاد عثة برئاسة،  البلدان العر الب وأوفدت  ،  غوردن 
، وعن  ة تتحدث عن السالم بين العرب والصهاينةاألمر  األعالم أجهزةوراحت 

اشرة ا  المفاوضات الم ان الصهيوني أ ة الك ان، وراح وزر خارج عرض في إي  ،
أروقة األمم المتحدة الخطو العرضة لما سماه مشروع سالم. فاتفقت الوفود 

ة ع طرحه العر ل ما  اسمهم على  الى أن يتولى الشقير الرد  ان أ والمندوب  إي
فضح أساليب  ام الخمسة التي دارت فيها المناقشات  ي، فراح خالل األ األمر

ة ووسائل  ة الصهيون ة األعالمالتضليل في الدعا  اإلدارة، ومؤامرات  األمر
ة ا منذ وعد بلفور ع األمر فتها برطان النقد قرار 1917ام، وحل ، وتناول 
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م، وما نتج عنه من تشرد الفلسطينيين، وتدمـير مدنهم وقراهم واغتصاب  التقس
ا  وممتلكاتهم، وفندّ  أرضهم طرحه أ ان  انما  ل ذلك على  أي معتمدًا في 

ة. ة والمراجع القانون   المصادر العلم

انت  حدةالمت األممالوفد السور إلى 1953ترأس الشقير في خرف  ، و
ة ستناقش قضيتي تونس ومراكش ة العموم ة الوفد  الجمع ، فضم إلى  عضو

اهي األ الً من ال مستشارن أ، و  دغم من تونسالسور  حمد بال فرج من مراكش 
ينهما من حضور الدورة في مقاعد الوفود  ، مما أثار غضب المندوب الفرنسي لتم

ا ب ، فانبر له الشقير مفندًا حجج  ادهماعإ، واعتراضه على حضورهما مطال
  الفرنسيين وراح يهاجم استعمارهم للشمال اإلفرقي ونهب ثرواته.

ة الشقير  1954وفي عام  ومة الليب ه في  استضافت الح ، لتقف على رأ
ةموضوع الممتلكات  طال ا اإل عد أن نالت استقاللها في ليب ، فشجع الليبيين  ، 

ومة على وضع اليد على تل عد مع الح ما  ةك الممتلكات واالتفاق ف طال  اإل
ضات.    شأن التعو

سان  اندوج في ن وتصد  1955شارك الشقير في الوفد السور إلى مؤتمر 
ة فلسطين في جدول  ة التي عارضت إدراج قض عض الدول اآلسيو لمحاوالت 

عًا مصرًا عل أعمال المؤتمر ة جم اسم الوفود العر ة ، وتحدث  ى طرح هذه القض
ة في لجنة تقرر  األمرسم ، وحُ  المصيرة أمام المؤتمر حث القض عد ذلك ب

ان للشقير لقاءات متعددة على هامش المؤتمر لعل  اللقاء بين  أهمهاالمصير. و
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ة  أل، حيث تعهد شو أن  الوفدين السور والصيني ة وقض ا العر بتأييد القضا
  فلسطين خاصة.

ة  األممإلى  1955 في خرف عام عاد الشقير  المتحدة ليدافع عن قض
ا الجزائر، تونس فلسطين ة يومي  ،، مراكش  ، وقضا  األمموقد اغتنم مناس
ز على معنى حقوق اإلنسان المتحدة ة  ، وحقوق اإلنسان فر ، في خدمة قض

ة المثارة. ا العر   فلسطين والقضا

ة دفعت قض 1956عد العدوان الثالثي عام  ة حرة المالحة في خليج العق
ة في  ح  ممثل السعود ص الملك سعود إلى استعارة األستاذ الشقير من سورا ل

ة في  األممالمتحدة وعينه وزر دولة لشؤون  األمم المتحدة وسفيرًا دائما للسعود
زه الجديداألممهيئة  منعه مر ا  .ولم  ة أمير عنف لوزراء خارج من التصد 

رطان ة وسورا ومصر والثورة و ة العر ـانوا يهاجمون القوم ا وفرنسا الذين 
ة الثالث لد الجزائرة ة ،  وقد احتج سفراء الدول الغر ة السعود  وزارة الخارج

قة ي تلك الدول الصد ة  التوقف عن مهاجمة مندو ،  ، فطلبت منه وزارة الخارج
مات وعدم الخروج عليها ألن  التعل ، فقدم  مصلحة المملكة تستوجب ذلكوالتقيد 

  استقالته لكنها لم تقبل في حينه.

وقامت الوحدة بين مصر وسورا ودخلت  1958عام  اإلحداثعندما تفجرت 
من في اتحاد فيدرالي معها ة في العراق وأسقطت،  ال  أحداث، ونشبت  الملك

ات المتحدة قواتها في ل وأنزلت،  خطيرة في األردن ولبنان ا الوال بنان وأنزلت برطان
ة لألمم المتحدة في دورة طارئة  قواتها في األردن ة العموم  ، انعقدت الجمع
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س األ ي دوايت ،وخطب الرئ د  ايزنهاورمير ن لو منذرًا ومحذرًا ومثله فعل سلو
ا ة برطان ه  وألقى، فانبر  لهما أحمد الشقير  وزر خارج ًا مطوًال رد ف خطا

ة على أيزنهاور  اسة االستعمارة لبلديهما مما أثار ضجة صحف الس رًا  د مذ ولو
زت على ردود الشقير ومهاجمته أل ة ر   يزنهاور. عالم

من عام ة،  1962عد دخول القوات المصرة ال من ومة ال طلب من الح
و إلى  قدم ش صفته ممثًال لها أن  ة من الشقير  ة السعود طلبت وزارة الخارج

طة على حدودها وانتهاك حرمة تلك  مناألمجلس  المرا يتهم القوات المصرة 
ن  الحدود م أن هذه الخالفات  ة  و ورد على وزارة الخارج م الش ، فرفض تقد

ة ومعالجتها في نطاق  ة الواحدة األسرةعرضها على جامعة الدول العر ،  العر
الرغم من إصرار  ه  ه األميروقد ظل على رأ صل عل ، ومطالبته االلتزام  ف

انت نتيجة هذا الموقف أن صدر عام  مات ال تفسيرها. وقد  قرارًا  1963التعل
س للوفد السعود في  بإنهاء رئ ان  المتحدة األممعمله  في  إقامته، فعاد إلى م
  لبنان.

اة الشقير  ، حيث راحت الوفود  ان هذا الموقف نقطة تحول في ح
ة في لبنان  تف فون الفلسطين ، مقدرة موقفه في الدفاع عن  د إلى داره في قرة 

ة فلسطين ة الجماهيرة  قض ه التفرغ لتنش الحر ة وتتمنـى عل ا العر ، والقضا
ة لة من  الفلسطين عد تلك السنوات الطو والعمل الدبلوماسي في الجامعة  األسفار، 

ة وهيئة األمم المتحدة.    العر
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رًا لألخ خالد الفاه س منظمة ش وم الذ شارك األستاذ الشقير منذ تأس
ة عام  ة عن دور الشقير في  1964التحرر الفلسطين موضوع ، فقد حدثنا 

سها    على دوائرها.  واإلشرافتأس

ة ما  رحم هللا المغفور له األستاذ أحمد الشقير  ة مرتاحًا من رؤ ، وافته المن
ة ومؤسساتها منظمة التحرر الفلسطين فاءة عدة سنوات أمانةالتي قادها  حل   و

ة وعدد من أعضائها من قادة للمنظمة مؤتمنين  س لجنتها التنفيذ يف تحول رئ ، و
ة على ميثاقها الوطني ، إلى أدوات عميلة تذعن وتنفذ  ، وحقوق الشعب التارخ

قرره الغزاة الصهاينة بإذالل ة اإلدارة، وحلفاؤهم في  ما  يف تحو  األمر ل ، و
ش التحرر الفلسطيني إلى أجهزة شرطة وأدوات قمع تطل  تائب ج عض قادة و

قذف حجرا على صهيوني النار على ر  ل من  أنه رما ف ،وتعتقل من تشك 
من أعلن موقفا ضد  من فرطوا  أو،  قذف حجر على صهيوني في المستقبل

ة وعقدوا اتفاقات الذل واإلذعان م ة والقوم ع الغزاة الصهاينة الحقوق الوطن
  ، مشرد أهل الوطن. ، مرتكبي المجازر مغتصبي األرض

ش  ة التي عا ة مرتاحًا من معرفة  ما حل بجامعة الدول العر وافته المن
أمين عام مساعد  قبل نصف قرن  نها  ح اليوم ملوك دولها  تكو يف أص ، و
الهثين لمصالحة  يتراكضون  أنظمتهاوأمراء مشيخاتها والقسم األكبر من رؤساء 

شرعيته ان الصهيوني واالعتراف  ة اغتصاب فلسطين  الك أخر  وأجزاء، وشرع
فلسطين. األقطارمن  طة  ة المح   العر

  الحفل الكرم:  أيها
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قبل اختتام هذه المداخلة المتواضعة عما قدمه األستاذ أحمد الشقير في 
ة ا العر ة فلسطين والقضا ل ما حصل  أنهكيد ، البد من التأ خدمة قض رغم 

ة ة من مؤامرات استعمارة وصهيون حاك ضد امتنا  العر ، ومن تهديد  وما 
مقدراته م  ة ونهب ثرواته، والتح ة والجغراف  الوجود العري وتمز وحدته التارخ

ل ما قدمه و  الرغم من  ة أ، و ام أغلب ه ح ادة  أنظمةقدم عل ة والق الدول العر
ة من تفر وتنازالت وعقد اتفاقات ذل المنحرفة ف ي منظمة التحرر الفلسطين

ة على امتداد ساحة الوطن  في المرحلة الراهنة وٕاذعان ، فإن الجماهير العر
ة الثابتة  أ ح من حقوقها التارخ أس ولن تستسلم ولن تفر  العري لن ت

مانها،  وغير القابلة للتصرف أن الصراع مع ال إل عدو الصهيوني المطل 
  العنصر صراع وجود ولن يتحول يومًا إلى مجرد نزاع على الحدود.

ارزة  لقد أثبت التارخ أن مسيرة التحرر في إحد مراحل الكفاح العري ال
اسي  رة وصراع س قد انطلقت من سورا، يوم توحدت القو في ملحمة عس

رة وهزمت  ، فحطمت مؤسستهم اإلفرنجعقائد واقتصاد مع الغزاة  العس
هم  له وأمراءهمجيوشهم الجرارة وطردت ملو القهم من المشرق العري  ،  وقادة ف

لها. ة    وحررت القدس واألرض العر

ة  إن الجماهير ة، والمتمس ة والقوم اها الوطن عدالة قضا ة المؤمنة  العر
ة  الثابتة، والرافضة للمساومة أو التنازل  أ امل حقوقها التارخ أو التفر 

ة والعطاء  ح من حقوقها، والمستعدة لمواصلة الكفاح،واستمرار البذل والتضح
ة  مهما طال الزمن، تتطلع إلى سورا الصامدة ، تحيي جماهيرها وقواها الوطن

شها وقادتها، وفي مقدمتهم القائد المناضل حاف األسد ة وج العام  األمين،  والقوم
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عث العري اال ة، وعلى رؤوس  شتراكيلحزب ال ل مناس علن في  ، الذ 
الح القومي العري الكامل والدفاع عنه على طر استكمال األشهاد ، التمسك 

لها من العدو الصهيوني وحلفائه  ة  شرو مسيرة التحرر لألرض العر
  االستراتيجيين وعمالئه المحليين.

ة وشهداء الح األمةالمجد والخلود لشهداء  ان. العر ل زمان وم   رة في 
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اة المناضل أحمد الشقير  *سيرة ح
  

  

  رافع الساعد                                                           

ضع عشرات من الكيلو مترات تفصل ما بين  اة أحمد الشقير ب ال تقاس ح
ــــرته من  ــ ــ ًا مع أســ ين مقبرة  تراكاألقلعة تبنين في جنوب لبنان حيث ولد منف ، و

ـــحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح ــــ  ، حيث مثواه األخيرة ، في غور األردن الصــ
  مهجرًا من الصهاينة.

ع قليال التي عاشها من عام  العقود التي تجاوزت الس اته  ال تحصر ح
1908-1980 . ما لح ما سب وأثرت    بل أنها تأثرت 

 1908، في العام  ، في جنوب لبنان ولد الشقير في قلعة تبنين الشهيرة -
ان والده الشيخ أسعد الشقير عضواً في البرلمان الذ سُ  مي عام الحرة و

اسة السلطان العثماني عبد الحميد  ا لمعارضة س عوثان) منف ي (الم التر
  الثاني.

ة أخر ثم طلقها فسافرت مع   - ة تزوجها أبوه على زوجة تر والدته تر
ة طفلها أحمد ف   عمه قاسم الذ نقل عمله إلى طولكرم. أسرةي صح

                                                           
ة * ة للدفاع عـن الثقافة الوطن  .3/4/1995دمش في  ،اللجنة الفلسطين
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ة األولى اثر مرض  -  ة من الحرب العالم توفيت والدته في السنة الثان
عة  من عمره بيراً  عضال وهـو في السا ًا  ان قد أحبها ح ، وعنها  ، و

ة.   أخذ اللغة التر
ا. 1916في صيف العام   -  الوالد في ع   بدأت رحلة االلتحاق 
ًا مجدًا مجتهدًا أحب الكشافة وانتمى ان أحم -  ما  إليهاد الشقير طال

،  حضور الدروس في المساجد والكنائس ومجالس والده واظب على
تبته ة وأتقن علوم اللغة والقراءة في م ،  ، حيث تجلت قدراته الخطاب

راً  اسم الشقير الصغير تمييزًا له عن والده.  م  أنهى، حتى عرف 
ة في القدس في العام دراسته الثان ه  1926و حيث التح مع أخ

ةالجامعة    ، وهناك انضم إلى ناد العروة الوثقى. في بيروت األمر
ار/  مايو   -  ة  1927في السادس من أ ، قاد الشقير المظاهرة الطالب

ةالتي انطلقت من الجامعة  ر ( األمر ة الذ ار/ 11مناس ) لشهداء أ
ة في ساحة الشهداء في بيروت  لقىأ، حيث  1916مايو  ة حماس خط

االستعمار واالستبداد العثماني.   ندد فيها 
سلطات االنتداب الفرنسي  أقدمت 13/5/1927ثر تلك المظاهرة وفي إ - 

عاد على  لبنان إلى فلسطين عن طر رأس الناقورة  الشقير من إ

اس اته الس ان ذلك نقطة تحول هامة في ح ا و   ة .،فعاد إلى ع
ة في جردة (الزمر) لصاحبها  خليل زقوت  -  تب المقاالت الوطن اشر 

ا.    في ع
معهد الحقوق في القدس 1928عام  -  ، مجسدًا مقولته  التح الشقير 

نتُ  ًا؟). (إذا  ًا فلم ال أكون محام   خطي
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صدرها بولس شحادة. -  اشر العمل بجردة (مرآة الشرق) التي    ثم 
ع في القدس في العام ذاته وقد حضر الشقير المؤت -  مر الفلسطيني السا

ًا.   صفته صحف
ان المسلمين) فألقى المحاضرات وألهب الحماس  -  ات الش شارك في (جمع

ة ، فاعتقلته الشرطة ونقلته إلى قرة  في مواجهة االستعمار والصهيون
   . الزب في إقامة جبرة في بيت آل السعد

  دة (مرآة الشرق) للتفرغ للدراسة. اعتزل العمل في جر  1930في العام  - 
تب المحامي مغنم مغنم -  ة  عمل متمرنًا في م اس اب س ، ثم انتقل  ألس

تب المحامي عوني عبد الهاد ة  إلى م اره أحد رجاالت الحر اعت  ،
ة األوائل.    العر

ا  -  ازداد تمرس الشقير في المحاماة في أوائل الثالثينات في ميدان القضا
ة ال ة في  ثورةالوطن ة الذ قدم  إعداد، عبر المشار ملف القض

ة أراضي  ة وقض ات الوطن إلى(لجنة شو) عدا عن الدفاع عن الشخص
  عرب واد الحوارث.

ة  1933تزوج عام  -  س بلد ة بنت عبد الفتاح السعد رئ من السيدة نسي
ا    له أوالده الستة.  وأنجبتع

الشهداء المجاهد عز  شارك الشقير في تأبين شيخ 5/1/1936في  - 
ة أرعين القسام.فألقى   الدين القسام مناس   لمة 

ات الثورة التي شهدتها فلسطين  -  ة أحمد الشقير في الحر نتيجة لمشار
ًا لالنتداب البرطاني  في الثالثينات مناضًال بلسانه وقلمه ، متصد

ة ومدافعًا عن المعتقلين والثوار العرب حقته ، ال والمطامع الصهيون
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ة الكبر  عد انتهاء الثورة الفلسطين ة  فغادر  1939السلطات البرطان
  فلسطين إلى سورا ثم لبنان فمصر.

ا / فبراير  -  هنعى  1940في ش وهو في مصر والده الشيخ أسعد  إل
ا ة على عودته إلى ع ، حيث  الشقير مع موافقة السلطات البرطان

ًا للمحاماه اختص  ت الدفاع عن المناضلين المالحقين عاد وافتتح م
ا األرض.   وقضا

تب العري في واشنطن.يّ عُ  26/7/1945في  -    ن الشقير أول مدير للم
قي على -  تب القدس و عدئذ نقل مديرًا  لم رأس عمله هذا إضافة  ثم 

ة عام  تب العري على 1948للمحاماه حتى وقعت ن  ، وقد دأب الم
ة في أ ة الفلسطين ة للقض ا.الدعا رطان ا و   مر

ة  وفي اجتماعات  -  س جامعة الدول العر شارك في اجتماعات تأس
ة في بلودان    م.1946مجلس الجامعة العر

ة هاجر إلى سورا ثم إلى لبنان حيث استقر في بيروت.إ -    ثر الن
عين الشقير أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول  2/2/1950بتارخ  - 

ة إضاف   المتحدة. األممالوفد السور إلى لعمله في  ةالعر
ة ثم الدفاع عن  إعدادفي  األبرزله الدور  ان -  ة الفلسطين ملفات القض

ا والسودان ومراكش،  ة في فلسطين والجزائر وتونس وليب ا العر القضا
ع  اندونغ (ر ته في مؤتمرات عديدة من أهمها مؤتمر  إضافة لمشار

1955.(  
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ومة الراض  األممولة لشؤون ين وزر دعُ  1957في العام  -  المتحدة في ح
ًا دائما لها في هيئة  ع رسالته في الدفاع  المتحدة األممومندو ، حيث تا

ة. ة العر ا القوم   عن القضا
مضي  1963 أغسطسفي شهر أب  -  ان الشقير  ينما  ة  إجازتهو السنو

صل بن عبد العزز إنهاء عمله رئ األميرفي لبنان ابلغ قرار  سًا لوفد ف
ومة الراض في    المتحدة. األممح

زار السيد عبد الحميد غالب سفير الجمهورة  1963في أيلول/ سبتمبر  - 
ة ة وأبلغه  العر فون اللبنان المتحدة في بيروت الشقير في منزله ببلدة 

ة  ة الجامعة العر رق س جمال عبد الناصر، و ة من الرئ رسالة شفو
حه لمنصب ممثل ف ةبترش عد وفاة السيد  لسطين في الجامعة العر  ،

اقي، مندوب فلسطين في الجامعة (الذ توفي في  أحمد حلمي عبد ال
  م).1963حزران / يونيو 

حضر الشقير اجتماعات مجلس جامعة الدول  9/1963 /19في  - 
ة ومتي الراض وعمّ ، حيث رُ  العر معارضة ح اً لفلسطين   انشح مندو

ًا لفلسطين في الجامعة.ين بذلك من، وعُ    دو
شارك أحمد الشقير في مؤتمر القمة العري األول الذ عقد في القاهرة  - 

م الخالد جمال عبد الناصر، وقد  16/1/1964-13بين  برئاسة الزع
، ممثل فلسطين في جامعة الدول  لف المؤتمر السيد أحمد الشقير 

ة أبناء فلسطين من أجل إنشاء ا ،العر ان الفلسطيني االتصال  لك
  والعودة بنتيجة اتصاالته إلى مؤتمر القمة العري الثاني.
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عد مؤتمر القمة  -  استثمر الشقير بخبرته الواسعة الظروف المستجدة 
م القومي جمال عبد الناصر العري األول ،  ، والموقف الداعم للزع

ة لثورة الثامن من آذار ،  ئرة، وانتصار الثورة الجزا والتوجهات القوم
ة  ، فقام  بجولة واسعة  ،وتحرك حارقًا  المراحل فالتق اللحظة التارخ

ة ة زار خاللها الدول العر ، حيث  ، التي تضم التجمعات الفلسطين
لت اللجان التحضيرة لعقد مؤتمر فلسطيني عام.   ش

اح  -  اشة 28/5/1964في القدس وص ة وعواطف ج  وفي أجواء احتفال

فلسطيني األول برئاسة أحمد الشقير وحضور الملك ، عقد المؤتمر ال
ة. حسين    ، وأمين عام الجامعة العر

ة وتمت المصادقة على        ام منظمة التحرر الفلسطين وقد أعلن ق
لف األساسي(الميثاق القومي) و(النظام  ة و ساً للجنة التنفيذ ) وانتخب الشقير رئ
ار أعضاء هذه اللجنة ما أقر إعداد الشعب ، وعددهم خ اخت مسة عشر عضوًا . 

را   ، وٕانشاء الصندوق القومي الفلسطيني. الفلسطيني عس

ندرةي ـة الثانـة العريـر القمـم الشقير إلى مؤتمدّ قَّ   -  ـ  5( اإلس
ان الفلسطيني إنشاء) تقرًرا عن 11/9/1964 ، وقد واف المؤتمر  الك

ه الشقير  عد طول نقاش على تأسس  10/9/1964وفي يوم  ، ما قام 
ش التحرر الفلسطيني).    (ج

،  رةلس الوطــني الفلسطيني في القاهترأس الشقـير الدورة الثانيــة للمج  - 
-20زة من والدورة الثالثة في غ 4/6/1965ة ولغا 31/5ما بين 



  

-200-  

ة لمنظمة وُ 24/5/1966 يل اللجنة التنفيذ لف في المرتين بإعادة تش
ة.التحرر الفلسط   ين

ومة األردن  -  ، وصل أحمد الشقير مع الملك  عد خالفات مررة مع ح
طائرته إلى عمان يوم  عد  قادما من القاهرة ، 30/5/1967حسين و

  ان والقاهرة.أن وقعت هناك معاهدة الدفاع المشترك بين عمّ 
بجولة واسعة شملت مواقع  1967حزران  5-2قام في الفترة من    - 

ةالمواجهة في الض اح يوم  فة الغر ، وقد غادر القدس الشرف ص
غادرها إلى األبد.  علم أنه    االثنين الخامس من حزران وهو ال 

ارز 1/9/1967ـ  29/8في مؤتمر قمة الخرطوم   -  ان للشقير دور  م 
في تثبيت الءات الخرطوم الشهيرة (ال تفاوض ال صلح ال اعتراف) قبل  

ة  ه من الجلسة الختام   للقمة محتجًا.انسحا
ة   -  عد قمة الخرطوم لحملة واسعة في الصحف العر تعرض الشقير 

رسالة  14/12/1967حتى تلقى يوم  , وتحديدًا الصحف المصرة منها
ة  ة لمنظمة التحرر الفلسطين عة من أعضاء اللجنة التنفيذ موقعة من س

االستقالة من رئاسة المنظمة.  ه    تطال
تقالته إلى الشعب الفلسطيني عبر (إذاعة صوت قدم أحمد الشقير اس  - 

قى منظمة التحرر 24/12/1967فلسطين) يوم  ي ت ، وقد قبلتها  ، 
الة  الو سا  حيى حمودة رئ لف السيد  ة في اليوم التالي  و اللجنة التنفيذ

ة.    للجنة التنفيذ
عد استقالته أ عمل أو منصب رسمي  -  ، وانصرف  رفض الشقير 

ة.   للكتا
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انة عظمى ا  -  فيد ومانتج عنهما (خ امب د عتبر الشقير اتفاقيتي  
ة) لذلك غادر القاهرة إلى تونس عام  ة والعر ة الفلسطين  م1979للقض

ات. ع تلك االتفاق   ، فور توق
ضعة أشهر في تونس  -  مرض عضال وأصيبقضى الشقير   خاللها 

ة في عمان.إ، نقل على    ثره إلى مدينة الحسين الطب
م، قبيل رفع العلم الصهيوني في سماء 26/2/1980ي في عمان يوم توف - 

على وصيته في مقبرة الصحابي الجليل أبو عبيدة  القاهرة، ودفن  بناءً 
ا من فلسطين. بن الجراح   ، في منطقة الغور قر

ة بواحد  -  ة العر ت ان الشقير من الزعماء القالئل الذين  أغنوا الم
ًا   اس ًا س تا رةوعشرن  مة ف ن  لها ق ، حيث امتاز عن سواه بتدو

ة  في مجموعة من الكتب ما  تجرته النضال ، تفرغ  لها وصاغها  ف
ة، رات الشخص ه المذ ًا  ش اس رًا وس ًا  وف ًا وأدب لت رصيدًا ثقاف وش

ة للشعب الفلسطيني واألمة  متميزاً  ، تحدثت عن أهم الحقب التارخ
ة وامتداداتها ف   ي العالم اإلسالمي.العر

امه  -  ان ( أبو مازن) حتى أ هامة له  إنجازاتفاخر بخمسة  األخيرةو
ة يل منظمة التحرر الفلسطين ش التحرر الفلسطيني هي: تش ،  ، وج

ز   ، وٕاذاعة صوت فلسطين والصندوق القومي الفلسطيني حاثومر   .األ

ه فتوفاه       شهد فصول ا وقد أنعم هللا عل لتآمر على هذه المنجزات قبل أن 
ونوا أمناء عليهان ُ من قبل مَ  ، لكن األحداث أكدت أنهم  فترض فيهم أن 

ذلك. ونوا    لم 
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 .   رحم هللا أحمد الشقير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

-203-  

  

  ..أحمد الشقير 

راه الخامسة عشرة *في ذ
  

  

ار                  محمد سعيد ص

عض الناس العاديين أو القادة قد تقابلهم اع  ال انط فتخرج من مقابلتهم 
عض  اشا زلمة) وال اشا اتار ال اشا  حساب ال ه المثل العامي القائل ( ينطب عل
ة تترسخ في أعماق نفسك م  ااآلخر تخرج من عنده بذخيرة من الخبرة والدرا

.   حييت،ومن هذا الصنف األخير المرحوم أحمد الشقير

إعالن قراءة الفاتحة على  دفعني لهذا القول عندما وقعت عينا على
هـ 1415رمضان سنة  26روح الفقيد والمنشور على صفحة الدستور الغراء يوم 

ر الخامسة عشرة لوفاته 1995ـ2ـ 26المواف  ة الذ ، فما أن رأيت اإلعالن  مناس
راتي إلى األ ام حتى ثبتت عينا في تالوته المرة تلو المرة وقفز بي شر ذ

ام ا ة عام الخوالي أ ة  1939ـ 1936لثورة الفلسطين ة الثان ثم فترة الحرب العالم
ام فترة االنتداب  ة أ نا تالميذ في الصفوف االبتدائ وما تالها من أحداث عندما 

                                                           
 .8/3/1995 عمان،ر،الدستو  *
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عض األ ة التي تقاسمها الحلفاء من البرطاني اللعين على فلسطين و طار العر
ة. ة الدولة العثمان   تر

رات إلى أ بناء أام الثورة العارمة في فلسطين التي فجرها عادت بي الذ
س الشعب  ادة الشيخ عز الدين القسام رحمه هللا وانضم اليها ل ق فلسطين 

عالفلسطيني  ضًا من األخوة  بجم اب وشيوخ ونساء وأطفال بل وأ فئاته من ش
عالعرب  أن أ بجم قطارهم حيث جسدت تلك الوحدة في القتال صدق اإلحساس 
يف األمة ا رت  ة. وتذ و) الوهم س ب الرغم من حدود (سا ة أمة واحدة  لعر

ع  ة ننشد ونحن نت ة والمدن الفلسطين نا نحن تالمذة المدارس في القر العر
جنائز الشهداء أو حتى والنساء ينقلن الجرحى والمصابين برصاص الطائرات 

فرق بين مجاهد أو راعي غنم أ ن  ة الذ لم  و بين شيخ أو امرأة في البرطان
يف  رت  طرقها إلى أرض الفالحة تحمل الطعام لزوجها أو أبيها أو أخيها. تذ
ا بالد ما  نا ننشد األناشيد التي غذانا بها معلمونا في المدارس مثل (دمت 
ا التغالي التقولي الفتح طال) إلى غير ذلك  اأورو دام الزمن) أو (هيو ولوا) أو (

اءنا  ناشيد امن األ نا نقلد آ نا نشتعل حماسًا حتى أننـا  يف  ة و ة والوطن لحماس
ة والجناد (حزام الفشك)، فنعمل بنادقنا من أعواد الزتون  حملون البندق انوا  الذين 

  والتين والمطا المأخوذ من الكاوتشوك. 

ة التي توقفت فيها الثورة  ة الثان عد ذلك إلى فترة الحرب العالم ثم من 
نت أسافر بن ا الوعود) ففي خالل فترة الحرب  اء على وعود (ونحن دائما ضحا

رمِ  فا و عض الرفاق نذهب إلى إلى ح نت و يف  ها األشم لاللتحاق بوالد و
ا لزارة مدينة الجزار  الطرف الشمالي من الخليج العجيب الجميل من خليج ع
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نا نتعمد يف  تب  التي تحدت نابليون وغيره من الغزاة. و المرور من أمام م
اً  ت له على  المحامي الشاب األني الذ يرتد الطروش األحمر والذ اتخذ م

ل مرة ليرد  ه  السور ذلك هو أحمد الشقير ـ رحمه هللا فنتعمد إلقاء السالم عل
اب. الش   أهال 

ة من الشقير ـ ذلك  ان لننال شرف رد التح نا نفعل ذلك نحن الفت
ة  المحامي الذ الدفاع عن قض ة  ة والنضال برت سمعته الجهاد ذاع صيته و

ه. ا مواطن   بلده وعن قضا

ة بهزمة  ة الثان ا وحلفائها أومضت السنون وانتهت الحرب العالم لمان
ة. ترسيخ االستعمار الغري على الدول العر   من دول المحور و

تهم ت شو فضل  ثم وقعت األحداث بين العرب واليهود الذين قو
االنتداب والذين تعظم حشدهم المدرب على القتال في فلسطين (خالل فترة الحرب 
ة) وتشرد الشعب الفلسطيني  ة وما تالها). ووقعت الكارثة (الن ة الثان العالم

افة.أبتخط وتدبير مدروس وانتشر في  س المقام اآلن لسرد  رجاء المعمورة  ول
له سجل في  رد أن أ، ولكني  أطنان من الورق والكتبتلك االحداث ألن ذلك 

وٕالى حديث دار  1971أصل إلى لقاء عابر مع المرحوم أحمد الشقير في عام 
  وقتها.

نا نؤد االمتحانات في جامعة بيروت  1971ففي صيف عام  بينما 
عض الزمالء المتواجدين  عد االنتهاء من أحد االمتحانات اقترح  ة، و العر
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متحان القادم  على الجبل ونروح عن أنفسنا قليال استعدادا لال الساحة أن نطلع
نا خمسة زمالء وتسلقنا الجبل  ارتي فعملت لهم سائقا و س ان دور  عد الغد و
ارة  ع الس حيث ال تستط ه إلى طر غير نافذ ضي  فقادنا دليلنا المرشد النب

ات الطر حتى وصلنا على االستدارة للرجوع. فاضطرنا إلى مواصلة السير في ذ
ة  ان ال بد لنا ان نستدير أمامه والعودة، وفي أثناء عمل إلى مدخل قصر  
االستدارة جاءنا رجل مهروال يدعونا للتوقف فاستغرنا ذلك ألننا ال نعرف أحدًا 
ه!!  سب ألقدامنا أن وطأت تلك األرض. فاستفسرنا شو ف في تلك المنطقة ولم 

م تفض ك عاوز ان خارج أ فقال الب ك قال أحمد الشقير و لوا، قلنا مين الب
عرف الشقير أو سب  م ب عضنا وتساءلنا شو حد ف عمل رسمي، نظرنا بوجوه 
عًا ال. نعرفه فق من خالل أعماله والصحافة ،  ة ط انت اإلجا ه ف أن تعرف عل

ة أن ادخلوا، فقلنا إحاولنا أن نعتذر إال أنه أشار  خلينا ندخل لينا أعلى الهض
. ه مش غل   ونسلم على الزلمة ونتعرف عل

ة ونزلنا الخمسة وصعدنا الدرج  إلى  ارة رجوعًا داخل البوا أوقفنا الس
عد أن صافحناه، قال من األخوة قلنا  ة وهو يرحب بنا. و التح ادرناه  الرجل و
ا اتفضلوا اشرو  ا مرح ا  ا مرح لنا عرب  ا أردنيون من أصل فلسطيني فقال 

ح  ك أنا را قول له (قول لفالن ب اسمه و حدث شخصا  فنجان قهوة، وسمعناه 
ك  ك ما دام األمر ه اب ة وهللا  طرقة عفو عا  أتاخر حوالي ساعة) فقلنا جم

في عاوزن أكثر، فصمت ثم أردف خليهم ساعتين.    ساعة ما ب

ل م و أنفس ان المعد لذلك قال عرفوني  عد أن أجلسنا في الم نا و م و دان
افا ة والخامس من  عهم مدرسون إال أنا. أرعة من بلدة عصيرة الشمال   ، وجم
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ة. زرتها عدة مرات اثناء  عد الترحيب قال أنا أعرف عصيرة الشمال و
حراج الزتون وأعرف المختار وفالن وفالن أ، وتغديت تحت أحد شجرات  الثورة

لها اآلأوسمى لنا  انوا من الثوار ضد االنجليز.ن في ذمة هللا. وجسماء  عهم    م

طوالت ثوار سنة إوحدثنا ب ذلك عن أحداث سنة  1936سهاب عن  و
عتذر  1948وسنة  1947 ثيرا ف ثيرا  قة نسأله  الحق نا  عد ذلك و ثم مراحل ما 

انا أخر يجيب حرصا منه رحمه هللا على المصلحة  ة وأح انا عن اإلجا أح
ة والعالقات ال ة.الفلسطين   عر

ان من جملة األ ل هذه و ه من   سئلة سؤال هو الذ أردت أن أصل إل
ة في مسألة السالم  العري اإلسرائيلي. المقدمة عد أن دخلت األمة العر   ، و

اسر عرفات) السيد أبو عمار ( قال نعم فإنه  ان السؤال هل تتقابل 
ان معي لما جاء لبنان وقبل فترة وجيزة  ثيرا  ان يجلس هنا وأشار  أتيني  و

ان ما.وقد قلت اسر أن تكونوا انتم المنظمة أو الفلسطينيون  إلى م ا  له (احذر 
ا شقير  ه العرب للصلح مع إسرائيل). رحمك هللا  عبر عل ذه ـ، ه الجسر الذ 

اك ق نت ـًا، مـن عامة وعشر ـبل أرعـانت رؤ ن أين  أتيت بها؟!. نعم إن هذا ما 
فضل  فاحك النضالي وتعاملك الدبلوماسي مع الدول تخشاه  اسي و مخزونك الس

عض الدول  ًا ل ة وهيئة االمم مندو الجامعة العر ة وغيرها من خالل عملك  العر
ة. سًا لمنظمة التحرر الفلسطين ة ثم عملك رئ   العر

ا شقير في مثواك   ، جعله هللا روضة من راض الجنة.  فاهنأ 
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ر الشق *ير في ذ
  

  

  ند. أسعد عبد الرحم                                  

ه (أعداء  ت عيب وٕاذالل! إنه لعيب وهللا وٕاذالل أن يراد لنا تصدي ما 
األمس) و(أصدقاء اليوم) من الحلف االسرائيلي الصهيوني العري المتصهين 

اه حتى االن عنا اعونا) بل (بلعونا) إ ل ما ( عد  زفون تارخنا ، ها هم ي ، ف
قه علينا قومون بتسو احثين  و فشلون مع ال ، فينجحون معنا في حين تراهم 

ة  ان) ومناس ل من بني مورس وساسر وسمحة فال االسرائيليين (وعلى رأسهم 
احثون اليهود االسرائيليون من أصحاب الضمير  س ما فعله هؤالء ال هذا الحديث ل

، دولتهم ومنظمتهم   ، بل رعته زف الذ شجعتهالعلمي الذين نسفوا التارخ الم
ة وتحالفاتهما احثون  الصهيون سبب ما فعله أولئك ال ست  ة اليوم ل ، إذن المناس

ة التي تنصفنا في نسف التارـخ المزف تابته في ضوء الحقائ الصل  ، وٕاعادة 

ر الخامسة عشرة لرحيل المناضل ا ة أتاحتها الذ قدر ما هي مناس ألستاذ ، 
ع في خدمة العرب والذ أحمد الشقير القومي العري األصيل الفلسطيني الموزَّ 

س (الوطن المعنو الفلسطيني) _ منظمة اته بتأس ة. ختم ح   التحرر الفلسطين

                                                           
 .6/3/1995عمان،  ،سواقاأل *
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ه صورة  م حاول الحلف اإلسرائيلي / الصهيوني/ العري المتصهين تشو
ة في ذلكزعماء عرب ومن ضمنهم المرحوم أحمد الشقير  لكن الغرب  ،وال غرا

ة عضنا ـ عن سوء ن ة ـ سعى إلى ذلك العجيب أن  ، أو  ، أو عن جهل طيب الن
ه من  هو سعى إلى ابتالع البرشامة التي أعدها لنا ذلك (الحلف) رغم ما تحتو

ة إ، قالوا لنا  سموم ة العرب التارخ نه مجنون مشعوذ ألنه أصر على أطروحة أحق
امل (أر  ة العنصرة في  ض فلسطين) وتجاهلوا الحديث عن الرموز االسرائيل

ة اسي االسرائيلي والتي  الفاش ، التي تقود في أسوأ األحوال نصف المجتمع الس
امل (أرض أسرائيل)أطروحة أالتزال تصر على  ة في  ة اليهود التارخ ، ثم  حق

أنه أراد  أكلهم السمكلقاء اليهود في الإهم اتهموا األستاذ الشقير  ي  ،  حر 
انوا يومئذ هم الذ يلقون بنا في أعماق الصحراء.أوصدقنا  تهم تلك رغم أنهم    كذو

ونهم يزفون تارخنا قة  س في حق ، لكن العيب  العيب واإلذالل ل
ارها حقائ اعت وننا نتعامل مع أكاذيبهم  قة  ، فمتى نتوقف عن  واإلذالل في حق

  ذلك متى؟!. 
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  ..عة عشر عاما أر 

بير *على رحيل ُمناضل 
  

  

  د. محمد علي الفرا                     

ه أن من سمات األ طالها وقادتها مما الشك ف ة تكرم أ مم والشعوب الح
، وتارخ  المخلصـين الذين ساهموا في بنائها أو ناضلوا من أجل حرتها ورفعتها

طوال الكثير من ال ان لها دور فلسطين المعاصر حافل  ات التي  ت والشخص
لة للشعب الفلسطيني ة الطو ، وأن من ح أبناء هذا  بير في المسيرة النضال

عرف ولو شيئًا عن رموز النضال الفلسطيني ومساهماتهم في  الجيل الصامد أن 
ة تابنا وحملة األقالم النهوض  مختلف مراحل القض ، وفي المقابل فإن من واجب 

  .بهذه األمانة

                                                           
 .1/3/1994 عمان،، الدستور *
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ر  ة الذ ه علي الواجب اغتنمت مناس مل ما  مانا مني بذلك وٕاحساساً  وٕا
عة عشرة لوفاة المجاهد الكبير أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر  الرا
لمات رما ساهمت في تعرف الجيل  س لها ألكتب عنه  ة وأول رئ الفلسطين

ًا وم عرفونه شخص نت مـن الذين  خاصة أنني  ه و ن ضمن أعضاء الناشئ 
تاب أعدته المؤرخة واألاللجنة التي خلدت  راه في  تورة ذ ة الد ستاذة الجامع

ة.   خيرة قاسم

وعلى الرغم من انقضاء أرعة عشر عاما على رحيل هذا المناضل الكبير 
ة  ر والقض ة مميزة، لقد حلت علينا هذه الذ راه اليوم معنى وأهم إال أن لذ

ة تواجه منعط سب أن تعرضت لها من الفلسطين ات لم  فًا خطيرًا وتتعرض لتحد
قبل. فمنذ عقد مؤتمر السالم في مدرد والمفاوضات المعلنة منها والسرة لم 

ه من ان يتطلع إل رمة إلى وطنه  تحق للشعب الفلسطيني ما  و استرجاع أعودة 
ع اليوم لما يجر ع1967لألرض التي احتلت في حرب حزران  لى ، والمتت

ا  لمس تجاهال عر ة و القض ة ير انحسار االهتمام العالمي  الساحة الفلسطين
حز في النفس  ة العرب األولى. ومما  ام قض انت في يوم من األ لفلسطين والتي 
ان  ة إلى  سفر في النها دمي القلب ما نراه اليوم من تنازالت تقدم إلسرائيل س و

طرة ة محدود خاضع للس مسمار جحا  اإلسرائيل ه لتظل  قاء المستوطنات ف مع 
ل من  ان إلى أ ش ة محاولة لإلرتقاء بهذا الك ؤر قالقل تهدد أ نقا توتر و

ة قد تقام في المستقبل.  ال الوجود المستقل أو نواة لدولة فلسطين   أش

ان الشقير من الرعيل األول من القادة الفلسطينيين الذين ناضلوا قبل 
ة عام  وواصلوا مسيرة النضال حتى وافاهم األجل فقد انتقل رحمه هللا  1948ن
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ا عام ورما تميز الشقير 1980 إلى الرفي األعلى في السادس والعشرن من ش
ة من  عض أقرانه من القادة الفلسطينيين بتوجهه للعمل على الساحة العر عن 

ة في نشاء جامع، فقد ساهم وشارك في التحضير أل أوسع أبوابها ة الدول العر
ان عبد الرحمن عزام أرعينات وعمل األ مين عام مساعد في الخمسينات حينما 

عدها لرئاسة الوفد السور في هيئة األ مم اشا أول أمين عام لها وقد انتدب 
ة ة في نفس الهيئة الدول ة السعود ، وفي التاسع  المتحدة ثم ممثل للمملكة العر

ة  63عشر من أيلول عام  ون ممثل فلسطين في الجامعة العر أختير الشقير ل
ومة  سًا لح ان رئ اشا والذ  اقي  عد وفاة ممثلها الساب أحمد حلمي عبد ال
م الفلسطيني الحاج أمين الحسيني في القاهرة  عموم فلسطين التي أسسها الزع

   .1949عام 

انون الثاني ادرة  64عام  وحينما عقد أول مؤتمر قمة عري في شهر  م
مها على  س الراحل جمال عبد الناصر لمواجهة عزم إسرائيل وتصم من الرئ

ان فلسطيني اال رة إنشاء  اه نهر األردن طرح الشقير ف ستيالء على معظم م
اً من القادة العرب ىوالق ات  هذا االقتراح ترحي التشاور مع الجال لفوا الشقير  ، و

ة المنتشرة في ان المقترح  الفلسطين م مشروع لهذا الك روع الوطن العري وتقد
ة القادمة أنه على  الرغم من أنه  عرض على القمة العر ، وقد حدثني رحمه هللا 

ن مخوال ب قطار نشاء هذا الكيـان إال أنه اعتبرها فرصة لن تتكرر فطاف األإلم 
ل طاقاته و  الفلسطينيين وعمل  ة واجتمع  اناتهإ العر لتوحيد صفوفهم وجمع  م

الغة التعقيد ات الكثيرة  لمتهم في ظروف  ات والعق ، وعلى الرغم من الصعو
ة في عقد أول مؤتمر وطني في مدينة القدس  التي واجهته إال أنه نجح في النها
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ام منظمة  2/6/64 - 28/5/64في الفترة ما بين  وفي هذا المؤتمر أعلن عن ق
ة وانتخ ة للمنظمة وعبد المجيد التحرر الفلسطين سًا للجنة التنفيذ ب الشقير رئ

ساً لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ، وفي هذا المؤتمر صادق  شومان رئ
م  ح اغته  ان للشقير الدور األكبر في ص الحضور على ميثاق المنظمة الذ 

ة الواسعة اا ، ولعل من أهم بنود هذا الميثاق  خبرته القانون حدودها عت ر فلسطين 
انت قائمة في عهد اال ة ال تتجزأ و التي  م ن شعب أنتداب البرطاني وحدة إقل

عد أن يتم تحرر وطنه قرر مصيره  ال من وعد بلفور وصك أ، و  فلسطين  ن 
ل ما يترتب عليهما ذلك  اطالن و ة أو  االنتداب  ، وأن دعو الروا التارخ

ة بين اليهود وفلسطين  ال تتف مع حقائ التارخ وال مع مقومات الدولة الروح
ح ة ذات وجود  في مفهومها الصح ست قوم ًا ل ة بوصفها دينًا سماو ، وأن اليهود

ًا واحدًا له شخصيته المستقلة وٕانما هم  سوا شع ذلك فإن اليهود ل مستقل و
ة استعمارة في ة حر نشوئها  مواطنون في الدول التي ينتمون إليها وأن الصهيون

مراميها  ة  نها وفاشست ة في تكو ة في أهدافها عنصرة تعصب ة وتوسع عدوان
يزة لإلستعمار  ووسائلها ة الهدامة ور عة هذه الحر ، وأن إسرائيل بوصفها طل

صورة  ة  مصدر دائم للقل واالضطراب في الشرق األوس خاصة ولألسرة الدول
عون األسرة الدولك فإن أهل فلسطـين جدل ذلومن أج  ،عامة   ة وتأييدها. يرون 

ان من أهم انجازات الشقير  ش التحرر الفلسطيني إورما  نشاء ج
ز  ة وٕاذاعة فلسطين ومر يل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذ وتش

اتب للمنظمة في األ حاث الفلسطيني والصندوق القومي الفلسطيني وافتتاح م
ة وفي ا   لخارج. األقطار العر
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عمل ما  ان الشقير وهو رأس المنظمة شعلة من النشا المستمر 
ثيرًا  ه فرديته ف عض عل ه ولكن أخذ ال ه خير وطنه ومنفعة شع وسعه العمل لما ف

ستشير زمال ان يتصرف بنفسـه دون أن  ةءَ ما  ، وهـو  ه أعضاء اللجنة التنفيذ
ر هذا  ر حادثة تدل على,الين راته يذ انفراده في اتخاذ القرار وذلك  ففي مذ

ة في مايو  ومات العر ومطالبته  1965حينما انسحب من مجلس رؤساء الح
ة على  ة في آذارإفصل تونس من الجامعة العر س بورقي ،  ثر تصرحات الرئ

ل احترام ِ ولكنه لم ُ  ن لهم  ان  ًا في فرض نفسه على زمالئه الذين  ن راغ
قدرونه غا انوا  انزعاج زمالئه و مجرد أن شعر  ة التقدير وعلى الرغم من هذا ف

من فرديته قدم استقالته إلى المجلس الوطني الفلسطيني وخاطب األعضاء قائال 
قوّ  حملنها و إن األ مه(ومن رأ إعوجاجًا فل ال أبين أن  نا أمانة بالء وعناء والج

  األمانة إلى الشعب  فإنه وحده صاحبها). ردّ أحاضر أن 

ان الفلسطيني عنده ال  العمل المنظم المدروس فالك ان الشقير يؤمن 
فاح يدعمه م وقوة تسنده و ن قائما على تنظ م وعمل  معنى له إذا لم  ، إنه تنظ

ة في ميدان النضال العري وتحرر ة نضال ع ات  ، إنـه قوة طل ، إنه تضح
طوالت ف ودم غير  و ف ة  ضنين، إنه عرق ال يجف ودمع ال  ، إنه أداة نضال

ن أهل فلسطين من النضال وتكفل التدرب والسالح للقادرن على حمله.   تم

أن الكفاح المسلح هو طر التحرر قام ـ إومن منطل  مانه المطل 
ة والعطاء إما قلنا ـ ب عة البذل والتضح ون طل ش التحرر الفلسطيني ل نشاء ج

صر على أن شعب ف ان دومًا  عة في و عة الطل ون في طل لسطين يجب أن 
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ن التخلي عن الكفاح المسلح من أجل تحرر  م ـان ير أنه ال  حرب التحرر و
  فلسطين.

ان  ش التحرر الفلسطيني إال انه  وعلى الرغم من إنشاء الشقير لج
ة حزران عام  عد ن خاصة  العمل الفدائي و ان يلح  على  1967شيد  لكنه 

ة خوفا على العمل الفدائي ضرورة  اس ة والمنظمات الس توحيد المنظمات الفدائ
ع هذه المنظمات يجب أن تتوحد تحت لواء  أن جم ر  من التفرقة واالنقسام و

ثيرة ومساعيَ  ة وقد بذل جهودًا  ةً  منظمة التحرر الفلسطين ق من أجل تحقي  حق
  هذا الهدف.

ة وطنه وحامال وعلى الرغم من استقالة الشقير إال  أنه ظل حامال مسؤول
ما تموت األ ه إلى أن مات واقفًا  ره ووجدانه هموم شع اسقةفي ف ، لم  شجار ال

ا عن تخلي العرب عن الكفاح والنضال إل أن النـزاع ن رحمه هللا راض مانه 
ش بين  س نزاع حدود وٕانما هو صراع على الوجود وأن التعا العري اإلسرائيلي  ل

عدم التفر الع ان يوصينا  لما التقى بنا  قه و ن تحق م ة أمر ال  ة والصهيون رو
ا إسرائيل.   في حقوقنا أو التهاون في مطالبنا وتجاوز ثوابتنا وأن ال نطمئن لنوا

صر على  عمل في خدمتها و أمته و عتز  ة و العرو ان الشقير يؤمن 
ة ة عر انت الوحدة العر أن فلسطين قض ان ، و ثيرًا ما  ة هاجسه األكبر و

رًا  ه: (إن الوحدة ف ت قول في أحد  قول عن نفسه (أنا وحدو الهو والنشأة). و
حت من غير روح انت قد أص ة وٕاذا  ة   وعقيدة ودولة هي أمل األمة العر ع فالت

م العري المعاصر أو معظمه).    على الح
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ة وت العرو مان الشقير  ان حرصا وعلى الرغم من إ علقه بها إال أنه 
س ذلك على الشعب  ة حتى ال ينع على عدم زج المنظمة في الخالفات العر

ة وقد اثبتت األ ع البالد العر عثر في جم عد نظره الفلسطيني المشتت والم حداث 
عته من أخطار الصراعات والنـزاعات  وصدق فراسته وحرصه على تجنيب ش

ة والتي لم تهدأ في ام. العر   يوم من اإل

اإلإوٕالى جانب  ه معلقا  ان قل ة  العرو ه يتطلع سالم ونبِّ مان الشقير 
ة األ قاموا أبرار الذين جاهدوا في سبيل نشر الدين وفتحوا البالد و دومًا إلى الصحا

غور  ة  عد موته عند مقامات الصحا ة ولذلك أوصى أن يدفن  الدولة اإلسالم
مقام الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح والذ  األردن وعلـى مقرة من

ه وسلم أمين األمة.   دعاه الرسول الكرم صلى هللا عل

، وهو الذ  ولما اشتد المرض على الشقير وعلم جاللة الحسين بذلك
ة  عرف الرجال وأقدارهم عالج في مدينة الحسين الطب ادر على الفور بدعوته ل  ،

ر جاللته علىعمان ولبى الشقير  ، وطيلة  لفتته الكرمة  هذه الدعوة الكرمة وش
ة الحسين واهتمامه إلى أن وافاه  ة وهو محا برعا المدينة الطب إقامة الشقير 

ا عام   1980األجل وانتقل إلى الرفي األعلى في السادس والعشرن من ش
ت صفحة ، و  ودفن حيث أراد على مقرة من مقام أبي عبيدة بن الجراح ذا طو
  مشرقة من صفحات النضال العري والكفاح الفلسطيني. 
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  ..من فندق المنفى..الشقير 

*إلى الوطن ..ومن فندق االحتالل 
  

  

  د. أسعد عبد الرحمن                                                                    

رتك في القدس التي أحببتها أكثر من م ام تذ عادتك  دينتك ع ، فأنت 
ـر الخاص من أجل العام مدينتك من أجل  تن ر الرا الخاص الذ يرطك  ، تن

ارك هللا من حولها. القدس التي    الرا العام الذ يجمعك 

                                                           

 .1994 عمان،، الرأ *
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رتك في القدس حيث أقمت ليومين في آخر رحالتي للقدس في  م تذ و
ك فندق اإل اسادور الذ شهد على يد ة ساسًا ميالأم د منظمة  التحرر الفلسطين

  وطننا المعنو إلى حين يتحق وطننا الملموس المتجسد في أرض فلسطين. 

ل قاعة ل ردهة نت أراك ـ صدقني ـ في  ، قرب  ، عند المدخل ، في 
ال   ، في هواء الفندق الوافد من عب القدس. منصة االستق

رناك مثلما لنا هناك تذ  ، ل ذلك وحد في الليلة الظلماء  ولم أكن في 
ك االول،  تور حيدر عبد الشافي نائ رنـاك في جلسات مع الد فتقد البدر، تذ
رناك مع د. نصير عارور ود. محمد الحالج ود. غسان الخطيب وعشرات  وتذ

سقف الفندق الذ شهد ميالد المنظمة.   المواطنين الفلسطينيين الذين تظللوا 

ا أيها الراحل الكبير، نحن ش ش في و عب فلسطين العري ال نزال نع
عامل الغربفندق المنفى أو فندق اال ما  و السائح أ،  حتالل ففي الحالتين نعامل 

عودة الوطن الذ سعى من أجله أحمد الشقير أو ، في وطنه  ا رب أرحمنا  ف
االلتحاق بذلك الرجل الكبير.   ارحمنا 
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  ..المجاهد العري  أحمد الشقير 

  *)2000و(فلسطين عام 
  

  طلعت شناعة                

انقضى أكثر من عشر سنوات على وفاة المجاهد العري الفلسطيني أحمد 
ر زاد قلقه على مصير أمته بتقدم سنه الشقير  أ مجاهد مخلص ومف ،  ، و

ش وقائعه ع ن أن يخذله فال  م ستقدم المستقـبل الذ  ر أن  ،  حاول هذا المف

                                                           
 .24/7/1993 ، عمان،الدستور *
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عد لير  حدث ألمته   1975عاماً من الزمان. لذلك لجأ في دراسته عام  25 ما س
الواقع العري 2000(فلسطين في عام  اه  ة مقارنا ا ) إلى تحليل تارخ األمة العر

عينات مستقر أفي  مستقبل هذه األمة بواسطة المنط الراضي والرسم  ئاً واس الس
اني المعرفي ألحداثها وحراكها ون   موها.الب

س تحق الكثير من (نبوءاته)  ولعل ما يدهش المتفحص لهذه الدراسة ل
ة ظهور القائد العري  فحسب حتم ة والسالم الهش ومرورًا  ة الفرد التسو ، بدءًا 

ش المسخر لخدمة األمة ة العدل والسالم في المنطقة ذ الج معر ،  ، وانتهاء 
ة التي من  ة والعلم عث بل العوامل الموضوع خاللها خرج بهذه النتائج التي ت

االنسان العري وهذه األمة.    األمل 

القار لهذه الدراسة الوقوف عنده والتوغل  وثمة عامل موضوعي يجدر 
اته منذ أواخر القرن التاسع عشر  مع الكاتب في التارخ العري المعاصر ون

عامل مستو القدرة (تارخ وضع هذه الدراسة) ليجد نفسه أمام  1975وحتى عام 
رة التي  ة الشاملة والقوة العس ة ونموها في مجاالت التقدم الحضار والتنم القوم

ة الوقوع.  ة حتم   عتمد عليها حسم المعر

ة عام  رة العر مستو تنامي القدرة العس تفاؤله الراضي  لم  2000و
ة رة اإلسرائيل نزع عن إسرائيل هالتها ، ولكنه  ينس مجاهدنا الكبير القدرة العس

رة التي ساهمنا بخوفنا نحن العربيالم ة العس ،  ، في نسـج خيوطها تافيزق
ة في مستقبل عام  قدرتنا المتنام قنعنا  ات  المقابل  سنين  2000و عده  أو ما 

لة اني المعرفي لنمو  طو استخدامه لمنط الحساب والرسم الب ان ذلك  ، وقد 
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اع ، ونص ال الخصمين ل إلى نتيجة أن (دولة إسرائيل) وصلت حد اإلش
مقوماتها  امتالكها القنبلة الذرة ، وعند هذا الحد تتوقف عن التنامي لعدم قدرتها 

ر الذ ينهال عليها.  دولة أن تستوعب هذا الزخم العس   المهترئة 

ة في الماض رة العر اني للقوة العس ات الرسم الب المقارنة مع إحداث ي و
طاً  في أوائـل هذا القرن وحتى أواسطه ان ها صعد ، نجد أنه  ،  ، إال أنه اخذ 

اع أل صل إلى درجة اإلش ةولم  ة العر قعة الجغراف اب عدة منها: ال ، تعداد  س
ان الوطن العري ، وقد تحتاج هذه األمة إلى قرن أو قرنين من الزمان لتصل  س

اعإلى حد اإل سرعة امتالك القدرة ، وفي مسار هذا الص ش رنا الكبير  أ مف عود تن
ة لسالح الدمار الشامل س اإل العر اع ، وهي خطوة في مراحل الصعود ول ش

طب هذ ة في الوطن العري. او اقي المجاالت الحضارة والتنمو   المفهوم على 

أن ال مناص من تقاطع هذين الخطين  ضيف األستاذ أحمد الشقير  و
انيين: ال ة الب ع، لتقع بذلك المعر خ العري الصاعد والخ االسرائيلي المش

ل معانيها لتحقي العدل والسالم. ة حضارة  ة وستكون معر   الحتم

ر العري الراحل الحاضرأو  غض النظر عن  خيرًا أقول لهذا المف ، و
ش معنا هذه المرحلة  ع عض توقعاته إال أنه قد نجح في سب الزمن ل مد تحق 

ة وتارخ فلسطين وقضيتها قدر لهذه األمة  نْ إ ، و  الحاسمة من تارخ أمتنا العر
ه  أن تتعثر في خطوات الحرب والسالم اني المعرفي، وحسا ، فلتؤول إلى رسمه الب

عث فينا األمل لحضار والقومي لهذه األالمنطقي لثوابت التقدم والنمو ا مة، لي
ح البتحرر اإل وا قى هذا المجاهد العري الكبير  تقدمنسان العري من  ، لذا سي
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ل  ًا معنا في  انها إح ة يرسمها واقعنا العري على ب انت أم سلم ة  ة حر حداث
سارات. والكتاب (فلسطين في عام أ، مهما تعرضت  الصاعد والثابت متنا إلى ان

تبت بخ1990صادر في عمان  عام  )2000  ، وقد تم نشر هذه الدراسة التي 
اته.  سب أن نشرت في ح ة مرور عشر سنوات على وفاته ولم  مناس   يده وذلك 

  

  

  

  ..أوراق جديدة من ملف اإلصدقاء

*أحمد الشقير  ..الورقة األولى 
  

  

  د. أسعد عبد الرحمن                                                                  

ة هن  للصدي الراحل الكبير ، ي الستيناتا هي للفلسطيني األول فـاألولو

ة عشرة  ، أحمد الشقير  ، صاحب القلب الكبير ر رحيله الثان ، فمع مجيء ذ
قة في حينه ام ودون وعي مني لهذه الحق يف تهاطل  قبل أ ، ال أدر لماذا و

                                                           
 .7/3/1992 ،، عمانالدستور *
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ره على لساني في  ع القليلة أذ ة طوال األساب اس ة س ة اجتماع كثر من مناس
ة سوا ، هل ألنني قابلته في عاصمة (بالد  ء في بيروت أو في عمانالماض

خيرة لبيروت ـ  مررت ؟ هل ألنني في زارتي األ1964األرز) ألول مرة في العام 
ون لواله ولوال الصدي أ ان ل حاث) الفلسطيني  الذ ما  ز اال طالل  (مر

غ تور فايز صا عض أصدقائي، وهل أل الغالي المرحوم  الد نمارس  -وأنا ننا 
ل عفو أقصى درجات الحنين للماضي المبهج مقابل الحاضر هذه األ ش ام 
ات األ المحزن  ا ة ح ثر من روا ًا من الحديث حول أحداث اليوم؟ ، فن مس هرو

ان السبب اإل من في أن ومهما  قي  ضافي في هذا الشك في أن السبب الحق
ان ولم يزل بيرًا    .للراحل الكبير حضورًا 

ا  اب عند ـ والحديث عن القضا ان جموح الش يوم التقيته ألول مرة 
الطوفانأالعامة ـ   ون  ه ما  ضا عن  ش ان طموح الشاب والحديث أ ومها  ، و

ة السماء صل إلى ق ا العامة   ون لسان االنتقاد  القضا ًا يومها أن  ع ان طب ، و
ا العامة ـ على أطول ما  ومها عندنا ـ في القضا ر أنهم حين سجلوا أون. و ذ

ة فلسطين في لبنان  في إذاعة  سًا لفرع االتحاد العام لطل صفتي رئ معي حديثًا 
ه نقد  م أنني حاولت التذاكي بتوج (صوت فلسطين) في القاهرة وأذاعوه الحظت 

مارسه المرحوم الشقير بين السطور استهدف األ ان  اسي الذ  نت  داء الس ، و
غفر هللا لي، أقصد (اإل يومها ا، ول ة) لنهجه بل ورما له شخص ،  ساءة المؤد

س اإل ة .. حيث اعتبرته وحده (ول ة وال معظم النظم العر ة وال الصهيون مبرال
ًا عنه.  ثير) مسؤوال عن واقع فلسطيني لم أكن راض   وغير ذلك 
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غضب سماعه ، وتوقعت منه فور  يومها توقعت من المرحوم الشقير أن 
ز األ ادرة إلى فصلي من عملي في (مر نت قد بدأت لحديثي الم حاث) الذ 

ة ببيروت  ه وأنـا ما زلت طالب ماجستير في الجامعة األمير وفعال   ، العمل ف
  جاء رد فعله سرعًا.

س  ه ورضوانه مع د. أن يومها أرسل لي األستاذ الشقير رحمة هللا عل
ز ا ة  حاث في حينهألالصائغ ، مدير عام مر ة صداقة شخص ل بدا ، ما ش

س توقعاتي  ة. يومها وعلى ع ة وتخللتها لقاءات غن معه امتدت سنوات غال
ني أأرسل لي رساله تقدير على جرأتي وعلى ما  اسي وتم سماه قوة وعيي الس

  ، ثم االنتقاد ثم االنتقاد!!. ، وشجعني  على مزد من االنتقاد من اللغة

ان رحم بيراً م  نت وغير صغاًرا !!. ه هللا  م    ، و
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  ..بين جنيف وواشنطن                             

رة لقائد فلسطيني راحل عن الحل السلمي     ا م *رؤ
  

  

ة   د. علي سعود عط

                                                           
 .3/3/1992 عمان،، الدستور *
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ر وفاة المرحوم األستاذ الشقير ال ام ذ ذ انتقل إلى تصادف هذه األ
  .26/2/1980جوار ره يوم  

ام افة هذه األ ، فإننا  وما دام السالم والحل السلمي هو هاجس الناس 
ة طرح الحل السلمي  م فلسطيني عانى بدا سننظر لصورة هذه السالم في ذهن زع

عد حري  وسيلة لحل الصراع العري اإلسرائيلي خاصة    .1973و 1967، و

ت بتارخ بين يد مجلة ال عد  1977يناير  31قظة الصادرة في الكو
ة  صحوة حرب رمضان التي توقع الكثيرون أن تتجلى عن حل مقبول للقض

ة بير لتصرح لألستاذ الشقير (أرفض  الفلسطين ، وعلى غالف المجلة عنوان 
، هذا ما  جنيف وأطالب بواشنطن) فأ جنيف يرفض الشقير وأ واشنطن يرد

  ه حديثنا.سيدور حول

جنيف التي يرفضها األستاذ الشقير هي جنيف التي حضرها زعماء 
، وحضرتها معهم الدول الكبر في مجلس  العرب الذين حاروا في حرب تشرن

قبل  األمن ة ـ أما لماذا يرفضها الشقير و ، وغابت عنها منظمة التحرر الفلسطين
ة: اب التال   بواشنطن فهو لألس

ةألنها مؤتمر تص - ة الفلسطين ة للقض   .ف
صفه الشقير  - ح المجال للشعب الفلسطيني لتحقي الحل الذ  النها ال تت

ع  ستط عطي للشعب الفلسطيني فسحة من التنفس وأرضًا  أنه حـل مقبول 
ه ه وساق مد رجل من   %15ل فق ـله أرض تش ىعطلكن أن تُ  ،  معها أن 
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مد فيها  أرضه ع أن  ستط عـأ، ال  فإن   ، ن جسمه الكاملـه فضال عصا
  يختلف.  األمر عندئذٍ 

حق االعتراف ب - سرائيل على المستو العري، وهنا يتحدث إألن المؤتمر س
ان قد أعطى تصرحًا إلحد الصحف   صل  الشقير أن المرحوم الملك ف
ة غير مستعدة أن تعترف بإسرائيل حتى لو اعترفت بها  ه أن السعود ر ف ذ

ة الثالث عشرةالدول ال ة يومئد أرع عشرة دولة.  عر انت الدول العر   ،و
لة  - الغرض، فهي ستكون دو ة المقترحة لن تفي  ألن صفات الدولة الفلسطين

ة فرسة للمقص اإلسرائيلي يخرج منها أوال القدس الكبر التي تبدأ من  فلسطين
ه  رقا ، وتنتهي بجنوب رام هللا ثم يتجه المقص ش جنوب بيــت لحم ضم ال ، ف

اته  حصر في ط ة ترسانة  20شرطًا عازًال  مثا ل منها  مستعمرة ستكون 
رة.    عس

ة ما الكوردور المقترح بين قطاع غزةأ    ون  ، والضفة الغر ه أ، فس ش
نخفض، الذ يرتف انمزلقال قف جند اسرائيلي عل ع و سم ه، ل ح للفلسطيني ، ل

عبر من الضفـة إل عد اجراء التفتيـش الالزم.أن    ى غزة 

ه ما يؤخذ ألن(القطاع مجروم على العظم) أما قطاع غزة    س ف  ، فل

أن االسرائيليين يردون ، ولعله من هنا تأتي اإل ام  شاعات التي تردد هذه األ
  التخلي عن قطاع غزة فق ال أكثر وال أقل.

شعب إذ - لة الشعب الفلسطيني  ا لمش % من 15أن  ألنه ال حل جد
ة الكبر  ق ن أن تستوعب ال م يف  مساحة فلسطين ال تكاد تتسع ألهلها ف
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عيدا (ماليين من الشعب الفلسطيني ال  شون  ع من أولئك األخوة الذين 
ات جنيف). يوجد لهم حل في جنيف   ، وال اتفاق

ا (ورحم هللا الشقير رحمة واسعة وسقى هللا   - ألن هذا الحل مرفوض عر
ام)!تلك ا   ال

ضعها الشقير لمؤتمر السالم بين العرب    ا التي  تلكم هي الرؤ
ن أن يتمخض عنه م أتى  والصهاينة وما  حذر منه ألنه لن  ، وهو على هذا 

الثبور   مور.، وعظائم األ سو 

عد  : ما بين يدينا من  15فهل اثبتت الوقائع  ا الشقير عامًا صحة رؤ
مدردونتائج مؤتمر السال ، وقائع و م الذ بدأ  موس ، وعاد إلى واشنطن  ، ومر 

حة ا الشقير صح قول المثل  ,، وقع الحافر على الحافر تدل على أن رؤ ما 
ة هذه السطور، ونحن ال نحمل الوقائع واألحداث  العري تا ، فالذ جر حتى 

ة النف المظلم فوق ما تطي سير ، وأن التا ، يدل على أنه ال ضـوء في نها رخ 
المقلوب. ا    عر

فرض الحل ة ذلك أنه بدال من مؤتمر دولي  مفاوضات  آ ، قبل العرب 
دال من حضور منظمة التحـرر  ة، و س لها نها ة، ول ظهر أن لها بدا ة  ثنائ

ة في مؤتمر السالم  امل العضو عضـو  ة  قفلت دونها األبواب حتى أالفلسطين
ثيرة في العالمفي مؤتمر متعدد األطراف الذ  ، ومن بينها دول  حضرته دول 

ة وحلها. العالم  العري ة في القض زة العر   ، ما عدا الجهة المر
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وٕانه بدال من أن يذهب العرب إلى المؤتمر من موقع القوة والوحدة يذهبون 
أ توازن  ه وهنالك خلل ال يؤذن  اتزان في المستقبل المنظور فهناك فراغ  ، أو إل

قه يوما فيومًا أمام تصاعد استرات ثيرة على استدامته وتعم يجي عري تعمل قو 
ة إقو  م ا ، خر مثل إيرانأقل ة قتامة  وتر ة الذات ، وتزداد صورة القوة العر

عض الدول  اردة ف ة إلى حرب  عندما نعلم أن العرب قد انتقلوا من حروب أهل
الدول المساندة تصر على ج ة التي تسمى عادة  اس عل المواجهة مع العدو س

رة على العرب بين أنفسهم ام  وتقصر المواجهة العس ، والعرب في هذه األ
ع قون على التنازالت تشهد بذلك صحافة التطب ، في أكثر من  ، والتطبيل يتسا

ال القادمة سوف نجد عناء  ة وعندما تعرض الصحف على األج عاصمة عر
انت تصدر  ةفي االقناع انها  ار لمشروع  من العواصم العر ، بإيجاز هنالك انه

  األمن القومي العري.

عي ما هو أ طرح السؤال الطب الكارثة  ه  مام هذا الواقع الذ هو أش
ما تصوره  ضع لنا الحل  لمات قليلةآالبديل؟ الشقير رحمه هللا  ، وهنا  نذاك. 

ة ه  , تأتي االجا مؤتمر واشنطناله ماهو الـعأ على ما أشرنا ال ، فهو  مقصود 
النتيجة المرجوة فإنه ال بد من مؤتمر  أتي  ما أن مؤتمر جنيف لن  قول: 

، فر عري  انـفرق : واشنطن التي يلتقي فيها ولكن أ واشنطن ، واشنطن
سمى األ واحد مرصوص الصف ا وهو بهذا  اء ، والفر  اآلخر هو أمر ش

ا أسمائها ست إسرائيل رف اآلخر، هي الط ، فأمر ، ألنها هي الطرف  ، ول
المـدد من  ض على إسرائيل  ف ع الذ  ة، هناك الن ة الفلسطين اشر في القض الم

  المدفع إلى الرغيف.
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قة الصراع  على تفي بوضع النقا على الحروف في حق أن الشقير ال 
قول معنى المؤتمر الذ ثناء مؤتمر واشنطنأن النضال إ :بل  ع أن  ،  ستط

ستمر ضع الحل له ، يجب أن  شير إلى  ، فالنضال هو رأس األمر  ، وهو 
الحجارة للعدو اإلسرائيلي هذا الشعب  شعبنا في الضفة والقطاع الذ يتصد 

  الصامد الصابر.

يف لنا أن نجمع أمة العرب على موقف واحد وهدف  من لكن ولكن وآهٍ   ،
ام أيها  واحد حوا  األستاذ الشقير ، فعرنا هذه األ سوا موقفا واحداً أ ، أص ًا ول  عرا

سوا وفدا واحداً  عض العرب في  ، وانما مواقف ، ول ، وٕانما وفود. ولقد تماد 
لقى عصاه أالهروب إلى األمام حتى أن عددًا منهم قد وصل إلى تل ابيب و 

  واستراح.

ـونوا عراً  عـض العرب هـذه األيـام ال يـرـدون أن  فضلون أن  ، و ورما 
اسي صـدر فتو بـأن الـنزاع س عض اآلخر  س ديني ونوا صينيين وال ،  ، ول

ة المسجد األقصى ، والقدس الشرف التي تردها  عدون قض ست ومن هنا فهم 
ة لها ل القداسات إسرائيل عاصمة أبد عد  اسة تست ،  ، ألنه تحت بند الس

فى هللا والمقدسات توقف الجهاد و    المؤمنين القتال.، و

ة واحدة نا في مصي نا نرد أن نوجه  لقد  حنا في مصيبتين  ، فأص
ة ق ح من الواجب  الزخم العري نحو بؤرة الصراع الحق حنا نعمل أو اص ، فأص

سهل اغتصابها. حت شراذم متناثرة  ة التي أص   علينا أن نلملم جوانب األمة العر
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ظل ، ولكل عري مخلص نقول انه حتى نحق  ، س الصراع يراوح م
ة ة المعر ح عراً  قوم ون  ون  ، ون ن أن  م س هناك بلد عري واحد  ، فل

س هناك شع بديال عن الوطن ون بديال عن األمة. واحدٌ  بٌ ، ول ن أن    م

ة ة ومن هنا النها ح.  من هنا البدا صح إال الصح ة ال    ، وفي النها

  

  

  

  

  ..أحمد الشقير 

ةوالخ *رافات اليهود
  

  

جها                               م س   إبراه

                                                           
 .25/9/1990 عمان،، الرأ *
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ثيرون من القراء واألصدقاء هاتفوني مستغرين أوًال ثم مستفسرن: منذ 
اإل متى بدأت أحف أسفار التوراة عد ، حتى أخذت استشهد  صحاحات إصحاحًا 

لما  إصحاح ائهم .آ0بررة .حوجتني بررة اليهود إلى االستشهاد  بأ، 
ما وردت في التوراة. جداد أجدادهمأجدادهم و أو   ،  

قة أنني لم أحف وٕانما اقتصرت في جهد على مطالعة ومراجعة  والحق
تبتي من مراجع ان أل ما في م له فقد  منا الراحل أحمد ، أما الفضل  ستاذنا وزع

م (خرافات يه الشقير  ه الق تا رت  ل ما فعلته أنا هو أنني تذ ة) فعدت ، و ود
ه األ ، ونسخت منه غير مرة إل ان آخرها  ، عندما قارنت بين يوشع  مس، 

شوع، واستخلصت العبر من اإل وموشي سقاطاته إ ، و  صحاح السادس من سفر 
ام يوشع بن نـون  ام موشي بن أرنز. بين أرحا أ ين البرج أ   ، و

الشي ان الشيء  ر ءوٕاذا  ِ  يذ ذ سرة على، و شدة و الكاف) فإن  ر (
األ م أحمد الشقير تعود إلى عام أول عالقة لي  انت  1946ستاذ الزع ، وقد 

ة وعابرة رأيته خاللها ت في ذاكرتي وفي نفسي أثرًا لم  روح ، وما رآني ولكنها تر
  تمحه السنون.

ر في منظمة  في ذلك العام ه العس افا قد أنهينا تدربنا ش نا في   ،
ان يت النجادة منا الناد الراضي اإلسالمي، و قودنا المحامي  بنى تنظ ان  ، و

طًا  المرحوم محمد نمر الهوار  ان ضا درنا المرحوم صالح الحاج مير و ، و
ش البرطانيرح لتوّ سّ قد ُ  قتصر  ه من الج ان تدربنا على سطح الناد  ، و

رةعلىالمشِ  ان يتم في الخالء.  ة العس   ، أما ضرب النار ف
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ع و  ش تا حضرني اآلن مشهد قوات من ج رة  ة العس ر المش على ذ
ي األردن في  انت فصائل منه ترا في جنو قة  ة الشق ألحد الدول العر

علمه  واس الستيناتأ ان على رأس وزارة اإلعالم  في أردننا وزر معروف  ، و
خفة دمه وسرعة بديهته وفضله وسعة اطالعه ر أننا سأ ، و لناه عما تفعله ، وأذ

ة  ة في جنوب األردن. فقال: إن أفرادها يتلقون تمرنات في المش تلك القوة العر
فت رايت).  عني (ل رة    العس

افا والنجادة والشقير عام  عد أن أنهينا  1946فإذا عدنا إلى  أقول أننا 
صة م لنا عرض ضخم حاشد على ستاد ال ر أق ه العس ه تدربنا ش  ، تكلم ف

انوا ـ للح  ـ مملين  ًا أ، إلى أن وقف واحد المع  عدد من المتكلمين ف لقى خطا
ًا من الجمهور  ، والهتافات من الجمهور الحاشد انتزع التصفي ه طال ، فرفع ذراع

وت م  الس رم عبيد: هل أعج أنه م صوت جهور مؤثر  ت فقال  ، فس
ة لقضيتكم. أنا أحمد ا تب لشقير الذ عُ خطابي. هل أصلح للدعا ينت مديراً للم

هتف من جديد ألحمد  العري في واشنطن صف و ، وعاد الجمهور الحاشد 
.   الشقير

ة  م للمرة الثان في  1964عام  وتدور دورات الزمان والتقى األستاذ الزع
ونتننتال في القدس ، ففي ذلك اليوم افتتح جاللة الملك الحسين المعظم  فندق االنتر

ة وانتخب المؤ  سي للمجلس الوطني األول لمنظمة التحرر الفلسطين تمر التأس
س للمنظمة.    أحمد الشقير أول رئ

م الفلسطيني في أواخر عام  عد أن تقاعد الزع انصرف إلى  1967و
رات ة المذ تا ه المشهور إلى الشعب  التأليف و غن خطا م ب ، وعندما وجه مناح

س السادات عن استعداده إ 1977تشرن الثاني  11المصر في  ثر إعالن الرئ
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قادة إسرائيل لزارة القدس ه (خرافات  ، واالجتماع  تا م أحمد الشقير  تب الزع  ،
مه للكتاب: على نصوص  ات في تقد قول الصدي جميل بر ما  ة) معتمداً  يهود

مة ة فلسطين قد غن من أساسها. وليثبت أن عرو قدم  التوراة لنسف ادعاءات ب
  الزمـن قـبل مجـيء الغزاة اإلسرائيليـين.

منا المرحوم أحمد الشقير هو األصل في ما علمت من  فاستاذنا وزع
ة) هي المصدر الذ نسخت من نصوصها حول  أسفار التوراة و(الخرافات اليهود

ادة يوشع بن نون  ق ما  ما ارتكب بنو إسرائيل من جرائم في أرحا  ، وقارنته 
ادة موشى بن أرنز. يرتكب بنو ق   إسرائيل من جرائم في البرج 

ه.أورحم هللا الشقير وأمد في عمر    بنائه وخلفائه وأصدقائه ومرد
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  القسم الثاني

1989-1980  
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-237-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خ   ..هذا اليوم في التار

*أحمد الشقير 
  

  

                                                           
 .25/2/1989لندن،  ،الشرق األوس *
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                       نجدة فتحي صفوة     

ــعة أعوام، أ في ــــ ــ ــنة   26في مثل هذا اليوم قبل تســ ــ ــ ــ (فبراير) ســ ا ــ ــ ــــ شــ
ة 1980 ة والدول ة العر . ، توفي المجاهد الفلسطيني والشخص   ، أحمد الشقير

صورة عامة ة  ،  عاصر الشقير التطورات التي مرت بها البالد العر
صفة خاصة في مرحلة من أخطر مراحل التارخ ال ة  ة الفلسطين عري والقض

ان خالل القسم األعظم  ة في تارخ العرب واإلسالم، و الحديث شهدت أكبر ن
حداث وتحت األضواء، واتسمت مواقفه وجهوده من هذه التطورات في قلب األ

ة واأل الوطن مثل هذه النشا  خالصعلى الدوام  ة  عي لشخص ، ولكن من الطب
ل الواسع النطاق اطات ، والتارخ الطو ون لها منتقدوها  ، واالرت العديدة أن 

ضًا، دين. ومع ذلك فإن جانب األإلى  ومعارضوها بل وخصومهًا أ صدقاء والمؤ
ه انت تقوم على اختالف في وجهات النظر، ، ومآخذ خصومه انتقادات منتقد  ، 
طعن أحد ـ حتى من خصومه ـ  ، وأساليب العمل في صدقه وال في إخالصه  ولم 

ة بالده وأمته   .لقض

ي عام  ان  1908ولد أحمد الشقير في قلعة تبنين بلبنان الجنو حيث 
ة ا إليها من قبل السلطات العثمان ، ونشأ في  والده الشيخ أسعد الشقير منف

ة في بيروت  ، طولكرم ا ثم انتمى إلى الجامعة األمر ان  ودرس في ع ، و
ان المتحمسين في نشاطهم الوطني والمتصلين  ة القوميين و أمن الش سا (حر

ة  العرب) ة العروة الوثقى) وقد طرد من الجامعة األمر ين في (جمع ، والمشار
ة  مناس ادة مظاهرة ضخمة  ته في ق قرار من سلطات االنتداب الفرنسي لمشار
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اشا السفاح عددًا من رجاالت العرب  6يوم  ه جمال  ار (مايو) الذ أعدم ف أ
حيث درس الحقوق ثم مارس  ،ك عاد الشقير إلى القدسثر ذلإوعلى  ، الوطنيين

تب عوني عبد ة عام  الهاد المحاماة في م ـ 1936، وشارك في الثورة الفلسطين
ة 1937وفي مؤتمر بلودان الذ عقد عام  1939  ، واعتقلته السلطات البرطان

عد إلى فلسطين إال في عـام ، ثم إلى القاهرة ، فلجأ إلى بيروت   .1940 ، ولم 

ة برئاسة  ة في عدد من العواصم األجنب اتب العر س الم ولما تقرر تأس
تب واشنطن موسى العلمي تب ا، ثم  ، عين أحمد الشقير مديرًا لم نتقل إلى الم

سي في القدس قي في عمله هذا إلى جانب ممارسته المحاماة إلى أن  الرئ ، و
ة فلسطين عـام    رة إلى لبنان واستقر في بيروت.فاضطر إلى الهج 1948وقعت ن

ومة السورة أن تفيد من خبرات الشقير فعينته عضوا في  ورأت الح
ا (فبراير) عام 1950ـ 1949عثتها إلى األمم المتحدة ( اختير  1951) وفي ش

ان  ة وهو أول من شغل هذا المنصب. و أمينا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العر
ة  ة فلسطين ع له أهميته ومغزاهتعيين شخص ،  لهذا المنصب العري الرسمي الرف

قي في هذا  فاءة واندفاع و مهامه  اح عام. وقد نهض الشقير  ارت ل  وقو
مم المتحدة في المملكة ين وزر دولة لشؤون األحين عُ  1957المنصب حتى عام 

ة وممثًال دائما لها في األ ة السعود ان الشقير  ،مم المتحدةالعر في االمم  و
ا ًا مدو ة المتحدة صوتًا عر ا العر ،  ، وخاض معارك عديدة في نصرة القضا

ا العرب األخر  ة وقضا ة الفلسطين اندفاع وحماسة شديدين عن القض ،  ودافع 
ا الجزائر والمغرب وتونس ارة ومع  ذلك فقد  وخاصة قضا غ الع ًا بل ان خطي ، و

ه  ة  ئدةطالته وحماسته الزاإأخذت عل ه في الجمع ، وقد استغرقت إحد خط
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ة عمد إلى المحسنات اللفظ ان  ة تسع ساعات و لتزم السجع  العموم ، بـل و
اناً اللغة اإل ليزة أح حر) في حين أنه  ن ه تنسب مقولة: (إلقاء اليهود في ال ، وٕال

ان مجازاً  حتى في صحة صدورها عنه  ، وهو ، فمن الواضح أن المقصود بها 
ارة أ، ولكن الصهاينة و  تحرر فلسطين من مغتصبيها نصارهم استغلوا هذه الع

شع    ستغالل.اأ

ح ممثًال لفلسطين في الجامعة  عد انتهاء خدمته في األمم المتحدة أص
ة ( ه مؤتمر القمة العري األول في سنة أ) ثم 1963العر إنشاء  1964نا 

س لمنظمة  ان الفلسطيني وهو أول رئ ة. الك   التحرر الفلسطين

ة  وقد تعرض خالل وجوده على رأس هذه المنظمة لحمالت إسرائيل
ة جائرة. وفي آخر عام  ه  1967وأمر استقال من رئاسة المنظمة ومن منص

ة راته  ممثًال لفلسطين لد جامعة الدول العر ه مذ ، وأقام في القاهرة متفرغًا لكتا
ه اءهل فيها أر وٕاصدار الكتب التي سجّ  قة التي أخذت عل رر مواقفه السا ،  ، و

  وتلك التي ندم عليها. 

امب دافيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل  عارض الشقير اتفاقيتي 
ة ة الفلسطين انة عظمى للقض ، ولذلك غادر القاهرة إلى تونس في  واعتبرها خ

مرض عضال 1978عام  ضعة أشهر أصيب  عد  ثره إلى إ، نقل على  ، و
ة انعمّ  ع ، وأدخل فيها مدينة الحسين الطب عد أساب ، خفت صوت من أعلى  ، و

اة ذلك الرجل  انت محور ح األصوات وأبلغها في الدفاع عن فلسطين التي 



  

-241-  

قظته ومنامه وهدفه سي في  ان ذلك في  ، وفي سره وجهره ، وشاغله الرئ ، و
  مثل هذا اليوم قبل تسعة أعوام. 

  

  

  

  

  

  

  

  

اب وحضور..  حمد الشقير أ *غ
  

  

                                                           
 .23/11/1986 عمان، ،الرأ *
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  أسعد عبد الرحمن                                 .د                            

ة مشهودة اعتلى أحمد الشقير قمة مسرح العمل الوطني الفلسطيني  بدبلوماس
ة ذلك  في النصف األول من الستينات ة ملحوظة ه من على خش دبلوماس ، و

ان قليًال  من الستينات المسـرح في النصف الثاني ، ومع أن عدد تلك السنوات 
التأكيد ـ حاسمًا. ان ـ  اتها    إال أن ما حملته في ط

ة طلب فيها دفنه  عد أن ترك وص لقد مضى ذلك الرجل إلى العالم اآلخر 
مجاورا لفلسطين قرب ضرح الصحابي أبي عبيدة بن الجراح فاتح القدس ومحرر 

هدوء ال بيت المقدس ال، وودعه جيلنا  متنسك مضى الشقير ، و التي  واألج
ستح عض ما  قت ب ره  ، ومنذئذ س ثيرًا ما تتذ ال بل هي  ، لم تنسه تلك األج

ره قة أن الشقير يزداد حضورًا  وتذ ، ولعلي ال أجانب الصواب عندما أسجل حق
مضي على رحيله األبد ل يوم  ره مع  ماذا نتذ ال ، ف ماذا يجدر  جيل ، و

ره. ل زمـان آت ـ أن يتذ   الصاعد ـ في 

ثيرة ـ ومن ضمنها العرب ـ أن تقتصر ألسنة ذاكرتهم على  من عادة شعوب 
ر محاسن موتاهم ة  ذ ر التارخ ، غير أن أمانة الموقف التارخي وجالل الذ

ان الصدق المطل اق قتض امل ، وفي هذا الس ، ها نحن  ، وألنه ما من أنسـان 
ر  سلبيتيننتذ ر مسيرته  ل التقدير بإيجابيتين:  ه ونتذ   ، ونقدره 
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سداد  .1 رجاحة عقله و ه و ان ـ رحمه هللا ـ معتزًا برأ فقد 
ة وٕالى الوقوع  ح معها ينزع إلى الفرد موقفه إلى درجة أص

اكها.    في ش
ة ومستشعرًا قدرته  .2 نًا من لغته العر ان ـ رحمه هللا ـ متم و

ة إلى درجة  ة وٕالى تقييد البالغ ح ينزع معها إلى اللفظ أص
الها.  ح ه    يد

اته وثغراته  انت دومًا أكبر من سلب مة أحمد الشقير العامة  غير أن ق
ة سجل  ، وفي هذا الصدد الشخص ، البد لنا من أن ننسجم مع التارخ عندما 

: قة أن الشقير   حق

ة يأسس اإل -1 ة الفلسطين ة الوطن وم أقام منظمة التحرر طار المعاصر للهو
ا ًا ومجلسًا تشرع ة (ميثاقًا قوم ة الفلسطين ادة تنفيذ ًا).  ، وق شا نام ، وج

مة هذا اإل عرف ق نجاز الكبير سو من عاني نتائج تغييب الشعب وال 
الكبير سو من  اإلنجاز، وال يدرك هذا  الفلسطيني تمهيدا لتغييب قضيته

ا س الت احة ع ة الس ار الرسمي  رعرف صعو ، وعلى الرغم من قوة الت
مي) للشعب  ) و (الوطن التنظ س (الوطن المعنو العري الُمعاد لتأس

ك  ، نجح الشقير ـ بجرأة مشهودة الفلسطيني  تكت حصافة معروفة و ، و
ومئذ نجح في  محسوب أت الشعب واألمة ـ و ة متميزة ع قدرة خطاب ، و

ار.   تكسير أمواج ذلك الت
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اسي الشعبي الفلسطيني بل والعري  -2 ضمير الموقف الس ، فبرغم  تمسك 
ة) التي بدأت تطفو على سطح الواقع العري  ة االستسالم الدعاو (الواقع

ة ومنتصف الستينات ، وضع الشقير (الميثاق القومي الفلسطيني)  في بدا
ة ة العر ة والتقدم ة والقوم ه من القو الوطن قوة صح الرغم  وحماه  ، و

، صاغ الشقير (الءات الخرطوم)  1967من الهزمة الكبر في حرب 
ة  ة ـ الصهيون رة للمجابهات العر ة والف اس ة الس التي أرست األرض

ة... والقادمة.   التال

ه.  ح قلو نه الشعب فس ح جناته مثلما أس نه فس   رحم هللا الشقير وأس
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راه الخامسة   الشقير في ذ

ة مع حطين) ا *( لي ح
  

  

ات                  جميل بر

ر الخامسة لوفاة المرحوم 26/2/1985الثالثاء صادفت أمس ( ) الذ
فاحه ونضاله ودفاعه عن  ، وهو غنيّ  األستاذ أحمد الشقير  عن التعرف 

ة العرب األولى. ة قض ة الفلسطين خاصة القض ة و ا العر   القضا

ة لن أتط هذه المناس ، مواقف الرجال  رق للحديث عن هذه المواقفو
أن  مانه العمي  ا أن أسجل إ تف ه خير أمتهم وصالح أمورها م العاملين لما ف

هم واختالف آرائهم ن الظروف أ، و  قوة العرب في وحدتهم وضعفهم في تف
تعاونوا في هذه  تضامنوا و طة بهم تحتم على قادتهم وزعمائهم أن يتآخوا و المح

والتقو من أجل الحفا على التراب الوطني والمصير  حلة الراهنة على البرّ المر 
انعقاد مؤتمر قمة عري شامل يوحد وال  العري المشترك وال سبيل إلى ذلك إال 

ه القلوب مما عل بهـا من شوائب.   فرق تصفى ف

                                                           
                                    . 27/5/1985 ،عمان، صوت الشعب *
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ه  ت ان قد  سرني أن أنشر مقاال مما  ر الكرمة  وفي يوم هذه الذ
ة األستا ة وطن ارة عن قطعة أدب ة مع حطين) وهو ع ا عنوان ( لي ح ذ الشقير 

ــود. راه وســالم عليـه في دار الخل   رائعة... نسأل هللا ألبي مـازن الرحمة في يوم ذ

ة مع حطين: ا   لي ح

ا اآلالف والكثير منها رائع وجميل  ما أكثر القر في هذه الدن ، إنها تعد 
العشرات والمئاتبل ما أكثر الحواضر  ، والكثير منها فاتن  والعواصم  إنها تعد 

ع. د   و

ة واحدة تفردت بين آالف القر  ، ومئات الحواضر  ولكن قرة عر
ّ  والعواصم ه على  رحاله على سهولها ، ذلك أن التارخ قد ح س ذراع ، و

ا الها. لقد عرفتها في ص ام رحالتنا ونزهاتنا ج  عنا جمالها، فرا  ، أنا وجيلي أ

رومها ومروجها. هرتنا    ، و

ابي فازددت تعلقًا بها وعاودت زارتها مرات  ثم قرأت تارخها في ش
عها وتاللها ومرات احثا دارسًا بين مرا  ا، ما اسم هذ ، وأنا أسأل شيوخ القرة ، 

  الجبل وما اسم ذلك الموقع؟.

ع ام الر حييت وما  ،ولست أنسى ذلك اليوم ما وفي يوم مشرق من أ
قفون صفا  نسيت ان  صرت جمعا من الره ة وأ انت لي زارة لتلك القرة العر  ،

أنهم في صالة يتعبدون  قرؤون من  واحدًا  ، وما أن دنوت منهم حتى سمعتهم 
من فحوّ  …اإلنجيل (موعظة الجبل) الشهيرة ل له اآلخر (من لطمك على خدك األ
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ضا ومن سخرك ميال فاذهب معه اثني وا الأن. أ ار م  الكيل حبوا أعداء م و عين
ال لكم ه تكيلون  اب  …الذ  م بث أتون ة الذين  اء الكذ أحذروا من األنب

ل شجرة ال تضع ثمرًا جيدًا تقطع وتلقى في النار فإذا من ثمارهم  الحمالن  ،
  تعرفونهم...)

أني  وأخذت بدور أقرأ معهم (موعظة الجبل) من ذاكرتي حتى غدوت 
ة وال طيلسان ! ان من غير ج   واحد من الره

لها إنها جميلة وهذا هو الجبل  وسألني أحدهم وهل تحف (الموعظة) 
لماته المجيدة. ح وألقى  ه المس   الذ وقف ف

ا  قلت نعم نت طال ، لقد حفظتها في جملة ما حفظت من اإلنجيل حينما 
  ت.في بيت المقدس في مدرسة المطران في أوائل العشرنا

ادتي ذلك أن  ادتهم وذهبت لشأني في ع ان وشأنهم في ع ت الره وتر
ة وال منارة وال محراب. حت معبد من غير ق ة أص   القرة العر

وع وال سجود ادتي من غير ر انت ع ذلك  انت  و ة  الصوف ، ولكنها 
ة و  إطالة التأمل وٕادامة النظر ل راب ةأ، أتأمل في  ل هض حث  نظر في  ، أ

طلع ره وفره ، عن موضع أقدامه ن آثار  مته ، عن  ، عن مر  ، عن خ
حاته حصانه   ، وعن رجع تكبيراته. ، عن أصداء ص
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ة قرة ا ان من سجع الزمان أن القرة اسمها  إنها ح طل... و ،وسيرة 
طل اسمه صالح الدين حطين طل ، وال ر ال ذ رت القرة إال و ، ومعهما  ، وما ذ

ر التار راته.يذ   خ في أروع صفحاته وأمجد ذ

المحاماة ثير السفر في منطقة الجليل وغداة اشتغالي  نت  ا  ،  ، من ع
نت أعرج على حطين في ذهابي  ، إلى غور األردن إلى صفد إلى طبرة ، و

ابي لما وجدت إلى ذلك سبيًال. وٕا  ،  

صاحبني في سفر هذا رفاق من صفوة العلماء ان  يديهم ، أتعلم بين  و
ان أولئك الرفاق األجالء ثالثة: طل و ة تلك القرة وسيرة ذلك ال ا   ح

ساني ـ العسقالني المولد األول: القاضي الفاضل ،  ، عبد الرحمن الب
ه وخليله.  المصر الدار ي وصف   ، وزر صالح الدين األيو

س ديوانه، شاعر  ,الثاني: العماد األصفهاني صدي صالح الدين ورئ
  ه وناثر انتصاراته. غزوات

، قاضي عساكر صالح الدين  والثالث: القاضي بهاء الدين بن شداد
اته من مولده إلى وفاته.   ومؤرخ ح

حطين وصالح الدين ان هؤالء الثالثة هم أعرف الناس  ، وعنهم  و
طل ة القرة وسيرة ال ا ة في حطين.  تعلمت ح   ،وقصة المعر
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ثير  اتها ة في العالمثم حملتني أسفار إلى عواصم  ت  ، فزرت متاحفها وم

حث عن المزد حطين وصالح الدين أن ا ، وٕاذا بي أمام تراث  ، وساقني ولوعي 
نوز المعرفة تُ    ز اإلحاطة واالحصاء.عجِ ضخم من 

ة في  انت غا لقد رأيت لوحات ولوحات عن صالح الدين وحطين، و
ة بين الشرق والغر  اإلبداع والروعة ي المعر نقصها إال  ب، تح ، وال ينقصك و

حات  أن تسمع من ظاللها وألوانها صهيل الخيل وصليل السيوف ، إلى جانب ص
  المنتصرن وأنات الجرحى.

مة ة القد ة  ورأيت قوائم المراجع العلم ة والعر ة واإلفرنس الالتين  ،
مة، اللغات القد ة، هذه  ة والصقل ة والكرج ة واألرمن اللغات  والعبرة والسران أما 

ة، فإنه عسير العد والحصر.   الحديثة من اإلنجليزة إلى الروس

ة واألساطير  ورأيت مجموعات من المالحم الشعرة، والقصص األدب
ة ة الشعب لها عن حطين وصالح الدين ، واألناشيد القوم ، تحتاج قراءتها إلى  ، 

ل   ، وٕالى صبر جميل. عمل طو

عض الكتب عض اللوحات عن صالح الدين  وعدت من أسفار ب و
تبتي وحطين ،  ، وضممتها إلى م حت حطين ليال فلت بترتيبها حتى أص ، و

حت مجنون حطين وصالح الدين.   وأص

ة النصر، تخليدا  ق ة تعرف  ان أهل القرة قد بنوا على تلة حطين ق و
ة المجيدة، ولكن يبدو أن ما تال من الفتن والحروب قد ر تلك المعر أزال  لذ
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ة النصر فلم أجد لها أثرا في زارتي للقرة هذا خسر التراث اإلسالمي  معالم ق ، و
رات العززة.   علما عززًا من تلك الذ

وقرأت في جملة ما قرأت أن صالح الدين قد أنشأ مجموعة من المواسم 
ة في صراعه مـع اإلفرنج عزز الروح القوم ، مثل موسم النبي  في فلسطين ل

ين موسى ، موسم... موسم... وحزنت ألن صالح الدين قد  ، موسم النبي رو
ل األسماء اسم صالح الدين. جعل مواسم    ، ولكن لم يجعل موسمًا 

ة واالستعمار البرطاني  نا نحن في فلسطين في صراعنا مع الصهيون و
الحر ة فاقترحت على نفر من المشتغلين  ام وطن ة وأ ة في حاجة إلى مواسم قوم

ر موقعة حطين. ه بذ ة أن ننظم يومًا لصالح الدين نحتفل ف   الوطن

ان ذلك فا 1935، وجر في شهر تموز من عام  و ،  وفي مدينة ح
شوفة جماهير غفيرة من الشعب.   واحتشدت في ساحة م

ثيرة من سائر أرجاء البالد ان عرف الحفل السيد  وتقاطرت وفود  ، و
م   عماء فلسطين المعروفين.، من ز  رشيد الحاج إبراه

ان بينهم األستاذ إسعاف  وخطب في الحفل نفر من رجاالت فلسطين  ،
ة حلو له أن يلقب أديب العر ان  ًا رائعا  النشاشيبي الذ  ًا وطن ، فألقى خطا

اته وٕاشاراته حتى راحت تردد سجعاته حر ما تفعل مع  فألهب الجماهير  ،
  المطرين والمنشدين. 
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نت واحد اء الحفلو ال عن أخطار الوطن  ا من خط ، وتحدثت طو
ة إلى فلسطين.   القومي اليهود وسيل الهجرة اليهود

ة من حولها أن تهب للذود عن  ودعوت الشعب في فلسطين واألمة العر
ة الوطن   وٕاال فستسق فلسطين وتسق معها حطين.  ، عرو

عد هذا الحفل ومضت ثالثة عشر عاما ،  1948عام  ، إلى أن جاء ، 
  فسقطت فلسطين ومعها حطين في حوزة إسرائيل. 

اً من السماء انت األرض ولم تكن نبوءتي وح اً من األرض فقد   ، بل وح

األلوف ، تنجر من تحت أقدامنا ة  انت الهجرة اليهود ة  ،  ، واألسلحة اليهود
قابلها تعذيب و  اد  ة في إزد رة اليهود ضطهاد ااألكداس والمنظمات العس

ة ا أن تسق فلسطين ومعها  للشعب العري علـى يد السلطة البرطان ع ان طب ، و
حين الزمن. حطين ل شيء ولم يب إال أن  أ    ، قد ته

ة  1187، التي تجمعت جيوشها حول حطين في عام  ولكن األمة العر

ة ، ال محالة ، سوف تتجمع ة حطين ال ، مرة ثان ة.، لتحرر فلسطين في معر   ثان

حتفل أبناؤنا ة وس ر حطين األولى والثان ر إلى  ، بذ الذ حتفلون  ، س
قٍّ  فنى.. وس   بلون الثر إلى  زمن ال يبلى.أجل ال 

عيدا عن مراقد اآل ون معهم  اء واألجدادونحن جيلنا الذ يدفن  ، سن
ة المنى. أرواحنا وأفئدتنا وتلك غا ر ونقبل  الثر    نمجد الذ
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اة.ا رب ح عد الوفاة إذا لم نبلغها في الح ك المنى    ق هات

  1975أحمد الشقير ــ                                        

  

  

  

راه الخامسة *الشقير في ذ
  

  

  خليل السواحر         

ر الخامسة لوفاة أحمد الشقير  عثت  ، التي صادفت يوم أمس الذ  ،
رات ضًا من الذ ان صوت ،وأ  في النفس ف ام التي  عادت إلى الذهن تلك األ

مأل  فيها األسماع هز المنابر. ، واآلفاق الشقير    ، و

ة إلى جوار الصحابي   وأحمد الشقير  ، الذ يرقد اآلن في األغوار الشمال
صرا بي عبيدة)أالفاتح (  توب ينطل محرضا وم ، فسنوات  ، لم يزل صـوته الم

اتهثنتا عشرة األاالعتكاف اال ة والتأمل  خيرة من ح ، التي قضاها متفرغا للكتا
                                                           

 . 27/2/1985عمان،  ،الدستور *



  

-253-  

لة التي قطعها  وٕاعادة النظر ، أوصلته إلى نتائج مذهلة ومغايرة تماما للمسيرة الطو
ة   ، وفوق منابرهما. ، واألمم المتحدة بين أروقة الجامعة العر

ة والتي امتدت زهاء أرعين عا ة الغن ما لقد أدرك الشقير بتجرته النضال
القوة والموقف الموحد الصلب اسي غير المدعوم  ن أن  أن النضال الس م ، ال 

انت حصيلة تجرة النضال التي شارك فيها الشقير بدءًا  قود إلى شيء ، تلك 
ة ، وانتهاء برئاسة اللجنة  ، حين عمل مساعدًا ألمينها العام من الجامعة العر

ة ة لمنظمة التحرر الفلسطين   ، التي امتدت أرع سنوات. التنفيذ

ست تجرة الشقير وحدها هي التي قادته إلى هذه النتيجة ، ولكن  ول
ل  ئأحوال العرب التي ظلت تسير من سي عثت في نفسه  إلى أسوأ هي التي 

ة والجنوح إلى منط القوة.   تلك السوداو

ة) ه األخير (خرافات يهود تا ، الذ صدر في  يخلص الشقير في 
غن إلى مجلس  عد وفاته عمان م ب رسًا للرد على خطاب مناح ان م ، والذ 

، وتخرصاته عن (أرض إسرائيل) وعن  م11/11/1977الشعب المصر يوم 
أجداده الذين عمروها وعن ح اليهود المقدس فيها.. الخ. يخلص الشقير إلى 

عيد الصواب والتوازن إلى العقو  ن أن  م ة أن المنط الوحيد الذ  ل اإلسرائيل
م  ح المتطرفة هو مواجهتهم بنفس األسلوب والتصد لهم بنفس المنط الذ 

اساتهم.    أعمالهم وس
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ان الشقير قد فنّ  هوٕاذا  تا ة للتوراة  د في  ، ومن خالل دراسة متقص
غن وحقائ التارخ م ب ة  ، أكاذيب مناح قي لكل المزاعم العرق ، فإن التفنيد الحق

، فالشروع في  ال يتوقف عند دراسة التارخ واستقراء حقائقهأ، يجب  المتغطرسة
  ، وتجرة الجنوب اللبناني هي خير دليل لمن فاته الدليل. العمل هو األساس

را ومعلمًا.. ورحم هللا الشقير    ، مناضال ومف

  

  

*أحمد الشقير 
  

  

ة     الموسوعة ال              فلسطين

س محام فلسطيني  لمنظمة التحرر الفلسطيـنيـة. ولد في بلدة تبنين ، وأول رئ

ي لبنان اسة  ، جنـو ًا لمناهضته س ان والده الشيخ أسعد الشقير منف ،حيث 
، وهو طفٌل إلى مدينة طولكرم  السلطان العثماني عبد الحميد وتسلطه. ثم انتقل

ش مع والدته. وفي سنة  ا حيث أنهى دراسته االب 1916للع ة انتقل إلى ع تدائ
ة ة في القدس سنة  واإلعداد الجامعة  1926، وأتم دراسته الثانو ، والتح 

                                                           
ة، * ة، دمشالموسوعة الفلسطين  . 1984،هيئة الموسوعة الفلسطين
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ة في بيروت قرار من سلطة االنتداب  األمر ، ولكنه طرد منها في العام التالي 
ادة مظاهرة ضخمة قام بها الطالب العرب في الجامعة  ته في ق الفرنسي لمشار

ر يوم السادس  ة ذ مناس ة  ار. فعاد إلى فلسطيناألمر ، وانتسب إلى  من أ
فة مرآة الشرق  عمل نهارًا في صح ، دون  معهد الحقوق في القدس يدرس ليًال و

عد تخرجه من هذا المعهد عمل  ه تجاه وطنه. و ام بواج شغله ذلك عن الق أن 
تب المحامي عوني عبد الهاد ، أحد مؤسسي حزب االستقالل في  وتمرن في م

ّعرف خالل هذه الفترة على عدد من رجاالت الثورة السورة الكبر فلسطين. وت
ه العظمة  الذين لجأوا إلى فلسطين ر القوتلي وراض الصلح ونب ، ومنهم ش

  وعادل أرسالن. 

ة ،  عاشت فلسطين في العشرنات والثالثينات من هذا القرن ثورات متتال
ة الكبر ( ، وقد شارك الشقير فيها  م)1939ـ  1936ان أهمها الثورة الفلسطين

ة قلمه ضد االنتداب البرطاني والصهيون ، ومدافعًا عن  مناضًال بلسانه و
ة. وحين انتهت تلك  المعتقلين والثوار العرب الفلسطينيين أمام المحاكم البرطان
الثورة الحقته سلطات االنتداب البرطاني فغادر فلسطين إلى مصر حيث أمضى 

ة فافتتح  عض الوقت، ثم ة الثان عاد إلى فلسطين في أوائل الحرب العالم
ا ت ا  بيرًا للمحاماه، ً م قضا الدفاع عن المناضلين المالحقين ، و واختص 

ة ومنع تسرها إلى الصهيونيين.  األراضي فعمل على إنقاذ قسم من األراضي العر
ة في عدد من العواصم األجنب اتب العر س الم ة برئاسة موسى ولما تقرر تأس

تب اإلعالم العري في واشنطن، ثم نقل مديرًا  العلمي، عّين الشقير أول مدير لم
ز في القدس. وقد ظل على رأس عمله هذا، إضافة  تب اإلعالم العري المر لم
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ة  ، واستقر  ، فاضطر إلى الهجرة إلى لبنان1948إلى المحاماة، إلى أن وقعت ن
  مع أسرته في بيروت.

اسة قرر  ومة السورة أن تفيد من خبرات الشقير في مجال الس ت الح
عثتها إلى األمم المتحدة ( ة فعينته عضوا في  م) . ثم  1950ـ  1949الخارج

قي يّ عُ  ة السورة. وقد   حمل الجنس ة بوصفه  ن أمينا عاماً مساعدًا للجامعة العر
ه هذا حتى سنة  ؤون األمم المتحدة ، حين عين وزر دولة لش 1957في منص

ة ومة السعود ان الشقير  في الح ، وسفيرا دائما لها لد هيئة األمم المتحدة. و
ة ة الفلسطين ا  خالل وجوده في األمم المتحدة خـير محاٍم عن القض ، وعن قضا

ا المغرب والجزائر وتونس. وفي  سنة   العرب األخر  ما قضا  1963، وال س
ة ا ة عمل الشقير في األمم المتحدة.أنهت المملكة العر   لسعود

ار الملوك والرؤساء العرب  اة العامة، فقد وقع اخت لم يبتعد الشقير عن الح
شغل منصب ممثل فلسطين في جامعة  ه، فور عودته من األمم المتحدة، ل عل
اقي. ثم اتخذ مؤتمر القمة  عد وفاة ممثلها أحمد حلمي عبد ال ة،  الدول العر

انون الثاني يناير سنة العري  م قرارًا بتكليف 1964األول المعقود في شهر 
، الشعب  أبناءبوصفه ممثل فلسطين في الجامعة، بإجراء اتصاالت مع  الشقير

ان الفلسطيني على خير القواع مةـالفلسطيني حول إنشاء الك ، والعودة  د السل
ه إلى مؤتمر القمة ال عري التالي، فقام الشقير بنتيجة اتصاالته ودراساته ومساع

ش فيها الفلسطينيون، ووضع مشروع الميثاق  ع ة التي  بجولة في الدول العر
ة، وتم  ارالقومي والنظام األساسي لمنظمة التحرر الفلسطين اللجان  اخت

ة المؤتمر  أسماء المرشحين لعضو التحضيرة التي وضعت بدورها قوائم 
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ار ـ  28الفلسطيني األول ( ه اسم المجلس 1964حزران  2أ م)  الذ أطل عل
الوطني الفلسطيني األول لمنظمة التحرر. وقد انتخب هذا المؤتمر أحمد الشقير 

سا ة، وصادق على الميثاق القومي  رئ ام منظمة التحرر الفلسطين له، وأعلن ق
سًا للجنة التنف ة والنظام األساسي للمنظمة. ثم انتخب المؤتمر الشقير رئ يذ

لّ  ما قرر إعداد للمنظمة، و ار أعضاء هذه اللجنة وعددهم خمسة عشر.  فه اخت
رًا وٕانشاء الصندوق القومي الفلسطيني.    الشعب الفلسطيني عس

م) تقررا عن إنشاء 5/9/1964م الشقير إلى مؤتمر القمة العري الثاني (قدّ 
ان الفلسطيني ة الك م ه على الناحيتين التنظ ان، من أجل  ، وأكد ف رة للك والعس

ما قدّ  ة تحقي هدفي التعبئة والتحرر.  م إلى المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذ
ة. ه الشقير ـوقد واف لمنظمة التحرر الفلسطين ، وعلى   المؤتمر على ما قام 
م الدعم المالي للمنظمة.    تقد

ة في القدستفرّ  أسس العمل  ، ولوضع غ الشقير لرئاسة اللجنة التنفيذ
ة اتبها في  واألنظمة في منظمة التحرر الفلسطين ،وٕانشاء الدوائر الخاصة بها وم
ة ة  وفي الدول األجنب ش  األقطار العر ر تحت اسم ج ناء الجهاز العس ، و

ة للمجلس الوطني الفلسطيني (القاهرة   31التحرر الفلسطيني.وفي الدورة  الثان
ار ـ  ة برئاسته، ومن م) 1965حزـران  4أ ه اللجنة التنفيذ بين الشقير ما قامت 

رة، والصندوق القومي ، ودوائر المنظمة ومقرها العام  ذلك إنشاء القوات العس
ة ومنحه  في القدس. ثم قدم استقالته، فقبلها المجلس ، ثم جدد رئاسته للجنة التنفيذ

ار أعضائها.    ح اخت
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عد عدوان حزران سنة  ة  م حدث1967و بير على الساحتين العر تغيير 
ة  عض أعضاء اللجنة التنفيذ اين في وجهات النظر بين  ما قام ت ة،  والفلسطين

انون األول سنة سها، فتقدم الشقير في  استقالته إلى الشعب 1967 للمنظمة ورئ
ة تلك االستقالة.   العري الفلسطيني. وقد قبلت اللجنة التنفيذ

عد   ، ، وانصرف إلى  ، أ عمل أو منصب رسمي استقالتهرفض الشقير
ام السنة م في منزله في القاهرة معظم أ ق ان  ة ف فًا إلى منزله  الكتا نتقل ص ، و

  في لبنان.

ن بيته في القاهـرة يخلو من زائره الفلسطينيين وعرب األقطار األخر   لم 

ديرون النقاش حول شتى القضا ه األحاديث و ادلون ف ة. ، يت ة والدول ا العر
ة لن تحرر فلسطين اس د دائمًا أن المساومات الس ان يؤ ، وأن الكفاح المسلح  و

ة  د وجوب محارة اإلمبرال ان يؤ ما  م للتحرر.  هو وحده الطر السل
ة (وٕاسرائيل)  اً مع الصهيون اطاً موضوع ارها الجهة التي ترت ارت اعت ة  األمر

ة ونهب ، وه ومخططاتها طرتها على األمة العر ي التي تعمل على فرض س
د ضرورة استعمال النف سالحًا من أسلحة التحرر ومحارة  ؤ ثرواتها.و

ة.    اإلمبرال

ة،  فيد ومعاهدة الصلح المصرة ـ اإلسرائيل امب د ع اتفاقيـتي  وقد عّد توقـ
انة عظمى  ان الصهيوني خ ع العالقات بين مصر والك ة وتطب ة الفلسطين للقض

ة   م.1979، لذلك غادر القاهرة إلى تونس سنة  والعر
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مرض عضال نقل  ضعة شهور في تونس حيث أصيب  أمضى الشقير 
ة في عمانإعلى  م. 26/2/1980وم ـ، وقد توفي فيها ي ثـره إلى مدينة الحسين الطب
ح في غور ، في مقبرة الصحابي أبي عبيدة بن الجرا على وصيته ، بناءً  ودفن

يلومترات من حدود فلسطين المحتلة األردن عد أقل من ثالثة  ، تلك  ، على 
ة ، ومنهم سعد بن أبي وقاص  المقبرة التي تضم عددًا من قادة الفتوحات اإلسالم

  وشرحبيل بن حسنة. ,ومعاذ بن جبل 

ا  بيرا من الدراسات والمؤلفات، تدور حول القضا خلف الشقير وراءه عددا 
ةالع ة الفلسطين ة والقض   ، ومنها:  ر

  من القدس إلى واشنطن.   -1
ة.   -2 ا عر   قضا
  دفاعًا عن فلسطين والجزائر.   -3
  فلسطين على منبر األمم المتحدة.   -4
ة.   -5 ة والدول اة العر   أرعون عامًا في الح
  حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء.   -6
  من القمة إلى الهزمة.   -7
  . رك العربمعا   -8
  علم واحد وعشرون نجمة.   -9

  الطر إلى جنيف. -10
ة. -11   الجامعة العر
ة -12   خرافات يهود
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*الصين وفلسطين
  

  

  عرفات حجاز                                         

                                                           
 .5/1984/ 27،لندن،الشرق األوس  *
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أخذ حقّ  مناضل فلسطينيالمرحوم  أحمد الشقير لم  ،  ه من التكرم 
افح وناضل في مؤتمرات ان له اإلسهام  س منظمة التحرر.. فقد  الكبير في تأس

عض  مساعدة  ة حتى استطاع  ة ومؤتمرات القمة العر وزراء الدفاع والخارج
س منظمة التحرر  ة من انتزاع قرار تأس ة والفلسطين ات العر الشخص

ة.   الفلسطين

ر، أن حضور وجهود وعالقات الشقير  ان لها فالذ يجب أن ال ين
  تأثيرها في إلقاء مرساة المنظمة على ساحة النضال الوطني العري والعالمي.

ست هي منظمة  ، وهي أن منظمة التحرر اليوم، ل قة أخر ولكن هناك حق
انت تسعى وراء العالم  تحرر نشأتها.. إذ أنها عندما تأسست قبل عشرن عامًا 

انًا مو  حت  عترف بها بينما اليوم أص ابر أن حتى  ع حتى الم ستط جودًا ال 
  غفل هذا الوجود.. 

ر المرحوم أحمد الشقير  ، هذه الزارة التي قام بها  والذ أعادني إلى ذ
ين  ة.. إذ أن زارة عرفات ل س منظمة التحرر الفلسطين اسر عرفات رئ السيد 

عادها... ة في أهدافها ومعانيها ومضمونها وأ   تعتبر زارة تارخ

ال رسمي فوق العادة إال لثالثة فف ي  تارخ الصين الحديث لم يجر استق
ار ضيوفهم من  ستقبلون  أشخاص من مختلف أنحاء العالم... فالصينيون ال 

ة واحد وعشرن طلقة.. إنما خرج القادة الصينيون  اً رؤساء الدول بإطالق المدفع



  

-262-  

ا س ال ي .. على هذا التقليد لثالثــة أشخاص فق هم الرئ س األمر اني والرئ
ة!! ان رئيــس منظمة التحــرر الفلسطين   والثـالــث 

 وعالقة المرحوم أحمد الشقير بهذه الزارة التي قام بها (أبو عمار) للصين

انت المنظمة  س  لمنظمة التحرر يزور الصين.. و ان أول رئ ، هو أن الشقير 
اتها عندما اجتمعنا في المجلس ال القاهرة في آخر يوم في بدا وطني الفلسطيني 

ار  ا ال تكاد تسعه من  ، 1965من شهر (مايو) أ وقال لنا المرحوم الشقير والدن
م للشعب الفلسطيني ألنه وقّ  الفرح والسعادة ع ، إنه استطاع تحقي إنجاز عظ

س الصيني شو اين   ا عن زارته للصين مع الرئ ، وأجر ألبالغًا مشتر
م الصيني ماوتسي تونغ. محادثات م   ع الزع

ة  الشخص صرخ وهو يدلل على االعتراف الجديد  ان الشقير رحمه هللا  و
قول: شو  ة عندما  يوقع البالغ الصيني ــ الفلسطيني على  أل أينالفلسطين

سرة!! منـة واحمد الشقير يوقع على الم   الم

ة الفل ة للقض النس ا  ان ذلك حدثا تارخ ة ومنظمة التحرر.. نعم ...  سطين
ال ومحادثات للسيد  ما جر من استق ولكن إذا ما قورن اليوم ذلك الحدث ، 

لة  اسر عرفات ة الشاقة الطو ، ندرك أ شو قطعته المنظمة في رحلتها النضال
ان في العالم... ل م ح لها وجودها وحضورها في    على مد عشرن عاما أص

 اينازه الكبير في لقائه مع ما وتسي تونغ وشو وحتى نحتف للشقير بإنج
ة وعلى المنظمة التي  أل ال بد أن نعترف أن التطورات الضخمة على القض
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، هذه التطورات وخاصة  بر ادت تواز مؤسسات أ دولة  امتدت مؤسساتها و
ة إلى عمل نضالي وقتالي،  اس ل شعارات المنظمة الس التي ساعدت على تحو

ة. هي التي وضع   ت المنظمة على قائمة االهتمامات العالم

  

  

  

  

  

  

راه الثالثة *الشقير في ذ
  

  

ات               جميل بر

                                                           
                                    . 26/2/1983 عمان، ،صوت الشعب *
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ات العمالقة الذ تحلو اإل  اء أحمد الشقير من الشخص رهم  وٕاح شادة بذ
ة فلسطين خاصة أسمائهم ا العرب عامة وقض ،  ،عرف طرقه في خدمة قضـا

عش لذاته ولعائلته بل اها ــة وناضل من أجل حقوقها وقضاعاش ألمته العري لم 
انت له صوالت وجوالت في المحـ ة وعلى منبر هيئة األم، و المتحدة م افل الدول

ر الذ وضع الميثاق القومي لمنظـمـة لمدة خمسة عشر عامـا. الشقير العقل المف
ة ونظامها األساسي س لها التحـرـر الفلسطـيـن ان أول رئ ، داهم الجنود  ،و

ه وأ ت فــون حين غزوا لبنان وجمعوا  وراقـه الخاصـة اإلسرائيليون منزله في 
أوها  في ص ه على وع ت تفوا بذلك فحملوا م نادي لتنقل إلى تل أبيب .. ولم 

ة إمعانًا للتحد واإليذاء.  ا   مقدمة د

ضير الشقير الذ اغتصب الصهاينـة الغزاة ب ها عنهـا دوا أهلالده وشـرَّ فمـا 
ل شيء فيها تبت عد أن قتلوا منهم من قتل واستولوا على  ه. ، أن تنهب م

عد أن رحل من الدنير فالشق الرفي األع  ـرا والتح   لى تحـول إلى رأ وف

عها الكلمة الجرئة  ة طـا ه من آثـار قلم ما  تر ظــل اسمه خالـداً خلود الزمـن  ،وس
ـالغة األسـلوب    وصـدق اإلحسـاس.و

ار عام  ه االخت ون ممثال لفلسطين  1963تأملوا  في قوله يوم وقع عل ل
ة.   في الجامعة العر

ه إل( إنني اعتبر منصبي الذ عُ  أنه منصب نضالي تملكه أمة ترد   يّ هد 
  أن تناضل من أجل تحرر الوطن).
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العمل  ات التي وضعت أم،لم تثْ  وقد أقرن القول  افح  امهنه الصعو ،  ف
ان الفلسطيني غير عابئ بتشرد طال في سبيل تحقي الك  أو اضطهاد  فاح األ

قول:   ، وفي هذا 

ان الفلسطيني على الورق  تُ أول ما بدأْ  تُ (بدأْ  تماما  …أن أخــذت أضع الك
فعل المهندس أسسهضع خارطة البن …ما  تبت ،ـهسوتفاصيله ومقاي اء  و

نظام األساسي ت الميثاق القومي والت إلى أن وضعر وأخّ  متت وقدّ لت وحذفوعدّ 
نت أبيلمنظـمة التحرر الفلسطي ة، و لمة أو عبـارة ليلتين أو  تُ ن غــير مرة على 

ال فلسطين ة تقرأ  ما بين السطور أكثر مما تقرأ في السطور، ثالثًا، فأنا أمام أج
تائـب فلسطين فأبرزتُ  ان الفلسطيني ، و ر د النشا العسـتجسّ ة صورة الك

اتب في العواصم وصندوق قومي  الفلسطيني، ة، وم ة الفلسطين ل الحر لتمو
ـل العـام للكيـاوج ةالعر ة، ذلك هو اله ة الفلسطيـن ن هاز إعالمي للدعوة للقض

ما رسمته في الميثاق والنظ   ي).م األساساالفلسطيـني 

ة أ ان  الشقير  من دعاة الوحدة العر ّ و مانه العمي  و أ اتحاد عري إل
قول: أن قوة العرب في وحدتهم ال في تجزئتهم   ، وفي هذا المجال 

س  م الوطن العــري وتجزئته فإنه ل ان االستعمار قد عمل على تقس (إذا 
ا أن تقــبل األمة الع ــا ومنطــق ة التجـزئة، ألن الوطن العرمن المعقول قومي ي ر

س منطقة جغراف ة واحإ،  ة فحسبل  افة واحدة،له حضارة وثق  ،دةنـه منطقة تارخ
تطلع إلى مستقبل واحد ة  تحدده آمال وطموحات واحدة و ،في ظل وحدة عر

لها ونظامها وحدودها).   تختار األمة ش
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ادتها  عد حرب التحرر وحصولها على س وحين زار الجزائر ألول مرة 
  واستقاللها قال: 

ل، وحين  (لم أكن قد عرفت فاحه الطو هذا القطر المجاهد إال من خالل 
دتُ  ل الثر الطاهر وقد رواه دم قبّ أهو على أرضه ساجدا أُ  وصلت المطار 

ال).    الشهداء عبر السنين واألج

ل: فاحه الطو عت من تجاره خالل    ومن أقواله المأثورة التي ن

اته  ن اإلسالم دين جهادإ ح ستهين معه المؤمن    في سبيل هللا والوطن.، 

قائه في  ان المرء مهددًا في وطنه وفي  ما طعم الكسب والعمل والرزق إذا 
  وطنه.

مًا  ح هش انتهائه ثم تص ع تنتهي  أزهار الر ه ما تكون  ة أش الصداقة الدول
  تذروه الراح. 

ا مازن وتغمده برحمته ورضوانه  ، فإذا نهب الصهاينة برابرة القرن  رحم هللا أ
اره التي أوضحها  نوا من السطو على آرائه وأف ه وأوراقه فإنهم لم يتم ت العشرن 
ه زف  ة) .. وقد فضح ف عد مماته (خرافات يهود ع  تاب ألفه وط في آخر 

ة وأكاذيبها ومؤامراتها عبر التارخ إلى يومنا هذا ف القار على وعرَّ  ،الصهيون
قة العدو اإلسرائيلي  الذ ابتليت ة حق ، خاصة أهل فلسطين،  ه األمة العر

ة منه: نيواكتف اس الفقرة التال اقت ر    في يوم هذه الذ
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غن تثير الغضب على  م ب ة التي يتمسح بها مناح افة التقليد ارة الض (إن ع
الرا  ك عن  واالختالس واالبتزازهذا الكذب، فإن الذين نهبوا ثروات الشعوب  ناه

ذلك فإن الذين اغتصبوا الوسائل األخر المن ة ، و م األخالق ة للشرف والق اف
امله وسرقوا ممتلكات الشعب الفلسطيني من مدنه إلى قراه، إلى مزارعه  وطنًا 
اته، هؤالء إنما يوجهون أكبر  إلى مصانعه، إلى فراشه وأثاثه، إلى مدخراته ومقتن

ألسنتهم .. ومتى ونها  افة) حينما يلو ة  إهانة لكلمة (الض ة الدول انت اللصوص
افة...).    رمًا وض

  

  

  

  

  

  

ة راه الثان   أحمد الشقير في ذ
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ة) تاب جديد ـ خرافات يهود )*
  

  

  بو محمودأ                           

اب مناضل عري فلسطيني    ة لغ ر الثان ــ الذ ــ ــــ ــ ـــ الجمعة ـ ـــ ــ ــ تصادف اليوم ـ
ة وال ة ألكثر من خمســين عامًا قضــى عمره في الجهاد وعرفته المحافل العر دول

. عمل من أجل الوحدة والتحرر .. وذلك هو المناضل أحمد الشقير   وهو 

اعة  الجزء األول من آخر مؤلفاته وهو  ط ة قامت أسرته   هذه المناس و
م للكتاب أن أسرته  لمة التقد ة) وجاء في  ة وجهاالت عر عنوان (خرافات يهود

اعته عمال بوصيته ط اتي أن أترك  قامت  ام ح ل أ التي جاء فيها (حرصت 
أ  ة وشؤوننا العامة، وقد ه انا القوم ألمتي ميراثا من الرأ والجهد في سبيـل قضا
ًا من التأليف والترجمة والخطب والمقاالت،  هللا لي في سبيل هذا القصد مجاال رح

ع أصدقائي في ا تبي وأوراقي فإنني أدعو أبنائي وجم لوطن العري أما موضوع 
ح). ح والتنق التصح   أن يراجعوا هذه الكتب 

اته وقد قدّ  ات فاستعرض تارخ نضال الشقير وح م الكتاب السيد جميل بر
ة ووحدتها. ةالحافل ا العر ة وتحررها والقضا ة الفلسطين   العمل من أجل القض

عنوان : ( شتمل على خمسة عشر فصال أولها  ة)  تاب (خرفات يهود لستم و
ة القدس ــ الحفائر والمقابر  عنوان (عرو س) وآخرها  م .. انتم أبناء إبل أبناء إبراه

                                                           
 .26/2/1982 عمان،، الدستور  *



  

-269-  

تاب الشقير  ن للفصول ندرك أن  لها تدين بيجن) . ومن هذه العناو والتوراة 
ة هو امتداد لنضال الشقير في  ر وفاته الثان اعته في ذ األخير الذ تمت ط

ة الص رها وقد استند رحمه هللا في محاوالته تعرة الحر ة وٕاظهار زفها وتزو هيون
م بيجن  ادعاءاتهذا الكتاب إلى نصوص توراة اليهود لدحض  وأكاذيب مناح

ه الموجه إلى الشعب المصر بتارخ   1977 تشرن ثانٍ  11التي وردت في خطا
ه ممارسات اليهود ومؤامراتهم عبر التارخ ليبرز الحقائ  شف ف ة ما أنه  الخاف

الح العري  مان  ون اإل ًا ألن  ة داع اطل الصهيون فضح  على الكثير و
اطلهم. مان اليهود ب   موازًا على األقل إل

ار  ة لحملنا على استذ اف ر رحيل المناضل الكبير العر  انت ذ وٕاذا 
ة  فصول مأساتنا المتواصلة منذ نصف قرن  ه الجديد األخير هو مناس تا ، فإن 

ير العرب والمسلمين بل والعالم أن هذا األخطبو السرطاني الذ  دائمة لتذ
ال ومصير هذه األمة  قى الخطر الذ يهدد مستقبل األج ه إسرائيل سي نسم
م هذا الخطر وٕانقاذ  وتراثها وحضارتها إذا لم ينتفض العرب والمسلمون لتحط

ال من الفناء المحتوم.    األج
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اء في ذ *راهمالشهداء أح
  

  

ات                                                                               جميل بر

ذا  قفة...لنا وَ  ات! ه يف حال األخ بر رات....  لنا أحاديث... لنا ذ
عد أن قدم من  ة  خاطبني يوم زرته ألول مرة في مستشفى مدينة الحسين الطب

صارع الم اء... وتتونس للعالج وهو  ال   ، ثم أجهش 

عد  انت تقف بجوار رأسه، هذا حاله  فقالت قرنته الفاضلة ( أم مازن) التي 
لما تعرف على قرب أو صدي لم يره منذ زمن المرض يمأن رُ  ره ، ف ،  ، وتذ

  ى. 

للدمع يذرف من عيني وأنا الحزن المفجوع فقد تجمد الدمع يوم  ولكن، أنىّ 
، نزح أهله العزل قسراً تحت  يل على جزء غال من أرض فلسطينقامت دولة إسرائ

سان  افا واللد والرملة، من سمخ وطبرا وصفد و فا و ا وح وطأة السالح من ع
ة ومن هضاب الجليل  ، من جنات القدس  والناصرة من السهول الخص

ع والنقب ومنطقة الخليل، يوم أقدمت الدول الكبيرة  وضواحيها، من بئر الس
هتان في هيئة األمم  والصغيرة منها ـ إال من عصم رك ـ على شهادة زور و

                                                           
اح *  .5/3/1981  تونس،، الص
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م،المتحدة فأُ  ان و  علن التقس ح عرب فلسطين أوصار للعدو الصهيوني  ص
ان.. فسُ    وا الجئين والشقير واحد من هؤالء الالجئين.مّ أصحاب البالد بال 

امب د ة  ع اتفاق ستطع الشقير احتمال صدمة توق ه فيد، فمزَّ لم  قت أعصا
اء  مع تمز الءات الخرطوم الثالث وراح ضحيتها بل وشهيدها، والشهداء  أح

ما تعلمون. راهم    في ذ

الهموم  ررتُ  طل المثخن  ل أسبوع، ولكن ال عة مرة  ة وثالثة ورا الزارة ثان
ه ًا عل ه تشير إلى  ان مغش ضات قل ه إال ن ق ولم يب ف ست نه أ، نام ولم 

ع لم ينفع معها عالج أو دواء رغم  ان واقعه ألرعة أساب اة، هذا  على قيد الح
اته ل جهد في سبيل إنقاذ ح ذلهم  ارعين و اء ال ، فدنا األجل وقيل  سهر األط

ما  مل إلى مثواه األخير ليدفن في غورالشقير إلى رحمة هللا... فحُ  األردن 
القرب من ضرح أبي عبيدة ال أوصى جراح فاتح فلسطين ومحرر بيت المقدس، ، 

فة  الذ عقد ادة جيوش الفتح المتجهة لبالد الشام أله الخل ر الصدي ق بو 
فة عمر بن الخطاب ـ رضي هللا عنهم أجمعين ـ  لتحررها والذ قال عنه الخل

ا أمير المؤمنين مَ إحين سئل  تستخلف؟ فأجاب عمر، قبل أن  ـنْ ثر اغتيـاله، 
اً الستخلفته فإن سألني ري قلت سمعت فارق ال ان أبو عبيدة الجراح ح اة، لو  ح

قول : (إنه أمين هذه األمة). ك    نب

ن بجوار هذا األمين لينبئه  ما آل  س ما أوصى أن  تر هل أراد الشقير 
ه يوم وقعت القدس في األسر؟ ه الدعاء الذ فاه  ه الحال وليتلو عل   إل
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رك الذ وعدتنا فوق طاقتنا وفوق صبرنا، اللهم نْص  (اللهم رحماك إن هذا
إن النصر في طاقتنا وقدرتنا في وحدتنا.. في الوحدة وحدها، ما أنا إال واحد من 
ش آالمهم واحلم أحالمهم، غضبتهم غضبتي ونقمتهم نقمتي  الالجئين، أع

  ورضـاؤهم رضائي).

ه العمر ألضاف على هذا الدعاء: لسنا ضد الغرب وال مع  ولعله لو امتد 
ش في بالدنا أحراراً آمنين مطمئنين الشرق  ه أن نع ل ما نطمح  إل ، متعاونين  ، و

لمة الجئين  عاد األذ عنه، وشطب  رامته وٕا انة حقوق اإلنسان وحف  على ص
شر أجمعين.   من قاموس ال

، فإنه عَ  ر ومهما قيل في الالجئ األستاذ أحمد الشقير لم من أعالم الف
أن خير العرب واستعادة حقوقهم وأمجادهم تكمن في تآخيهم العر ي الذين يؤمنون 

ان فتىً  ووحدتهم ال في فرقتهم وتجزئتهم صغيرًا،  ، وقد نمت معه هذه العقيدة منذ 
عد أن تكشفت مانه بهـا  أم عينه هجرة اليهود الوافدة  وزاد إ له الحقائ وشاهد 

ة حراب ال ا وغيرها تحت حما برطانيين المنتدبين على فلسطين من قبل من أورو
ة األمم، عص سمى  ان  وذلك إلقامة وطن قومي يهود على أرضها  ما 

لما تعظم الخطر  تعاظم  مان يتجسد في نفسه الكبيرة و الطهور، وقد أخذ هذا اإل
ح شغله الشاغل العمل من أجل هذه الوحدة التي ير فيها  الصهيوني، فأص

ة واإلنقاذ ة لن تقف عند  والخالص، حيث تأكد الحما له أن أطماع الصهيون
ة تَ  ة في طرقها العدوان ك المؤامرات وتُ حدود وأنها ماض ضمر السوء للعرب ح

ة: اناتها الرسم ة في ب وماتها اإلسرائيل   ما أوضحت ح
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عين سنة إلى أول  عد مجهود س (نحن لم نرث بالدًا واسعة ولكننا وصلنا 
انت وما تزال حل مراحل استقاللن ا في قسم من بالدنا الصغيرة وأن مهمتنا 

.( ة عن طر جمع شتات الشعب اليهود لة اليهود   المش

ان يردّ  ون و ون أو ال ن قول ن ان الشقير  ن لهذا  نت مأكوال ف د، إذا 
ني ولما أمزق.  خير آكلي   ، وٕاال فادر

ة ألح ع الت د مهما سمت منزلته أو لم ينتم الشقير  إلى حزب ولم يذعن 
عمل مع العاملين إلنقاذ فلسطين من محنتها وٕاقالتها من  امتد نفوذه فمبدؤه أن 
حقوق األهل أصحاب الح الشرعي  في تقرر المصير، مؤمنًا  ا  عثرتها متمس

مصيرها.   أن الوجود العري من المح إلى الخليج مرت 

فاح عرب فلسطين على ان  ة يوم  أشده ضد االستعمار  قبل الن
ة ة ، ضد وعد بلفور وصكّ  والصهيون ، ساهم  االنتداب وضد الهجرة اليهود

ه للدفاع عن المجاهدين والمناضلين أمام المحاكم  مواه الشقير المحامي الشاب 
اإلعدام على أ عري لو وجدت في  م  انت تح ة التي  رة البرطان العس

ان الك لو  رات حوزته (رصاصة) فما  ما ساهم في إعداد المذ ة... ت بندق
سمـى بلجان التحقي الموفدة إلى فلسطين،  انت توضع أمام ما  والوثائ التي 
ومة  ين قوات ح لما اشتد الخطب ووقعت النزاعات بين عرب فلسطين من جهة و
ة، وذلك لتطييب الخواطر وٕايهام  االنتداب الظالمة واليهود  الغازن من جهة ثان

شهد هللا أنها هي بيت الداء وأساس ال شؤونهم و ة تهتم  أن الدولة المنتد عرب 
  البالء.
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افحة حينذاك فلسطين الم لما سنحت الفرص، وما أكثرها  ان  ، ينتقل  و
ًا  يبيِّ  امن الخطر الذ يتهدد من مدينة إلى أخر محاضرا وخطي ن للمواطنين م

دعوهم لتناسي األحقاد وضم الص   فوف ووحدة الكلمة.مصيرهم و

ة في بيروت عام  الجامعة األمر اً  ان طال ا  1927فحين  اً قوم ألقى خطا
ر الشهداء عدته على  في يوم ذ ه للخالص من االحتالل األجنبي فأ ، دعا ف

ه إلى حدود فلسطين  منة على لبنان يومئذ وقذفت  ة المه إثره السلطات الفرنس
ا التي  ه مانًا وأمضى فعاد إلى بلدته ع و نجم نابليون عند أسوارها وهو أقو  إ

القلم  ما واصل الكفاح  القدس  عزمة، ومـن ثم واصل الدراسة في معهد الحقوق 
ة العري لفلسطين.  تب الدعا   واللسان من خالل الصحف وم

انت سلطات اال ه لتزجَّ ومن وقت آلخر  ض عل ه في نتداب البرطاني تق
للمنفى شأنه شأن األلوف من الفلسطينيين  الذين عملت هذه  السجـن أو ترسله

مها ومن ثم انسّ  ار عام  15لت يوم السلطة الغاشمة على إذاللهم طيلة مدة ح أ
عد أن سلّ  1948 ل شيءمن فلسطين  استثناء شيء  مت الصهاينة اليهود   ،

ن أمره بيدها هو ح الدفاع عن النفس الذ أشهره الف لسطينيون مهم واحد لم 
ارهم  عودوا إلى د عد جيل إلى أن  حملون لواءه جيال  ة ومازالوا  منذ الن
تم  التحرر، لهذا لم يترك الشقير فرصة إال  وممتلكاتهم التي اغتصبت منهم و
عد إعالن  ه .. فضاعف نشاطه  وانتهزها من أجل هذا المطلب القومي المجني عل

ة وممثال دولة إسرائيل وخروجه من البالد فع مل أمينًا مساعدًا للجامعة العر
ة  من  1957لسورا في هيئة األمم حتى عام  ة السعود ثم استعارته المملكة العر

ون وزر دولة وممثال لها في الهيئة نفسها وظل هناك حتى عام  ، 1963سورا ل
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ة التي ورد في ميثاق س منظمة التحرر الفلسطين ه بتأس عد عهد إل ما  ها أن وف
ة التي  سائر األقطار العر ة  ة العر فلسطين وطن عري تجمعه روا القوم
ه  اطل من أساسه مهما طال عل مها  تؤلف معها الوطن العري الكبير، وأن تقس
اد العامة التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة وفي مقدمتها  الزمن لمناقضته للم

  ح تقرر المصير.

ان من خالل ال عمل للدفاع عن  مراكز التي تبوأها والفرص التي سنحتو له 
ما  ها على االستعمار الفرنسي،  ا الجزائر وتونس ومراكش التي ثارت شعو قضا
اً حثيثًا  لكسب  سعى سع ة على أمرها و ان يذود عن الشعوب المضطهدة المغلو

قة لسان، الع ومعرفة وقوة حجة وطالطّ االتأييد لمطالبها، لما أوتي من سعة 
حقوق اإلنسان ومواقفه في هيئة األمم المتحدة شاهدة على ذلك. مان    وٕا

ست وحدة إمبراطورة أو  ة هدف مقدس وهي ل شعاره أن الوحدة العر
ة فالعرب أمة واحدة لها تارخ مشترك ولغة وآمال واحدة.   إمبرال

يف تكون جاممن أجل ذلك ألّ  ة  ا عنوانه (الجامعة العر تا يف ف  عة و
ارات  ع هذا الكتاب في تونس قبيل وفاته وخالصته في ع ة) وقد ط ح عر تص
ان  ة التي  ل شيء من المح إلى الخليج قد تغير إال الجامعة العر وجيزة أن 
سها  ع عند تأس ة الس غة مصالحة وتوفي بين الدول العر ميثاقها في األصل ص

عدَّ  قاء فال بدأن  متنع فإذا أرد لها ال حيث  ل ميثاقها أو تكتب مواده من جديد 
عد أن  ة إال  ة دولة أجنب أ عضو من أعضائها عن التفاوض والتعاقد مع أ
ة ال تتعارض مع مصالح  ها االتفاق قرر مجلس الجامعة أن االلتزامـات التي تحو
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اعتقاده وهو المجرِّ   ب الواعي أن المحور الذ يجب أن يدور حولهأعضائها، و
لمة موجزة  قها تنسي وتمهيد،و س الميثاق الجديد هو الوحدة المدروسة التي 
ومًا، وقد  ة عاما وشهرًا و تو وحدة المراحل المحدودة بتوقيت زمني  توارخه م

األمثلة  و  ل الحجج التي تقف في الطر ذاكرا أننا ال أضرب على هذا  سق 
ة في المشرق والمغرب على اين  نعرف دولة اتحاد ة الفوارق والت السواء خال

الهند أوالتضارب و  ن الذين يدرسون مشاكل االتحادات المعروفة في دول 
قة المشرقة وهي أن (االتحاد) فيها هو  صلون إلى الحق ا س وغسالف ا و س وأندون
ها ولغاتها والعديد من عقائدها.  الرغم من تعدد شعو   عنصر سالم ووفاق ورخاء 

ك وانحالل، وٕانه لوال اال ما بينها لكانت أوطانها ساحة صراع وتف تحاد ف
ة هو السر األكبر في  ا الشمال ا وأمر ـر أن (االتحاد) في بالد مثل روس وذ

انت مؤلفة من ست عشر  جمهورة  ةقوتها وعظمتها وازدهارها ولو أن األولى 
ان االتحاد الس ة مؤلفة من إحد وخمسين دولة مستقلة لما  ات والثان اتي والوال وف

ل من هذين العمالقين مجموعة من األقزام.    المتحدة بهذه القوة ولكان 

لة في هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن تأكد له أن فلسطين  ومن تجاره الطو
لن تعود عن طر القرارات أو المفاوضات وٕانها لن تحرر إال بواحدة من تلك 

ة التي عرفها ال تارخ اإلنساني، ألن العدو الصهيوني أذناه ال الفتوحات التارخ
ستعمل   تسمع وعيناه ال تر إال  ما هو لصالحه ، والن ح الرفض (الفيتو) الذ 

ة  األمنفي مجلس  حول دون فرض أ ار  من قبل أ عضو من الخمسة الك
ة إلسرائيل  لوقايتها  النس ات المتحدة  ومة الوال ه ح ة، وهذا ما تلجأ إل من عقو

ات ، مما حال بين الشعب الفلسطيني خالل نيف وثالثين سنة من الوصول  العقو
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اره وممتلكاته وتقرر  إلى الحد األدنى من حقوقه المشروعة وهي عودته إلى د
قف  ن أن  م ة هائلة ال  ر هي قوة دينام ما ذ ة  ة العالم مصيره، فالصهيون

ش عري واح ة، لها ج ة واحدة، أمامها إال وحدة عر د على رأسه دولة اتحاد
دال من أن نظل نردد أن شعار إسرائيل  دولة واحدة حول إسرائيل على األقل.. و
م دولة الوحدة من الفرات إلى  بر من الفرات إلى النيل علينا  أن نق إقامة دولة 

  النيل.

ة األستاذ أحمد  سنة مضت على وفاة مؤسس منظمة التحرر الفلسطين
ل الشقير ا ا فلسطين والعرب والمضطهدين في  افح في سبيل قضا لمجاهد الم

اة اإلنسان قصرت أم طالت فمصيرها إلى  أن  ح رنا  أنها ثوان عابرة تذ ان،  م
 . ر قى الذ   نهايتها المحتومة وت

اتهم  ان واحدًا من رجال فلسطين والعرب الذين أفنوا ح رحم هللا الشقير فقد 
ال   دهم.. في سبيل  أمتهم و
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ر أ   ..حمد الشقير في ذ

*يومًا على وفاته 50
  

  

م شامات                                    جورج نع

ك فال تخف...ولو وقفت  م الهند غاند (ما دام الح في جان قول الزع
  في وجه العالم أجمع ).

فضل وحدة الصف والقوة و  ومة  العزم ستقوم لهذا الشعب الصابر الصامد ح
ة   ة والتجارة واالقتصاد اس اة اإلدارة والس ل مقومات النجاح ونظم الح وستملك 

انتها إلى سائر أنحاء العالم. متد نفوذها وم   وس

سر حتى ال يتعب القلب ًا  ال تناموا على الجهة ال السير يوم م  ، عل
اح وا فالسير أفضل الراضات لغداء  للمحافظة ،ال تتناولوا الطعام بين فترة الص

ة صهيون الشهيرة  ل ذا زرعت  الصالة. ه ا  م يوم انة المعدة،عل على م

                                                           
ت، ،الرأ العام *  .8/5/0198الكو
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حوا  ا في صدور طالبها الذين أص م في الدين والدن القدس الشرف) هذه التعال )
اروس زانة المحامي ، سعيـد  من أقطاب العلم والمال واألعمال والتجارة أمثال م

ة األردني، قدر  رة األردني،عالء الدين وزر التجــا موسى ناصر وزر الخارج
ة األردني، والخطيب الشهير أحمد الشقير والقاضي  طوقان وزر الخارج

ثير. اغ وغيرهم    مصطفى الد

ة مرور  مناس م  الشقير أ 50واليوم  ه خدمة  ييوما على رحيل الزع ف
اسي ه الشهامة وال الواجب القومي والس ي ف ة ،إني أ نخوة واإلخالص والوطن

  الموروثة. 

ة. ة والعائل ة والقوم ات الوطن ل المناس   ان نور هللا مرقده النجم المتأل في 

ه، وورث عن والده فضيلة الشيخ  ا لقد عاصر الشقير فلسطين منذ صدر ش
ة عام  ة والفصاحة  1936أسعد الشقير خطيب الثورة الفلسطين روح الخطا

ك أبو مازن بروحه ودمه وجهوده سائر تطوراتها البناءة ومراحل ، وشار  والجرأة
مان ولم يتقاعس يومًا  افح بجلد وٕا نهضتها الشماء وأحداثها وثوراتها  الرائدة ، و
تجاوب لبناء قواعد األسرة  عمل و ا لبلده وأمته وقضيته  واحدًا بل ظل وف

مال ة وسمو الخل و ة الواحدة في نطاق التر ل  الدين، الفلسطين ت  وقد تر
ة  صمات وضاءة لخدمة أبناء الشعب الطيب واإلنسان أعماله واتصاالته الخيرة 

اإلضافة لخدماته ومواقفه الحائرة التي قدّ  له  حصى، هذا  عد وال  م لها ما ال 
ة وسورا.  ة السعود ما المملكة العر ة  الس   في خدمة  دول العرو
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ي النزه والوطني األمين المخلص والمري رحم هللا أحمد الشقير القاض
س لألهل بل إلخوانه  انت وفاته خسارة فادحة ل الفاضل ورجل الخير الذ 

ل ثوار وشعب فلسطين الصامدوعارفي فضله ومقدّ  ل  ر جهاده و ، رحم هللا 
شهداء فلسطين األبرار الذين سقوا بدمائهم تراب الوطن الغالي. وٕالى جنة فيها 

م م مق ا وطني.....  ا أحمد  نع   ، واسلم 
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عين ر األر *لمة تأبين في ذ
  

  

  خير الدين أبو الجبين     

  -أيها السادة: إخواني وأخواتي:

ت،  الكو ة  نلتقي اليوم في بيت فلسطين، في مقر منظمة التحرر الفلسطين
س لها ار لتأبين أول رئ .، المجاهد الكبير ا ، ابن فلسطين ال   لمرحوم أحمد الشقير

رّ  ن الشقير اليوم، فإننا ن ل،وٕاننا إذ نؤ ذلك النضال الذ لم  م نضاله الطو
ا الماضي، حيث نعاه  األخ أبو  ينقطع إال عند وفاته في األردن في آخر ش

ي أكرم الرجال. ما ي اه شعبنا    عمار: و

ر أستاذنا حلو لنا اآلن وفي هذا الحفل الكرم أن نتذ ا مازن،  و الكبير أ
ر شمائله الحلوة ة  ونذ ل من أجل أمته العر ر مراحل جهاده الطو ، ونستذ

                                                           
ت  *  .9/4/1980 ،الكو
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خطب أوفلسطين التي  تب و عمل و اته، فظل  ل ح ل الحب، ووهبها  حبها 
  من أجلها.. ما نسيها لحظة من لحظات عمره.

ر هذا ار لذ ست إال دمعة تقدير وانحناءة إجالل وٕاك لماتي هذه ل  و
  الصديـ والقائد الكبير. 

ة،  الحماسة والوطن ًا مملوءًا  عرفت الشقير رحمه هللا أول ما عرفت خطي
ه، يدعو الشعب إلى النضال ومقاومة اال اب مستمع أل ة أخذ  نتداب والصهيون

ابي عندما قدمته إلى جماهير شعبنا في المهرجان الوطني  ان ذلك في فجر ش و
ع عام الكبير الذ أقامته م ة في ر افا 1945نظمة النجادة الفلسطين م في مدينة 

ـان الشقير في ذلك االحتفال الفارس المجلّ  وقد ترك  ي.عروس فلسطين. و
بيرًا في نفسي. ه األخاذ أثرًا  ه وأسلو حت من المعجبين  خطا عد ذلك أص و

عت  ه عندما تا ا  ة. وازددت إعجا نشاطاته شخصيته ووطنيته ومقدرته الخطاب
ا استقالل المغرب وتونس  ة فلسطين وقضا في األمم المتحدة وهو يدافع عن قض

ا.    والجزائر وليب

ثب منذ آذار عام  عندما حضر إلى  64وقد بدأت أعرف الشقير عن 
ان الفلسطيني حيث قدمته إلى الجمهور  ت في إحد جوالته  إلبراز الك الكو

خ  فخطب ة الشو ملعب ثانو ان الفلسطيني، وذّ وأبدع وتحدّ  الكبير  ر ث عن الك
ة في فلسطين، وفي ذلك الحفل وصف  امنا الزاهرة واحتفاالتنا الوطن أ الشعب 
أنهم األنصار والفلسطينيين هنا المهاجرن ووصف سمو أمير  ت  أهل الكو
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ان  أمير المهاجرن واألنصار ف ت الراحل المغفورله الشيخ عبد هللا السالم  الكو
ل مـن سمعه.مو    ضع إعجاب وتقدير 

ت انت زارته هذه  للكو ة آنذاك من  و ، وزاراته لمختلف األقطار العر
ة  ان الفلسطيني الذ بذل الشقير في سبيل إبرازه جهودًا مضن أجل إبراز الك
حتاج الحديث عنها إلى صفحات وصفحات. وقد وصف الشقير المرحلة التي 

ان الفل قت إبراز الك ان الهدف واضحًا ومعروفا ولكن أسلوب س قوله ( سطيني 
ة  انت قض ة و حور الكلمات الرنانة واأللفا الحماس ان تائها وس  العمل 

 ّ ل األوقات فوق أ . ولكن طر العودة   فلسطين تعلو في  ارات أخر اعت
ن مرسومًا وال مخططًا).   لشعبها لم 

حول قرار مؤت انون الثاني وقد استطاع الشقير أن   64مر القمة األول في 
مة  ة وضع القواعد السل غ ة  الشعب الفلسطيني والدول العر االتصال  فه  (بتكل
توب إلى واقع ملموس ولم  ان فلسطيني) حول هذا القرار من قرار م إلنشاء 
اسم المؤتمر الفلسطيني  ة  ام منظمة التحرر الفلسطين ينتظـر الموافقة بل أعلن ق

القدس في  ا ار  28ألول الذ انعقد  وأبلغ ذلك إلى مؤتمر القمة الثاني  1964أ
ندرة في أيلول من ذلك العام.   الذ عقد في اإلس

ان  ما  انها األرعة  م أر ام المنظمة بدأ الشقير بإنشاء  ثم تدع عد ق و
م  ة والصندوق القومي والتنظ اس اتب الس ش التحرر والم سميها وهي ج

  الشعبي.
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وقد رافقت الشقير في هذه المرحلة في جلسات المجلس الوطني األول 
ت. وخالل ن المتعاقبيْ والمجلسيْ  تب المنظمة في الكو ذلك أثناء عملي في م ن، و

ه صدق اهذه السنوات وما تالها منذ  ا مازن فعرفت ف ستقالته حتى وفاته الزمت أ
قدرات شعبنا و  مان المطل  ة العزمة واإل ون لقض ة مع دعوته ألن  أمتنا العر

عدها العري.  وعرفت في الشقير مناضال  عدها اإلسالمي إلى جانب  فلسطين 
اسة  ة والقانون  والفقه والحديث والس ة والكتا شرفاً حصيف الرأ مبدعاً في الخطا

ة وذهن متوقد. ة ذا حافظة قو   والدبلوماس

ا للمجاهدين وذ ان الشقير وف انوا من و قدر لهم جهادهم حتى لو  راهم 
اسيين ر إنه عندما  خصومه الس مها الحاج أمين ا، وأذ نتقل مفتي فلسطين وزع

ان الشقير في مقدمة المعزّ  ان الحسيني إلى الرفي األعلى  ه رغم ما  ن ف
فون إنني أعز في المفتي ألنـه  بينهما من خصومة. وقال لي يومها في منزله 

ان يرفض االفي  ل لم يلـن ولم يهادن المستعمر بل  نتداب جهـاده الطو
ة على الدوام.   والصهيون

ان الشقير معلما لنا ولرفاقنا، علّ  ة الصادقة. لقد  منا الكثير من دروس الوطن
. علمنا الءات الخرطوم الثالثة  علمنا أن ال نهادن العدو أبدًا مهما بدا أنه أقو

قول لنا أن ال ان  حتاج إلى عمل مخلص مستمر شرف وٕان يد هللا دائما و وطن 
  مع الجماعة. 

ة وٕان الوحدة هي العالج لقد تعّ  ة الوحدة العر حتم مان  لمنا من الشقير اإل
قـول  الناجح والوحيد لكافة مصائبنا وآالمنا، ان رحمه هللا  ة العالميـة إو ن الصهيون
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ة ه عتها إسرائيل قوة دينام ة وفي طل قف أمامها إال وحدة عر ن أن  م ائلة ال 
ش عري واحد على رأسه دوله  ة واحدةالها ج دال من أن نظل نردد أن  تحاد ، و

م دولة الوحدة من النيل إلى  شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات علينا أن نق
  الفرات. 

ر لمجابهة العدو قبل أ ضرورة االستعداد الم ان الشقير يؤمن  قو و ن 
ت عام  الكو تب المنظمة  شتد. وقال لنافي إحد زاراته لم ن ثمن إ 1965و

لف  لف اآلن بليونًا فإنه س ان التحرر  عد سنة فإذا  التحرر يتضاعف سنة 
ع قوانا  في السنة المقبلة عشرة وفي السنة التي تليها مئة، فعلينا أن نسرع في تجم

ة التح   رر.وٕاعداد أنفسنا لخوض معر

اتها لو  ان ة وٕام أن طاقات األمة العر مانًا راسخًا  ان رحمه هللا يؤمن إ و
ة لقهر العدو والقو التي تسانده. اف   تجمعت 

عد أن ترك الشقير رئاسة المنظمة عام  لم يخلد إلى الراحة بل استمر  68و
فون وتونس ملتقى لرجاالت فلس ان بيته في القاهرة و طين في خدمة وطنه، و

ة فأصدر  ه سبل التحرر وطر الوحدة. وانصرف إلى الكتا ة يتدارسون ف والعرو
ة  الوحدة العر ل ما يتعل  راته وتجاره  وآراءه في  تب ضمنها مذ فا وعشرة  ن

  وتحرر فلسطين. 

نه االستمرار في  م ة وجد الشقير أنه ال  ان وعندما بدأ السادات مسيرته الخ
ش في القاه   رة. الع
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ان رحمه  ت في آذار من العام الماضي ـ و قال لي في زارته األخيرة للكو
ام بهذه الزارات لال ثيرا  الق حب  صيرهم هللا  ه من أجل ت لتقاء بإخوانه ومحب

اتي في القاهرة ال تطاق وأنا مراقب  حت ح ينما ذهبت حتى أوتوعيتهم ـ لقد أص
فو  ة وتل ة.وٕانني أشعر عندما أذهب في راضتي اليوم ني مراقب ورسائلي مراق

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 لخير شعب فلسطين. ه من إخالص للسادات  وسع لهذا فقد قررت  وما تدع
  رة التي أحببت.ترك القاهأمرغما أن 

م في تونس فشعبها  ق عد ذلك قال إنه اختار أن  عثها لي  وفي أول رسالة 
نه اال م ذلك  ة  و لتقاء دوماً برجاالت العرب الذين طيب وهي مقر الجامعة العر

تدارس معهم  ة المقدسة و حدثهم عن القض ات ل فدون للجامعة في شتى المناس
  سبل العمل .

سمحولكن المرض لم  ح  مهل الشقير ولم  له بتحقي أمنيته هذه، إذ أص
سبب مرضه أن يجتمع بزائره الكثر، ولكنه مع ذلك لم ينقطع  ه  من الصعب عل

ة.    عن الكتا

ة، أورد فقرات  صف حالته المرض تبها لي من تونس  وفي آخر رسالة 
سمّ ضمَّ  ن أن  م ما  ه وتجرته ف قي أن نها رأ أرجوك أنت ى وصيته فقال: ( 

م حرّ  ة وأن وٕاخواننا في  النضال أن تنصبوا أنفس ة الفلسطين اسا على القض
أ شبر من وطننا المقدس وال ذرة من  فرطوا  تداوموا على نصح إخواننا أال 
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ل تفر واستسالم  تراب وطننا الغالي، فإن تجرة السادات الخائن قد أثبتت أن 
المزد من األطماع  وهذه هي وصيتي لشعبنا  ، والتوسع والعدوانقابله العدو 

طل أرجو أن تحفظها وتدوّ  ، وأسأل هللا لقادتنا الهد ولشعبنا  نها بين أوراقكال
ت،  النصر المبين ة في الكو أس أن تنشر هذه المعاني في صحفنا الوطن ، وال 

  إعزازًا لقضيتنا المقدسة واستمساكا بوطننا الغالي).

عد ... ا حبيب   و ا صوتها الراعد ف ار  ا ابنها ال ا فارسها،  فلسطين، 
ة منظمة  ة الثورة... را ة. إن را اق ار... نم قرر العين فإن شعلة النضال  الج
ة وروح  ة مستلهمة روحك الغال ة ستظل تواصل مسيرتها النضال التحرر الفلسطين

ة. ار من أبناء شعبنا وأمتنا العر ا مازن أننا  عهداً  أمثالك من المناضلين الك أ
ة. انت التضح ة إلى فلسطين ولن نتراجع مهما    سنحمل الرا
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عين ر األر *لمة تأبين في ذ
  

  

  جاسم القطامي

م   سم هللا الرحمن الرح

                                                           
ت  *  .9/4/1980 ،الكو
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  أيها الحفل الكرم:

ة أن تكرم  اء إبناءها البررة ورواد نضالها بأمن عادة الشعوب واألمم الح ح
عد راهم  ر  شحذ للهمم وشحن لما اختزن من طاقات وتجديـد  ذ مماتهم، ففي الذ

ات الجليلة إال محطات تقف عندها األمم  لآلمال والطموحات. وما تلك المناس
تستعرض مراحل نضالها وما تحق من أهدافها من ثم تحاسب نفسها وتستشرف 

حثها  ة زخمها و حف للمسيرة النضال الخطى نحو تجسيد المستقبل فتتزود بوقود 
  آمال وطموحات وتطلعات المستقبل.

رم اليوم  منا األصيلة أن ن ة والوفاء من ش وما أجدرنا نحن أبناء األمة العر
  رائدًا أمينا من رواد أمتنا.

ة وفلسطين األستاذ أحمد  ر األرعين لوفاة فقيد العرو إننا نحتفل اليوم بذ
س مجرد اسم مقتر  . والشقير ل ة الشقير مرحلة بل هو من رموز األمة العر ن 

ان رحمه  . لقد  النهوض الجماهير والمد الثور ة في مرحلة اتسمت  األساس
ة  ان فلسطيني الهو قدر ما  ي االنتماء وقومي الجذور  هللا وطيب ثراه عرو
ي  ة المخلصة وصوته العرو ن لنا أن ننسى مواقفه العر م إنساني النزعة، وال 

ة، فمواقفه أكثر من أن المدو  ة وقاعات الجامعة العر في أروقة المنظمـة الدول
ة نضال  قارع الخصوم منتقًال من حل الحجة و تعد أو تحصى وهو يدافع الحجة 
يف ال والفقيد  لل أو وهن فاستح بذلك لقب خطيب األمم. إلى أخر دونما 

ة طوع لسانه و  انت العر ان وريب الفصحى ف حر سيد الب هو األديب المت
ار وال يجاره في هذا المضمار  ش له غ ع والخطيب الذ ال  والقانوني الضل
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غي لنا أن ننسى أن الفقيد قد وضع النضال الفلسطيني في  مساره  ما ال ين أحد. 
ته   ر واالستنهاض لإلنسان الفلسطيني وٕاثراء هو دأ رحلة التثو ح و الصح

ة رطًا  المضمون النضالي والقومي  ة العر القض ة  ة الفلسطين ور القض
ا ومصيرًا.   عضو

  أيها الحفل الكرم:

اد  ر ورفي درب جمعتنا معاً م ان فقيدنا أبو مازن زميل نضال وصدي ف
ر القومي فشدت أواصرنا وقرت أرواحنا وأتاحت لنا أن نلتقي األ نتماء العري والف

ر العري وطرح آفاق جديدة للنضال في أكثر من منتد وتجمع بهدف تح ذير الف
ر الشقير لم تكن مجرد شعارات تطرح وجمال  القومي. ة في ف قة أن القوم والحق

مانا وممارسة  ىجوفاء مفرغة المضامين تلق انت رسالة وٕا ات بل  في المناس
ة في المحل األول واألخير  ة قوم ان يردد دوما أن إسرائيل هي قض وٕالهاما و

غي لها أن تظل وٕاذ ة ين ان الخندق الفلسطيني قد سق فإن الخنادق العر ا 
عتهم الفلسطينيون.  ل العرب وفي طل قاتل من خاللها العرب    صامدة 

س والمعايير  ل المقاي انت قناعته التي يروج لها دائما أن إسرائيل  و
اطل األ ض  الرح و ست إال مرحلة عابرة ألنها ق مات ل اطيل، وانها تستمد والتقي

ان العدواني اإلستعمار  قوتها وعدوانيتها من واقع الضعف العري وال بد لهذا الك
أ   ة توحد فيها الجهود  وتحشد الطاقات وتع قظة قوم العنصر أن يزول عند 
ان قره  ان الصهيوني اآلثم، ومن هنا  ة مصيرة مع  الك انات في معر االم

ادة عبد النا ق سة وثقته  عد ن ان يردد دائما  ر أن الشقير  أن  1967صر، وأذ
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ة  قدرات جماهير األمة العر مانًا  ح أكثر إ عبد الناصر قد ازداد تجرة وأص
ة حول أوقدرتها على العطاء و  ة والعالم كثر إصرارًا على أن يجمع الطاقات العر

ا ثورة مستنيرة.    النضال الفلسطيني برؤ

  أيها األخوة: 

فلسطينلق ش لفلسطين و ع ان فقيدنا أبو مازن  ض العالم العري  د  ، يراها ن
ات األنظمة  وضميره ومن خالل الوالء لفلسطين ومبلغ اإلخالص تتحدد هو

عرف معن ن الفقيد العزز  ومات. ولم  أس أو يترك للحقد ىً ومواقف الح  لل
ه حتى تجاه أشد معارض انًا في قل اسي م اً الشخصي أو الس را ورأ ان  ه ف ، و

ة  ات التارخ وقدرات األمة العر أن فلسطين للعرب ولكل أبنائها وان حتم يؤمن 
انت الوحدة  اته. ف ه ح ستحق االنتصار طال الزمن أم قصر.وهناك حلم مأل عل
ة  ة والنها ه البدا ة لمناضلنا هاجسه اليومي وشغله الشاغل ير ف النس ة  العر

اته المتناثرة وتصرحاته  ملجأ والهدف والقدروالمنطل وال س ذلك في أدب ، وانع
ات  ه ومؤلفاته العديدة وآخرهـا( علم واحد وعشرون نجمة) استعرض بين جن وخط

اب  ة وأس ه هذا مختلف مراحل تطور الوحدة العر نتكاساتها ومعوقاتها مع اتا
قها مانه  طرح آفاق وتوجهات جديدة لتحق ضعف إ مة ،لم  قدرات هذه األمة العظ

سات والتراجعات ة صيف  رغم الن ان ينظر إلى الواقع الحالي على أنه سحا ، و
ة وطاقاتها المخزونة وٕارادتها  مظلمة سرعان ما تزول،ألن عظمة األمة العر
قدر ما تتوحد إرادة  ة، و ة وطموحاتها القوم ارة تكمن في توجهاتها الوحدو الج

قدر ما تزو  أ لها  األمة  اسي فته ل مالمح الضعف الحضار وعالئم التخاذل الس
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ة  لكافة الحلول االفرص النهوض واالنتفاض على الواقع المرر والتصدّ  ستسالم
ة الشرسة.  ة  الصهيون   المطروحة والهجمات اإلمبرال

ه قاهرة المعز وعبد الناصر  ان وداع الشقير للعالم في يوم فتحت ف ورما 
حة  لتستقبل أول سفير صهيوني أمرا ذراعيها حتجاج ، مظاهرة اله داللته، فهو ص

ار من قبل مناضل تعوّ  تخذ المواقف رفض، وموقف اخت الحقائ و د أن يجهر 
ا.   حتى في لحظة وداعه للدن

قدرات أمتك  ا مازن نم قرر العين مسترح الضمير، واث الوجدان  ا أخي أ ف
ك الفلسطيني ا ة وشع ة ونسير على درب الرواد العر لجرح وعهدًا أن نحمل الرا
ذبّ    أهله.. من أمثالك، فالرائد ال 

  

  

*الشقير والكلمة توأمان
  

  

  شفي الحوت              

                                                           
ة * سان  ، بيروت، شؤون فلسطين  .1980ن
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ن للكلمة  !ما أصعبها  مهمة أن ترثي رجال مثل أحمد الشقير  م إذ ماذا 
  أن تقول في رثاء أميرها وفارس مواقعها.

لها أن هي تخ لها إن هي تحاملت على اذلت فصمتت فأقرّ و ت يتمها. وو
ت فبلّ  فا للعنفوان  ل الدمع أحرفها.جرحها وح انت فوق لسانه س وهي التي 

  وصولجانا للعزة والكبراء.

ة والرصاصة ، الح  الشقير والكلمة توأمان مثل السيف والغمد. البندق
  ، الوطن والمواطن.  والسالم

الظالل انت هي سالحه األوح انة التي تحنو عليها  ان هو قلعتها والسند د و
ة عد المعر حتضن بندقيته  ما المقاتل الذ  فا  والفيء و عمل فيها تنظ ، ف

صفّ  لمته  حنو على  ان الشقير  عًا،  دوزن أنغامها ومسحًا وتلم ف أحرفها و
معن في استخراج أحلى معانيها وأدق مضامينها.    و

قة  من سران: سر قوة الشقير وسر ضعفه في آن واحد. لقد في هذه الحق
ادته منظمة التحرر  الكلمة سالحا من العوائ التي واجهته في أثناء ق مانه  ان إ
ه جماهير شعبنا وطالئعنا قد مجت الكلمة وفقدت  انت ف ة في وقت  الفلسطين

  حداث التغيير المطلوب.إالثقة في قدرتها على 

س في هذا ما  ة وأحطنا ول عيب الراحل  الكبير، إذا توخينا الموضوع
انت تح بنا. ة  التي  ة والنضال اس   الظروف الس
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أما وقد أشرت إلى ذلك. فال بد أن أسارع ألقول أنه على الرغم من ذلك، 
س منظمة التحرر  ون رجل المرحلة المؤهل وحده لتأس استطاع الشقير أن 

ة والخروج بها إل ه وحدها الفلسطين انت ( الكلمة) ف ى حيز الوجود في وقت  
  القادرة على الفعل والتأثير.

لّ  القاهرة سنة  فه الملوك والرؤساء العرب،فعندما  في مؤتمر قمتهم األول 
ة ألبناء فلسطين.لم يجودوا 1964 اس اة الس م الح االتصاالت لتنظ قوم   ، أن 

أكثر مـن ثالثة أو أرعة سطور ال ت ه    -غني وال تسمن من جوع جاء فيها:عل

ة في  ستمر السيد أحمد الشقير ممثل فلسطين لد جامعة الدول العر )
مة  ة الوصول إلى القواعد السل غ الدول األعضاء والشعب الفلسطيني  اتصاالته 
ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر  ينه من الق م الشعب الفلسطيني وتم لتنظ

  مصيره).

ة عامة  ة) أوتوص ة وطن ان) أو(منظمة) أو (شخص ر فيها لكلمة(  ال ذ
ة  ه أولو الدول، وتعط أ شيء من هذا القبيل،غامضة وملغمة،وترجح االتصال 

ة.    على الشعب صاحب  القض

ان)  قول لـ (الك ،  وراءه شعب ال يرحم يرده أن  ان هللا في عون الشقير و
ون  ام ال يرحمون  ود لها، ووف تأمالت وتصورات ال حد ن ف ،  ، وأمامه ح

اته. ا استه وتحالفاته ون   لكل واحد منهم هواه وس
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همة ُ  جد، و جتهد و سعى و ان في عمره، راح الشقير  حسد عليها من 
منظمة حمل في حقيبته مسوَّ  عد  ما  دة لميثاق قومي ونظام  أساسي لما عرف ف

ة، وانطل من القاهرة ال   تي منحته الضوء األخضـر.التحرر الفلسطين

مشي تحت سماء ممطرة،  من يرد أن ينجو من البلل وهو  ان الشقير 
ام، واعتمادًا على  بل فاتحة لكل قرها. ولكنه ، عة الح طب أسلوب العارف  و

ة استطاع الشقير أن  ،تأييد جماهير عارم لم تخفف منه( المعارضة) الفلسطين
ما استطاع أن ينتصر على خصومه  اصم العربينتزع موافقة العديد من عو   ،

ة   دد منهم والقدامى.، الجُ  في الساحة الفلسطين

ار (مايو)  عقد  1964وفي الثامن والعشرن من أ ، استطاع الشقير أن 
ونتيننتال) فوق إحد روابي مدينة التارخ  ذلك اللقاء التارخي في فندق (انتر

ل منها التارخ ولم تكل ه   ي منه : القدس. التي 

اع والتمزق، التقى الفلسطينيون  ه والض عد ستة عشر عاما من الت وألول مرة، 
عض" ار " اً عضهم ب ة  ، فرحين بنشوة اللقاء ، وهم ح ، قلقين من تحمل المسؤول

ة من جديد.   الوطن

القول  تفي  لها تارخ، نغض الطرف ــ اآلن ــ عن تفاصيلها لن اما  انت أ
ة -مجلس الوطني األولن الإ:  ة دائ وك ال -ان في حر ، نقاش مستمر، ش

ح والتصرح،  تنقطع، مؤامرات ال تنتهي، مزايدات، تهاون ، تهديدات بين التلم
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ع، ثم تلغ ع  ىولجان تسجل وتشطب وتط ة وتط وتسجل من جديد وتشطب ثان
  من جديد. 

ام منظمة ووصلنا أخيرا... وفي جلسة الختام، أعلن المؤتمر الوطن ي هذا ق
ة عد أن أقرّ  التحرر الفلسطين ، وانتخب الشقير  ميثاقها ونظامها األساسي ، 

له ليتم لوال الجهود الخارقة التي  ان هذا  ة، وما  ة فلسطين سًا ألول لجنة تنفيذ رئ
أس أو الو  لل أو ملل ودون أن يتسرب ال   ن إلى روحه.هبذلها الرجل دون 

ة ة انتهينا من الشرع قي أمام المنظمة أن تستوفي شرعيتها  الفلسطين ، و
ة السهل أو الهين العر ن ذلك  ، وعلى قمم األنظمة من له تحفظاته  ، ولم 

الذات على المشروع ضا للتفاصيل اآلن ، أو على الشقير  ،  ، وال داعي أ
ات  س المنظمة الوليدة مهمات عسيرة وعق ان أمام رئ القول أنه  تف  أداء ولن

ن الشقير من إنجاز هذه المهمات  ال بد من االنتصار عليها وتجاوزها. وتم
ندرة يوم الخامس من أيلول (سبتمبر)  ة في قمة اإلس ة العر وانتزع الشرع

عد ذلك1964 ادة المنظمة  ادة  الشقير  . وانطلقت ق ق ، من الصفر  لتبني ، ، 
ان) من مؤس ستلزمه (الك سات ودوائر وقوات مسلحة، واتخذت أو ما دونه، ما 

ة.. التي  سي، وافتتحت الفروع في العواصم العر تبها الرئ من القدس مقرًا لم
  سمحت بذلك.

ان ال  أنه  عد أن وصل إلى موقعه، علما  دأ الشقير معاناة (المسؤول)  و
أنه امتلك العص صار و ه األ ات، وتتطلع إل ات وحتى بال صالح ان ا يزال بال إم

المعجزات، وشعبنـالسحر ه  ها لتأت حر ه إال أن  س عل  ، شعب فلسطين اـة، ول
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رم، ولكنه شعب من القادة والرؤساء ، شعب صعب ، والكل  ، معطاء وسخي و
ا  ان مستعجال التحرر، وهذا ح فد إلى هذه الدن ان لجنين أن  ، ولكن ما 

ضة الرحم دون مرور ت   سعة أشهر على األقل!مجرد التقاء النطفة ببو

ان مجرد رفع ام  اتب  في تلك األ تب من م (علم) فلسطين فوق شرفة أ م
أن سماء  فة، و ل عرض مع الدولة المض حتاج إلى صراع طو منظمة التحرر، 

ة فلسطين، سقت هذ ات القطرة قد ضاقت برا سوار الرا مثال  االعـرب الطافحة 
ه نا عل ر القار ما    في الستينات من أوضاع. لكي يتذ

ه  إنصافا استه وصالبته في خوض معار قدرته و ، نعترف للراحل الكبير 
ات التي واجهت منظمة التحرر اإلنصاف نفسه في هذا المجال من التحد ،  ، و

ة ه الداخل حالفه في معار اب) ممن  نقول أن الح لم  ، سواء مع (جيل الش
، أو مع المنظمات المسلحة  ها إطارًا لنضالهمانخرطوا في المنظمة وارتضوا ب

ة  ه مشتر انت ال تزال مترددة في موقفها من المنظمة واعتمادها أرض التي 
ام لسببين: األول  لنضاالتها، وال أرد هنا الخوض في التفاصيل أو إصدار األح
فرض علينا ذلك، والثاني،  ان هذا الحديث  ة التي من أجلها  أن جالل المناس
مًا.  ما أو مق التالي أن أكون ح نت طرفًا في هذا الصراع وال يجوز لي  أنني 
ه هذا الحديث ـ أن الرجل  ع قوله ـ وفي هذا عودة على ما قدمت  ل ما أستط

اسي المديـد نه الس ذلك أسير جيله وتكو ان  ـرنا  وهو المناضل العنيد،  ، وٕاذا تذ
اته الوطن اسي،أن الشقـير لم ينـتم في ح لها إلى أ حـزب س التالي  ة  ندرك 

ه مع  اب التي حالت دون نجاحه في التعامل مع األحزاب وعدم تجاو ة األس خلف
انت تلح عل ة التي  م ار التنظ اب ممن ارتضوا العمل معه.  ىاألف خواطرالش
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ما في الوطن  ة، والس ة لهذه القض النس س الشقير فرد نوعه  ل حال ل وعلى 
ة تقتصر على رأس واحد وجماهير  ري والعالم الثالث ،الع اس اة الس حيث الح

أن  عرضة من حوله! والبد قبل االنتقال من هذا الموضوع ، من االعتراف 
ا وتتف  اس اسي شيء آخر فقد تختلف س مي شيء والخالف الس الخالف التنظ

ًا ولكن تختلف ح اس ذلك وارد. أ تتف س س  ا والع م ول أساليب العمل تنظ
ماته.   وأطره وتنظ

ة، ة الفلسطين اسة القوم طال الس طال من أ ان الشقير  فهو رغم نشأته  و
ان رّ  ار القومي الصاعد في بيت  ار  اإلسالمي الرافضين للت ان الت ه من  أر

ة ، فإن أحمد الشقير  آنئذٍ  ل في العام  ، سجّ  ، الطالب في جامعة بيروت األمر
ل من راض أول وِ  1927 ه  ة في خطاب ألقاه في مهرجان شارك ف قفاته القوم

. يومها اعتقلته سلطات االنتداب الفرنسي  ني وسعيد الجزائر الصلح وجبران التو
عدته عن سورا ولبنان، فتوجه إلى القدس حيث دخل معهد الحقوق فيها وتخرج  وأ

ارعا في سنة  ا  ل السنوات1931منه محام ان سيّ  . وتشهد  أنه   د التي تلت، 
ع، نضاله  الط ة، مضافًا إليها،  اس ة والندوات والمحاضرات الس المنابر النضال

ة.  ا العرو ل قضا ة دفاعًا عن فلسطين و   المؤثر في المحافل الدول

القانون الدولي ان إللمامه الواسع  مه بنبرة  ،ولتفوقه في اللغة ولقد  ، ولتح
ة يف  ، وهو متحدث لب موضع إعجاب الكثيرن، ما جعله  الخطا عرف   ،

ه ، ومن أين يلج الموضوع الذ يرد التحدث عنه شدّ  ًا  المستمع إل ان ذ ، و
ت بتفوق  تة إذا ما ح انت الذعة وتخدم قضيته. ، وال تفوته الن ما إن    ، وال س
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اب في مواقفه. أشهد له في مؤتمر القمة في الخ ًا غير ه ان صل  ،رطومو
ًا  ان في مرافعته أمام الملوك والرؤساء وف أنه  ن حوله يومئذ من نصير،  ولم 

هأ ن ، يومها لم يهُ  ، بل أمتـه العـريـة جمعـاء كبر الوفاء لمشاعر وقناعات شع
اسـه مسؤوليـة الهزمـة الكـبر  ولم يلـن، حاول إل ان بين الملوك والرؤساء من  و

ا للغبن ـ  أنـه ـ و ادة الجيوش أو قّ و ح الخزائن ان مسؤوًال عن ق مًا على مفات
ة.   العر

هو من غير رب صاحب الفضل في (الءات) الخرطوم الشهيرة، ولوال 
ه من المؤتمر لرما ما وردت هذه الالءات التي لألسف سقطت منها رغم  انسحا

شهد ذلك واحدة  أصرّ  حل). أن من  مأساة اليوم  الشقير عليها وهي (ال انفراد 
ان عند الشقير من قدرة على  ر ما  ع أن ين ستط حل ال  عد (انفراد) السادات 

قظة وحذر.   التنبؤ ومن 

ل  قيت أقو من قمة الخرطوم وأقو من الشقير و ولكن هزمة حزران 
اها، فإنها في  ون الشقير  أول ضحا قادة العرب، وٕاذا شاءت الظروف أن 

ة لم توفر   أحدًا على اإلطالق. النها

ل عري والفلسطيني أكثر  عد الهزمة وما أفرزته من نتائج وعبر استشعر 
ة من غيره ، ورما  ، الضرورة إلى (جديد) في الوطن العري والساحة الفلسطين

ادة هذا (الجديد) بنفسه استشعر الشقير نفسه ذلك ، غير  ، ولكنه تطلع إلى ق
انت أشد مما ا ان يتجاوز  حتملت أشرعتهأن الراح  ، و(الجديد) المطلوب 

ل إلى المضمون والرموز ان الشقـير رمزًا أدّ  الش ان، ، و ة وللك  قسطه للقض
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بير، تجنى على الح من  وهو قس  ، و عه أ إنسان عاد ستط وأكبر مما 
ه ذلك. رعل   ين

سمبر)  انون األول (د ع عشر من  رة  ، تلقى الشقير  1967وفي الرا مذ
طلبون  ه،  لها بنفسه، ليتحد بها معارض ة التي ش من أعضاء اللجنة التنفيذ

ذا صار ، منه فيها التنحي عن منصب رئاسة المنظمة ،  ، غير أن الشقير  وه
ان  ان متوقعا منه، قدم استقالته ووجها إلى الشعب ال إلى اللجنة. و وهذا ما 

عد أمامه ذلك في الخامس والعشرن من الشهر نفسه عد أن تأكد من أنه لم  ، و
استقالته هذه دخلت المنظمة عهدًا جديدًا هو عهد  من مخرج أو سبيل. و
انوا معه، وهم على شاكلته، أن  ستحيل على من  ان  ة إذ  مات الفدائ التنظ
حيى حمودة وتسلم  ذا، لم تمض أشهر قليلة حتى استقال  عده. وه ستمروا من 

ادة القوات المسلحة اسر عرفات رئاسة ة  المنظمة وق ، وتم بذلك زواج الشرع
ة.  الثورة الفلسطين ة    الفلسطين

عد   ، و

ة حديثي أني أكتب رثاء، فإذا بي انتهي إلى تسجيل سرع  فلقد ظننت في بدا
ست  نني غير ذلك ؟ أو ل م ان  ما لها وما عليها. ولكن هل  لسيرة الراحل 

ما لها وما عليه قال في مجال رثائه؟ وما يهمه لو سيرته،  ن أن  م ا، خير ما 
ار؟  اء أو الك ل األقو ست تلك هي العادة حول  انقسم الرأ من حوله؟ أو ل
انت  لمة نقد هنا أو هناك وهو الذ  ه زد أو عمرو  ضيره لو قال ف وماذا 
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ل  ه، وهو الذ يوم رحل ترك  تلتف من حوله مئات األلوف من أبناء شع
أن فلسطين سقطت يوم رحيله. فل شعر و   سطيني 

ة، فهو وٕان مضى ، رح ة وصرخة مدو ان را ، فلقد  ا مـازن الشقير م هللا أ
يلومترات من وطنه عد  ذلك في ضرحه في األغوار على  قى  ومن حوله  ،سي

انت سيرهم من أهم مصادر  طال العرب  والمسلمين الذين  أضرحة القادة من أ
  إلهامه. 

  

  

  

  

  

  

  

ر ش التحر   لمة تأبين في حفل ج



  

-302-  

عين ر األر *الفلسطيني في ذ
  

  

ا                                                              محمد رشد الخ

  أيها السادة:

شوا في دوامات من اآلالم..  ع اتهم الحديثة أن  لقد قضي على العرب في ح
قة صمت حدادًا ـ  ل حفل نقف دق   أسفًا ـ حزنًاـ على أرواح الشهداء...ففي 

اب ...ا رب  مة الشيوخ ا سواعد الش ا ح ا أمة العرب... متى  ...   ...
قة فرح على نصر نلناه، على ح انتزعناه.. على  ه دق أتي اليوم الذ نقف ف

اه،   ؟ على وحدة أقمناها ولم نفر فيها أرض استرجعناها ؟  على رجل وهبنا هللا إ
سيئاته... فعض حسناته و شره،  ه وآزرناه بخيره و النواجذ... رضينا  ه  ضنـا عل

ما أخطأ في أعمال .. ما أصاب في أعمال قام بها   ، و

؟   …أيها السادة من هو أحمد الشقير

سير  احه في وضح النهار و حمل مص ان الفيلسوف اليوناني (ديوجين)  لقد 
ا عن شيء فتش في زوا ان و  …في الشوارع  فتش  سألونه عما  انوا  حين 

حث عن الرجل)...   يجيب (إني ا

                                                           
 .5/4/1980 ،دمش  *
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اب  م الراحل جمال عبد الناصر حين يخطب في الجنود والش ان الزع و
عني الكثير...  ان يهزني هذا النداء. ألنه  قوله: أيها الرجال... و يخاطبهم 

ة ـ رة ـ وخلق ه هذه الكلمة من معان: ف ل ما تحو ة... الرجل... نعم    وسلو

ك  ك عين قتحم عل ه  الرجل: نعم...الرجل في شخصيته حين تنظر إل
ون في مقدمة  ك مسامعك.. وحين تدعوه  أخذ عل ملؤهـا.. وحين تسمع منه  ف
عا من األعماق... يندفع الرجل.. غير  ون الحافز الذاتي نا الملبين... وحين 

ما... األخطار وغير راض إال لخالقه ح ال    م

  أيها السادة:

ان رجال عمل أصاب  ان أحمد الشقير رجال..  لمة موجزة ... لقد 
عمل ال يخط فى المرء  ئوأخطأ.. ومن ال  لها. اه  .. ومن ذا الذ ترضى سجا

عيدًا عني.. هو ابن مدينتي  ًا مني...  ان  الفقيد... قر ه،   نبال أن تعد معاي
ا.. هو ابن الشاطئ الغري الممتد  فاعته ألنه ع أمام بيت والده.. ولم أعرفه في 

عشر سنين عمرًا..   يزدني 

ة، وأنا طالب  وأول ما عرفته.. في بيروت وهو طالب في الجامعة األمر
اب عري  ار.. ش ر شهداء السادس من أ ة ... والتقينا في ذ ة اإلسالم في الكل

ًا مفوهًا... ثائرًا ت متفتح خرج الكلمات من فمه قنابل.. ، وظهر أحمد أنذاك خطي
عود للجامعة.. رحل فال  سجن و ه ل ض عل   وق
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تب في  مه و ا في مدرسة الحقوق في القدس.. يتم تعل عد ذلك طال عرفته 
  عض الصحف..

ابيد  ه األستاذ محمد رفي الل ة أخي وأخ عرفته حين تخرج وذهبت في صح
ا إال من أ ون خاو اد  تب  تنز الجسم حمد.. المروع القامةنهنئه فإذا الم  ، الم

غ ، الثابت الخطوة ه ي قدم ضرب األرض  ض  ي، تحس أنه  إلى ما في الحض
ما قال المتنبي في وصفه للعظمة...   سبيال.. 

ة عـابرة  اح مساء في تح قولون... نلتقـي ص ما   ( ح عرفته جار (ح 
اته وتزوج... عد أن استقل في ح  ..  

انت المدينة  عرفته على ا.. في المولد النبو الشرف حيث  عض منابر ع
فا عندما  عد ذلك إلى ح ة.. وانتقلت هذه المهرجانات  ملتقى المهرجانات الوطن

م.. طرون على المدينة عددًا ،وقوة مال، وقدرة تنظ س   بدأ اليهود 

ة العديد  1936عرفته في المعتقالت في ثورة  ان في صح ا و شمالي ع
ه:عزمة م عضهما .. وجد أبي ف أنسان ل ان شديد القرب إلى والد  ن الرجال.. و

اب أس الش ما  ، وشدة ال ق، واللسان الكتوم المؤتمن على السر  ل لي و ان 
ة الش   ة.، وٕاصرار العزم يوخأبي... وعرف هو في أبي: حن

، الرجل في سيرك النضالي وفي ح نت الرجل  ا فقيدنا  تك  وأشهد أنك  حن
ة .. وفي صالتك التي امتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب...  اس الس
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ة احثا نواحي العمل اإليجابي ة وظروفا عر وظروفا ،، مدارا ظروفا وطن
ة...   دول

نت سيدًا من سادات المنابر... في المشرق وفي المغرب.. في مؤتمرات 
  العرب وفي ندوات هيئة األمم...

انت الع ان وٕاذا  انا فتخرجك من هدوئك واتزانك لتقول ما  اطفة تهزك أح
ك إنك أخلصت واجتهدت قال في مواقف معينة، فحس  ،من األفضل أن ال 

ثيرا    ، وأخطأت قليال... فأصبت 

  أيها السادة:

قال...   أشهد اني لم أقل في الفقيد ما يجب أن 

ما قلت..   وأشهد اني لم أجامل ف

، وارتفعت  من النفوس ـ  ىـصدي إلى الرفي األعلوأشهد اني وقد انتقل ال
ات ـ وذابت مواقف الصراعاأل   …، والمنافسة نان

ان رجال .. رجال عتمد على زعامة  …أشهد أن فقيدنا  بدأ من الصفر، لم 
ة  قض ه، معتمدًا على نفسه، مؤمنًا  اته ومجده بذراع أبيـه وجاهه.. وٕانما بنى ح

... وعمل... وعمل.. فعرف لذة العلو واالرتفاع.. أرضه، ووطنه... رجال عمل
ان رجال.. فاء.. ولكنه في الحالتين  أثر الهزمة واالن   وشعر 
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قوة شخصيته وابتسامته  ه .. أشعرك  رجال.. إذا طالعك وأنت مقدم عل
عد في دهاليز ما يرد...  ما  ك ف سير  ة األولى... ل الساحرة.. أنك أنت الشخص

ك  حتو قول..، وت ف   خضع لما 

اة ، وجهارة صوت ، في قوة حجة رجًال في اعتالئه المنابر ،  ، وهدير ح
الصوارخ من قمة متدافعة.. مسرعة... لمات .. تنطل    وتدافع 

  ان رحمه هللا خطيب الجماهير األول..

اسة والمرونة...   رجال.. في دهاليز الس

ون المستشار الكبير لقض ة فلسطين، وٕاني أتمنى رجال... وصل إلى أن 
عض خبراته ومعلوماته.. ون الجيل الصاعد قد استرشد ب   أن  

ما عمل  ا العرب  ة في عقله، وعمل لكل قضا ة العر رجال... جمع القض
  ألرضه فلسطين...

ة مضاعفا بل أكثر من مضاعف ان عمله لسورا الحبي ، عمل لها في  و
ة، وعمل لها في هيئ ة في هذا ها وأحبّ ة األمم... أحبّ جامعة الدول العر ته وال غرا

انت  ة وللوحدة.. و اقا لتكرم العاملين للعرو ان دومًا س فقطرنا العري السور 
ة متينة.   صالته برجال سورة العرو

ان يردده في خلواته..(ولكن حمزة ال بواكي له). ه ما  عد وفاته صح ف   و
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ه السالم،  ة أحد.. وقد رأ النساء وهذا قول للرسول الكرم عل عد معر قاله 
ه امرأة فقال: (لكن حمزة ال بواكي له) ما عدا حمزة الذ لم ت ين موتاهن.. ف   ي

ك نت تقول هذا في شع ا مازن..   ،، في وطنك ، في أرضك رحمك هللا أ
عدون... حزن على فقده األ ما لم  ه األقرون..    الذ لم ي

عين الغ نت تنظر  أنك  ا و يب .. وقد وقفت شطرًا من نضالك على القضا
ة بدون فلسطين،  تها ، وال عرو أن فلسطين في عرو نت تؤمن  ة... ألنك  العر

الرفي األعلى ضنّ  ك األقرون بوِ  وعندما التحقت  قفة وداع والوداع األخير.. عل
مش في وداعك مسؤول عري...   فلم 

ا مازن من يلق له.. الذ  هذا من ىلم تكن وحدك أ ك  األقرين.. فهناك شع
ه قول الرسول الكرم : (ولكن حمزة ال بواكي له).. نعم .. ولكن فلسطين  ح ف

ش من أج ل ـال بواكي لها.. ومع هذا فأنت ونحن...عرب ـ عرب فلسطينيون ـ نع
دون ل فلسطين... منا الفدائيون ... منا الشهداء .. منا المشرّ ـة... ومن أجـالعرو

طون الصامدون.. منا المحرومون ... منا المسجونون وان  في ام... منا المرا الخ
بّ  سيرون في سجون واسعة ال سقوف لها .. منا الم حيث تسدّ انوا  في  لون 

اة...   وجوههم الح

عدون... ما يخشاهم األ ا مازن.. يخشاهم األقرون  ا أ   أهلوك 

ة.. نحن لفلسطين.. ل هذا فنحن للعرو   ستشهاد.. نحن للعذاب... ولال ومع 
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  أيها السادة:

م التارخ ان أحمد الشقير رجال أحَّ  ح غضه الكثيرون وس ه الكثيرون، وأ
ه ه... على من أصاب من محب غض   ، وعلى من أخطأ من م

ة قة على القض صماته عم ضعفه رجال ستظل  قوته و شخصيته ،  ،   ،
ضاته.. إنسانيته ون   و

ا   مازن... رحمك هللا أ
النصر ميتًا.. عملت ألرضك فأردت أن تدفن  ًا، وآمنت  النصر ح آمنت 
قعة إليها.. ألن يوم النصر آت... وعندئذ تنقل رفاتك إلى أرض الوطن  في أقرب 

  ، لتستقر هانئة.. 
راهم. حسنون إلى ذ رون األموات ف اء يذ   فليت األح

ا األموات... رون وصا اء يذ   لعل األح
ا مازن.. عشت رجال ـ ومت رجال والرجال قليلون...رحمك هللا     أ

م .... إرادتنا .. والسالم عل   والمستقبل لنا بإذن هللا و
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*أحمد الشقير ... رجل فقدناه
  

  

ة   د.علي سعود عط

ام عندما نعى الناعي األستاذ أحمد الشقير  ثير  ، قبل أ ، دخل الحزن إلى 
ة في فلسطين  المحتلة وخارجها من أرض العرب: الحزن لموت من البيوت العر

. ذلك  ة أخر حدث جلل من ناح ا هذا الموت  ة وارت األستاذ الشقير من ناح
ة على ضفاف واد النيل من  الحدث الجلل الذ تمثل في رفع األعالم اإلسرائيل

  أرض الكنانة العززة..

قة وع انته عم مة في مسيرة ان ذلك ألن الشقير رحمه هللا، حفر م ظ
ه. فقد  حسد العرب عل ما أن موته جاء في وقت ال  التارخ العري المعاصر، 

ض. ه الحض عض جوان   بلغ التراجع العري في 

س من شأن هذه المقالة أن تؤرخ إلنجازات األستاذ الشقير في الحقل  ل
ولونها  ة يتناولها المؤرخون، و ما تستحقه الوطني، فهذا أمر متروك لدراسة متأن

ة واهتمام  حث واستقصاء  من عنا لمة بين  ، ولكن الذ نرده هنا ، و ، قول 
ع عنده الودائع!   يد رحيله.. ونحن  نستودعه هللا الذ ال تض

ة: ة العر   محام القض

                                                           
 .12/3/1980 ،القدس،القدس *
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ه ـ هو أنه  ة مفتاحًا نفسرها  ما أن لكل شخص ة الشقير ـ  مفتاح شخص
ل ما في هذه الكل ا  مة من معنى الدفاع عن الح واالنتصار له، ان محام

ه. وقام بذلك على مستو األفراد  اطل ومالحقته حتى اإلجهاز عل ومحارة ال
طال فلسطين المجاهدين في انتفاضة  والجماعات واألوطان. دافع الشقير عن أ

، وعطا الزر، ومحمد جمجوم قبل أن تعلقهم  1929البراق  الذات فؤاد حجاز و
يهم فلسطين من أقصاها إلى أقصاها.. السلطا ة على المشان وت ت البرطان

مة في عام   عد انتفاضته العظ ضا عن رفاق الشهيد عز الدين القسام  ودافع أ
ال أندروز حاكم الجليل في عام  م1935 ة اغت عد قض . ودافع عن 1937، و

ة في األمم المتحدة وغيرها من المنابر الع ة الفلسطين ة. وشمل دفاعه القض الم
ا.وتجاوز ذلك، إلى  ة الجزائر وتونس وليب ة مظلومة مثل قض ة عر ل قض
ان الشقير نصيرًا للمظلومين  ة مظلومة في العالم. و ل قض الدفاع عن 

ة، ة والصهيون ه الزمن  والمستضعفين في األرض أمام شرور االمبرال ولقد امتد 
ا المظلو  ا مناضال عن القضا ان األرض،محام وشرق  مة وطاف في ذلك أر

ة العامة اس اة الس ًال من الح قول هو (طرقًا طو ما  ، امتدت  وغرب وسار 
ة ة الوطن ، وانتقلت  ، آنذاك أرعين عامًا بدأتها في بيت المقدس معقل الحر

ا و وجنيف ولندن  عدها في عواصم الدن ارس وموس ورك و ، في واشنطن ونيو
يو ونيو  ين،وطو راتشي و ة وقد  دلهي و اندونغ فضال عن العواصم العر و

أني انتقل من حي إلى حي في المدينة الواحدة).    رحت انتقل بينها 

عاً مرعا،  لقد ترسخ في وجدان الشقير من خالل قضيته المظلومة، ظلما فظ
ات التحرر في  ضا: (واكبت حر قول أ ة مشابهة وهو  ل قض مبدأ الدفاع عن 
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ة حيثما وجدتها دفاعًا عن أوطان الشعوب وثأرًا  ل قض حث عن  العالم، ورحت أ
  لوطني المغلوب). 

متل اً مثابراً متحفزاً  ا دؤو طا حيو ة والنجدة  ئان الشقير نش أخالق الفروس
، مثله في ذلك مثل المؤمن الذ ورد في الحديث النبو الشرف (مثل  والشهامة

ع رجل أخذ  ان المؤمن  حة ـ طار إليها). و عة ـ ص لما سمع ه نان فرسه 
فلسطين من قرب أو  استنفاره وتحفزه أشدّ  ه عندما يتعل األمر  ونان عل ما 

  عيد.

م وان تعز                مشوق حين يلقى العاشقينا   وذو الشوق القد

انت  فلسطين قدس  تمسه  قداسه، الوتر الحساس في قيثارته الذ ما أنألقد 
ان. ون الب   حتى تنقدح في ذهنه شرارة اإللهام وتجود القرحة و

  الخطيب:

جرأة األسد   ة: جرأة  ل الصفات التي تؤهله للخطا ولقد رزق األستاذ الشقير 
ما أتقن  قة ودراسة .  ة لغة القرآن سل . أتقن اللغة العر الهصور، وصوت جهور

بيرة . مقدرة  اللغتين . وقد ورث الشقير موهبـة  اإلنجليزة وتحدث بها  وخطب 
ان أبوه أسعد الشقير مَ  ابر، فقد  ابرًا عن  ه ،  ة عن أب ن أفصح من الخطا

ه  ه أدمن ف ا ة. ولقد جاء وقت على الشقير في ش ة والتر اللغتين العر خطب 
عة أخر وفضيلة  ار وال يجار . طب الخطاب، وصار رجل المنابر الذ ال ي

ما أ أنني خطيب  حت لي شهرة  ائعه وفضائله الكثيرة : (ولكن أص فتا إلى ط ض
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ما  ل الحرص على أن أغني لهم وأطرهم!)  حرص الناس  نت مطرًا،  لو 
ًا : أيهما نقاوم  حضور بديهة عجيب . سأله أحدهم وقد وقف خطي تميز الشقير 

ة أو االستعمار فقال على الفور :   الصهيون

ا.      ذنب األفعى وترسلها ال تقطعن  ع رأسها الذن نت شهمًا فات   إن 

ة والمقدرة على التأثير  ولعل الذ زاد في ترسيخ مقدرة الشقير على الخطا
عن  منطلقاتها وعبرّ  ىفي الجماهير العرضة، أنه توجه بإخالص إليها وتبن

ة. توجهاتها   ، فوقف في ذلك على أرض صل

  منطلقاته وتوجهاته:

ه آمن  أت قين.والح الذ ال  قين ال أنها  ة فلسطين  عدالة قض الشقير 
ا  ين جوانحه التراجيد اه و ه وال من خلفه. وحمل في حنا اطل من بين يد ال

أنها أسطورة من أساطير األولين. ة لكل فلسطيني    اإلنسان

الوحدة: مانه العمي    إ

الصلة الوطيدة بين فلسطين وأ ة واإلسالم وهنا، ما آمن الشقير  رض العرو
ان العري اإلسالمي:  أدرك الشقير أن فلسطين إحد الدوائر الثالث في الك
ة األكبر الوطن العري، والدائرة  الدائـرة الصغر والقلب فلسطين، والدائرة الثان
مل  ة، وٕان العمل لكل هذه الدوائر عمل متداخل م الثالثة هي الدائرة اإلسالم

عضاً  عضه  أن على العرب الفلسطينيين  أن ل ان يؤمن  . ورغم أن الشقير 
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ة العالم العري واإلسالمي  رر دائما ـ في قض ان  ما  عة ـ  عة الطل ونوا طل
ة فلسطين األولى أن العمل المبتور على مستو  ، قض ان يؤمن  ، إال أنه 

ة فق أو الوحدة فق ة الفلسطين ن أن  القض م طة ، عمل ال  فلح ! بل هناك را
ة بين الجبهتين..  من فلسطين ننطل إلى الوحدة، الوحدة التي  الكت ة أو د جدل
ل من  ما أن أ ش الدم العري المقدس يجر على األرض المقدسة..  ستعمد 
ة  ة على قض الخير والبر عود  ة خطوة على الطر س ال الوحدة العر أش

ا العرب األ فلسطين . ، وقضا   خر

أن العم االستراتيجي العري اإلسالمي أمر حتمي  لقد شعر الشقير 
عتها إسرائيل  ة وفي طل ة العالم للتحرر ومن هنا، طالما ردد القول: ( الصهيون

ة هائلة ش عري  قوة دينام ة لها ج قف أمامها إال وحدة عر ن أن  م ، وال 
ة واحدة، دولة  دال واحد، على رأسه دولة اتحاد واحدة حول إسرائيل على األقل. و

م دولة  من أن نظل نردد أن شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات ، علينا أن  نق
  الوحدة من النيل إلى الفرات). 

ة طوال الوقت ان أحد طموحات الشقير األساس فة  ولقد  ن جبهة رد ، تكو
ة من عالم للعرب الفلسطينيين من العرب والمسلمين على غرار رديف  الصهيون

فعل  ما  ة منظمة  ة شعب ا ر (سألت نفسي لم ال تكون ج اليهود والغرب. يذ
ة) تمدنا وتقو صمودنا  ة عالم ة) و(إسالم ة عالم اليهود. لم ال تكون (عر
ة في بناء  اتنا في وطننا وتكون درعًا وحصنا لنا، على غرار ما تفعله الصهيون وث

ة). الوطن القومي اليهود ح ة ورعا   ما
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م: خي عظ   عمل تار

لة ساهم  مة، تجرة خمسة عقود طو آمن الشقير من خالل تجرته العظ
ة وانغمس فيها حتى األعماق ، اقول  ة الفلسطين القض من آفيها مساهمة جذرة 

م مرت  عمل تارخي عظ ون إال  أن تحرر الوطن المغتصب لن  عم 
اسة وال  الوحدة ونتيجة من نتائجها الس ة: (لن تعود فلسطين إلى أهلها  الحتم

ة التي عرفها التارخ اإلنساني  ة، ولكن بواحدة من تلك (الفتوحات) التارخ الدعا
غيرها). إجل أ..  الوحدة وحدها ال  الوحدة و   نه فتح قرب ولكن 

ر القدس:   تحر

، والتي  ة خاصةـانه مـوعندما يتحدث عن تحرر القدس، القدس التي لها في قلب
ل حجر فيها  اته، ووقف عند  ه واستشهد بها في خطا ت طالما تغنى بها في 
رات عنها... هذه القدس  رات وذ انه ذ أثناء دراسته وٕاقامته فيها واختزن في 

اها عندما سقطت عام أالتي  ن  67، 48حبها وعشقها و م ، هذه القدس ال 
ة الت ف ة:أن تتحرر إال على الك   ال

قأ(  وال تذر، تترك  يجل لن تخرج إسرائيل إال إذا خضناها حرًا طاحنة ال ت
ان  امة..وٕاذا  ة الق نس بيت المقدس حجرا على حجر، من المسجد األقصى إلى 

قى ومئذ سنبني عليها  هذا هو الثمن فإن األرض الطهور في بيت المقدس ست ، و
ستنا  ن   .                              ،وسنعيد بناء التارخ) مسجدنا و

ر: عاث الفلسطيني ومنظمة التحر   االن
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ان رائدًا من رواد  م أنه  عد، فإن التارخ لن ينسى لهذا الراحل العظ و
ان  ان الذ دق ناقوس بناء الك ة.وذلك ألنه  عد الن عاث الفلسطيني  االن

ل الشعب الفلسطيني من الجئين إلى ثور  ة الفلسطيني، وتحو ين أصحاب قض
ة ألنفسهم.  وطالب وطن اس ة س سعون وراء هو طالبون بتقرر مصيرهم و  ،

اع والتشتت إلى اللقاء  لقد دعا الشقير إلى نقل الفلسطينيين من مرحلة الض
ة عامة واحدة هي منظمة  م ة وتنظ اس والتجمع والتوحد في ظل مؤسسة س

ة التي هي ـ مع الثورة  ة التحرر الفلسطين المسلحة ـ من أعظم اإلنجازات الفلسطين
ة، س منظمة التحرر ألمر أقل من  عد الن وٕالى هذا فإن الشقير لم يدع لتأس

رة الالءات الثالث  حر... وهو صاحب ف التحرر الكامل الشامل من النهر إلى ال
ان  التي صدرت عن مؤتمر الخرطوم:  ال صلح وال مفاوضات وال اعتراف.و

ذلك إلى أن لقي ره. الشقير    رافضًا صامدًا وظل 

ه ما  أجل لقد توفي الشقير الذ حمل تارخ فلسطين على ظهره وسار   ،
ة حتى  شدد على مواصلة النضال وعدم إلقاء البندق غول،  وهو  قيـل يوما عن د

ان مفعوال !   قضي هللا أمرًا 

منه قبيل وفاته، وهو قال لي أحد أصدقاء األستاذ الشقير أنه تلقى رسالة 
ه فيها: إحذروا الصلح  أو اال معلى فراش المرض، يوص عدو فإنه عدو  عتراف 

تكم معه  شرس االعتراف! وعلى هذا فلتكن معر الصلح وال  م  قنع من ، لن 
ة مستمرة اة أو موت! معر ة ح   ، ولتكن معر
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اً  ا خطي ان أدي  ، إنساناً  هذه خالصة رأ رجل درس التارخ ووعاه وعاشه و

ة وفراسة أكيدة. صيرة ثاق   ، ذا 

  رحم هللا األستاذ الشقير رحمة واسعة في الخالدين.
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*رحم هللا أحمد الشقير 
  

  

شان                   ر   محمد 

ه بل وحتى دون  مات الشقير  ، مات الرجل الذ أحببته دون أن أتعرف عل
  أن أعرف عنه الشيء الكثير.

ة أعرف عنه أ  ل ما ة لمنظمة التحرر الفلسطين س  اللجنة التنفيذ ان رئ نه 
سا للوفد السعود في المنتظم األممي  اسر عرفات وأنه عين في فترة ما رئ قبـل 

  (األمم المتحدة). 

ه  تا عد رحيله هو  م  ولكن الشيء الذ جعلني أكتب عن هذا الرجل العظ
ه الراحل سنة (علم واحد وعشرون نجمة) عن الوحد ت ة، الذ   1977ة العر

ة   حتو على قرا يف تبلورت عبر  400وهو  ة  لها عن األمة العر صفحة 
يف يجب أن تكون وعلى أ أسس، التارخ ة  وٕالى أ شيء  ، وعن الوحدة العر

ة في تارخ العرب المعاصر.   عود فشل عديد المشارع الوحدو

                                                           
اح *  .7/3/1980 ، تونس،الص
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حدثني عن هذه الوحدة عشت معه عبر صفحات الكتاب و  أنه بجانبي 
أنه  ان يتحدث عن حتميتها و . ا مانه  فوقه إال إ مانا ال  ة التي آمن بها إ العر
ن أبدا حديث  أنها فتاة جميلة تتبختر أمامه، حديثه عنها لم  غازلها و يراها و

ان حديثًا رصينا مم ة بل  س الجماهير العر ارع يتقن دغدغة أحاس تعًا خطيب 
 تلمس من خالله أن الرجل أره نفسه وهو ينقب في الكتب والمراجع والمجلدات

م  ح ته ما أقحمه الكاتب من وقائع وأحداث  ، ومما زاد في روعة الكتاب وحيو
ة التي تقلب فيها. اس   المناصب الس

ة  المنى  افة وغا ة  ان الشقير ير في الوحدة مطمح الشعوب العر
ة إليها قفون حجر عثرة في  النس امهم الذين  ة العرب في ح ، ولكن مصي

لوح وهو لها طاعن في الخفاء طرقها ، ومنهم من ير  ، فمنهم من يناد بها و
عد ساعة  ة و الجماهير العر عيدة المنال، والكل يتالعب  ة  أنها حلم لذيذ وغا

ان ذلك عن قصد أ ة والذل، سواء  ع   و عن غير قصد. خالصها من التخلف والت

ة إال جامعة أنظمة مختلفة المشارب منها  لم ير الشقير في الجامعة العر
شطح بجنون بين  ض ومنها من  قوده البيت األب قـوده الكرملين ومنها من  من 
ه إال المتصاص  تطلع الجماهير  عث حسب رأ هذا وذاك. وهذه الجامعة لم ت

ة فعالة بين  ق ة نحو وحدة حق انت شعارات أالعر افة، ف رجاء الوطن العري 
ه المثل  (وحدة الموقف والكلمة) و(التضامن العري) وغير ذلك مما ينطب عل

  القائل: (تسمع جعجعة  وال تر طحنا). 
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ة فلسطين، معلنين  قض مرارة أن معظم القادة العرب يتاجرون  سجل  ان 
حنته، على أن هذا التأييد لم تأييدهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في م

ن ير النور إال في اجتماعات القادة على مستو الخطب الجوفاء، أو على 
ن  م ة  فلسطين ألنها لم تجد غيرها موضوعا  أعمدة الصحافة التي تلوك قض

ل ما قدمه جلّ  ه في أ وقت، و تب ف ة  أن  ة الفلسطين القادة العرب للقض
الونات   الكالم وال شيء غير ذلك.  ان مجموعة من 

ة  ة حتم فرزها التارخ  أان الشقير ـ رحمه هللا ـ ير أن الوحدة العر
افةلالمشترك  ة  اسي واالقتصاد  لشعوب العر وواجب أماله ميزان القو الس

ة تفرض  ات موضوع ة عمل ة معزولة عن أ على المستو العالمي، ولم تكن أمن
امها، لقد سعى االس ه على أجزاء مختلفة من وطننا ق تعمار من خالل انتصا

عمل   ة التي  العري إلى تجزئة هذا األخير وهي نفس التجزئة واالنفصال
  االستعمار اليوم على تكرسها حتى ال تقوم للعرب قائمة أبدًا.

ة  طرح وحدة واقع اسي ل لذا فالشقير ينطل من هذا المعطى التارخي والس
ألقل في هذه الظرف ـ مع واقع العرب الحالي، فهو يناد بوحدة تنسجم ـ على ا

ة،   ات ات المتحدة واتحاد الجمهورات السوف ا في الوال القائمة حال ة شبيهة  نفدرال
ة،  ا في طرحه للوحدة العر اب ا وال ض او ن طو ومن  هنا نلمس أن الشقير لم 

مة في أ جزء من الوط ل وحدة سل انها أن تمثل وهو يرحب  ن العري بإم
م، درب الوحدة الشاملة من المح إلى الخليج.    خطوة على الدرب السل
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ام الوحدة  عد ق ة  سود البالد العر أما عن النظام االقتصاد الذ يجب أن 
جعلها  ة و الجماهير العر نه أن ينهض  م فهو النظام االشتراكي وال نظام غيره 

رامتها وتشع ة وهي أول مستفيدة تشعر  ة العر ة التنم ر أنها تساهم في عمل
ه الصالة والسالم  رجع الشقير إلى التارخ اإلسالمي من عهد الرسول عل منها، و
حدد معالم  خاصة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ل والخلفاء الراشدين و

اتنا الحاضرة.  ار بها في ح قصد االعت ة وذلك  ة اإلسالم إذ أن لنا في االشتراك
اة  ة رائدة علينا أن نعيد لها الح تارخنا العري اإلسالمي ومضات اشتراك
اسي العالمي دون  ر الس مستفيدين، إلى جانب هذا التراث االشتراكي، من الف

ار مستوردة. أنها أف   التذرع 

سميها (ثورة  ة  اة ثورة اشتراك ر لمانعي الز فالشقير ير في ممارسة أبي 
ع األول ر ة التي دارت في الجنوب الشرقي لنجد في الر ع األول) وهي المعر

انت  13من العام  ة في عهد عثمان  اسة االقتصاد ما ير أن الس للهجرة، 
ع رأسمالي ومسار استغاللي فاحش ألبّ  ان مقتله  ذات طا الناس على عثمان ف

ان الشقير شديد ة عمر  ثورة ضد اإلقطاع واستغالل النفوذ، و شخص اإلعجاب 
  بن الخطاب صاحب النفس االشتراكي اإلنساني الرائع.ا

ه (علم واحد وعشرون نجمة).  تا اره في  ما عشت مع أف هذا هو الشقير 
ة عدما ألزمته الفراش الصراعات والخالفات العر مت  مات الشقير  ، لكنه لم  

ة، الوحدة  إال يوم رفع العلم الصهيوني في سماء مصر العر إن هذا المؤمن 
قف أمام هذه الصدمة ستطـع أن  ا عنيداً لم  مانا صل ة إ   ، أمام هذه الطعنة. العر
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ه حال العرب، مات وهو يتلظى بين  مات الشقير وهو يتمزق على ما آل إل
نت صدي الشقير  صدق! لو  اد  ه وهو ال  أم عين ين ما يراه  ه و طمح إل مـا 

عا وعلى أو أحد أفراد  أن ينقش على قبره :(صرعه العرب جم أسرته ألمرت 
  رأسهم السادات).
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*أحمد الشقير في ذمة هللا
  

  

  صبر أبو المجد                                                                        

، الزع عد حدود الحزن، لوفاة األستاذ أحمد الشقير م الفلسطيني حزنت إلى أ
صفة  ة  ة الفلسطين المعروف، صاحب التارخ المشرق الوضاء في خدمة القض
صفة عامة، وأشهد وقد عرفت  دون استثناء  لها و ة ، و ا العر خاصة، والقضا
ر، نتف  ، وعقيدة وف استمرار صاحب رأ ان دائما، و لة أنه  الرجل سنوات طو

ل حاالت االونختلف معه في آرائه، وعقائده، وأف تفاق واالختالف، اره، ولكننا في 
ع إال أن نحترمه ونقدره، إلى  ان أحمد عد درجات االأال نستط حترام والتقدير: 

عود  عض رفاقه  ه وٕالى  ة، وٕال ة الفلسطين الشقير بال جدال خير محام للقض
ة. فضل تعرف الرأ العام العالمي ة الفلسطين القض  ،  

                                                           
 .7/3/1980، القاهرة ،المصور *
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ان من أهم  ة يجب أن ترتفع وقد  ة الفلسطين ، أن القض آراء أحمد الشقير
ة أن  ل األنظمة العر ما أن على  ة،  ل الخالفات واالختالفات العر فـوق 
ة وتترك للفلسطينيين وحدهم فرصة حل خالفاتهم  ة الفلسطين ترفع يدها عن القض

ة فاحهم ، ونضالهم. الداخل ار طرق    ، واخت

ان أحمد الشقير  ح مناضال من نوع خاصوقد  ة    ،ال يهمه ميدان المعر

ة ستخدم في تلك المعر ة  ، وٕانما يهمه السالح الذ  ًا للقض ، عمل محام
ة ة  الفلسطين ة السعود ومة المملكة العر ، وهو في منصب وزر دولة في ح

ة مندوب لها في األمم المتحدة ة الفلسطين ًا  للقض ضا محام  ، وهو ، وعمل أ
امه بتلك المهام مندوب سورة في األمم المتحدة ن أحمد الشقير أثناء ق  ، ولم 

ة وحسب ة الفلسطين ا للقض ة وخاصة  ، محام ا العر ًا للقضا ان محام ، بل 
ا المغرب والجزائر وتونس ، وقد ظلم  ، أثناء عرضها على األمم المتحدة قضا

ه أنه حر أحمد الشقير عندما نسب اليهود إل ضرورة رمي اليهود في ال  القائل 

قل ذلك  ، وأكد لي عشرات المرات  ّ ، أنه لم  ن الصهيونيين قد تعودوا أ، و  ق
عرف الكثيرون أن أحمد  على إطالق هذه التهمة عاديهم. وقد ال  ل من  ، على 

ة وزر ة في األمم المتحدة برت ة السعود ًا للمملكة العر ان مندو  الشقير عندما 

او  دًا   ، رفض أن يثير في األمم المتحدة ش ة ضد القاهرة وصنعاء ، مؤ السعود
ة  ة، ال األمم المتحدة، وقد أد هذا إلى أن السعود انها الجامعة العر أن م

  استغنت عن خدماته. 

س لمنظمة أو  س للمجلس الوطني الفلسطيني، وأول رئ حمد الشقير أول رئ
ة ا التحرر الفلسطين ل صور الكفاح والنضال، وح ، التي يجب أن  ته مليئة 
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انت إسرائيل قد رفضت مطالب الصليب  تخصص لها الكتب والدراسات، وٕاذا 
االت  ما قالت و ا ـ  األحمر الدولي بدفن جثمان أحمد الشقير في بلدته ع
ن أن تعوق مسيرة  م ومة إسرائيل أن مثل هذه األمور ال  د لح اء ـ فإننا نؤ األن

  الكفاح الفلسطيني.

اته  انت ح ان رجل مبدأ، و فاح و ان رجل  ، فقد  رحم هللا أحمد الشقير
ع العرب وخاصة  عيها جم قرأها و لها قصة نضال دائم رائع، يجب أن 

  الفلسطينيين منهم. 
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خ على طر   لمة ح ووفاء وتار

مة مع الملوك والرؤساء العرب *الهز
  

  

  أسامة بن منقذ                        

طاًال لها وتودع رجاال وتذرف دمعها عليهم،  ة أ ل يوم تفقد األمة العر في 
ة في أصدق  مثلون الوطن انوا  طال  ة ولكن ألن هؤالء األ طولة العر ال لفقدان ال

  معانيها وأنبل أغراضها وأسمى أهدافها وأنقى رسالتها.

ة قد طولة العر انت ال ارها  وٕاذا  اعت ة  ة) السلطة العر شوهتها (أخالق
ة، فإن فقدان أحمد الشقير والعلم  ة والخارج انت نضاال في الجبهتين الداخل
ة  ا بيد عر ا وجدان اس اال س عتبر اغت القاهرة،  اإلسرائيلي يرفع في حي الدقي 

                                                           
 .7/3/1980 ،تونس ،الرأ *
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العدو ليرفع عالمة انتصاره و(سالمه) على حساب الفلسطينيين و  ة جاءت  قض
  فلسطين المشروعة.

ة،  ان نتيجة لراح هبت في المنطقة العر لذلك فإن سقو أحمد الشقير 
صقر قرش يلف أنفاسه األخيرة .. عين ،وقلب له  له على القاهرة المقهورة فإذا 

حب فلسطين م في قلب ( القدس)  يخف مضرجا  ر الح ات الذ ، ولسانه يتلو آ
مان الشرفة   . ، قبلة اإل

  في عجالة:

  .م1908ولد الشقير  سنة   -

  بدأ ممارسة المحاماة في فلسطين. 1934في سنة   -

ة. 1939 و 1938 يفي سنت  - ا في الثورة الفلسطين   شارك عمل

ات المتحدة  1945في عام  - تب اإلعالم الفلسطيني في الوال ترأس م
ة.   األمر

ح عضوا في 1962إلى عام  1945منذ عام   - العديد من المنظمات  أص
ة. ة وممثال لفلسطين في المؤتمرات الدول ة والعالم   العر

ة. 1967إلى  1964من   -   تولى رئاسة منظمة التحرر الفلسطين
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ة ـ  دفاعًا عن فلسطين  ا عر ومن مؤلفاته: من القدس إلى واشنطن ـ قضا
المتحدة ـ مشروع والجزائر ـ  قصة الثورة الجزائرة ـ فلسطين على منبر األمم 

ة المتحدة ـ حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء العرب ـ أرعون عامُا   الدولة العر
ة ـ من القمة إلى الهزمة مع الملوك والرؤساء.  ة والدول اة العر   في الح

ة.  تاب صدرله بتونس يخص تارخ ودور ورسالة جامعة الدول العر   وآخر 

  مواقف ومجابـهـة: 

ه للمناورن رف العُ  مواقفه الشجاعة وتحد فقيد المناضل أحمد الشقير 
ة. ة والدول اسة العر   وسماسرة الس

ــارخ   ــ ــ ــر الت ــ ستحضــ ـــــ و ـــة والمنطـ ــك الحجـــ ــ ــ مل ـــا  ارعـــ ــًا  ــ ــ ـــان خطي ــ ـ ــــه  ــ وألن
ــه أجهــــزة اإل ــم قدمتــ ــ ــالل ف ه والضــ ــو ــد عــــن التشــ عيــ ــورة ال ــــة فــــي صــ ــالم العر عــ

ــ ـــ ـــاهير، وألن س الجمــ ــ ــ ـــاب وأحاسـ أعصــ ــب  ــ ـــادن المتالعـ ـــاوم وال يهــ ســ ــان ال  ـــ ه 
ــــــرّ  ــقير ـ ب ــ ـــرض الشـ ـــم تعــ ــ ـــة هللاد ف ــ ــل العر ـــى ردود الفعـــ ـــواه ـ إلــ ــــة مثــ الرحمـ  

ـــورة  الصـــ ـــمي و ـــي الرســـ ـــ ـــالحجم العر ـــ ًا)  اســــــ ــن ( س ــ ــ ــم  ـــه لــــ ـــك أنـــ ة ذلـــ ـــم الرســـ
  التي يردها الحاكم العري. 

ة الوطن:   سار

ه (على طر الهزمة مع الملوك والرؤساء) إ تا أن (أكبر  الوقد أشار في 
اتي هو السير في األعوام األرعة  مع الملوك 1967ـ  1964خطأ ارتكبته في ح
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قت الملوك والرؤساء العرب ، ذلك الخطأ الكبير هو أنني صدّ  والرؤساء العرب
رت في ، ثم سِ  يوم انعقد مؤتمر القمة العري األول في القاهرة 1964في العام 

عد ندرة و ابهم في مؤتمر اإلس ضاء، وأخيرا في مؤتمر ر ه في مؤتمر الدار الب
  الخرطوم... وحمدت هللا أنني انسحبت في هذا المؤتمر غير آسف وال نادم...).

ع أن  اتها المعهودة فإنها لن تستط ة على أخالق ادات العر انت الق وٕاذا 
ان نائه لك ة و س منظمة التحرر الفلسطين  تمحو من تارخ الشقير دوره في تأس

ًا. ًا ودول ا وعلم اس   المنظمة س

اسر عرفات للفقيد الشقير أشار وأشاد لحجم المناضل في قوله:   وفي نعي 

ارزة على المستو  ة ال اس (لقد تنقل الراحل الكبير في العديد من المواقع الس
ان  ة و ة لمنظمة التحرر الفلسطين س للجنة التنفيذ ان أول رئ العري والدولي و

لمته ترتفع  دائمًا على سارة الوطن الفلسطيني وترفرف في صوته و  انت 
  مختلف أرجاء العالم ).

وسواء حذفت محاضرات ومواقف الشقير من ذاكرة المسؤولين العرب، وهو 
عي ه أمر طب ان  ال نشك ف ر دائمًا  أن الشقير  ، فإن الشعب العري سيذ

ا قاعدته الجماهير ولغته الجم   اهير وهدفه الجماهير.مناضًال عر

ه  وفي اعتماده لغة الجماهير وصدق الجماهير خالف الشقير ـ رحمة هللا  عل
ة  في حدود  ة الفلسطين ـ جل الرؤساء والملوك العرب الذين يتعاملون مع القض

  .. اللهم حوالينا وال علينا. 
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ة اليوم أن تضع الشقير في م ات الثورة الفلسطين د واج نزلته ولعله من أو
ة فتطل  ق اها الثورة وتحفر صورته في وثائقها االحق ة من خال سمه على خل

بيرًا مات..  علم الجيل الفلسطيني الحاضر والقادم أن رجال  ة.. ل   التارخ

ع أو حفارة ساعي     امة لم يجد              قدما تش   من مات في فزع الق

ة ا اس امة الس موت في الذاكرة هذا الذ مات في فزع الق ة.. سوف لن  لعر
ة التي تعلمت من الشقير حب الوطن الفلسطيني على الصورة التي  الفلسطين

  عليها الوطن، ال على الصورة التي يردها اليوم من بيدهم خرطة الوطن.
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ة *الصوت الذ خسرته القض
  

  

  الحوادث

عيدًا عن فلسطين عتبر الموت  ة  ان أحمد الشقير  انفجارا يؤد إلى نها
موت على أرض فلسطين، فطلب  ش ل ع عرف رحمه هللا، أنه لن  ان  الحيـاة، و

  أن يدفن في ترابها على أقل تقدير.

، في األسبوع الماضي، رفضت سلطات اإلحتالل  وحين توفي الشقير
ات ون أكثر خطورة عليها من ح ا فهو في مماته قد    ه.اإلسرائيلـي أن يدفن في ع

ة. قضى عمره في  س لمنظمة التحرر الفلسطين وأحمد الشقير هو أول رئ
ة. وقبل أن يتسلم الشقير رئاسة منظمة  ا األمة العر خدمة فلسطين وقضا
ة في األمم المتحدة. بنى صداقة  ة السعود ا دائما للمملكة العر ان مندو التحرر 

صل، مة مع الملك ف ما  فاختاره لتمثيل بالده  حم في أعلى منبر عالمي، تمامًا 
ة.    اختارته  سورا مواطنا من مواطنيها وأحد أوائل روادها في المحافل العالم

                                                           
 .7/3/1980 ، بيروت،الحوادث*
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ان صوت فلسطين  ليزة،  اللغة اإلن ان الشقير أحد أفضل رجال المنابر 
ل محفل دولي.   في 

ا لة الشقير أنه جعل لفلسطين صوتًا عال ، قال المحللون األجانب أن مش
انوا يردون إعطاء إسرائيل المبرر الذ اتخذته ضده.  ا،  رًا عال عطها ف ولم 

التحرر، حر، فق ألنه طالب  ال ش التحرر انت تقول: إنه يرد رمينا   وأنشأ ج

  ، ومارس حرب التحرر.

ًا ، ح  ان الشقير صوتًا عال ضًا. لقد أص ة أ ة عال ان ممارسة فلسطين و
ثيرون في العالم الشقير بنضال ة تأثر بها قادة  ًا ومدرسة خطاب ل، أسلو ه الطو

  العري. 

، واختار بزة ماوتسي تونغ. ووعد أن ال يخلعها   سافر الشقير إلى الصين
اب الفلسطيني ة  قبل التحرر.. ولكنه تخلى عنها إلى جيل الش ، ترك البزة والبندق

اسر عرفات را إلى  ة مذ تا ته وتجاره مع الملوك والرؤساء ، وانصرف إلى 
ح ملك  جب أن تص ة و العرب على الورق ألنه اعتقد أن التجرة مرة وقاس

ان مواطنًا إالجماهير.  ة.لقد  أذرعتها العر ن أهم ما خلفه الشقير هو فلسطينيته 
ا ة واسعة. فهو واحد من األوائل الذين مزجوا  فلسطين امتدادات وتطلعات عر  ،
ع فصلهما، النضالي ستط عد أحد  ًا لم  عدا قوم ن الفلسطيني والعري فأعطاهما 

فيد. امب د ات    حتى وال اتفاق
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انة *الفارس السند
  

  

  فلسطين الثورة                                     

اته استه أو مسيرة ح ك في س ان رأ قى أحمد الشقير علمًا  مهما  ، ي
ة  والفلسطيني من أعالم النضال العري اتنا القوم ًا في ح ًا مدو ، وصوتا عر

ة، ًا بلسان ذرب دانت له منابر  وفارسًا مناطحًا مقداماً  والدول اس ،ومناضًال س
ة الكلمة ، بالغة في القـول الخطا ان. ، وفصاحة    ، وجزالة في الب

ة عل ى وهو في ذروة إنجازه، القابلة التي ولدت منظمة التحرر الفلسطين
ارث يديها عد  ة شهدها الوطن العري  ة والدة وطن م، 1948ة ـ، في أعسر عمل

ر عرف  وال ين ابر يتطاول على الح أو جاهل ال  قة إال م ه هذه الحق عل
  التارخ. 

ضًا  ـ إحقاقًا للح ـ صاحب الفضل في (الءات) مؤتمر الخرطوم  وهو أ
يزة العمل القومي الثابتة إلى حت ر أن خرج عليها حاكم مصر الحالي  التي أص
ل ما هو قومي وعري وشرف.   المرتد عن 

                                                           
 .3/1980/ 3 ،بيروت فلسطين الثورة، *
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ه  ـــــع ــــ ارًا لشـــ ، ليدخل في رحاب هللا والتارخ  ابنًا  هذا هو الفارس الذ هو
اته من أجل خدمتها. ة التي نذر ح   وأمته وللقض

ة ، التي أسلمت الروح  ار انة الوافرة الظل، أو الزتونة الم وتلكم هي السند
األحداث  ا مرحلة من عمر أمتنا مليئة  عد أن شاءت لها األقدار أن تح

ة، فعهود  األجنبي، ثم   االحتاللوالمتغيرات: مرحلة اندحار الدولة العثمان
ان الصهيوني والغزوة البررة الجديدة التي  االستقالل الوطني وأخيرًا عهد الطغ

اع فلسطين وتشرد شعبها. ض   تسببت 

ا  ان الشقير  ع ان طل ين أبناء جيله  املة.و ة  اس امله، ودورة س جيال 
اته، وفي التطلع  ه، وفي مجابهة الراهن وتحد ـــــ ـــي ورواســ م قيود الماضــــ في تحط

ه ذلك من عناء وشقاء.   للمستقبل الحر وما يتطل

أن فلسطين فقدت مدينة أخر من مدنها  ان مثله تشعر و سق من  وعندما 
الها ان مثله ، وفي موقعه أو جبال من ج ان  أو شرطًا من ساحلها. ألن من   ،

ان الصمود والصراع نا من أر قة وجوهرها ر ًا على  في واقع الحق ، وشاهدًا ح
ًا ال تأخذه في الح  ح فلسطين والفلسطينيين، ومحام الجرمة التي ارتكبت 

ان ي عدها وٕانما  مشي من  لمته وال  قول  فر مترس لومة الئم.  ر وال  حولها 
ستسلم خصمه.   حتى 

عد  ن الفلسطيني  ة، ولم  اما عصي انت أ ام رئاسته لمنظمة التحرر  وأ
ة.ومع ذلك فلقد استطاع  انته حتى بين أفراد أسرته العر انه  وم قد استرجع م
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ة ل سالح، إال سالح الكلمة المدو ،وهو األعزل يومئذ من  حتل  ،الشقير أن 
ان و  انة. نأالم   ينتزع الم

سعى لجاه شخصي أو  ان  عض خطأ إذ ظنوا أنه في مقارعته هذه  فهمه ال
فعل ذلك من أجل فلسطين وشعب  ان  ل الح أنه  ة، والح  انة ذات م

  فلسطين.

تف مع الملوك والرؤساء) ما قصد  تفا إلى  لمته المشهورة عن وقفته ( و
ة، وٕان ول ة تتعل منها  وال رمى إلى مسألة بروتو ما قصد ورمى إلى مسألة وطن

انه الوطني.  ة و اته الوطن عث ح   رامة شعب وضرورة 

اسي عنيد وهو لذلك ل مناضل س ن شخصه أ، استهدف  ، و كثر من مرة ولم 
جسد. مثل و ان    الهدف وٕانما ما 

الذات ونحن أبناء فلسطين ة  ل ،الذين تعودنا الوفاء لك ، وفي الثورة الفلسطين
ة الجهاد والكفاح ع اليوم سو اإلقرار للرجل الذ قضى  من حمل را ، ال نستط

اء  ة إح ه في عمل الدور التارخي الذ قام  فضل جهاده واجتهاده واالعتراف 
ة.  س منظمة التحرر الفلسطين ان الوطني الفلسطيني وتأس   الك

قى ألحمد الشقير في تارخنا الثور الصفحات التي ستحقها والتي  وسي
نضاله. معاناته و ه و   سطرها بيد

ل جيل ، فله ة التقدير واإلجالل واالحترام. ولكل شهدائنا من    ، تح
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ة س لمنظمة التحرر الفلسطين أننا نحن  رحم هللا الشقير أول رئ ، وعزاؤنا 
اة.   معشر الفلسطينيين ال زلنا ـ في سبيل الوطن ـ نطلب الموت لتوهب لنا الح

  

  

لمة رثاء ... و   ..*الشقير
  

  خالد محاديـن                                       

س ثَ  لمة رثاء... أسوأُ  مّ َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ ل   من 

الغ السوء مثل زمننا، حيث يخرج المرء من جلده داخل الوطن  وفي زمن 
نفلت من جواز سفره خارج حدوده ون أمامنا سو أن نقول تلك الكلمة. و   ، ال 

ـــقير الذ حمل جراحه وآالمه ــ ــ ـــ ه ثم رحل والشــ   ،، وحمل أحالمه وأمان
، وظلوا تحتهــا خــارج حــدوده،  واحــد من قليــل ظلوا تحــت جلودهم داخــل الوطن

ــا ومن حقــه علينــا، ــه ولو  ومــا أقــل أن نعرف أو نتعرف على واجبن ،أن نقول ف
ــقير  لمة وداع لمة رثاء. فالشـــ عض وفاء ف حمل أوجاع  ، وان ظل في أعماقنا 
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اه ه، وقاتل دفاعًا عن قضا حمل أوجاع شع ـــــهذه األمة قبل أن  ــ قاتل ــ ا قبل أن 
ه  ، اهــــن قضايــــًا عــــدفاع ولهذا تجيء خسارة األمة أكبر بل أعم من خسارة شع
  له. 

ا في حزنه  ان عر ا في المنطل والهدف والسلوك، و ان الشقير عر
ه عن ، ولهذا لم ت وفرحه وآالمه وآماله كن  مجرد مصادفة موجعة أن يتوقف قل

ر  ة، واذ ة ترتفع فوق بيت عري في مصر العر ة الصهيون الخفقان بينما الرا
ض في طرابلس الغرب، سألته تلك  حر األب اآلن آخر لقاء لي معه في فندق ال

ن أن يجيء يوم ترتف ان من المم ه  رايـالليلة عما إذا  د ـة العدو فوق بلـع ف
ًا. يعر  انت في طول معاناته وقال: أرجو أال أكون آنذاك ح   ، صمت لحظات 

ة، وظل صوته في أعماقي: سوف  ذا رحل الشقير يوم ارتفعت تلك الرا وه
ته  ه إال  لعرو أتي جيل ال والء ف ظل الوطن العري يتساق شبرًا شبرًا إلى أن 

  وال انتماء له إال ألمته.

رحم هللا الشقي       الغ السوء مثل و ًا في زمن  ا ورحل عر ر الذ عاش عر
  زمننا.
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*أحمد الشقير 
  

  

فؤاد مطر                                                                                                   

مرض الصدي أحمد  ثيرن سمعوا  ع وأنا واحد من  منذ عدة أساب
قة التي فاجأته.، ند الشقير  ة الدق أن يجتاز الظروف الصح ة و العاف   عو له 

عين استمر حتى اللحظة  ة والس ًا في الثان أ وفاته شا ام بلغنا ن وقبل أرعة أ
فلسطين التي أعطاها أصفى  حلم  قة  ة الدق التي فاجأته فيها الظروف الصح

ح عدما أص عيدًا عن المناصب  سنوات عمـره في الخمسينات والستينات، وحتى 
ة غارقا في  شير وهل  أوراقهالرسم ر وٕالى أ واقعة  ختار ماذا يذ قلب فيها و

عرفها.  األسرارطرق  ثيرة، وهو  ة وهي  ة والدول   العر

ة  ا وانتهاء برئاسة منظمة التحرر الفلسطين وقصة أحمد الشقير بدءاً من ع
عد الظروف التي حتمت متغيرات النضال الفلسطيني أن  اسر عرفات  يتوالها 

  ، هي قصة فلسطين التي يتزايد التالعب بها. م1967المرة الناشئة عن هزمة 

حتار الواحد منا عناه وحاورناه وناقشناه  و ، نحن الذين عرفنا أحمد الشقير وتا
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عب أرجه في منزله في القاهرة ر  في مجالس الشا الصيني الذ  ، ماذا نتذ
المه  ة، ولكن تحليالته من  ة الراهنة في المنطقة العر اس الظروف الس المتصل 

ه األمور مستقبال  في معظمها أصابت ته قبل خمس سنوات لما ستنتهي إل ، ورؤ
ر قوله لي مرة أن روجرز فشل ألنه  انت إجماال في محلها ، وفي استمرار أتذ

سنجر ما يرد ألنه يهود شاطر حق  حي متدين وس   .مس

الغة المرارة التي عاشتها مصر يوم وفاة الشقير وتمثلت  ست اللحظة ال أل
س السادات في قصر عابدين أوراق اعتماد السفير اإلسرائيلي هي  بتسلم الرئ

سنجر؟. اسب التي حققها إلسرائيل اليهود الشاطر    عض الم

قى أن وفاة الشقير تمت في عمّ  س في أ عاصمة أخر و  يع،ون ان ول
ة) أبو عمار طال األمة  العر طل من أ أنه ( اه  ة  له ووصفه إ ق الن  ش  ،

ل  ضع سنوات تش إنصاف للرجل الذ قاد مسيرة العمل الفلسطيني بإخالص 
ة المستمرة حتى اليوم ... وحتى  ان الرسمي للثورة الفلسطين مرحلة والدة الك

  النصر.
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: خطيب العرب في األمم ال   *متحدةالشقير

  عبد الحميد عبد الغني                                        

ر معها اسم أحمد الشقير الذ مضى إلى  ة فلسطين ذ رت قض إذا ذ
  رحمة هللا في هذا األسبوع .

ة ولم تكن مرحلة حل  ة الفلسطين مثل مرحلة من مراحل القض ان الشقير 
عد أن  را  ة ال حال عس لجانب العري قصوره عن هذا.. وال حال ثبت اأالقض

ونا قد تهي ا ألن الجانب العري والجانب اإلسرائيلي لم  لقبول هذا حتى  ئاسلم
انت مرحلة محاولة تعرف الرأ العام في العالم  ان حال عادال.. ولكنها  ولو 

  الظلم الذ وقع على الشعب الفلسطيني.

انت ضرورة في تلك المرحلة وال شك في أن هذه المحـاولة ( اإلعال ة)  م
ام  ان التمهيد الالزم لكي يتحرك الرأ العام العالمي في يوم من األ األولى، ألنه 

ًا عادًال. حلها حال سلم طالب  ة ول ساند القض   ل

ورغم هذا فقد قام عدد قليل من الفلسطينيين المخلصين من أمثال موسى 
محاولة اقتحام األسوار التي حمد الشقير وأميل غور وعأالعلمي و  زت طنوس 
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ه أصواتهم  ن أن تصل إل م ان  ا .. وفي أ م الرأ العام في أمر أحاطت 
فة.. والشك في  ةما في أيديهم مـن وسائل قليل فعلوا أضع نهم قد استطاعوا أن 

ما لديها من  ة  ومات العر أكثر مما استطاعت أن تفعل خالل تلك الفترة الح
  وأموال.وسائل 

َّ   ئوقبل أن تنش ة أ تب لإلعالم  في الخارج  وقبل أن   الجامعة العر م
سنوات  ئتنشـ ا. قبل هذا  ا  أو في أورو ة في أمر ًا للدعا ت ة م أ دولة عر

تبها في  ان يرأسها مفتي القدس فانشأت م ا) التي  ة العل قامت ( الهيئة العر
ن واشنطن رأسه موسى العلمي ثم أحم هذا المجهود الفرد أم .و د الشقير

عدد من رجال الكونجرس والصحافة،وأساتذة الجامعات، ورؤساء  االتصال
  الكنائس.

ة  ة الفلسطين ثم قامت األمم المتحدة فصار أحمد الشقير هو خطيب القض
ان ممثال إلحد  على منبرها، قف على هذا المنبر إال إذا  ع أن  ستط ن  ولم 

ة العامة الدول ال ة مهمة تمثيلها في الجمع ه المملكة السعود ة. فأسندت إل عر
ه سورا مهمة تمثيلها في األمم المتحدة، وأمضى في هذه  وقبل ذلك أسندت إل
ضة في  المهمة سنوات عديدة ألقى خاللها عشرات وعشرات من الخطب المستف

ا العر ة .. وفي الدفاع عن القضا ة الفلسطين ة س القض ، ومنها قض ة األخر
أنه خطيب العرب.  استقالل تونس والمغرب   ، وصار معروفا في األمم المتحدة 

امًال  قدم ملفا  أنه محام  انات والوقائع  الب ملؤها  ه بنفسه و عد خط ان  و
مة الرأ العام.   إلى مح
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ر مالحظة  ة فلسطين.. وأذ ال في قض ثيرا وطو ان الشقير يخطب  و
ما ألقى من قالها ذ ات مرة عندما سألته لماذا لم يخطب في إحد الدورات، ف

انت ثورة الجزائر حينذاك في عنفوانها، ة الجزائر و فقال لي:  خطب، عن قض
ة الجزائر، فأ خطاب لن  ة هي قض ة ح ة اآلن قضيتان : قض في األمة العر

ة فلسطين، فيجب أن أخطب و ة ميتة هي قض خطب غير سبها شيئا، وقض
اة.   مئات المرات على أمل أن ننفث فيها شيئا من الح

أن أسوأ  ما أقتنع  ة ال تكفي،  ة والدعا أن الخطا عد هذا  واقتنع الشقير 
ة،  ففرضت  ه الشعب الفلسطيني هو أنه ترك زمامه في يد الدول العر ما أصيب 

ه وصايتها ة. عل ة الفلسطين القض   ، وأخذت تتاجر 
ل شيء.. وان وقال ال ه أوال وقبل  قف الشعب الفلسطيني على قدم بد أن 

ة التي تتاجر بها.وأقدم وس الظالم  ومات العر ة من أيد الح ينتزع القض
ان هذا في سنة   ة) و ة بالده فأنشأ ( منظمة التحرر الفلسطين قض المح 

عدها بثالث سنوات جاءت الهزمة الكبر  م1964 الهائلة التي ، والصدمة  ، و
اسيهزّ  فة فاعتزل العمل الس ة لجيل  ت الشقير هزة عن ، وقرر أن يترك القض

  آخر من الفلسطينيين. 
وعاش الشقير في مصر معظم هذا الوقت. عاش في مصر التي عاش فيها 

ة،    جده األكبر الشيخ محمد شقير الذ جاء من الحجاز، واستوطن الشرق
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ا في ج ا. ثم ذهب منها جند اشا إلى الشام، وأقام هناك في ع م  ش إبراه
ة  ه القض ار محاميها، إلى أن استولت عل حيث صار أحمد الشقير أحد 

اته إلى أن مضى إلى رحمة هللا.  ل ح ة فوهبها    الفلسطين

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

-343-  

  

  

  

  ..أبو مازن 

*رثاء القلب إلى أحمد الشقير 
  

  

  دين النشاشيبي                              ناصر ال                               

ان وفصاحة األسلوب  ستمد من مرادفات اللغة وتعابيرالب اً  ما عرفت خطي
ة ملك لسانه وطوع جنانه انت العر  . أحمد الشقير ، يخطب  قـوة وعزمة 

ه سه وأعصا أحاس تدف  عيد دونما ملل بروحه و طيل دونما إسفاف و ، حتى  ، 
أنه أعطى للموضوع حقه وللساعة التزاماتها وللمستمعين واجبهم عاد إذا شع ر 

ة من جديد... بدأ الخطا عود و ه وفي نفسه شيء من الحنين لكي  رس   إلى 

ة بلده قض ان الشقير بروحه وجديّ  و ة ،  عد من مجرد الحدود الجغراف ته أ
ا إلى القدس ثم رح التي ولد وانتسب إليها ل من القدس إلى ، فقد رحل من ع

                                                           
اءاأل  * ت،، ن  .م29/2/1980  الكو
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ة ثم تنقل بين  دمش ثم غادر دمش إلى القاهرة ثم هجر القاهرة إلى السعود
ا والمشرق العري ، تارة هو ذلك الدبلوماسي السور المساعد ألمين الجامعة  أمر

ة ، ومرات هو القائد  ، وطورًا هـو ذلك الممثل السعود في األمم المتحدة العر
ان الهدف هو الفلسطيني ينظم المقا ل مرحلة  ات.وفي  ان حشد اإلم ومة و

طل منها  انت تلك المراحل مجرد محطات وقف عندها أبو مازن لكي  فلسطين و
ة متأججة  ة نفسها قد عاشت ملته ما أن القض ه. و على قضيته ووطنه وشع
ًا متأججًا متفجرًا. ومن مرارة مشاعره تجاه ذلك الشقير عاش معها ملته  ثائرة ف

اها ح ة اختلف  قضيته عاش يتنفس المرارة و ع المتأجج لتلك القض سبب الطا ، و
ع الذين عمل معهم. فقد اختلف مع السورين والسعوديين والمصرين  مع جم
عض إخوانه  من الفلسطينيين انطالقا من  وحتى لم يوفر على نفسه اختالفا مع 

ة قضيته،و  أن القض ه لها أو اأشعوره  ه الح لكي ن صفاء ح عط ندماجه فيها 
، و  اد الصداقات  في سبيل الم ن الخدمة العامة ال تسمح للمشاعر إ ضحي 

التدخل، و  ة حرام و أالخاصة  ن التطرف أن االجتهاد في معرض خدمة هذه القض
فـي لكي أ، و  في االلتزام بها واجب مفروض ن العمر القصير للمرء الواحد ال 

ُا وثمن ة وح   ًا وعرون والء!.منحه فد

شهادته أمام لجنة التحقي األ ة في رأيت أحمد الشقير يدلي  لو أمر ن
س اللجنة البرطاني السير  1946أوائل عام  تب العري وسمعت رئ اسم الم

ة ظاهرة (أال تعتقد أن دخول قوات الحلفاء إلى المشرق  عصب سأله  جون فلنجتون 
ة األ ت الشقير العري في الحـرب العالم ة تحرر للعرب؟) وس انت عمل ولى 

رر السؤال ولكن أحمد الشقير لم يجب، وعندما  س اللجنة  لم يجب، وعاد رئ
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أطل اإلنجليز سؤاله للمرة الثالثة ارتفع صوت أحمد الشقير للرد قائال في 
ًا في تجزئتها وهدمها وتخربها وتقس ان دخولكم لبالدنا سب ة ثائرة: (  مها عصب

  ال لتحررها وال لخدمة شعبها!).

صف وجود قوات الحلفاء في  يف  وعندما سأله العضو اآلخر في اللجنة: 
ة العرب ضد النازة ة لحما ة الثان ، أجابهم:  المشرق العري خالل الحرب العالم

ة طرق مواصالتكم إلى  ة اليهود وحما (قواتكم لم تأت لحمايتنا وٕانما جاءت لحما
  ). الهند !

شير إلى  ورك وسمعته  ورأيت أحمد الشقير  يخطب في األمم المتحدة بنيو
سخر منها  ة و ة العموم انت تحتل مقعد إسرائيل في الجمع غولدا مائير التي 
ا  ا وعاشت في بولون ا وتزوجت في أمر قائال : (هذه السيدة  التي ولدت في روس

م من تل أ بيب لكي تفسر لكم اآلن لماذا ثم استقرت في بلد  قد جاءت إل
حتل الغرب أرض صاحب الح أ ح  يف و طرد  و أ ح  يف و ، و

ا أو  ا أو بولون اليهود العرب من بالدهم. قولوا لهذه السيدة  أن تعود إلى أمر
عودون إلى بلدهم أحرارًا). ش أهلها  وأن تترك أهلي  ع ا حيث    روس

الحمرة المجمدة الجامدة تمأل مالمحها ثم  نظر إلى وجه غولدا مائير فأر أو 
ة السجائر  وتأخذ منها سيجارة  تمشي بها إلى  ما تلبث أن تمد يدها إلى عل

الم أحمد الشقير وعن ضراته ! عيدا عن    خارج القاعة لكي تشعلها 
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ًا  ي الدول لد األمم المتحدة وأحبوه، وقال لي مداع ع مندو لقد عرفه جم
ة  1954في بيروت عام  عندمـا التقينا عد عودته من حضور إحد  دورات الجمع

انت  و الدول حولي يهنئوني،  ة. (لقد ألقيت خطبتي ذات مرة فالتف مندو العموم
ان بين الوفود التي  ة، و ة العموم ة خطبي في الجمع ق ة  ة عامرة ملته خط

شنسـولي المســالتفت ح ر ببالغته وسحره ذ اشتهـي مندوب السوفييت الـيو ف
ة، وقال أحـوقدرته عل : ـراء العـد السفـى الخطا شير نحو ي وهو  شنس رب للسيد ف

ي  شنس ي العرب" وأجابهم ف شنس ة إلينا "ف النس ا سيد هو  هذا أحمد الشقير 
ي هو شقير الروس؟". ولكن  شنس ا " ولماذا ال تقولون أن ف السوفييتي ضاح

ه مواهب أحمد الشقير ال ة عل انت محسو اع  متعددة الجوانب الصارخة الط
ة  ة ومواقفه القوم انت قدرته الخطاب ما  ه  اؤه  محسوب عل ان ذ ضا،  أ

ه، ة عل ة محسو فاءاته العلم ثر حساده ومن هنا تضاعفت  و ومن هنا 
ه،هل هو رجل دولة أم هو مجرد  م عل خصوماته، ومن هنا اختلف الناس في الح

اسي؟ هل م؟ هل هو دبلوماسي األزمات أم صاحبها أم الرجل الذ  س هو زع
ب موجاتها، ما اختلف مع  ير فقد اختلف الشقير مع المعتدلين من العرب 

ما سب عرف  له وهجر دمش والراض، المتطرفين منهم، وهجر القاهرة  وال 
ا أحبهم وهاجمهم، وعرفهم واتهمهم اعات ، وزاملهم في االجتم العرب فلسطين

ان فردا إذا  وقسى عليهم خارجها ما فعل أحمد الشقير مع زعماء العرب،   ،
  أحب وفردا إذا غضب أو ضرب....!

ان والده الشيخ أسعد هو رجل  لقد نشأ الشقير في بيت عز ونسب وحسب و
ه في اجتهاد  س سرًا أن اختلف االبن  مع أب األدب والعلم والحجة والكفاءات، ول
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ه فهو استقاللي ل منهم و  ا خاصة  ان أحمد صاحب دن ة بلده، و نظرته إلى قض
وهو دبلوماسي   ,وهو متطرف الهو مع الحاج أمين ,النزعة مع عوني عبد الهاد

ك اسي المنطقي الهاد الموزون مع  ,المواقف مع راغب  د للعمل الس وهو مؤ
لهم  لهم زمالؤه و لهم خالنه  لهم إخوته  اختلف معهم، فقد موسى العلمي، 

حل في العلو  ما أعتاد النسر أن  ح في الفضاء لوحده  س اعتاد الطير أن 
مفرده ذا مات!. الشاه  ذا عاش وه ذا ولد وه   ، ه

ان قد جاء إليها ليراف زوجته في  قال لي في لندن في الصيف الماضي و
اء:   عالجها على يد األط

اتي في القاهرة ال تطاق - حت ح ، لقد قررت أن أترك القاهرة وأن لقد أص
فون) وأن  أن أذهب إلى (  أالزمأسافر إلى تونس، إن حالة لبنان ال تسمح لي 

ام  قي منذ أ ا أخي وقائدها صد مة  في بجوار سوق الغرب. تونس عظ بيتي الص
ان مفعوال.... قضي هللا أمرًا  قى هناك حتى    تشرده في فلسطين وسأ

حدثني ان أبو مازن  ان متشائما حزنًا  و ه،  وخيو الدمع ترتسم فوق عين
تحدث عن مستقبله برعشة الخوف  مسحة األلم و راته  قانطًا يتحدث عن ذ

اع. ض الض اته بن تحدث عن ح   و

ا أخي أحمد أنك قلت في أوائل  حزران  -له ذات يوم أسأله: وقلت هل حقا 
ض أحر و أنك ترد أن تقذف اليهود إلى ال 1967من عام  حر األب ن سمك ال
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شتهي من  أكل ما  ع السمك و ش فارغ الصبر لكي تدق ساعة الحرب ف ينتظر 
  جثث اليهود؟.

ه غضب وقال لي: س أبو مازن في ش   وع

ة من أكاذيب إسرائيل وأنا أتحد أ شخص أو دولة - ذ شهد هللا إنها   )
ص فة قادرة أن تثبت لي مثل هذه السخف    وتي أو على لساني).أو إذاعة أو صح

قول لي:   ثم استطرد أحمد 

ة معينة  - ة ونفس اس ش على بث أسطورة س قي تع ا صد ة  الصهيون
الفناء على يد المتطرفين العرب ة المهددة  أنها هي وحدها الضح ، هذه  تصورها 

ة  األسطورة تضمن لليهود تدف المال العالمي على خزائن إسرائيل واستمرارًا للحما
ًا لكي أطل مثل هذا القول ولكن اليهود األ اسة إسرائيل، ولست غب ة لس مر

ل، لقد وضعوا مثل هذا الكالم على و ماهر  ة واختالق األقاو ن في فنون الدعا
ستمع لي أحد ،  لساني ونشروه في العالم بينما أنا منه براء، حاولت أن انفي فلم 

اناتي المتعددة فلم ينشرها أحد، و  قد زاد في ألمي وحسرتي أن معظم أصدرت ب
أنه  ه و عاتبونني عل اطل وراحوا  أهلي وٕاخواني من العرب قد صدقوا مثل هذا ال

قة قائمة  ثابتة...!   حق

حة يوم الخامس  ورو لي أبو مازن قصة آخر لقاء له مع القدس في صب
ارة إلى عمّ 1967من حزران في عام  يف استقل الس أ م و يف سمع ن ان و
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ارة وماذا فعل في عمّ ال ان ثم رحلته إلى دمش وعودته إلى عدوان من راديو الس
: بيروت المه لي قائال في حزن عمي   ،  وأنهى 

ا أخي. إني أحس أن العدو  - أنني لن أر القدس مرة أخر  إني أحس 
عرف العرب والمسلمون  عيدها وستمضي عدة سنوات طوال قبل أن  اغتصبها ولن 

مة  القد ًا الستخالصها، ومن اآلن إلى ق اس ا وس را ونفس عدوا أنفسهم عس س و
اع ومقت وتفتت وألم دفين! ش نحن وأمثالنا في ض   أن تتحق المعجزة سنع

اة السجون والمعتقالت على يد األتراك  لقد عرف أحمد الشقير ح
ضح ان  صفحات تشرده واعتقاله  عتز  ان  قدر ما  ليزوالفرنسيين و ك من واإلن

هزأ من الذين اعتقلوه وسجنوه اة  تلك الصفحات وعليها و رو طرائف عن ح ، و
م  اة المعتقل مع رفقائه من أمثال عبد الحميد شومان ورشيد الحاج إبراه السجن وح
ان موسوعة  مال ونبيل العظمة.  م عبد الرحمن وواصف  وعوني عبد الهاد وسل

ل عن مختلف رجاالت فلسطين في مختلف  في سرد الطرائف واألحاديث واألقاو
ة بلده،  مدنها ة لقض ة والحقوق عاب الجوانب القضائ ان حجة في است ما   ،

اته الخاصة مع  انت تختل في جوانب عمله خيو ح ومن هنا ما أكثر ما 
اته العامة    !خيو ح

ا  ا برطان ة من ضحا ء وشرف وأمين وضح فالفلسطيني عنده بر
ة  سوالصهيون س إلى أن يثبت الع ،  ، والفلسطيني على ح إلى أن يثبت الع

عتد على أحد إلى أن يثبت  عاد إنسانا وال  والفلسطيني ال يخالف قانونًا وال 
في  في الفلسطيني شرفا في نظر أحمد الشقير أنه فلسطيني، و س،  الع
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قول دائما أن الفل ان  ا عنده أنه فلسطيني، و سطيني سيدخل جنة الفلسطيني عذا
حاسب حسابيْ  عاقب عقابيْ ره بال حساب ألن هللا ال  فى الفلسطيني ن وال  ن، وقد 

لة.  ة الطو ة الشق اته المضن   ما قاساه وما عاناه من شقاء في ح

أتي  وقد أحس الشقير منذ شهور بخطورة مرضه فقرر أن يترك تونس و
ستسلم للعالجإلى عمّ  قعة إلى ، فإذا حمى الق ان لكي  انت وفاته في أقرب  در 

ان قبره عند موقع الصحابي أبي عبيدة في غور األردن حيث قبور  أرض بلده و
طال العرب لتحرر فلسطين.  ة والشهداء وأ   الصحا

الحزن  ام األخيرة من عمره أسير الشعور  ان في األ ان وجهه يتجهم  و  ،
اء حارا عندما ي  ه و تصبب العرق من عين يتبين من خالل قسوة المرض  و

ذا  ذا رأيته في فراش مرضه األخير وه قف أمامه، ه مالمح الزائر العزز الذ 
مدينة  امه األخيرة في مستشفاه  ضا عنه معظم أصدقائه الذين زاروه في أ حدثني أ

أن ينفذ وصيته وان يجعل قبره مالزما لقبر أبي عبيدة  عمّ  ان يوصي ولده  ان، 
  لجليل.الصحابي ا

عطوا  أن أهل فلسطين لم  شعر رغم صفاء وطنيته وطول جهاده  ان  لقد 
ات ودماء ستحقه البلد من تضح ل ما  صور  بلدهم  شهد على ذلك  ان  ، و

ة الفردة مة واألحاديث العر ة القد ة الخالدة والقصائد العر ان  المالحم العر ، و
ل صفحة من صفحات التارخ الحديث حف القرآن عن ظهر قلب ، عي  ان   و

ة،  ة وأقوال الخلفاء والصحا حف إلى جانب ذلك المئات من األحاديث النبو ، و
اللغة الفصحى و  المه ممزوجا  صر أن يجعل  ان  م أو د روايته برأ قد ن يؤ
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قر  ما  ة  العر قرأ  ان  ة، فقد  اإلنجليزة  اأو رأ حديث مشهور أو نظرة أجنب
تبته الكبيرة والتي تضم آالف المجلدات في القاهرة وفي لبنان على وتشهد  م

  صدق هذا القول...

عضها إال أحمد الشقير  تب أحمد الشقير عدة مؤلفات لم يرض  لقد 
انت ثقته بنفسه تحمل  انت صراحته أكبر من أن تتحملها المواقف و نفسه! فقد 

ع  انا طا ه قا هغير  االستهانةأح ان أسلو ه و ا وهجماته حارة ونقده مررًا وعتا س
له النقد واللوم والتقرع،  صارخًا، ولكن الذين عارضوه وقاوموه وانتقدوه ووجهوا

رون على أحمد الشقير صدق وطنيته وصادق جهاده.    حتى هؤالء، ال ين

ان عدد  ثيرًا، لذلك فقد  ثيرًا وخطب  تب  ثيرًا و ثيرًا لقد تكلم  لقد عمل 
ضعف ولم خصومه ب ه ولم  أ عدد خصومه بين األعداء، ولكنه لم  ين العرب 

الهرم ، شعره األسود  الطود، قي  ع، فقد  ساوم ولم ير ت ولم يهادن ولم  س
ضاء، تلة ب عد إلى  ما  شمس  الكثيف الذ تحول ف ووجهه األسمر الملفوح 

ل ذلك  العز ووقفته المملوءة  الحبيب،ومشيته الشامخة، الشاطئ الفلسطيني  ،
ها  ما لم ي اها  حبها أحد و ما لم  يجعلنا اليوم نحزن لوفاة رجل أحب فلسطين 

حت هي جزءًا منه. ح جزء ًا  منها وأص   أحد، حتى أص

عيد: ه قائلين له من    ثم جاء دورنا اليوم لكي ن

من عبدت ومن جاورت ومن أحببت لن تلين قناتنا حتى  ا مازن! قسمًا  أ
ا!تعود    إلينا ع
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ا مازن...   أ

قر  ين الجنون الع ة المطلقة المتطرفة و ة بين الوطن عة الخف الشعرة الرف
ظلموك عض الناس  ة وحدها هي التي  هي التي جعلت  ، ولكن الهزمة أو الن

شخصك، ال تكترث! فقد يختلفون معك في  ش فداء  حثون عن  جعلت الناس ي
ك، على ، ولكن ال خالف معك و  ل شيء نت أال عل نت الوطني الشرف و نك 

نت الحبيب األبي النقي الرضي! نت العاطفي، و   الطيب و

ا مازن.   أ

أسه قال لنا ولك  حتى جمال عبد الناصر في ساعة من ساعات ضعفه و
عض خطوات ثورته في مصر.    نحن الذين رافقنا 

س عند أ برنامج لكي أستعيد لكم فلسطين! ـ    ل

ر في القاهرة:وسمعن    ة ال منزله في منش آذاننا تقول له    اك 

قدر  - س لم نعد نخاف من انعدام البرنامج إلنقاذ ما ضاع  ادة الرئ س
قى في أيدينا. اع ما ت حنا نخشى وجود البرنامج لض   ما أص

المك قائال:      ثم أنهيت 

الطر إلى - س فنحن أعلم  ادة الرئ ا س وا الموضوع لنا     أتر
  خالصنا!
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عدك  عده ومن  قينا نحن من  عده..و س...ومضيت أنت  ثم مضى الرئ
حث عن برنامج الخالص المطلوب فال نجده!   ن

ا مازن...    أ

قدم  ضاعت األرض وضاع البرنامج ،لقد رحمك هللا فلم تشهد سفير إسرائيل 
اح يوم وفاتك   .أوراقه ألنور السادات بجوار منزلك على شاطئ النيل في ص

ا مازن.   ا أ عا    رحمنا هللا جم
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عون عامًا من الجهاد *أر
  

  

  شفي الحوت                                                                            

ة السماح آلل الشقير بدفن عميدهم المرحوم  رفضت السلطات الصهيون
ا في  ار األستاذ أحمد الشقير في مدينة ع فلسطين. هذا ما ورد في األخ

ة حه  الصحاف ، ولكني أشك في الخبر. وٕان صح فال بد عندئذ من تفسيره وتوض
بير عنه. س    وٕازاحة ل

لقد عرفت الشقير عن قرب وتعاونت معه مدة أرع سنوات. واعتقد أني 
ا مازن  حًا. إن أ ان صح ما لو  ، ذلك الفارس  مؤهل لنفي الخبر أو لتفسيره ف

اسي العري ، الذ قضى أرعين عامُا في  ، والخطيب المفوه ، والمناضل الس
ا العرب حال من األحوال أن  الجهاد دفاعًا عن فلسطين وقضا ن وال  م ، ال 

عش  ا التي لم  استئذان سلطات الصهاينة لتسمح بدفن جثمانه في ع يوصي 
ان قد  قًا وسيداً فوق ترابها. وٕان  ون بذلك قد أطلليدخلها حرًا طل ، وهو  فعل ف

شف  على فراش الموت قصد إحراج العدو وفضحه و نانته  ، آخر سهم من 
                                                           

 .29/2/1980 بيروت، ، الوطن العري *
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اً أن يختار  مد عنصرته وغطرسته ع ان طب ة الخبر،  ق ما ورد في  ، ولذلك و
س لمنظمة التحرر مقبرة الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح  في غور  أول رئ

ارهم  أسوةألخير األردن لتكون مثواه ا عيدًا عن د القادة األبرار ممن استشهدوا 
  ومنازلهم. 

عد ......      و

بير  مثل أ علم من أعالم النضال العري ينقسم الرأ حول شخص 
ه مثل أحمد الشقير  ان الرأ ف ة  ، ولكن مهما  ة قوم قى أحمد الشقير را ، ي

عود له  بيرًا  ا  ة ومناضـًال فلسطين س منظمة التحرر عر الفضل األكبر في تأس
ادت المؤامرة أن  عد أن  ان الوطني الفلسطيني  ة ورد الروح إلى الك الفلسطين

عاثه إلى األبد. ا وتحول دون ان   تدمره نهائ

ة أو أدنى  ون أقل رت مثله أن  ان رمزا للعنفوان الفلسطيني  يرفض لمن 
ه منزلة من أ عري آخر.ومن هنا توهم ال غالي في مطال ان  عض خطأ أنه 

س  ه ول طلب ذلك لشع ان  ـ وهذا للح ـ  أن الرجل  ة) علما  ول ( البروتو
  لنفسه.

انت هذه  ، ولوال صالبته وجرأته و( الءات ) الخرطوم من صنعه ، لما 
عد خروج السادات عليها  ما  انت ضرورة وال س م  ام  الالءات التي أثبتت األ

ة وخطها القومي االستراتيجي. وخروجه من    أمته العر
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ام  أنه قاد السفينة في وقت عصيب وأ ر  غي لنا أن نتذ وٕانصافا للرجل ين
ه  انت تلين بين يد ه من سالح إال سالح الكلمة التي  ن بين يد حرجـة. ولم 

ة  العجينة فتتحول إلى رصاص وصوارخ تي قولها ألف  أن وراء من  ، و
ة.  تي   و

انة وافرة م ان سند ا وصفوه هو اآلخر بين المخضرمين من قادة فلسطين. 
أنه فقد قطعة من  شعر الفلسطيني اليوم و فقدانه  ة. و ار الظالل وزتونة م

  فلسطين يوم قضى الرجل.

أحمد  انت نشأته وسيرته  قال عن الرجل فمن  ن أن  م ما  ضي المقام  و
أسره الشقير  ون جيال  اتنا ، شاء ،  ة من ح ة تارخ ا في حق ح ت أقداره أن 

الكثير من اآلالم واآلمال.   حفلت 

سلم الروح أنه عاش لير جحافل من المقاتلين  ولعل عزاءه قبل أن 
ن ليجد مرافقا مسلحا حوله.   الفلسطينيين، وهو الذ يوم أسس المنظمة ، لم 

ا مازن يوم توفي وم ننقل رفاته إلى  ، رحم هللا أ ة.و ا الحبي   ع
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*واحد من صقور فلسطين
  

  

ماو                                                      فهد الر

  ا شقير بدنا سالح......

هدر  ة ميجلجل، الصوتو  العزم،ن ـالال مـ، بل شـالكلماتن ـ، ليـس حل
امل التراب م.. التحرر همنا ومهمتنا تحرر  س  طوفانًا من التصم الفلسطيني ل

  إال. 

ش التحرر المسيرة نحو  ارق ج أيها الرجال: استعدوا لقد بدأت تحت ب
نفعل  ة وتنفر الرجالفلسطين، و ة من األسالك الفوالذ ، تتحول األعصاب إلى ش

                                                           
 .28/2/1980 عمان،،الدستور *
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ة تحتل أكبر مساحة من  ح الموت أمن ص ستقر الدم دورته وثورته. العروق و
  أعماق الرجال.

  ح..ا شقير بدنا سال

الحاح ح الجماهير تطالب  التسل عد  عد  ، والشقير من على منبره   ،
استعادة الوطن السليب سنقاتل  الحرب عد    ،سنقاتل. ، 

ة طل حرب  طل تعبئة معنو ؟ ، أم  س التصنيف مهما  ، ذلك الشقير  ل

ما ، المهم أن الرجل سيد األفئدة الغد ، يزرعها تصم ملؤها أمال  ال ،  ،  تحرر، 
  العودة.

  ا شقير بدنا سالح..

إنه  ، ، وهو يبتسم، لقد وصل إلى غايته، بل تلهف في الرجاءحالجماهير تل
نه أكثر الفلسطينين عشقا للسالح وانفعاال بنشوة إ، بل  أسعد الناس بهذا الطلب

ارود.   ال

أتي السالح وتبدأ مسيرة التحرر والموت ل للشجاع من الظروف و   ، ولكن و
انة ء  الج ل للرجال من الزمن الرد   !، و

موت الشقير  ، لقد عاش   وهللاإ،  ، يهو صقر من صقور فلسطين و
ة عن أشد صقور إسرائيل تطرفًا. مات الشقير  قل صال الشقير ومات صقراً ال 

ا بينما خصمه  غنمنف جول في مصر. ونديده ب   صول في فلسطين و
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، بل نفس الساعة التي قدم فيها سفيرا مصر اليوممات الشقير في نفس 
ا اعتمادهماوٕاسرائيل أوراق  ا لَ َللمصادفة،  قرة الصدفة! إنه اإللهام حتى ، بل  ع

اة. ، الموتلحظة    الموت الذ يوحدنا بينما تفرقنا الح

ه  شعار (سيرجعون عاش الشقير ومات وعلى لسانه  حر) ما نس إلى ال
ه يوما. ي نبدو أمام العالم  لحظة وال تر دنا نتبرأ من شعار الشقير  ولكنا 

ا(متحضرن) غير أني أشهد  نت وسأظل من أنصار  روحك  ا مازن أنني  أ
اسي إلى شعارك اج الس م، فليذهب الماك اسـة، وسحقا الجح ما تعني من للس  ،

ا المبوحـواراتمناورات  ة أو القضا انت بديًال للحقائ التارخ ة.، إذا    دئ

ه في فلسطين أقل من  ون نصي سحقا لفلسطيني أو عري يرضى أن 
قة ال لهافلسطين  الحق ون إخالصه يتجزأ، فالوطن  ، وسحقا لعري يرضى أن 

ون إخالصنا لحقنا أقل من إخالصهم الصهاينةلفلسطين أقل من جشع  ، فلماذا 
منا على الموت في سبيلها أق ون تصم اطلهم؟ ولماذا  مهم؟.ل   ل من تصم

ا مازن  ، ففلسطين فوق قمة مأساتها تعاني جور  ، لن تنام قرر العين ا أ
ما أنت  العدو وظلم الشقي حر) عائد إلى الوجود  ، وشعار: ( سيرجعون إلى ال

ار لنا أو  صائر إلى الخلود ، فإما أن ألعدائنا، ذلك منط التارخ. إذ ال خ
حر وٕاما أن يلقو  ه والذل  ن بنانرميهم في ال افي الت ةفي ف ار لنا والعبود ، ال خ

عتها وٕاما لهمأو  ة وصقور فلسطين في طل ة العر ة القوم ، فإما أن تنتصر حر
ة المد الصهيوني  ار! انتصارهاأن تواصل حر ار ! ال خ   ، ال خ
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ات مع أحمد الشقير  ر *ذ
  

  

  ضل الجمالي                              د.محمد فا                                     

  ( هللا أكبر ! هللا أكبر! هللا أكبر!)

أ المفجع أ انتقال األستاذ أحمد الشقير  لقد حملت إلينا أمواج األثير الن ، ن
ة  إلى رحمة هللا تعالى الفقيد صالت أخوة وزمالة منذ بدا انت ترطني  ، ولما 

راتي عـن هــذا ، يدفع العشرنات من هذا القرن  عض ذ ني الواجب ألن أسجل 
لي: المجاهــد العــري الثائر الذ فقــدنا    ، وذلك بإيجاز 

ان تالقينا للمرة األولى في أوائل العشرنات من هذا القرن في الجامعة 
ة في بيروت ة آنذاك ملتقى للطالب من أبناء  األمر انت الجامعة األمر ، و

                                                           
اح *  .28/2/1980 ، تونس،الص
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ة أو االنتداب البرطاني أو المشرق العري ا لذ ترزح بالدهم تحت الحما
ان حماس  ة و ما بينهم صالت أخوة على أسس العقيدة القوم الفرنسي. فتكونت ف
م المظاهرات ضد االنتداب  ة إلى تنظ ات الوطن اب القومي يدفعهم في المناس الش

اء ال ان أحمد الشقير في مقدمة المتظاهرن والخط مفوهين في مثل الفرنسي، و
ات.   هذه المناس

ة في بيروت ألقت السلطة  ر الشهداء قامت مظاهرة طالب ة ذ وفي مناس
ة على  ض على عدد من الطالب من جملتهم السيد أحمد الشقير إالفرنس ثرها الق

  (من فلسطين) والسيد يوسف الكيالني (من العراق) وأخرجتهم من لبنان.

عد ذلك الحاد ة حين بدأ لم أر الشقير  ة الثان ة الحرب العالم ث إلى نها
ة لفلسطين في إنجلترا  اتب الدعا يتعاون مع األستاذ موسى العلمي في إدارة م
سي  ة آنذاك هي الممول الرئ ومة العراق انت الح ة، و ات المتحدة األمر والوال

اتب.   لهذه الم

م الغاشم جاء ا قرار التقس ة فلسطين  عد أن وقعت ن لشقير إلى األمم و
دأ  ، و ان يرأسه األستاذ فارس الخور ، الذ  المتحدة عضوا في الوفد السور
افحة  ة وم ة الفلسطين ما بيننا آنذاك في الدفاع عن القض التعاون الجد ف
ما العمل في سبيل تحرر الشمال اإلفرقي،  ل المجاالت وال س االستعمار في 

ا سا للوفد العراقي و من لألستاذ فارس الخور نت رئ ن الشقير العضد األ
. س الوفد السور   رئ
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فًا ال تأخذه في الح لومة الئم ًا مفوهًا ومناضًال عن ،  ان الشقير خطي
ة  اسة األمر ولما رأ التحيز السافر إلى جانب إسرائيل لم يتورع في مهاجمة الس

  أعنف الخطب. 

ة المنعقد في جنيفنت أمثل العراق في م 1950في سنة    ،جلس الوصا
ًا في  ل القدس حضر الشقير مراق ان المجلس ينظر في موضوع تدو ولما 

قتين في اجتماعات  المجلس عن سورة انت بيننا صالت أخوة وتعاون وث ، ف
ان همنا األول آنذاك دحر إسرائيل  ذلك المجلس والتي دامت عدة شهور ، و

طرة على الق عد.وحرمانها من الس ما    دس وقد نجحنا في اتخاذ قرارات لم تطب ف

قضي  ة لألمم المتحدة مشروعًا  اس وفي أوائل الخمسينات أقرت اللجنة الس
نا نعتبر آنذاك  ل اعتراف  أنفتح المفاوضات بين العرب وٕاسرائيل، ولما 

ة العامـة إع ة، اقترحت في الجمعـ انة قوم ة خ مثا ادة بإسرائيل أو تفاوض معها 
ة، ومن حسن الصدف  اس اب المناقشـة في القرار الذ اتخذته اللجنـة الس فتح 

اح حاملة تصرحا ل مز) ظهرت ذلك الص ورك تا بن غورون ـ أن جردة (النيو
ما يرفض رفضًا  ارهم  اتًا عودة الفلسطينيين النازحين إلى د ه رفضًا  يرفض ف

ما أنه اتا إعادة أ جزء من األراضي التي تحتل انها العرب  ها إسرائيل إلى س
اتا التخلي عن الجزء الذ تحتله إسرائيل من القدس.   يرفض رفضًا 

ًا، توجهت إلى المنصة وتساءلت لماذا  إن هذا التصرح أعطانا سالحا منطق
انات التي  التفاوض مع إسرائيل؟ مع من نتفاوض وعلى أ األسس؟ فهذه الب

اب للتفاوض. أدلى بها بن غورون أغلقت   ل 
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لمتي توجه الشقير إلى المنصة فوجه ضرات موجعة للعدو  عد 
ة  اإلسرائيلي وأهدافه االستعمارة ة العموم عد انتهاء المناقشة نقضت الجمع ، و

ة الداعي للتفاوض  اس   !قرار اللجنة الس

ة والدفاع عنها، و  ا العر في قينا أنا وأحمد  متعاونين في معالجة القضا
مقارعة العدوان اإلسرائيلي في منظمة األمم المتحدة، ثم التقينا في المؤتمر 

اندونغ  سنة  نت أرأس  الوفد العراقي  1955األسيو اإلفرقي المنعقد في  حيث 
ان يرأسه المرحوم خالد العظم.  ان الشقير عضوا في الوفد السور الذ    و

ة تجتمع في منزل الم له جمال عبد الناصر في  غفورانت الوفود العر
اندونغ، فقررت الوفود المجتمعة أن أقوم أنا (العراق) ـ واحمد الشقير (سورة) ـ 
وشارل مالك (لبنان)، وانضم إلينا األستاذ عبد الخال حسونة األمين العام للجامعة 
ة ة الفلسطين اندونغ حول القض عرض على مؤتمر  غة قرار  ة، بوضع ص  العر

المهمة متفقين.، فق   منا 

اندونغ خالف جوهر بين الوفود حول موقف المؤتمر من  ولكن حدث في 
ر  ة الوفود ومن ضمنها العراق تناهض المعس انت أغلب ر الشيوعي، فقد  المعس
ر الشيوعي  ان منفتحًا على المعس الشيوعي آنذاك، أما الوفد السور فقد 

ان عضوًا عامال في الوفد ا .والشقير    لسور

ين أحمد فاتفقنا على أال نختلف ، اتفقنا على  جر حوار جد بيني و
ر الغري التعاون مع المعس ه  س ن  م ، وهو  أن أسعى جهد  لكسب ما 
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ر الشرقي ه من المعس س ن  م ا بيننا على  سعى لكسب ما  ان اتفاقا أخو  ،
  تفاهم تام.

سإ ًا على معادلة  ان مبن ير آنذاك  ب ن تف التعاون مع الغرب ن طة : 
  العرب

أنفسهم، ننفي فلسطي  ب العرب في فلسطين و التعاون مـع الشرق ين  ة، و
أنفسهم  بتهم  ن أن تدوم، أما ن م ة وال  العرب في فلسطين ال شك في أنها وقت
ست  ة ود ة العر ! فمن ينقذ فلسطين إذا مسخت القوم فتلك الطامة الكبر

اعد بيننا االجتهادات المعتقدات اإلس ن لم ت قينا أنا وأحمد أخو ل  ة؟ على  الم
ة.  اس   الس

س الراحل جمال عبد  ـــــل خالف بين مصــــــر والعراق في عهد الرئ ولما حصـ
ة آنذاك. اسة العراق نت أنا أمثل الس ان الشقير متعاونًا معه و   الناصر 

اإل ـــي  ــم علـــ ــ ــ ـــة والح ـــ ــورة العراق ــام الثــــ ــــ ــد ق ــ عــ ــقير  ــ ــم أر الشــ ــــنة لــــ ــدام ســ عــــ
ـــونس  1958 ــ ــدمت إلـــــى ت ـــ ــــد أن ق عـ ـــالث ســـــنوات إال  ــجن ثــ ـــــي الســـ ـــائي ف وقضــ

ـــنة  ــقير ســــ ــ ـــــا الشـــ ـــاء إليهــ ـــًا  1964وجــــ ســــ ــذاك رئ ــــان آنـــــ ـــ ر، و ــذ ــا أتـــــ ــ ــى مـــ ــ علـــ
ــــال  ــان مثـــ ــ ـــ ـــد  ــ ـــــي دار وقــ ـــقير فــ ــ ـــي الشــ ة، زارنــــ ــــطين ـــر الفلســـ ــــ ــــة التحر لمنظمـــ
ــــن  ــم  ــه لـ ـــد علمـــت منـــه أنـ ــات وق ــ ر ـــث وذ ــاء، فجـــرت بيننـــا أحادي ــوة والوفـ األخـ

ـــب ل ـــد قــــد ذهـ ــان أحمـ ــ ع،  ـــتط سـ ـــا  مـ ــام  ـــل قــ ـــدام بـ اإلعـ ـــت  مـ ــاني يــــوم حو ينســ
ــــى  فه علــ ــ ــ ـــي مصــ ــ ــــى خروشــــــوف فـ فا علــ ــزل ضــــــ ة  ونــــ ات ـــوف ة الســـ ــ ــ ــى روســ إلــــ
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ــان  ــ ــ ـــا  ــــى مـــ ات علــ ــوف ــ ــن الســ ــــل مــــ ــــد حصــ ــان قــ ــ ــ ـــألته إن  ـــــود، ســـ ـــر األسـ ــ حـ ال
ــدوننا، ــــ ــ ات يؤ ـــوف ــ ــــــم الســـ ــاب نعــ ــــ ــل، أجــ ــ ا  أمــــ ــ ــ اســــ ــــد س ــــان التأييــــ ــــ ــــألته إن  ســــ

ــ ــ اســ ـــه س رًا أم أنـــ ــرائيل وعســــــ ــ ــع إســ ـــرب مــــ ـــرب الحـــ ــــل العـــ ؟  أ إذا دخــ ي فقــــــ
ــال  ــ ــــر؟ قـ ـــزم األمـ را إذا لــ ــ ــ ـــانبهم عسـ ـــى جــ ــ ـــــوا إل قف ات  ف ـــوف ــــيتحرك الســ ــــل سـ هـ

ــت ــذا. قلـــ هـــ ــد  حصـــــل علـــــى وعـــ ــم  ـــه لـــ ـــا  إنــ ـــرب مــ ة للعــ ــ ــم تفعـــــل روســـ ـــه إذا لـــ لــ
؟  اســــي والمعنــــو ـــد الس ـــا الفائــــدة مــــن التأييـ ــــات المتحــــدة إلســــرائيل مـ تفعلــــه الوال

ــــل  ال  ــ ـــى  ـــي علـــ ــ ــال لـ ــ ــــه قــ ــ ــي عل ــ ــا هــ ــ ـــــوأ ممــ ــــاع أسـ ح األوضــ ــ ــ ـــــن أن تصــ ـ م
ان ذلك قبل حرب حزران  عًا. 1967اآلن!    ط

ــنة  ــــ ــاع سـ ــــك االجتمـــــ ـــ ـــــذ ذل ــ ـــقير من ــ ــــم أر الشــ ــ ــذه  1964لـ ــ ــ ــدت هـ ــــ ـــــى عـ ــ حت
ـــي  ــود فــــ ــــ ــقير موجـ ــــ ـــت أن الشـ ــ ة، فعلمــ ف ــ ــ ــــة الصـــ ـــ ــــن العطل ــ ة مـ ــ ــ ــــنة الدراســـ الســـ
ــد  ـــاء، فقـــ ــ ـــان  ـ ـــان لقـــــاء و ـ ـــحة التوفيـــــ ف ـــي مصـ ـــه فــ ـــه مرض.زرتـ ــونس وانــ ــ ت

ـــيج ـــة الصــــلح  تهـ ـ ـــن ن ـــا مـ ــا حــــل بهـ ـــا مــ أمتنـ ـــل  ــد أن حـ عــ ـــي التالقــــي  ــا فـ النــ
ع أن  ــتط ســـ ـــدهورة ال  ــ ة مت ـــح ـــة صــ ــ ــي حال ـــقير فـــ ــرائيل، والشــ ــــر وٕاســـ ـــين مصـ بــ

  يزل عن أمته الشر.

ــارتي ــ ــ ــرر ز ــ ـــــم اكــ ــي ال  لـ ــ ــــه لكــ ــببألــ ـــا  ســــ ــا أنـــ ــ ــاج! وهــ ــاج واالنزعــــ ــ ــ ــــه اله لــ
ــــرات علـــــى أخ غيـــــ الحسـ ــث  ــدمع وألهـــ ب الـــ ـــة فأســـــ ــن اإلذاعــ ــ ــــه مـ ـ ــــى نع ور أتلقـ

ــان  مــ ـــاس واإل الحمـ ـــه  ـــاء أمتـ ه وأبنـ ــب ســــامع ـــة يلهــ ــان شــــعلة متوهجـ ــ ـــد،  مجاهـ
ـــن  ــ ـــر مـ ــل الكثيـــ ــــاء وتحمــــ ــن العنــ ــ ــــر مــ ـــبيل أمتــــــه الكثيــ ــ ــي سـ ــ ــى فــ ة! قاســــ القضــــــ
ــهاينة  ــــ ــــه الصـــ ــ ـــ ـــا إل ـــ ــي وجههـــ ــــ ـــة التـــ ــــ ــ ـــراءات الكاذ ــــ ــة واالفتــ ــ ات المغرضـــــ ــدعا ــــ الـــ
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ـــاؤه  ــ ـــا أبن حملهــ ــدة  ـــ ـــة خال ــ ــالته ح ــإن رســـ ــ ـــد فـ ــا أحمــ ـــاب عنـــ ــــئن غــ ــدوهم. ولـ ـــ ومؤ
ة.وٕاخو  طال الثورة  الفلسطين   انه أ

ـــر ـــة التحرـــ ــه الكرمــــــة ولمنظمـــ ــا لعائلتــــ ــ ـــله  عزاؤنــ ــارفي فضـــ ــ ة ولعــ ـــطين الفلســـ
ة ه راجعون.  من أبناء األمة العر   ، وٕانا  وٕانا إل

  

*الشقير في ذمة هللا
  

  

ات                           جميل بر

اة  جه ره،ع األستاذ أحمد الشقير عالمنا الفاني أمس ليلقى و ودّ  عد ح
ة  ة والشعوب المغلو ا األمة العر ة فلسطين وقضا الكفاح في سبيل قض مليئة 

ان.  ل م   على أمرها في 

عدالة مطالب الشعوب في الحرة واالستقالل  ان رحمه هللا من المؤمنين  وقد 
عة من قلب انت نا ة   ومواقفه المشرفة في هيئة األمم المتحدة والمؤسسات الدول
بير، وعقل واسع التدبير، ما تخاذل وال تراجع بل ظل شامخ األنف مرفوع  إنسان 
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ات  أهلها من ن وارث وما نزل  الرغم مما أصاب بالده فلسطين من  الرأس 
ض.  غ ة واالستعمار ال اغ ة ال   على أيد الصهيون

قا الضمائ ا في سبيل إ ناضل، وجاب أقطار الدن افح و ر لقد ظل الشقير 
عد أن يئس   ًا العون والسند لها  ة فلسطين طال ة لتتعاطف مع عدالة قض اإلنسان

  من هيئة األمم المتحدة ومنابرها.

عد أن عاهد ره أال صلح وال  مات أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر  ،
ح الشعب الفلسطيني، فالشقير رحمه هللا جزء  مفاوضة وال استسالم أو تفر 

عد أن فجع  مـن تارخ تئب حزن  ا وهو م ا العرب، وقد غادر الدن قضيتنا وقضا
ع  عدم المهادنة والمصالحة وتوق عد أن قدم النصح تلو النصح،  لفرقة العرب و

افح  الصابر.  ات على حساب فلسطين وشعبها الم   االتفاق

ا ه حقه. فقد  ن والشقير المجاهد الخطيب الفذ، مهما قيل في سيرته لن يوف
ًا صادق ان وطن طال العرب، و ه وآمن  اً طًال من أ قارع االستعمار وفضح أسالي

ة  اغ ة ال الكفاح والنضال لمقاومة الصهيون أن طر الخالص لن تكون إال 
ة.    والتصد ألطماعها في البالد العر

الحزن لفداحة الخسارة فإن عزاءنا  نت في هذه الكلمة القصيرة أشعر  وٕاذا 
لها في ا اتهم  لفقيد أنه من أعالم أمتنا الذين ما هانوا وال استكانوا، وعاشوا ح

صدق وٕاخالص.   عملون في سبيل هللا والوطن 
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قين والنبيين والشهداء ح الجنان مع الصد ا مازن، وأدخلك فس ا أ  رحمك هللا 

قاً  ه راجعون.  ، وحسن أولئك رف   ، وٕانا  وٕانا  إل

  

  

  

  

  

  

*أحمد الشقير 
  

  

سى                                                                                      رجا الع

خ العمر الذ بدأ في قلعة (تبنين) بجنوب لبنان وانتهى في مقبرة أبي 
عبيدة بن الجراح المطلة على فلسطين من غور األردن. خ العمر هذا، الذ 
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ة، هو قصة مجاهد بدأ على حدود فلسطين الشم ة وانتهى على حدودها الشرق ال
بتها.  ة بالده وناضل وسجن في سبيلها واكتو بن   فلسطيني عاش قض

ة فلسطين. اته جزءًا من تارخ قض حت ح ، الذ أص   هذه قصة أحمد الشقير

ه ثائرًا، فقد نفي من بيروت وهو طالب في  ا ان الشقير في مطلع ش
ة، و  عد، نارًا ثائرًة ،وأسواطًا الفحة  على الجامعة األمر ما  ه ف انت خط

ان تقرعه للضمير العالمي لسان حال الشعوب  ة، و االستعمار والصهيون
ة حقوقها. ة على أمرها المسلو   المغلو

عاما سفرًا من أسفاِر  15انت جهوده في األمم المتحدة على مد 
قضالجهاِد الدبلوماسي الذ عرَّ  ا  ة بالده، يوم لم تكد تسمع بها معظم ف الدن

  دول العالم. 

الها، ومن  وعلى مر السنين انتقل أحمد الشقير من سهول فلسطين وج
ة  س قضيتها لكل لجنة جاءت تحق في قضيتها، إلى منابر المنظمة الدول
يف ال يثور من  ًا ثائرًا. و ح الشقير دبلوماس ة وأص ومؤتمرات القمة العر

ر م ستعرض تآمر القو الفاعلة في العالم على ستذ ة فلسطين و أساة قض
  ، وتخلف األقرين عن واجبهم نحوها. أهلها

ان يخاطب بها العالم من على  لقد طوع الشقير اللغة اإلنجليزة التي 
عتبر واحداً من أشهر  ان  ة العري. حتى أنه  منبر األمم المتحدة ألسلوب الخطا

اِء الذين  ع اتي يوم خرجت الخط ة، ولن أنسى في ح رفتهم المنظمة الدول
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ان أبو  ة، حين  ة العموم سة الوفد الصهيوني من قاعة الجمع جولدامئير رئ
ه على التلفزون الداخلي من قاعة  مازن يرسل حممه وحججه، وجلست تستمع إل

ل  انت عند  انت تشعل السيجارة من السيجارة. و نت أرقبها.  ين و ارة المندو ع
ة.  قدمها حانقة متأثرة غاض   تضرب األرض 

ه حسرات  أن الشعبمات الشقير وفي قل ،  ، لكنه مات وهو مؤمن 
ستعيد وطنه وحقوقه ولو طال الزمن. ذلك أن هذا أالذ خرج منه، البد و  ن 

ل  ة التي تقف في وجه  الشقير في سيرة جهاده، هو الصخرة الصل الشعب 
  ، حتى تروح األعاصير وتزول الراح. األعاصير والراح

ما أديت،  ا مازن، ونحن نودعك وأنت قرر العين  ا أ في يوم فراقك 
ة إلى (الشعب األسير في الوطن األسير). عثها على لسانك تح   سرنا أن ن
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  أحمد الشقير ..

*صفحة من الكتاب الفلسطيني
  

  

                                            نور الخطيبأ                                 

ا خاصة، قضى  اء عمان أحمد الشقير ابن فلسطين عامة وابن ع نعت أن
ا حره عيدًا عن مدينته ع ة  ، وسورها  ا الجميلـ، ومضى وهو يتحرق شوقا لرؤ

ه  ق ون على مقرة من سا ضم ترابها المقدس جثمانه ل م،وأن  التارخي العظ
ائ   ه وأجداده. من آ

ة العامة فسار  اة العر وسيرة أحمد الشقير هي سيرة مواطن عري عاش الح
ة  وساهم في صنع وقائعها أحداثهافي مواكبها وتمرس في  ، وذلك خالل حق

  حافلة امتدت أرعين عاما أو يزد. 

لها، عاشها طفال  ًا  ورجًال ثم لقد عاش الشقير عهود فلسطين  ًا وشا صب
هالً  ان أبهجها مواكب االستقالل وأشقاها و ة، و امها البهيجة والشق ، وعاش أ
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ة تتلظى بنارها وتحاول  نا العر ارثة حزران التي ما زال شعبنا الفلسطيني وشعو
  الخالص من آثارها.

طول، ألن للرجل  اة المرحوم أحمد الشقير فذلك  لسنا في صدد سرد ح
ة، سواء من على منابر األمم  سجًال حافًال، في عالم الكفاح عن ا العر القضا

انة  ة أو صاالت مؤتمرات القمة. وللشقير م المتحدة، أو قاعات الجامعة العر
ا وشهد استقالل  مرموقة في المغرب العري ، فقد دافع عن تونس والمغرب وليب

  الجزائر. 

ار على ان الفلسطيني وقع االخت الشقير  ولما قرر مؤتمر القمة إنشاء الك
ة حتى تم انعقاد المؤتمر  ه، وفعال بذل جهودًا مضن ان ان و عة هذا الك ون طل ل
ونتيننتال على جبل الزتون في القدس. وسارت  الفلسطيني األول في فندق اإلنتر
ة  ه إلى المؤتمرات واألند حمل هموم الشعب الفلسطيني ومآس دأ الشقير  القافلة و

ة  حاول التخفيف من القيود المفروضة على هذا الشعب الشرد، وٕالى الدول المغر
أنظمة هدت من قوته انه،ولكنه اصطدم  حاول بناء  ان  و ثير من األح ، وفي 

  ب. ، وصاحب اللسان المدرّ  ه، وهو الخطيب المفوّ  أخرست لسانه

ة إحاطة قلّ  ة الفلسطين القض أن يجاره فيها  أبرز ما في الشقير أنه أحا 
ات تصلح ألن تكون سجالً لتارخ  حد، وعبرّ أ عن مآسي الشعب الفلسطيني بخطا

ة. قظته الحال   هذا الشعب منذ ثورته األولى حتى 



  

-373-  

رات  ل مذ تب على ش أن ألف عدة  ة  ة العر ت ولقد أتحف الشقير الم
ل عام  ش ة  ا العر ل خاص والقضا ش ة  ة الفلسطين ولكنها أرخت القض

قرأها الجيل  وفضحت مواضع انة. وهي مؤلفات يجب أن  الضعف والعجز والخ
أخذ منها العظة والعبرة.   الجديد من أبنـاء شعبنا ل

ة التحرر في فلسطين تمجيدًا  ت أن أهداها إلى م راته  ولقد ختم الشقير مذ
ساالت  طوالت شعبنا و ونحن نرجو هللا أن يجيء  اليوم الذ نؤسس  متنا ،أل

ه هذه ال ع أسماء شهداء النضال ف ة على أرض فلسطين لتضم جم ت م
  الفلسطيني. 

ان ير فيها الحل الوحيد  ة، و ان الشقير من أشد أنصار الوحدة العر
أننا  ع مشاكله، ولقد دعا لهذه الوحدة حتى صدمته الوقائع  والعالج الشافي لجم

اعدًا عن هذه الوحدة. ام ت   نزد مع األ

ة دهر    ، وعاش حتى رثاها. اً غنى العرو

ه ثواب من أخلص وجاهد في سبيل  رحم هللا الشقير رحمة واسعة ، وأثا
ة ، وخاصة تعلقه الصوفي في مدينة القدس. وقد انضم إلى قافلة   هذه القض

الذين تضمهم مقبرة الصحابي الجليل والقائد المظفر أبي عبيدة عامر بن الجراح 
ا بلده  لى  وصيته، بناء ع في غور األردن المجاور ه تراب ع عد أن حرم عل  ،

اته.   ومسرح ح
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*حبيب فلسطين وفارسها
  

  

  هارون هاشم رشيد                                                                            

  

ذا تمضـي وترتحـ  والبيت مغتصب، والشعب معتقـل ذا ، ه   لأه
عد لم    مألهل قد نهجوا درا لعودتهوا  واصـلإلى الديـار، ولما 

اهم الك ، أو أع   مقاتلون فما هانت عزائمهــ  للـفي ساحة الح
  موالصامدون أقاموا في مواقعهـ  وابلهناك، وانزرعوا في أرضهم جُ 

ب العَ  مضي المو م تمضي، و ا اد مواكبه  جل◌َ فف   مهم في انتظارك، 
  رتة انتشـاليوم أن الفر ساءكأ  لتقتتـفي مصر، واألمة الشمـــاء 
ـــله هُ حرماته ،ومشى في ساحت   تساءك اليوم أن األزهر انتهأ  ب

  رساءك اليوم أن النيــل معتكأ  لالم تنــدمــوأن قاهـرة اإلسـ
  رساءك اليوم أن الصمت منتشـأ  لغــر ينشـفي موطن بهزل األم

ـــــذلـى ،وتُ سبه تُ ن رايتـأو    رسـالح ادين منن سيف صأو   بت
اء أسأو   وافوقهــا نزلـمشى الغزاة عليهـا    ـةوار ملطخـــن ع

ــ يرتجــ الحـ ا لسـانا لها    اطين، وفارسـهـسا حبيب فلأ  لو
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ـ البر شتعـــلعلى المنـابر  ار منتص  ان    اا صوتها الراعد الج
ــام والـدولبخلت أو هــ   االعطاء فمـ اً أمضيت عمرا ثرّ   زك الح

ان) وظـنوا أنه غ  ـلـسراب وقالوا ينفع الرجـمن ال   شقالوا (الك
  داً ــم ابـان، قائـيفجئتهم   لتتصـــله جذور إلى األعمــاق 

المًا في محاضره  ـدله واستفحل الجــطال الحوار ب   ملوالك ظل 
  اوقفت في قمة الخرطوم منتص  يف ال خائف منهم وال وجــلـالس

ـــل بءمليون ال، إننـا للع هديرالرعـد عاصفـ  نحتمـ   ةوقلتـها 
ـــر نمتثـال ـال وال لألمـ األرض التي جُ فرّ وال نُ   لدم،    تبلـ 

شدوـوعاش من أجل ــل ها  نفعـ   اقالوا أحب فلسطينًا وهـام بهـ  و
له األمـــــه ار ثرانا  ل ثـ  لذ الد   ر وأ عيب إذا ما قلت 

حر ، والهضاب والجبــل   اوأ عيب إذا ما قلت أن لنــ  النهر، وال
تحــل ه نزهو ون   ـاوأ عيب إذا ما قلت أن لنـ  في القدس بيت 

مـا دخلواـالسيف الب مضوا    ن دخلواوأ عيب إذا ما قلت م  د أن 
حتضن الب ـــوراح  حتف   اماذا أفاد مصر من أطاح بهــ  لاغـي، و

غتسـال رهـإال وخنج   هد راحتـهل سلم المعتد هل م  لــدم 
الجبهــة الشماء ينتح رامتهــ  لـوالخصم    اوهل أعاد إلى مصر 
ــ حتف ــى يزهو و ات الشم دنَّ   لوداسها ومضـ   اهــس◌َ قد مرغ الوث

ــ   اأبى الدماء التي سيناء تعرفهـت  لهذا الذ تم تأبى وترفض المثـ
وا شيئا فإنهـ  واـالء، وقـد فعلـذون أـراوغـم   مقد قلت: لن يتر

ــوالزلوا، خُ ◌ُ ما تصديت، رعوا، زُ ل   مفي هيئة األمم اهتزت مواقفهـ  ذل
ًال أينما وجــ  لـوالدج سالحهم في الصراع الزورُ    دواوحاروك طو
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ه خطيب فلسطين، وحجت  ـلراء انتهـاتك الغـن أ صفحـم   اهــإ
  هار غضبتوأنت عمر بالد عم  ن بذلـواـوعمر من صمدوا فيها،وم

طـ وأنتر هذا المساإلى     ـأنت الرعيل الذ راد الطر   لالفارس ال
شتعـلـك العيون، وراح القـمن   مقرحةم هاجك الشوق فاخضلت   لب 

ا  لـد، غائـب عنها، ومرتحـوأحم لتاه، ماذا نقـول لهع ا و   اـء 
، وتكتمــلوخطـ ا مــازن، ماذا يـراد بنأين   ة اإلثم،تستشر   اأ

من ضلوا، ومن خـيؤ   اواطننالوا مغتلي ا ون األُ موالمجر   واـذلدون 
  اونحــن ليـس لنا إال بنـادقن  لفهي األمان لنا،والوحي، واألمــ

لنـإلى فلس ا مـع  لا الرجــطين نمضي    اــنحملهـازن سـد أ
انت العِ ـع، مهمراجـوال ت   اإنا نـذرنا لهــا أرواحنا ثمنـ  ــللا 
قى وتكتمـــلا تحب بنــم   داً ا أبــقررا فلسطـين لننم ف  ـا ت
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  قـحـــمل
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ر المجاهد أحمد الشقير    لمة عن لجنة تخليد ذ

  

م الفلسطيني والرائد العري  اآلن وقد مضت عشرون سنة على وفاة الزع
النا ، نر أنه من الضرور إطالع أج الصاعدة  الكبير األستاذ أحمد الشقير

عد  ة وأعماله الجليلة، وذلك  ة الصل م ومواقفه الوطن على سيرة هذا القائد العظ
حاجة إلى مثل هذا الرجل ونحن نر أن قضيتنا المقدسة على  أن بتنا نشعر أننا 
ة عما يجر في الساحة وهي ال  ة غير راض ة، وأن جماهيرنا الواع وشك التصف

طروحات الشقير رح ة والتحرر.زالت تعتز  ه في الوحدة العر   مة هللا عل

ة في  س لمنظمة التحرر الفلسطين إذ أنه على إثر وفاة الشقير أول رئ
/فبراير من عام  26عّمان في  ا ه وأصدقائه  1980ش تداعت ثلة من محب
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ر  ت :"لجنة تخليد ذ طروحاته فأنشأوا في الكو وعارفي فضله والمؤمنين 
".المجاهد أحمد الشقي   ر

طل إلى جماهير شعبنا  يلها بنعي ذلك ال عد تش وقد قامت هذه اللجنة 
تب عدد من أعضائها وغيرهم المقاالت المطولة في الصحف  ة، و وأمتنا العر
س منظمة التحرر  ان تأس مآثره وأعماله المجيدة، التي  ة المختلفة مشيدين  العر

ة أجّلها وأعظمها، وقد نظمت اللجن تب المنظمة الفلسطين م في م ة حفل تأبين أق
ة مرور  مناس ت  يومًا على وفاته وتحدث في ذلك الحفل عدد من  40في الكو

ة، منهم السيد جاسم القطامي  ة وعر ات فلسطين أعضاء اللجنة إلى جانب شخص
ة لحقوق  س الحالي للمنظمة العر تي األسب والرئ س مجلس األمة الكو نائب رئ

.اإلنسان. وال ارم المستشار القانوني المصر م مصطفى م تور إبراه   د

ة فقامت عام  ة أ.د. خيرة قاسم لفت اللجنة المؤرخة الفلسطين ما 
م الكبير وآرائه وجهوده في سبيل وطنه 1987 اة الزع م عن ح تاب ق م بإعداد 

ًا ورائدًا  مًا فلسطين تاب "أحمد الشقير زع ة، وهو  ًا." فلسطين وأمته العر عر
ع الكتاب ونشره ووزع على أوسع نطاق.   وقد أتمت اللجنة ط

لت هذه اللجنة من السادة :     وقد تش

ة لمنظمة  - 1 : خبير اقتصاد وعضو ساب في اللجنة التنفيذ أحمد السعد
ة.   التحرر الفلسطين
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ة في منظمة  - 2 د. أسعد عبد الرحمن: أستاذ جامعي عضو في اللجنة التنفيذ
ة.التحرر الف  لسطين

م. - 3 : شاعر فلسطيني من العاملين في حقل التعل  أكرم الشقير

، األمين العام التحاد المدرسين الفلسطينيين  - 4 حسن صرصور: موجه ترو
قًا. ت سا  الكو

 خليل السالم: مهندس زراعي (توفي رحمه هللا). - 5

خير الدين أبو الجبين: (مقرر اللجنة) أول ممثل لمنظمة التحرر  - 6
ت وأمين سر مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطين ة في الكو

قًا.   الفلسطيني سا

7 -  . اتب فلسطيني وموجه ترو ش حمودة أبو زور:   درو

س األسب للمجلس الوطني الفلسطيني ونائب  - 8 عبد المحسن القطان: الرئ
س مؤسسة التعاون في جنيف.  رئ

اسي، ومن رجال األعمال. - 9 اتب س  د. عصام الطاهر : 

اتب صحفي وأستاذ جامعي (توفي رحمه هللا). -10 ة:    علي سعود عط

  محمد أبو سخيلة: محام وعضو ساب في المجلس الوطني الفلسطيني. -11

اسي وأستاذ جامعي.  -12 اتب س   د. محمد علي الفرا: 

ت. -13   محمود هشام البورنو: من رجال األعمال الفلسطينيين في الكو
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جبين:عضو اتحاد المهندسين الفلسطينيين وعضو نادر خير الدين أبو ال -14
افحة التمييز  ة لم ة األمر   .A.A.D.Cاللجنة العر

شك: عضو ساب في المؤتمر الفلسطيني األول  -15 نواف شاكر أبو 
  والمجلس الوطني الفلسطيني.

ت واستقر عدد منهم  عد حرب الخليج نزح معظم أعضاء اللجنة من الكو و
ع ت اللجنة اجتماعاتها في عمان وقد انضم إلى هذه اللجنة في األردن وتا

  أعضاء جدد هم السادة: 

: أحد مدراء البنك العري. - 1 اد أحمد الشقير   إ
س مجلس  - 2 ات: من رجال األعمال في األردن: نائب ساب لرئ جميل بر

 إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

اء د. جميل مرقة: عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ون - 3 قيب األط
قًا.  األردنيين سا

أمراض األطفال. - 4 مان أبو ستة: طبيب مختص   د. سل

ا وأول ممثل  - 5 مصطفى سحتوت: مهندس ومن رجال األعمال في أمر
س ساب لمجلس إدارة الصندوق القومي  ة، ورئ لمنظمة التحرر الفلسطين

 الفلسطيني. 

غ س الصا تور أن س  ما انضم إلى اللجنة من بيروت الد وهو أول رئ
قًا. ة سا س هيئة الموسوعة الفلسطين حاث الفلسطيني ورئ ز األ   لمر
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ة وأستاذة في قسم التارخ  ة وهي مؤرخة فلسطين ومن دمش أ.د. خيرة قاسم
  في الجامعة السورة.

ا عام  مت في ش م في 1996وقد نظمت ندوة عن المرحوم الشقير أق
قان  ان تحدث فيهامؤسسة شومان في عمّ  ضًا صد عضوان من اللجنة وأ

ر وعبد المجيد شومان  م  للشقير هما السيدان: المحامي المرحوم إبراه
س مجلس إدارة البنك العري.   رئ

ة  احث الفلسطيني السيد أنور جرار بإعداد دراسة علم لفت اللجنة ال و
موجبها درجة الماجستير في التارخ من الجام م الكبير نال  عة عن الزع

ة عام    م.1996األردن

ما قام عدد من أعضاء اللجنة مع غيرهم من الكتاب العرب في شهر 
ر  ة الذ مناس م الكبير  /فبراير الماضي بنشر مقاالت عن الزع ا ش

  العشرن لوفاته.
اسم أحمد الشقير  ة اإلنترنت  وقد تم في هذا العام إنشاء موقع على ش

استمرار. جر تغذيته    و
تب الشقير المختلفة، وهي وتعم ع وتوزع  ًا على إعادة ط ل اللجنة حال

ه الشقير  تاب(علم واحد وعشرون نجمة) الذ تحدث ف ع  صدد إعادة ط
ة وضرورتها.   عن الوحدة العر

راه.في واللجنة مستمرة  م العري الكبير وتخليد ذ   عملها إلبراز منهج الزع
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ابن ه من وختامًا فإني أرجو أن يجد ش حو ما  ا الصاعد في هذا الكتاب 
ادئه  م وم ة ذلك الزع عينه على معرفة شخص لمات ومقاالت متنوعة ما 

.   وٕانجازاته في الحقلين الوطني والقومي، وهللا الموف
 خير الدين أبو الجبين                            

ر المجاهد أحمد                         الشقير  مقرر لجنة تخليد ذ
  م 1/10/2000عمان في 


