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تمهيـد:
عد وفاة المجاهد العري الفلسطيني أحمد الشقير في 1980/2/26م،
نشـرت مقاﻻت في الصحف والمجﻼت ،وألقيت لمات في حفﻼت التأبين ٕواح اء

تحدث فيها الكتاب ورفاق الفقيد عن مناق ه وسيرته النضال ة .و مناس ة
الذ ر ّ ،
مرور عشرن عام ًا على رحيل فقيدنا طيب ﷲ ثراه ،ننشر هذه المجموعة من
الكلمات  ...من أجل الذ ر ...ومن قبيل الوفاء.

أسرة أحمد الشقير
أيلول  /سبتمبر 2000

مﻼحظة :رتبت الﻛلمات والمقاﻻت ﻓي هذه المجموعة ترتي اً زمن اً ابتداء اﻷحدث.
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*

إنصاﻓا لمؤسس منظمة التحر ر الفلسطين ة
عرﻓات حجاز

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

أكثر الشخص ات الوطن ة الذ جر التعت م على نضاﻻته ٕواغفال ذ ره وح اته
و أن وراء ذلك مشاعر الحرج للجم ع الذين خرجوا عن الطر التي رسمها
*

الدستور،عمان23 ،و.2000 / 8 / 26
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لتحرر فلسطـين  ،فانتهت القض ة إلى ما هي عل ه اليوم من مأزق يهدد القض ة
الفلسطين ة و سلبها أر انها وثوابتها وحق قتها  .و في الشقير فخ ار أنه الوحيد
الذ

صفع غولدا مئير عندما قالت في اﻷمم المتحدة أثناء حث قض ة

المساعدات المال ة لﻼجئين عنـدما طالبت بإلغاء هذا البند الذ

تكرر لخمس

عشرة سنــة  ،وقال ـت استهتار واستف ـزاز أين هو الشعب الفلسطيني هذا الذ

تطرحون قض ة صـرف المساع ـدات لـه ـل عام ؟!!  ..انه ﻻ يوجـد اليـوم شعـب

اسمه الشعب الفلسطيني .
الشعب الفلسطيني حق قة
عندما انطلقت غولدا مئير وز رة خارج ة إسرائيل في توج ه خطابها الذ
استهانت ف ه القض ة الفلسطين ة و الشعب الفلسطيني وفعﻼً انت القض ة

الفلسطين ة قد جر التعت م عليها حتى أن لمة فلسطين ان حظر سماعها في
عض البﻼد العر ة .و ان الشقير

عد ن ة فلسطين قد استعانت بخبراته

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

لشؤون اﻷمم المتحدة .وجهت غولدا مئير تلك اﻹهانة للشعب الفلسطيني وهنا بدأ
هز
تفجير القض ة الفلسطين ة عندما تصد لها أحمد الشقير وقال في خطاب ّ
المجتمـع الدولي عندما قال وهو شير إلى غولدا مئير )) :هذه السيدة المحترمة

التي ولدت في روس ا وتزوجت في أمر ا وعاشت في بولون ا ثم استقرت في بلد
قد جاءت إل م من تل أبيب لكي تفسر لكم لماذا و يف و أ ح
ارض صاحب الح و يف و أ

ح

حتل الغرب

طرد اليهود العرب من بﻼدهم  ..قولوا
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أيها السادة لهذه السيدة المحترمة ,إن الشعب الفلسطيني موجود ولن تذي ه قوة في
الوجود ٕوان عليهـا أن تعـود إلى أمر ا أو بولون ا أو روسـ ا حيث عـض أهلها وأن
تـترك أهلي عـودون ﻷنهـم س عـودون إلى وطنـهم ذات يـوم أحـ اررا((!

عودة الﻼجئين
ومنذ ذلك اليوم أخذ الشقير ير ز في خطا اته واتصاﻻته واجتماعاته
على أن قض ة فلسطين التي تحولت إلى قض ة إغاثة ومساعدة ﻻ بد أن تأخذ
وضعها الحق قي و الصح ح وهي قض ة الشعب المشرد الذ

ﻻ يرد معونات

و الة غوث الﻼجئين بل إنه يرد معونات و الة غوث الﻼجئين بل إنه يرد
تحقي وحدة العرب من أجل أن عود ل الﻼجئين إلى وطنهم فلسطين.
ومنذ ذلك اليوم أخذ يدعو الدول العر ة و الشعب الفلسطيني إلى إقامة
جبهة ثورة على غرار جبهة التحرر الجزائرة لتعلن الحرب على إسرائيل حتى

عود آخر ﻻجئ إلى وطنه المحرر وقد رفع شعار  :إن رصاصة تطل على

أرض فلسطين يتردد صداها في أروقة اﻷمم المتحدة أكثر من مئة خطاب وأكثر
من ألف مشروع قرار !
وقد استطاع الشقير من خﻼل خطا اته التي لم تنقطع في اﻷمم المتحدة
أن يلفت أنظار الوفود العر ة التي التفت حوله وأيدته إلى أن قرر الملوك والرؤساء
العرب اﻻستعانة ه لتحرك القض ة الفلسطين ة فجر تعيينه في منصب ممثل
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فلسطين في جامعة الدول العر ة وهو المنصب الذ

قي شاغ ار منذ وفاة المرحوم

أحمد حلمي عبد ال اقي .
خطيب ﻻ مثيل له
تفوق على ل خط اء العر ة
والمعروف عن الشقير أنه ان خطي ا ﱠ

و ان معروفا عنه أنه ستمد مرادفات اللغة وتعابير اللسان وفصاحة اﻷسلوب قوة
وغ ازرة  ..و انت اللغة ملك لسانه وطوع جنانه ,يخطب بروحه و تدف

أحاس سه

وأعصا ه  ..طيل دونما مللٕ ,واذا شعر أنه أعطى الموضوع حقه ,وللساعة

الت ازمها ,وللمستمعين واجبهم عاد إلى رس ه وفي نفسه شيء من الحنين لكي
عود و بدأ الخطا ة من جديد .
وعندما ان في اﻻمم المتحدة ان مشهو ار عن المسيو ف شنس ي مندوب
السوفييت الدائم في اﻻمم المتحدة أنه من أعظم الخط اء الذين وقفوا على منبر

المنظمة الدول ة بل ان هو أعظم الخط اء السوفييت قاط ة  ،ولكن ان الكثيرون
عتقدون أن الشقير الذ

ان يبدع في خطا اته ,إن انت اللغة العر ة او

اﻹنجليز ه أخذ يخطف اﻻضواء منه  ،حتى أنه ان ذات يوم ح

ه عدد من

المندو ين العرب عندما أروا الشقير مقبﻼ عليهم داعبوا المسيو ف شنس ي فقالوا
له هذا هو الشقير الذ نعتبره ف شنس ي العرب  ..فرد عليهم المندوب السوف اتي
قائﻼ  :ولماذا ﻻ تقولون إن ف شنس ي هو شقير السوفييت؟!

دهشة عبد الناصر
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وعندما دعينا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثان ة في القاهرة
ان مقر ار أن يوفد الرئ س الخالد جمال عبد الناصر مندو ا عنه ﻻفتتاح المؤتمر
 ،الذ

ان الرد على غولدا مئير والذ اخذ يبرز الشخص ة الفلسطين ة والك ان

طل على القاعة
الفلسطيني والوجود الفلسطيني  ...ولكن انت المفاجأة عندما أ ّ
الرئ س جمال عبد الناصر الذ قو ل عاصفة ِ
مدو ة من التصفي  ،و عد ان
ّ
هدأت القاعة افتتح المؤتمر لمة مؤثرة قال فيها :إنه في "آخر لحظة" قرر ان
حضر إلى المؤتمر خش ة ق ام الجهات اﻷجنب ة بتفسير عدم حضوره أنه تخل ه

عن القض ة الفلسطين ة او عدم اهتمامه ببروز الشخص ة والك ان الفلسطيني ..
و عد ان تناول الوضع العام ومسؤول ات الشعب الفلسطيني لنهوض وق ادة قضيته

وقف رئ س منظمة التحرر الفلسطين ة أحمد الشقير واخذ يتحدث عن القضا ا
التي تحدث في "آخر لحظة" وهي الع ارة التي بدأ بها جمال عبد الناصر خطا ه
.
وعلى مد

نصف ساعة والشقير يردد ما جاء في التوراة واﻹنجيل

والقرآن وفي أحداث التارخ وفي الحروب واﻻكتشافات واﻷن اء وما ان يرد من
عظائم اﻷمور في "آخر لحظة" !
و ان على المسرح الذ

يجلس عل ه جمال عبد الناصر و خطب من

عل ه أحمد الشقير حدثان شدان ل الحضور اﻷول منظر الرئ س عبد الناصر

وهو صغى مشدوها لفصاحة و ﻼغة الشقير الذ

ان يتدف في إيراد جﻼئل

اﻷعمال التي تحدث في "آخر لحظة" وهو الشعلة يلهب سامع ه قدرته على
تليين الكلمات العجين ستدعيها فتستجيب له ببراعة ٕواتقان !!
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وقال لي المرحوم أحمد بهاء الدين عد أ ام :إن جمال عبد الناصر حدثهم
عن خطاب أحمد الشقير وقال إنه ان طيلة الوقت وهو ستمع له ان ف ر
بدهشة من أين أتي الشقير بهذه الكلمات والع ارات واﻷمثال التي لها انت
تدور حول ع ارة عبد الناصر أنه قرر حضور المؤتمر في "آخر لحظة".
مؤسس منظمة التحر ر

ولم أخذ الشـقير منصـ ه في الجامعة العر ة على أنه منصـب بروتو ولي ما

ان ظن الذين قاموا بتعيينه  ،بل انطل الش ـ ــقير في س ـ ــلس ـ ــلة زارات أزعجت
ل الدول العر ة إذ أ نه أ خذ يتجول في مخ مات الﻼجئين في البﻼد العر ة ثم

اخذ يزور الدول العر ة وهو عرض عليها مش ـ ــروعه ﻹنش ـ ــاء الك ان الفلس ـ ــطيني
ووضـ ــع الميثاق القومي والنظام اﻷسـ ــاسـ ــي و التنظ م العس ـ ـ ر  ،و ان لما وجد
معارضة في البﻼد التي لم تكن تتوقع أن تتحول مهمة الشقير إلى إقامة تنظ م

يتحول في النها ة إلى ج ش مسـ ــلح ان يردد اسـ ــتمرار :أن الكفاح المسـ ــلح هو
وحده الطر السل م لعودة الﻼجئين وان المساومات الس اس ة ﻻ م ن أن تحرر
فلسطين .
مفوها ومجاهدا مخلصا ومؤمنا قضيته ان
وﻷن الشقير ان خطي ا ّ
استمرار ستط ع إقناع الرافضين  ،خاصة من الح ـام والمسؤولين  ،وﻷنه ان

حمل شعار عودة الﻼجئين الذين قررت اﻷمم المتحدة في عشرات الق اررات

أعادتهم إلى وطنهم دون جدو

سبب الغطرسة والتعنت والرفض اﻻسرائيلي ،

انت لهذا السبب حجة أحمد الشقير قو ة  ،تلك الحجة القائمة على المعرفة

ﻻن الشقير أحا

وقل ان
القض ة الفلسطين ة ما لم ستطع غيره الوقوف عليها ّ
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يجاره فيها أحد  ،وﻷنه استطاع تحرك المجتمع الدولي قبل العري وهو عبر
عن مآسي الشعب الفلسطيني بخطا اته التي تصلح أن ت قى سجﻼ لتارخ هذا
الشعب منذ ثورته اﻷولي حتي مآس ه التي ع شها هذه اﻻ ام واستطاع ان يجعل
من قض ة عودة الﻼجئين هي اﻷساس لجم ع المشارع التي أخذ طرحها .
وﻻ شك أن من أبرز عوامل قوته وقدرته على اﻹقناع هو ا مانه أمته
شد أنصار الوحدة العر ة و ان ير فيها الحل الوحيد
العر ة ف ان بذلك من أ ّ
والعﻼج الشافي لجم ع مشاكله ولقد دعا لهذه الوحدة حتى صدمته الوقائع أننا
نزد مع اﻷ ام ت اعدا عن هذه الوحدة.
لهذه الصفات والمقومات مجتمعة استطاع الشقير أن حمل الرد العملي

على مقولة غولدا مئير التي قالت أين هو الشعب الفلسطيني ؟ عندما رد عليها
من مخ مات الﻼجئين عد ان رد عليها في اﻻمم المتحدة وأثبت للدن ا أنه أقام

أكبر وامتن وانجح تنظ م في تارخ الشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرر
الفلسطين ة التي حصر ل شعاراتها ح العودة  ..و ح عودة ل الﻼجئين .
ﻻءات الخرطوم
و ان الشقير قد سب جيله في التخط

والتنظير ولعل هذا من أس اب

إنهاء دوره عد هزمة حز ران  1967صورة مفاجئة ومثيرة في الوقت الذ
أمس الحاجة إل ه..
القضيـة ّ
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انت

فالهزمة التي انت نتيجتها سقو سيناء وقطاع غزة والضفة الغر ة
والجوﻻن أرعبت العرب في ل م ان و ادت روح الهزمة تمتد إلى ل بيت ،ولم
ستطـع الملوك واﻷمراء والرؤساء مواجهة عضهم إﻻ عد ثﻼثة شهور من وقوع
المأساة وفعﻼ انعقد مؤتمر القمة ال ار ع في الخرطوم و ان الشقير من أبرز

أعﻼمه وهو الذ أقنع القمة بتبني الﻼءات الثﻼثة :ﻻ اعتراف وﻻ مفاوضات وﻻ
صلح مع اسرائيل  ،هذه الﻼءات التي لوﻻ أن الشعوب في ل م ان تمس ت بها
والتزمت مضمونها وتعاهدت على تحق قها ما عادت المعنو ات ترتفع  ،والتي

أعادت الروح للمقاومة التي اندلعت من جديد وعطلت فعﻼ على اسرائيل غزو

الوطن العري ما انوا يخططون و ما شف عن ذلك موش ه د ان وزر الحرب

اﻻسرائيلي الذ

ان يردد أنه أمضى الل الي الطو لة وهو إلى جانب الهاتف

ينتظر م المة الرؤساء العرب ﻹعﻼن اﻻستسﻼم.
انت الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفات التي يتمتع بها أحمد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقير و القدرات التي ان
متلكها هي من اﻷسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب الرئ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة التي اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطاع بها انتزاع موافقة الملوك
والرؤساء العرب على إقامة الك ان الفلسطيني ..
ان العالم العري عد ن ة  1948وق ام دولة العدو اليهود على معظم

اﻷراضي الفلسطين ة قد تمزق فعل الخﻼفات ما بين الدول العر ة  ،وزاد في
تف

ه ق ام سلسلة من اﻻنقﻼ ات في ل من سورا ومصر والعراق وال من

واﻻضط ار ات في ل من اﻷردن ولبنان  ،و ان ل ذلك بتخط

أمر ي إسرائيلي

ﻻن الدول العر ة انشغلت في خﻼفاتها الداخل ة والخارج ة مما ساعد إسرائيل
على تثبيت مخططها الهادف إلى تصف ة القض ة الفلسطين ة ،حتى جاء يوم لم
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تعد القض ة الفلسطين ة تعرف أنها اكثر من قض ة شفقة ٕواحسان وال حث عن

تمو ل لو الة الغوث من أجل تقد م الحليب والطحين لﻼجئين الفلسطينيين .

وعندما تصد الشقير لوز رة خارج ة اسرائيل غولدا مئير عندما قالت:
إنه ﻻ يوجد هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني وأخذ نجم الشقير يرتفع في
المحافل الدول ة وهو يؤ د ح الشعب الفلسطيني في وطنه  ،و ان انتفاضة
الشقير أن تحر ت النيران من تحت الرماد و تجاو ت ل فعال ات الشعب

الفلسطيني التي انت تنتظر من قرع الجرس  ،وﻷول مرة عد ست عشرة سنة

أخذ الشعب الفلسطيني علن عن وجوده وعن حقوقه وعن قدرته على وضع اﻷمور
في نصابها الصح ح.
ق ادة الشقير
والشقير لم أت ل قرع الجرس من فراغ ولم يتحرك الصدفة فهو اﻻبن

الحق قي الوفي للقض ة الفلسطين ة  ،فلقد ان عي ل صفحة من صفحات التارخ
الحديث  ،و ان حف

القرآن الكرم عن ظهر قلب  ،و حف

إلى جانب ذلك

المئات من اﻷحاديث النبو ة وأقوال الخلفاء و الصحا ة و ان صر أن يجعل
ﻼمه ممزوجا اللغة الفصحى وأن يؤ د روايته ب أر قد م أو أر حديث ومشهور
أو ضرب اﻷمثال بنظرة أجنب ة ﻷنه ان ق أر و تب اللغة اﻻنجليزة تماما

مثل براعته في القراءة والكتا ة اللغة العر ة  ..وهذه الصفات جم عها أعطته
قدرته على ق ادة الثورة الفلسطين ة بل والحر ة القوم ة العر ة .
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ولقد ان الشقير اﻻضافة إلى ذلك محامي القض ة الفلسطين ة والقضا ا
العر ة اﻻخر  ،فمنذ مطلع ش ا ه عندما حاولت ح ومة اﻻنتداب البرطاني
تقد م أ طال ثورة البراق عام  1929للمحاكمة ان الشقير في مقدمة المحامين
الذين تطوعوا للدفاع عن شهداء "الثﻼثاء الحمراء" عطا الزر ,ومحمد جمجوم ,
وفؤاد حجاز قبل أن تعلقهم سلطات اﻻنتداب  ،التي لم تستمع ﻷقوال الدفاع عن

اﻷ طال  ،قبل أن تعلقهم على المشان  .ولكن دفاع الشقير أخذ يثير الجماهير
إلى أن تواصلت الثورات و ان من بينها ثورة عز الدين القسام الذ تولى الشقير

الدفاع عن رفاقه الذين ألقت السلطات البرطان ة الق ض عليهم ون لت بهم تن يﻼ
وحش ا ان مادة خص ة للشقير الذ

واصل تثو ر الشعب الفلسطيني الذ

لم

تتوقف عد ذلك ثوراته.
عرف اليهود على حق قتهم
ومن خﻼل الممارسات التي لم تنقطع في العمل المستمر لمواجهة

المخططات اليهود ة التي بدأت الهجرة غير الشرع ة ومحاوﻻت شراء اﻷراضي

والحصول على مساحات واسعة بوساطة ح ومة اﻻنتداب البرطاني التي انت
مهمتها إقامة الدولة العبرة في قلب الوطن العري في فلسطين  .من خﻼل ذلك
إستطاع الشقير أن تسب معرفة حق ق ة وواسعة ومعمقة عن اليهود وأف ارهم

ومخططاتهم ولهذا خرج قناعة ٕوا مان أن اليهود ﻻ يردون ﻻ صلحا وﻻ تعا شا
وﻻ سﻼما  ،وأنهم لن قبلوا غير اﻻستيﻼء على ل اﻷرض وامتﻼك ل السلطات
وان لهم هدفين اﻻول :طرد أكبر عدد مم ن من الشعب الفلسطيني خارج وطنه

أما الهدف الثاني فهو تحو ل من ت قى منهم إلى عمﻼء ٕواجراء وعبيد!
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ولهذا فقد ان الشقير في ل خط ه يؤ د ضرورة التحذير من الصلح
أو اﻻعتراف بهذا العدو الشرس و طالب ل فلسطيني أن ﻻ قتنع الصلح أو
اﻻعتراف بهذا العدو ما ان يناشد الشعب الفلسطيني أن ت قى معر ته مع اليهود
مستمرة ﻷنها ما ان دائما سميها معر ة الح اة أو الموت!
المميز الذ ألّفه عد
هم ما يؤ د معرفته حق قة اليهود هو تا ه
ّ
ولعل أ ّ
أن اعتزل الح اة الس اس ة وهو عنوان "خرافات يهود ة" وفي هذا الكتاب دراسة
معمقة للتوراة ما فيها من شهادات على خسة وغدر اليهود وعدم التزامهم بل
وانقﻼبهم حتى على أنب ائهم واﻻفتراء على نساء اﻷنب اء  ،حيث أنه لم عد لليهود
من أمن الع ش معهم أو حتى التعامل معهم !
امب د فيد أُم المصائب
وﻷن الشقير

ان يؤمن أن الصلح أو اﻻعتراف اليهود هو الطر إلى

تصف ة الشعب الفلسطيني والقضا ا العر ة  ،فلما بلغه حادثة توق ع اتفاقيتي امب
د فيد ومعاهدة الصلح بين مصر ٕواسرائيل وتطب ع العﻼقات معها اعتبر ذلك

خ انة عظمى للقض ة الفلسطين ة والقضا ا العر ة  ،وقد أصيب في ذلك اليوم
ه ،فلم ستطع ال قاء في القاهرة

وهم عظ مين وشعر أن الح اة أخذت تضي
غم ّ
ّ
التي انت إقامتها محب ة له فهاجر من القاهرة في مساء اليوم الذ

جر ف ه

توق ع اﻻتفاق ات مع اسرائيل وتوجه إلى تونس وأمضى فيها خمسة أشهر وهو
صارع الهزمة التي س طرت على مشاعره وأحاس سه حتى تغلبت عل ه اﻷوجاع

واﻵﻻم  ،وعندما اشتدت عل ه اﻵﻻم انتقل إلى عمان برغ ة من الملك الحسين
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وأمضى أ امه اﻷخيرة في مدينة الحسين الطب ة وفي يوم  26ش ا  1980وقبيل
أن يرتفع العلم اﻹسرائيلي في سماء القاهرة التق آخر أنفاسه وأغمض عين ه وهو
الذ

ان يردد أن الموت له أفضل من أن ير العلم اﻹسرائيلي يرفرف على أ ة

عاصمة عر ة!
ولشدة تعلقه القض ة الفلسطين ة و أ طال الفتح المقدس ان قبل أن سلم
الروح إلى ارئها قد أوصى بدفنه في مقبرة الصحابي أبي عبيدة الجراح فاتح

فلسطين ومحرر بيت المقدس وهي المقبرة الواقعة في اﻷغوار اﻷردن ة التي ت عد

ثﻼثة يلو مترات عن التراب الفلسطيني  ،وفعﻼ جر دفنه في مقابر اﻷ طال
وقادة الفتوحات إلى جانب أبي عبيدة الجراح ,وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن
جبل وشرحبيل بن حسنة  ،وﻷنه لم تطب نفسه في تحرر القدس و ق ة اﻷراضي
المحتلة فقد طابت نفسه أنه استقر إلى جوار الذين هزموا ذات يوم اﻷعداء وحرروا
ذات يوم أرض المقدسات!
رمي اليهود ﻓي ال حر
لقد ان

ل شيء في ح اة الشقير مثي ار وهذا خل له عدة إش ال ات

إذ سبب ل ذلك ان الكثيرون حبون الشقير  ,ولكن ان أ ضا الكثيرون
حسدونه على فصاحته و ﻼغته وقوة شخصيته أو على إخﻼصه وعدم تع ه و لله

من طيلة مشوار الجهاد الطو ل  ،ولم يل سﻼحه أو يخرس لسانه الذ

قي

يلعلع حتى النفس اﻻخير  ،ولكن مع ل ذلك لم سلم الشقير من محاوﻻت
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تحميله تأليب ال أر العام العالمي ضد العرب وتأييد اليهود سبب ما روجوه عنه
أنه توعد بإلقاء اليهود إلى ال حر وهو اﻷمر الذ رفضه المجتمع الدولي .
وفعﻼ استطاعت أجهزة اﻹعﻼم استغﻼل هذه اﻷقوال التي لم يتفوه بها
الشقير على اﻹطﻼق ما استغلها خصومه من الفلسطينيين والعرب الذين انوا

يرون في الشقير عق ة دون تحقي أغراضهم وأهدافهم فقاموا من ناحيتهم بترو ج
تلك اﻻفتراءات ل س خدمة لقض ة فلسطين!
والمعروف أن الذ رّوج لهذه اﻷقوال ان مندوب التلفزون الفرنسي الذ

أجر مقابلة تلفزون ة مع أحمد الشقير عند عودته إلى اﻷردن مع الملك حسين
عد مصالحة هزت الدن ا أصداؤها خاصة عندما حملت الجماهير في عمان س ارة
الملك التي ان يجلس فيها إلى جان ه الزع م الفلسطيني .
ان ذلك يوم  31أ ار أ

قبل خمسة أ ام من حرب اﻷ ام الستة التي

سقطت فيها سيناء والضفة والقطاع والجوﻻن  ..ان الشقير يته أ لزارة المسجد

اﻷقصى وأداء صﻼة الجمعة ف ه و ان يرافقه من فندق الكونتيننتال الذ
إلى المسجد اﻻقصى أنور الخطيب محاف القدس والذ

قمفه

وصف لي استق ال

الجماهير في القدس للشقير ما ان ﻻ م ن أن يتكرر إﻻ لفاتح القدس صﻼح

الدين اﻷيو ي .
ووصف لي أنور الخطيب عندما نت أساعده على إعداد مذ راته قال
لي يف اختطفت الجماهير الشقير وهو سير في شوارع القدس القد مة المؤد ة
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إلى الحرم القدسي  ،وقال :إنه تذ ر في ذلك اليوم احتفاﻻت النبي موسى التي
انت الجماهير تستقبل فيها الحاج أمين الحسيني حماس منقطع النظير  ..وقال
محاف القدس انه ان مذعو ار من هذا اﻻستق ال الذ لم تشهده المدينة من قبل
و هي تهتف للشقير ولفلسطين  ،مما دفع المحاف أن طالب قوات اﻷمن بتشديد

الحراسة ﻷنه خشي أن يندس أحد اﻹعداء و قوم اﻷعتداء على الشقير ﻻن
أجواء المنطقة في ذلك الحين انت لها نذر شر..
وقال لي أنور الخطيب :إن حماس الجماهير اشتد عندما انتهى خطيب
المسجد اﻷقصى من إلقاء لمته وطلب من الشقير أن عتلي منبر صﻼح الديـن
لـتر فـ ه اﻷمـة صـﻼح الديـن القـادم الجـديـد لتحـر ـر فلسطـين.
وأكد لي الخطيب أن الشقير في هذا الجو الملتهب الحماسي لم يتفوه
لمة واحدة ﻹلقاء اليهود ال حر ولكنه ان يؤ د أن فلسطين لن تتحرر إﻻ
الحـرب واﻻستعـداد للحـرب وطالب الجماهير أن تستـعد ليــوم القـتـال.
أما عن قتال اليهود في حديثه مع التلفزون الفرنسي فقد قال لي أنور
الخطيب الشاهد الوحيد على تلك المقابلة أن الشقير قال لهم اللغة اﻻنجليزة

أن الحرب مع اليهود آت ة ﻻ محالة وأن النصر ﻻ بد ان ون ﻷصحاب البﻼد
اﻷصليين ..
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وهنا سأله أحد المذ عين  :وماذا س ون مصير اليهود عد هزمتهم فأجابـه
الشقير

الحرف الواحـد  :سنسمح لمن ي قى منهم أحيـاء ال قاء بيننا  ،ما

سنسمح للبواخر بنقل من يرغب العودة إلى أهله و ﻼده !
روجتها أجهزة اﻹعﻼم الصهيون ة
هذه قصة "رمي اليهود ال حر" التي ّ
الحاقدة على الزع م الذ ان ﻻ ير مجاﻻ للتعا ش مع اليهود وهي ذات قصة
حاسد ه من الفلسطينيين الذين استفادوا من هذه اﻷكاذيب من أجل إزاحته من

الطر

عد أن تأكد للجم ع أنه ﻻ أحد قاد ار على مجاراته ما ﻻ أحد ستط ع

مواجهته ومناظرته ومﻼقاته .
ان يخشى المؤامرة
أمضى الشقير ح اته وهو عمل بوضوح دون لف أو دوران ودون
مناورات أو خداع ان يؤ د أن الصلح مع اسرائيل من المستحيﻼت ﻷن اسرائيل
تطمع في الحصول على حقوق يجب أن ﻻ نتنازل عنها او التفر

بها  ،وهذا

الوضوح خل له الكثير من العداوات واﻷعداء و الرغم من إ مانه صدق انتماء
عبد الناصر لقضا ا أمته إﻻ أنه أحرجه ذات يوم عندما سأله عما لد ه من وسائل
لتحرر فلسطين عد أن تكشفت الضغوطات اﻷمر ة واﻷورو ة على عض
الدول العر ة فأجا ه عبد الناصر غاض ا  :ل س لد أ ﱡ برنامج لكي أستعيد ه
فلسطين  ..ولكن الشقير الذ لم يرحم أحدا من أجل فلسطين قال له محتدا :

ا س ادة الرئ س إننا لم نعد نخاف من انعدام البرنامج ﻹنقاذ ما ضاع قدر ما
أص حنا نخشى وجود برامج لض اع ما ت قى في أيدينا!
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ولهذا ان الشقير يردد استمرار  :بدﻻ من أن نظل نبد مخاوفنا من
شعار اسرائيل "من النيل إلى الفرات هذا وطن اسرائيل" علينا أن

ون الرد هو

إقامة دولة الوحدة من النيل إلى الفرات .
ولم يتراجع الشقير حتى يوم وفاته عن أن سبيل تحرر فلسطين هو فق
الكفاح المسلح و ان قول في ل مجالسه واجتماعاته وخطا اته  :إن رصاصة
تطل في فلسطين يتردد صداها في اﻷمم المتحدة أكثر من ألف خطاب وأكثر
من ألف قرار ..
رحم ﷲ الشقير الذ نستعيد ذ راه اليوم ونحن نتا ع من عيد ما يجر
لفلسطين وللفلسطينيين ﻻن مخططات الشقير التي أقام عليها منظمة التحرر

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

*

جميل بر ات
عشرون عاماً مضت على وفاة اﻷستاذ أحمد الشقير مهندس منظمة

التحرر الفلسطين ة ورئ سها اﻷول .ف انت وفاته في عمان في اليوم السادس

والعشرن من شهر ش ا  1980حيث قدم إليها من تونس للعﻼج في مدينة
الحسين الطب ة إثر مرض عضال لم مهله طو ﻼ.

* ال أر ،عمان.2000/3/2 ،
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وامتثاﻻً لوصيته ما ذ رت في مقدمة تا ه )خرافات يهود ة( الذ نشر

عد وفاته  ،دفن بجوار ضرح الصحابي ال طل أبي عبيدة الجراح فاتح فلسطين
 ،ومحرر بيت المقدس  ،ولعله اختار أن يرقد على امتداد تراب فلسطين السلي ة
في صح ة أمين اﻷمـة  ،ليدعو اﻷمة العر ة إلى استلهام روح اﻷمانة والتحرر

واﻻقتداء سير الفاتحين اﻷولين  ،ولهذا فإن أ ا مازن قد ظل عمل في سبيل
القض ة المقدسة حتى في اخت اره لمدفنه و قى في خدمتها عد مماته .
الشقير

ان من دعاة الوحدة العر ة  ،أو أ اتحاد عري ﻹ مانه العمي

أن قوة العرب في وحدتهم ٕ ،واذا ان اﻻستعمار قد عمل على تقس م الوطن
العري وتجزئته فل س من المعقول قوم ا ومنطق اً أن تقبل اﻷمة التجزئة  ،فالوطن

العري ل س منطقة جغراف ة فحسب  ،إنه منطقة تارخ ة واحدة  ،لغته وحضارته
واحدة  ،تحدوه آمال وطموحات واحدة  ،يتطلع إلى مستقبل حاف ف ه على رامـة

اﻹنسان  ،وهذا ما ذ رني بزع م الصين الكبير  ،طل تحررها وقائد وحدتها
)ماوتسي تونغ( الذ

اتخذت أمته العظ مة شعارها من قوله) :احفروا الخنادق

وامس وا البنادق  ،وتأملوا أحوال العالم من حولكم( .
فحين قابل الرئ س )ماو( أول وفد لمنظمة التحرر الفلسطين ة برئاسة
الشقير و ان ذلك في يوم اﻷرعاء المواف  24آذار  1965و نت أحد أعضاء
هذا الوفد  ،تحدث هذا الع قر الفذ ﻷكثر من ساعتين  ،فاستعرض اﻷوضاع

الس اس ة واﻻقتصاد ة والعس رة والمش ﻼت التي تجا ه العالم صورة إجمال ة

والوضع العري صورة تفصيل ة  ،فتساءل ثم أجاب - :هل تخشون إسرائيل أم

أنها تخشاكم؟ .
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إن اﻻستعمار الحديث يخشاكم ولهذا خل

إسرائيل لتهدد أمن بﻼد م

وسﻼمتها عس ر اً وس اس اً واقتصاد اً .
إن هذا العصر هو عصر تكتل فلم ﻻ يتكتل العرب؟ إذا تكتلتم فلن تكون

هناك إسرائيل ولن تكون قواعد أجنب ة في بلدان م  .فعندما تكونون دولة واحدة

تص حون من الدول الكبر التي حسب حسابها وفي مثل هذه الحالة لن يجرؤ
أحد على استعمار بﻼد م أو استغﻼل ثرواتها ولن تحرموا نعمة اﻻستقرار .
اتحدوا ا عرب وأخشى إذا قيتم على هذا الحال أن ت قى اسرائيل و قى
اﻻستعمار .
إننا مررنا بنفس التجرة ولوﻻ وحدة الصين وهي أصعب ثير من وحدتكم

مـا أص حنـا من الدول الكبر  .إنـنا ثﻼث وخمسون قوم ة بينما أنتم قوم ة واحدة
 . . .ونحن نعط م تجارنا بإخﻼص .
أترك التعلي على هذا الحديث الخطير للقار للتأمل و خاص ـ ـ ــة قوله-:
)احفروا الخنادق وامس وا البنادق وتأملوا أحوال العالم حولكم( . . .
قابله اقوال لصاحب الذ ر اﻷستاذ الشقير منها ) :ما طعم الكسب

والعمل والرزق إذا ان المرء مهددًا في وطنه وفي قائه في وطنه! فالوطن العري
حدوده المعروفة ما فيها فلسطين وحدة ﻻ تتج أز من المح

إلى الخليج وتحرر

ما هو واقع منه تحت اﻻحتﻼل واجب قومي على اﻷمة العر ة جمعاء  ،و دﻻ
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من أن نظل نردد أن شعار إسرائيل هو إقامة دولة بر من الفرات إلى النيل،علينا
أن نق م دولة الوحدة من الفرات إلى النيل( .
وأضيف في خاتمة هذه الكلمة  ،متى عقد مؤتمر قمة عري جماعي
تعالج ف ه قضا ا اﻷمة المتشا ة والمعلقة ومن ضمنها تـهديد وزر خارج ة إسرائيل

حرق تراب لبنان  ،لصدق علينا القول ) -:ﻻ سألون أخاهم حين يندبهم في

النائ ات على ما قال برهانا( .

عشرون سنة على غ اب الشقير ..
*

المؤسس المفتر عل ه
رشاد أبو شاور

* القدس العر ي ،لندن،

.2000/2/29
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قبل عشرن سنة رحل اﻷستاذ أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر
الفلسطين ة  ،الرجل المفتر عل ه ما تب الد تور أن س صا غ .
لو سألنا ثيرن من أبناء و نات اﻷج ال الفلسطين ة الذين ولدوا في
الثﻼثين سنة اﻷخيرة عن مؤسس منظمة التحرر  ،فإننا لن نفاجأ إذا ما جو ـهنا
الصمت  ،أو الدهشة .
العنوان لهذا الخلل في ح اتنا هو :التقصير  ،وتعمد التجهيل  ،فهناك

من ﻻ يدر ون أهم ة تواصل اﻷج ال ودور المعرفة والثقافة الوطن ة في ح اة
الشعوب .

من حسن الح أن اﻷستاذ أحمد الشقير ان ات اً متألقاً  ،ولقد قارن
المف ر وال احث الكبير الد تور أن س صا غ عض تا ات اﻷستاذ الشقير تاب
)اﻷ ام( لطة حسين و )ح اتي( ﻷحمد أمين 000ومن ق أر تب الشقير سيدهش
لفصاحة اللغة  ،وجمال ودقة الع ارات  ،وحسن الص اغة وحم م ة ودفء السرد
.
ح اة أحمد الشقير ح اة شاقة  ،فوالده الشيخ أسعد طل والدته عندما
ان )أحمد( في السنة اﻷولى من عمره وقد فله عمه قاسم الشقير

عد زواج

والدته  ،التي رحلت عن الدن ا ولما يبلغ سنته السا عة .
اتصفت شخصيته العناد وقوة اﻹرادة والطموح،ولذا اتجه للدراسة

واﻻستزادة من العلم  ،أنـهى دراسته الثانو ة وتوجه إلى بيروت للدراسة في الجامعة
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اﻷمر ة  .ولبراعته في الخطا ة  ،ولوطنيته  ،وقف خطي اً مناس ة ذ ر شهداء
أ ار أولئك الذين ح م عليهم الموت شنقاً جمال اشا السفاح )العثماني( الذ

ان وال ا على سورا  .فما ان من سلطات اﻻنتداب الفرنسي إﻻ أن أمرت طرده

من الجامعة وترحيله إلى فلسطين  ،ولكن الشقير استأنف دراسة الحقوق في

القدس  ،إلى أن تخرج محام اً  .وقـد تدرب في م تب المحامي الشهير مغنم

ال اس مغنم .

أثناء دراسته الحقوق عمل اﻷستاذ الشقير في الصحافة  ،ومن خﻼل
عمله الصحافي تعرف على أحوال وطنه  ،والمخاطر التي تتهدد فلسطين وأنواع
الزعامات وت ايناتها وصراعاتها وأثار الشقير ردود فعل من عض الزعامات
الفلسطين ة على تا اته الحادة التحرض ة  ،فقد دعا ش اب فلسطين لتجاوز آ ائهم
وأخذ دورهم في م ادين النضال  .شارك في التظاهرات التي تفجرت في فلسطين

والتي قادها موسى اظم اشا الحسيني  ،والد طل فلسطين عبد القادر الحسيني

الذ

اشتهر ب طوﻻته منذ مطلع الثﻼثينات حتى استشهاده وهو قود معر ة

القسطل عام . 48
دافع الشقير عن سجناء ال أر في المحاكم البرطان ة وتعززت معرفته
القساميين  -جماعة المجاهد العري السور عز الدين القسام  -عد استشهاد

الشيخ القسام عام  35عندما تقدم مع صد قه المحامي معين الماضي ودافعا عن
المجاهدين الذين أسرتهم القوات البرطان ة المنتد ة على فلسطين  ،والمنحازة

للمخططات الصهيون ة  .لم ينتم الشقير ﻷ من اﻷحزاب الفلسطين ة ٕ ،وان ان
قر اً من حزب اﻹستقﻼل أكثر اﻷحزاب الفلسطين ة وع اً و عداً عن العشائرة
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والفئو ة والطائف ة  ،واﻷكثر وع اً اﻻنتماء القومي العري  .سجن الشقير ونفي

وعاني شظف الع ش سبب انقطاعه عن العمل ،وفقده لمصدر رزقه من عمله
محام  .ولكن ل هذا لم فت في عضده  .تنقل بين سورة ولبنان وتر ا -

التي حاول اﻻستعانة بها بناء على توص ة والده الذ

ان ترطه صداقة وطيدة

مصطفى مال أتاتورك وعصمت اينونو  -والتي عاد منها خائب الرجاء .
حذر الشقير من القبول قرار اللجنة الملك ة البرطان ة التي زارت

فلسطين عام  37وأوصت في تقررها أن يتم تقس م فلسطين إلى دولتين بين

العرب الفلسطينيين واليهود )مشروع التقس م قد م  ،وهو بدأ قبل إعﻼنه دول اً عام

 ( . . . 47عندما بدأت المداوﻻت شأن إنشاء الجامعة العر ة ان الشقير

قر اً من تلك المداوﻻت آمﻼ بـأن ترتد الفائدة علـى عرو ـة فلسطـين  . . .ولقد تم
اخت اره ل ون على رأس وفد يتوجه إلى واشنطن لتأس س الم تب العري اﻹعﻼمي
.
عد ن ة فلسطين عمل اﻷستاذ الشقير ممثﻼ للدولة السورة في هيئة
اﻷمم المتحدة  .وهناك على المنبر الدولي خاض معارك الدفاع عن القض ة

الفلسطين ة وﻷنه عري أصيل فقد تبنى قض ة استقﻼل تونس  ،والمغرب  ،وف ما
ّ
عد  :الجزائر  .في دورة عام  53لﻸمم المتحدة قابل وزر الخارج ة السوفييتي
)مولوتوف( وشرح له خفا ا القض ة الفلسطين ة  ،وما فعله اﻻستعمار في بﻼد

العرب  ،وطلب منه أن قوم اﻻتحاد السوفيييتي بتزو د سورة اﻷسلحة .
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فقد وعى الشقير م اًر أنه ﻻ أمل في عدالة الغرب  ،وﻻ رجاء أن

تتصرف أمر ا بإنصاف النس ة للقض ة الفلسطين ة وهو توصل لهذه النتيجة
عدما أر

عين ه مد

التغلغل الصهيوني في المؤسسات اﻷمر ة وتطاب

المصالح اﻷمر ة والصهيون ة .
ب عد نظر أنشأ عﻼقة مع رئ س وزراء الصين ) شو أن ﻻ ( عام 53
تلك العﻼقة التي أثمرت عندما أسست منظمة التحرر الفلسطين ة عام 64

ودر ت
فاعترفت بها الصين  ،ووقعت معها اتفاق ة تعاون  ،وأمدتها السﻼح ّ

رجالها .

أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر الفلسطين ة و اني ج ش التحرر

ومؤسس مر ز اﻷ حاث الفلسطيني والصندوق القومي الفلسطيني

تب عنه

المف ر وال احث العري الفلسطيني الد تور أن س صا غ  :أحمد الشقير أول

مسؤول فلسطيني بير جمع حوله عددًا ﻻ أس ه من رجال العلم والف ر وال أر
من الش اب الفلسطيني المؤمن والملتزم والنظيف والواعي والجاد  .وقد استقطبهم
وجندهم لخدمة منظمة التحرر في سنواتها اﻷولى  ،و ش ل خاص في
حوله ّ ،
عضو ة اللجنة التنفيذ ة وفي توّلي مسؤول ات اﻹدارات والم اتب  ،من مال ة
وس اس ة ٕواعﻼم ة وتعبو ة وقانون ة  .و عود الفضل إلى هؤﻻء في إرساء قواعد
هذه المؤسسات واﻹدارات على أسس سل مة وثابتة .

ضيف الد تور أن س صا غ :ان أحمد الشقير حتى أ امه اﻷخيرة
فاخر بثﻼثـة إنجازات له ضمن منظمة التحرر الفلسطين ة :ج ش التحر ـر
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الفلسطيني  ،والصندوق القومي الفلسطيني  ،ومر ز اﻷ حاث  .و ان الرجل على
ح في ذلك  .وقد أنعم ﷲ عل ه فتوفاه قبل أن شهد الفصول اﻷخيرة من صرع
هذه اﻹنجازات ش ل أو آخر و سﻼح أو آخر .
قدم بـها لكتاب " أحمد
و ضيف الد تور صائغ في نفس المقدمة التي ّ
الشقير ـ زع ماً فلسطين اً ورائداً عر اً"  .ف تب :وقد تجلّت هذه الحما ة في منع
التدخل شؤون المر ز وفي الحفا عل ه  ،وعلى حرته  .وجدير الذ ر أن الرجل
ان ق أر ما صدر عن المر ز استمرار  .و ان يناقش و جادل و ستفيد .
يوم  26ش ا )فبراير(  1980في ع ﱠمان  ،انتقل أحمد الشقير المجاهد

العري الفلسطيني  ،مؤسس منظمة التحرر الفلسطين ة  ،إلى رحمة ﷲ  ،و ناء
على وصيته دفن بجوار الصحابي المجاهد أبي عبيدة عامر بن الجراح في منطقة

اﻷغوار الشمال ة اﻷردن ة .

الذ

وه ذا

ون قد مر على رحيله عقدان من الزمن  . . .الزمن العري،

وقعت ف ه اﻻتفاق ات والمعاهدات مع العدو الصهيوني وتواصلت حالة

اﻹنه ار  ،لوﻻ قلة مؤمنة ما زالت تكافح الكلمة والفعل .
أحمد الشقير المفتر عل ه  ،والذ

يختزل دوره لمات منافقة يدبجها

مراؤون يزورون الحقائ لمآرهم  ،أكبر من مقالة عابرة  ،وح اته وجهاده أعظم

من أن ُيزور  ،وﻻ بد لﻸقﻼم المنـزهة عن الغرض والهو من أن تقدم عنه وعن
غيره من ق ادات فلسطين الحقائ موضوع ة وأنصاف  ،لتعرف اﻷج ال أن
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ولتميز اﻷج ال
النضال الفلسطيني متصل  ،وأن قض ة فلسطين ﻻ تخص فئة ،
ّ
بين العدو والصدي .
ن تب عن اﻷستاذ الشقير في ذ ر رحيله  ،من أجل أن تعرف اﻷج ال
تميز ه .
الجديدة من هو وما هي فصول ح اته وأ عم إنساني ّ

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

*

عدلي صادق

في يوم الثالث عشر من انـون الثاني )يناير(  ، 1964وفي الجلسـة
اﻷولى ـ المسائ ة ـ للقمة العر ة اﻻعت اد ة اﻷولى  ،ان هناك رجل احتار رجال

البروتو ول في أمره .فلم ن ذلك الرجل رئ ساً وﻻ ملكاً وﻻ أمي اًر لكي يجلس في

الصف اﻷول على طاولة اﻻجتماع المستديرة  ،وفي الوقت نفسه لم

ن رجﻼً

اعت اد اً أو موظفاً بر موقعه ٕ ،وانما ان مناضﻼً س اس اً بي اًر يجر وراءه
تارخا حافﻼ الكفاح  ،وسيرة ذاخرة العطاء وش ة واسعة من العﻼقات مع
العظام والمرموقين )من اﻷصدقاء المؤ دين للقض ة الفلسطين ة( على اتساع الدن ا
 ،و ان رجﻼً بر ه موقعه .
وفي اللحظة التي أوشك فيها المرحوم عبد الخال حسونة  ،أمين عام
جامعة الدول العر ة على النط

لمات افتتاح أعمال القمة  ،دفع الرجل رس ه

الصغير ،المثبت على مسافة مترن )إلى الوراء( من طاولة اﻻجتماع ،ل ص ح
في لمح ال صر جالساً في مستو الملوك والرؤساء واﻷمراء  ،و جانب الملك
الراحل الحسن الثاني .

* القدس العر ي ،لندن.2000/2/26 ،
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ان ذلك الرجل  ،هو أحمد أسعد الشقير  ،الرئ س اﻷول للجنة التنفيذ ة
لمنظمة التحرر الفلسطين ة ومؤسس هذه المنظمة التي جسدت الك ان الس اسي
الفلسطيني .
في تلك اللحظة  ،لم تكن المنظمة قد تأسست  ،و ان الشقير ممثﻼً

لفلسطين لد
في ملح

جامعة الدول العر ة ) ص غة التمثيل المتدن ة المنصوص عليها

ميثاق "الجامعة"( ولم

ن المؤتمر في وارد حث جوانب القض ة

الفلسطين ة اّفة أو في وارد حث مستلزمات العمل ﻹبراز الك ان الس اسي
الفلسطيني  ،لكنه تصرف  ،رئ س للك ان المضمر في نفسه  ،ودفع لكي ﻻ

تقتصر أعمال المؤتمر على حث مسألة اعتزام الدولة العبرة تحو ل روافد نـهر
اﻷردن وسرقة الم اه  ،ونجح الشقير ف ما دفع إل ه  ،مساعدة جمال عبدالناصر
 ،ولما انتهت أعمال القمة  ،ظفر الشقير

ص غة هزلة ف ما يتعل

موضوع

إبراز الك ان الفلسطيني  ،وهي تكل فه اﻻتصال مع التجمعات الفلسطين ة ﻷعداد
تقرر عن السبل الكفيلة بتنظ م "قواعد وصفوف هذا الشعب" ووضع التصورات
لك ف ة أدائه لدوره في معر ة التحرر .
وخﻼل ثﻼثة أساب ع من الزمن  ،عد انتهاء أعمال المؤتمر  ،ان الشقير
يتدبر سبل النهوض أع اء تأس س منظمة التحرر انطﻼقاً من تلك الص غة
ّ
الضع فة  ،و ما ش ه المؤامرة النبيلة  ،حصل على موافقة عبد الناصر على
اﻻنطﻼق في عمل ة التأس س  ،لكي تكون ه ل ة "المنظمة" جاهزة قبل انعقاد

المؤتمر الثاني في اﻹس ندرة )في أيلول ـ سبتمبر من العام نفسه( فسهر على

إعداد خطة عمله وسافر إلى حيثما يتواجد الفلسطينيون  ،واستمزج اﻵراء  ،وق أر
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أطل على الفصائل والمجموعات واﻷحزاب وقادتها وجهز قوائم
الخارطة الس اس ة و ّ

أعضاء المجلس الوطني الفلسطـيني اﻷول ،في القدس  ،لينعـقــد ذلك المجلس في

أيـار )مايـو(  1964عـد جهد دؤوب ﻻقناع الملك حسين والتوصل إلى ص غة
حول تر ي ة المجلس،لـم ـن المستطاع التوصـل إلى أفضل منها .
مجموعة ص غ إعجازة  ،وضعها الشقــير  ،واحــدة منها ﻷعــداد قوائم اﻷعضاء
في المجلس الوطني ما ﻻ يتعارض مع الواقع الفلسطــيني وفي الوقـت نفسه ما
ﻻ يتصادم مع اﻷنظمة العر ة وخاصة في اﻷردن وسـورة ومصـر )دول الطوق(

وواحدة من هــذه الص ـ غ لتأسيــس ج ش التحرر الفلسطـيني )أيجاد عشرة ض ا
مستقلين لبناء الج ش والتوصل إلى اتفاقات حول حدود حرة هـذا الج ش وحول
ارت اطاته ومرجع اته( .وص غة لضمان تمــو ل عمل ة التأس س واﻻستمرار .
وص غة ﻷنشاء الم اتب التمثيل ة في العواصم العر ة  ،وأخر ﻹنشاء مر ز
اﻷ حاث الفلسطيني  .وغير ذلك من الص غ .
في تلك اﻻثناء  ،لم ن الشقير مرتـهناً ﻷ ة س اسات  ،على الرغم من

أن ارت اطه عبد الناصر لم ن س صي ه أو ينتقص من صدقيته  ،إذ ان عبد
الناصر م ِ
عقد رجاء المﻼيين .
َ
لكن الشقير

ان صاحب م ادرات  ،لم تكن تلك الم ادرات ـ الضرورة ـ

متوافقة مع مستلزمات س اسة عبد الناصر  .ومن أمثلتها عﻼقاته المتطورة مع
الصين الشعب ة أثناء ذروة العﻼقة المتطورة بين مصر واﻻتحاد السوفييتي  ،و ان

من حيث ات تلك الوضع ة  ،اﻻتفاق مع ماوتسي تونغ على إرسال سفينة سﻼح
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إلى ميناء اﻹس ندرة  ،تعود محملة برجال فلسطينيين إلى الصين للتدرب على
السﻼح  ،اﻷمر الذ لم ستأذن ف ه عبد الناصر وشعر الحرج منه .
غاب الشقير  ،عن الساحة الس اس ة العر ة  ،عندما ارتسمت الفجوة
بين الخطاب العقائد )خطاب المطلقات( للقض ة الفلسطين ة والخطاب الس اسي
العري  ،ومن الﻼفت أن سمات الخطاب العقائد

التصقت الشقير صوتاً

وصورة  ،و ان الرجل في فترة غ ا ه  ،قائما ما أعطى لقض ة شع ه  ،فالتزم

منزله

تب و وث و ؤرخ  ،و رو لﻸج ال مفارقات وأسرار عمله على امتداد

نصف قرن  .ﻻس ما عندما عمل

احث قانوني وس اسي عد الملفات لمقابلة

اللجان البرطان ة التي تعاقبت علىفلسطين أثناء فترة اﻻنتداب  ،وعندما عمل
مندو اً لسورة لد

اﻷمم المتحدة  ،و عد ذلك مندو اً للعر ة السعود ة  ،فقد

ضحى موقعه مندوب للسعود ة لكي ﻻ يخذل شعب ال من عد ثورته ولكي ﻻ
ون في خندق أعداء الجمهورة  ،وهو الخندق الذ

ان ف ه )الموساد( حسب

تصرحات منشورة مؤخ اًر .
في يوم وفاة الشقير قبل عشرن عاماً ) (1980/2/26عرف المش ّعون

أنه أراد أن ُيدفن بجوار مثو أمين اﻷمة أبو عبيدة الجراح  ،في ساحة معر ة
اليرموك  ،في غور اﻷردن الشمالي  ،قال الشقير في وصيته أنه يرد أن ُيدفن
مع شهداء معر ة اليرموك لعلهم غفـرون لنا أننا قد أضعنا أيدينا ما سب أن

حرروه أيديهم من أرض وأوطان  .و ان له ذلك .
له الرحمة ولتبّلل قبره قطرت الند .
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ﻻءات الشقير ..
*

ﻓي مواجهة ﻻءات اراك
د .أسعد عبد الرحمن

لقد سلك طرقه بين ح ات المطر  ،ولم يبتل! صح ح أن المرحوم الشقير

قد لحقه ـ وﻻ يزال ـ عض رذاذ ال عض الشاذ النا ح ضده  ،لكنه صعد مثل النجم
 ،وه

مثل الشهاب ،ومضى براء رف ع حامﻼ معه أنجازات بر ! أما نحن

ـ أبناء الفصائل الفدائ ة ـ الذين ظلمناه لفترة أو هاجمناه ﻻعت ارات جوهرها الصراع

والطموح الس اسي طوال مدة اعتﻼئه صهوة حصان منظمة التحرر  ،فقد رجعنا
إلى الحق قة عندما عدنا ف رمناه لحظة رحيله  .يومها  ،ولنتذ ر جم عاً  ،أنه ما

من فصيل أو قوة س اس ة فلسطين ة )ناه م عن غير هؤﻻء من اقي العرب
واﻷجانب( إﻻ وأصدر ب اناً يلي

الرجل وأانجازاته  .وها قد مضى عشرون عاماً

على وفاته  ،وما توقفنا عن تذ ره واستعادة موقعه ال ارز الحصين في )السجل
الذهبي( للشعب الفلسطيني  ،بل وفي )السجل الذهبي( العري .

* ال أر ،عمان،

.2000/2/24
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وقبل أ ام معدودة ،ونحن بين السماء والطارق في الطائرة الصغيرة التي أقلتنا
عمان ،وضمن
في طر العودة صح ة الرئ س )أبو عمار( من روما إلى ّ
مواض ع عديدة تحدثنا فيها حم مة شديدة  ،سألته عن أر ه وتقي مه  ،سواء
لمعلوماته أو لتجرته ،مع المرحوم اﻷستاذ أحمد الشقير  ،و صراحة  ،فوجئت

من سرعة إجا ة الرئ س الذ

قال) :صح ح أنه انبث

ـ رحمة ﷲ عل ه ـ من

أوسـا الق ادات العر ة الرسم ة التقليد ة حيث عمل معـها طو ﻼ  ،إﻻ أنه ان
غير تقليد إطﻼقا بل ثور اً جداً في إ مانه وتمس ه بنهج الكفاح المسلح الذ
نا نخوض غماره( وتا ع الرئ س شهادته قائﻼ) :لقد أحبنا ودعمنا  ..ثم ﻻ تنس
 ،ﻻ تنس أبدًا أنه أسس المنظمة وج ش التحرر الفلسطيني( .و عد دق قة عاد
)أبو عمار( وأضاف ) :ان إنشاء ج ش التحرر إنجا از بي اًر له( .

فق منذ سنوات قليلة  ،قال العرب الذين ملكون القرار) :نحن مع السﻼم

العـادل خ ار استراتيجي( وجاءت أعمالهم لتؤ د أقوالهم  ،فالتزموا حتى ما هو
أدنى ـ أدنى ثير ـ من مستو )العدل( المنشود بل المستح  .و ان ذلك يوم
قبلوا القرارن ) (242و) (338مرجع ة للسﻼم  ،أما )إسرائيل( التي )خزقت(
رأسنا الحديث عن السﻼم منذ ق امها في العام  1948فإنها تحاول اﻵن  ،عد
خمسين عاماً من الحديث عن السﻼم ) ،خوزقتنا( فرض سﻼمها الخاص ،
سﻼمها اﻹسرائيلي الصرف! لقد ات من حقنا أن نسأل :هل يختار السيد اراك
إغماض عين ه ٕواغﻼق أذن ه عن سماع أر الكاتب العبر سرائيل س غال )الشديد

اﻹعجاب ه و نجاحه في التحول من الجنرال إلى الس اسي( و الذات عندما
ينصحه " است عاب الدرس والتصرف ح مة مع الفلسطينيين  ...وغيرهم"؟ أم تراه
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س غل عين ه وأذن ه إزاء ما شف عنه آخر استطﻼع لل أر
الذ

العام الفلسطيني

أجراه مر ز ال حوث والدراسات الفلسطين ة في مدينة نابلس )حول ارتفاع

نس ة المؤ دين للعمل ات المسلحة ضد اﻹسرائيليين من  %36إلى  %43وهل
يتا ع س اساته الراهنة حيث ترتفع النس ة إلى  %80أو %90؟!!.
واليوم في الذ ر العشرن لرحيل الفقيد الكبير الشقير  ،و عد هذه التجرة
المر رة مع أرع ح ومات إسرائيل ة متعاق ة و الذات مع الحاكم الجديد في إسرائيل

ٕواص ارره على ) (6ﻻءات بر صفعوننا بها يوم ا )لكن اسم حزب العمل هذه
المرة !!( ﻻ نملك إﻻ أن نلح تزايد المتسائلين عن جدو تنازلنا عن الﻼءات

الثﻼث الشقيرة )ﻻ صلح  ،وﻻ اعتراف  ،وﻻ مفاوضات( التي تش ل نصف عدد
الﻼءات ال اراك ة ٕ .واذ نذ ر هذه الخﻼصة اﻷخيرة وننسب الﻼءات للمرحوم
الشقير  ،وﻻ نقول )ﻻءات الخرطوم( فإنما ﻷنها انت تعبر ـ ف ما أكدته الحقائ
والوقائع ـ عـن موقف الشقير الشخصي وعن ص اغاته الشخص ة .تلك الﻼءات
الثﻼث التي لوﻻها ـ ضمن عوامل أخر مهمة ورجال مهمين يتصدرهم )الرس(
جمال عبد الناصر ـ لما ان الصمود العري عد هزمة حز ران  ، 1967وﻻ
اﻻنطﻼقة الثان ة لحر ة فتح  ،1968وﻻ انت حرب أكتو ر المجيدة  ،1973وﻻ
صمود المقاومة اللبنان ة  /الفلسطين ة سواء يوم غزت إسرائيل لبنان م ار اًر أو في

معارك حصـار بيروت ،1982وﻻ انت اﻻنتفاضة الفلسطين ة ،وﻻ مختلف أنواع
المقاومات المستمرة في جم ع اﻷراضي العر ة المحتلة  ،وﻻ اعتراف اسرائيل
المنظمة و الشعب الفلسطيني .
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وأخي اًر  ،لعل أفضل إح اء لذ ر فقيدنا الشقير  ،هو أن نتمسك الﻼءات
التي قال بهـا طالما أن السيد اراك ﻻ يزال ) صدح( بﻼءات نتن اهو وشارون!!
بل نزد على تلك الﻼءات وضوحاً وتفصيﻼ فنقول ـ ع ارات الخطاب الس اسي

المعاصر ـ جملة حقائ

 ،اﻷصالة عن أنفسنا و الن ا ة عن أمتنا العر ة

واﻹسﻼم ة:
إن من يرفض دولتنا نرفض دولته ،ومن يرفض عاصمتنا نرفض

عاصمته،ومن يرد تعط شنا نجفف له حلقه،ومن يزرع سرطان المستوطنات في
خاصرتنا نزرعه في أحشائه ،ومن يرفض الشرع ة الدول ة ترفضه اﻷسرة الدول ة
وقبلها العر ة واﻹسﻼم ة  ،ومن سلبنا )ح العودة( وف قرار )الحل الوس (
 194إنما سلب اﻷمان واﻷمن من نفسه  ،ومن حاول تبل عنا )التسو ة
المفروضة( بدﻻ من )المصالحة التارخ ة( و )السﻼم الشامل(  ..نقول له :أ

تسو ة مفروضة هي تسو ة مرفوضة ذات اً  ،مثلما هـي مرفوضة موضوع ا  ،إذ

ﻻ تسو ة عادلة ودائمة في ظل الظلم الدائم الذ

تعرضت له أمتنا العر ة ،

وشعبنا الفلسطيني ش ل خاص  ،وجماهير الﻼجئين ش ل أخص .
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الشقير ...و
ميثاق جامعة الدول العر ة

*

جميل بر ات
اﻷستاذ أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر الفلسطين ة وواضع ميثاقها

عمان في اليوم السادس والعشرن من شهر ش ا عام
القومي الذ توفي في ّ
 1980وامتثاﻻً لوصيته دفن في غور اﻷردن بجوار ضرح الصحابي الجليل

ال طل )أبوعبيدة بن الجراح( فاتح فلسطين ومحرر بيت المقدس  ،اختارأن يرقد

على امتداد تراب فلسطين السلي ة في صح ة أمين اﻷمة  ،ليدعو اﻷمة العر ة

إلى استلهام روح اﻷمانة والتحرر واﻻقتداء سير الفاتحين اﻷولين  .و هذا فإن

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

صدر

عمان سنة  1981عد وفاته عام .
ّ
الشقير غني عن التعرف
* ال أر ،عمان،

فاحه ونضاله في سبيل قض ة فلسطين

.1998/3/6
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وقضا ا أمته العر ة والشعــوب المغلو ة على أمرها  ،انتقد ميثاق جامعة الدول
العر ة شدة و ّين مثال ه في تا ه الذ صدر في تونس عام ) ، 1979الجامعة
العر ة يف تكون جامعة و يف تص ح عر ة( ذاك اًر )) أنه فينا القول أن نقرر

ل صدق وأمانة أن الحاجة تلح على تطو ر الجامعة العــر ة تطو اًر جذر اً
وأساس اً  ،سواء ف ما يتعل ميثاقها أو مؤسساتها أو اﻻتفــاقات أو المعاهدات

التي انبثقت عنها  .وأنه فينا تو يداً لهــذا المعنى أن نشير إلى حق قة أساس ة

أنه منذ أنشئت الجامعة العر يــة قد تغير ـل شيء في الوطن العري إﻻ الجامعة
العر ة فقد قيت على حالها الذ نشأت ف ه يوم انت اﻷمة العر ة فاقـدة السيـادة

الوطن ة سودها الفقر والتخلف والغ اب عن الساحة الدول ة(( .
و هذه المناس ة أترك ﻷبي مازن الحديث عن عﻼقته الوطيدة بجامعة
دونه في فاتحة الفصل السا ع من هذا الكتاب .
الدول العر ة من خﻼل ما ّ
))مر علي خمسة وثﻼثون عاما وأنا أواكب الجامعة العر ة منذ نشوئها
ّ
ّ
إلى يومنا هذا  .وقد عاصرتها في مولدها حين نت م عوث الرئ س ش ر القوتلي

إلى مشاورات الوحدة العر ة في اﻹس ندرة ﻷكون على صلة الوفود العر ة
وأتعرف على اتجاهاتهم  ،وها أنا أعاصرها اليوم في هولتي استعرض أ امها

معي وأ امي معها .فقد نت أمينا عاماً مساعداً للجامعة العر ة في عهد أمينها
اﻷول عبد الرحمن عـزام ثم مع أمينها الثاني عبد الخال حسونة  ،واستقلت منها
عد س ع سنوات من العمل المتصل  .ولكني عدت إليها رئ ساً للوفد السور  ،ثم
 ،وصعدت معها إلى الذروة فشار ت في مؤتمرات القمة

رئ ساً للوفد السعود
اﻷرعة في القاهرة واﻹس ندرة والدار الب ضاء والخرطوم  ،وفي هذه العاصمة
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اﻷخيرة انت نها ة المطاف الرسمي مع الجامعة ﻷص ح عد ذلك له دارساً
احثاً.وهاهي الجامعة العر ة شغلي الشاغل مرة ثان ة استعرض رحلتها الطو لة

مع اﻷمة العر ة(( .

فما هي هذه الجامعة؟ ماذا فعلت وأنجزت إلى يومنا هذا ٕوالى أين
المصير؟ إن مجرد ق ام الجامعة مهــما قيــل في خلف ـ ات نشوئها ونشاطــاتها
وانجازاتها سل اً أو إيجا اً عتبر أكبر حدث في التارخ العري المعاصر .ووجودها
حد ذاته هو تعبير عن الك ـ ان الس اسي والقـومي والحضار لﻸمة العر ة رغم
أنها لم تحق الكثير من طموحات اﻷمة فالجامعة يومئذ هي حصيلة القدرة العر ة
في مجموعها ٕوان ق ام وحدة عر ة بين تلــك الدول ما هي على حق قتها  ،لم
ن له ح من النجاح إﻻ قليل جد قليل  .وأضف على ما ذ ر أن ل س اﻹم ان

أبدع مما ان  ،حيث انت أوضاع بﻼد العرب أوطاني ﻻ تسر  ،فالمستعمرون
مزقوا أوصالها وحالوا دون تقدمهـا .

فالجامعة لم يبن ميثاقها على أساس الوحدة ٕ ،وانما بني على أساس

التعاون ما نصت المادة الثامنة منه:

)تحترم ل دولة من الدول المشتر ة في الجامعة نظام الح م القائم في

دول الجامعة اﻷخر وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد أن ﻻ تقوم عمل
يرمي إلى تغـيير ذلك النظام فيها( .

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

ط ُدهاته التعاون مع الدول اﻻستعمارة ﻹقامة دولة يهود ة فلسطين  .لهذا
خّ
ر الشقير الوحدو ب عد نظره القض ة الفلسطين ة الوحدة العر ة يوم وضع
ميثاق منظمة التحرر الفلسطين ة قائﻼ:
))إن الوحدة العر ة وتحرر فلسطين هدفان متكامﻼن يهيء الواحد منهما

تحقي اﻵخر  ،فالوحدة العر ة تؤد إلى تحرر فلسطين وتحرر فلسطين يؤد

إلى الوحدة العر ة  ،والعمل لهما سير جن اً إلى جنب ٕ ،وان تحرر فلسطين هو
واجب قومي تقع مسؤول اته املة على اﻷمة العر ة أسرها ح ومات وشعو اً
وفي طل عتها الشعب العري الفلسطيني(( .

لقد ّبين الشقير أن محاوﻻت متعددة قد جرت ﻹعادة النظر في ميثاق
جامعة الدول العر ة غير أن هذه المحاوﻻت لم تنجح ٕ .واذا ان اﻻستعمارقد
عمل على تقس م الوطن العري وتجزئته فإنه ل س من المعقول قبول التجزئة ﻷن
الوطن العري ل س منطقة جغراف ة فحسب إنه منطقة تارخ ة واحدة له حضارة

وثقافة واحدة تحدوه آمال وطموحات واحدة و تطلع إلى مستقبل واحد في ظل
عر ة

وحدة

تختاراﻷمة

وحدودها .
فما هو الميثاق الذ يرده الشقير للجامعة؟
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ش لها

ونظامها

ذ

اد

بدء من دراسته المتعمقة  ،إن جامعة الدول العر ة ميثاقها

الحالي ع ارة عن )جمع ة( دول ة أسستها مجموعة من الدول موجب )ميثاق(
اسمه في القانون الدولي )معاهدة( وهذه المعاهدة هي نوع من أنواع اﻻتفاقات التي

تعقد بين الدول اﻷجنب ة لتنظ م عﻼقاتها ف ما بينها ش ﻼ وموضوعاً  ..إذاً ل س
ﻷ عري أن فاخر أن ميثاق جامعة الدول العر ة أرقى مستو ً من أ اتفاق
دولي  .فهي هيئة دول ة وميثاقها معاهدة دول ة والقانون الذ

ح م وجودها

واختصاصها هو القانون الدولي العام واﻷمة العر ة اليوم تع ش في ظلها..
و دﻻً من أن

ون استقﻼل ل )قطر( خطوة على طر

الوحدة أو

التوحيد في أدنى الصور أو اﻷش ال  ،برز اﻹستقﻼل عمﻼقاً ج ا اًر ضع في

ق ضة ل دولة عر ة أبناء تلك الدولة  ،و حوز ذلك في ق ضته أراضي تلك

الدولة  ،ﻻ يدخلها العري إﻻ بإذن وﻻ عمل فيها إﻻ بإذن وﻻ يدفن فيها إﻻ بإذن

ٕ .واذا ولد فيها مولود عري فهو غرب عنها وهيهات هيهات أن حظى منها

شهادة ميﻼد .من أجل ذلك فإن هذه الجامعة ﻻ تصلح للحاضر وﻻ للمستقبل وﻻ

بد

من

لنا

جامعة

جديدة

من

أجل

المستقبل،

مستقبل

أكرم

وأعظم .
ٕوان الم اد اﻹساس ة لها سأذ رها دون الدخول بتفاصيلها مع شرح موجز

ل عضها وهي:

أوﻻً :أن اﻷمة العر ة وحدة ﻻ تتج أز .
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ثان ا :أن الوطن العري من المح

إلى الخليج ما ف ه فلسـ ـ ـ ـ ــطين وحدة

ﻻ تتج أز وأن أقطاره ل ست تعر فـات س اس ة ولكنهـا تعرفات إدارة وجغـراف ة .
ثالثا:أن الدفاع عن الس ـ ادة العر ة علىالوطن العري واجب اﻷمةالعر ة
في ل أقطارها .
ار ع ـاً :أن القوم ــة العر ــة هي تعبير عن وجود اﻷمــة العر ــة ــالمعنى

الثقافي والحضار .

خامساً :أن الوحدة العر ة هي التعبير اﻹيجابي الحي عـن وجـود اﻷمة
العر ة والسبيل اﻷقوم لتحقي الح اة اﻷفضل واﻷعـدل لجماهيرنا من غير تفر
وﻻ تمييز وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواج ات .
و ناء عل ه فإن اﻹساس الذ

يجب أن قوم عل ه الميثاق الجديد هو

الوحدة المدروسة المحددة على أن تقطع مسيرتها خطوة خطوة ابتداء بتوحيد

الشهور فالمقاي س والموازن والجوازات والمصطلحات والمواطنة العر ة وحقوقها
وما إلى ذلك من الجوانب اﻻقتصاد ة والعس رة وأن تسمى جامعة اﻷمة العر ة
بدﻻ من جامعة الدول العر ة  ،ﻷن تعبير )اﻷمة( حمل معنى الوحدة وتعبير
)الدول( يبرز التجزئة .
و ما ذ رت في مطلع هذه الكلمة فإن أ ا مازن ظل عمل في سبيل

طها
القض ة الفلسطين ة والوحدة العر ة حتى عد مماته  .وﻻ تزال لماته التي خ ّ

إلي برسالة عثها من القاهرة بتارخ 1978/6/21م تذ رني ف ه ص اح مساء ومما
ّ
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ورد فيها )) إذا هبت راح م غر اً فا عث سﻼمنا إلى بيت المقدس فل س عنها
سلوان وﻻ عزاء فالخطب فيها جلل  .وما أعظم قول رسولنا العظ م عنها) :إن

الجنة لتحن شوقا إلى بيت المقدس( ونحن في مثل هذا الشوق اللهم أبلغ أشواقنا
الغا ة والمنى((  .رحمه ﷲ.
)إ ه خطيب فلسطين وحجته ـ ــا
من أ صفحاتك الغ ـراء أنته ـ ــل
وأنت عمر بﻼد عمر غضبتها
وعـمر من صمـدوا فيها ومن بـذلوا(
من قصيدة الشاعر هارون هاشم رشيد .
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أحمد الشقير ـ ذ ر مناضل

*

عبد المجيد أبوخالد
صادف يوم الخم س الماضي الذ ر الثامنة عشرة لرحيل المناضل
العري الفلسطيني الشهيد المحامي أحمد الشقير والذ

أوصى أن يدفن في

منطقة أبوعبيدة في غور اﻷردن على عد ثﻼثة يلومترات فق من فلسطين .
تحتفل إسرائيل في هذه اﻷ ام مرور خمسـين عامًا على اغتصابها
* الدستور،عمان.1998/3/2 ،
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لفلسطـين  ،وتهجير وطرد أهلها اﻷصليين منها عد المجازر وأعمال اﻹرهاب التي
قامت بها العصا ات اليهود ة ضد الفلسطينين مساعدة برطان ة ومؤامرات دول ة
انت حجمها أكبر

ثير من هذا الشعب الذ

تب عل ه التشرد والنضال

ﻻستعادة وطنه وحقوقه المسلو ة في مستنقعات س اس ة صع ة الحر ة  .أقول في

مثل هذه اﻷ ام يذ ر أ ضا الشعب الفلسطيني ل فخر واعتزاز النضال الكبير

الذ خاضه أحد ابنائها وهو المرحوم أحمد الشقير الذ وقف في وجه اﻻحتﻼل
البرطاني لفلسطين وناضل ضد اغتصاب اليهود لها وعاش ن ة فلسطين

ل

ألوانها المأساو ة المرعة و ان أول رئ س لمنظمة التحرر الفلسطين ة سنة 1964
للعمل على تحر ـر اﻷرض الفلسطين ة .
أحمد الشقير وضع نفسه خدمة لوطنه وأمته العر ة  ،عندما قررت
سور ا اﻻستفادة من خبراته في مجال الس اسة الخارج ة وتعيينه عضواً في عثتها
إلى اﻷمم المتحدة من سنة  1949إلى سنة  ، 1950ثم عين أمينا عاماً مساعداً
للجامعة العر ة بوصفه حامﻼ للجنس ة السورة  ،حتى عام  1957حين عين
وزر دولة لشؤون اﻷمم المتحدة في العر ة السعود ة وسفي اًر دائماً لها لد هيئة

اﻷمم المتحدة  ،حيث ان خير محام للدفاع عن القضا ا العريـة والفلسطيني ـة
حتى ع ـام  1963حين أنهت السعود ة عمل ـه في اﻷمم المتحدة .
أحمد الشقير وضع أسس العمل واﻷنظمة في منظمة التحرر الفلسطين ة

وانشأ الدوائر الخاصة بها وم اتبها في الدول العر ة واﻷجنب ة وعمل على بناء
الجهاز العس ر لها تحت اسم " ج ش التحرر الفلسطيني".
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أمضى الشقير ح اته مناضﻼ مخلصا من أجل فلسطين واﻷمة العر ة
حتى انتقل إلى جوار ره في السادس والعشرن من شهر ش ا عام  1980وخلﱠف
وراءه عدداً بي اًر من الدراسات والمؤلفات .
نذ ر رحيل الشقير ونحن نع ش ذ ر الخمسين عاماً ﻻغتصاب

فلسطين واستيﻼء اليهود عليها الذين جاءوا من أصقاع الدن ا ﻻحتﻼلها .

العرب الفلسطينيون وأبناؤهم الذين اقتلعوا من أراضيهم لم ولن ينسوا
فلسطين ما أعتقد الغزاة  ،لم ولن ينسوا مدنهم وقراهم و اراتهم .
هل نذ ر طوﻻت ونضاﻻت أحمد الشقير الذ

عاش في زمن صنع

رجاﻻ أو في زمن صنع ف ه رجال رامة أمة؟ أم نذ ر مناقب وصفات لرجل

صاحب مواقف وطن ة قوم ة ﻻخﻼف حولها؟ أم نذ ر شجاعاً

ان لفلسطين

والعرو ة سنداً وعوناً حتى رحل إلى جوار ره قبل ثمان ة عشر عاماً؟
"الفاتحة لروح المرحوم أحمد الشقير مناس ة الذ ر الثامنة عشرة لوفاته"
 .ه ذا انت الع ارة التي نشرت في الصحف اﻷردن ة يوم الخم س الماضي .

-59-

انت ﻓلسطين جرح ًا ﻓي قل ه..
والوحدة أمنيته الﻛبر

*

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

العر ي.1997/12/15 ،
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ومهما اختلف ال أر في الرجل سل اً ٕوايجا اً فإن أحداً ﻻ ين ر عل ه أنه ان وف اً

ﻷمته العر ة  ،وﻷمنيتها الكبر في الوحدة واستعادة أرضها المغتص ة .

اسمه أحمد الشقير ابن الشيخ أسعد الشقير  ،وجده هو الشيخ محمد
شقير من محافظة الشرق ة في مصر وقد جاء إلى فلسطين مع حملة إبراه م اشا
واستوطن في مدينة ع ا .
ان والده عضواً في )مجلس الم عوثان( _ البرلمان العثماني _ من عام
 1908ـ  . 1912ما ان عضوا في جمع ة اﻻتحاد والترقي  ،ولما اندلعت
الحرب العالم ة اﻷولى أص ح الشيخ أسعد مفت ًا للج ش التر ي ال ار ع .ومن هنا
انت صلته أنور وطلعت الزع مين التر يين ال ارزن في تلك الفترة  ،واختار

أن حمل أر ًا مخالفاً لرجاﻻت العرب ـ آنئذ ـ الذين انوا ينادون اﻻنفصال عن
الدولة التر ة والتعاون مع الحلفاء  .و ان يلتقي في هذا المجال مع اﻷمير ش يب
أرسﻼن .
ولما انهزمت الدولة العثمان ة انسحب الشيخ أسعد وعاد إلى
استمبول  .ولما هدأت الحرب نهائ اً عاد إلى ع ا  ،ولكن السلطات البرطان ة
اعتقلته في ح فا وأعادته إلى ضواحي القاهرة حيث قي معتقﻼً هناك لمدة سنتين
مع نفر من رجاﻻت العرب المؤ دين للعثمانيين  .وفي فلسطين  ،عد عودته إليها

قاد الشيخ أسعد المعارضة ضد س اسة الحاج أمين الحسيني مما ان له أثر بير
على مجر ح اة ولده ـ أحمد ـ ف ما عد .
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ولد أحمد الشقير في قلعة تبنين من أعمال لبنان الجنو ي  ،وذلك في
الفترة التي ان والده فيها قيد اﻹقامة الجبرة أمر من السلطان عبد الحميد .
أتم أحمد دراسته الثانو ة في ع ا  ،ثم في ل ة صهيون في القدس .
دخل الجامعة اﻷمر ة في بيروت عام  ، 1926ولكنه لم يتم ن من إكمال
دراسته العل ا فيها عد ان صدر أمر عس ر فرنسي قضى طرده من لبنان ومنعه
من دخوله لمدة عشر سنوات  .ان ذلك سبب مشار ته في مهرجان خطابي مع
راض الصلح وجبران التو ني واﻷمير سعيد الجزائر دعوا ف ه للوحدة العر ة .
اخت ار طر

القوم ة العر ة:

من بيروت توجه إلى القدس  ،فدخل معهد الحقوق ومنه تخرج محام اً
في عام  ، 1931مارس المحاماة وانتمى للحر ة الوطن ة الفلسطين ة دون أن
ينتسب إلى أ حزب س اسي  ،ولكنه شارك في معظم المهرجانات الس اس ة وﻻ

س ما مهرجانات حزب اﻻستقﻼل في الثﻼثينات  .و ان عمل في جردة )مرآة
الشرق( رئ ساً للتحرر.

سنة  1937حضر مؤتمر بلودان الذ انعقد على إثر صدور تقرر لجنة

)بيل( الداعي إلى ف رة تقس م فلسطين  ،وهناك اتسعت دائرة نضاله علىالمستو

القومي اﻻتصال مع ش اب من أمثال يونس الس عاو وفرد زن الدين  ،و شهد

للشقير

مفوهاً منذ ش ا ه  ،ورما ان واحداً من اثنين أو ثﻼثة ممن
ونه خطي اً ّ

دانت لهم المنابر واعترفت لهم بجزالة الب ان وفص ح الكﻼم .
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سنة  1945و ان قد أصبــح نقي اً للمحامين عين في الم تب العري

بواشنطن ثم عين أميناً عاماً مســاعداً للجامعة العر ة ورئ ساً للوفد السور في

اﻷمم المتحدة  ،ومنــدو ًا أمام لجنة التوفي

الدول ة ) ، (1956 - 1949ثم

استعارته المملكة العر ة السعود ة من سورا وزر دولة لها في اﻷمم المتحدة

) 1957ـ  (1962وأخي اًر تم اخت اره رئ ساً لمنظمة التحرر الفلسطين ة في
أ ار)مايو(  ،1964وذلك في أول مجلس وطني عقده الفلسطينينون عد الكارثـة،
واتفقوا ف ه على إقامـة منظمة التحرر الفلسطين ة.
ولعل مشار ته في مؤتمرالقمة في الخرطوم في آب )اغسطس( 1967
.

قدم استقالته في أواخر عام 1967
ان آخر انجازاته الرسم ة في المنظمة  ،إذ ّ
بين عـام  1908الذ ولد ف ه أحمد الشقير وعـام  1980الذ توفي ف ه

 ،حق ة غير عاد ة في تارخ العرب بل وتارخ العالم له  ،تذخر

اﻷحداث

محت حدود .وه طت
والمتغيرات  .فقد قامت دول وزالت دول  .وأق مت حدود وا ّ
أنظمة وصعدت أخر  ،ولعل أبرز ما يهمنا  ،و هم صاحب السيرة هو الغزوة

الصهيون ة التي تعرض لها الوطن العري في أحد أعز أر انه  ،في فلسطين التي
تقع في القلب بين مشرق الوطن ومغاره .

في بدا ة عمره شهد انحﻼل الدولة العثمان ة وصراع اﻻيديولوج ات بين

الت ار القومي المتصاعد والت ار المتمسك بوحدة الخﻼفات اﻹسﻼم ة  .ورغم نشأته
في ظﻼل بيت ان ره من أر ان الت ار اﻹسﻼمي فلقد اختار الولد في ش ا ه
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التوجه القومي  ،راض اً بتحد اته وعواق ه .
ولم تكن تلك العقدة الوحيدة التي أورثها الوالد الشـيخ إلى ولده المتوثب ،
فلقد ان لمعارضة والده لس اسة مفتي فلسطين  ،الحاج أمين الحسيني أثرها على
منحى الولد ف ما عد  .فهو رغم ولعه الس اسة ورغم انتمائه للحر ة الوطن ة لم

ستطع إﻻ أن ي قى مستقﻼً دون إنتساب حزي  ،خصوصاً وقد اغتيل شق قه

ردها ال عض إلى الخﻼفات الس اس ة
الد تور أنور الشقير في ظروف غامضة ّ
المحل ة .
ومن الطب عي أن يؤثر ذلك على أحمد الشقير الذ لو لم ن على ما
عرف عنه من قوة الشخص ة والرغ ة في اﻹقدام لوقع بين ما شده إل ه الوطن
وما تشده إل ه عواطف القرى وأهل البيت الواحد .
ولما ان قومي التوجه و عرف ما ير بين المصير الفلسطيني والمصير
العري  ،ان طب ع اً أن ي حث عن منابر قوم ة ليدافع من فوقها عن قضيته ،
ولعل ذلك ما أوصله إلى مواقعه التي أشرنا إليها في موجز سيرته أمين عام
مساعد للجامعة العر ة  ،ثم مندوب لسورا  ،وف ما عد للعر ة السعود ة في
اﻷمم المتحدة .
وللح أن الرجل لم ّيدخر أ

وسع في الدفاع عن جم ع قضا ا العرب

وثوراتهم وله من المواقف ما شهد له ال اع الطو ل في الحوار والنقاش وﻻ س ما
في المحافل الدول ة التي اعترفت له الحجة القو ة والجملة المعبرة العر ة
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الفصحى و اﻻن ليزة السل مة  .ومن هنا فلقد توثقت صداقته مع القادة العرب
أمامه ف ما عد ﻻخت اره

ممثل

عبد الطر
على امتداد الوطن الكبير مما ّ
لفلسطين في الجامعة العر ة ثم رئ ساً لمنظمة التحرر الفلسطين ة عد ذلك .
وﻻدة جديدة مع ﻓلسطين:

في أيلول )سبتمبر(  ، 1963أ قبل ثﻼثة أشهر من خطاب عبد الناصر
ودعوته لمؤتمر القمة اﻷول  ،اتصلت اﻷمانة العامة للجامعة العر ة السيد أحمد
الشقير وأبلغته عن رغ ة أكثرة الدول اﻷعضاء بتسميته ممثﻼُ لفلسطين لد
مجلس الجامعة .

و ان الشقير  ،وهو الذ ي الطموح  ،مدر ًا لما ان عتمل في نفوس

أبناء شع ه  ،مطلعاً على تحر اتهم وتنظ ماتهم ورغبتهم في استعادة م انتهم

الوطن ة من خﻼل ان ثور قادر على عث الح اة الس اس ة واستئناف النضال

من أجل تحرر الوطن المحتل .
ومهما قيل في حينه  ،يوم بدأ التحرك من أجل خل مثل هذا الك ان .
فإن أ

منصف يتوخى وجه ﷲ والحق قة ﻻ م نه إﻻ أن قر و عترف للرجل

الدور الكبير الذ تحمله في سبيل انجاز هذه المهمة  ،خصوصًا عندما يتذ ر

ذلك الدرك المتدني الذ

انت قد وصلت إل ه قض ة فلسطين حتى في اﻷوسا

العر ة نفسها  .ففي عام  1963لم

ن لفلسطين من مثلها في القمة العر ة

المنشودة  ،وخصوصاً عندما نتذ ر أن الدول العر ة لم تكن مجمعة على الشقير
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 ،والمعارضون لهم أس ابهم ونفوذهم،وأخي ارً لما تمت دعوة فلسطين شخص
الشقير لوح في )البروتو ول( أنه ﻻ يجوز أن

ون رسي الشقير مماثﻼً

لكرسي الملوك والرؤساء وأنه ﻻبد أن يتخلف الكرسي عض المسافة عن رسي
ال ق ة من الح ام .
وخاض الشقير معر ة )المنظمة( داخل مؤتمر القمة والمستمعون إل ه

يتراوحون بين متحف

وآخر غير م ال وثالث عطف ولكنـه ﻻ يرد أن يتور .

وانشغل الملوك والرؤساء يومها قض ة مجر نهر اﻷردن و قضا اهم الثنائ ة ،
وخرجوا النس ة لفلسطين بهذه السطور:
) ستمر أحمد الشقير ممثل فلسطين لد

جامعة الدول العر ة في

اتصاﻻته الدول اﻷعضاء والشعب الفلسطيني غ ة الوصول إلى إقامة القواعد
السل مة لتنظ م الشعب الفلسطيني وتم ينه من الق ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر
مصيره( .
و همة ُحسد عليها من ان عمره  ،مضى الشقـير سعى و جهد  ،من
عاصمة إلى أخر  ،ومن مخ م للفلسطينين إلى مخ م آخر  ،وفي ل م ان ان
يجد من الصعو ات فوق ما حمل ال شر  ،اللهم ذاك النوع المؤمن قضيته لحدود

اﻻستشهاد في سبيلها .
وأخي اًر ،التحف

يلف ل خطواته ،عر ا وفلسطين اً  ،تم ن ونفر من

الشخص ات الفلسطين ة من اخت ار أعضاء المجلس الوطني اﻷول وتحديد موعد
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وم ان انعقاده في الثامن والعشرن من أ ار )مايو(  1964في مدينة القدس .
و ان ذلك اللقاء التارخي  ،وﻷول مرة عد ست عشرة سنة من الشتات

واليتم والتمزق يلتقي الفلسطينيون مع عضهم ال عض وهم ح ار بين نشوة اللقاء
وفرحة جمع الشمل و ين القل من هذه القفزة الخطرة وتحمل المسؤول ة الوطن ة
.
ومن القدس  ،وفي جي ه إعﻼن ق ام منظمة التحرر الفلسطين ة وميثاقها

القومي ونظامها الداخلي  ،توجه الشقير إلى اﻹس ندرة لطرح ) ان فلسطين(
على القمة الثان ة في الخامس من أيلول )سبتمبر( . 1964
و ادت الس حة أن تنفر مرة أخر لوﻻ تدخل عبد الناصر و ن بيﻼ

وم ادرة عراق ة أرح ة ثم جمع خمسة مﻼيين دينار انت أول دفعة إلى الصندوق
القومي الفلسطيني .

وانطلقت المنظمة ق ادة أحمد الشقير لتبني من الصفر أوما دونه ما
ستلزمه الك ان الوطني من مؤسسات ودوائر وقوات مسلحة  ،واتخذت من القدس
مق اًر رئ س اً لها  ،وافتتحت لها الفروع في عواصم العرب .
ٕواذا ان عض ح ام العرب شدون المنظمة للترو والبناء ال طيء وعدم
اللجوء إلى أ سﻼح غير سﻼح الكلمة  ،فلقد ان شعب فلسطين في المقابل
شد في المنظمة اتجاه مناقض حثها على م اشرة الكفاح المسلح وخوض المعر ة

.
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ووقع الشقير بين نارن  ،نار اﻷنظمة ونار الثوار المستعجلين  ،وانتقل
الصراع داخل أجهزة المنظمة  ،وهو الصراع الذ لم حسم إﻻ عد هزمة حز ران
 ،التي أسقطت سقوطها الكثير من المفاه م وأساليب العمل  ،استقال الشقير
وتسلمت المنظمات الفدائ ة من عده مسؤول ة الق ادة الشرع ة ،وه ذا تم ـ ما قيل

يومئذ ـ زواج الشرع ة الفلسطين ة الثورة الفلسطين ة و ان ذلك في عام 1968
.
واعتكف )أبو مازن( عد ذلك ولكنه لم ينقطع عن الح اة العامة والمشار ة
في إبداء ال أر والتوج ه لما سنحت له الفرصه غير أن أهم ما أنجزه عد استراحته
من المسؤول ة هو تلك الكتب المتعددة التي أصدرها
والتي تعتبر من أهم مراجع المرحلـة التي عاشها  .وفيها من التفصيل ما
قد شفي ظمأ أ

متعطش لمعرفة الكثير من الح ا ات واﻷسرار التي شهدتها

مؤتمرات العرب وقصور الملوك والرؤساء .
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تار خ أحمد الشقير ..
*

عض من تار خ ﻓلسطين الحديث
* الح اة ،

لندن.1997/11/28،
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ع اس صفا
تاب ))أحمد الشقير زع ماً فلسطين اً ورائداً عر ا((
أعدته الد تورة خيرة قاسم ة في إطار نشا لجنة تخليد
هذا الكتاب ّ
ذ ر المجاهد الفلسطيني أحمد الشقير الذ حمل مشعل القض ة الفلسطين ة
على مد

سنوات حيث تحول إلى جزء من تارخ فلسطين الحديث في ظل

اﻻغتصاب الصهيوني والمحاوﻻت التي جرت ﻻب ارزالشخص ة الفلسطين ة في
المحافل العر ة والعالم ة .
ولد أحمد الشقير في قلعة تبنين )لبنان ( العام 1908م  ،والده الشيخ

أسعد الشقير عضو البرلمان العثماني ينتمي إلى أسرة عر ة نزحت من الحجاز
إلى مصر  ،أمه تر ة طلقها والده ثم ماتت أمه وهو في السا عة من العمر ،

فانتقل ل ع ش في نف والده  .ان مح اً للعلم درس في ثانو ة صهيون والتح
عدها الجامعة اﻷمر ة في بيروت حيث انضم إلى ناد )العروة الوثقى( ذ

الميول الوحدو ة  .وفي فورة الحماس القومي ارتجل خط ة أدت إلى إ عاده ) قرار

من المستعمر الفرنسي( إلى خارج الحدود اللبنان ة  ،فغادر إلى ع ا و ان ذلك

نقطة تحول في ح اته ألقت ه في م ادين العمل الوطني .
مارس العمل الصحافي في جردة )الزمر( وراح يدعو إلى مقاومة الحر ة

الصهيون ة واﻻستعمار  .درس الحقوق في القدس ثم مارس مهنة المحاماة إلى
جانب الصحافة  .فرضت عل ه اﻹقامة الجبرة في بيت آل السعد
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في قرة

الزب قرب ع ا  .شارك في أعمال اللجان التي ش لت من أجل القض ة الفلسطين ة
ومنها

)لجنة شو(  .عين أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العر ة في

 ، 1951/2/2ثم مندو اً لفلسطين لد جامعة الدول العر ة في عام  1963م ثم

انتخب رئ ساً لمنظمة التحرر الفلسطين ة .

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

أد

إلى تقد م استقالته من رئاسة المنظمة في  ، 1967/12/24لكنه لم يهدأ

واستمر في الدفاع عن القض ة الفلسطين ة إلى أن توفاه ﷲ في 1980/2/26
ودفن على تخوم فلسطين في منطقة اﻷغوار َوفقاً لوصيته .
ان موقفه من الحر ة الصهيون ة موقف عداء ﻻ مجال ف ه للصلح  ،بدأ
ش ل عفو ووصل إلى العقل عن طر اﻹدراك والوعي  ،فتت ّع نشوء الحر ة
مفنداً مزاعم اليهود في حقهم في أرض فلسطين  ،ومدر ًا مطامع
الصهيون ة ّ ،

إسرائيل التوسع ة وعدوانيتها .
والشقير

هو المناضل من أجل تكو ن الشخص ة الفلسطين ة

و انها  ،وقد لعب الدور اﻷبرز الذ أنتج منظمة التحرر وج ش التحرر و ان
واثقاُ من أصالة اﻷمة العر ة وقدرتها  ،فالعرب أمة تملك ل مقومات القوم ة

اﻷصيلة و ل مرتكزات الوحدة الكاملة  .ولذلك أص ح صوت الوحدة العر ة من
فوق منبر اﻷمم المتحدة  .وهذا الحماس سبب له الكثير من المشاكل مع اﻷنظمة

العر ة والح ام العرب .
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عاش الشقير وﻻدة جامعة الدول العر ة  .و ان له مع مؤتمرات القمة
العر ة ح ا ات ومعاناة  ،وهي التي أوصلته عد مؤتمر الخرطوم وخﻼفاته مع
قادة المؤتمر إلى تقد م استقالته من رئاسة منظمة التحرر .
و تناول الكتاب مواقف الشقير من دول العالم و تله  ،وهي مواقف
تكونت ردة فعل على س اسات تلك الدول من القضا ا العر ة ومن هذه الدول:
برطان ا،الوﻻ ات المتحدة ،فرنسا ،اﻻتحاد السوف اتي )الساب ( الصين الشعب ة ،
ومجموعة الدول اﻵسيو ة واﻹفرق ة  ،و شير الكتاب أ ضا إلى مواقفه من عض

القضا ا العالم ة التي حصلت خﻼل ح اته الس اس ة  ،مؤ داً أن الشقير لم ن
ير أ

أمل في اﻷمم المتحدة  ،بل اﻷمل له في استنهاض العالم اﻹسﻼمي

من أجل القض ة الفلسطين ة .

من تبنين إلى اﻷغوار :
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رحلة نس ان الشقير *!..
طﻼل سلمان
اسمك وحدك تدخل التارخ وتع ش ف ه وقد تموت ف ه  ،و اسم مدينتك

أو قرتك تجد فجأة أن الجغراف ا قد زرعتك في قلب التارخ  ،أو أن التارخ قد

خرج مثلك من رحم جغرافيتك .هل هي اﻷسماء وال شرة والبيئة أم أنه أ ضا

اﻻئتﻼف الفذ إلى حد التنافر الكّلي بين الصحراء وال حر واﻹنسان المض ﱠع بين

الت ه والت ه  ،يلغي ل شيء أو قزم ل شيء فﻼ ت قى إﻻ منارة المطل  :ﷲ؟

من هامش منسي في التارخ جاء أحمد الشقير ٕ .والى تارخ منسي ﻷن
أهله دونه ذهب أحمد الشقير  .واختار قرار منه  ،أن ستقر مع من افترض
نفسه منهم ممن أعادوا ص اغة التارخ والجغراف ا واعطوا للناس واﻷم نة واﻷش اء
أسماء جديدة .
تقول الد تورة خيرة قاسم ة في الكتاب الذ

أصدرته "لجنة تخليد ذ ر

المجاهد أحمد الشقير " )زع ما فلسطين ا ورائداً عر ا( .
)أوصى الشقير

أن يدفن على تخوم فلسطين في منطقة اﻷغوار التي

امتﻸت من العق ة جنو ا إلىارد شماﻻً مقابر الشهداء من الصحا ة والتا عين،
* السفير ،بيروت.1997/6/6 ،
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منذ صدر اﻹسﻼم  ،أ ام معارك مؤتة وتبوك واليرموك وأجنادين و يت المقدس ،
إلى عهد صﻼح الدين طل معر ة حطين إلى السلطان قطز طل معر ة عين
جالوت( .
أذ ر م ان الشقير ممتلئا بهاجس التارخ  ،و م ان حرصا على موقعه
ف ه  ،و م انت لماته تستظل أسماء صحا ة الرسول  ،ومعها مسر السيد
المس ح في فلسطين .
-

هل تعرف من سب فدائيينا إلى اﻷغوار؟
هم بجواب  ،ضيف )أبو مازن(:
قبل أن أَ ّ
 -خذ ا سيد  ...عندك أبو عبيدة بن الجراح وزد بن حارثـة وجعفر بن

أبي طالب وعبدﷲ بن رواحة  ،ثم ستدرك ل قول :هل نسينا شرحبيل بن حسنة؟
ولقد سمعت منه قبل أن أق أر ع ارته )لعلنا إن انتمينا إليهم وجاورناهم غفرون
لنا أننا قد أضعنا ما سب لهم أن حرروه أيديهم ودمائهم من أرض وأوطان( .
هو اﻵن في اﻷغوار إلى جانب فاتح فلسطين ومحرر بيت المقدس
الصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح .
من قلب الشقاء جاء الطفل أحمد الشقير  ،وفي قلب الشقاء عاش ح اته

الحافلة المواجهات والمصادمات  ،وفوق قمة الشقاء ون ران الجميل واﻹساءة
المقصودة أنتهى ذلك المناضل الذ

يلخص ـ شخصه ووقائع ح اته الذات ة ـ
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نصف قرن أو يزد من محاوﻻت النهوض واﻻنتكاسات حتى إذا جاءت الهزمة
في العام  1967قدم ش فداء للمنتصر ن بها ،فانصرف تب مرثاة اﻷمة حتى
وقعت يده ومعها قلمه الفص ح .
)أهﻼ ا سلمان! اتعرف ح ا ة الرسول الكرم محمد بن عبد ﷲ مع
الصحابي سلمان الفارسي؟  .أتعرف لماذا قره عد إ مانه وقال ف ه :سلمان منا
آل البيت  ،دعني أرو ها لك 000عندما حاصرت قرش الجاهل ة الرسول وصح ه
المؤمنين في يثرب )المدينة المنورة( بدا الموقف العس ر حرجاً للغا ة ،
فالمهاجمون ثرة والمدافعون قلة والسﻼح عزز  ،وتقدم سلمان من النبي المهموم
قول له :نا في فارس إذا حوصرنا خندقنا  ،قال النبي محمد :وما الخندقة ا
سلمان؟ قال سلمان :أن أمر رسـول ﷲ صلى ﷲ عل ه وسلم المسلمين أن حفر
ل قبره على ش ل طوق من حول المدينة  .وأخذ الرسول المعول فضرب وضرب

وهزم المشر ون وتم النصر لكلمة ﷲ(
المسلمون ف ان أول خندق في اﻹسﻼم ُ ،
.
في ل لقـاء تقر اً ـان أحمد الشقير ستهل حديثه معي ح ا ة الخندق،
وما نت أعرف وﻻ أظنه ان قﱠدر أنه سينتهي محاص اًر معزوﻻ ومحمﻼً أع اء

الهزمة ومشه اًر ه بتهمة دول ة عنوانها) :رمي اليهود في ال حر( .
م ار

مؤخ اًر  ،قادتنا الذ ر إلى

فون و)قصر الشقير ( على تفها ،أنه

حمي الثغور .
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الدار خرة  ،ل س الهجر وحده بل بتقصد اﻻيذاء فحين اجتاح

اﻻسرائيليون لبنـان في مثل هذه اﻷ ام من العام 1982ان بين أهدافهم منزل
الشقير .
أما أر ان "الق ادة الثورة "  ،التي اختطفت ال ار ة من أحمد الشقير ثم
س نه

رمته إلى النس ان منبوذاً ومداناً  ،فقد انتهت مسؤوليتها عن القصر الذ
عض )اﻻبـوات( منها وغادرته مشرع اﻷبواب للر ح والطاعون اﻹسرائيلي  ،مع
عض اﻵثار العس رة التي تكفل تدميره .

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

حرروا بيت المقدس أول مرة "الصحا ة
اﻻثر  ،و ين اﻷغوار حيث ينتظر الذين ّ
الجدد" المنتدبين لتحررها غداً .
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الصين والشقير ..
وت قى الذ ر

*

جميل بر ات
الوفاء ما تعلمون سيد اﻷخﻼق  .حين قرأت في جر دة )ال أر ( الغراء
عن قبول التعاز في سفارة الصين  .أكبر دولة في العالم من حيث المساحة

والس ان ،مناس ة وفاة رئ سها الكبير )دينغ شاو ينغ( فتذ رت في التو أن لهذه

علي حيث ان لي الشرف أن أكون ض فا عليها في شهر
اﻷمة العرقة واج اً ﱠ
آذار عام  1965عضـو في أول وفد لمنظمة التحرر الفلسطين ة مثل السلطتين

التنفيذ ة والتشرع ة برئاسة الزع م المناضل اﻷستاذ أحمد الشقير مؤسس المنظمة
وأول رئ س لها  ،وقد شاهدت أعظم استق ال رسمي وشعبي للوفد في
وشنغها ومدن صين ة أخر

ين

انت الهتافات فيها تدو مؤ دة لح الشعب العر ي

الفلسطيني المشروع في العودة من الشتات إلى وطنه وس ادته فوق أرضه وتأييداً
للشعوب العر ة في تحقي س ادتها ووحدتها  ،فاﻷمة الصين ة  ،ما انوا يهتفون
 ،صد قة وف ة لﻸمة العر ة م ن اﻻعتماد عليها في ل الظروف  ،ﻷن النضال
الطو ل ضد العبود ة واﻻضطهاد اﻻستعمارين ر اﻷمتين رطاً مح ماً  ،فوقع
أول ب ان رسمي اعترفت ف ه الصين منظمة التحرر الفلسطين ة  ،و هذا انت
* ال أر  ،عمان.1997/3/9 ،
-77-

أول دول أجنب ة في العالم خطت هذه الخطوة الح مة لمساندة شعب فلسطين
ﻻسترداد حقوقه المغتص ة  ،وﻻ تزال الصين وف ة لم ادئها  ،فإذا مات رئ س أعق ه
رئيـس فالم اد الثابتة في عرف الصينيين ﻻ تتغير .
ومن الصـ ــدف أن تأتي ذ ر وفاة الشـــقير يوم  26شـ ـ ا الحالي عد
يوم واحد من جنازة بير الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وزعيهما الراحل )دنغ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ينغ( الذ ح م
الصـ ــين ثمان ة عشـ ــر عاماً وجعل منها دولة مسـ ــتقلة بر تسـ ــير قدما لمنافسـ ــة
الدول الكبر في التنم ة فاﻻنسان أخو اﻻنسان أحب أم ره .

) ا أيها الناس إنا خلقناكم من ذ ر وأنثى وجعلناكم شعو اً وق ائل لتعارفوا

إن أكرم م عند ﷲ أتقاكم( صدق ﷲ العظ م .

وفي يوم ذ ر الشقير هذه اقتطف اﻷب ات التال ة من قصيدة اﻷستاذ

الشاعر هارون هاشم رشيد في رثاء )أبي مازن(:
وحجته ــا
إ ه خطيب فلسطـين ُ

من أ صفحاتك الغـراء انته ــل

وأنت عمر بـﻼد عمر غضبتـها

وعمر من صمدوا ومن بذل ـ ـوا

أه ذا  ،ه ذا تمض ــي وترتحل

والبيت مغتصـب والشـعب معتقـل

فعزاء ﻷمة الصين العرقة  ،بوفاة رئ سها الكبير الراحل  .وت قى الذ ر
عمان عد أن جيء ه من تونس
يوم زرت الشقير في مدينة الحسين الطب ة ّ
للعﻼج وهو صارع الموت و تكلم صعو ة الغة فقال :لنا وقفة لنا أحاديث لنا
ذ رات يف حال اﻷخ بر ات .
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ومهما قيل من ثناء في هذا الزع م المناضل  ،فإنه علم ارز من أعﻼم
الف ر العري الذ

دافع حماس منقطع النظير عن قضا ا اﻷمة العر ة في

المحافل الدول ة و ان يؤمـن إ مان ًا راسخاً أن خير العرب هو في تآخيهم ووحدتهم
 ،وه ذا ون الرجال .
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أنطون سعادة وأحمد الشقير ..
مقارنة على الخطو الحمراء

*

د .أن س صا غ
رجﻼن  ،قائدان  ،تجاو از في تارخنا النضالي الحديث الخطو الحمراء

وتقدما في طر الكفاح الوطني والقومي إلى ما وراء الحدود التي فرضتها القو

اﻷجنب ة والمحل ة على مسيرتنا العر ة .واختلف ل من القائدين عن اﻵخر في
الكثير من النواحي في الطب عة والظروف واﻷنجازات .حتى أن القار

ستغرب

أن نتحدث عنهما في مقال واحد  ،إﻻ أن رفضهما للواقع المشين ﻷمتهما
يبرر هذه المقارة الواحدة لهما معاً،
وتحمسهما لواجبهما في تغييره جامع مشترك ّ

خاصة أننا نحتفل غداً في اﻷول من آذار الذ ر الثالثة والتسعين لمولد أنطون
سعادة  ،مؤسس الحزب السور القومي اﻻجتماعي وزع مه )(1904-1949
و ان اﻷول من أمس في السادس والعشرن من ش ا الذ ر السا عةعشرة لوفاة

أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر الفلسطين ة ورئ س لجنتها التنفيذ ة )1908
ـ  . (1980و قدم الرجﻼن في سيرة ح اتهما ومسيرة نضالهما عبرة وقدوة لبني
* السفير ،بيروت.1997/2/28 ،
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جيلهما والجيل التالي ،وخاصة ﻷهل الس اسة وأصحاب المشارع والطروحات
الوطن ة لبناء غد أفضل ومجتمع أسلم صلحان أن

ونا بديلين ليومنا التع س

ومجتمعنا المهتر .
انت اﻷمة في مطلع الثﻼثينات حينما بدأ سعادة ينش عمل ا في الحقل
الس اسي  ،صرعة وحش مثلث الرؤوس :وحش اﻻستعمار الذ

سجن البﻼد

السورة معناها الواسع في قفص اﻻنتدابين البرطاني والفرنسي وحال دون

استقﻼل الك انات ووحدتها الس اس ة وفر ب عض أراضيها فسلب منها شرطها
الشمالي وسلمه لﻸتراك وعمل على سلب شرطها الجنو ي وتسل مه للصهيونيين
 .ووحش التف ك الداخلي وانقسام المجتمع على نفسه وتعدد الوﻻءات الﻼقوم ة
الطائف ة والمذهب ة والعرق ة واﻻقطاع ة واﻷسرة واﻹقل م ة  .ووحش ثالث سخر

النظام العام والح اة الس اس ة واﻻجتماع ة والثقاف ة واﻻقتصاد ة للع ة س اس ة
وحز ة تقليد ة اختار ﻻعبيها

من الق ادات المنحرفة والمتعاملة والضع فة

فعززت اﻻوضاع المترد ة والفساد و بت الحرات وخن الحقوق
والمستسلمة ّ ،
اﻹنسان ة الطب ع ة ٕواذ اء الفتن  .وه ذا انت السهام التي تدمي جسم اﻷمة من

أجنب ة ومحل ة  ،تنطل من جع ة واحدة وتسعى لغرض واحد هو منع نهضة
الشعب ووقوفه في وجه ذلك الوحش الثﻼثي الرؤوس .
رفض سعادة الواقع وثار عل ه فأسس حز ًا عقائد ا منظماً مناضﻼ  ،و ان

هو اﻷول من نوعه :حزب يتبنى عقيدة محددة وواضحة  ،و عمل في إطار
مؤسسي له قوانينه وأنظمته و شر أف اره و نشرها غير آ ه لق اررات المنع الرسم ة

)التي تضمنت محاكمات وأح اماً السجـن واﻻعتقال والنفي والحظر(  ،و ذلك
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ان الحزب السور القومي )السور القومي اﻻجتماعي في السنتين اﻻخيرتين
من ح اة سعادة( رائداً في الطرح العلمي الواضح والمر ز في تحد

القيود

والعراقيل،الح وم ة)اﻻجنب ة والمحل ة( والس اس ة واﻻجتماع ة التقليد ة والمفاه م

اﻻنقسام ة والتقس م ة الشائعة .
و انت فلسطين في مطلع الح اة الس اس ة ﻷحمد الشقير  ،أواخر
العشرنات وفي الثﻼثينات  ،تتعرض هي اﻷخر لوحش مثلث الرؤوس ،
اﻻستعمار ومخططاته وأدواته القمع ة ،والمؤامرة الصهيون ة التي سعت لسلب

فلسطين من شعبها وطرده واﻻستيﻼء على أرضه واقامة دولة يهود ة على ت ار ه
الوطني  ،والتخلف الداخلي الذ تجلى في اﻻنقسامات الس اس ة والتف ك الحزي
والشلل في التصد

للتآمر اﻻستعمار الصهيوني  ،وقد رفض الشقير هذا

الواقع  ،وخاض درب النضال  ،مشار اً في الصفوف الخلف ة ثم في الصفوف
اﻷولى ثم قائداً  ،أش ال مختلفة انت في البدء تا ة في الصحف ثم ترافعا في

المحاكم ثم تمثيﻼً لقض ة بلده ودفاعاً عنها في المحافل الدول ة  ،وأخي ار في إنشائه

الك ان الوطني الفلسطيني ممثﻼً في منظمة التحرر الفلسطين ة بإداراتها وأقسامها
وأجهزتها وم اتبها الس اس ة واﻹعﻼم ة والعس رة والثقاف ة والمال ة .

و ان لكل من الرجلين أس ا ه الموضوع ة في اخت ار الوعاء اﻷنسب،

حسب الظروف وطب عة الصراع مع العدو  ،لمقارعة الوحش  ،بتجاوز الخ
الفاصل بين ما هو مسموح ه وما هو ممنوع ،بجرأة واستمرارة وتضح ة .
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اختار سعادة الحزب العقائد

 ،ﻷن اﻷرض ة التي نش فوقها )لبنان

وسورة في الدرجة اﻷولى( انت ﻻتعرف إﻻ اﻷحزاب والتكتﻼت الطائف ة أو
الرؤ
التقليد ة أو المحل ة التي تخلو برامجها من ﱡ

عيدة النظر للمستقبل الوطني

 ،وﻷنه أر أن اكتشاف ماه ة اﻷمة  ،وتعرف شع ه عليها  ،ودعم اف اره ما

أوتي من علم و حث ومنط  ،والتر يز الشديد على وحدة ل من اﻷمة والمجتمع
 ،هو السبيل الذ

فل تحقي

اﻻستقﻼل واسترجاع الس ادة وتوحيد الك انات بل

هو يرمي أ ضا إلى ما هو أ عد من ذلك :وضع أسس اﻷمة الجديدة التي تحق

ذاتها ورسالتها وأصالتها عبر مفاه م وقواعد ومسلمات محددة حرص سعادة
علىال حث عنها والكتا ة فيها وشرحها وتفسيرها والدعوة لها طيلة ح اته .
أما الشقير فلم ن الظرف الذ نش ف ه سمح له أن ينظر في هو ة
اﻷمة و حدد طب عة المجتمع و سعى لبناء أج ال تلتزم مفاه م عقائد ة تتعارض
مع ال أر الشائع ) أمة سورة في وجه ف رة اﻷمة العر ة التي ان اﻹ مان بها
اسحاً و مجتمع علماني في وجه تراص المجتمع العري في فلسطين متحر ًار من

و اء الطائف ة والمذهب ة( بل ان عل ه أن تفي بتحديد معالم الدرب الذ يؤد

إلى حما ة الشعب الفلسطيني من الخطر اﻻست طاني الصهيوني المدعوم الرضى
اﻻستعمارين .
والحما ة
ْ
و انت الهو ة الوطن ة للشعب الفلسطيني  ،ضمن اﻹطار القومي العري

هي المسألة التي على الشقير وأ ة ق ادة فلسطين ة أن تعمـل علىالحفا عليها ،

عيداً عن دخول حل ة الصراعات العقائد ة أو الحز ة والس اس ة المحل ة  ،و ش ل

أخص عيدا عن التف ير انشاء حزب س اسي معين للحفا على هذه الهو ة )مع
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التذ ير أن ف رة إنشاء حزب قومي عري راودت الشقير في وقت من اﻷوقات
في النصف اﻷول من اﻷرعينات لكنه سرعا ما ان فأ وفضل السعي ﻹشراك
اﻻحزاب والقو الموجودة على الساحة في عمل جبهو ( .
وأكثر ما انت الحاجة إلى إح اء الهو ة الفلسطين ة والحفا عليها عد
تشتت الشعب الفلسطيني في أعقاب حرب  1948ولجوء أغلبيته إلى الدول العر ة
اﻷخر ) ٕوالى دول العالم المختلفة( و التالي نشوء مجتمعات شتات فلسطين ة
متعددة ﻻ يخشى من ق ام ت اينات في المفاه م والعادات والمشاعر الفلسطين ة
فحسب ٕوانما يخشى أكثر من ض اع الهو ة وض اع التراث واﻻنتماء واﻷصالة
الوطن ة معها  ،أ أن الخوف لم ن من مجرد نمو التعدد ة ﻷن التعدد ة ﻻ

طع اﻻنتماء الفلسطيني )ﻷرضه وتراثه
تكون ش اًر مطلقا بل ان الخوف من تق ّ
و لده( وتقطع عﻼقاته ببني شع ه المتفرقين والخاضعين لمؤثرات الزوال

واﻻنصهار ،اﻷمر الذ يهدد اﻹ مان ح تحرر الوطن والعودة إل ه .
إضطر أحمد الشقير  ،القومي العري ،أن ضع ص غة وطن ة ﻻ
تتعارض مع اﻻنتماء القومي العر ي للشعب الفلسطيني ولكنها في الوقت نفسه
تحمي هو تـه الوطنيـة أ تحمي حقه الفلسطيني المقدس التحرر والعودة و ناء

المجتمع السل م على أرضه اﻷصل ة  ،وحتى حق الشقير ذلك ان عل ه أن

يتجاوز الخ اﻷحمر الذ اشترك في وضعه اﻻستعمار والح ومات العر ة  .إذ

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

أ عد مما أراد اصحاب الجﻼلة والسمو والفخامة والس ادة من الملوك والرؤساء
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العرب ،وقام اتصاﻻت وجوﻻت وم احثات مع القو والتجمعات الفلسطين ة في
بﻼد الشتات العري انتهت بإعﻼنه إنشاء منظمة التحرر الفلسطين ة ممثﻼ للشعب
الفلسطيني في مؤتمر وطني تأس سي عقده في القدس )مايو ٕ (1964واذا لم ن
المجلس الوطني المذ ور الذ تبنى الميثاق الوطني ودستور المنظمة وأنظمتها
وه ليتها تحق قا لحلم استقﻼلي فإنه ان بﻼ شك الخطوة اﻷولى في طر تحقي

هذا الحلم  ،ما انبث عن المنظمة وتش ل من هيئات ٕوادارات وأجهزة عس رة
وس اس ة ومال ة وثقاف ة ٕواعﻼم ة .

وضع الشقير المسؤولين العرب أمام اﻷمر الواقع في مؤتمر القمة الثاني
في اﻹس ندرة )سبتمبر (1964وأطلعهم على قرار الشعب الفلسطيني ،بتش يل
انه الوطني و ان هذا هـو التجاوز الشقير اﻷول للخطو الحمر  ،ثم تﻼه

تجاوز ٍ
ثان رما

ان أكثر خطورة وجرأة حينما أعلم القائد الفلسطيني إخوانه من

الملوك والرؤساء المجتمعين في الخرطوم )أواخر اغسطس  (1967في أعقاب

هزمة حز ران  67رفضه الحازم لموافقتهم على قرار اﻻمم المتحدة رقم ، 242
أ اﻻعتراف اسرائيل والتعهد الحفا على أمنها مقابل انسحاب جيوشها من
عبر الشقير
اﻷراضي التي احتلتها في تلك الحـرب في أ ام خمسة فق  ،وقد ّ
عن معارضته للقرار العري الرسمي في الخرطوم ما عرف الﻼءات الثﻼث :
ﻻ صلح  ،ﻻ تفاوض  ،ﻻ اعتراف .
لم

ِ
ف الشقير أن دعا إلى الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني ،

ٕوانشاء ج ش التحرر الفلسطيني ،وعمل وسعى إلى إنشاء اﻷحﻼف العس رة
العر ة  ،ما دعـا إلى مقاومة الضغو اﻷمير ة ورفع سﻼح النف في وجهها
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)وما ان لهذا السﻼح من قوة آنذاك( بل أنه تج أر وخرج عن الوصا ة العر ة
الرسم ة على المنظمة ،وعلى شعب فلسطين من خﻼلها .ذلك له لم يرق ﻷهل

وتم لهم ذلك في أواخر ،1967
السلطة العرب و ان ﻻ بد لهم من إزاحة الرجلّ ،
أ عد عص ان فلسطين على اﻻستسﻼم العري و عد تحد الشقير المستمر
مدة خمسين شه ار تقر ا  ،لكن الرجل ان بي ار و ان متحد ا حتى في رضوخه

لﻼستقالة ،إذ قدم تا ه بهذا الشأن إلى الشعب الفلسطيني ومناضل ه وتجاهل
الملوك والرؤساء .
ومثل الشقير  ،ان ﻻبد من معاق ة أنطون سعادة .وقد أمهلته الظروف
س عة عشر عام ًا ﻹسقاطه ورما أطال في عمر وجوده الس اسي أنه قضى نصف
هذه الفترة منف ا في المهجر ،أقول إنه ان ﻻ بد للنظام السائد المحلي ،المرت

المشارع اﻷجنب ة المشبوهة ،من أن يؤدب الزع م و رتاح منه ﻷنه تج أر أوﻻ على
إنشاء حزب ٍ
معاد للت ار السائد الس اسي والعقائد واﻻجتماعي الرسمي والمحلي
)تعد نفوذ الحزب لبنان وسورة
 ،وﻷن الحزب نجح في استقطاب جماهير واسعة ّ
إلى فلسطين وشرق اﻷردن ٕوالى دول عر ة وأجنب ة أخر هاجر سورون إليها(
وفي يوم عودته إلى الوطن في مطلع آذار  1947استقبله جمهور حزي يزد

عدده على أرعين ألف محازب  ،وهوعدد لم تكن البﻼد تشهد مثله في ذلك الزمان
.
ورما ان هذا اﻻلتفاف الشعبي حول الحزب  ،إلى جانب خطأ سعادة
في الثورة على السلطة المحل ة في لبنان في حز ران  ، 1949اﻷمر الذ

دعا

السلطة إلى قمع الثورة المسلحة القوة والق ض على سعادة )في صفقه مر ة مع
-86-

الح م اﻻستبداد في دمش أنذاك(  ،والح م اﻹعدام وتنفيذه فو اًر في فجر الثامن

من تموز  . 49ومثل الشقير حينما اضطرته القو النافذة إلى اﻻستقالة فقد

تقبل سعادة الح م عد المحاكمة الصورة التي تسجل صفحة من الشجاعة والثقة
وراطة الجأش

براء  ،حتى أنه حﱠا الجنود المصطفين ﻹطﻼق النار عل ه

ورفض أن عصب إحد

عين ه  .و ينما أعدم سعادة صيف  49حيث استقبل

الفاتحين ر ع  ، 47دفن الشقير حسب وصيته في مقبرة أبي عبيدة الجراح
بجوار هذا الصحابي الكبير ,وسعد بن أبي وقاص ,وشرحبيل بن حسنة في غور
اﻷردن على عد ثﻼثة يلو مترات فق من أرض فلسطين .
ﻻ نهدف من هذ المقال إجراء مقارنة أو مفاضلة بين القائدين الكبيرن
سعادة والشقير  ،لكننا نشعر ضرورة اﻹشادة ب عض النواحي التي تميز ل
تصد ه للممنوع وخروجه على الطاعة وق ادة الشعب إلى
منهما عن زميلـه في ّ
جسدهما الرجﻼن وعمﻼ من أجل نشرها وتحق قها .
مثل وق م ّ
ان سعادة معلماً الدرجة اﻷولى  ،مف ار نظر اً حاول أن يجسد اف اره

و حققها من خﻼل عمل س اسي و نائي في آن  .أدرك ان تجاوز الخطو الحمر

ﻻ ون ال حث العلمي المجرد بل حتاج إلىعمل منظم ستنير بهذا ال حث .
وأدرك أن اﻷيديولوج ة فاشلة إذا لم تمارس س اس ا وثقاف ا  ،ما أن الممارسة

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

يخرق التقاليد والبنى والمفاه م السائدة حتى لو أد ذلك إلى هدم الجدران على
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نفسه وح اته  ،فال عث القومي ﻻ يتم المصالحة وﻻ قبل التسو ة وﻻ عترف
أنصاف الحلول .
ومثال على وصف سعادة المعلم تلك اﻷدب ات التي وضعها ونشرت
في ح اته أو عد وفاته  .إنها لها تب في شرح العقيدة ونشر الف ر ال ر  ،من
"نشوء اﻷمم"  ،الذ

ان أول دراسة علم ة عر ة في تكو ن اﻷمة )مهما نت

مقتنعا أومعارضاً للقوم ة السورة التي دعا الكتاب اليها( إلى تب "التعال م"
و"الرسائل" "والمحاضرات" التي م ن تشبيهها برسائل رسل المس ح في العهد
الجديد من اﻹنجيل في شرح أف ار المس ح وتعال مه  ،أ في وضع أسس فلسفة
اﻹ مان المس حي  .أ أن سعادة المؤمن اﻻعم )رما بتأثير مدرسة غو لز في
الحزب الناز الذ

تأثر سعادة ب عض أسالي ه وشعاراته ورموزه( حول اﻹعﻼم

إلى ت شير القض ة ودعوة للم اد الس اس ة واﻹصﻼح ة .
أما أحمد الشقير  ،على الطرف اﻵخر  ،ف ان رجل س اسة  .صح ح

أنه ان قانون اً ارعاً ) محام أوﻻً ثم مدافع قانوني عن الح الفلسطيني والحقوق
العر ة اﻻخر  ،ثم دستور ضع اﻷنظمة والقوانين لمؤسسات المنظمة والوحدة
العر ة المرجوة  ،و اتب في القانون رما ينفرد أنه العري الوحيد الذ

وضع

دراسة قانون ة حول الم اه اﻹقل م ة( ان أ ضاً ات اً وصحاف اً في فترة من الفترات
الم ـرة  ،اﻻ أن همه اﻷول وشاغله اﻷكبر ان س اس ا :يف صل شع ه
الفلسطيني إلى حقوقه الكاملة  .من هنا لم ي شر الرجل بدعوة عقائد ة ما ) الرغم

من إ مانه القومي العري الكامل( بل إنه لم ُعن ثي اًر ماه ة اﻷمة قدر ما عني
بتحقي إرادة اﻷمة وحمايتـها من المخاطر والمؤامرات .
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ونحن نمثل على ذلك سلسلة تب السيرة التي وضعها الشقير من بين
أكثر من خمسة عشر تا اً الفها في ح اته  .إنها مجموعة من المذ رات والذ رات
التي تسجل مسيرة الرجل الس اس ة الصرف ) عﻼقاته ومراسﻼته و وم اته وأعماله
ووقائع المؤتمرات والم احث ـات واﻻجتماعات واﻻتصاﻻت  ،وخلف اتها ونتائجها( ﻻ
تقدم لنا هذه الكتب الخمسة عشر التي نشرها في مد

عشر سنوات -1968

 1978معلومات غز رة وأول ة وموثوقة عن حق ة مهمة من تارخنا النضالي
الفلسطيني العري فحسب  ،بل هـي تع س صورة ذلك الرجل القائد على حق قته
وتكشف عن أغوار نفسه وتطلعاته ضمن حدود مصداق ة السيرة الذات ة عموماً ،

وهو التالي ﻻ ي شر في تا اته مثل سعادة بل سجل و ؤرخ عمﻼً س اس اً وطن اً

.

هناك أمور ثيرة تتشابـه أو تتعارض بين أنطون سعادة وأحمد الشقير

 ،إذ أن لكل منهما شخصيته ودوره وظروفه وأسلو ه المميز جداً عن اﻵخر  ،إﻻ

أنهما ي ق ان وُخلدان  ،علمين ارزن في ق ادة نضال ﻻ عترف الحدود والقيود
 ،و ون دوماً س اقاً إلى ما وراء الحدود وفوق القيود  ،ولعل أهم ما في سيرتهما
أنهما سقطا شهيدين و ق ان شاهدين على القائد اﻷقو من أعدائه وخصومه ،

واﻷقو من الموت .
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أحمد الشقير …
الرجل الذ حارب اسرائيل ح ًا وميت ًا

*

د .س ع ابو لبدة
تب الد تور أسعد عبد الرحمن مجددًا وقبل أعوام في ذ ر المرحوم

أحمد الشقير مبيناً عض فضائله ومع أننا نتف مع الد تور اسعد في معظم ما
ذ ر  ،إﻻ أننا نختلف معه في عض ما أورده ودعاه السلب ات يومذاك ومن
ضمن ذلك أن عدد السنوات التي اعتلى فيها الشقير مسرح العمل الوطني

الفلسطيني ان قليﻼ  ،في الستينات صعد وه

 ،ان معت از ب أر ه لدرجة أنه

أص ح ينـزع إلى الفرد ة  ،ما ان متم نا من لغته العر ة لدرجة أنه أص ح ينـزع
معها إلى اللفظ ة وتقييد يد ه ش اكها .
ولما ان الد تورأسعد يرد من الجيل الصاعد أن يتذ ر الشقير و نهج
نهجه فإنني أشعر أنه من الواجب تصح ح عض ما قاله  ،فل س صح حاً أن
عدد السنوات التي اعتلى فيها المرحوم أحمد الشقير المسرح الس اسي ان قليﻼ

 ،فقد انت فترة عمله الس اسي طو لة جداً  ،ان فترة ح اته لها تقر اً  .إذ انف

أرعين عاما في الح اة العر ة والدول ة ما قول أحد عناو ن ت ه  ،وقد امتدت
* المجد  ،عمان.1996/4/8 ،
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حق ة جهاده منذ أن ألقى خطا ه القومي في بيروت عام  1927في ذ ر الشهداء
العرب  ،وطرد من قبل اﻻستعمار الفرنسي في لبنان إلى أن انتقل إلى جوار ره
في عام  . 1980بل امتد نضاله الس اسي إلى ما عد وفاته إذ صدرله تا ه الق م
)خرافات يهود ة(  ،عد عام من انتقاله إلى الرفي اﻷعلى  ،ف ان بذلك الرجل

الذ حارب إسرائيل ّح اً وميتإ ،واذا أخذنا عين الحس ان اﻷثر الذ ستتر ه ت ه
وخط ه ومقاﻻته في قرائه  ،فإن نضاله الس اسي سي قى مستم اًر ما دام هناك عرب
ومسلمون .

لقد ساهم الشقير )رحمه ﷲ( محام في الدفاع عن المجاهدين أمام
المحاكم العس رة البرطان ة الهمج ة  ،وفي إعداد الوثائ والمذ رات لوضعها
أمام لجان التحقي  ،ما ساهم في توع ة أبناء أمته بخط ه ومقاﻻته ،وأسس
الم تب العري في الوﻻ ات المتحدة عام  1945ما ان أمينا عاما مساعداً
للجامعة العر ة ثم ممثﻼً لسورا في هيئة اﻷمم المتحدة  ،و عدها ممثﻼ للسعود ة
في الهيئة المذ ورة فصال وجال في خدمة فلسطين وقضا ا التحرر في العالم
الثالث  .وقد أص حت خط ه في هيئة اﻻمم  ،دفاعاً عن فلسطين والجزائر وغيرها

 ،مشهورة ومعروفه للقاصي والداني وعندما اختلفت السعود ة مع عبدالناصر

وأرادت من الشقير

اعت اره ممثلها أن ش و لﻸمم المتحدة استقال من منص ه

حس وطني سل م  ،ف أر أن تقد م الش و يتناقض مع
إذ ان يتمتع رحمه ﷲ ّ
المهمة التي نذر نفسه من أجلها وأنه بهذه الش و طعن حليف نضال ورفي
فاح و ذلك طو صفحة من استخدامه لمنابر الدول العر ة في اﻻمم المتحدة
من أجل القض ة الفلسطين ة ومصارعة اﻻستعمار أينما ان .
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أما من حيث تم نه من اللغة العر ة ونزوعه إلى اللفظ ة فهذا قول أواف
على الجزء اﻷول منه وأرفض الجزء الثاني  .ولم ن المرحوم متم نا من لغته
العر ة فحسب بل ومن اللغة اﻹنجليزة أ ضا  ،ما ان موسوعي الثقافة  ،يلم

ل صغيرة و بيرة  ،فقد سأله الصحفيون اﻷجانب ذات مرة عن القض ة

الفلسطين ة عد انفضاض جلسة لمجلس الجامعة العر ة ف ان يرد على ل منهم
ببيت من أحد مسرح ات ش سبير مما أثـار إعجابهم واحترامهم .
ومما يدل على عم ثقافته ومح م تف يره أنه في الستينات عندما حاولت
إسـرائيل أن تر ب موجة استقﻼل الدول اﻻفرق ة وتر بين اﻻستعمار واﻻضطهاد
والعرب  .ووقفت جولدا مائير على منبر اﻷمم المتحدة تقول مؤل ة الدول اﻹفرق ة

على العرب )لقد ان العرب تجار عبيد يخطفون اﻹفرقيين و ب عونهم(  ،فأوغرت
بذلك صدور اﻷفرقين وأججت مشاعرهم ضد العرب  .لم يجد العرب من مح طهم

إلى خليجهم فارس نزال خي اًر من الشقير  ،رجل المهمات الصع ة  ،وسيد القول

والكلمة ليرد على جولدا ماير و فهمها من هم تجار العبيد  .فقال لها من على
منبر اﻷمم المتحدة  .لقد وجدت اﻷمس في الموسوعة اليهود ة المنشورة من قبل
دار )دبل أ ( في مدينة نيو ورك في الصفحة ذا أن تجار العبيد في أفرق ا انوا
يهوداً  ،وهم عﻼن وفﻼن وفليـتان  ،فمن فمـك ا جولدا أدينك و شهادة شهود مـن
أهلـك  .و الحاو الشاطر أو الساحر الماهر مسح بهدوء مشاعر ال غض والكره
من قلوب اﻹفرقيين وأحل محلها مشاعر الحب والصداقة وغرس في نفوسهم أن
العرب رفاق نضال وشر اء فاح وأنهم مثلهم ضحا ا اﻻستعمار والعنصرة  ،وأن
إسرائيل ل ست إﻻ أداة استعمارة في يد مستعمر الطرفين فل حذروا منها وليبتعدوا
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عنها  ،إنها القفاز الجديد لﻺستعمار .
والشيء الشيء يذ ر فعندما ان الشقير

طرق أبواب الدول العر ة

ل قنعها الموافقة على فتح م اتب لمنظمة التحرر  ،جاء إلى الكو ت ودعا إلى
اجتماع شعبي حافل في ملعب ثانو ة الشو خ وهوملعب دولة ﻻ مدرسة فق و ان
اﻷخوة الفلسطينيون العاملون في الكو ت على الرغم من صﻼتهم الطي ة برجاﻻت
الدولة قد فشلوا في إقناعهم الموافقة على ذلك  .فزحف الفلسطينيون من مختلف

وصوب  ،وحضر الرسميون
حدب
أرجاء الكو ت وتقاطر العرب اﻵخرون من ل َ
ْ

الكو تيون وعندما جاء الشقير دخل الملعب س ارة م شوفة ومع أن المنصة
انت بجانب الطرف الذ

دخل منه إﻻ أنه طلب من السائ أن يدور س ارته

على جم ع اضﻼع الملعب و ان المرحوم يلوح للجماهير بيدين متشا تين فسرت
رعدة العزة والكرامة في قلوب محبـّ ه وخصومه و ان ذلك اليوم حقاً من أ ام العرب

فدوت جن ات الملعب التصفي الذ وصل في أطراف الدن ا  ،وعندما اعتلى
ّ .
الشقير المنصة تكلم بلغة عر ة ممتازة وقد ارتجل خطا ه  ،فلم يخن أو شت بل
ان ﻼمه سلساً عذ ا منسا ا متدفقا السيل العرم  ،فدخل ﻼمه اﻵذان بدون

استئذان واستقر في مجامع القلوب .

سمعت جار الكو تي قول لزميله لم أكن أعلم أن الفلسطينيين عرب
وقد
ُ
أقحاح الفطرة َ ،من في العالم العري ستط ع الكﻼم بلغة سل مه مبنى ومعنى
الشقير ؟ وممـا قاله المرحوم في خطا ه آنذاك ) .أيها الفلسطينيون في الكو ت

أنتم المهاجرون والكو تيون اﻷنصار(  ،وأمير الكو ت أمير المهاجرن واﻷنصار
 .فر الحاضر الماضي والدين الدن ا والتارخ الجغراف ا .
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في هذه العجالة ﻻ أستط ع أن أُوفي الرجل عض حقه  ،ما أنها ﻻتتسع
لتفنيد دعاو ناقد ه وخصومه  ،ولعل عذره في فرديته أنه لم قف أحد معه ,وأنه
ان حاول أن يلم شعث شع ه أوﻻً  ،ما ان عل ما ببواطن اﻷمور ميز اﻷسود

من اﻷب ض  ،ولذا ما هان وﻻ استكان حتى عد موته  .إذ رض في غور اﻷردن
صح ة أمين اﻷمة أبي عبيدة محرر بﻼدنا من الرومان ف أن المرحوم ستنهض

هممنا لنثب معهما على فلسطين فنعيد تحررها من الغاصبين .
لم ساوم الشقير أو يهادن في سبيل قض ة العرب والمسلمين  ،وقد
اختلف مع الجم ع من عبد الناصر إلى اسر  ،ذلك ان من أجل امته ووطنه
وحضارته  ،ﻻ طمعاً في حظوة او جاه أو سلطة بل اشتر اﻵخرة الدن ا  .رحم

ﷲ الشقير فقد ان رجﻼ يوم َع ّز الرجال  ،ان رجﻼ في أمة  ،وأمة في رجل
.
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ﻓي ذ ر أحمد الشقير

*

جميل بر ات
توفي أحمد الشقير عن اثنتين وس عين سنة يوم  26ش ا  1980عد

ح اة حافلة الكفاح المرر في سبيل فلسطين وقضا ا أمته العر ة والشعوب
المغلو ة على أمرها .
و ان لوفاته صداها في الوطن العري الكبـير وفي العالم  ،وامتثاﻻً لوصيته

 ،دفن بجوار ضرح الصحابي ال طل )أبو عبيدة الجراح( فاتح فلسطين ومحرر
بيت المقدس ولعله  ،ما ذ رت في تقد مي لكتا ه خرافات يهود ة الذ ط ع عد
وفاته سنة  ، 1981اختار أن يرقد على امتداد فلسطين في صح ة أمين اﻷمة

ليدعو اﻷمـة العر ة إلى استلهـام روح اﻷمانة والتحرر  ،واﻹقتداء سير الفاتحين

اﻷولين  .و هذا فإن أ ا مازن قد ظل عمل في سبيل القض ة المقدسة حتى في
اخت اره لمدفنه و قى في خدمتها عد مماته .
بدأ نضاله وهو طالب آمن م اد ء الثورة العر ة الكبر التي تن ر لها

* ال أر  ،عمان.1996/2/26 ،
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الحلفاء وعملوا على إح اطها وهي وحدة العرب بدولة عر ة واحدة موحدة .
وحيث أنه ﻻ منعة وﻻكرامة لﻸمة العر ة إﻻ بهذه الوحدة فقد عمل
الشقير من أجلها بهمة ودأب غير عابىء ما يلحقه من أذ في سبيلها فاعتقل
ونفي وشرد أ ام اﻻنتداب البرطاني لمواقفه الجرئة المشرفة عد أن صاحب
القض ة الفلسطين ة منذ بدايتهــا  ،و قول الشقــير في أحد مؤلفاته:
)لقدِ سرت في مو ب اﻷحداث جم عها و انت الوحدة العر ة شعارها وناضل

ذب  ،وأستشهد من أستشهد
فسجن َمن ُس ِجن ُ ،
وع ّذب َمن ُع ّ
جيلنا تحت لوائها ُ ،
و قي من هذا الجيل من قي وما ّبدلوا تبديﻼ  .وها نحن على الدرب بل أرجو أن

ن ون .

و انت ساحة الوحدة فلسطين أجمعها على مد

عشر سنوات متعاق ات.

شهدت أرضها طﻼئع الوحدة العر ة  .تقاتل السﻼح  ،من سنة  1930إلى
 1940وفي هذه الحق ة الماجدة توافد على فلسطين آﻻف من المجاهدين من ل

أقطار العرب ل حار وا تحت ار ة الوحدة سع اً وراء شعارنا في فلسطين "اﻻستقﻼل
في إطار الوحدة"( .

عد ارثة فلسطين سنة  1948مثﱠل الشقير سورا في هيئة اﻷمم المتحدة
وعمل أميناً عاماً مساعداً للجامعة العر ة حتى عام  1957وأص ح عدها وزر
دولة للمملكة العر ة السعود ة وممثّﻼ لها في هيئة اﻷمم المتحدة إلى عام 1962
و ان في هيئة اﻷمم خير مدافع عن قضا ا أمته العر ة في المشرق والمغرب ،
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وفي طل عتها قض ة فلسطين والجزائر .
وفي عام  1963شغل مقعد ممثل فلسطين لد

الجامعة العر ة وقام

اتصاﻻت م ثفة مع الح ومات العر ة والتجمعات الفلسطين ة في أماكن وجودها
إلى أن نجح بتأس س منظمة التحرر التي جسدت ان الشعب الفلسطيني وآماله
 ،ومما ورد في الميثاق:
)أن الوحدة العر ة وتحرر فلسطين هدفان متكامﻼن يهيىء الواحد منهما

تحقي اﻵخر  ،فالوحدة العر ة تؤد إلى تحرر فلسطين وتحرر فلسطين يؤد

إلى الوحدة العر ة  ،والعمل لهما سير جن اً إلى جنب ٕوان تحرر فلسطين هو
ٍ
وشعوب
واجب قومي تقع مسؤول اته املة على اﻷمة العر ة أسرها ح ومات
وفي طل عتها الشعب العري الفلسطيني( .
وﻻ أزال أذ ر حين صحبته إلى زارة الصين في شهر آذار عام  1965مع
وفد برئاسته مثل السلطتين التنفيذ ة والتشرع ة  ،حيث وقع أول ب ان مع رئ س

وزرائها )شو إن ﻻ ( اعترفت ف ه الصين منظمة التحرر و هذا انت أول دولة
أجنب ة ساندت شعب فلسطين رسم اً ﻻسترجاع حقوقه المشروعة وهذا عمل عظ م

أنجزته الصين في زمن الرئ س )ماو( .

وﻻ تزال خط ه اللغة اﻹنجليزة في عشرات اﻷلوف من الصينيين في ين

تطن في أذني ومنها قوله )فلسطين أرضنا نحن الشعب العري
وشنغها
ّ
الفلسطيني إنها جزء ﻻ يتج أز من أرض اﻷجداد الممتدة من المح إلى الخليج
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و ساطة إن فلسطين عر ة ما هي الصين صين ة  ،إن طب عتنا ﻼجئين تعني
أن قلو نا حزنة ولن عود لها انشراحها إﻻ إذا عدنا لبلدنا فلسطين وس ظل شعبنا
قاوم الظلم إلى أن تعود إل ه حقوقه و سترد أراض ه وحرته ﻷن قوة الشعب أقو
من مختلف اﻷسلحة التي اخترعها اﻹنسان( .
وفي أواخر عام  1967استقال الشقير في ظروف معينة نتيجة ﻷوضاع
فلسطين ة وعر ة في أعقاب قمة الخرطوم وع ف عدها على تا ة مذ راته

ٕواصدارها

تب

وضع

فيها

خﻼصة

تجاره

لما

أر

وسمع

وتحدث  ،منها الكتب التال ة ) :أرعون عاماً في الح اة العر ة والدول ة( ) ،حوار
ّ

وأسرار مع الملوك والرؤساء( ) ،فلسطين على منبر اﻷمم المتحدة( ) ،علم واحد

وعشرون نجمـة( ) ،دفاعاً عن فلسطين والجزائر( وغيرها من الكتب والدراسات

واﻷ حاث.

ولعل آخر رسالة تسلمتها منه بتارخ 1978/6/21حين ان ق م في القاهرة
اختتمها قوله:
هبت راح م غرا فا عث سﻼمنا إلى بيت المقدس فل س عنها سلوان
) ٕواذا ّ
وﻻ عزاء  ،فالخطب فيها جلل  ،وما أعظم قول رسولنا العظ م عنها " :إن الجنة

لتحن شوقا إلى بيت المقدس" ونحن في مثل هذا الشوق اللهم أبلغ أشواقنا الغا ة
ّ
والمنى( .
رحل الشقير و قيت آثاره  .ولم تهب راحي غرا منذ أُ ِسرت القدس وﷲ
المستعان  ..مختتما هذه الكلمات أب ات من قصيدة المناضل الشاعر هارون
هاشم رشيد في رثائه له:
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من أ صفحــاتك الغراء أنتهـ ُـل
إ ه خطيب فلسطين وحجته ــا
وعمر من صمـدوا فيـها ومن بذلوا
وأنت عمر بﻼد عمر غضبتـها
فنم قر ار فلسطـين لنـا أبـداً

مـا تحـب بنـا ت قـى وتكتمــل

الشقير

ما عرﻓته*..

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

مؤسسها في العام 1964م  .في زمن المد القومي  ،يوم انت القض ة الفلسطين ة
هي القض ة المر ز ة العر ة .
تذ رته عندما قرأت أن ندوة ستعقد في مؤسسة عبد الحميد شومان شارك
فيها السادة عبد المجيد شومان  ،د .محمد الف ار  ،إبراه م ر  ،وخير الدين أبو
الجبين عنوان :أحمد الشقير

ما عرفته .

في هذه المناس ة تذ رت الس اسي الفلسطيني الكبير الذ
* الدستور ،عمان.1996/2/26،
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رحل

وحملناه أكثر من قدرته وأكثر من
فنسيناه  ،عد ح اة حافلة انتهت صمت ُمر ّ ،
مسؤوليته  ،ف ان المشجب الذ علقنا عل ه فشل العمل العري ونتائج ل الهزائم
 .فظلمناه  ..وظل صامتا جند اً في سبيل فلسطين ما أعلن يوم ترك المنصب
ولم يترك المسؤول ة .

عرفته عـن قرب يوم وضـع الحجر اﻷول في قاعدة بناء منظمـة التحرر
اجتماع حاشد في صالة )المــبرة السعود ة( في حـي المزرعـة ببـيروت  ،تحضـي اًر
المفوه والمحامي
ﻻجتماع القدس اﻷول  ،ف ان له حضوره المميز  ،فهـو الخطيب ﱠ

القدير الذ قـدم قض ة فلسطين للعالم في المحـافل الدول ة ومنابر اﻷمم المتحدة
من خﻼل تواجده هناك  ،ف ان يختزن ل تفاصـيل القض ة الفلسطين ة في ذاكرته
 .عـرفته عـن قرب في حـوارات طو لة منزله في فـون .

يردد دائماً أن منظمة التحرر يجب أن تدار عقول الشيوخ وتتحرك
ف ان ّ

بدم الش اب  ،من أجل د مومتها وتحقي أهدافها ...
الشقير

ان زاهداً ﻻ سعى إلى سلطة  ،وﻻ طمع في منصب أوجاه أو

مال  ،وهو المقتدر صاحب الكفاءة والكفا ة  ..ترك منص ه رئ س لمنظمة

التحرر بهدوء دون نقاش أوضجيج أو مشاكسة .

اﻵن  ،وفي ذ راه نعترف  ،أننا نا نعرف أن أحمد الشقير

ان ضح ة

ﻷنه ﻻ يجيد اللعب على التناقضات والخﻼفات العر ة وس اسة المحاور التي
قضت على ل اﻷحﻼم الجميلة لﻸمة العر ة ...له الرحمة .
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لمة اﻓتتاح ة*..
ﻓي ندوة مؤسسة شومان مناس ة ذ ر أحمد الشقير
د .أسعد عبدالرحمن
ان المرحوم اﻷستاذ أحمد الشقير نسيج ًا فرداً تﻼقحت ف ه عوامل

متعددة أثرت وجدانه طفﻼً وعمقت ف ره رجﻼ  ،فقد أخذ عن والدته لغتها التر ة
ومن بيئتـه استمد اللغة والتراث العريين  ،وق ّضت له تنقﻼته بين لبنان وفلسطين
أن يُخصب رؤاه  ،وقد دفعته سنوات الحرمان اﻷولى ﻻ س ما عد وفاة والدته وهو

لم يزل في السا عة من عمره إلى خوض معر ة إث ات الذات  ،بخاصة عدما
* ندوة مؤسسة شومان ،عمان .1996/2/26،
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انتقل لﻺقامة في بيت والده وعانى هناك من محاولة التهم ش اﻷُسر من قبل

زوج أب ه  ،فوجد أن خير وسيلة لذلك أن ين ّب على الدرس واﻻجتهاد .فالتح
المدرسة وواظب على دروسه اندفاع شديد ،فأظهر تفوقاً بي ار ساهم في تحسين

وضعه داخل اﻷسرة  ،ومن ثم داخل مجتمع مدينة ع ا حيث أص ح أكثر اتصاﻻ
المدينة ومعرفة شؤونها.

وعلى أمواج ال حر المتوتر في ع ا تحّفزت روحه فبدأ موج التساؤل
تنف فلسطين .ف ل شيء حوله ينذر طوفان قادم
والقل حول ذلك الغ ش الذ
ﻻ محالة .وﻷنه مقت الح اد و ره الهوامش التي عانى منها في طفولته ،فقد

وجد نفسه قفز إلى خضم العمل الوطني دون تردد .فبدأ محاولة فهم ما يجر

أوﻻ ملتمساً ذلك من خﻼل المواظ ة على حضور مجالس والده وعمه التي انت
تضم نخ اً ضل عة في علوم الدين واﻷدب والشخص ات الف رة والوطن ة  ،ما

واظب على حضور الدروس في الجوامع.

انت خيول الحرة تر ض في صدره جامحة تطرق قفصه الصدر
ص اح مساء  ،فما أن يجد الشقير مد رح اً حتى سارع إلى إطﻼق تلك الخيول
 ،وهو ما حدث حين التح الجامعة اﻷمر ة في بيروت فأدهشته الجامعة
ان

تضج الحرة  ،فانضم إلى ناد "العروة الوثقى" الذ
ح اتها الداخل ة التي
ّ
عتبر آنذاك مجتمع الطﻼب من جم ع اﻻقطار  ،وأحس ف ه بروح اﻷمة العر ة

حسه الفطر
ووحدتها  .وهناك بدأ الشقير شارك في النشاطات الوطن ة مندفعاً ّ

 ،مما أثار السلطات الفرنس ة ضده فأ عدته عن لبنان في  1927/5/12وعاد إلى

ع ا.
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أحتدم ف ه اﻹصرار عد طرده من بيروت  ،فالتح

معهد الحقوق

الفلسطيني وأدار جردة )مرآة الشرق( المقدس ة  ،وقد ُفرضت عل ه اﻹقامة الجبرة

م ار اًر لكثرة نشاطاته  ،وفي العام  1948أص ح مستشا اًر للوفد السور في الجامعة
العر ة ثم عمل في اﻷمم المتحدة رئ ساً للوفد السور  ,ورئ سا للوفد السعود
,وساعد في الدفاع عن القضا ا العر ة في ذلك المحفل الدولي الهام  ،و قي في
هيئة اﻷمم المتحدة خمسة عشر عاماً.
رما دخل الح اة من الهامش فقي اًر محروماً عاني عقدة اﻷسرة التي لم

ستشعر دفئها لكن الشقير التأكيد أوجد ف ما عد أسرة أكبر .أسرة لكل الشعب
الفلسطيني الذ وجد نفسه عد ن ة عام  1948بﻼ أسرة حق ق ة تجمع أشتاته.
لقد ظل هذا اليتم الذ عاناه الشعب الفلسطيني هاجساً مؤرقاُ في نفس الشقير

 ،فآلى على نفسه أن ﻻ تهدأ حتى عيد لهذا الشعب هو ته المطاردة ل محاوﻻت

الطمس  ،سواء من قبل الصهيون ة أومن قبل عض اﻷنظمة العر ة  ،وقد بزغ
الفجر أخي اًر حين تكللت جهود سنوات مضن ة بذلها الشقير بإنشاء منظمة التحرر

الفلسطين ة  ،التي اعتبرت ح )الوطن المعنو للفلسطينيين( .وقد رأس الشقير
لجنتها التنفيذ ة و قي ذلك حتى استقال وتفرغ للكتا ة في .1967/12/24
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أحمد الشقير  ..ما عرﻓته

*

عبد المجيد شومان
ﻷنني أمضيت طفولتي والمراحل الم رة من ش ابي في الوﻻ ات المتحدة
اﻻمر ة  ،ولم أعد إلى فلسطين إﻻ في صيف عام  1936حيث وجدت أمامي
عدداً من المشاكل  ،أهمها اعتقال والد مع العديد من الوطنيين الفلسطينيين في
صرفند لمواقفهم الوطن ة ولمقاومتهم الغزو الصهيوني  ،واﻻستعمار البرطاني ،
والفراغ الذ

تر ه هـذا اﻻعتقال في إدارة البنك العري  ،لهذا لم تتح لي فرصة

معرفة المرحوم أحمد الشقير إﻻ في منتصف اﻷرعينات حيث ان لقائي اﻷول

*

ندوة مؤسسة شومان ،عمان ،

.1996/2/26
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معه في بيت والده في ع ا عندما قمت بزارة لهذه المدينة الحبي ة  ،التي ما تزال
آثارها تقف شموخ تنط
أحمد الجزار  ،الذ

عظمة هذه المدينة وعظمة تارخها وعظمة حاكمها

دحر نابليون بونابرت الذ

قاده عجزه عن قهر ع ا إلى

اﻻنسحاب من سورا أكملها  ،و دت ع ا في عهد الجزار أعظم مدن الساحل.
عندما قمت بإحد

الزارات لمدينة ع ا .زرت عدداً بي اًر من المعالم

منها جامع الجزار ومنزل العالم الجليل المرحوم أسعد الشقير  ،ف انت تلك البدا ة
 ،أما النها ة فقد امتدت ولم ِ
تنته إﻻ انتقال هذا المناضل الفلسطيني الصلب إلى
الرفي اﻷعلى بتارخ .1980/2/26
إن تلك المعرفة ،التي بدأت في ذلك اللقاء القصير  ،أخذت تتوث وأخذت

تت ح لي المجال للتعرف عن قرب على شخص ة هذا الوطني الفلسطيني والعري
الفذ الذ

امتطى صهوة النضال منذ نعومة اظفاره ولم يترجل إﻻ عندما قضى

نح ه راض ا مرض اً .لقد تميزت لقاءاتنا النقاش المطول حول مش لة أرضنا
وشعبنا .و نا نلتقي حول الح الفلسطيني في امل اﻷرض والتراب  ،و نا نلتقي

حول ال عد العري للقض ة الفلسطين ة  ،و نا نشترك دائما في اﻷلم الذ

عتصر

قلبينا على ما آل إل ه مصير أرضنا وشعبنا.
ولد الشقير في المنفى عيداً عن أرض فلسطين ومات عيداً عنها  ،و ين

وﻻدته ووفاته ان تارخاً حافﻼ الكفاح الشخصي لتحقي الحلم الذاتي والنضال
الس اسي ﻷجل الوطن الذ أحب  ،والذ مضى من أجله قبل أن يتحق حلمه
التحرر واﻻستقﻼل  ،لقد ولد في تبنين منفى والده من قبل السلطان عبد الحميد
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 ،وتعلم في ع ا والقدس  ،و سبب مواقفه المناهضة لﻼحتﻼل الفرنسي ُحرم من
اكمال دراسته في الجامعة اﻻمر ة  ،فعاد إلى القدس ثان ة ليدرس الحقوق ودفن
في غور اﻷردن  ،إلى جانب الصحابي الجليل المجاهد أبو عبيدة عامر بن
الجراح في الم ان اﻷقرب إلى أرض فلسطين ٕوالى ع ا الذات.
لقد بدأ نضاله الس اسي مع أستــاذه في المحامـاه المرحوم عوني عبد
عرفه على العديد من رجاﻻت الثورة السورة  ،أمثال ش ر
الهـاد  ،الذ
ّ
القوتلي وراض الصلح ونب ه العظمة  ،وعادل أرسﻼن  ،الذين انوا ع شون في
فلسطين واﻷردن  ،ﻻجئين س اسيين م عدين من د ارهم من قبل السلطات الفرنس ة
التي انت تحتل في ذلك الوقت سورا ولبنان.
لقد ان الشقير فلسطين ا قومي النزعة  ،وقد ع ﱠبر عن قوميته من خﻼل
ّ
ما ان طرحه من أف ار  ،ومن أبرز التعبيرات عن هذا التوجه القومي انتقاده
الشديد لميثاق الجامعة العر ة ﻷنه لم قم على أساس تحقي الوحدة العر ة ،
ولتر يزه على الدول العر ة والبﻼد العر ة بدﻻ من تر يزه على اﻷمة العر ة

والوطن العري.
أحمد الشقير  ،عدا عن ونه س اس اً ومناضﻼً فلسطين ا ووطني
ّ
مفوه  ،وقد أضافت الجرأة
المشاعر وقوم اً عر اً صم ماً  ،فهو محام ارع وخطيب ﱠ

التي يتمتع بها وأف اره المتقدمة معاني ﻷقواله أعجبت الكثيرن  ،لكن لم أخذ بها

من انوا في موقع المسؤول ة في ذلك التارخ  ،ف ان ما ان من ن ة وتشرد
وض اع ،ولم ستبينوا النصح إﻻ في ضحى الغد ما قال شاعرنا العري.
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لقد ان والد المرحوم عبد الحميد شومان من الناس الذين أعجبوا أحمد
الشقير  ،و ف ره و قدراته ووطنيته الصادقة ونضاله المتواصل في سبيل فلسطين
و ﻼغته وقدرته على ارتجال خط ه .ولكل ما ان يتمتع ه الشقير من قدرات ،
فقد تم انتخا ه عضوا في مجلس إدارة البنك العري خﻼل الفترة من  1954إلى
 1962ولﻸسف لم تستمر هذه العضو ة طو ﻼ ﻷنه ان ير في النضال الس اسي

الطر اﻷقصر إلى الوطن.
ومن المحطات ال ارزة في عﻼقتي مع المرحوم أحمد الشقير لقاؤنا في
فندق القدس انتر ونتننتال  ،وذلك في عام  ، 1964عندما اجتمعنا ونخ ة من
رجاﻻت فلسطين برعا ة جﻼلة الملك الحسين المعظم بهدف نقل النضال
الفلسطيني إلى مرحلة جديدة  ،ف ان إعﻼن ق ام منظمة التحرر الفلسطين ة التي
هي إحد إنجازات الشعب الفلسطيني  ،وقد تم انتخاب أحمد الشقير رئ ساً لها
 ،ما تم اخت ار رئ ساً للصندوق القومي الفلسطيني  ،ومن خﻼل رئاستي لهذا
الصندوق خﻼل الفترة ما بين  1964و 1969عملت مع المرحوم أحمد الشقير

عن قرب  ،اﻷمر الذ أتاح لي فرصة أوثـ للتعرف على شخص ة الشقير وف ره
القومي.
لقد نت معج اً مواقف أحمد الشقير النضال ة وتسام ه و عد نظره
ووضوح رؤ اه و عده عن المساومة  ،لكنه بهرني عندما قبل التخلي عن ق ادة

المنظمة في عام  1967لمناضل آخر شعر أنه قد يخدم القض ة الفلسطين ة أ ضا

بنفس الحماس  ،لكن هذا التخلي عن الق ادة لم يؤد إلى انعزاله ولم يثنه عن
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مواصلة العمل من موقع جديد لصالح القض ة الفلسطين ة والعر ة دونما غضاضة
همه اﻷول.
الهم الفلسطيني ّ
في النفس .لقد استمر حارب و قود ف ره وآرائه و قي ّ
لقد ان أحمد الشقير مثقفاً ومف اًر ومناضﻼً وخطي اً مفوها ومحام اً

ار اًز  ،وقد وظف جم ع هذه القدرات في خدمة وطنه وأمته واﻹنسان ة ولقد شهدت

منابر اﻻمم المتحدة ومنابر الجامعة العر ة والمنتد ات الس اس ة والف رة صوﻻت
أحمد الشقير وجوﻻته وعلو صوته في الدفاع عن الح الفلسطيني وعن الح
العري وعن الحر ة لكل الشعوب المستضعفة والمغلو ة على أمرها.
لقد عاصر الشقير مراحل النضال الفلسطيني الثﻼث  ،التي بدأت
النضال ضد الغزو الصهيوني في مراحله اﻷولى  ،ثم في مرحلة تعرف العالم

مأساة الشعب الفلسطيني وتشرده  ،وأخي اًر في تأس س منظمة التحرر الفلسطين ة

التي أخذت زمام النضال الفلسطيني المنظم .و ان في ل هذه المراحل النضال ة

واضح الهدف غير مساوم عليـه  ،ان هدفه تحرر فلسطين  ،ل فلسطين ،ولم
حد عن هذا السبيل طوال ح اته.
إن أهم ما ميز الدور الذ

لع ه أحمد الشقير في النضال الفلسطيني

هو إ قاء شعلة هذا النضال متقدة  ،خاصة عد الهزمة التيُ مني بها الشعب

الفلسطيني واﻷمة العر ة عام  ، 1948والتي أدت إلى تشتيت الجزء اﻷكبر من
هذا الشعب في مختلف قاع العالم  ،ﻻجئين مشردين

افحون من أجل لقمة

الع ش والمأو  ،وفي ظل هذا الض اع والتشرذم انطل صوت أحمد الشقير
قو اً يناد

ح الشعب الفلسطيني  ،في منابر اﻷمم المتحدة والجامعة العر ة ،
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وعندما وجد الوقت مناس اً لخل إطار منظم للنضال الفلسطيني بذل جهدا موفقاً

في تأس س منظمة التحرر الفلسطين ة التي قادت النضال الفلسطيني منذ ذلك
التارخ وحتى اليوم.
سخر الشقير قدراته المتميزة في القانون والمنط في الدفاع عن
لقد ّ
الح الفلسطيني وعن المناضلين الفلسطينيين أمام المحاكم البرطان ة  ،وقد أعطى

من جهوده اهتماماً خاصاً لقضا ا اﻷراضي  ،وتم ن من منع تسرب الكثير من
اﻷراضي العر ة لليهود الذين انوا ي حثون عن شرع ة لعدوانهم على الح
الفلسطيني وعلى الوطن الفلسطيني من خﻼل استمﻼك اﻷراضي.
ان الشقير مناضﻼً وس اس اً واضح الرؤ ة  ،فقد وازن بين النضال
الس اسي والعس ر والف ر  ،ولهذه الغا ة أقام  ،إلى جانب منظمـة التحرر ج ش

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

في مختلف أنشطة منظمة التحرر الفلسطين ة  ،الرغم من ت اين اﻻجتهادات مع
عضهم  ،طالما ان الهدف واحدًا.
وأنا أختم حديثي  ،ﻻ بد من اﻻعتراف أن الشقير

ان فلسطين ا وعر اً

أصيﻼً وس اس اً بي اًر وصاحب رؤ ة مستنيرة  ،وسي قى ذ ره عط اًر في وجدان
الشعب الفلسطيني والعري  ،وس ون له م ان واسع في سفر النضال الفلسطيني

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

ما عرﻓته

*

إبراه م ر إبراه م
يتعين لي أوﻻً أن أقول أن شيخ المحامين العرب هو اﻷستاذ أحمد

الشقير  ،ف عد أن أص ح مجا اًز في المحاماة ان يتبرع في الدفاع عن جم ع
الموقوفين والثوار بدون مقابل  ،وأنا ومن هم من جيلي  ،و عد جيلي  ،تعلمنا
الدفاع عن المناضلين الس اسيين بدون مقابل من مدرسة الشقير .

* ندوة مؤسسة شومان ،عمان.1996/2/26 ،
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قبيل حرب حز ران  1967انت العﻼقات متوترة جداً بين الح ومة

اﻷردن ة و ين منظمة التحرر الفلسطين ة  ،ولم تكن اللجنة التنفيذ ة للمنظمة في
حينه تضم أ ّ عضو من اﻷردن.
وعندما أجر الرئ س جمال عبد الناصر المصالحة بين جﻼلة الملك
حسين واﻷستاذ أحمد الشقير ،جاء اﻷستاذ أحمد الشقير عد انقطاع طو ل إلى
اﻷردن على متن الطائرة الملك ة مع جﻼلة الملك  ،و ان ذلك قبل نشوب الحرب
أ ام قليلة و انت جم ع الدﻻئل تشير إلى أنها واقعة ﻻ محالة.
أجر اﻻستاذ نمر المصر عضو اللجنة التنفيذ ة في حينه اتصاﻻت
مع عدد من شخص ات الضفة الغر ة طال اً إليهم اﻻنضمام إلى عضو ة اللجنة
التنفيذ ة معب ار في ذلك عن رغ ة اﻷستاذ أحمد الشقير وعن رغ ة اﻷستاذ نمر
الخاصة.
وفي أعقاب تلك اﻻتصاﻻت عقد اجتماع في بيت اﻷستاذ بهجت أبو

غر ة ضم أكثر من  15شخصـاً ل حث الموضوع منهم  :ابراه م ر  ،عبدالمجيد

شومان  ،داود الحسيني  ،إسح الدزدار ،حيى حمودة  ،عبد الخال

غمور،

صﻼح عنبتاو  ،بهجت ابو غر ة  ،وآخرن  ،و عد المداوﻻت اتف المجتمعون
على مايلي:
بناء على خطورة المرحلة واف المجتمعون على انضمام عدد منهم إلى
-1
ً
عضو ة اللجنة التنفيذ ة للمنظمة.
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 -2يجر اﻻتفاق مع اﻷستاذ الشقير على عدد من المسائل الهامة منها

تسم ة أعضاء اللجنة التنفيذ ة من اﻷردن الواجب ضمهم إلى اللجنة

التنفيذ ة.
وقد أختار المجتمعون اﻷشخاص التال ة اسماؤهم لﻼنضمام لعضو ة
اللجنة التنفيذ ة :اﻻساتذة حيى حمودة  ،عبد الخال

غمور  ،إسح الدزدار ،

بهجت أبوغر ة.
ولما عرضت وقائع اﻻجتماع وق ارراته على اﻷستاذ الشقير في اليوم
التالي واف

عليها بدون تردد  ،و عد يومين أوثﻼثة وقعت حرب الخامس من

حز ران.
و ما هو معروف فإن قمة الخرطوم انت أول قمة عر ة انعقدت عد
انتهاء حرب حز ران .ونظ اًر للخﻼفات الحادة جداً التي نشأت بين الرؤساء العرب

و ين اللجنة التنفيذ ة ممثلة برئ سها اﻷستاذ أحمد الشقير  ،أصدر وفد المنظمة

الب ان الذ أعلن ف ه انسحا ه من المؤتمر وهو الب ان التالي نصه:
ب ان وﻓد منظمة التحر ر الفلسـ ــطين ة حول انسـ ــحا ه من مؤتمر القمة العر ة
ﻓي الخرطوم :1967/9/1

)تعلن منظمة التحرر الفلسطين ة من هذا البلد العري المناضل

)السودان( إلى الشعب الفلسطيني واﻷمة العر ة  ،أنها قررت اﻻنسحاب من
مؤتمرالقمة العر ي المنعقد في الخرطوم وهي إذ تعلن ذلك ﻻ تستهدف التهجم
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على أحد او التنديد أحد ٕ ،وانما تفعل ذلك بروح أخو ة عر ة و ل تقدير واحترام

ٕ ،وان الدافع الوحيد ﻹعﻼن هذا اﻻنسحاب هو إطﻼع الشعب الفلسطيني واﻷمة
العر ة علــى حـقـ قة موقـف المنظمـة من ناح ة قوم ة  ،خاصة وأن القض ة
الفلسطين ة هي أمانة غال ة وتقضي هذه اﻷمانة واجب مقدس أن ون الشعب

الفلسطيني واﻷمة العر ة على علم الحقائ الواضحة والظروف الموضوع ة ،
وﻻ

ترد

في

المنظمة

هذه

المرحلة

الذات  ،أن تكشف عن جم ع اﻷس اب التي دعت إلى هذا الموقف حتى ﻻ تزداد

القض ة الفلسطين ة خط اًر على خطر ٕ ،وانما تقتصر المنظمة في ب ان السبب
الرئ سي الذ تسمح الظروف بإعﻼنه  ،ذلك السبب في مجمله أن منظمة التحرر

الفلسطين ة قد عرضت على المؤتمر مذ رة تتضمن ستة م اد ء أساس ة يجب
أن يرتكزعليها أ

حل للقض ة الفلسطين ة ،وخصصت المذ رة التحديد أنه ﻻ

ح ﻷ ة دولة عر ة أن تنفرد قبول أ حل للقض ة الفلسطين ة ،مؤ دة بذلك أن

القض ة الفلسطين ة هي قض ة عر ة مصيرة وﻻ يجوز أن تقبل فيها أ

حلول

س اس ة إﻻ إذا اتفقت عليها الدول العر ة في اجتماع امل مسؤول تشترك ف ه
منظمة التحرر الفلسطين ة.
في الجلسة اﻷخيرة المقفلة التي عقدها مؤتمر القمة شرح وفد المنظمة

)برئاسة اﻷستاذ الشقير ( صورة واف ة وجهة نظره في

ف ة معالجة القض ة

الفلسطين ة على الصعيد العري والدولي  ،غير أن مؤتمر القمة لم يواف على
مقترحات المنظمة  ،ونظ اًر ﻷن وفد المنظمة ير أن موقف مؤتمر القمة هذا

أص ح يواجه مسؤول ة خطيرة ﻻ تستط ع المنظمة أن تشارك في تحملها  ،لم ير
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وفد المنظمة أمامه بديﻼ إﻻ اﻻنسحاب من المؤتمر اعﻼنا منه عن عدم الموافقة
على ما انتهى إل ه المؤتمر النس ة إلى قض ة فلسطين.
و قى عد ذلك على المنظمة أن تتصل مختلف الوسائل بجماهير الشعب
الفلسطيني والقو الوطن ة في اﻷمة العر ة لتحديد معالم المسيرة المقبلة التي
يتعين على منظمة التحرر الفلسطين ة أن تقوم فيها على ضوء ظروف المحنة
المر رة التي نزلت الوطن العري في فلسطين ٕ ،وان وفد منظمة التحرر الفلسطين ة

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

أخو ة رمة(.
و رغم انسحاب وفد المنظمة فان الموقف الذ عبرت عنه اللجنة التنفيذ ة
جعل المؤتمر ستجيب لجانب من مقترحات المنظمة التي أص حت تعرف
بـ"ﻻءات" قمة الخرطوم.
وف ما عد وعندما اشتد الخﻼف حول أسلوب العمل ف ما بين اﻷستاذ أحمد
الشقير من جهة  ،وفر

من أعضاء اللجنة التنفيذ ة من جهة ثان ة  ،الذ

يتكون مـن اﻷعضاء السادة عبد الخال

غمور  ،بهجت أبو غر ة  ،أسامة النقيب

 ،حيى حمودة  ،وج ه المدني  ،نمر المصر  ،يوسف عبدالرح م  ،قدم اﻷستاذ
أحمد الشقير استقالته إلى الشعب الفلسطيني ما هو واضح من تاب اﻻستقالة
الموجه منه إلى اللجنة التنفيذ ة وهي اﻻستقالة التالي نصها والتي أذاعها اﻷستاذ

الشقير من إذاعة صوت فلسطين في القاهرة.
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الموجه إلى اللجنة التنفيذ ة لمنظمة التحر ر
تاب استقالة السيد أحمد الشقير
ّ

الفلسطين ة :1967/12/24

)إخواني أعضاء اللجنة التنفيذ ة:
قدم استقالتي إلى الشعب الفلسطيني  ،الشعب اﻷسير الشرد المهاجر
أّ

قدم استقالتي ذلك إلى الفدائيين اﻷ طال الذين يخوضون في هذه
الطرد  ،وأ ّ
اﻷ ام غمرات النضال على أرض الوطن الحبيب  ،وابتهل إلى ﷲ العلي القدير

أن حف شعب فلسطين و حف قضيته  ،وأن صون نضاله و صون منظمته ،
وعهد لمن أتي عد

أن أكون له سنداً وعضداً  ،أضع بين يد ه ل تجرتي

وطاقتي  ،في طاعة الجند بين يد القائد  ،فتلك سيرة سيـدنا خالد  ،قاتل قائداً
وقاتل جند اً  .والحمد

أوﻻ وآخرا(.

لقد ان اﻷستاذ أحمد الشقير عمﻼقا في ميدان المحاماة و ان أ ضاً

عمﻼقا في ميدان الس اسة للدفاع عن قض ة الشعب العري الفلسطيني وعن

قضا ا العديد من اﻷقطار العر ة عندما ان ممثﻼً لسورا والسعود ة في مؤسسات
هيئة اﻷمم المتحدة.

ومن هنا فإن اﻷستاذ الشقير يتمتع حب عمي

في نفوس أبناء اﻷقطار

العر ة في الشمال اﻹفرقي التي دافع دفاعاً عن فا في سبيل تحررها من نير
اﻻستعمار وحصولها على اﻻستقﻼل التام.
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و النظر لم انة اﻷستاذ الشقير في نفوس أبناء اﻷمة العر ة من اﻷج ال
التي انت تتا ع مواقفـه في أثنـاء ح اته  ،فإنـه لد وفاتـه بتارخ 1980/2/26
وعلى امتداد فترة طو لة عد ذلك استمرت اﻹشادة مواقف اﻷستاذ الشقير وأعماله
 ،سواء من خﻼل ما ألقي في حفﻼت التأبين من لمات  ،أو ما نشر في

تحدث فيها أصدقاؤه ورفاقه عن مناق ه
الصحف والمجﻼت العر ة من مقاﻻت ّ
وسيرته المهن ة والنضال ة.

وهنا يجب أن قال أنه عود الفضل إلى أسرة اﻷستاذ أحمد الشقير ،
وعلى وجه الخصوص ابنه اﻷستاذ إ اد الشقير  ،اﻻهتمام سيرته وأعماله
ومؤلفاته  ،ما ظهر ذلك مما صدر ونشر ووزع من مؤلفات تسجل سيرة اﻷستاذ
أحمد الشقير وخصوصا ف ما يتعل

الدفاع عن القض ة الفلسطين ة وف ما يتعل

أ ضا ثير من قضا ا اﻷقطار العر ة التي لم تكن قد استكملت استقﻼلها عد.
و ستط ع اﻹنسان أن شير اﻹضافة لما تقدم إلى ما هو مدون في
الموسوعة الفلسطين ة لعام  1984عن اﻷستاذ أحمد الشقير .
وما أرغب في اﻻستشهاد ه في هذا المقام ما ورد في رثاء اﻷستاذ ناصر
الدين النشاشيبـي المنشور في جردة اﻷن اء بتارخ 1980/2/29
قول اﻷستاذ ناصر الدين النشاشيبـي:
)رأيت أحمد الشقير يدلي شهادته أمام لجنة التحقي اﻻن لوأمير ة في

أوائل عام  1946اسم الم تب العر ي وسمعت رئ س اللجنة البرطاني السير
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جون فلنجتون سأله عصب ة ظـاهرة :أﻻ تعتقد أن دخول قوات الحلفاء إلى المشرق
العري في الحرب العالم ة اﻷولى ـانت عمل ة تحرر للعرب؟ وس ت الشقير
ولم يجب  ،وعاد رئ س اللجنة رر السؤال ولكن أحمد الشقير لم يجب  ،وعندما
أطل اﻹن ليز سؤاله للمرة الثالثة ارتفع صوت أحمد الشقير للرد قائﻼ في

عصب ة ثائرة ) :ان دخولكم لبﻼدنا سب اً في تجزئتها وهدمها وتخربها وتقس مها

ﻻ لتحررها وﻻ لخدمة شعبها !(.

وعندما سأله العضو اﻵخر في اللجنة  :يف صف وجود قوات الحلفاء

في المشرق العري خﻼل الحرب العالم ة الثان ة لحما ة العرب ضد النازة،

أجابهم) :قواتكم لم تأت لحمايتنا ٕوانما جاءت لحما ة اليهود وحما ة طرق
مواصﻼتكم إلى الهند!(.
ورأيت أحمد الشقير يخطب في اﻷمم المتحدة بنيو ورك ورأيته شير إلى

غولدا مائير التي انت تحتل مقعد إسرائيل في الجمع ة العموم ة و سخر منها

قائﻼ ) :هذه السيدة التي ولدت في روس ا وتزوجت في أمير ا وعاشت في بولون ا
ثم استقرت في بلد قد جاءت إل م من تل أبيب لكي تفسر لكم اﻵن لماذا و يف
وأ ح

حتل الغرب أرض صاحب الح و يف و أ ح

طرد اليهود العرب

من بﻼدهم  ،قولوا لهذه السيدة أن تعود إلى أمير ا أو بولون ا أو روس ا حيث
ع ش أهلها وأن تترك أهلي عودون إلى بلدهم أح اررا(.

لقد عرفه جم ع مندو ي اﻷمم المتحدة وأحبوه واحترموه وقال لي مداع اً

عندما التقينا في بيروت عام  1954عد عودته من حضور إحد دورات الجمع ة
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العموم ة :لقد ألقيت خطبتي ذات مرة فالتف مندو و الدول حولي يهنئوني  ،انت
خط ة عامـرة ملته ة ق ة خطبي في الجمع ة العموم ة  ،و ان بين الوفود التي
اشتهر ببﻼغته وسحره
التفت حـولي المسيوف شنس ي مندوب السوفييت الذ
ُ
وقدرته على الخطا ة  ،وقال أحد السفراء العرب للسيد ف شنس ي  ،وهو شير
نحو  ،هذا أحمد الشقير يـا سيد

هو النس ة الينا "ف شنس ي العرب"واجابهم

ف شنس ي السوفييتي ضاح ـا ولماذا ﻻتقولون أن ف شنس ي هو "شقير
الروس"؟!(.

وعن الكذ ة التي اختلقتها اﻷوسا الصهيون ة ومؤّدوها ونسبوها إلى
اﻷستاذ أحمد الشقير أنه قال يجب أن قذف اليهود إلى ال حر  ،قول اﻷستاذ
ناصر الدين النشاشيـبـي مايلي:
)وقلت له ذات يوم أساله:
 هل حّقاً ا أخي أحمد أنك قلت في أوائل حز ران عام  1967أنك تردأن تقذف اليهود إلى ال حر وأن سمك ال حر اﻻب ض ينتظر فارغ الصبر
لكي تدق ساعة الحرب ف ش ع السمك و أكل ما شتهي من جثث اليهود؟
قال الشقير .:
) شهد ﷲ أنها ذ ة من أكاذيب إسرائيل وأنـا أتحد أ شخص أو دولة

أو إذاعة أو صح فة قادرة أن تثبت لي مثل هذا السخف صوتي أو على لساني

 ،الصهيون ة ا صد قي تع ش على بث أسطورة س اس ة ونفس ة معينة تصورهـا
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أنها هي وحدهـا الضح ة المهددة الفناء على يد المتطرفين العرب ،هذه اﻷسطورة
تضمن لليهود تدف المال العالمي على خزائن إسرائيل واستمرار الحما ة اﻷمير ة
لس اسة اسرائيل ،ولست غب اً لكي أطل مثل هذا القول,ولكن اليهود ماهرن في
فنون الدعا ة واختﻼق اﻷقاو ل ،لقد وضعوا مثل هذا الكﻼم على لساني ونشروه
في العالم بينما أنا منه براء ،حاولت أن أنفي فلم ستمع لي أحد ،أصدرت ب اناتي

المتعددة فلم ينشرها أحد ،وقد زاد من ألمي وحسرتي أن معظم أهلي ٕواخواني من

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

وفي هذا الخصـ ـ ـ ـ ــوص قول اﻷسـ ـ ـ ـ ــتاذ محمد حسـ ـ ـ ـ ــنين ه ل في حديث
الم ادرة عن الكذ ة الصهيون ة إ اها مايلي :
)ولعلي استطرد هنا إلى روا ة القصة الحق ق ة لهذا الشعار الذ ألص

افتراء الحر ة القوم ة العر ة ففي ذات يوم من سنة  1966ان الرئ س بروز
تيتو يتحدث مع جمال عبد الناصر عن المش لة الفلسطينـ ة وقال الرئ س تيتو

شعار شعار القاء
في إخـﻼص صديـ  ،إن قضيتكم ﻻ ساعدها أن تطلقوا
اً

اليهود في ال حر.

وقال جمال عبد الناصر :إنني لم استعمل هذا الشعار في ح اتي  ،وانا
لست متحمساً له.
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وقال تيتو في دهشة :الغرب أنني نت أظنك صاحب هذا الشعار.
واتذ ر أنني حضرت هذا الحوار بين اﻻثنين وأتذ ر أن جمال عبدالناصر عد
لقائه الرئ س تيتو طلب إجراء تحقي في أصل هذا الشعار ومصدره.وجر تحقي
واسع النطاق شار ت ف ه في ذلك الوقت ل أجهزة رئاسة الجمهورة ووزراء

اﻹرشاد القومي في مصر ووزراء الخارج ة  ،وأسفر التحقي

عن أن مصــرا

مسؤوﻻ أو غير مسؤول لم طل ـ هذا الشعار .بل إن أحداً من المسؤولين العرب

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

قرار التقس م.فقد توجه إل ه صحفي برطاني سؤال عن السبــب الذ

يدعوه إلى

معارضة قرار تقس م فلسطين  ،وعما م ن أن فعــله المهاجرون اليهود القادمون
البواخر من أورا إلى فلسطين .و ان رد عبـد الرحمن عزام هو قــوله) :لقد جــاءوا

ال حر و ستطيــعوا أن عودوا منــه إلى حيث جاءوا( .وهو معــنى يختلف ثي ار

عن معنى إلقاء اليهود في ال حـر .وأتـذ ر أن نتيجــة التحقي ارسلت إلى الرئ س
تيتو في يوغسﻼف ا .واتذ ر أ ضا أنني رو ــت القصة ف ما عد لعدد من اﻷصدقاء
البرطانيين  ،و ينهم الوزر الساب

رستوفر مايهيو  ،وسألني رستوفر مايهيو

عما إذا نت متأكداً مما أقوله ،وه ذا تب رستوفر ما يهيو مقاﻻ أعلن ف ه عن

استعداده لتقد م خمسة آﻻف جن ه استرليني ﻷ

شخص ستط ع نس ة شعار

إلقاء اليهود في ال حر إلى مسئول مصر أو عري  ،و ادر أحد الصحفيين

اﻹسرائيليين العاملين في لندن إلى رفع قض ة على رستوفر مايهيو طال ه
الخمسة اﻻف جن ه  ،وطال ه رستوفر مايهيو أمام المح مة أن قدم أدلة على
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نس ة تصرح إلى أحد من العرب المسئولين وعجز الصحفي اﻹسرائيلي ،وح مت
مح مة برطان ة برفض الدعو (.
أما ٕوان الحديث يدور عن اﻷكاذيب الصهيون ة ،فإن الكذ ة الكبر هو

ما زعمته اﻷوسا الصهيون ة من أن الﻼجئين الفلسطينيين غادروا مدنهم وقراهم
في حرب سنة  1948-1947طلب من ق ادتهم الفلسطين ة تارة و طلب من
الح ومات العر ة تارة أخر إلى آخر ما ورد في مسلسل أكاذيب الصهاينة.
ولكن أص حت اﻵن ل هذه اﻷكاذيب مفضوحة  ،وثبت ش ل قاطع من
المستندات اﻹسرائيل ة الرسم ة التي رفعت عنها السرة أن القوات العس رة

اﻻسرائيل ة هي التي قامت عمل ة الطرد تنفيذاً ﻷوامر قادة الوحدات العس رة في

الميدان  ،ومنهم الضا

اسح رابين الذ أص ح ف ما عد رئ س وزراء إسرائيل

 ،وذلك تنفيذا ﻷوامـر بن غورون الذ

ان رئ س وزراء اسرائيل في ذلك الوقت.

شف عن ذلك تاب )طرد الفلسطينـيين( تأليف نور الدين مصالحة
الصـادر في سنة  1992عن مؤسسة الدراسات الفلسطين ة.
وما يهم في هذا الخصوص و دمغ ح ام إسرائيل وقادتها العس رين

بخرق ل القوانين واﻷعراف الدول ة واﻹنسان ة  ،هو ما ورد في تاب:

The Palestinian Catastrophe
The 1948 Expulsion of a People from their Homeland
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تأليف:

MICHAEL PALUMBO

وفي هذا الكتاب الموثﱠ يرو المؤلف الحقائ عن ن ة الشعب العري

الفلسطيني  ،يف طرده الصهاينة من مدنه وقراه تنفيذا لخطة بن غورون طرد
العرب والحلول محلهم.
ضاف إلى جم ع ما تقدم فإن المؤلف

شف من واقع المستندات

والشهادات سفالة وحقارة العديد من العس رين اﻻسرائيليين في اﻻعتداء على

العرض  ،الذ تمثل في ممارسة جرائم اغتصاب النساء والفت ات في أثناء عمل ات
احتﻼل المدن والقر الفلسطين ة.
أن ﻻ اﻷستاذ الشقير وﻻ القائد الخالد

إذن قرر واقع الحالة الموثّ
الرئ س جمال عبد الناصر له عﻼقة الكذ ة الصهيون ة عن )قذف اليهود في

ال حر( ٕوانما القادة الصهاينة الس اسيون والعس ر ون من مستو بن غورون

ٕوا غال آلون ٕواسح رابين هم الذين طردوا الفلسطينيين العرب من مدنهم وقراهم
 ،وهدموا في حينه القر العر ة المهجورة ﻻست عاد إم ان ة عودة أصحابها إليها
عد أن نهبوها من اﻷثاث ما سب ونهبوا أثاث المنازل المهجورة في المدن.
إني أنهي حديثي بهذا القول  ،وقضا ا الﻼجئين والنازحين تُ حث في هذه

اﻷ ام  ،أتمنى على الجهة المفاوضة أن تشتر الكتاب المذ ور.
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ﻓي الذ ر السادسة عشرة
لوﻓاة المجاهد أحمد الشقير
* ندوة مؤسسة شومان ،عمان .1996/2/26 ،
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*

خير الدين أبوالجبين
أيها اﻷخوة واﻷخوات:
السﻼم عل م ورحمة ﷲ و عد ،
فش اًر لمؤسسة شومان الثقاف ة على م ادرتها الكرمة بإح اء ذ ر

المجاهد أحمد الشقير  ،مؤسس منظمة التحرر الفلسطين ة  ،وسأحاول في

الدقائ القليلة المخصصة لي أن أشير إلى عض إنجازات هذا ال طل وشمائله
الحلوة التي لمستها خﻼل عﻼقتي الشخص ة ه.
نت في فجر شـ ـ ـ ابي أسـ ـ ــمع الكثيرعن الش ـ ــقير  ،رجﻼلمواقف الوطن ة

والخطيب والمحامي المبدع  ،ولكن معرفتي الش ـ ــخصـ ـ ـ ة ه بدأت في ش ـ ــهر أ ار
عام  1945في ملعب ال صــة ب افا  ،عروس فلســطين  ،عندما شــارك في احتفال
منظـ ـ ـ ـ ــمة النجـ ـ ـ ـ ــادة الفلسطي ـ ـ ـ ـ ـن ة بتأس سها حيث قدمته للجمهور الكبير  ،وارتجل
شعبنا ودعا إلى التنظ م

خط ة ه ّزت المشاعر ب ﱠين فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المخاطر التي تحي
واﻹعداد الس ـ ـ ـ ــل م ووحدة الص ـ ـ ـ ــفوف لمواجـ ـ ـ ـ ـهتها .وفي ذلك اﻻحتفال أعجبت ل
اﻹعجاب الشـقير و أريت ف ه الزع م الوطني الواعي والخطيب المفوه البل غ.

و عد الن ة سنوات وفي آذار  ، 1964حضر الشقير إلى الكو ت داع ا
للك ان الفلسطيني ضمن جولة عر ة له لهذا الغرض  ،وقد أجر عدة لقاءات

-124-

واشتر ت مع أعضاء اللجنة التي انتخبها الفلسطينيون في الكو ت في مناقشته
في مضمون الك ان الفلسطيني.

وفي المهرجان الخطابي الذ أق م في ملعب ثانو ة الشو خ آنذاك قدمت
الشقير إلى الجماهير الكو ت ة والفلسطين ة فتحدث عن الك ان ح اررة و ان
موضع تقدير ٕواعجاب ل من سمعه.
وفي المؤتمر الفلسطيني اﻷول القدس ازداد احتكاكي الشقير ،

وخصوصاً في لجنة الميثاق التي نت عضواً فيها والتي بذل الشقير فيها ل

جهد ﻹقرار مشروع الميثاق القومي الفلسطيني الذ قدمه للمؤتمر  ،ورأيت أثناء
النقاش م ان الشقير معت اًز فلسطينيته مؤمناً عرو ته مؤ داً على ال عد
اﻹسﻼمي للقض ة ومص ًار على إبراز )أن استرداد فلسطين ﻻ يتم إﻻ القوة

العس رة( و ان محاو اًر ارعا ل قاً مدر اً لحساس ة أمور ثيرة في الساحة عارفاً
الصعو ات والمعوقات التي تقف أمام إبراز الك ان الفلسطيني وه ذا نجح في
إقرار الميثاق وأعلن المؤتمر ق ام منظمة التحرر الفلسطين ة.
و عد اخت ار مدي ار لم تب المنظمة في الكو ت رافقت الشقير في زاراته

لﻸمير ولمست في تلك الزارات مد تقدير واحترام اﻷمير والمسؤولين له لدفاعه
المجيد عن القضا ا العر ة في اﻷمم المتحدة  ،ما لمست قدرة الشقير الفائقة
على الحوار حيث تم ن آنذاك من إقناع اﻷمير الشيخ عبد ﷲ السالم فرض

ضر ة التحرر على الفلسطينيين في الكو ت ما أقنعه فتح معس ر في الكو ت
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لتدرب الفلسطينيين على السﻼح وتم فعﻼ عد ذلك تدرب المئات منهم بإشراف
ضا

و تيين.
وأعجبت بجرأة الشقير في المجلس الوطني الثاني في القاهرة حيث رد

على الرئ س جمال عبد الناصر الذ

افتتح المجلس عد أن ان قد قرر عدم

الحضور لخﻼفه مع الشقير حول زارة وفد المنظمة للصين  ،وقال الشقير في
لمته أن الرئ س قد ألهم الح والصواب إذ قرر الحضور في آخر لحظة فالقض ة
وتحرر فلسطين يدعوان إلى ذلك.
ما قال تعرضا من يتهمه والمنظمة الت ع ة لعبد الناصر) :أعلن من
هذا المنبر على مسمع من الرئ س عبد الناصر أن منظمة التحرر ل ست عميلة

ﻷحد وﻻ تا عة ﻷحد  ،إنها ملك الشعب الفلسطيني وحده  ،أما أنا فإني أرفض

أن أكون عميﻼً ﻷحد  ،ما أنا عميل  ،أنا زميل لعبد الناصر  ،نحن ٕوا اه رفاق
طر

على درب الكفاح  ،وأن شعبنا يلتقي مع عبدالناصر لقاء الثوار الثوار

واﻷحرار اﻷحرار(.
وفي أ ار عام  ، 1966خطب الشقير أمام المجلس الوطني الثالث في

غزة لمدة ساعتين والجماهير تستمع إل ه في الساحات المجاورة  ،وتحدث عن
انشاء ج ش التحـرر الفلسطيني في سورا والعراق وقطاع غزة وعن إنشاء دوائر
المنظمة وم ات ه  ،و ذلك مر ز اﻷ حاث وأشار إلى انتظام عمل الصندوق القومي
والبدء التنظ م الشعبي.
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ما تحدث عن رحلته إلى الصين واتفاقه مع شو إن ﻻ

على تزو د

المنظمة السﻼح وتدرب الش اب الفلسطيني على حرب التحر ر وافتتاح م تب
للمنظمة في ين.
و عد الجلسة ذهبت مع أعضاء المجلس الوطني إلى معس ر خارج غزة
حيث شاهدنا مناورة الذخيرة الح ة لج ش التحرر.
وفي الجلسة الثانـ ة للمجـلس أريـت أ ا مـازن يدعـو إلى إجراء انتخا ات

ﻻخت ار أعضاء المجلس الوطني) ...و المناسبـة فقــد صدرت إلينا التعل مات ف ما
عد مدراء م اتب عمل الترتيبـات الﻼزمة ﻻجراء اﻻنتخـا ات وقمنا بذلك في
الكو ت ولكن حلت الن سـة وتوقف ل شيء(.
و عد استقالتـه من المنظمة في  1967/12/24استمر نا في تبـادل
الزارات  ،وأكثر رحمه ﷲ من زارة الكو ت حيث ان حب اللقاء بإخوانه
المحببين ،لت ادل ال أر

معهم وت صيرهم ،و تب في صحف الكو ت ما عقد

مؤتم اًر صحف اً مبيناً مخاطر توق ع اتفاق ة امب د فيد.
وقد ﱠلفني في عام  1978اﻹشراف على ط اعة تابين له في الكو ت

 ،هما تاب )علم واحد وعشرون نجمة( و تاب )الطر

إلى مؤتمر جنيف(

ومن خﻼل ق امي بهذه المهمة و ذلك من قراءتي لكت ه اﻷخر ازددت اعجا اً
الشقير المف ر والكاتب ورأيت ف ه احثاً رصيناً وأدي اً مبدعاً ومحام ا ضل عاً.
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هذا وضم الكتاب اﻷول تلخ صاً لكل محاوﻻت الوحدة التي جرت ودعوة

إلى إقامة الدولة العر ة المتحدة في نظام فيدرالي شمل الوطن العري له  ،و ين
وفند مزاعم ل من عارضها.
الكتاب حتم ة الوحدة وضرورتها للجم ع ّ
ما ان في الكتاب الثاني رد مفحم على ل المبررات التي سوقها دعاة
الصلح مع العدو  ،حيث ان الشقير يرفض ذلك و قول )إن الوطن ل س موضع
مساومة( يف ﻻ وهو صاحب ﻻءات الخرطوم الثﻼث.
و ان الشقير

تب لي في المناس ات المختلفة ..تب لي في ن سان

 1971عد ق ام اتحاد الجمهورات العر ة المتحدة قول :
) أنا ٕوا اك من الجيل الذ عاش وناضل من أجل الوحدة ٕواني أدعو ﷲ
أن ينقضي الفاتح من أيلول والوحدة قد نجت من المحاوﻻت التي تح بها وأن
تتجسد الف رة على صورة جد ة قادرة على مواجهة اﻷحداث(.
و تب لي عدة رسائل أثناء مرضه اﻷخير في تونس .منها رسالته اﻷخيرة
التي تبها في  1979/10/7وقال فيها -:
) قي أن أرجوك أنت ٕواخواننا في النضال أن تنصبوا أنفس م حراساً على

القض ة الفلسطين ة وأن تداوموا على نصح إخواننا الذين ألقت المقادير بين أيديهم
ق ادة القض ة الفلسطين ة أﻻ فرطوا أ شبر من وطننا المقدس ،وﻻ ذرة من تراب
وطننا الغالي  ،فإن تجرة السادات الخائن أثبتت أن ل تفر
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واستسﻼم قابله

العدو المزد من اﻷطماع والتوسع والعدوان  ،وهذه هي وصيتي لشعبنا ال طل ،
أرجو أن تحفظها بـين أوراقك وأسال ﷲ لقادتنا الهد ولشعبنا النصر المبين(.
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*

أحمد الشقير ﻓﻛ ًار وعقيدة
د .محمد علي الف ار

ان أحمد الشقير متعدد المواهب والقدرات  ،فهو الس اسي الﻼمع

والمحامي ال ارع  ،واﻷديب ال ارز  ،فأنت حينما تق أر له أو تستمع إلى خط ه شدك
إل ه أسلو ه اﻷدبي الرف ع فتخاله أدي اً مطبوع ًا تنصاع له الكلمة  ،فهو من
المتميز ووصفه
غرف من حر وغيره ينحت في الصخر ،تق أر ت ه فيجذ ك أسلو ه
ّ
وح ه ،

الشي و خاصة حينما تب عن ع ا مدينته أو فلسطين موطنه ومه
ّ
تفنن في وصف سهولها وتﻼلها
فتراه يتغزل في أرضها و حرها وسمائها وجوها  ،و ّ
وج الها وود انها  ،و أنه يرسم صورة ح ة نا ضة المشاعر واﻷحاس س المليئة

حب الوطن  ،و جعلك تع ش واقعاً حق ق اً تلمسه حسك وتدر ه بوجدانك وتتذوقه
أخ ِذ ُت بهذا
عقلك .تأمل وصفه الرائع الجميل للطر من ع ا إلى القدس) :ولقد ُ
الجمال وأنا أسلك ذلك الطر ـ ﻷول مرة في ح اتي .وما سلكته مرة إﻻ رأيت
صفحة جديدة من الجمال الرائع الفتّان .ولقد ُق ِّدر لي في أسفار أن أشهد مواطن
ارعة ومفاتن رائعة في هذه الدن ا  ،ولكني نت على الدوام أر أن هذا الطر
من ع ا إلى بيت المقدس وما حوله من المدن والقر والهضاب والود ان والمروج
والسهول والزروع  ،أروع جماﻻ وأرفع حسناً(.

* ندوة مؤسسة شومان ،عمان،

.1996/2/26
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وﻻ تشك في أن أسلوب الوصف الممتع هو أجمل ما يتميز ه الشقير
حينما

تب عن فلسطين أرضاً وحضارة وشع ا .وعلى الرغم من هذا له فإن

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

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

طغى عل ه الوصف فإن تا اته

ٕواذا ان اﻷسلوب اﻷدبي للشقير
الس اس ة تميل إلى منهج التحليل والتر يب  ،فهو حلل الكل إلى جزئ اته ليتم ن
من فحصه و شف الروا

التي ترطه غيره ثم عيد تر ي ه حتى تتضح الصورة

ل أ عادها مما سهل على القار فهم الحق قة واست عابها وهذا ما طل عل ه
علماء المنط )منهج اﻻستقراء( والذ

يبدأ الجزئ ات و نتهي الكل ات .و بدو

لنا أن هذا المنهج اﻻستقرائي الذ سار عل ه الشقير ينسجم مع طب عة تخصصه
حقوقي عالج قضا اه بجمع اﻷدلة التي صوغ بها فرض اته و فحصها ليبني

عليها نظرة تم نه من تفسير الواقع واستشراف آفاق المستقبل.
وانسجاماً مع هذا المنهج العلمي الرصين فإن الف ر الس اسي الشقير
ان يدور على محورن متكاملين ومتداخلين أولهما  :المحور الوطني ,وثانيهما:
المحور القومي و ر ز المحور اﻷول على النقا الرئ س ة التال ة:
 -1تحرر فلسطين واسترجاعها الكامل.

 -2استقﻼل فلسطين استقﻼﻻ غير منقوص.
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 -3وهذا اﻻستقﻼل ﻻ

تمل وﻻ ص ح له معنى إﻻ بإرجاعها إلى أصلها

العري.

وهذه النقـا تش ل معادلة صع ة ومعقدة تعترضها الكثير من المش ﻼت
والعق ات  ،منها ثرة الدول وتعددها في الوطن العري  ،فلكل دولة فلسفتها
و رامجها وطروحاتهـا وآراؤها حول القض ة الفلسطينـ ة مما يجعل من الصعب
ـ اغة موقف عري موحد تلتزم ه جم ع الدول العر ة  ،ومنها تشتت الشعب
الفلسطيني وتوزعه على مختلف الساحات العر ة واﻷجنب ة مما أد إلى تصدع

بنائه اﻻجتماعي  ،وتعدد مذاه ه ومعتقداته واتجاهاته ومصالحه.
وعلى الرغم من هذا التعقيد فإن الشقـير ير

أن العرو ة متأصلة في

فلسطين  ،وأنها جزء ﻻ يتج أز من الوطن العري أرضا وشع اً وحضارة وقض ة ،

وهي جزء من النضال العر ـي ما أن ـ انها القطر جزء من الكل العري الواحد.
ولكن هذا ﻻ ُعفي الفلسطينيين من المسئول ة اﻷولى نحو وطنهم  ،فهم قبل غيرهم

يجب أن يتحملوا مسؤوليـة النضال والكفاح من أجل التحرر وأن الشعب

الفلسطـيني يجب أن ون طل عة الطل عة وأن عل ه أن يناضل ل السبل المتاحة

والمم نة عس ر اً وس اس اً ودبلوماس اً وف ر اً .وحتى يتم ن من تحقي هــذا له
أنشأ الشقير الج ش الفلسطيني ل ون في مقدمة الجيوش العر ة لتحرر
فلسطين ،وأنشأ مر ز اﻷ حاث الفلسطيني ﻹ مانه أهم ة ال حث العلمي في

النضال والتحرر ،فالجانب العلمي وال حثي في المعر ة له أهميته وخطره وق مته

 ،ذلك أن نضالنا و فاحنا هو في عض جوان ه نضال حضار وعلمي .ما

أنشأ الصندوق القومي الفلسطيني ل قوم مهمة تمو ل جم ع متطل ات التحرر ،
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وأنشأ اﻹدارة الس اس ة وما يت عها من م اتب في مختلف بﻼد العالم  ،وألح بها
دوائر لﻺعﻼم مدر اً دور اﻹعﻼم في الوقت الحاضر في عمل ة التحرر.
و ان الشقير

حذر من دخول الفلسطينيين وقضيتهم في الصراعات

والخﻼفات العر ة وحاول جهده أن ي عد المنظمة عن س اسة المحاور واﻻستقطاب

مؤمنا أن فلسطين يجب أن تكون المر ز الذ

ستقطب الفلسطينيين و وحد اﻷمة

العر ة  ،و ان يؤمن ضرورة توحيد ل الطاقات العر ة من أجل الهدف اﻷسمى
وهو تحرر فلسطين.
ٕواذا ان ال عد الوطني ار اًز في الف ر الشقـير و تجلى في عض تا اته
و خاصة مذ راته الشخص ة الـتي نشرها في تا ه )أر عـون عاماً في الح اة العر ة

والدول ة( فإن ال عـد القومـي ان مـثا ة المنطل اﻷسـاسـي له و تجلى في جمـيـع
رسائله وخطـ ه و تـ ه وخاصـة )معارك العرب( بـيروت  1975و)علـم واحد
وعشرون نجمة( غـداد 1978و)الجامـعة العر ة يف تكون جامعة و يف تص ح

عر ة؟( تونس .1979
إن حب الشقير لوطنه لم ن ح اً فطر اً ض ّقا وحب ساً ضمن حدود
س اس ة ض قة رسمها اﻻستعمار لبلده  ،لقد ان ح ه أكبر من ذلك ثير وأسمى
من هذا  ،فقد ان ذا ف ر قومي وحدو يؤمن العرو ة و أن القض ة الفلسطين ة
هي قض ة العرو ة جمعاء  ،تارخ ا وثقافة ومصي اًر  ،وأ قن أن تحرر الوطن

المغتصب مرتهن عمل عري تارخي عظ م قوامه الوحدة  ،فالوحدة هي الحمى
والموئل ومنها المدد والخﻼص.
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وقد استطاع الشقير أن يرسخ هذه المفاه م الوطن ة والقوم ة في الميثاق
الوطني الفلسطيني والذ

عتبر من أهم اﻻنجازات التي حققها مع زمﻼئه

المخلصين من أبناء فلسطين  ،ولكنك حينما تق أر الميثاق تجد في ل لمة من
لماته وفي ل فقرة من فقراته  ،وفي ل بند من بنوده  ،روح الشقير وقد حلت

ف ه  ،وأف اره وقد امتزجت ه  ،فمادته اﻷولى تقول) :فلسطين وطن عري تجمعه
روا

القوم ة سائر اﻷقطار العر ة التي تؤلف معها الوطن العري الكبير( وجاء

في المادة الحاد ة عشرة ما نصه) :الشعب الفلسطيني يؤمن الوحدة العر ة ،
ولكي يؤد دوره في تحق قها  ،يجب عل ه في هذه المرحلة من فاحه أن حاف

على شخصيته الفلسطين ة ومقوماتها  ،وأن ينمي الوعي بوجودها  ،وأن يناهض
أ اً من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها.
وتقول المادة الثان ة عشرة) :الوحدة العر ة وتحرر فلسطين هدفان

متكامﻼن يهيىء الواحد منهما تحقي اﻵخر ،فالوحدة العر ة تؤد
فلسطين  ،وتحرر فلسطين يؤد
إلى جنب(.

إلى تحرر

إلى الوحدة العر ة  ،والعمل لهما سير جن اً

وفي اعتقادنا أن ف ر الشقير ظهر واضحا بل و تجسم ش ل فاعل في
المؤسسات التي أنشأها والتي من أبرزها مر ز اﻷ حاث ,والدائرة الس اس ة ودائرة

اﻹعﻼم والميثاق الوطني الفلسطيني  ،وهذه جم عها انت مثا ة البن ة التحت ة
لمنظمة التحرر الفلسطين ة .فتخليدا لذ ر الزع م الفلسطيني الخالد والعري الرائد

 ،علينا أن نحاف على هذه المؤسسات ونصونها من الض اع والتدهور وأن نتمسك

ميثاقنا الوطني ونسير على الدرب الذ رسمه قادة الكفاح الفلسطيني منذ مطلع
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أسسه أحمد الشقير الذ نحتفي اليوم
هذا القرن  ،ورسخ مفاه مه ودعم أر انه و ﱠ

بذ راه السادسة عشرة.

سم ﷲ الرحمن الرح م
)من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ﷲ عل ه فمنهم من قضى نح ه
ومنهم من ينتظر وما ّبدلوا تبديﻼً ( صدق
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العظ م

ﻓي ذ ر أحمد الشقير

*

د .أن س صا غ
يجر قلمي إلى الكتا ة عن المرحوم أحمد الشقير في مثل هذا
شيء ما ّ
اﻷسبوع من ل عام ـ أ في ذ ر رحيله ـ عض "ال ْشيء ما" هذا وفاء لرجل
بير أعطى بلده عطاء بي اًر ،و عضه إنصاف لس اسي ظلمه معظم س اس ّيي بلده

)وغير بلده( ٕواعﻼمي ه ،و عضه واجب وخدمة لتارخنا المعاصر .و عضه ،أخي اًر
ول س آخ اًر  ،حب واحترام وتقدير دون أن عني ذلك تملقا ومواﻻة ومجاملة ،فقد

أص ح الرجل في ذمة التارخ  ،ولم عد ح لنا إﻻ قول الحق قة حد أدنى من
المشاعر واﻷهواء.
جسدت )الشقيرة( وخاصة في الخمسين شه ار التي تولى خﻼلها مسؤول ة
ّ

النضال الفلسطيني ) (67 - 63إ مانها ) الوحدة الوطن ة( الفلسطين ة في محاولة
إشراك ممثلي ل الفلسطينين في إنشاء منظمة التحرر ثم في تغذيتها الطاقات
والكفاءات  ،من سار و مين وعلمانيين ونقديين ومحافظين وتقليديين  ،من الش اب

المتوثب والثائر إلى شيوخ الس اسة التقليد ة ٕ ،واذا انت المحاولة لم تنجح فإن
الشقير لم ن المسؤول الوحيد عن فشلها  ،فقد جا ه هيئات رفضت  ،من

اﻹساس  ،التعاون معه ﻷنها اعتبرته قد )سحب السجادة( من تحت أقدام زعاماتها
* السفير ،بيروت.1996/2/23 ،
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التارخ ة التي انت ستقف ضد أ

ق ادة جديدة خارج دائرة سطوتها  ،وجا ه

جماعات عقائد ة حاولت جعل المنظمة ستا اًر للتغلغل والس طرة وضرب عضها
عضاً .ثم واجه فصائل تتناحر في إطار المنظمة وتطعن بها مثل ما طعن

عضها عضاً .و ان الشقير  ،في الواقع  ،حرص على إ قاء المنظمة لجم ع
القو  ،وهو ما زال الفعل  ،عد سنتين فق من تخّل ه عن منص ه في المنظمة.
ومنذ رع قرن والمنظمة  ،عد الشقير  ،أسيرة فصيل واحد.

وترسيخاً لف رة الوحدة الوطن ة تميز عهد الشقير ميزتين ﻻفتتين للنظر:

منع اﻻغت ال واﻹرهاب )الرسمي( وهو ما لطخ سيرة النضال الوطني من قبله ،
ومنع فتح الد اكين اﻹعﻼم ة والمخابرات ة والمال ة واﻻرتزاق من هذه الد اكين ،
وهو ما لطخ و لطخ المسيرة النضال ة من عده .ففلسطين الواحة المتوحدة  ،هي
لجم ع أبنائها  ،هذا هو جوهر )الفلسطين ة(.
لم تتحول هذه )الفلسطين ة( عنــد الشقير في يوم من اﻷ ام إلى تعصب

انزواء قطر  .وظلت محصورة في إطارها الصحي السليـم .وحدة القطر من أجل
حمايته من الداخل والحؤول دون استم ـرار ض اعه وخسارة أرضه وتهجير شع ه

وضرب أهدافـه .و انت)الفلسطيــن ة( وخاصة من عد ق ام )الك ان( الفلسطيني
يتهدد

 ، 1964هو ة للنضـال العري  ،وخندقاً متقدماً للصراع ضد العدو الذ
الفلسطينيين وسائر العرب التساو ٕوا ْن على مراحل زمان ة والذ ش ل خط اًر
على امتــداد الوجود العري )أرضاً وأمة وحضارة ومصالح و رامات( من مح طه
إلى خليجــه وﻻ ينحصر بين حر ونهر.
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من هنا نجد المحور الثاني للشقيرة  ،العرو ة  ،التزاماً قوم ا أصيﻼً لم

يخرج الشقير عن مساره طيلة اﻷرعين عاماً من نضاله الس اسي  ،واﻷمثلة

العمل ة والتارخ ة على صحة هذا الزعم أكثر من أن تحصى في هذه العجالة.
سعى في ش ا ه)في اﻷرعينات( إلى إنشاء حزب قومي عري ،مرت

أو متفرع عن الحر ة القوم ة العر ة التي نشطت في اﻷنحاء اﻷخر من الهﻼل

الخصيب )لبنان وسورا والعراق ٕ ،والى حد أقل شرق اﻷردن( وعملت في قنوات
سر )أحزاب نضال ة وخﻼ ا س اس ة منظمة( و عضها علني )نواد
متعددة عضها ّ
ومراكز وجمع ات ثقاف ة وطالب ة و شافة( ،تجمع بينها خيو سرة محبو ة جيداً،

دستورها واحد )الكتاب اﻷحمر( ودماغها واحد )الد تور قسطنطين زر ( عبر
عدد من أوائل المردين والدعاة.
و تحمس لمشروع إنشاء جامعة للدول العر ة  ،وهو عد في مراحله اﻷولى

التي انت تسمى )لخداع الناس( مشاورات الوحدة العر ة و شارك في وضع

جانب من الميثاق ) (1944-1945إلى جانب ممثل فلسطين )موسى العلمي(
اﻷمناء

و لتح الجامعة  1952أمينا عاماً مساعداً )والحق قة أنه ان أنش
العامين المساعدين واعتبره الكثيرون من المراقبين اﻷمين العام الفعلي من وراء
الستار( ولم يتخل عن منص ه إﻻ ليلتح بو ازرتين للخارج ة في قطرن عريين :

سورا والسعود ة  ،لمدة طو لة امتدت حتى العام  ، 1963فمثل البلدين واحداً عد
اﻵخر  ،في الجمع ة العموم ة لﻸمم المتحدة وفي عشرات المؤتمرات واﻻجتماعات
الدول ة الس اس ة والفن ة .وﻻ أظن فلسطين ا واحداُ شارك في مؤتمرات واجتماعات
عر ة ودول ة مدة ثﻼثين سنة ) 1937حتى تخل ه عن العمل الس اسي عام(1967
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مثل ما فعل الشقير  ،ممثﻼ لفلسطين أو لسورا أو للسعود ة أو للجامعة العر ة:
من بلودان  1937إلى )المائدة المستديرة( في لندن  ، 39إلى قمة أنشاص ، 46
إلى لجان التوفي في لوزان  ، 48إلى عدم اﻻنح از في اندونغ  ، 55إلى دورات
متتال ة في اﻷمم المتحدة  1946ـ .1963
ساسي ِ
ين انا في هذه اﻻجتماعات المسألة
صح ح أن مهمته واهتمامه اﻷ ْ
الفلسطين ة ،لكن انتماءه العري جعله شارك في المساعي الدبلوماس ة والدول ة
,خاصة في إطار اﻷمم المتحدة  ،من أجل تحرر واستقﻼل اﻷراضي العر ة

اﻷفرق ة لها )في واد

النيل والمغرب العري( :مصر والسودان وليب ا وتونس

والجزائر ومراكش )المغرب ف ما عد( وﻻ أحسب تارخ استقﻼل أ
اﻻقطار

من هذه

تب موضوع ة وﻻ يتطرق إلى جهود الشقير ومساع ه ,في خطب

ومذ رات واتصاﻻت رسم ة وخاصة وأحاديث صحاف ة.
أ أنه  ،وفي عشرن سنة التي س قت إنشاء منظمة التحرر الفسطين ة

 ، 1964عمل مع العرب ولد العرب  ،من أجل العرب  ،ولم حصرعمله ضمن

النطاق الفلسطيني ق  ،وقد ّتوج إ مانه القومي العري هذا بدراسته القانون ة
الشهيرة في إنشاء الدولة اﻻتحاد ة العر ة قبيـل تقاعده بوقـت قصير ،ولعل أفضل
برهان علىنقاء إ مانه القومي الذ ينفي ارت اطه بنظام عري معين أو )عمالته(

لحاكم عري أنه ان يدفع استمرار ثمن هذا الوﻻء القومي المتعارض مع النظر

طر من سلكه الدبلوماسي ﻻنه رفض أن
طـَرده ُق ْ
الضي لهذا النظام أو ذاك .ف َ
ومن َعه قطر من دخول أراض ه سب ارت اطاته
ينحاز مع نظام عري ضد آخرَ ،

القوم ة مع قطر ثاني ،ومن دواعي السخرة أن القطرالثاني هو الذ عمل على
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إقصائه عن رئاسة منظمة التحرر عد سنتين .ومنع قطران عر ان آخران الشقير
من حرة اﻻتصال الجماهير واﻷوسا الفلسطين ة بتهمة التحر ض ضد نظامي
القطرن اللذين انا على طرفي نق ض س اس اً.
م ننا تلخ ص المفهوم الشقير للعﻼقات الفلسطين ة العر ة  ،أ
للتداخل الوطني القومي  ،أنه استخدام الطاقة القوم ة للمصالح الوطن ة  ،جند
العرب لخدمة القض ة الفلسطين ة ،أولنقل أنه حاول ذلك  .وفي الوقت نفسه

و الحجم ذاته وضع الشأن الفلسطيني في إطاره العري الصح ح ،وجند النضال

الوطني ضد الصهيون ة واﻻستعمار في سبيل حما ة الوطن العري له من هذين

الشرن اللذين هما في آخر اﻷمر أعتى خطرن جابههما العرب في القرن
العشرن.

المحور الرئ سي الثالث في الس اسة الشقيرة هو فن استعمال وسائل

مختلفة ،تتناسب والظروف واﻹم انات العمل ة والقدرات ،لتحقي الهدف الواحد

الذ هو ص انة عرو ة فلسطين وحمايتها من المخططات والمؤامرات الصهيون ة

والدول ة )قبل  (1948ثم استرجاع الحقوق عودة اﻷرض إلى أصحابها وعودة
الشعب إلى موطنه ) عد ن ة  (1948أ أن اﻻهداف ثابتة  ،المتحول هو اخت ار

السبل لتحقي هذه اﻷهداف  ،دون أن يتن ر سبيل لهدف من هذه اﻷهداف /

الثوابت ،من جهة ،ودون أن تتجمد الوسائل مع ث ات اﻻهداف فتخسر حر تها
ومرونتها وقدرتها على إ صال الح إلى أصحا ه.
تكمل عضها عضاً
الوسائل التي اعتمدها أحمد الشقير مجموعة حلقات ّ
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وتتواصل وتلتقي ،أبرز هذه الحلقات وأفعلها وسيلتا العلم واﻹعﻼم  ،وعلى ما يبدو
من تناقض بينهما )إذ اعتاد التقليد العري أن ينظر إلى اﻻعﻼم فن عاطفي
صل أح اناً إلى حد الغوغائ ة التي تفتقد إلى اﻷصول الموضوع ة( فإنهما انطلقا

عند الشقير من أرض ة واحدة سع ان نحو هدف واحد هو عرض قضيتنا )حقوقاً
وتارخاً وشرع ة ومواثي ( عرضا علم ًا قوم على الوقائع واﻻصول الموثوقة
و خاطب العقلٕ ،وانما من خﻼل إعﻼم قو ومتناسب مع رصانة الرسالة التي
عهد إل ه ببثها.

أتقن الشقير فن إعداد المذ رات الموضوع ة .وجمع في صناعتها الهوا ة
واﻻحتراف في آن .وﻻ أظن أن هناك س اس اً عر اً واحداً وصل إلى الرت ة التي
وصلها الشقير في إتقان هذه الصنعة واعتمادها سﻼحاً قو ا في الدفاع عن

قضيته .وخاصة على الصعيد الخارجي والدولـي.

أطلعني مرة على نصوص مجموعة ضخمة من المذ رات )الفلسطين ة(

بناء على تكليـف من هذه الجهة أو تلك  ،لتقدم إلى هذه
التي أعدها وقدمهاً ،
اللجنـة أو الجمع ة أو الح ومة أو ذاك المؤتمر أو اﻻجتماع .من المؤتمر
الفلسطيني العري  1928إلى مؤتمر الش ان المسلمين في مصر) 1928أ ضاً(

إلى لجنة شو  1929إلى مؤتمرات الش اب )في الثﻼثين ات( إلى مؤتمر لندن
 1939إلى  1946حينما أشرف على ،وشارك في إعداد ،واحدة من أرقى المذ رات
التي عرضت ظﻼمة المسألة الفلسطين ة في هذا القرن أعني بها المذ رة التي

قدمها الم تب العري في القدس للجنة التحقي اﻷنجلو ـ أمر ة  .1946وﻻ أ الغ
إذا قلت أني لم أطلع على مذ رة تضاهيها بهذه الموضوع ة والرصانة والحجة
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القانون ة والمنط .
وتكاد ﻻ تخلو ملفات مؤتمر هام  ،يتعاطى الشأن الفلسطيني  ،من ورقة

وضعها الشقير  ،بتوق عه أو بدون توق عه.

ومن بينها اجتماعات الجامعة واﻷمم المتحدة )ومنظماتها المتخصصة(

 ،ومؤتمرات عدم اﻻنح از والمؤتمرات اﻹسﻼم ة ولجان التحقي الدول ة  ،وغيرها.

ولم ن المرء حاجة أح ان ًا لمن عرفه بهو ة اتب مذ رة ما قدمت وحفظت دون
أن تحمل توق عاً .فمتانة أسلو ه وقوة حجته  ،وتسلسل أف اره وعم تحليله انت
تشير إلى أن الشقير  ،دون غيره هو صاحب هذه المذ رة.

مظهر ٍ
ثان ﻻلتزام الشقير اﻷصول الموضوع ة في معالجة قض ة بلده

تلمسه في الكتب التي ألف  ،وغالبيتها نشر عد اعتزاله  ،أ

في سنوات العقد

الس عينٕ .والى جانب ذ راته الس اس ة  ،نجد في هذه المؤلفات تسجيﻼً رائعاً
ﻷحداث المسألة الفلسطين ة )ومن ضمنه تحليل ودرس هادئان( التي جرت في

اﻷرعين سنة تقر اً  ،من أواخر العشرن ات حتى أواخر الستين ات .ضاف إليها

غوصه في التارخ القد م  ،أو في القوانين الدول ة  ،أو في الم اه اﻹقل م ة  ،أو
غيرها من الموضوعات التي قلما استطاع س اسي عري معاصر أن تج أر على

الخوض بها بثقة عالم التارخ أو القانون.

أما قصة م ار ته ودعمه لمشروعي مر ز اﻷ حاث والموسوعة
الفلسطين ة  ،ولعلهما أبرز مساهمتين علميتين للعمل الفلسطيني في الثلث اﻷخير
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من القرن  ،فقصة طو لة ل س هنا م ان سردها .حسبنا أن نشير إلى أن
المشروعين الثقافيين ال ارزن ما انا ليرا النور ولينطلقا قوة وث ات  ،لوﻻ رعايته
وحمايته ومساندته .وقد عاش المشروعان في السنوات التي عاشاها  ،قبل وأدهما
بتعمد ٕواصرار  ،ما ت قى لديهما من زاد )معنـو في غال ه( انا قد اختزناه منذ
أ ام الشقير .

لم يخف الشقير من قول لمة الح  ،ﻷنه آمن بها  ،أوﻻ  ،وﻷنه عرف

يف قولها منط وموضوع ة  ،ثان ا  ،وﻷن جرأته أتاحت له التعبير عن إ مانه
عناد وصراحة وعلن ة مطلقة .من هنا فنحن ﻻ نتذ ر الشقير إﻻ ونتذ رمؤلفاته
ومذ راته ومشروع ه الثقافيين )مر ز اﻷ حاث والموسوعة(.
لكن هذا التر يز على العلم في إبراز الحق قة ٕواعﻼنها لم منع الشقير
من اﻻهتمام أمر اﻹعﻼم  ،مدر اً ضرورته وأهميته في دعم وجهة النظر
العام العالمي بها ـ وأقول ال أر

العام

الفلسطين ة العر ة ونشـرها ٕواقناع ال أر
العالمي ول س الفلسطيني أوالعري .ﻷنه حصر اهتمامه اﻹعﻼمي النطاق

الخارجي الشعبـي والرسمي والدولـي  ،دون اهتمام بير النطاق الداخلي المحلي

الذ شعر أن الذ ينقصه هو وعي ثقافي ٕوادراك علمي ﻷصول القض ة ول س
حماس عاطفي ٕوا مان عفو موروث عدالة القض ة.
ومع أن قصة الشقير مع اﻹعﻼم تبدأ قبل نها ة العشرنات  ،حينما

تولى تحرر جردة )مرآة الشرق( .بدأ إسهامه الجاد في مجال اﻹعﻼم الفلسطيني
العري أواس اﻹرعين ات  ،حينما ان من مؤسسي  ،ثم ر نا أساس ا ومشرفا
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رئ س اً  ،على )الم اتب العر ة( التي انشأتها جامعة الدول العر ة عد وقت

قصير من ق امها ) (1945وتفرغ لها ادر ثقافي ضخم ورف ع المستو قوامه
أكثر من عشرة من الخبراء والعلماء والمحللين والدارسين واﻷساتذة الفلسطينيين
والعرب .في القدس ولندن وواشنطن .أما دورالشقير في هذا المشروع ف ان

متعدداً :المساهمة بإقناع الجامعة و عض دولها اﻹنشاء ثم التمو ل ٕ ،وانشاء

م تب واشنطن ٕوادارته  45ـ  ، 46ثم إدارة م تب القدس الرئ سي واﻹشراف على
المشروع له الذ ترأسه المرحوم موسى العلمي وعرف اسمه.

عد حوالي عشرن عاما  ،جدد الشقير اهتمامه اﻹعﻼمي من خﻼل
منظمة التحرر التي أعلن ق امها  ،برئاسته  ، 1964فأولى اﻹعﻼم عنا ة خاصة
 ،وفرغ له دائرة رئ س ة وانتدب لها ثﻼثة من أفضل اﻹعﻼميين الفلسطينيين :نقوﻻ

الدر ,وفايز صا غ ,وراجي صهيون.

أبرز ما تميز ه اﻹعﻼم في عهد الشقير القصير نسب ًا هو اﻻنفتاح
على اﻵخر ـن " على الغير" أ على من هم ل سوا من شعبنا وﻻ في صفنا ،وهو
منطل ﻻبد منه ﻹقامة إعﻼم ناجح وفاعل.
ﻻ أنسى حادثة تبدو اليوم عاديـة ومحتومة ولكنها انت في ذلك الوقت
) (1966مفصل ة :نقل الكاتب المصر الد تور علي السمان الينا رغ ة الفيلسوف
الفرنسي جان بول سارتر إصدار ملف ضخم من مجلته )اﻻزمنة الحديثة( عن

المسألة الفلسطين ة حيث عطي المجال مناصفة بين العرب واليهود لتقد م وجهات
حولت اﻻقتراح إلى ق ادة المنظمة وقف
نظرهم ش ل حوث ودراسات .ولما ﱠ
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الشقير وحده  ،أو وحده تقر اً  ،يدعو إلى قبول التحد والمشار ة  ،بينما اتخذت
غالب ة المسؤولين المعنيين موقفاً سلب اً .وأسند الشقير موقفه القول) :لماذا نؤسس

إعﻼماً إذا نا نخاف من اعتﻼء منبر رف ع الشأن حجة أن عدونا قد اعتﻼه قبلنا

أو س عتل ه عدنا(.

من المؤسف أن قع قائد يدرك ق مة اﻹعﻼم و جله و نفتح "على الغير"
من خﻼله ضح ة اﻹعﻼم نفسه  ،فينهزم سﻼح اﻹعﻼم الصادق الذ

رفعه
رفعه

المزور الذ
الشقير في وجه العدو أمام سﻼح اﻹعﻼم الكاذب والخادع و ّ
العدو في وجوهنا  ،ومن المؤسف أن قع الشقير أكبر ضح ة لذلك اﻹعﻼم
المعاد  ،ﻻ من حيث تزو ر الحق قة واختﻼق الكﻼم وتحرفه وتفسيره ش ل
مغاير ومن ثم نشره على أوسع نطـاق في العالم له ) ما ف ه الوطن العري الذ
ينبهر اﻹعﻼم اﻷجنبي وتنطلي عل ه حيله( فحسب  ،بل أ ضاً التصاق اتهامات
الدس اﻹعﻼمي المعاد اسم الشقير إلى آخر يوم من ح اته  ،ورما إلى ما
ّ
عد وفاته .أعني بذلك حادثة ما نسب إل ه من دعوة إلى )رمي اليهود في ال حر(
في المؤتمر الصحافي الذ

عقده في القاهرة قبل أ ام قليلة من حرب حز ران

 ، 1967فمع ل الوثائ والشهادات المحايدة والرصينة والمجردة التي تثبت أن
الشقير لم قل الكﻼم المنسوب إل ه  ،وأن ﻼمه ُح ﱠرف ُوّدل ل فسر الش ل الذ

أراده اﻹعداء  ،ومع وجود صحافيين ثيرن  ،عرب وأجانب  ،أكدوا أن الروا ة

التي أذ عت تقوم على اﻻفتراء والتزو ر والتحرف  ،ظلت صورة الشقير  ،في
وسائل اﻹعﻼم اﻷجنب ة )وفي عض وسائل اﻹعﻼم العر ة  ،التي نقلت الروا ة
طاشا دمو ا عنصرا يرد ذ ح
و ررتها عن غ اء أو عن سوء ن ة( هتل ار جديداً ّ ،
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اليهود ٕوافناءهم ما حصل في معس رات اﻹعتقال واﻹ ادة النازة في النصف

اﻷول من اﻷرعينات.

اﻹعﻼم سﻼح ذو حدين  ،ما نعرف  ،ومن سوء ح أحمد الشقير أنه
تخلى عن منص ه عد أشهر قليلة من نشر تلك الروا ة المختلقة على أوسع نطاق
 ،فلم ُيتح له أن يرد عليها  ،وتجاهلت المنابر ووسائل اﻹعﻼم )صحف ٕواذاعات
وتلفزونات وو اﻻت اﻻن اء( ما صدر عنه  ،وعن القليلين من اﻹعﻼميين
المنصفين  ,من تصح ح وتصو ب و شف للحق قة وتفنيد للمزاعم.
و ما عانى أحمد الشقير  ،في طفولته  ،من عض اﻹجحاف والظلم
)العائلي الخاص(  ،اعتزل الق ادة أواخر  1967ثم غادر الدن ا أوائل  1980وهو
عاني من إجحاف عض أبناء شع ه وظلمهم  ،ممن اقتصرت سيرته العمل ة على

النضال من أجلهم.
عرف العالم الشقير  ،أكثر ما عرفه  ،بﻼءاته الثﻼث التي أعلنها في

الخرطوم  .1967ﻻ للصلح وﻻ للتفاوض وﻻ لﻼعتراف .وسخر الكثيرون منها ،
ومنه  ،سببها .و عد أقل من رع قرن انت الق ادة الفلسطين ة تخرق هذا الميثاق

الصرح  ،فتفاوض وتعترف وتصالح  ،و معنى أصح تتنازل وتستسلم .لكن
الشقير س ظل ح اً  ،عند الذين ت قى فلسطين ح ة في قلو هم ٕوا مانهم.
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يف تأسست منظمة التحر ر الفلسطين ة
لوﻻ الشقير لما قامت للفلسطينيين قائمة

*

عرﻓات حجاز
النهوض الفلسطيني
حتى عام  1963لم

ن هناك شيء شير إلى وجود الشخص ة

الفلسطين ة والهو ة الفلسطين ة  ،ﻷن معظم الشعب الفلسطيني أص ح إما أردن ا
على اﻷراضي اﻷردن ة أو انه بدأ الذو ان في المخ مات السورة واللبنان ة

والمصرة .وقد ساعد على اختفاء الهو ة الفلسطين ة استسﻼم ح ومة عموم

فلسطين التي تألفت عام  1948في قطاع غزة وقامت ح ومة النقراشي اشا ف ما
عد بإج ار أعضائها على التخلي عن مناصبهم وعن اﻷرض التي التصقوا بها ،

فرحل الزع م التارخي الحاج أمين الحسيني فاختار منصورة المتن في جبل لبنان
حتى انتقل إلى رحمة ﷲ .ما انتقل المرحوم أحمد حلمي اشا إلى القاهرة حيث
تسلم منصب ممثل فلسطين في الجامعة العر ة ،وهو منصب بروتو ولي إلى أن

* اﻷردن ،عمان.1996/1/29 ،
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توفاه ﷲ عام  ، 1963دون أن يتم ن من عمل أ

شيء النس ة للقض ة

الفلسطين ة أو الشعب الفلسطيني من خﻼل وجوده في الجامعة العر ة.
ان أحمد الشقير قد برز عندما قام بتأس س الم تب العري في واشنطن
عام  ، 1945ثم انتقل إلى القدس وقام بتنظ م عمل ة إسماع الصوت الفلسطيني
إلى المحافل العالم ة عن طر

دعوة لجان تحقي

غر ة تتحدث أمامها

شخص ات فلسطين ة عن الحقوق التارخ ة والشرع ة للشعب الفلسطيني في وطنه.
ما برع في الدفاع عن المتهمين الفلسطينيين الذين انت تعتقلهم ح ومة اﻻنتداب

البرطاني بتهمة ح ازة السﻼح ونجاحه في تبرئة العديدين ٕواخراجهم من وراء
القض ان.
ولم يترك فرصه إﻻ ولجأ اليها من أجل إعﻼن اسم فلسطين الذ أخذت
اﻷ ام تلفه في النس ان  ،فعمل ممثﻼ لسورا في اﻷمم المتحدة حتى عام 1957

 ،و عدها عمل وز اًر للدولة في المملكة العر ة السعود ة وممثﻼ لها في اﻷمم
المتحدة  ،وخﻼل وجوده في المنصبين ان يتحدث عن القض ة الفلسطين ة مئه
مرة أكثر مما تحدث عن سورا والسعود ة  ،ما عمل الشقير مساعداً ﻷمين

الجامعة العر ة ) . (1957 -1950

وعندما تسلم الشقير منص ه الجديد ممثﻼ للشعب الفلسطيني في الجامعة
العر ة عام  ، 1963وجد أنه ﻻ توجد أ ة مهمة أو عمل أو حتى جهاز داخل
م اتب الجامعة العر ة ،و انت اﻷمة العر ة تمر في ذلك العام أسوأ مراحلها

حيث أن القط عة والتفرقة قد فرقت الجسد العري خاصة عد محاوﻻت الوحدة
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وعمل ات اﻻنفصال ،ولكن ان في اﻷمة العر ة في ذلك الوقت شخص ة قو ة
هي شخص ة جمال عبد الناصر الذ أص ح أمل المﻼيين ولكنه مح مؤامرات
اﻵخرن.
واستطاع أحمد الشقير التقرب من عبد الناصر ٕواقناعه أنه قادر على
جمع الصف العري عن طر إح اء القض ة الفلسطين ة  ،وقدم له ملفا عن
مشروع إسرائيلي بتحو ل مجر نهر اﻷردن وهو مشروع يهم اﻷردن وسورا

والعراق  ،قبل أن يهم أ

بلد عري  ،و انت الخﻼفات العر ة على أشدها بين

اﻷردن وسورا والعراق واقتنع المرحوم عبد الناصر أنه عن طر إح اء القض ة
الفلسطين ة فإنه ستط ع أ ضا تأمين وحدة الصف للدول الشق قة اﻷردن وسورا
والعراق فأعلن في احتفال عيد النصر الذ أقامه في مدينة بور سعيد المصرة
يوم  23انون أول  1963دعوته الدول العر ة إلى عقد مؤتمر عاجل طرحون

ف ه خﻼفاتهم جان ا و واجهون مسؤول اتهم القوم ة نحو قضا اهم المصيرة.

ولم صدق المراقبون العالميون السرعة التي استجاب فيها جم ع ملوك

وأمراء ورؤساء الدول العر ة الذين انوا مرون أسوأ مراحل خﻼفاتهم عندما
عقدوا مؤتمر القمة العري اﻷول الذ

استمر من 13حتى  17انون الثاني

 1964في جامعة الدول العر ة.
وتحول مؤتمر القمة اﻷول في اﻻجتماعات الثنائ ة والثﻼث ة ,التي انت

تعقد في أجنحة الملوك والرؤساء ,تحول في النها ة من مؤتمر للوفاق إلى مؤتمر
ي حث في القض ة الفلسطين ة وفي ف ة إعادة إح ائها.
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وحاول الشقير أن حصل من المؤتمر على قـرار بإنشاء ان فلسطيني،
إﻻ أن الف رة لم تكن مستوع ة النس ة للدول المض فة للفلسطينيين ،ولكن المؤتمر
خرج أهم قرارن وضعا القض ة الفلسطين ة مرة واحدة في مقدمة اﻻهتمامات
والقضا ا العر ة ،و ان القرار اﻷول هو إنشاء ق ادة عر ة موحدة لجيوش الدول

العر ة ،وط عاً ان مبرر إنشاء هذه الق ادة هو لمواجهة إسرائيل وأطماعها ،وهي
خطوة لتحميل الدول العر ة مسؤول اتها ﻹعادة )ن ش( القض ة الفلسطين ة التي لم
ن لها وجود على مستو الدول العر ة.
اما القرار المهم الثاني ف ان تفو ض أحمد الشقير اﻻستمرار في إجراء
اتصاﻻتـه الدول العر ة و الشعب الفلسطيني غ ة الوصول إلى إقامة القواعد
السل مة لتنظ م الشعب الفلسطيني وتم ينه من الق ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر
مصيره.
المجلس الوطني الفلسطيني
وانطل الشقير عد هذا اﻹنجاز الذ حققه في الجامعة العر ة  ،انطل

إلى إخراج الحلم إلى حيز الوجود  ،فأخذ عقد اﻻجتماعات مع الشخص ات
والفعال ات الفلسطين ة إلى أن انتهى إلى وسيلته ﻻخت ار مجلس وطني فلسطيني
فاعل  ،ل س على شاكلة المجالس السا قة التي انت تعتمد على القو العشائر ة
وعلى اﻷقارب والمحسو ين  ،بل هذه المرة اعتمد اﻻستعانة الدول العر ة المعن ة
ﻻخت ار ممثلين عن ـل بلد عري على أن ونوا الصفوة والقدوة والخيرة والكفاءة.
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عمان  ،تلقيت اتصاﻻً هاتف ا من
وذات يوم  ،بينما نت في م تبي ّ
المرحوم بهجت التلهوني رئ س الديوان الملكي الذ طلب مني سرعة الحضور
لم ت ه  ،ولما دخلت عل ه فوجئت بوجود المرحوم أحمد الشقير الذ

ادرني

الحديث أنه قوم التعاون مع الح ومة اﻷردن ة على اخت ار حصة الفلسطينيين

المق مين في اﻷردن من أجل تعيينهم في المجلس الوطني الجديد  ،ولكن مع
مراعاة أن هؤﻻء اﻷعضاء ﻻبد أن تتوفر فيهم صفة التمثيل الحق قي لشرحة من
شرائح الشعب الفلسطيني.وقال إن الظروف ﻻ تسمح بإجراء انتخا ات حرة ونزهة
و عيدة عن تدخل الدول المض فة  ،لهذا فإن أسلوب اﻻخت ار س عتمد صفة التمثيل

غير الم اشر  ،أ

محاولة اخت ار اﻷعضاء من أعضاء مجالس النواب أو رؤساء

البلد ات والغرف التجارة والنقا ات والجمع ات  ،وهي مؤسسات ﻻ يتسلم فيها
المناصب إﻻ من جر انتخا ه  ،و هذا فإنه
عمل في وسطها.

ون ممثﻼً حق ق اً للشرحة التي

وعندما عرض علي قبول عضو ة المجلس الوطني الفلسطيني شعرت
ّ
اﻻعتزاز ﻷنني سأجد ميداناً آخر أواصل ف ه إعﻼء الصوت من أجل ق ام الدولة

الفلسطين ة المستقلة.

وعندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في شهر أ ار من عام 1964

على جبل الزتون المشرف على المسجد اﻷقصى وأسوار المدينة العرقة  ،ان
أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذين تجمعوا من مختلف مناط

الشتات

العر ة والعالم ة  ،عتبرون الممثلين الحق قيين للشعب الفلسطيني  ،ﻷنهم جم عاً
يتمتعون مواقعهم الشعب ة من خﻼل انتخا ات حق ق ة أوصلتهم إلى تلك المواقع
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 ،ولم ن بين هؤﻻء اﻷعضاء قرب أو نسيب أو صدي للشقير  ،ما لم ن
له حزب اعتمد عل ه في تش يل اﻷغلب ة حتى ضمن الموافقة على ل طروحاته.
و ان المجلس الوطني الفلسطيني شهادة ل المراقبين والمهتمين مثل
الشعب الفلسطيني تمثيﻼً وطن اً وس اس اً واجتماع اً ﻻ م ن ﻻنتخا ات حرة ونزهة

وفرته القاعدة التي اعتمدها المرحوم
أن توفر فرص الفوز للممثلين الحق قيين ما ّ
الشقير في اخت ار الكفاءة والقدرة واﻹخﻼص.
معر ة القرار الفلسطيني
و عد أقل من عام  ،انعقد مؤتمر القمة الثاني في الخامس من أيلول
 1964في اﻹس ندرة  ،و ان من أهم اﻷوراق المطروحة للنقاش هو اﻻعتراف

بتأس س "منظمة التحرر الفلسطين ة" على أن تكون هي الممثل الوحيد للشعب
الفلسطيني  ،و ذلك تأس س ج ش خاص الفلسطينيين عرف اسم "ج ش التحرر
الفلسطيني".
تحول إلى مشارع فلسطين ة قدمها أحمد
و ان واضحاً أن المؤتمر ّ
الشقير أوقدمتها جهات التنسي مع الشقير  ،ولكن جم عها تصب في خانة
إح اء القض ة الفلسطين ة وتبنيها وتوظيف ل ام ان ات اﻷمة العر ة من أجلها.
ولكن موضوع إنشاء منظمة التحرر وتحو ل صﻼح ات الدول العر ة

برعا ة الشعب الفلسطيني إليها ان واضحاً أنه س ون مدار جدال وخﻼف عري
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 ،لهذا فعندما افتتح الرئ س جمال عبد الناصر المؤتمر قال في خطا ه )إن شعب
فلسطين ـ أيها اﻷخوان ـ ينتظر من م ل مجهود(.
وحاولت عدة دول عر ة أن تؤجل

البت في قض ة إنشاء منظمة

التحرر,وج ش التحرر  ،ما حاولت أكثر من دولة اقتراح إحالة الموضوع على
لجان من مختلف الدول العر ة ﻻستكمال دراسته  ،إﻻ أن أحمد الشقير الذ
عرف في تلك الجلسة أنه ان فارسها  ،رفض ل المحاوﻻت  ،مستغﻼ قوة ب انه
وفصاحته ووضوح منطقه و ﻼغته  ،إلى أن أخذ يهدد أنه سينسحب من الجلسة

و تخلى عن منصب ممثل الشعب الفلسطيني في الجامعة العر ة.
احتدت اﻷجواء  ،رفع الرئ س عبد الناصر الجلسة ،وقام مشاورات
وعندما ّ

جانب ة مع الملوك والرؤساء  ،ثم صدر قرار القمة التار خي الموافقة على إنشاء

منظمة التحرر الفلسطين ة على أن تكون الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وأن

يجر إنشاء ج ش تحرر فلسطيني في مصر والعراق وسورا واستثناء اﻷردن
على أساس أن الفلسطينيين عملون ثافة في القوات المسلحة اﻷردن ة.

وقد اعتمدت الدول العر ة موازنة ق مة ستة مﻼيين جن ه استرليني ،

خمسة مﻼيـين منها لتأس س ج ش التحرر الفلسطيني ومليون لمنظمة التحرر.

واليوم و عد أن جر انتخاب المجلس التشرعي الذ جر وضع قانونه

من قبل إسرائيل  ،وجرت الموافقة على أسماء الناخبين وأسماء المرشحين على
السواء من قبل إسرائيل  ،هذا المجلس الذ
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جـاء سا قة لحرمان ق ة الشعب

الفلسطـيني من المشـار ة في اخت ار ممثل ه  ،مما وضع سا قة من أخطر ما
يواجه الشعب الفلسطيني  ،وهي ادرة التنـازل عن ح العودة لﻼجئين الفلسطينيين
 ،واعت ار هؤﻻء الذين جر انتخابهم اشراف إسرائيل هم وحدهم الممثل الحق قي
للشعب الفلسطيني.
إننا ونحن نتطلع إلى المجلس التشرعي أن يتحمل أعضاؤه مسؤول اتهم
و رفضوا بإصرار تحميلهم صفة تمثيل الشعب الفلسطيني  ،فإننا نطالبهم أن

حافظوا على المجلس الوطني الفلسطيني الذ لوﻻ الشقير لما ان موجوداً حتى

اﻵن .ولوﻻ وجود المجلس الوطني ل قي الشعب الفلسطيني في غ اهب النس ان.
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أحمد الشقير  ..سجال مع تهم شائعة

*

د .أن س صا غ
ظلم في ح اته ولم ُينصف عد غ ا ه  ،استهدفته القو
أحمد الشقير قائد ُ
المعاد ة بهجماتها وشائعاتها واتهاماتها ال اطلة وهو حي  ،ولم ِ
ينبر عارفو الحق قة
ﻹنصافه في مماته.
إني ما فتئت  ،منذ خمس عشرة سنة  ،أنتهز ل فرصة ﻷدعو الدارسين
وال احثين إلى العنا ة موضوع أحمد الشقير  ،وأخذه مادة للدرس والتحليل.سيرة
وتارخاً  ،نضاﻻ وف اًر  ،إنجازات ومؤلفات  ،فلسطين ا وعر ا ودول اً.
إن رجﻼ في حجم الشقير ﻻ يجوز أن يهمله التارخ و نساه الناس
و تجاهله أصحاب العلم وال أر والقرار.
حجمه بير في أكثر من معنى:
ح اة طو لة  ،على امتداد اثنتين وس عين سنة  ،حفلت أهم اﻷحداث التي
مر بها الشعب العري الفلسطيني وقضيته .ان له دور وأثر في معظم هذه
ّ
* السفير ،بيروت 4 ،ن سان

.1995

-155-

اﻷحداث والسنوات ٕواسهام شتد مع اﻷ ام حتى صح أن نقول ف ه أنه ان واحداً

من أهم ثﻼثة فلسطينيين ان لهم شأنهم الس اسي العام في الس عين السنة اﻷخيرة

 ،بل ورما في قرن امل من الزمان  ،أ منذ ق ام الحر ة الصهيون ة حتى اليوم.
ٕواذا انت الفترة التي ارتقى فيها سدة الق ادة انت أقل من خمسين شه اًر
 ،فإن وجوده في الساحة الس اس ة  ،قبل تسلم الق ادة ـ ثم انزواءه عد اعتزاله ـ لم
ن ضعيف اﻷثر أ ش ل من اﻷش ال .ان هو واضع حجر اﻹساس في ق ام

الك ان الفلسطيني  1964عد سنوات من التمهيد والسعي الحثيث لق ام هذا الك ان
وعمان
ٕوانجاحه .ما قي  ،وهو عتزل العمل الرسمي و تنقل صامتاً بين بيروت ّ
وتونس  ،الشخص الذ حسب حسا ه والناصح الذ قصده الوطنيون لﻼستشارة
واﻻستنارة.
حتى المرء يتساءل  ،وهو يتت ع مسيرة منظمة التحرر الفلسطين ة في

أكثر من ثﻼثين عاماً :هل انت هذه المسيرة تبدأ  ،وهل انت تستمر  ،لوﻻ رجل
واحد اسمه أحمد الشقير ؟ وهل انت المسيرة تحتف بزخمها  ،وتتحول إلى ثورة
حسب حسابها  ،وتق م المؤسسات اﻹدارة والعس رة والمال ة واﻹعﻼم ة والثقاف ة

 ،لوﻻ رعا ة الشقير لهذه المؤسسات لسنوات عدة واحترامه ﻻستقﻼلها وتوفير
المناخ الﻼزم لتتم ن من العطـاء؟ ونتا ع التساؤﻻت  ،هل ان من المعقول أن

تنحرف ق ادة المنظمة  ،وتتهاو  ،وتتن ر للم اد ء وللق م وللحقوق وللشعب

والقض ة  ،لو ان زمام المنظمة ﻻ يزال بيد أحمد الشقير ؟ وهل انت معارضة

اﻻنحراف تظل مهلهلة وم عثرة وغارقة في وحول اﻻنقسام والتلهي والعجز لو ان
-156-

الشقير على رأسها يدافع عن المنظمة التي أنشأها  ،والميثاق الذ

صاغه

والشعارات التي رفعها وظل يرفعها حتى في أحلك ل الي الهزمة وأ ام اﻹح ا ؟
ثم إن حجم الشقير

بير  ،أ ضاً ،

تا اته  ،لعله أغزر زع م عري

احترف الس اسة وخاض غمار النضال تأل فاً ونش اًر  ،ضع عشرات من الكتب في
عقد ونصف العقد فق  .تب في السيرة الذات ة  ،وتـارخ القض ة ،وتارخ فلسطين

 ،وفي الس اسة والقانون واﻹعﻼم والوحدة والعرو ة .حسبي أن أشير هنا إلى تاب

واحد هو )أرعون عاماً في الح اة العر ة والدول ة( اعتقد أنه واحد من أفضل
الكتب العر ة في فن السيرة.

ذلك ان حجم الشقير بي اًر رجل مثقف  ،قار نهم يجول و صول
في م ت ة خاصة ضخمة وفي مواض ع متعددة  ،تت ار في جوهرها أمام عينه
الفاحصة وان انت ﻻ تبدو ذلك للعين المجردة  ،وتظهر أنها مواض ع مت اعدة
وقلما طالعها لها انسان مثقف واحد و انت هذه المطالعات الواسعة تتضح في

مناقشاته وأحاديثه وفي تا اته ومذ راته و انت جلساته ندوات علم ة موضوع ة
وهادئة مثلما هي جلسات أساتذة الجامعات وأهل العلم عموماً.
واتخذت ثقافته الواسعة مسلكين سار فيهما قبل أن ينصرف للمسؤول ات
الس اس ة الرسم ة ) في خدمة الح ومتين السعود ة والسورة ومندو ا في اﻷمم
المتحدة وفي جامعة الدول العر ة أميناً عاماً مساعداً  ،وفي منظمة التحرر
الفلسطين ة رئ ساً للجنة التنفيذ ة( وهما المحاماه والصحافة .و ان ذلك في فلسطين

منذ العشرنات حتى أواخر اﻷرعينات محام  ،و اتب صحافي  ،ان الشقير
-157-

من اﻷشهر في فلسطين .قف في مقدمة المحامين مع مغنم مغنم ,وحنا عصفور,
وص حي الخض ار ,وعبد اللطيف صﻼح  ،وحنا صﻼح وهنر

تن  ،و قف في

مقدمة تّاب المقالة مع إبراه م الشنطي و وسف حنا ,و ولس شحادة ,وأميل
الغور .
ثم سلك  ،منذ منتصف اﻷرعينات حتى ن ة العام  ، 1948طرقاً ثالثاً

حن إل ه وظل أثره واضحاً  ،وهو مجال اﻹعﻼم للقض ة
برز ف ه أ ضًا وظل ّ
الفلسطين ة  ،ف ان الشقير السند اﻷقو لموسى العلمي والم اتب العر ة التي

أنشأها العلمي للدعوة للقض ة الفلسطين ة في القدس ولندن ونيو ورك .وحينما عرج
مؤرخ القض ة الفلسطين ة على موضوع هذه الم اتب يجـد أمامه التجرة الصح حة
اﻷولى في اعتماد الموضوعيـة والعلم في الدعوة للقض ة والتخط

الس اسي

واﻹعﻼم الخارجـي .ولعل أولئك الذين قامـوا الدعوة ووضعـوا الدراسات ووقفوا أمام

الصحافة اﻷجنب ة والمحافل الدوليـة  ،والشقير على رأسهم  ،أنجزوا ما عجز عن
إنجازه المئات مـن المثقفين والس اسيين الفلسطينيين في الخمسين سنـة اﻷخيرة.
هذه مجرد مﻼمح وجوانب من أهم ة الرجل الذ نتذ ر اليوم في مرور
خمسة عشر عاماً على غ ا ه.

لكن أهم مآثر الرجل الكبير أنه ان صاحب رؤ ة في العﻼقة الحرجة
بين الحس الفلسطيني والمح

العري  ،بين الوطن ة الفلسطين ة والقوم ة العر ة

 ،بين مسؤول ة اﻹنسان الفلسطيني وال عد العري لقضيته ونضاله و انه  ،من

هنا ان )الميثاق( وهو دستور النضال الفلسطيني منذ  ، 1964ميثاقاً وطن ا
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فلسطين اً وقوم ا عر ا  ،صهر الفلسطين ة والعر ة في مطلب واحد .فجعل الح

الفلسطـيني واج اً عر ـ اً مثلما جعل الح العري واج اً فلسطين ا  ،وما نا نتلمس
أهم ة هذه الرؤ ا وخطورتها لو لم أت عد الشقير من فصل بين العمل الوطني

والعمل القومي  ،ف حاول أن يخن

النضال الفلسطيني العري بإقل م ة دخيلة

هدامة  ،و سعى ﻷن ي عد العرب عن المسألة الفلسطين ة و نفرهم منها  ،حتى قام

في النها ة شرخ بين الفلسطين ة والعرو ة ذو أرض ة من الحقد والعداء.
لقد خﻼ الخطاب الس اسي في العهد الشقير من نغم القطرة  ،ان
شهداء فلسطين  ،شهداء للعرب  ،و ان الشهداء العرب شهداء فلسطين .واتسع
بذلك حيز العمل الفلسطيني ل شمل الوطن العري أسره  ،وانتعش الضمير العري

خاصا ه بدون اكتراث إلى أ قطر عري انتمى
الهم الفلسطيني هماً ً
ليتحسس ّ
صاحب ذلك الضمير.
حلم جميل عشناه أ ام الشقير  ،ولكنه سرعاً ما بدأ ضعف و تبدد .حتى

أص ح عض العمل الرسمي الفلسطيني اﻵن  ،ومنذ اتفاقات أوسلو وواشنطن
والقاهرة  ،تآم ار على العرب وطعنا في الظهر ون راناً للنضال المشترك  ،وهو ما
أسهم أ ضا في تفر عض المسؤولين العرب ح الشعب الفلسطيني و حقوق
شعو هم الوطن ة على حد سواء  ،والتقت الق ادة الرسم ة الفلسطين ة مع ق ادات

عر ة أخر في جبهة واحدة تخدم )إسرائيل( وتسهل عليها قضم اﻷراضي

والحقوق العر ة في فلسطين وفي مختلف أرجاء الوطن العري.
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ان أحمد الشقير مثال القومي العري في تسلمه مسؤول ات عمل قطر
 ،ف عد أن عمل من أجل استقﻼل ليب ا وتونس والجزائر والمغرب موازاة نضاله
الفلسطيني  ،و عد أن خدم الدبلوماس ة السورة والسعود ة أمانة ضاهت خدماته
الفلسطين ة  ،دعا إلى الوحدة العر ة )و تب فيها حوثا ودراسات ق مة في الدقة
والتشديد ذاتيهما اللذين عمل فيهما للك ان الفلسطيني الذ

أرسى قواعده في

 .(1964فعالج موضوع الك ان مجرد خطوة ﻻ بد منها نحو الوحدة الشاملة ،
ونظر إلى الوحدة س اج ضرور لتحرر الك ان وحما ة شع ه.
يزد في ضرورة وأهم ة إعطاء أحمد الشقير ما ستح من درس وعنا ة
أن من سوء ح الرجل أن جيله لم ح م عل ه من خﻼل تا اته وأفعاله قدر ما
ح م عل ه من خﻼل أعين اﻷعداء وأقﻼمهم وأح امهم ،وأكاد أقول دسائسهم
وتخرصاتهم ٕواشاعتهم .والشقير  ،ما علم الجم ع  ،أحد اثنين نالهما الطعن
والتجرح الظالم المعاد  ،الصهيوني واﻻستعمار  ،أكثر مما نال ذلك أ زع م
فلسطيني ورما عري آخر غير جمال عبد الناصر.
اح معينة  ،إيجاب ة  ،من
حتى ﻻ يوحي ﻼمنا هذا التمل أو ابراز نو ٍ

سيرة أحمد الشقير على حساب أمور ونواح فيها عض السلب ة ،ومن أجل أن

ن ون صادقين في دعوتنا إلى دراسة الرجل دراسة معمقة وشاملة منصفة
وموضوع ة  ،وهي دراسة ﻻتتم إﻻ بتقصي التقصيرات أو الثغرات أو اﻷخطاء

مثلما تتقصى اﻹنجازات والعطاءات والخدمات والفضائل  ،من أجل ذلك له

أتوقف  ،متعمداً  ،عند اتهامات ثﻼثة طالما وجهها اﻵخرون إلى أحمد الشقير
 ،في العلن أو السر  ،وعارضه عضهم من أجلها أو استغلها عضهم لتبرر
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معارضته له  ،أو وجد فيها آخرون سبيﻼ سهﻼً ﻹضعاف مر زه أو تحط م صورته

أو رما ﻹزاحته عن رسي الق ادة للجلوس عليها.

وتتلخص اﻻتهامات الثﻼثة الفرد ة )إلى حدود اﻻستبداد ال أر (
والغوغائ ة )إلى حدود الﻼعقﻼن ة(  ،والتصلب والتشدد )إلى حدود التحجر(.
أبدأ اﻻعتراف أن شيئاً من ل من التهم الثﻼث صح ح .لكنه ﻻ يجوز

أن نطل هذه اﻻتهامات  ،ونمشي  ،دون أن نتوقف عند عض ظروفها وآثار
تلك الظروف.
نعم  ،ان أحمد الشقير )فرد اً( في الكثير من تصرفاته وق ارراته  ،ولكن

)من ان منا بﻼ خطيئة فيرمه أوﻻ حجر(  .دلوني على ذلك الزع م أو المسؤول

الفلسطيني أو العري في المئة سنة اﻷخيرة الذ تعامل مع الناس ومع القضا ا
بد مقراط ة.
من هو ذاك الذ

سأل و سأل  ،و ستشير و ستنير ب أر أصحاب ال أر

قبل أن يبت أمور عامة؟
في الشقير  ،الفرد  ،أنه أول قائد فلسطيني مسؤول يبني مؤسسات

للعمل الفلسطيني و عززها القدرات المال ة وال شرة و حترم استقﻼلها و حميها من
تدخﻼت أهل الس اسة والسلطة والفصائل  ،وذلك على الصعد العس رة والمال ة

والثقاف ة واﻹعﻼم ة والمدن ة واﻹدارة  ،وهذا ما لم حصل قبل الشقير وﻻ عد
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الشقير  .بل إن الذ

حصل عده أن سحبت عن هذه المؤسسات استقﻼليتها

وهرب أصحاب الكفا ات منها وعطلت نشاطاتها.
و في الشقير  ،الفرد  ،أنه مد يده إلى أكثر الجماعات الفلسطين ة في

ذلك الوقت تنظ ماً وقدرة ونظافة ومصداق ة وتعاون معها لفترة ما  ،انقطع التعاون
عدها لسوء الثقة بين الطرفين واﻷخطاء وأنان ات لد الطرفين.

و في الشقير  ،ثالثا  ،أنه احترم المجلس الوطني الفلسطيني أكثر من

أ مسؤول آخر في السنوات الثﻼثين التي مضت على ق ام هذا المجلس .واحترم
وتقيد بها  ،وخدم ميثاقه منتهى اﻹخﻼص والصدق.
ق ارراته ّ

أما )غوغائ ة( أحمد الشقير فأنا أنظر اليها من زاو ة عﻼقاته الجماهير.

فقد فضل أن يتصل الجماهير م اشرة  ،قاف از فوق اﻷحزاب والمنظمات والجمع ات
واﻻتحادات وغيرها  ،ان يخاطبها م اشرة .و تواصل معها بدون حواجز وﻻ قيود

 ،و حاول أن يتكلم اللغة التي تفهم وتستوعب سهولة .من هنا نشأ عنده الخطاب

الحماسي العاطفي المشحون المشاعر الملته ة وقلما تحدث إليها بهدوء العالم
وعقﻼن ة المف ر وجدل ة الفيلسوف  ،مع اﻹشارة إلى أنه ان يهو الخطا ة و تقن

سيد المنابر في فلسطين في ما بين مطلع اﻷرعين ات وأواخر
فنها حتى ان ّ
الستين ات  ،علماً أنه ان قاد ار على ذلك لو أراد .فقد ان رصيده الثقافي والعلمي
في ﻷن يرتقى بخطا ه الس اسي الجماهير إلى مستو المحاضرة الف رة .لكنه

لم فعل ذلك عن قصد .وهو سلوك ات عه قادة جماهيرون ثيرون في العالم ،
وخاصة في عهد الثورات وأ ام اﻻنتفاضات الشعب ة  ،مع اﻹشارة هنا إلى أنه ان
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صادقاً في مضمون خطا ه الس اسي  ،ولم

ن ي الغ وﻻ

ذب في المعلومات

والحقائ ٕوان ان ي الغ في اللهجة الحماس ة والنبرة الصوت ة.
أما الشقير )المتصلب(  ،في عﻼقاته مع اﻵخرن  ،أفراداً وجماعات

وفصائل وح ومات  ،فﻼ أحسب أنها انبثقت عن ضعف في الدبلوماس ة  ،وهو
سيد الدبلوماسيين الفلسطينيين ٕوامامهم في اﻷر عينات والخمسينات والستينات ،بل
عن أمانة في حمل المسؤول ة ورسوخ في تبني اﻷهداف وعناد في الدفاع عنها،

ٕواذا جاز للمرء أن عمم عض انط اعاته وتجاره الفرد ة فأنا أزعم أن الشقير ،

المتهم العناد والتصلب  ،إنما ان مرنا وسهل التعامل  ،و ان يتقن عمل ة الجدل
ومحاولة اﻹقناع أو اﻻقتناع  ،في عﻼقاته مع مر ز اﻷ حاث التي امتدت خبرتي
معه فيها عشرن شه اًر ،وأشهد  ،هنا  ،أنه لم يتصّلب مرة واحدة في أر تمسك
ه ورفض أن ستمع إلى أر

عارضه  ،و انت ل مناقشة بيننا  ،وما أكثر مـا

جر من مناقشات  ،تنتهي بإقناع الواحد لﻶخر  ،والتزام اﻵخر ال أر الذ اقتنع
ه عد جدل طو ل.
ثم علينا أﻻ ننسى أن ما من زع م س اسي فلسطيني خاض غمار التعامل

الدبلوماسي  ،عبر المؤتمرات واللجان والمجالس اﻷجنب ة والدول ة  ،وأتقن فنه
مثلما فعل الشقير طيلة أرعين سنة  ،أ

منذ أعقاب انتفاضة )البراق( 1929

الفلسطين ة والعر ة أوراقها  ،وهو الذ

قدم الدراسات و دافع عنها و ناقش

إلى اعتزاله النشا الرسمي أواخر  ، 1967ان الشقير قاسماً مشتر اً أعظم في
ل اﻹطﻼﻻت الوطن ة الفلسطين ة على المحافل الدول ة :هو الذ عد للوفود
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طﻼع على المواثي والق اررات
و حاور .مستفيداً من خبرة في القانون الدولي وا ّ

والتعهدات ٕواتقان اللغة اﻻن ليزة وفهم لعقل المستعمر وأسالي ه ومنطقه وحيله.

إننا اليوم ،ونحن نقف أمام جرمة التسو ة اﻻستسﻼم ة ،ونحترق بنيرانها

 ،وتحترق معنا حقوق الشعب الفلسطيني و رامته ونضاله ومسيرته وأهدافه الوطن ة
والقوم ة  ،نجد صﻼ ة الشقير وعناده تمس اً بثوابت تنازل عنها من خلفه تنازﻻ

رخ صا  ،ونجد في تلك الصﻼ ة وذلك العناد  ،التالي  ،ش مة نفتقدها وفضيلة
تغيب عن صانعي قرار مصيرنا من عد أحمد الشقير .
ٕواذا نا نفتقد البدر في هذه الل الي الظلماء  ،فاﻷحر بنا أن ننصفه في
غ ا ه  ،وقد ظلمناه في ح اته.
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دور الشقير ﻓي تأس س منظمة التحر ر

*

خالد الفاهوم
في البدا ة أود أن أتقدم التقدير والش ر لﻸخوة في اللجنة الفلسطين ة للدفاع

عـن الثقافة الوطن ة ﻻهتمامها الحفا على التراث وترسيخه وتقد مه ما ستحقه
من عنا ة لﻸج ال القادمة ،ﻷن الصراع العري الصهيوني وجوهره قض ة فلسطين

ل س صراعا على حدود بل صراع على الوجود  ،وس ستمر إلى أن يزول اﻻحتﻼل
وتندحر الهجمة الصهيون ة الشرسة.
لكن منظمة التحرر الفلسطين ة من أكثر إنجازات العمل الفلسطيني في فترة

عد الن ة عامٕ ,1948واذا ذ رنا م.ت.ف وأهميتها ٕوانجازاتها في تجسيد الشخص ة
الفلسطين ة العرقة نقضاً للصهيون ة واﻻحتﻼل ٕواسرائيل فﻼ نستط ع إﻻ أن نتكلم
عـن اﻷستاذ أحمد الشقير مؤسس هذه المنظمة و اني أجهزتها المختلفة  ،وعلى

رأسها اللجنة التنفيذ ة وج ش التحرر الفلسطيني والصندوق القومي .وسأحصر
ﻼمي في هذا المجال عن اﻷستاذ الشقير في فلسطين ورئاسته للم اتب

اﻹعﻼم ة العر ة في واشنطن والقدس في اﻷرعينات وتمثيله ﻷكثر من دولة
عر ة في المؤتمرات الدول ة واﻷمم المتحدة ومنها مؤتمر اندونج الذ عقد في
* اللجنة الفلسطين ة للدﻓاع عـن الثقاﻓة الوطن ة ،دمش . 1995/4/3 ،
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أندون س ا في الخمسينات  ،حيث ان الشقير عضواً في الوفد العري السور ،
وفي اﻷمم المتحدة  ،ما مثّل السعود ة وزر دولة لشؤون اﻷمم المتحدة  ،وقد
دافع وهو بهذه الصفة عن قضا ا العرب واستقﻼلهم وخاصة قضا ا أفرق ا والمغرب

وتونس وليب ا وأخي ار ول س آخ اًر الثورة الجزائرة الكبر وحتى التحاقه بجامعة

الدول العر ة وتأس سه م .ت.ف.
أيها اﻷخوة....

منذ أن تم إنشاء جامعة الدول العر ة التي شارك في تأس سها الدول العر ة
المستقلة أو ش ه المستقلة وهي مصر  ،العراق  ،سورا  ،لبنان  ،السعود ة  ،ال من
 ،اﻷردن .قررت الجامعة والدول الس ع المؤسسة لها تمثيل فلسطين الواقعة تحت

اﻻنتداب البرطاني  ،ممثل في الجامعة العر ة وذلك تأكيدًا من الدول العر ة
على عرو ة فلسطين وعدم اﻻعتراف بوعد بلفور  ،ورفض الغزوة اﻻست طان ة

الصهيون ة التي انت تهدد مصير الشعب العر ي الفلسطيني ما انت تش ل
رأس الحرة التوسع ة الصهيون ة ضد أقطار أمتنا العر ة  ،وقد قيت فلسطين

ممثلة بجامعة الدول العر ة عد ن ة  1948حيث تشرد أكثر من نصف الشعب

الفلسطيني في اﻷقطار المجاورة نتيجة لقرار تقس م فلسطين الصادر عن اﻷمم
المتحدة عام  ، 1947واحتﻼل معظم فلسطين من قبل العدو اﻹسرائيلي ،و ان
ممثل فلسطين في الخمسينات المرحوم أحمد حلمي اشا الذ

ان شغل في

نفس الوقت منصب رئ س ح ومة عموم فلسطين ،والتي قامت عد الن ة محاولة

للحفا على الشخص ة الفلسطين ة وق ادة النضال الفلسطيني  ،و قي المغفور له

أحمد حلمي اشا شغل منصب ممثل فلسطين في الجامعة العر ة حتى انتقاله
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إلى جوار ره في أوائل الستينات و ذلك شغر منصب ممثل فلسطين ،ووقع اخت ار
الجامعة على المرحوم الشقير ل ون ممثﻼً لفلسطين .

و ان اﻷسـ ــتاذ الشـ ــقير قبل ذلك ش ــغل منصـــب وزر الدولة الس ــعود في
اﻷمم المتحدة وفي تلك الفترة قامت الثورة الوطن ة في ال من ،ق ادة المش ـ ــير عبد
ﷲ السﻼل ،ووقفت مصر ق ادة جمال عبد الناصر إلى جانب الثورة بينما وقفت
السـ ـ ــعود ة ضـ ـ ــدها ،وحدث قتال شـ ـ ــرس وصـ ـ ــدام مسـ ـ ــلح في ال من ،عد أن قرر

المرحوم عبد الناصر مد ال من قطاعات من افة اﻷسلحة المصرة ،وعلى إثر

ذلك طلب اﻷمير ف صـ ـ ــل بن عبد العزز وزر خارج ة السـ ـ ــعود ة من اﻷسـ ـ ــتاذ
الشـ ــقير تقد م ش ـ ـ و إلى مجلس اﻷمن ضـ ــد مصـ ــر سـ ــبب إرسـ ــال قواتها إلى
ال من  ،لكن الشــقير رفض بإص ـرار تقد م مثل هذه الش ـ و ضــد عبد الناصــر،
لذلك تمت إقالته من اﻷمم المتحدة ،فجاء إلى مصر.
وفي عام  1964أعلنت إسرائيل عزمها على تحو ل نهر اﻷردن مما ش ل

خط اًر جس ماً على اﻷقطار العر ة المجاورة وقد يؤد

إلى تهديد استقﻼلها

وحرمانها من م اهها  ،فدعى أكبر القادة العرب وأقواهم وأعظمهم في ذلك الوقت

الرئ س المرحوم جمال عبد الناصر إلى عقد مؤتمر قمة عري حضره ملوك
ورؤساء الدول العر ة لمواجهة الخطر الصهيوني  ،اعت ار أن قض ة فلسطين

هي قض ة العرب جم عاً ورد الغزوة اﻻست طان ة هي مسؤول ة اﻷمة العر ة

جمعاء.
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وعقد مؤتمر القمة العري اﻷول في  1964/1/13في القاهرة و ان اﻷول
في سلسلة من المؤتمرات ان آخرها مؤتمر القمة العري الذ

عقد في القاهرة

عام  1990لمعالجة اﻻحتﻼل العراقي في الكو ت ،وفي مؤتمر القمة اﻷول قرر
رد على التحد
الملوك والرؤساء العمل على إنشاء الك ان الفلسطيني ّ ،
الصهيوني الذ عمل جاهداً على طمس الشخص ة الفلسطين ة وتذو ب أبناء
فلسطين في أماكن الشتات وصدر عن مؤتمر القمة اﻷول قرار بتكليف السيد

أحمد الشقير ممثل فلسطين في الجامعة العر ة السعي ﻹنشاء الك ان الفلسطيني
على خير القواعد السل مة والعودة بنتيجة اتصاﻻته ودراساته إلى مؤتمر القمة

العري الثاني .وقد قام المرحوم الشقير بجولة  ،زار خﻼلها الدول العر ة واتصل

أبناء فلسطين ووضع مشروع الميثاق والنظام اﻷساسي لـ.م.ت.ف.ثم اختار

لجاناً تحضيرة في جم ع البﻼد العر ة المض فة للفلسطينيين وقامـت هذه اللجان
اﻻتصال أبناء فلسطين في أماكن تواجدهم وتجمعاتهم وتحضير قوائم أسماء

المرشحين لعضو ة المجلس الوطني ،ما اختار الشقير لجنة عل ا أطل عليها
اسم لجنة التنسي قامت بتنسي أسماء المرشحين لعضو ة المؤتمر الفلسطيني
اﻷول وأعدت قائمة نهائ ة أسمائهم ومنهم اﻷع ان والنواب والوزراء ورؤساء

البلد ات والمجالس القرو ة

في المملكة اﻷردن ة الهاشم ة ،ورجال الدين،

والمحامون واﻷط اء والص ادلة والمهندسون وأساتذة الجامعات ،وممثلو اتحاد

الطﻼب وأعضاء المجلس التشرعي في قطاع غزة ،والفلسطينيون العاملون في

سورا ولبنان ومصر ،والمغتر ون في أمير ا  ،وممثلو العمال ،والعائدون في

المخ مات ،حيث جاء تمثيل المؤتمر اﻷول شامﻼ قدر اﻹم ان ﻷبناء فلسطين
حيثما وجدوا.
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وفي ص اح يوم الخم س الواقع في  1964/5/28التأم عقد المؤتمر اﻷول
في القدس  ،وقد شهد المؤتمر وافتتحه الملك حسين ووفود ممثلي العديد من الدول
العر ة )تونس  ،الجزائر  ،السودان  ،سورا  ،العراق  ،مصر  ،الكو ت  ،لبنان ،
ليب ا  ،المغرب  ،ال من(.
وقد ألقى اﻷستاذ الشقير خطا اً شامﻼ في هذا المؤتمر حدد ف ه مستقبل

الك ان الفلسطيني وق ام منظمة التحرر وف ما يلي مقتطفات من خطاب الشقير :

" في هذا اليوم التارخي ،وفي مدينة القدس الخالدة ،يجتمع ش ــعب فلس ــطين

ﻷول مرة عد ارثة فلس ـ ـ ـ ــطينٕ ،واننا إذ نعقد هذا المؤتمر الوطني ،تطالعنا ِ
معان

ارزةٌ واضـ ـ ـ ــحةٌ ،وأكبر هذه المعاني أننا نجتمع ﻷول مرة عد  16عاماً من عمر
الكارثة ،فقد تألبت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هذا الشـ ــعب ال اسـ ــل القو الصـ ــهيون ة واﻻسـ ــتعمار
مجتمعة متســاندة  ،فأقامت إس ـرائيل على أرضــنا وتحالفت على إخراجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من
وطننا وهي تحسب أن هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الشعب ل ـ ـ ـ ـ ـ ـن يجتمع أبداً  ،ولكن مؤتمرنا هذا علن
للدن ا أس ـ ـ ـ ــرها أننا نحن أهل فلسـ ـ ـ ــطين وأصـ ـ ـ ــحابها الش ـ ـ ـ ــرعيين قد التقينا  ،وقد

اجتمعنا على تحرر فلسطين.
ٕواني إذ أتحدث عن ان فلسطين  ،أجدني أمام حق قة مفجعة  ،لقد تداولنا

هذا التعبير )الك ان الفلسطيني( سنوات عديدة  ،إنه تعبير غرب على الح اة
العر ة والدوليـة  ،إنه تعبير جديد  ،ﻻ ساب له في تارخ اﻷمم  ،لم عرف

تار خ الكفـاح العري شيئاً اسمـه,الكيـان السـور ،المصر ،العراقـي الجزائر ،

ولكن فلسطين فردة الكارثة وحيدة الفاجعة  ،وواضح أن السبب في ذلك أن ل
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الشعوب التي ابتليت اﻻستعمار قيت مستقرة في وطنها تكافح في أرضها لكن
شعب فلسطين قد اقتلع من وطنه  ،وأخرج من ديـاره وهدم انه فأص ح ﻻ بد
له من أن يبني لنفسه اناً ل ستأنف ح اته القوم ة و نهض بدوره الكامل في

تحرر وطنه وتقرر مصيره.

أقول هذا ﻷن الشعب الفلسطيني منذ أن حلت الكارثة بوطنه قد أفلت الزمام
من يده ولم عد مارس مسئول اته القوم ة والوطن ة  ،لذلك انت الحاجة ملحة في
أن قـوم الك ان الفلسطيني  ،وأن تته أ الفرصة املة أمام الشعب الفلسطيني

لينهض بت عاته الوطن ة في تحرر وطنه.
ٕوان م لتجدون أيها اﻹخوة اله ل العام للك ان الفلسطيني في مشروعين :اﻷول

الميثاق القومي  ،والثاني النظام اﻷساسي لمنظمة التحرر  ،وهما مطروحان أمام
المؤتمر للدرس والمناقشة  ،والتعديل والتبديل  ،إنهما مطروحان للقبول والرفض ،
فإن قض ة فلسطين هي ملك شعب فلسطين  ،هو صاحب الكلمة اﻷولى واﻷخيرة
شأن قض ة فلسطين.

ولكن ائنة ما انت البدا ة فإن هناك أم ار ثابتا ﻻ يرقى إل ه الشك  ،ذلك أن

الك ان الفلسطيني يجب أن يبن ه شعب فلسطين  ،وهناك حق قة صارخة يجب أن

ﻻ تغيب عن النا  ،أن الك ان الفلسطيني ﻻ ون قو اً وثور اً قوة التعابير التي
ن تبها وﻻ بثورة الشعارات التي نرفعها  ،ولكنه ون قو اً وثور اً اﻹم انات الثورة

التي تضعها الدول العر ة تحت تصرف الشعب الفلسطيني  ،وهنا يبرز جسد

الك ان وروحه  ،يبرز فعله وضميره  ،أن الك ان الفلسطيني فلسطيني وعري ،
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وهنا ﻻبد لي أن أعلن صراحة أننا نحن أهل فلسطين سنرفض السير في أ
طر إﻻ طر الكفاح والسﻼح  ،فقد سئم شعب فلسطين  ،ومعه اﻷمة العر ة
 ،الق اررات التي ﻻ تنﱠفذ  ،والتصرحات التي ﻻ تطب ﱠ .

ٕوانني واحد من هذا الشعب ال اسل أعلن من مؤتمرنا هذا أنه يجب أن يج ﱠند
القادر على حمل السﻼح  ،وهذا هو جوهر الك ان ٕ ،واذا خﻼ الك ان من الناح ة
العس رة ان ﻼماً في ﻼم  ،و انا من غير ان".

وتوزع أعضاء المؤتمر إلى لجان وصدر العديد من الق اررات في شتى
المجاﻻت الس اس ة والمال ة  ،واﻹعﻼم ة والعس رة  ،وف ما يلي ق اررات المؤتمر
الخاصة:
أ -إعﻼن ق ام .م.ت.ف .وذلك النص التالي:
)إ مانا ح الشعب العري الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين

وتأكيداً لحتم ة معر ة تحر رالجزء المغتصـب منه ،وعزمه ٕواص ارره على

إبراز انه الثور الفعال  ،وتعبئة طاقاته ٕوام اناته وقواه الماد ة
والعس رة والروح ة  ،وتحق قاً ﻹرادة شعبنا وتصم مه على خوض معر ة
تحرر وطنه ،طل عة مقاتلة فعالة للزحف المقدس ..نعلـن عد اﻻتكال

على ﷲ ،اسم المؤتمر الفلسطيني اﻷول المنعقد مدينة القدس في

 1964/5/28ق ام م .ت .ف .ق ادة معبئة لقو الشعب الفلسطيني
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لخوض معر ة التحرر ،ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمان ه  ،وطرقاً

للنصر.

ب -المصادقة على الميثاق القومي لمنظمة التحرر الفلسطين ة.
ج  -المصـ ـ ـ ــادقة على النظام اﻷسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي والﻼئحة الداخل ة للمجلس الوطني
والصندوق القومي الفلسطيني.

د  -انتخاب الس ـ ـ ـ ــيد أحمد الش ـ ـ ـ ــقير رئ س ـ ـ ـ ــا للجنة التنفيذ ة وتكل فه اخت ار
أعضاء اللجنة التنفيذ ة وعددهم  14عضوا.
ه ـ ـ -ص ح المؤتمر امل أعضائه المجلس الوطني اﻷول لمنظمة التحرر
الفلسطين ة.
و -انتخاب الســيد عبد المجيد شــومان رئ سـاً لمجلس إدارة الصــندوق القومي
وعضواً في اللجنة التنفيذ ة.

أما من الناح ة العس ر ة  ،فقد قرر المؤتمر تش يل تائب عس رة
نظام ة و تائب فدائ ة قادرة وفعالة.
و ـعد التـصدي علــى الق اررات  ،ف ّوض المؤتمر الشـقير اخت ار أعضاء
اللجنة التنفيذ ة اﻷولى لمنظمة التحرر الفلسطين ة  ،و عد التشاور مع أعضاء
المجلس الوطني فـي مختلف أماكن التجمع قرر الشقير تش يل اللجنة التنفيذ ة
اﻷولى من اﻷخوة:
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 -1بهجت أبو غر ة
 -2د .حيدر عبد الشافي
 -3حامد أبو ستة
 -4خالد الفاهوم
 -5د .قاسم الرماو
 -6عبد الخال

غمور

 -7عبدالمجيد شومان
 -8د .وليد قمحاو
 -9فﻼح الماضي
 -10قصي الع ادلة
 -11عبد الرحمن الس سك
 -12نقوﻻ الدر

 -13فاروق الحسيني
 -14اللواء وج ه المدني
وقــد عقــدت اللجنــة التنفيــذ ــة عــدة اجتمــاعــات في مقر المنظمــة مــدينــة
القدس وقام الشقير بتوزع العمل على أعضائها ما يلي:
 -1اللجنة العس رة من اﻷخوة :وج ه المدني  ،بهجت أبو غر ة  ،قصي
الع ادلة.
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 -2لجنة التنظ م الشعبي من اﻷخوة :حامد أبو ستة  ،حيدر عبدالشافي ،
عبد الخال

غمور ووليد قمحاو .

 -3خالد الفاهوم :رئ ساً للدائرة الس اس ة للشؤون الخارج ة
 -4فاروق الحسيني :ممثل لفلسطين في الجامعة العر ة
 -5فﻼح الماضي :أمينا للسر

 -6قاسم الرماو :رئ ساً للدائرة الس اس ة للشئون العر ة.
 -7عبد الرحمن الس سك :نائ اً للرئ س

 -8عبد المجيد شومان :رئ ساً للصندوق القومي
 -9نقوﻻ الدر :رئ سا لدائرة اﻷعﻼم.

ومن الجدير الذ ر أن أعضاء اللجنة التنفيذ ة تم انتقاؤهم من اﻷردن ،
سورا  ،لبنان  ،مصر  ،وغزة  ،و ان للمرحوم الشقير الدور اﻷبرز في ق ام
المجلس الوطني اﻷول واللجنة التنفيذ ة في المجلس  ،ما ان له أثر بير في
ص اغة ق اررات المؤتمر جم عها.
وفي الخامس من أيلول  1964انعقد مؤتمر القمة العري الثاني  ،في
اﻹس ندرة  ،و ان على جدول أعماله عدد من القضا ا الهامة وفي مقدمتها الك ان
الفلسطيني والق ادة العر ة الموحدة .وقد قدم الشقير إلى المؤتمر تقر ار عن أعمال
المؤتمر اﻷول وتش يله ممثﻼً لشعب فلسطين  ،وطال اً اﻻعتراف منظمة التحرر

الفلسطين ة ولجنتها التنفيذ ة  ،ودعمها المال والسﻼح  ،لتتم ن من إدارة شؤون

الشعب الفلسطيني وتمثيلـه في شتى المحافل  ،ومن أجل تم ين المنظمة من
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تش يل الكتائب العس رة المسلحة التنسي

مع الق ادة العر ة الموحدة  ،وما

يتطل ه ذلك من دعم مالي.
طي إلى القمة العر ة الثان ة أن اخت ار
فقد أكد السيد الشقير في تقرره الخ ّ
أعضاء اللجنة التنفيذ ة لقي ارت احاً عاماً من قبل اﻷوسا الفلسطين ة.

وﻻ بد لنا من اﻹشارة في هذا الصدد إلى عض الصعو ات التي واجهت
الشقير في القمة العر ة ،والتي تم ن الشقير بجرأته ومهارتـه في النقاش ،
ودعم الرئ س عبد الناصر له  ،من التغلب عليها وأهمها:
 -1النس ة لﻺعﻼن عن ق ام م.ت.ف .أشارت عض الوفود العر ة إلى أن
مؤتمر القمة اﻷول لف السيد الشقير بإجراء اﻻتصاﻻت مع أبناء

فلسطين والح ومات العر ة ما يتعل بإنشاء الك ان الفلسطيني على أن
عود بنتائج اتصاﻻته إلى القمة العر ة الثان ة لتقرر ما تراه مناس اً في

هذ الشأن  ،وذ رت هذه الوفود العر ة أن الشقير قد تجاوز الصﻼح ات

الممنوحة له عندما وجه الدعوة ﻻنعقاد المؤتمر اﻷول وعندما أعلن ق ام

م.ت.ف .دون الرجوع إلى القمة العر ة.

وقد أثار هذا اﻷمر جداﻻً ونقاشاً حاداً داخل القمة العر ة إﻻ أن الشقير

أكد للمؤتمر أن إنشاء الك ان الفلسطيني وق ام م.ت.ف .إنما هو من اختصاص
الشعب الفلسطيني.
 -2النس ة ﻹنشاء ج ش التحرر الفلسطيني:
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أبد

عض القادة العرب اعتراضهم على إنشاء قوات مسلحة فلسطين ة

ذات استقﻼل وق ادة ،وقد بذل الشقير جهوداً بيرة للخروج قرار عري حول

الموضوع العس ر  ،ﻷن المؤتمر الفلسطيني أكد على ذلك واعتبر الك ان

الفلسطيني بدون قوات مسلحة اناً هزﻼ مرفوضاً  ،وقد ساعد الشقير في هذا
الصدد عدة وفود عر ة و ش ل خاص وفود مصر وسورا والعراق التي أعلنت
ترحيبها ق ام قوات فلسطين ة مسلحة وأبدت استعدادها للسماح لهذه القوات العمل
على أراضيها  ،ولذلك تقرر إنشاء قوات مسلحة من أبناء فلسطين على اﻷرض

المصرة وفي قطاع غزة وفي القطر العري السور وفي العراق  ،ومنعاً
للحساس ات التي أثارتها عض الدول العر ة واف الشقير على أن قوم تعاون
وتنسي مع الق ادة العر ة الموحدة في التش يل والتدرب والتسل ح والعمل ات ،
ما واف

أ ض ًا على أن

ون التش يل اسم تائب فلسطين ة بدﻻ من ج ش

التحرر الفلسطيني.

 -3النس ة للدعم المالي:
واف المؤتمر على تقد م مبلغ مليون دينار أردني سنو اً لتغط ة نفقات
إنشاء القوات الفلسطين ة  ،ومبلغ مليون دينار أردني آخر للمساعدة على تغط ة
نفقات م.ت.ف .غير العس رة يدفع م اشرة للصندوق القومي.

و عد اختتام مؤتمر القمة العر ة الثاني عقدت اللجنة التنفيذ ة برئاسة

المرحوم الشقير اجتماعاً في القاهرة وضعت ف ه أسس الدوائر في م.ت.ف .ما
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افتتحت اللجنة عد ذلك م اتب المنظمة في عواصم الدول العر ة و عض بلدان
أورو ا والوﻻ ات المتحدة والصين وأفرق ا وآس ا.
ما قامت المنظمة بإنشاء محطة إذاع ة تنط
وقد انطلقت هذه اﻹذاعة اسم "صوت فلسطين ـ

اسم م.ت.ف .في القاهرة
صوت منظمة التحرر

الفلسطين ة".
في بيروت أنشأ المرحوم الشقير

مر ز اﻷ حاث الفلسطيني  ،وتم البدء

بإنشاء القوات المسلحة وتقرر تسم ة القوات العاملة في قطاع غزة ومصر اسم
عين جالوت  ،والعاملة في سورا اسم حطين  ،وعلى أرض العراق اسم القادس ة.
وتنفيذًا لما ورد في المادة  8من النظام اﻷساسي التي تنص على أن ينعقد
المجلس الوطني دور اً بدعوة من رئ سه مرة ل سنة  ،و ناء على الدعوة الموجهة

من الرئ س  ،عقد المجلس الوطني دورته الثان ة في القاهرة وقد افتتح رئ س
الجمهورة العر ة المتحدة جمال عبد الناصر المؤتمر بخطاب قومي أكد ف ه
حرصه على ق ام م .ت .ف .ودعمه لها اﻹم ان ات افة.
واستعرض المجلس ما أنجزته اللجنة التنفيذ ة  ،وفي ختام الجلسات قدم
المرحوم الشقير استقالته إلى المجلس الذ قبلها و لف الشقير بإعادة تش يل

اللجنة التنفيذ ة على أن ون له الح في اخت ار أعضائها.

وقد استمرت اللجنة التنفيذ ة الثان ة في عملها حتى عقد المجلس الوطني

دورته الثالثة في مدينة غزة في  1966/5/20في جو من التوتر الشديد بين م.
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ت.ف .واﻷردن  ،سبب الحملة اﻹعﻼم ة التي انت دائرة بين م.ت.ف .وح ومة
اﻷردن ﻷس اب ثيرة.
طلب الشقير من المجلس الوطني تعديل المادة  22من النظام اﻷساسي
قائﻼ" :تبدأ هذه المادة بتش يل وحدات فلسطين ة خاصة ...بدا ة هزلة وع ارة
نحيلة ..أما اليوم فإني اقترح على مجلس م الموقر أن تعدل هذه المادة التي تبت
ونعدلها في غزة  ،وأقترح أن تص ح المادة 22
في القدس  ،وهو بلد عزز علينا ّ ،
على الوجه التالي:
" تنشيء م.ت.ف .ج شاً من أبناء فلسطين  ،عرف بج ش التحرر
الفلسطيني  ،له ق ادة مستقلة  ،واج ه القومي أن ون طل عة التحرر في معر ة
التحرر".
و نها ة أعمال الدورة الثالثة قدم الشقير استقالته  ،وقد قبلها المجلس و لفه
بإعادة تش يل اللجنة ،ثم قام العدوان الصهيوني على فلسطين  ،و عض البلدان

العر ة المجاورة في  1967/6/5وأد

ما هو معروف إلى احتﻼل الضفة الغر ة

وغزة ،والجوﻻن وسيناء ،مما ان له أكبر اﻷثر على م.ت.ف .حيث أص ح أكثر

من نصف الشعب الفلسطيني يرزح تحت اﻻحتﻼل ،ومنهم قسم بير من أعضاء
المجلس الوطني مما أد إلى خلل في تر يب هذا المجلس  ،وتصاعدت المقاومة
ضد اﻻحتﻼل في الداخل ومن افة جوانب المواجهة ش ل علني ،

ما نشأت

منظمات عديدة للعمل الفدائي ،وأص ح هذا العمل ضد اﻻحتﻼل أمﻼ ل س فق
ﻷبناء فلسطين بل ﻷبناء اﻷمة العر ة واستقطب العمل الفدائي أفئدة العرب.
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و ان من نتيجة هذا العدوان الصهيوني أن عقدت القمة العر ة في الخرطوم
)أيلول /سبتمبر  (1967وفي هذه القمة حصلت مشادات بين الشقير و عض
القـادة العرب  ،والحق قة أنه قبل العدوان اﻹسرائيلي  ،جاء إلى القاهرة المئات من
الصحفيين ومندو ي و اﻻت اﻷن اء  ،وقد طلبوا جم عهم مقابلة الشقير  ،وسأله
عضهم عن مصير اﻹسرائيليين عد الحرب القادمة  ،ف ان جوا ه ) عودوا إلى

البلدان التي قدموا منها(.
ان الرئ س الراحل عبد الناصر قد اقترح على الزعماء العرب تفو ض الملك
حسين أن ينط

اسمهم جم عاً في زارته القادمة لكل من موس و وواشنطن ،

لكن الشقير أصر على المؤتمر أن يخرج قرار حدد ف ة التحرك وواف المؤتمر
على أن ون من ح العرب العمل على إزالة آثار العدوان  ،شرطة أن ﻻ ون
هناك مفاوضة أو صلح أو اعتراف .وقد عرف هذا القرار قرار الﻼءات الثﻼث.
وتحرك عض أعضاء اللجنة التنفيذ ة  ،وطلبوا من الشقير اﻻستقالة عد

أن اص ح العمل الفدائي مهو جم ع اﻷمة العر ة و سبب فتور الدعم العري
للشقير  ،ونتيجة لذلك قدم المرحوم الشقير استقالته إلى الشعب العري

الفلسطيني في انون اﻷول /د سمبر عام ، 1967واجتمعت اللجنة التنفيذ ة ،
واختارت عضو اللجنة السيد حيى حمودة  ،ل ون رئ ساً للجنة التنفيذ ة الن ا ة

 ،وأصدرت اللجنة ب اناً أعلنت ف ه أنها ستعمل التعاون مع القو الفلسطين ة
العاملة على ق ام مجلس وطني جديد لـ.م .ت.ف .والتنسي على ق ادة جماع ة
مسئولة تعمل على تحقي

الوحدة الوطن ة  ،وتعبئة الجهود القوم ة  ،وتطو ر
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أجهزة المنظمة  ،وعقد المجلس الوطني ال ار ع في تموز  1968و ان أول مجلس
تنضم له فصائل حر ة المقاومة.

مساهمات الشقير ﻓي..
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*

المحاﻓل العر ة والدول ة
أبو ماهر ال ماني

ش اًر لﻸخوة أعضاء لجنة الدفاع عن الثقافة الوطن ة الفلسطين ة ﻹقامة هذه
الندوة في الذ ر الخامسة عشرة لوفاة المرحوم الزع م العري الفلسطيني ال ارز ،
سيد المنابر الس اس ة والقانون ة  ،الكاتب والمؤرخ اﻷستاذ أحمد الشقير  ،الذ

رس ح اته للدفاع عن عرو ة فلسطين  ،وحقوق وحرة أبنائها في مواجهة أعداء

اﻷمة :اﻻستعمار والصهيون ة  ،والذ

نقل قض ة فلسطين وقضا ا عر ة أخر

إلى الرحاب العالم ة والمحافل الدول ة  ،داحضاً المزاعم الصهيون ة والس اسة

اﻻستعمارة الحجة العلم ة والسند القانوني والحق قة التارخ ة.

لقد آمن الفقيد الوحدة العر ة  ،سبيﻼً لبناء مجتمع د مقراطي تحرر  ،ما

آمن ال عد اﻹسﻼمي في معر ة تحرر اﻷرض المقدسة  ،أولى القبلتين وثالث
الحرمين الشرفين  ،حمل آﻻم الشعب وقضيته العادلة وراح يدافع عن الحقوق

المض عة و علي صوت الح والعدل  ،في ل ميدان وعند ل مناس ة  ،وفوق

ل منبر عري أو غير عري  ،إقل مي أو دولي  ،بهمة ﻻ تفتر  ،وعزم ﻻ يلين.
ش ـ ــارك ،وهو ابن العش ـ ــر ن ،في المؤتمر الفلس ـ ــطيني الس ـ ــا ع الذ عقد في

القدس عام  1928صــفته مدير تحرر صــح فة مرآة الشــرق ،التي ان صــدرها
*

اللجنة الفلسطين ة للدﻓاع عـن الثقاﻓة الوطن ة ،دمش .1995 /4/ 3 ،
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بولس ش ـ ـ ـ ــحادة ،ونقل وقائع المؤتمر ،ودافع عن ق ارراته س ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ــلة من المقاﻻت
التعبو ة ما شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك في العام نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ) (1928في مؤتمر جمع ات الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمين ،الــذ عقــد في القــاهرة ،و ــان في المؤتمرْ ن خطي ـ ًا ــار از يهــاجم
اﻻس ــتعمار البرطاني و دعو إلى مواجهة الغزاة الصـ ــهاينة ،الذين انت الح ومة

البرطان ة تس ـ ـ ـ ــهل إدخالهم إلى فلس ـ ـ ـ ــطين ،وتقدم لهم اﻷ ارض ـ ـ ـ ــي اﻷميرة ﻹقامة
دساكرهم عليها ،تنفيذاً لوعد بلفور على طر إقامة الوطن القومي لليهود.
ساهم اﻷستاذ أحمد الشقير بإعداد ملف قض ة فلسطين الذ
البرلمان ة التي انتدبتها الح ومة البرطان ة للتحقي

قدم للجنة
ّ

أس اب َهّة البراق عام 1929

والمعروفة اسم لجنة شو  ،وقام بدور مسؤول في توض ح قض ة فلسطين وشرح

الوثائ التي تؤ د عرو تها مندداً الس اسة اﻻستعمارة البرطان ة المنحازة لليهود.
شارك اﻷستاذ الشقير في المؤتمر الوطني الذ

عقد في افا عام 1933

ودعا رجاﻻت الحر ة الوطن ة على اختﻼف انتماءاتهم إلى إقامة جبهة وطن ة
عرضة  ،تضم جم ع الزعماء لق ادة الكفاح الوطني.
في عام  1937اشترك في مؤتمر بلودان الذ

عقد بدعوة من لجنة الدفاع

عن فلسطين في سورا  ،وطالب المؤتمر برفض مشروع التقس م الذ أوصت ه

اللجنة الملك ة البرطان ة برئاسة اللورد بل  ،داع اً إلى مقاومة مشروع إنشاء دولة

يهود ة  ،ومطال اً بإلغاء وعد بلفور ٕ ،وا عاد اليهود الذين تم إدخالهم إلى فلسطين
 ،رغم إرادة أهلها.
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ساهم اﻷستاذ الشقير

بإعداد المذ رات والدراسات التي حملها الوفد

الفلسطيني إلى مؤتمر لندن الذ

عقد في ش ا

 1939حضور ممثلين عن

عض الدول العر ة في المشرق العري  ،إلى جانب ممثلي عرب فلسطين ومن

جهة أخر ممثلي الو الة اليهود ة بإشراف الح ومة البرطان ة .عد فشل المؤتمر

أ ّعد اﻷستاذ الشقير دراسة قانون ة وس اس ة واف ة حول الكتاب اﻷب ض  ،والذ
أصدرته برطان ا تعبي ار عن خطتها الس اس ة المقبلة في فلسطين  ،وقد رفضت
اللجنة العر ة العل ا ما جاء في الكتاب اﻷب ض  ،لتجاوزه الح

العري في

فلسطين  ،وانح ازه الواضح إلى الجانب الصهيوني.
وعندما عقد الزعماء العرب اجتماعاً تحضيرا في اﻹس ندرة عام 1944م
قدم اﻷستاذ الشقير التعاون مع موسى
لدراسة إنشاء جامعة الدول العر ةّ ،
العلمي مذ رة تشرح تطورات قض ة فلسطين والنشا الصهيوني ،وتواطؤ برطان ا

مع اليهود ،وتسهيل الهجرة .راح عد ذلك شارك عقد اﻻجتماعات ٕواقامة الندوات

ٕوالقاء المحاضرات في المدن الفلسطين ة داع ا إلى عث الحر ة
الفلسطين ة من جديد.

الوطن ة

و عد ق ام جامعة الدول العر ة في  22آذار  1945قررت الجامعة تأس س
م اتب عر ة لﻺعﻼم وانتدبت اﻷستاذ الشقير لتأس س م تب عري لﻺعﻼم في

واشنطن  ،ورافقه في تلك الرحلة السادة خلوصي الخير  ،وعوني الدجاني ،

وعمر أبو خض ار  ،وفي نها ة أيلول سبتمبر  1945عقد الشقير مؤتم اًر صحف اً

في واشنطن أعلن ف ه افتتاح الم تب العري  ،عارضاَ إ عاد قض ة فلسطين
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والقضا ا العر ة  ،وراح عد ذلك يجر المقابﻼت و لقي المحاضرات و شترك في
المساجﻼت اﻹذاع ة حول قض ة فلسطين  ،والقضا ا العر ة المثارة.
وفي عام  1946استدعته الجامعة العر ة من واشنطن ليتولى مسؤول ة م تب
اﻷعﻼم المر ز في القدس  ،ومن هذا الموقع قدم في العام نفسه دراسة واف ة
للجنة التحقي اﻷنجلو امير ة وأدلى بب ان تفصيلي رفض ف ه أن

ون لتلك

اللجنة الح في تقرر مصير الشعب الفلسطيني  ،ودار بينه و ين رئ س وأعضاء
اللجنة نقاش وجدل حادان  ،وقف الشقير
واضح الب ان.

عادته صل اً قو الحجة سرع البديهة

عد ذلك اجتمع أعضاء الم تب العري في القدس مع عدد من العاملين في

الحقل الوطني وتدارسوا اﻷمر وانتهوا إلى أنه ﻻ بد من اللجوء إلى الكفاح المسلح
وسيلة فعالة في الدفاع عن الحقوق ،ودعوة الدول العر ة لدعم هذا الكفاح  ،ثم

وحثهم على الق ام حملة
دعا الم تب مراسلي الصحف الفلسطين ة والعر ة ،
ّ
صحف ة م ثفة  ،تدعو للكفاح المسلح ٕ ،وانشاء لجان طوار في البﻼد.
وعندما تناد الملوك والرؤساء العرب لعقد مؤتمر أنشاص عام  1946طلب

الرئ س السور ش ر القوتلي من الشقير أن

ون إلى جان ه ل ستشيره في

المتعلقة فلسطين في مشروع الب ان الختامي الذ

س صدره المؤتمر فاعترض

الشوؤن الفلسطين ة  ،وقبل اختتام المؤتمر أطلعه الرئ س القوتلي على الفقرة
نصها و ين للرئ س القوتلي جوانب الضعف فيها  ،وخاصة أنها
الشقير على ّ
تصف برطان ا والوﻻ ات المتحدة الدول الصد قة  ،رغم س اسة الدولتين المنحازة
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وقدم للرئ س القوتلي ص غة جديدة لتلك الفقرة  ،و عد المؤتمر
للصهيون ة العالم ة ّ ،
خصصت و ازرة الخارج ة السورة م ت اً خاصاً فيها للشقير مارس منه نشاطاته

الفلسطين ة مستشار في و ازرة الخارج ة.

حضر الشقير في أوائل آذار  1947اجتماع مجلس جامعة الدول العر ة
صفته مستشا اًر للوفد السور وقدم للمجلس مذ رة قانون ة حول مفهوم ح تقرر

المصير.

ما حضر الصفة نفسها اجتماع مجلس الجامعة الذ عقد في تشرن اﻷول
أعد مع مستشار الجامعة اﻷستاذ عبد المنعم مصطفى المذ رة التي
عام 1947و ّ
عثتها الجامعة إلى اﻷمم المتحدة لشرح الحقوق العر ة في فلسطين ووقوف الدول

اعتد
العر ة إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه إذا ُ

عل ه أو

سلبت حقوقه.

وعندما انتدبت اﻷمم المتحدة الكونت برنادوت وس

دولي اختارت الجامعة

العر ة اﻷستاذ أحمد الشقير  ،ل ون ناطقاً اسم الوفد العري الذ سيتعاطى

مع الكونت برنادوت و ّلفته شرح وجهة النظر العر ة  ،و عدما اغتال الصهاينة

الوس

الدولي وت اكت عل ه الدول التي انتدبته  ،ثم تناسته  ،راح الشقير يردد

:
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" من أولو ات قواعد الس اسة الدول ة التي يجب أن ﻻ تغيب عن النا هي
)أن اﻷقو هو اﻷ قى(  ،فلنعمل أمة عر ة ﻻمتﻼك القوة حتى نحاف على
قائنا وننال حقوقنا ".
حضر الشقير اجتماع لجنة التوفي الثﻼث ة الذ عقد في بيروت في نها ة

ـانون اﻷول عام  1948مستشا اًر للوفد السور وألقى ب انا مطوﻻً ر ز ف ه على

ح

الﻼجئين الفلسطينيين في العودة غير المشروطة إلى د ارهم التي شردهم

الغزاة الصهاينة القوة عنها .وناقش اللجنة  ،مناقشة قانون ة واف ة  ،و عد ذلك
انتقلت اللجنة إلى لوزان  ،وهناك وضعت الص غة النهائ ة لما سمى بروتو ول
لوزان في  ، 1949/5/12و ان البروتو ول منحا ًاز

ليته للك ان الصهيوني

العنصر  ،واعتمدته اﻷمم المتحدة وث قة لقبول الك ان الصهيوني عضوا فيها ،
وقد حزن الشقير لهذه النها ة وأثاره الموقف الرسمي العري الضعيف  ،وما ان
قدمه المندو ون بتعل مات دولهم من تنازﻻت متتال ة.

أثناء فترة عمله الدبلوماسي وحضوره دورات اﻷمم المتحدة ان يبذل جهوداً

قدرها له أعضاء الوفود العر ة والصد قة  ،فقد ان ثف اجتماعاته مع الوفود
ّ
 ،و ناقش في اللجان وﻻ س ما اللجنة القانون ة ،و عقد المؤتمرات الصحف ة  ،و جر

المساجﻼت اﻹذاع ة ..وأدرك مع ل ما ان قوم ه أن اﻷمم المتحدة لع ة بيد

وعد اﻷصوات  ،إذ ﻻ م ان
الدول الكبر  ،يبدو ذلك واضحاً عند اتخاذ الق اررات ّ
في اﻷمم المتحدة إﻻ لﻸقو اء  ،والو ل ل الو ل للضعفاء.
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شارك الشقير في دورة اﻷمم المتحدة التي عقدت في ارس خرف عام
 1951نائب لرئ س الوفد السور اﻷستاذ فارس الخور  ،الذ فوضه العمل ،
وال أر والمشورة  ،مما ضاعف من عزمته وحماسه في الشرح والتحليل  ،وفضح
ادعاءات الصهاينة .ودافع عن القضا ا العر ة التي عرضت في هذه الدورة و ينها

قض ة السودان  ،والقض ة الجزائرة والقضا ا التونس ة والليب ة والمراكش ة ،و ان
جرئاً في مناقشة مندو ي الدول اﻻستعمارة عندما عرض مختلف هذه القضا ا

 ،حاور ،يناقش و قترح  ،حتى أطل

عل ه اﻷستاذ فارس الخور لقب )نجم

الدورة(
في عام  1952ان الشقير أميناً عاماً مساعداً في جامعة الدول العر ة

ورئ ساً للوفد السور

في اﻷمم المتحدة  ،و انت قض ة فلسطين تواجه آنذاك

أكبر خطر يهددها عد قرار التقس م  ،حيث راحت الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة

بدعم مشروع و الة الغوث الدول ة )اﻷنروا( لدمج الﻼجئين الفلسطينيين في ح اة

البلدان العر ة اﻻقتصاد ة لتوطينهم فيها  ،وأوفدت عثة برئاسة غوردن ﻼب ،
وراحت أجهزة اﻷعﻼم اﻷمر ة تتحدث عن السﻼم بين العرب والصهاينة  ،وعن
المفاوضات الم اشرة  ،وراح وزر خارج ة الك ان الصهيوني أ ا إي ان ،عرض في
أروقة اﻷمم المتحدة الخطو العرضة لما سماه مشروع سﻼم .فاتفقت الوفود

العر ة على أن يتولى الشقير الرد اسمهم على ل ما طرحه أ ا إي ان والمندوب
اﻷمر ي ،فراح خﻼل اﻷ ام الخمسة التي دارت فيها المناقشات فضح أساليب
التضليل في الدعا ة الصهيون ة ووسائل اﻷعﻼم اﻷمر ة  ،ومؤامرات اﻹدارة
اﻷمر ة  ،وحل فتها برطان ا منذ وعد بلفور عام ،1917وتناول النقد قرار
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التقس م ،وما نتج عنه من تشرد الفلسطينيين ،وتدمـير مدنهم وقراهم واغتصاب
وفند ما ان طرحه أ ا أي ان معتمداً في ل ذلك على
أرضهم وممتلكاتهمّ ،
المصادر العلم ة والمراجع القانون ة.
ترأس الشقير في خرف 1953الوفد السور إلى اﻷمم المتحدة  ،و انت
الجمع ة العموم ة ستناقش قضيتي تونس ومراكش  ،فضم إلى عضو ة الوفد
السور

ﻼً من ال اهي اﻷدغم من تونس  ،وأحمد بﻼ فرج من مراكش مستشارن

لتم ينهما من حضور الدورة في مقاعد الوفود  ،مما أثار غضب المندوب الفرنسي

 ،واعتراضه على حضورهما مطال ا بإ عادهما  ،فانبر له الشقير مفنداً حجج

الفرنسيين وراح يهاجم استعمارهم للشمال اﻹفرقي ونهب ثرواته.
وفي عام  1954استضافت الح ومة الليب ة الشقير

 ،لتقف على أر ه في

موضوع الممتلكات اﻹ طال ة في ليب ا  ،عد أن نالت استقﻼلها  ،فشجع الليبيين

على وضع اليد على تلك الممتلكات واﻻتفاق ف ما عد مع الح ومة اﻹ طال ة
شأن التعو ضات.
شارك الشقير في الوفد السور إلى مؤتمر اندوج في ن سان  1955وتصد

لمحاوﻻت عض الدول اﻵسيو ة التي عارضت إدراج قض ة فلسطين في جدول
أعمال المؤتمر  ،وتحدث اسم الوفود العر ة جم عاً مص اًر على طرح هذه القض ة

وحسم اﻷمر عد ذلك ب حث القض ة في لجنة تقرر
المصيرة أمام المؤتمر ُ ،
المصير .و ان للشقير لقاءات متعددة على هامش المؤتمر لعل أهمها اللقاء بين
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الوفدين السور والصيني  ،حيث تعهد شو أن ﻷ بتأييد القضا ا العر ة وقض ة
فلسطين خاصة.
عاد الشقير في خرف عام  1955إلى اﻷمم المتحدة ليدافع عن قض ة
فلسطين  ،وقضا ا الجزائر ،تونس  ،مراكش  ،وقد اغتنم مناس ة يومي اﻷمم

المتحدة  ،وحقوق اﻹنسان فر ز على معنى حقوق اﻹنسان  ،في خدمة قض ة
فلسطين والقضا ا العر ة المثارة.

عد العدوان الثﻼثي عام  1956دفعت قض ة حرة المﻼحة في خليج العق ة
الملك سعود إلى استعارة اﻷستاذ الشقير من سورا ل ص ح ممثل السعود ة في

اﻷمم المتحدة وعينه وزر دولة لشؤون اﻷمم المتحدة وسفي اًر دائما للسعود ة في
هيئة اﻷمم.ولم منعه مر زه الجديد من التصد عنف لوزراء خارج ة أمير ا
و رطان ا وفرنسا الذين ـانوا يهاجمون القوم ة العر ة وسورا ومصر والثورة

الجزائرة  ،وقد احتج سفراء الدول الغر ة الثﻼث لد و ازرة الخارج ة السعود ة

 ،فطلبت منه و ازرة الخارج ة التوقف عن مهاجمة مندو ي تلك الدول الصد قة ،

والتقيد التعل مات وعدم الخروج عليها ﻷن مصلحة المملكة تستوجب ذلك  ،فقدم
استقالته لكنها لم تقبل في حينه.
عندما تفجرت اﻹحداث عام  1958وقامت الوحدة بين مصر وسورا ودخلت
ال من في اتحاد فيدرالي معها  ،وأسقطت الملك ة في العراق  ،ونشبت أحداث
خطيرة في اﻷردن ولبنان  ،وأنزلت الوﻻ ات المتحدة قواتها في لبنان وأنزلت برطان ا

قواتها في اﻷردن  ،انعقدت الجمع ة العموم ة لﻸمم المتحدة في دورة طارئة
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،وخطب الرئ س اﻷمير ي دوايت ايزنهاور منذ اًر ومحذ اًر ومثله فعل سلو ن لو د
وزر خارج ة برطان ا  ،فانبر

لهما أحمد الشقير وألقى خطا اً مطوﻻً رد ف ه

على أيزنهاور ولو د مذ اًر الس اسة اﻻستعمارة لبلديهما مما أثار ضجة صحف ة
عالم ة ر زت على ردود الشقير ومهاجمته ﻷيزنهاور.

عد دخول القوات المصرة ال من عام 1962طلب من الح ومة ال من ة،
طلبت و ازرة الخارج ة السعود ة من الشقير صفته ممثﻼً لها أن قدم ش و إلى

مجلس اﻷمن يتهم القوات المصرة الم ار طة على حدودها وانتهاك حرمة تلك
الحدود  ،فرفض تقد م الش و ورد على و ازرة الخارج ة أن هذه الخﻼفات م ن
عرضها على جامعة الدول العر ة ومعالجتها في نطاق اﻷسرة العر ة الواحدة ،
وقد ظل على أر ه الرغم من إصرار اﻷمير ف صل عل ه  ،ومطالبته اﻻلتزام
التعل مات ﻻ تفسيرها .وقد انت نتيجة هذا الموقف أن صدر عام  1963ق ار ًار
بإنهاء عمله رئ س للوفد السعود في اﻷمم المتحدة  ،فعاد إلى م ان إقامته في
لبنان.
ان هذا الموقف نقطة تحول في ح اة الشقير  ،حيث راحت الوفود

الفلسطين ة في لبنان تفد إلى داره في قرة فون  ،مقدرة موقفه في الدفاع عن
قض ة فلسطين  ،والقضا ا العر ة وتتمنـى عل ه التفرغ لتنش

الحر ة الجماهيرة

الفلسطين ة  ،عد تلك السنوات الطو لة من اﻷسفار والعمل الدبلوماسي في الجامعة
العر ة وهيئة اﻷمم المتحدة.
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ش اًر لﻸخ خالد الفاهوم الذ

شارك اﻷستاذ الشقير منذ تأس س منظمة

التحرر الفلسطين ة عام  ، 1964فقد حدثنا موضوع ة عن دور الشقير في
تأس سها واﻹشراف على دوائرها.
رحم ﷲ المغفور له اﻷستاذ أحمد الشقير  ،وافته المن ة مرتاحاً من رؤ ة ما

حل منظمة التحرر الفلسطين ة ومؤسساتها التي قادها أمانة و فاءة عدة سنوات

 ،و يف تحول رئ س لجنتها التنفيذ ة وعدد من أعضائها من قادة للمنظمة مؤتمنين
على ميثاقها الوطني  ،وحقوق الشعب التارخ ة  ،إلى أدوات عميلة تذعن وتنفذ

بإذﻻل ما قرره الغزاة الصهاينة  ،وحلفاؤهم في اﻹدارة اﻷمر ة  ،و يف تحول
عض قادة و تائب ج ش التحرر الفلسطيني إلى أجهزة شرطة وأدوات قمع تطل
النار على ل من قذف حج ار على صهيوني ،وتعتقل من تشك أنه رما ف ر
قذف حجر على صهيوني في المستقبل  ،أو من أعلن موقفا ضد من فرطوا

الحقوق الوطن ة والقوم ة وعقدوا اتفاقات الذل واﻹذعان مع الغزاة الصهاينة
مغتصبي اﻷرض  ،مرتكبي المجازر  ،مشرد أهل الوطن.

وافته المن ة مرتاحاً من معرفة ما حل بجامعة الدول العر ة التي عا ش
تكو نها أمين عام مساعد قبل نصف قرن  ،و يف أص ح اليوم ملوك دولها
وأمراء مشيخاتها والقسم اﻷكبر من رؤساء أنظمتها يتراكضون ﻻهثين لمصالحة

الك ان الصهيوني واﻻعتراف شرعيته  ،وشرع ة اغتصاب فلسطين وأجزاء أخر
من اﻷقطار العر ة المح طة فلسطين.
أيها الحفل الكرم:
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قبل اختتام هذه المداخلة المتواضعة عما قدمه اﻷستاذ أحمد الشقير في
خدمة قض ة فلسطين والقضا ا العر ة  ،ﻻبد من التأكيد أنه رغم ل ما حصل
وما حاك ضد امتنا العر ة من مؤامرات استعمارة وصهيون ة  ،ومن تهديد
الوجود العري وتمز وحدته التارخ ة والجغراف ة ونهب ثرواته ،والتح م مقدراته

 ،و الرغم من ل ما قدمه وأقدم عل ه ح ام أغلب ة أنظمة الدول العر ة والق ادة

المنحرفة في منظمة التحرر الفلسطين ة من تفر

وتنازﻻت وعقد اتفاقات ذل

ٕواذعان في المرحلة الراهنة  ،فإن الجماهير العر ة على امتداد ساحة الوطن
العري لن ت أس ولن تستسلم ولن تفر أ ح من حقوقها التارخ ة الثابتة
وغير القابلة للتصرف  ،ﻹ مانها المطل

أن الصراع مع العدو الصهيوني

العنصر صراع وجود ولن يتحول يوماً إلى مجرد نزاع على الحدود.
لقد أثبت التارخ أن مسيرة التحرر في إحد

مراحل الكفاح العري ال ارزة

قد انطلقت من سورا ،يوم توحدت القو في ملحمة عس رة وصراع س اسي
عقائد

واقتصاد

مع الغزاة اﻹفرنج  ،فحطمت مؤسستهم العس رة وهزمت

جيوشهم الج اررة وطردت ملو هم وأمراءهم وقادة ف القهم من المشرق العري له ،
وحررت القدس واﻷرض العر ة لها.
إن الجماهير العر ة المؤمنة عدالة قضا اها الوطن ة والقوم ة ،والمتمس ة

امل حقوقها التارخ ة الثابتة ،والرافضة للمساومة أو التنازل أو التفر

أ

ح من حقوقها ،والمستعدة لمواصلة الكفاح،واستمرار البذل والتضح ة والعطاء
مهما طال الزمن ،تتطلع إلى سورا الصامدة  ،تحيي جماهيرها وقواها الوطن ة

والقوم ة وج شها وقادتها ،وفي مقدمتهم القائد المناضل حاف اﻷسد  ،اﻷمين العام
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لحزب ال عث العري اﻻشتراكي  ،الذ

علن في ل مناس ة ،وعلى رؤوس

اﻷشهاد ،التمسك الح القومي العري الكامل والدفاع عنه على طر استكمال
شرو

مسيرة التحرر لﻸرض العر ة

لها من العدو الصهيوني وحلفائه

اﻻستراتيجيين وعمﻼئه المحليين.
المجد والخلود لشهداء اﻷمة العر ة وشهداء الحرة في ل زمان وم ان.
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سيرة ح اة المناضل أحمد الشقير

*

راﻓع الساعد
ﻻ تقاس ح اة أحمد الشقير ب ضع عشرات من الكيلو مترات تفصل ما بين

قلعة تبنين في جنوب لبنان حيث ولد منف ًا مع أس ـ ـ ـ ـ ـرته من اﻷتراك  ،و ين مقبرة

الص ـ ـ ـ ــحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح  ،في غور اﻷردن  ،حيث مثواه اﻷخيرة
مهج ًار من الصهاينة.
ﻻ تحصر ح اته العقود التي تجاوزت الس ع قليﻼ التي عاشها من عام
 1980-1908بل أنها تأثرت ما سب وأثرت ما لح .
 ولد الشقير في قلعة تبنين الشهيرة  ،في جنوب لبنان  ،في العام 1908الذ ُسمي عام الحرة و ان والده الشيخ أسعد الشقير عضواً في البرلمان

التر ي )الم عوثان( منف ا لمعارضة س اسة السلطان العثماني عبد الحميد
الثاني.
 والدته تر ة تزوجها أبوه على زوجة تر ة أخر ثم طلقها فسافرت معطفلها أحمد في صح ة أسرة عمه قاسم الذ نقل عمله إلى طولكرم.

*

اللجنة الفلسطين ة للدﻓاع عـن الثقاﻓة الوطن ة ،دمش في .1995/4/3
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 توفيت والدته في السنة الثان ة من الحرب العالم ة اﻷولى اثر مرضعضال وهـو في السا عة من عمره  ،و ان قد أحبها ح اً بي اًر  ،وعنها

أخذ اللغة التر ة.

 في صيف العام  1916بدأت رحلة اﻻلتحاق الوالد في ع ا.-

ان أحمد الشقير طال ًا مجداً مجتهداً أحب الكشافة وانتمى إليها ما

واظب على حضور الدروس في المساجد والكنائس ومجالس والده ،
والقراءة في م تبته  ،حيث تجلت قدراته الخطاب ة وأتقن علوم اللغة ،

م اًر  ،حتى عرف اسم الشقير الصغير تميي اًز له عن والده .أنهى
دراسته الثانو ة في القدس في العام  1926حيث التح

مع أخ ه

الجامعة اﻷمر ة في بيروت  ،وهناك انضم إلى ناد العروة الوثقى.

-

في السادس من أ ار /مايو  ، 1927قاد الشقير المظاهرة الطﻼب ة
التي انطلقت من الجامعة اﻷمر ة مناس ة الذ ر ) (11لشهداء أ ار/

مايو  ، 1916حيث ألقى خط ة حماس ة في ساحة الشهداء في بيروت
ندد فيها اﻻستعمار واﻻستبداد العثماني.

 إثر تلك المظاهرة وفي  1927/5/13أقدمت سلطات اﻻنتداب الفرنسيعلى إ عاد الشقير من لبنان إلى فلسطين عن طر
-

رأس الناقورة

،فعاد إلى ع ا و ان ذلك نقطة تحول هامة في ح اته الس اس ة .

اشر تب المقاﻻت الوطن ة في جردة )الزمر( لصاحبها خليل زقوت

في ع ا.

 -عام  1928التح الشقير

معهد الحقوق في القدس  ،مجسداً مقولته

نت خطي اً فلم ﻻ أكون محام اً؟(.
)إذا ُ
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 ثم اشر العمل بجردة )مرآة الشرق( التي صدرها بولس شحادة. وقد حضر الشقير المؤتمر الفلسطيني السا ع في القدس في العام ذاتهصفته صحف اً.

 -شارك في )جمع ات الش ان المسلمين( فألقى المحاضرات وألهب الحماس

في مواجهة اﻻستعمار والصهيون ة  ،فاعتقلته الشرطة ونقلته إلى قرة

الزب في إقامة جبر ة في بيت آل السعد .

 -في العام  1930اعتزل العمل في جر دة )مرآة الشرق( للتفرغ للدراسة.

 عمل متمرناً في م تب المحامي مغنم مغنم  ،ثم انتقل ﻷس اب س اس ةإلى م تب المحامي عوني عبد الهاد  ،اعت اره أحد رجاﻻت الحر ة
العر ة اﻷوائل.

 ازداد تمرس الشقير في المحاماة في أوائل الثﻼثينات في ميدان القضا االوطن ة الثورة  ،عبر المشار ة في إعداد ملف القض ة الذ

قدم

إلى)لجنة شو( عدا عن الدفاع عن الشخص ات الوطن ة وقض ة أراضي
عرب واد الحوارث.

 تزوج عام  1933من السيدة نسي ة بنت عبد الفتاح السعد رئ س بلد ةع ا وأنجبت له أوﻻده الستة.
 في  1936/1/5شارك الشقير في تأبين شيخ الشهداء المجاهد عزالدين القسام فألقى لمة مناس ة أرعين القسام.

 نتيجة لمشار ة أحمد الشقير في الحر ات الثورة التي شهدتها فلسطينﻼ بلسانه وقلمه  ،متصد اً لﻼنتداب البرطاني
في الثﻼثينات مناض ً

والمطامع الصهيون ة ومدافعاً عن المعتقلين والثوار العرب  ،ﻻحقته
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السلطات البرطان ة عد انتهاء الثورة الفلسطين ة الكبر  1939فغادر
فلسطين إلى سورا ثم لبنان فمصر.
 في ش ا  /فبراير  1940نعى إل ه وهو في مصر والده الشيخ أسعدالشقير مع موافقة السلطات البرطان ة على عودته إلى ع ا  ،حيث
عاد وافتتح م ت اً للمحاماه اختص الدفاع عن المناضلين المﻼحقين
وقضا ا اﻷرض.

 في ُ 1945/7/26عّين الشقير أول مدير للم تب العري في واشنطن. ثم عدئذ نقل مدي اًر لم تب القدس و قي على رأس عمله هذا إضافةللمحاماه حتى وقعت ن ة عام  ، 1948وقد دأب الم تب العري على

الدعا ة للقض ة الفلسطين ة في أمر ا و رطان ا.

 شارك في اجتماعات تأس س جامعة الدول العر ة وفي اجتماعاتمجلس الجامعة العر ة في بلودان 1946م.

 إثر الن ة هاجر إلى سورا ثم إلى لبنان حيث استقر في بيروت. بتارخ  1950/2/2عين الشقير أميناً عاماً مساعدًا لجامعة الدولالعر ة إضافة لعمله في الوفد السور إلى اﻷمم المتحدة.
-

ان له الدور اﻷبرز في إعداد ملفات القض ة الفلسطين ة ثم الدفاع عن
القضا ا العر ة في فلسطين والجزائر وتونس وليب ا والسودان ومراكش،

إضافة لمشار ته في مؤتمرات عديدة من أهمها مؤتمر اندونغ )ر ع
.(1955

-197-

 في العام ُ 1957عين وزر دولة لشؤون اﻷمم المتحدة في ح ومة الراضومندو اً دائما لها في هيئة اﻷمم المتحدة  ،حيث تا ع رسالته في الدفاع

عن القضا ا القوم ة العر ة.

 في شهر أب أغسطس  1963و ينما ان الشقير مضي إجازته السنو ةفي لبنان ابلغ قرار اﻷمير ف صل بن عبد العزز إنهاء عمله رئ ساً لوفد
ح ومة الراض في اﻷمم المتحدة.

 في أيلول /سبتمبر  1963زار السيد عبد الحميد غالب سفير الجمهورةالعر ة المتحدة في بيروت الشقير في منزله ببلدة فون اللبنان ة وأبلغه

رسالة شفو ة من الرئ س جمال عبد الناصر ،و رق ة الجامعة العر ة
بترش حه لمنصب ممثل فلسطين في الجامعة العر ة  ،عد وفاة السيد

أحمد حلمي عبد ال اقي ،مندوب فلسطين في الجامعة )الذ

توفي في

حز ران  /يونيو 1963م(.

 في  1963/9 /19حضر الشقير اجتماعات مجلس جامعة الدولوعمان
العر ة  ،حيث ُرشح مندو اً لفلسطين معارضة ح ومتي الراض ّ
وعين بذلك مندو اً لفلسطين في الجامعة.
ُ ،

 شارك أحمد الشقير في مؤتمر القمة العري اﻷول الذ عقد في القاهرةبين  1964/1/16-13برئاسة الزع م الخالد جمال عبد الناصر ،وقد
لف المؤتمر السيد أحمد الشقير  ،ممثل فلسطين في جامعة الدول

العر ة ،اﻻتصال أبناء فلسطين من أجل إنشاء الك ان الفلسطيني
والعودة بنتيجة اتصاﻻته إلى مؤتمر القمة العري الثاني.
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 استثمر الشقير بخبرته الواسعة الظروف المستجدة عد مؤتمر القمةالعري اﻷول  ،والموقف الداعم للزع م القومي جمال عبد الناصر ،
والتوجهات القوم ة لثورة الثامن من آذار  ،وانتصار الثورة الج ازئرة ،
فالتق اللحظة التارخ ة ،وتحرك حارقاً المراحل  ،فقام بجولة واسعة
زار خﻼلها الدول العر ة  ،التي تضم التجمعات الفلسطين ة  ،حيث
ش لت اللجان التحضيرة لعقد مؤتمر فلسطيني عام.
 -في القدس وص اح  1964/5/28وفي أجواء احتفال ة وعواطف ج اشة

 ،عقد المؤتمر الفلسطيني اﻷول برئاسة أحمد الشقير وحضور الملك
حسين  ،وأمين عام الجامعة العر ة.
وقد أعلن ق ام منظمة التحرر الفلسطين ة وتمت المصادقة على

)الميثاق القومي( و)النظام اﻷساسي( وانتخب الشقير رئ ساً للجنة التنفيذ ة و لف

اخت ار أعضاء هذه اللجنة  ،وعددهم خمسة عشر عضواً  .ما أقر إعداد الشعب
الفلسطيني عس را ٕ ،وانشاء الصندوق القومي الفلسطيني.

 ﱠقّدم الشقيرتقرر عن إنشاء الك ان الفلسطيني  ،وقد واف المؤتمر
ً (1964/9/11ا
عد طول نقاش على ما قام ه الشقير  ،وفي يوم  1964/9/10تأسس
إلى مؤتمـر القمـة العريـة الثانـي اﻹس ندرة ) 5ـ

-

)ج ش التحرر الفلسطيني(.

ترأس الشقـير الدورة الثانيــة للمجلس الوطــني الفلسطيني في القاهرة ،

ما بين  5/31ولغا ة  1965/6/4والدورة الثالثة في غزة من -20
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1966/5/24وُ لف في المرتين بإعادة تش يل اللجنة التنفيذ ة لمنظمة

التحرر الفلسطين ة.
-

عد خﻼفات مر رة مع ح ومة اﻷردن  ،وصل أحمد الشقير مع الملك
حسين و طائرته إلى عمان يوم  1967/5/30قادما من القاهرة  ،عد

عمان والقاهرة.
أن وقعت هناك معاهدة الدفاع المشترك بين ّ
 قام في الفترة من  5-2حز ران  1967بجولة واسعة شملت مواقعالمواجهة في الضفة الغر ة  ،وقد غادر القدس الشرف ص اح يوم
اﻻثنين الخامس من حز ران وهو ﻻ علم أنه غادرها إلى اﻷبد.

-

-

في مؤتمر قمة الخرطوم  8/29ـ 1967/9/1م ان للشقير دور ارز

في تثبيت ﻻءات الخرطوم الشهيرة )ﻻ تفاوض ﻻ صلح ﻻ اعتراف( قبل
انسحا ه من الجلسة الختام ة للقمة محتجاً.
تعرض الشقير

عد قمة الخرطوم لحملة واسعة في الصحف العر ة

وتحديداً الصحف المصرة منها  ,حتى تلقى يوم  1967/12/14رسالة

موقعة من س عة من أعضاء اللجنة التنفيذ ة لمنظمة التحرر الفلسطين ة
تطال ه اﻻستقالة من رئاسة المنظمة.

-

قدم أحمد الشقير استقالته إلى الشعب الفلسطيني عبر )إذاعة صوت
فلسطين( يوم  ، 1967/12/24ي ت قى منظمة التحرر  ،وقد قبلتها

اللجنة التنفيذ ة في اليوم التالي و لف السيد حيى حمودة رئ سا الو الة

-

للجنة التنفيذ ة.
رفض الشقير

عد استقالته أ

عمل أو منصب رسمي  ،وانصرف

للكتا ة.
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 -اعتبر الشقير اتفاقيتي

امب د فيد ومانتج عنهما )خ انة عظمى

للقض ة الفلسطين ة والعر ة( لذلك غادر القاهرة إلى تونس عام 1979م
 ،فور توق ع تلك اﻻتفاق ات.
 قضى الشقير ضعة أشهر في تونس وأصيب خﻼلها مرض عضال ،نقل على إثره إلى مدينة الحسين الطب ة في عمان.

 توفي في عمان يوم 1980/2/26م ،قبيل رفع العلم الصهيوني في سماءبناء على وصيته في مقبرة الصحابي الجليل أبو عبيدة
القاهرة ،ودفن
ً
بن الجراح  ،في منطقة الغور قر ا من فلسطين.
-

ان الشقير من الزعماء القﻼئل الذين أغنوا الم ت ة العر ة بواحد

وعشرن تا اً س اس اً لها ق مة ف رة  ،حيث امتاز عن سواه بتدو ن

تجرته النضال ة في مجموعة من الكتب  ،تفرغ لها وصاغها ف ما
ش ه المذ رات الشخص ة ،وش لت رصيداً ثقاف اً وأدب اً وف ر اً وس اس اً
متمي اًز  ،تحدثت عن أهم الحقب التارخ ة للشعب الفلسطيني واﻷمة
العر ة وامتداداتها في العالم اﻹسﻼمي.

 و ان ) أبو مازن( حتى أ امه اﻷخيرة فاخر بخمسة إنجازات هامة لههي :تش يل منظمة التحرر الفلسطين ة  ،وج ش التحرر الفلسطيني ،

والصندوق القومي الفلسطيني ٕ ،واذاعة صوت فلسطين ومر ز اﻷ حاث.
وقد أنعم ﷲ عل ه فتوفاه قبل أن شهد فصول التآمر على هذه المنجزات
من قبل َمن ُفترض فيهم أن ونوا أمناء عليها  ،لكن اﻷحداث أكدت أنهم
لم ونوا ذلك.
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رحم ﷲ أحمد الشقير .
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أحمد الشقير ..
*

ﻓي ذ راه الخامسة عشرة
محمد سعيد ص ار

ال عض الناس العاديين أو القادة قد تقابلهم فتخرج من مقابلتهم انط اع

ينطب عل ه المثل العامي القائل ) حساب ال اشا اشا اتار ال اشا زلمة( وال عض

اﻵخر تخرج من عنده بذخيرة من الخبرة والد ار ة تترسخ في أعماق نفسك ما
حييت،ومن هذا الصنف اﻷخير المرحوم أحمد الشقير .
دفعني لهذا القول عندما وقعت عينا

على إعﻼن قراءة الفاتحة على

روح الفقيد والمنشور على صفحة الدستور الغراء يوم  26رمضان سنة 1415هـ
المواف 26ـ 2ـ 1995مناس ة الذ ر الخامسة عشرة لوفاته  ،فما أن رأيت اﻹعﻼن
حتى ثبتت عينا

في تﻼوته المرة تلو المرة وقفز بي شر

ذ راتي إلى اﻷ ام

الخوالي أ ام الثورة الفلسطين ة عام 1936ـ  1939ثم فترة الحرب العالم ة الثان ة

وما تﻼها من أحداث عندما نا تﻼميذ في الصفوف اﻻبتدائ ة أ ام فترة اﻻنتداب

* الدستور،عمان.1995/3/8 ،
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البرطاني اللعين على فلسطين و عض اﻷطار العر ة التي تقاسمها الحلفاء من
تر ة الدولة العثمان ة.
عادت بي الذ رات إلى أ ام الثورة العارمة في فلسطين التي فجرها أبناء
فلسطين ق ادة الشيخ عز الدين القسام رحمه ﷲ وانضم اليها ل س الشعب
الفلسطيني بجم ع فئاته من ش اب وشيوخ ونساء وأطفال بل وأ ضاً من اﻷخوة

العرب بجم ع أقطارهم حيث جسدت تلك الوحدة في القتال صدق اﻹحساس أن

اﻷمة العر ة أمة واحدة الرغم من حدود )سا س ب و( الوهم ة .وتذ رت يف

نا نحن تﻼمذة المدارس في القر العر ة والمدن الفلسطين ة ننشد ونحن نت ع
جنائز الشهداء أو حتى والنساء ينقلن الجرحى والمصابين برصاص الطائرات

البرطان ة الذ لم ن فرق بين مجاهد أو راعي غنم أو بين شيخ أو امرأة في
طرقها إلى أرض الفﻼحة تحمل الطعام لزوجها أو أبيها أو أخيها .تذ رت يف
نا ننشد اﻷناشيد التي غذانا بها معلمونا في المدارس مثل )دمت ا بﻼد

ما

دام الزمن( أو )هيو ولوا( أو ) اأورو ا ﻻتغالي ﻻتقولي الفتح طال( إلى غير ذلك
من اﻷناشيد الحماس ة والوطن ة و يف نا نشتعل حماساً حتى أننـا نا نقلد آ اءنا
الذين انوا حملون البندق ة والجناد )حزام الفشك( ،فنعمل بنادقنا من أعواد الزتون
والتين والمطا المأخوذ من الكاوتشوك.
ثم من عد ذلك إلى فترة الحرب العالم ة الثان ة التي توقفت فيها الثورة

بناء على وعود )ونحن دائما ضحا ا الوعود( ففي خﻼل فترة الحرب نت أسافر
إلى ح فا و رِمها اﻷشم لﻼلتحاق بوالد

و يف نت و عض الرفاق نذهب إلى

الطرف الشمالي من الخليج العجيب الجميل من خليج ع ا لزارة مدينة الجزار
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التي تحدت نابليون وغيره من الغزاة .و يف نا نتعمد المرور من أمام م تب
المحامي الشاب اﻷني الذ يرتد الطروش اﻷحمر والذ اتخذ م ت اً له على

السور ذلك هو أحمد الشقير ـ رحمه ﷲ فنتعمد إلقاء السﻼم عل ه ل مرة ليرد
أهﻼ الش اب.
نا نفعل ذلك نحن الفت ان لننال شرف رد التح ة من الشقير ـ ذلك
المحامي الذ

ذاع صيته و برت سمعته الجهاد ة والنضال ة الدفاع عن قض ة

بلده وعن قضا ا مواطن ه.
ومضت السنون وانتهت الحرب العالم ة الثان ة بهزمة ألمان ا وحلفائها
من دول المحور و ترسيخ اﻻستعمار الغري على الدول العر ة.
ثم وقعت اﻷحداث بين العرب واليهود الذين قو ت شو تهم فضل
اﻻنتداب والذين تعظم حشدهم المدرب على القتال في فلسطين )خﻼل فترة الحرب
العالم ة الثان ة وما تﻼها( .ووقعت الكارثة )الن ة( وتشرد الشعب الفلسطيني
بتخط

وتدبير مدروس وانتشر في أرجاء المعمورة افة .ول س المقام اﻵن لسرد

تلك اﻻحداث ﻷن ذلك له سجل في أطنان من الورق والكتب  ،ولكني أرد أن
أصل إلى لقاء عابر مع المرحوم أحمد الشقير في عام ٕ 1971والى حديث دار
وقتها.

ففي صيف عام  1971بينما نا نؤد

اﻻمتحانات في جامعة بيروت

العر ة ،و عد اﻻنتهاء من أحد اﻻمتحانات اقترح عض الزمﻼء المتواجدين
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الساحة أن نطلع على الجبل ونروح عن أنفسنا قليﻼ استعدادا لﻼمتحان القادم
عد الغد و ان دور س ارتي فعملت لهم سائقا و نا خمسة زمﻼء وتسلقنا الجبل
فقادنا دليلنا المرشد النب ه إلى طر

غير نافذ ضي

حيث ﻻ تستط ع الس ارة

على اﻻستدارة للرجوع .فاضطرنا إلى مواصلة السير في ذات الطر حتى وصلنا

إلى مدخل قصر

ان ﻻ بد لنا ان نستدير أمامه والعودة ،وفي أثناء عمل ة

اﻻستدارة جاءنا رجل مهروﻻ يدعونا للتوقف فاستغرنا ذلك ﻷننا ﻻ نعرف أحداً

في تلك المنطقة ولم سب ﻷقدامنا أن وطأت تلك اﻷرض .فاستفسرنا شو ف ه!!
فقال الب ك عاوز م تفضلوا ،قلنا مين الب ك قال أحمد الشقير و ان خارج أ

عمل رسمي ،نظرنا بوجوه عضنا وتساءلنا شو حد ف م ب عرف الشقير أو سب

أن تعرف عل ه ف انت اﻹجا ة ط عاً ﻻ .نعرفه فق من خﻼل أعماله والصحافة ،
حاولنا أن نعتذر إﻻ أنه أشار إلينا أعلى الهض ة أن ادخلوا ،فقلنا خلينا ندخل
ونسلم على الزلمة ونتعرف عل ه مش غل .
أوقفنا الس ارة رجوعاً داخل البوا ة ونزلنا الخمسة وصعدنا الدرج إلى

الرجل و ادرناه التح ة وهو يرحب بنا .و عد أن صافحناه ،قال من اﻷخوة قلنا

أردنيون من أصل فلسطيني فقال لنا عرب ا مرح ا ا مرح ا اتفضلوا اشروا

فنجان قهوة ،وسمعناه حدث شخصا اسمه و قول له )قول لفﻼن ب ك أنا ار ح
أتاخر حوالي ساعة( فقلنا جم عا طرقة عفو ة وﷲ اب ك ما دام اﻷمر ه ك
ساعة ما ب في عاوزن أكثر ،فصمت ثم أردف خليهم ساعتين.
و عد أن أجلسنا في الم ان المعد لذلك قال عرفوني أنفس م و لدان م و نا

أرعة من بلدة عصيرة الشمال ة والخامس من افا  ،وجم عهم مدرسون إﻻ أنا.
-206-

و عد الترحيب قال أنا أعرف عصيرة الشمال ة .زرتها عدة مرات اثناء

الثورة  ،وتغديت تحت أحد شجرات أحراج الزتون وأعرف المختار وفﻼن وفﻼن
وسمى لنا أسماء لها اﻵن في ذمة ﷲ .وجم عهم انوا من الثوار ضد اﻻنجليز.
وحدثنا بإسهاب عن طوﻻت ثوار سنة  1936و ذلك عن أحداث سنة
 1947وسنة  1948ثم مراحل ما عد ذلك و نا الحق قة نسأله ثي ار ثي ار ف عتذر
أح انا عن اﻹجا ة وأح انا أخر يجيب حرصا منه رحمه ﷲ على المصلحة
الفلسطين ة والعﻼقات العر ة.
و ان من جملة اﻷسئلة سؤال هو الذ أردت أن أصل إل ه من ل هذه
المقدمة  ،و عد أن دخلت اﻷمة العر ة في مسألة السﻼم العري اﻹسرائيلي.
ان السؤال هل تتقابل السيد أبو عمار ) اسر عرفات( قال نعم فإنه
أتيني ثي ار لما جاء لبنان وقبل فترة وجيزة ان معي و ان يجلس هنا وأشار

إلى م ان ما.وقد قلت له )احذر ا اسر أن تكونوا انتم المنظمة أو الفلسطينيون

الجسر الذ

عبر عل ه العرب للصلح مع إسرائيل( .رحمك ﷲ ا شقير  ،هـذه

انت رؤ اك قـبل أرعـة وعشر ن عامـاً ،مـن أين أتيت بها؟! .نعم إن هذا ما نت

تخشاه فضل مخزونك الس اسي و فاحك النضالي وتعاملك الدبلوماسي مع الدول
العر ة وغيرها من خﻼل عملك الجامعة العر ة وهيئة اﻻمم مندو اً ل عض الدول
العر ة ثم عملك رئ ساً لمنظمة التحرر الفلسطين ة.

فاهنأ ا شقير في مثواك  ،جعله ﷲ روضة من راض الجنة.

-207-

ﻓي ذ ر الشقير

*

د .أسعد عبد الرحمن
عيب ٕواذﻻل! إنه لعيب وﷲ ٕواذﻻل أن يراد لنا تصدي ما ت ه )أعداء
اﻷمس( و)أصدقاء اليوم( من الحلف اﻻسرائيلي الصهيوني العري المتصهين

عنا  ،ف عد ل ما ) اعونا( بل )بلعونا( إ اه حتى اﻻن  ،ها هم يزفون تارخنا
و قومون بتسو قه علينا  ،فينجحون معنا في حين تراهم فشلون مع ال احثين

اﻻسرائيليين )وعلى رأسهم ل من بني مورس وساسر وسمحة فﻼ ان( ومناس ة
هذا الحديث ل س ما فعله هؤﻻء ال احثون اليهود اﻻسرائيليون من أصحاب الضمير

العلمي الذين نسفوا التارخ المزف الذ شجعته  ،بل رعته  ،دولتهم ومنظمتهم

الصهيون ة وتحالفاتهما  ،إذن المناس ة اليوم ل ست سبب ما فعله أولئك ال احثون
في نسف التار ـخ المزف ٕ ،واعادة تابته في ضوء الحقائ الصل ة التي تنصفنا

 ،قدر ما هي مناس ة أتاحتها الذ ر الخامسة عشرة لرحيل المناضل اﻷستاذ

أحمد الشقير القومي العري اﻷصيل الفلسطيني ﱠ
الموزع في خدمة العرب والذ

ختم ح اته بتأس س )الوطن المعنو الفلسطيني( _ منظمة التحرر الفلسطين ة.

* اﻷسواق ،عمان.1995/3/6 ،
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م حاول الحلف اﻹسرائيلي  /الصهيوني /العري المتصهين تشو ه صورة
زعماء عرب ومن ضمنهم المرحوم أحمد الشقير وﻻ غ ار ة في ذلك ،لكن الغرب
العجيب أن عضنا ـ عن سوء ن ة  ،أو عن جهل طيب الن ة ـ سعى إلى ذلك  ،أو
هو سعى إلى ابتﻼع البرشامة التي أعدها لنا ذلك )الحلف( رغم ما تحتو ه من

سموم  ،قالوا لنا إنه مجنون مشعوذ ﻷنه أصر على أطروحة أحق ة العرب التارخ ة
في امل )أرض فلسطين( وتجاهلوا الحديث عن الرموز اﻻسرائيل ة العنصرة
الفاش ة  ،التي تقود في أسوأ اﻷحوال نصف المجتمع الس اسي اﻻسرائيلي والتي
ﻻتزال تصر على أطروحة أحق ة اليهود التارخ ة في امل )أرض أسرائيل(  ،ثم
هم اتهموا اﻷستاذ الشقير

أنه أراد إلقاء اليهود في ال حر ي أكلهم السمك ،

وصدقنا أكذو تهم تلك رغم أنهم انوا يومئذ هم الذ يلقون بنا في أعماق الصحراء.
العيب واﻹذﻻل ل س في حق قة ونهم يزفون تارخنا  ،لكن العيب

واﻹذﻻل في حق قة وننا نتعامل مع أكاذيبهم اعت ارها حقائ  ،فمتى نتوقف عن
ذلك متى؟!.
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أر عة عشر عاما ..
*

على رحيل ُمناضل بير
د .محمد علي الف ار

مما ﻻشك ف ه أن من سمات اﻷمم والشعوب الح ة تكرم أ طالها وقادتها
المخلصـين الذين ساهموا في بنائها أو ناضلوا من أجل حرتها ورفعتها  ،وتارخ
فلسطين المعاصر حافل الكثير من ال طوﻻت والشخص ات التي ان لها دور
بير في المسيرة النضال ة الطو لة للشعب الفلسطيني  ،وأن من ح أبناء هذا
الجيل الصامد أن عرف ولو شيئًا عن رموز النضال الفلسطيني ومساهماتهم في
مختلف مراحل القض ة  ،وفي المقابل فإن من واجب تابنا وحملة اﻷقﻼم النهوض
بهذه اﻷمانة.

* الدستور ،عمان.1994/3/1 ،
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ٕوا مانا مني بذلك ٕواحساساً ما مل ه علي الواجب اغتنمت مناس ة الذ ر

ال ار عة عشرة لوفاة المجاهد الكبير أحمد الشقير

مؤسس منظمة التحرر

الفلسطين ة وأول رئ س لها ﻷكتب عنه لمات رما ساهمت في تعرف الجيل
الناشئ ه و خاصة أنني نت مـن الذين عرفونه شخص اً ومن ضمن أعضاء
اللجنة التي خلدت ذ راه في تاب أعدته المؤرخة واﻷستاذة الجامع ة الد تورة
خيرة قاسم ة.
وعلى الرغم من انقضاء أرعة عشر عاما على رحيل هذا المناضل الكبير
إﻻ أن لذ راه اليوم معنى وأهم ة مميزة ،لقد حلت علينا هذه الذ ر والقض ة
الفلسطين ة تواجه منعطف ًا خطي اًر وتتعرض لتحد ات لم سب أن تعرضت لها من

قبل .فمنذ عقد مؤتمر السﻼم في مدرد والمفاوضات المعلنة منها والسرة لم
تحق للشعب الفلسطيني ما ان يتطلع إل ه من عودة رمة إلى وطنه أو استرجاع

لﻸرض التي احتلت في حرب حز ران  ،1967والمتت ع اليوم لما يجر على
الساحة الفلسطين ة ير انحسار اﻻهتمام العالمي القض ة و لمس تجاهﻼ عر ا
لفلسطين والتي انت في يوم من اﻷ ام قض ة العرب اﻷولى .ومما حز في النفس
و دمي القلب ما نراه اليوم من تنازﻻت تقدم ﻹسرائيل س سفر في النها ة إلى ان
محدود خاضع للس طرة اﻹسرائيل ة مع قاء المستوطنات ف ه لتظل مسمار جحا
نقا توتر و ؤر قﻼقل تهدد أ ة محاولة لﻺرتقاء بهذا الك ان إلى أ

ش ل من

أش ال الوجود المستقل أو نواة لدولة فلسطين ة قد تقام في المستقبل.
ان الشقير من الرعيل اﻷول من القادة الفلسطينيين الذين ناضلوا قبل

ن ة عام  1948وواصلوا مسيرة النضال حتى وافاهم اﻷجل فقد انتقل رحمه ﷲ
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إلى الرفي اﻷعلى في السادس والعشرن من ش ا عام 1980ورما تميز الشقير
عن عض أقرانه من القادة الفلسطينيين بتوجهه للعمل على الساحة العر ة من
أوسع أبوابها  ،فقد ساهم وشارك في التحضير ﻷنشاء جامعة الدول العر ة في
اﻷرعينات وعمل أمين عام مساعد في الخمسينات حينما ان عبد الرحمن عزام
اشا أول أمين عام لها وقد انتدب عدها لرئاسة الوفد السور في هيئة اﻷمم

المتحدة ثم ممثل للمملكة العر ة السعود ة في نفس الهيئة الدول ة  ،وفي التاسع
عشر من أيلول عام  63أختير الشقير ل ون ممثل فلسطين في الجامعة العر ة
عد وفاة ممثلها الساب أحمد حلمي عبد ال اقي اشا والذ

ان رئ ساً لح ومة

عموم فلسطين التي أسسها الزع م الفلسطيني الحاج أمين الحسيني في القاهرة
عام .1949
وحينما عقد أول مؤتمر قمة عري في شهر انون الثاني عام  64م ادرة

من الرئ س الراحل جمال عبد الناصر لمواجهة عزم إسرائيل وتصم مها على
اﻻستيﻼء على معظم م اه نهر اﻷردن طرح الشقير ف رة إنشاء

ان فلسطيني

وﻻقى هذا اﻻقتراح ترحي اً من القادة العرب  ،و لفوا الشقير التشاور مع الجال ات

الفلسطين ة المنتشرة في روع الوطن العري وتقد م مشروع لهذا الك ان المقترح
عرض على القمة العر ة القادمة  ،وقد حدثني رحمه ﷲ أنه على الرغم من أنه

لم ن مخوﻻ بإنشاء هذا الكيـان إﻻ أنه اعتبرها فرصة لن تتكرر فطاف اﻷقطار
العر ة واجتمع الفلسطينيين وعمل ل طاقاته ٕوام اناته لتوحيد صفوفهم وجمع

لمتهم في ظروف الغة التعقيد  ،وعلى الرغم من الصعو ات والعق ات الكثيرة

التي واجهته إﻻ أنه نجح في النها ة في عقد أول مؤتمر وطني في مدينة القدس
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في الفترة ما بين  64/6/2 - 64/5/28وفي هذا المؤتمر أعلن عن ق ام منظمة
التحرر الفلسطين ة وانتخب الشقير رئ ساً للجنة التنفيذ ة للمنظمة وعبد المجيد
شومان رئ ساً لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني  ،وفي هذا المؤتمر صادق
الحضور على ميثاق المنظمة الذ

ان للشقير الدور اﻷكبر في ص اغته ح م

خبرته القانون ة الواسعة  ،ولعل من أهم بنود هذا الميثاق اعت ار فلسطين حدودها
التي انت قائمة في عهد اﻻنتداب البرطاني وحدة إقل م ة ﻻ تتج أز وأن شعب
فلسطين قرر مصيره عد أن يتم تحرر وطنه  ،وأن ﻼ من وعد بلفور وصك

اﻻنتداب اطﻼن و ذلك ل ما يترتب عليهما  ،وأن دعو الروا

التارخ ة أو

الروح ة بين اليهود وفلسطين ﻻ تتف مع حقائ التارخ وﻻ مع مقومات الدولة
في مفهومها الصح ح  ،وأن اليهود ة بوصفها ديناً سماو اً ل ست قوم ة ذات وجود

مستقل و ذلك فإن اليهود ل سوا شع اً واحداً له شخصيته المستقلة ٕوانما هم
مواطنون في الدول التي ينتمون إليها وأن الصهيون ة حر ة استعمارة في نشوئها
عدوان ة وتوسع ة في أهدافها عنصرة تعصب ة في تكو نها وفاشست ة مراميها

ووسائلها  ،وأن إسرائيل بوصفها طل عة هذه الحر ة الهدامة ور يزة لﻺستعمار
مصدر دائم للقل واﻻضطراب في الشرق اﻷوس خاصة ولﻸسرة الدول ة صورة
عامة ،ومن أجل ذلك فإن أهل فلسطـين جديرون عون اﻷسرة الدول ة وتأييدها.

ورما ان من أهم انجازات الشقير إنشاء ج ش التحرر الفلسطيني
وتش يل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذ ة ٕواذاعة فلسطين ومر ز

اﻷ حاث الفلسطيني والصندوق القومي الفلسطيني وافتتاح م اتب للمنظمة في
اﻷقطار العر ة وفي الخارج.
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ان الشقير وهو رأس المنظمة شعلة من النشا

المستمر عمل ما

وسعه العمل لما ف ه خير وطنه ومنفعة شع ه ولكن أخذ ال عض عل ه فرديته ف ثي اًر
ما ان يتصرف بنفسـه دون أن ستشير زمﻼ َءه أعضاء اللجنة التنفيذ ة  ،وهـو
ﻻين ر هذا ,ففي مذ راته يذ ر حادثة تدل على انفراده في اتخاذ القرار وذلك
حينما انسحب من مجلس رؤساء الح ومات العر ة في مايو  1965ومطالبته

فصل تونس من الجامعة العر ة على إثر تصرحات الرئ س بورقي ة في آذار ،
ولكنه لم ُ ِ ن راغ ًا في فرض نفسه على زمﻼئه الذين ان ن لهم ل احترام
و انوا قدرونه غا ة التقدير وعلى الرغم من هذا ف مجرد أن شعر انزعاج زمﻼئه
من فرديته قدم استقالته إلى المجلس الوطني الفلسطيني وخاطب اﻷعضاء قائﻼ

قومه إن اﻷمانة بﻼء وعناء والج ال أبين أن حملنها وأنا
)ومن أر إعوجاجاً فل ّ
رد اﻷمانة إلى الشعب فإنه وحده صاحبها(.
حاضر أن أ ّ
ان الشقير يؤمن العمل المنظم المدروس فالك ان الفلسطيني عنده ﻻ

معنى له إذا لم ن قائما على تنظ م وقوة تسنده و فاح يدعمه  ،إنه تنظ م وعمل
وتحرر  ،إنـه قوة طل ع ة نضال ة في ميدان النضال العري  ،إنه تضح ات

و طوﻻت  ،إنه عرق ﻻ يجف ودمع ﻻ ف ف ودم غير ضنين  ،إنه أداة نضال ة
تم ن أهل فلسطين من النضال وتكفل التدرب والسﻼح للقادرن على حمله.
ومن منطل إ مانه المطل

أن الكفاح المسلح هو طر

التحرر قام ـ

ما قلنا ـ بإنشاء ج ش التحرر الفلسطيني ل ون طل عة البذل والتضح ة والعطاء

و ان دوماً صر على أن شعب فلسطين يجب أن ون في طل عة الطل عة في
-214-

حرب التحرر و ـان ير أنه ﻻ م ن التخلي عن الكفاح المسلح من أجل تحرر
فلسطين.
وعلى الرغم من إنشاء الشقير لج ش التحرر الفلسطيني إﻻ انه ان
شيد العمل الفدائي و خاصة عد ن ة حز ران عام  1967لكنه ان يلح على
ضرورة توحيد المنظمات الفدائ ة والمنظمات الس اس ة خوفا على العمل الفدائي
من التفرقة واﻻنقسام و ر

أن جم ع هذه المنظمات يجب أن تتوحد تحت لواء

منظمة التحرر الفلسطين ة وقد بذل جهوداً ثيرة ومساعي حق ق ًة من أجل تحقي
َ
هذا الهدف.

وعلى الرغم من استقالة الشقير إﻻ أنه ظل حامﻼ مسؤول ة وطنه وحامﻼ

في ف ره ووجدانه هموم شع ه إلى أن مات واقفاً ما تموت اﻷشجار ال اسقة  ،لم

ن رحمه ﷲ راض ا عن تخلي العرب عن الكفاح والنضال ﻹ مانه أن النـزاع

العري اﻹسرائيلي ل س نزاع حدود ٕوانما هو صراع على الوجود وأن التعا ش بين
العرو ة والصهيون ة أمر ﻻ م ن تحق قه و لما التقى بنا ان يوصينا عدم التفر
في حقوقنا أو التهاون في مطالبنا وتجاوز ثوابتنا وأن ﻻ نطمئن لنوا ا إسرائيل.

ان الشقير يؤمن العرو ة و عتز أمته و عمل في خدمتها و صر على
أن فلسطين قض ة عر ة  ،و انت الوحدة العر ة هاجسه اﻷكبر و ثي اًر ما ان

قول عن نفسه )أنا وحدو الهو والنشأة( .و قول في أحد ت ه) :إن الوحدة ف اًر
وعقيدة ودولة هي أمل اﻷمة العر ة ٕواذا انت قد أص حت من غير روح فالت ع ة

على الح م العري المعاصر أو معظمه(.
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وعلى الرغم من إ مان الشقير

العرو ة وتعلقه بها إﻻ أنه ان حرصا

على عدم زج المنظمة في الخﻼفات العر ة حتى ﻻ ينع س ذلك على الشعب
الفلسطيني المشتت والم عثر في جم ع البﻼد العر ة وقد اثبتت اﻷحداث عد نظره
وصدق فراسته وحرصه على تجنيب ش عته من أخطار الصراعات والنـزاعات
العر ة والتي لم تهدأ في يوم من اﻹ ام.
ٕوالى جانب إ مان الشقير العرو ة ان قل ه معلقا اﻹسﻼم ونبِّه يتطلع
دوماً إلى الصحا ة اﻷبرار الذين جاهدوا في سبيل نشر الدين وفتحوا البﻼد وأقاموا

الدولة اﻹسﻼم ة ولذلك أوصى أن يدفن عد موته عند مقامات الصحا ة غور

اﻷردن وعلـى مقرة من مقام الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح والذ
دعاه الرسول الكرم صلى ﷲ عل ه وسلم أمين اﻷمة.
ولما اشتد المرض على الشقير وعلم جﻼلة الحسين بذلك  ،وهو الذ

عرف الرجال وأقدارهم  ،ادر على الفور بدعوته ل عالج في مدينة الحسين الطب ة
عمان ولبى الشقير هذه الدعوة الكرمة وش ر جﻼلته على لفتته الكرمة  ،وطيلة

إقامة الشقير

المدينة الطب ة وهو محا برعا ة الحسين واهتمامه إلى أن وافاه

اﻷجل وانتقل إلى الرفي

اﻷعلى في السادس والعشرن من ش ا عام 1980

ودفن حيث أراد على مقرة من مقام أبي عبيدة بن الجراح  ،و ذا طو ت صفحة
مشرقة من صفحات النضال العري والكفاح الفلسطيني.
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الشقير ..من ﻓندق المنفى..
*

ومن ﻓندق اﻻحتﻼل ..إلى الوطن
د .أسعد عبد الرحمن

م تذ رتك في القدس التي أحببتها أكثر من مدينتك ع ا  ،فأنت عادتك
تن ـر الخاص من أجل العام  ،تن ر ال ار
ال ار

الخاص الذ يرطك مدينتك من أجل

العام الذ يجمعك القدس التي ارك ﷲ من حولها.

* ال أر  ،عمان.1994 ،
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و م تذ رتك في القدس حيث أقمت ليومين في آخر رحﻼتي للقدس في
فندق اﻹم اسادور الذ شهد على يد ك أساساً ميﻼد منظمة التحرر الفلسطين ة
وطننا المعنو إلى حين يتحق وطننا الملموس المتجسد في أرض فلسطين.

نت أراك ـ صدقني ـ في ل قاعة  ،في ل ردهة  ،عند المدخل  ،قرب
منصة اﻻستق ال  ،في هواء الفندق الوافد من عب القدس.
ولم أكن في ل ذلك وحد  ،لنا هناك تذ رناك مثلما في الليلة الظلماء

فتقد البدر ،تذ رنـاك في جلسات مع الد تور حيدر عبد الشافي نائ ك اﻻول،
وتذ رناك مع د .نصير عارور ود .محمد الحﻼج ود .غسان الخطيب وعشرات
المواطنين الفلسطينيين الذين تظللوا سقف الفندق الذ شهد ميﻼد المنظمة.
و ا أيها الراحل الكبير ،نحن شعب فلسطين العري ﻻ نزال نع ش في
فندق المنفى أو فندق اﻻحتﻼل ففي الحالتين نعامل ما عامل الغرب  ،أو السائح
في وطنه  ،ف ا رب أرحمنا عودة الوطن الذ سعى من أجله أحمد الشقير أو
ارحمنا اﻻلتحاق بذلك الرجل الكبير.
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المجاهد العر ي أحمد الشقير ..
*

و)ﻓلسطين عام (2000
طلعت شناعة

انقضى أكثر من عشر سنوات على وفاة المجاهد العري الفلسطيني أحمد
الشقير  ،و أ

مجاهد مخلص ومف ر زاد قلقه على مصير أمته بتقدم سنه ،

حاول هذا المف ر أن ستقدم المستقـبل الذ
* الدستور ،عمان.1993/7/24 ،
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م ن أن يخذله فﻼ ع ش وقائعه ،

لير ما س حدث ﻷمته عد  25عاماً من الزمان .لذلك لجأ في دراسته عام 1975
)فلسطين في عام  (2000إلى تحليل تارخ اﻷمة العر ة مقارنا ا اه الواقع العري

في أواس الس عينات مستقرئاً مستقبل هذه اﻷمة بواسطة المنط الراضي والرسم

الب اني المعرفي ﻷحداثها وحراكها ونموها.

ولعل ما يدهش المتفحص لهذه الدراسة ل س تحق الكثير من )نبوءاته(
فحسب  ،بدءاً التسو ة الفرد ة والسﻼم الهش ومرو اًر حتم ة ظهور القائد العري
ذ الج ش المسخر لخدمة اﻷمة  ،وانتهاء معر ة العدل والسﻼم في المنطقة ،
بل العوامل الموضوع ة والعلم ة التي من خﻼلها خرج بهذه النتائج التي ت عث
اﻷمل اﻻنسان العري وهذه اﻷمة.
وثمة عامل موضوعي يجدر القار لهذه الدراسة الوقوف عنده والتوغل

مع الكاتب في التارخ العري المعاصر ون اته منذ أواخر القرن التاسع عشر
وحتى عام ) 1975تارخ وضع هذه الدراسة( ليجد نفسه أمام عامل مستو القدرة

القوم ة ونموها في مجاﻻت التقدم الحضار والتنم ة الشاملة والقوة العس رة التي
عتمد عليها حسم المعر ة حتم ة الوقوع.
و تفاؤله الراضي مستو تنامي القدرة العس رة العر ة عام  2000لم
ينس مجاهدنا الكبير القدرة العس رة اﻹسرائيل ة  ،ولكنه نزع عن إسرائيل هالتها
الميتافيزق ة العس رة التي ساهمنا بخوفنا نحن العرب  ،في نسـج خيوطها ،
و المقابل ات قنعنا قدرتنا المتنام ة في مستقبل عام  2000أو ما عده سنين

طو لة  ،وقد ان ذلك استخدامه لمنط الحساب والرسم الب اني المعرفي لنمو
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ﻼ الخصمين  ،ونصل إلى نتيجة أن )دولة إسرائيل( وصلت حد اﻹش اع
امتﻼكها القنبلة الذرة  ،وعند هذا الحد تتوقف عن التنامي لعدم قدرتها مقوماتها
المهترئة دولة أن تستوعب هذا الزخم العس ر الذ ينهال عليها.
و المقارنة مع إحداث ات الرسم الب اني للقوة العس رة العر ة في الماضي

في أوائـل هذا القرن وحتى أواسطه  ،نجد أنه ان ها طاً  ،إﻻ أنه اخذ صعد ،

ولم صل إلى درجة اﻹش اع ﻷس اب عدة منها :ال قعة الجغراف ة العر ة  ،تعداد

س ان الوطن العري  ،وقد تحتاج هذه اﻷمة إلى قرن أو قرنين من الزمان لتصل
إلى حد اﻹش اع  ،وفي مسار هذا الصعود تن أ مف رنا الكبير سرعة امتﻼك القدرة

العر ة لسﻼح الدمار الشامل  ،وهي خطوة في مراحل الصعود ول س اﻹش اع
و طب هذا المفهوم على اقي المجاﻻت الحضارة والتنمو ة في الوطن العري.
و ضيف اﻷستاذ أحمد الشقير

الب انيين :الخ

أن ﻻ مناص من تقاطع هذين الخطين

العري الصاعد والخ اﻻسرائيلي المش ع ،لتقع بذلك المعر ة

الحتم ة وستكون معر ة حضارة ل معانيها لتحقي العدل والسﻼم.

وأخي اًر أقول لهذا المف ر العري الراحل الحاضر  ،و غض النظر عن
مد تحق عض توقعاته إﻻ أنه قد نجح في سب الزمن ل ع ش معنا هذه المرحلة
الحاسمة من تارخ أمتنا العر ة وتارخ فلسطين وقضيتها ٕ ،وا ْن قدر لهذه اﻷمة
أن تتعثر في خطوات الحرب والسﻼم  ،فلتؤول إلى رسمه الب اني المعرفي ،وحسا ه

المنطقي لثوابت التقدم والنمو الحضار والقومي لهذه اﻷمة ،لي عث فينا اﻷمل
بتحرر اﻹنسان العري من وا ح التقدم  ،لذا سي قى هذا المجاهد العري الكبير
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ح اً معنا في ل إحداث ة حر ة انت أم سلم ة يرسمها واقعنا العري على ب انها

الصاعد والثابت  ،مهما تعرضت أمتنا إلى ان سارات .والكتاب )فلسطين في عام
 (2000صادر في عمان عام  ،1990وقد تم نشر هذه الدراسة التي تبت بخ
يده وذلك مناس ة مرور عشر سنوات على وفاته ولم سب أن نشرت في ح اته.

أوراق جديدة من ملف اﻹصدقاء..
الورقة اﻷولى  ..أحمد الشقير

*

د .أسعد عبد الرحمن
اﻷولو ة هنـا هي للفلسطيني اﻷول في الستينات  ،للصدي الراحل الكبير
 ،صاحب القلب الكبير  ،أحمد الشقير  ،فمع مجيء ذ ر رحيله الثان ة عشرة

قبل أ ام ودون وعي مني لهذه الحق قة في حينه  ،ﻻ أدر لماذا و يف تهاطل
* الدستور ،عمان.1992/3/7 ،
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ذ ره على لساني في أكثر من مناس ة اجتماع ة س اس ة طوال اﻷساب ع القليلة
الماض ة سواء في بيروت أو في عمان  ،هل ﻷنني قابلته في عاصمة )بﻼد
اﻷرز( ﻷول مرة في العام 1964؟ هل ﻷنني في زارتي اﻷخيرة لبيروت ـ مررت
أطﻼل )مر ز اﻻ حاث( الفلسطيني الذ

ما ان ل ون لوﻻه ولوﻻ الصدي

الغالي المرحوم الد تور فايز صا غ  ،وهل ﻷننا عض أصدقائي وأنا -نمارس
هذه اﻷ ام ش ل عفو أقصى درجات الحنين للماضي المبهج مقابل الحاضر

المحزن  ،فن ثر من روا ة ح ا ات اﻷمس هرو اً من الحديث حول أحداث اليوم؟
ومهما ان السبب اﻹضافي في هذا ﻻشك في أن السبب الحق قي من في أن
للراحل الكبير حضو اًر بي اًر ان ولم يزل.
يوم التقيته ﻷول مرة ان جموح الش اب عند

ـ والحديث عن القضا ا

العامة ـ أش ه ما ون الطوفان  ،و ومها ان طموح الشاب والحديث أ ضا عن

القضا ا العامة صل إلى ق ة السماء  ،و ان طب ع اً يومها أن ون لسان اﻻنتقاد

عندنا ـ في القضا ا العامة ـ على أطول ما ون .و ومها أذ ر أنهم حين سجلوا

معي حديثاً صفتي رئ ساً لفرع اﻻتحاد العام لطل ة فلسطين في لبنان في إذاعة
)صوت فلسطين( في القاهرة وأذاعوه ﻻحظت م أنني حاولت التذاكي بتوج ه نقد

بين السطور استهدف اﻷداء الس اسي الذ

ان مارسه المرحوم الشقير  ،و نت

يومها  ،ول غفر ﷲ لي ،أقصد )اﻹساءة المؤد ة( لنهجه بل ورما له شخص ا ،

حيث اعتبرته وحده )ول س اﻹمبرال ة وﻻ الصهيون ة وﻻ معظم النظم العر ة ..
وغير ذلك ثير( مسؤوﻻ عن واقع فلسطيني لم أكن راض اً عنه.
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يومها توقعت من المرحوم الشقير أن غضب  ،وتوقعت منه فور سماعه
لحديثي الم ادرة إلى فصلي من عملي في )مر ز اﻷ حاث( الذ

نت قد بدأت

العمل ف ه وأنـا ما زلت طالب ماجستير في الجامعة اﻷمير ة ببيروت  ،وفعﻼ
جاء رد فعله سرعاً.
يومها أرسل لي اﻷستاذ الشقير رحمة ﷲ عل ه ورضوانه مع د .أن س
الصائغ  ،مدير عام مر ز اﻷ حاث في حينه  ،ما ش ل بدا ة صداقة شخص ة

معه امتدت سنوات غال ة وتخللتها لقاءات غن ة .يومها وعلى ع س توقعاتي
أرسل لي رساله تقدير على جرأتي وعلى ما أسماه قوة وعيي الس اسي وتم ني
من اللغة  ،وشجعني على مزد من اﻻنتقاد  ،ثم اﻻنتقاد ثم اﻻنتقاد!!.
صغار !!.
ًا
م ان رحمه ﷲ بي اًر  ،و م نت وغير
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بين جنيف وواشنطن..
*

رؤ ا م رة لقائد ﻓلسطيني راحل عن الحل السلمي
د .علي سعود عط ة

* الدستور ،عمان.1992/3/3 ،
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تصادف هذه اﻷ ام ذ ر وفاة المرحوم اﻷستاذ الشقير الذ انتقل إلى
جوار ره يوم .1980/2/26
وما دام السﻼم والحل السلمي هو هاجس الناس افة هذه اﻷ ام  ،فإننا
سننظر لصورة هذه السﻼم في ذهن زع م فلسطيني عانى بدا ة طرح الحل السلمي
وسيلة لحل الصراع العري اﻹسرائيلي  ،و خاصة عد حري 1967و .1973
بين يد مجلة ال قظة الصادرة في الكو ت بتارخ  31يناير  1977عد

صحوة حرب رمضان التي توقع الكثيرون أن تتجلى عن حل مقبول للقض ة
الفلسطين ة  ،وعلى غﻼف المجلة عنوان بير لتصرح لﻸستاذ الشقير )أرفض
جنيف وأطالب بواشنطن( فأ جنيف يرفض الشقير وأ واشنطن يرد  ،هذا ما
سيدور حوله حديثنا.
جنيف التي يرفضها اﻷستاذ الشقير هي جنيف التي حضرها زعماء
العرب الذين حار وا في حرب تشرن  ،وحضرتها معهم الدول الكبر في مجلس

اﻷمن  ،وغابت عنها منظمة التحرر الفلسطين ة ـ أما لماذا يرفضها الشقير و قبل
بواشنطن فهو لﻸس اب التال ة:

-

ﻷنها مؤتمر تصف ة للقض ة الفلسطين ة.
ﻻنها ﻻ تت ح المجال للشعب الفلسطيني لتحقي الحل الذ

صفه الشقير

أنه حـل مقبول عطي للشعب الفلسطيني فسحة من التنفس وأرضاً ستط ع

معها أن مد رجل ه وساق ه  ،لكن أن تُعطى له أرض تش ـل فق  %15من
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أرضه  ،ﻻ ستط ع أن مد فيها أصا عـه فضﻼ عـن جسمه الكامل  ،فإن
ٍ
عندئذ يختلف.
اﻷمر

-

ﻷن المؤتمر س حق اﻻعتراف بإسرائيل على المستو العري ،وهنا يتحدث
الصحف

الشقير أن المرحوم الملك ف صل ان قد أعطى تصرحاً ﻹحد
ذ ر ف ه أن السعود ة غير مستعدة أن تعترف بإسرائيل حتى لو اعترفت بها
الدول العر ة الثﻼث عشرة ،و انت الدول العر ة يومئد أرع عشرة دولة.

-

ﻷن صفات الدولة الفلسطين ة المقترحة لن تفي الغرض ،فهي ستكون دو لة

فلسطين ة فرسة للمقص اﻹسرائيلي يخرج منها أوﻻ القدس الكبر التي تبدأ من
جنوب بيــت لحم  ،وتنتهي بجنوب رام ﷲ ثم يتجه المقص شرقا  ،ف ضم ال ه

شرطاً عازﻻً حصر في ط اته  20مستعمرة ستكون ل منها مثا ة ترسانة

عس رة.

أما الكوردور المقترح بين قطاع غزة  ،والضفة الغر ة  ،فس ون أش ه
المزلقان  ،الذ يرتفع و نخفض  ،ل قف جند اسرائيلي عل ه  ،ل سمح للفلسطيني
أن عبر من الضفـة إلى غزة عد اجراء التفتيـش الﻼزم.
أما قطاع غزة  ،فل س ف ه ما يؤخذ ﻷن)القطاع مجروم على العظم(

 ،ولعله من هنا تأتي اﻹشاعات التي تردد هذه اﻷ ام أن اﻻسرائيليين يردون
التخلي عن قطاع غزة فق ﻻ أكثر وﻻ أقل.

-

ﻷنه ﻻ حل جد ا لمش لة الشعب الفلسطيني شعب إذ أن  %15من
مساحة فلسطين ﻻ تكاد تتسع ﻷهلها ف يف م ن أن تستوعب ال ق ة الكبر
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من أولئك اﻷخوة الذين ع شون عيدا )مﻼيين من الشعب الفلسطيني ﻻ
يوجد لهم حل في جنيف  ،وﻻ اتفاق ات جنيف(.

-

ﻷن هذا الحل مرفوض عر ا )ورحم ﷲ الشقير رحمة واسعة وسقى ﷲ
تلك اﻻ ام(!
تلكم هي الرؤ ا التي ضعها الشقير لمؤتمر السﻼم بين العرب

والصهاينة وما م ن أن يتمخض عنه  ،وهو على هذا حذر منه ﻷنه لن أتى
سو

الثبور  ،وعظائم اﻷمور.
فهل اثبتت الوقائع عد  15عاماً صحة رؤ ا الشقير  :ما بين يدينا من

وقائع  ،ونتائج مؤتمر السﻼم الذ بدأ مدرد  ،ومر موس و  ،وعاد إلى واشنطن
تدل على أن رؤ ا الشقير صح حة  ،وقع الحافر على الحافر ,ما قول المثل

العري  ،فالذ جر حتى تا ة هذه السطور ،ونحن ﻻ نحمل الوقائع واﻷحداث
فوق ما تطي  ،يدل على أنه ﻻ ضـوء في نها ة النف المظلم  ،وأن التارخ سير
عر ا المقلوب.
آ ة ذلك أنه بدﻻ من مؤتمر دولي فرض الحل  ،قبل العرب مفاوضات

ثنائ ة ظهر أن لها بدا ة ،ول س لها نها ة ،و دﻻ من حضور منظمة التحـرر
الفلسطين ة عضـو امل العضو ة في مؤتمر السﻼم أقفلت دونها اﻷبواب حتى
في مؤتمر متعدد اﻷطراف الذ

حضرته دول ثيرة في العالم  ،ومن بينها دول

العالم العري  ،ما عدا الجهة المر زة العر ة في القض ة وحلها.
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ٕوانه بدﻻ من أن يذهب العرب إلى المؤتمر من موقع القوة والوحدة يذهبون

إل ه وهنالك خلل ﻻ يؤذن أ توازن  ،أو اتزان في المستقبل المنظور فهناك فراغ
استراتيجي عري تعمل قو

ثيرة على استدامته وتعم قه يوما فيوماً أمام تصاعد

قو إقل م ة أخر مثل إيران  ،وتر ا  ،وتزداد صورة القوة العر ة الذات ة قتامة
عندما نعلم أن العرب قد انتقلوا من حروب أهل ة إلى حرب اردة ف عض الدول

التي تسمى عادة الدول المساندة تصر على جعل المواجهة مع العدو س اس ة
وتقصر المواجهة العس رة على العرب بين أنفسهم  ،والعرب في هذه اﻷ ام

يتسا قون على التنازﻻت تشهد بذلك صحافة التطب ع  ،والتطبيل  ،في أكثر من
عاصمة عر ة وعندما تعرض الصحف على اﻷج ال القادمة سوف نجد عناء

في اﻻقناع انها انت تصدر من العواصم العر ة  ،بإيجاز هنالك انه ار لمشروع
اﻷمن القومي العري.
أمام هذا الواقع الذ

هو أش ه الكارثة طرح السؤال الطب عي ما هو

البديل؟ الشقير رحمه ﷲ ضع لنا الحل ما تصوره آنذاك .لمات قليلة  ،وهنا
تأتي اﻻجا ة  ,على ما أشرنا ال ه أعـﻼه ماهو المقصود مؤتمر واشنطن  ،فهو
قول :ما أن مؤتمر جنيف لن أتي النتيجة المرجوة فإنه ﻻ بد من مؤتمر
واشنطن  ،ولكن أ

واشنطن  :واشنطن التي يلتقي فيها فرقـان  ،فر

واحد مرصوص الصف  ،والفر

عري

اﻵخر هو أمر ا وهو بهذا سمى اﻷش اء

أسمائها  ،فأمر ا  ،هي الطرف اﻵخر  ،ول ست إسرائيل  ،ﻷنها هي الطرف
الم اشر في القض ة الفلسطين ة ،هناك الن ع الذ
المدفع إلى الرغيف.
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ف ض على إسرائيل المـدد من

على أن الشقير ﻻ تفي بوضع النقا على الحروف في حق قة الصراع
بل قول :إن النضال أثناء مؤتمر واشنطن  ،معنى المؤتمر الذ

ستط ع أن

ضع الحل  ،يجب أن ستمر  ،فالنضال هو رأس اﻷمر له  ،وهو شير إلى
شعبنا في الضفة والقطاع الذ

يتصد

الحجارة للعدو اﻹسرائيلي هذا الشعب

الصامد الصابر.
ولكن ٍ
وآه من لكن  ،يف لنا أن نجمع أمة العرب على موقف واحد وهدف

واحد  ،فعرنا هذه اﻷ ام أيها اﻷستاذ الشقير  ،أص حوا أع ار اً ول سوا موقفا واحداً

عض العرب في

 ،وانما مواقف  ،ول سوا وفدا واحداً ٕ ،وانما وفود .ولقد تماد
الهروب إلى اﻷمام حتى أن عدداً منهم قد وصل إلى تل ابيب وألقى عصاه

واستراح.

و عـض العرب هـذه اﻷيـام ﻻ يـر ـدون أن ـونوا عر اً  ،ورما فضلون أن

ونوا صينيين وال عض اﻵخر صـدر فتو بـأن الـنزاع س اسي  ،ول س ديني ،

ومن هنا فهم ست عدون قض ة المسجد اﻷقصى  ،والقدس الشرف التي تردها
إسرائيل عاصمة أبد ة لها  ،ﻷنه تحت بند الس اسة تست عد ل القداسات ،
والمقدسات  ،و توقف الجهاد و فى ﷲ المؤمنين القتال.
لقد نا في مصي ة واحدة  ،فأص حنا في مصيبتين نا نرد أن نوجه
الزخم العري نحو بؤرة الصراع الحق ق ة  ،فأص حنا نعمل أو اص ح من الواجب
علينا أن نلملم جوانب اﻷمة العر ة التي أص حت شراذم متناثرة سهل اغتصابها.
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نقول  ،ولكل عري مخلص  ،س ظل الصراع يراوح م انه حتى نحق

قوم ة المعر ة  ،ون ون ح عر اً  ،فل س هناك بلد عري واحد م ن أن ون
احد م ن أن ون بديﻼ عن اﻷمة.
بديﻼ عن الوطن  ،ول س هناك شع ٌب و ٌ

من هنا البدا ة ومن هنا النها ة  ،وفي النها ة ﻻ صح إﻻ الصح ح.

أحمد الشقير ..
*

والخراﻓات اليهود ة
إبراه م س جها

* ال أر  ،عمان.1990/9/25 ،
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ثيرون من القراء واﻷصدقاء هاتفوني مستغرين أوﻻً ثم مستفسرن :منذ

متى بدأت أحف أسفار التوراة  ،حتى أخذت استشهد اﻹصحاحات إصحاحاً عد
إصحاح  ،لما أحوجتني بررة اليهود إلى اﻻستشهاد

ب.بررة .0آ ائهم

وأجدادهم وأجداد أجدادهم  ،ما وردت في التوراة.
والحق قة أنني لم أحف ٕوانما اقتصرت في جهد على مطالعة ومراجعة

ما في م تبتي من مراجع  ،أما الفضل له فقد ان ﻷستاذنا وزع منا الراحل أحمد

الشقير  ،و ل ما فعلته أنا هو أنني تذ رت تا ه الق م )خرافات يهود ة( فعدت
إل ه  ،ونسخت منه غير مرة  ،ان آخرها اﻷمس  ،عندما قارنت بين يوشع
وموشي  ،واستخلصت العبر من اﻹصحاح السادس من سفر شوع ٕ ،واسقاطاته

بين أرحا أ ام يوشع بن نـون  ،و ين البرج أ ام موشي بن أرنز.

ٕواذا ان الشيء الشيء يذ ر  ،و ذ ِ ر ) شدة و سرة على الكاف( فإن

أول عﻼقة لي اﻷستاذ الزع م أحمد الشقير تعود إلى عام  ، 1946وقد انت
روح ة وعابرة رأيته خﻼلها  ،وما رآني ولكنها تر ت في ذاكرتي وفي نفسي أث اًر لم

تمحه السنون.

في ذلك العام  ،نا في افا قد أنهينا تدربنا ش ه العس ر في منظمة
النجادة  ،و ان يتبنى تنظ منا الناد الراضي اﻹسﻼمي  ،و ان قودنا المحامي
المرحوم محمد نمر الهوار  ،و درنا المرحوم صﻼح الحاج مير و ان ضا طاً
لتوه من الج ش البرطاني  ،و ان تدربنا على سطح الناد قتصر
قدُ ّسرح ّ
ِ
علىالمش ة العس رة  ،أما ضرب النار ف ان يتم في الخﻼء.
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وعلى ذ ر المش ة العس رة حضرني اﻵن مشهد قوات من ج ش تا ع
ﻷحد

الدول العر ة الشق قة انت فصائل منه ت ار

في جنو ي اﻷردن في

أواس الستينات  ،و ان على رأس و ازرة اﻹعﻼم في أردننا وزر معروف علمه
وفضله وسعة اطﻼعه  ،و خفة دمه وسرعة بديهته  ،وأذ ر أننا سألناه عما تفعله

تلك القوة العر ة في جنوب اﻷردن .فقال :إن أفرادها يتلقون تمرنات في المش ة
العس رة عني )ل فت رايت(.

فإذا عدنا إلى افا والنجادة والشقير عام  1946أقول أننا عد أن أنهينا

تدربنا ش ه العس ر أق م لنا عرض ضخم حاشد على ستاد ال صة  ،تكلم ف ه

عدد من المتكلمين ف انوا ـ للح ـ مملين  ،إلى أن وقف واحد ﻻمع ألقى خطا اً
انتزع التصفي  ،والهتافات من الجمهور الحاشد  ،فرفع ذراع ه طال اً من الجمهور

الس وت  ،فس ت فقال صوت جهور مؤثر أنه م رم عبيد :هل أعج م
خطابي .هل أصلح للدعا ة لقضيتكم .أنا أحمد الشقير الذ ُعينت مدي اًر للم تب

العري في واشنطن  ،وعاد الجمهور الحاشد صف

و هتف من جديد ﻷحمد

الشقير .
وتدور دورات الزمان والتقى اﻷستاذ الزع م للمرة الثان ة عام  1964في

فندق اﻻنتر ونتننتال في القدس  ،ففي ذلك اليوم افتتح جﻼلة الملك الحسين المعظم
المؤتمر التأس سي للمجلس الوطني اﻷول لمنظمة التحرر الفلسطين ة وانتخب
أحمد الشقير أول رئ س للمنظمة.
و عد أن تقاعد الزع م الفلسطيني في أواخر عام  1967انصرف إلى

التأليف و تا ة المذ رات  ،وعندما وجه مناح م ب غن خطا ه المشهور إلى الشعب

المصر في  11تشرن الثاني  1977إثر إعﻼن الرئ س السادات عن استعداده
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لزارة القدس  ،واﻻجتماع قادة إسرائيل  ،تب الزع م أحمد الشقير

تا ه )خرافات

يهود ة( معتمداً ما قول الصدي جميل بر ات في تقد مه للكتاب :على نصوص
التوراة لنسف ادعاءات ب غن من أساسها .وليثبت أن عرو ة فلسطين قد مة قدم
الزمـن قـبل مجـيء الغزاة اﻹسرائيليـين.
فاستاذنا وزع منا المرحوم أحمد الشقير هو اﻷصل في ما علمت من

أسفار التوراة و)الخرافات اليهود ة( هي المصدر الذ نسخت من نصوصها حول
ما ارتكب بنو إسرائيل من جرائم في أرحا ق ادة يوشع بن نون  ،وقارنته ما
يرتكب بنو إسرائيل من جرائم في البرج ق ادة موشى بن أرنز.
ورحم ﷲ الشقير وأمد في عمر أبنائه وخلفائه وأصدقائه ومرد ه.
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القسم الثاني
1980-1989
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هذا اليوم ﻓي التار خ..
أحمد الشقير
* الشرق اﻷوس  ،لندن.1989/2/25 ،
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*

نجدة ﻓتحي صفوة
في مثل هذا اليوم قبل تس ـ ـ ـ ــعة أعوام ،أ في 26شـ ـ ـ ـ ـ ا )فبراير( س ـ ـ ـ ــنة
 ، 1980توفي المجاهد الفلسطيني والشخص ة العر ة والدول ة  ،أحمد الشقير .
عاصر الشقير التطورات التي مرت بها البﻼد العر ة صورة عامة ،
والقض ة الفلسطين ة صفة خاصة في مرحلة من أخطر مراحل التارخ العري
الحديث شهدت أكبر ن ة في تارخ العرب واﻹسﻼم ،و ان خﻼل القسم اﻷعظم
من هذه التطورات في قلب اﻷحداث وتحت اﻷضواء ،واتسمت مواقفه وجهوده
على الدوام الوطن ة واﻷخﻼص  ،ولكن من الطب عي لشخص ة مثل هذه النشا

الواسع النطاق  ،والتارخ الطو ل  ،واﻻرت اطات العديدة أن

ون لها منتقدوها

ومعارضوها بل وخصومهاً أ ضاً ،إلى جانب اﻷصدقاء والمؤ دين .ومع ذلك فإن

انتقادات منتقد ه  ،ومآخذ خصومه  ،انت تقوم على اختﻼف في وجهات النظر،
وأساليب العمل  ،ولم طعن أحد ـ حتى من خصومه ـ في صدقه وﻻ في إخﻼصه
لقض ة بﻼده وأمته.
ولد أحمد الشقير في قلعة تبنين بلبنان الجنو ي عام  1908حيث ان

والده الشيخ أسعد الشقير منف ا إليها من قبل السلطات العثمان ة  ،ونشأ في
طولكرم  ،ودرس في ع ا ثم انتمى إلى الجامعة اﻷمر ة في بيروت  ،و ان

من الش ان المتحمسين في نشاطهم الوطني والمتصلين أوسا )حر ة القوميين
العرب(  ،والمشار ين في )جمع ة العروة الوثقى( وقد طرد من الجامعة اﻷمر ة
قرار من سلطات اﻻنتداب الفرنسي لمشار ته في ق ادة مظاهرة ضخمة مناس ة
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يوم  6أ ار )مايو( الذ أعدم ف ه جمال اشا السفاح عدداً من رجاﻻت العرب
الوطنيين  ،وعلى إثر ذلك عاد الشقير إلى القدس ،حيث درس الحقوق ثم مارس
المحاماة في م تب عوني عبد الهاد  ،وشارك في الثورة الفلسطين ة عام 1936ـ
 1939وفي مؤتمر بلودان الذ عقد عام  ، 1937واعتقلته السلطات البرطان ة
 ،فلجأ إلى بيروت  ،ثم إلى القاهرة  ،ولم عد إلى فلسطين إﻻ في عـام .1940
ولما تقرر تأس س الم اتب العر ة في عدد من العواصم اﻷجنب ة برئاسة

موسى العلمي  ،عين أحمد الشقير مدي اًر لم تب واشنطن  ،ثم انتقل إلى الم تب
الرئ سي في القدس  ،و قي في عمله هذا إلى جانب ممارسته المحاماة إلى أن
وقعت ن ة فلسطين عـام  1948فاضطر إلى الهجرة إلى لبنان واستقر في بيروت.
ورأت الح ومة السورة أن تفيد من خبرات الشقير فعينته عضوا في
عثتها إلى اﻷمم المتحدة )1949ـ  (1950وفي ش ا )فبراير( عام  1951اختير

أمينا عام ًا مساعداً لجامعة الدول العر ة وهو أول من شغل هذا المنصب .و ان
تعيين شخص ة فلسطين ة لهذا المنصب العري الرسمي الرف ع له أهميته ومغزاه ،
وقو ل ارت اح عام .وقد نهض الشقير

مهامه

فاءة واندفاع و قي في هذا

المنصب حتى عام  1957حين ُعين وزر دولة لشؤون اﻷمم المتحدة في المملكة
العر ة السعود ة وممثﻼً دائما لها في اﻷمم المتحدة ،و ان الشقير في اﻻمم
المتحدة صوتاً عر اً مدو ا  ،وخاض معارك عديدة في نصرة القضا ا العر ة ،
ودافع اندفاع وحماسة شديدين عن القض ة الفلسطين ة وقضا ا العرب اﻷخر ،
وخاصة قضا ا الجزائر والمغرب وتونس  ،و ان خطي اً بل غ الع ارة ومع ذلك فقد

أخذت عل ه إطالته وحماسته ال ازئدة  ،وقد استغرقت إحد
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خط ه في الجمع ة

العموم ة تسع ساعات و ان عمد إلى المحسنات اللفظ ة  ،بـل و لتزم السجع
اللغة اﻹن ليزة أح اناً ٕ ،وال ه تنسب مقولة) :إلقاء اليهود في ال حر( في حين أنه

حتى في صحة صدورها عنه  ،فمن الواضح أن المقصود بها ان مجاز اً  ،وهو

تحرر فلسطين من مغتصبيها  ،ولكن الصهاينة وأنصارهم استغلوا هذه الع ارة

أ شع استغﻼل.
عد انتهاء خدمته في اﻷمم المتحدة أص ح ممثﻼً لفلسطين في الجامعة

العر ة ) (1963ثم أنا

ه مؤتمر القمة العري اﻷول في سنة  1964إنشاء

الك ان الفلسطيني وهو أول رئ س لمنظمة التحرر الفلسطين ة.
وقد تعرض خﻼل وجوده على رأس هذه المنظمة لحمﻼت إسرائيل ة

وأمر ة جائرة .وفي آخر عام  1967استقال من رئاسة المنظمة ومن منص ه
ممثﻼً لفلسطين لد جامعة الدول العر ة  ،وأقام في القاهرة متفرغاً لكتا ه مذ راته

سجل فيها أراءه  ،و رر مواقفه السا قة التي أخذت عل ه ،
ٕواصدار الكتب التي ّ
وتلك التي ندم عليها.
عارض الشقير اتفاقيتي امب دافيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل

واعتبرها خ انة عظمى للقض ة الفلسطين ة  ،ولذلك غادر القاهرة إلى تونس في
عام  ، 1978و عد ضعة أشهر أصيب مرض عضال  ،نقل على إثره إلى
عمان  ،وأدخل فيها مدينة الحسين الطب ة  ،و عد أساب ع  ،خفت صوت من أعلى
ّ

اﻷصوات وأبلغها في الدفاع عن فلسطين التي انت محور ح اة ذلك الرجل
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وهدفه  ،وشاغله الرئ سي في قظته ومنامه  ،وفي سره وجهره  ،و ان ذلك في
مثل هذا اليوم قبل تسعة أعوام.

*

أحمد الشقير ..غ اب وحضور

* ال أر  ،عمان.1986/11/23 ،
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د .أسعد عبد الرحمن
بدبلوماس ة مشهودة اعتلى أحمد الشقير قمة مسرح العمل الوطني الفلسطيني

في النصف اﻷول من الستينات  ،و دبلوماس ة ملحوظة ه

من على خش ة ذلك

المسـرح في النصف الثاني من الستينات  ،ومع أن عدد تلك السنوات ان قليﻼً

إﻻ أن ما حملته في ط اتها ان ـ التأكيد ـ حاسماً.

لقد مضى ذلك الرجل إلى العالم اﻵخر عد أن ترك وص ة طلب فيها دفنه
مجاو ار لفلسطين قرب ضرح الصحابي أبي عبيدة بن الجراح فاتح القدس ومحرر

بيت المقدس  ،و هدوء المتنسك مضى الشقير  ،وودعه جيلنا واﻷج ال التي
س قت ب عض ما ستح  ،ومنذئذ  ،لم تنسه تلك اﻷج ال بل هي ثي اًر ما تتذ ره

وتذ ره  ،ولعلي ﻻ أجانب الصواب عندما أسجل حق قة أن الشقير يزداد حضو اًر

مع ل يوم مضي على رحيله اﻷبد  ،ف ماذا نتذ ره  ،و ماذا يجدر الجيل
الصاعد ـ في ل زمـان آت ـ أن يتذ ره.
من عادة شعوب ثيرة ـ ومن ضمنها العرب ـ أن تقتصر ألسنة ذاكرتهم على
ذ ر محاسن موتاهم  ،غير أن أمانة الموقف التارخي وجﻼل الذ ر التارخ ة
قتض ان الصدق المطل  ،وفي هذا الس اق  ،وﻷنه ما من أنسـان امل  ،ها نحن
نتذ ره ونتذ ر مسيرته سلبيتين  ،ونقدره ل التقدير بإيجابيتين:
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 .1فقد ان ـ رحمه ﷲ ـ معت اًز ب أر ه و رجاحة عقله و سداد

موقفه إلى درجة أص ح معها ينزع إلى الفرد ة ٕوالى الوقوع
في ش اكها.

 .2و ان ـ رحمه ﷲ ـ متم ناً من لغته العر ة ومستشع اًر قدرته
البﻼغ ة إلى درجة أص ح ينزع معها إلى اللفظ ة ٕوالى تقييد
يد ه ح الها.

غير أن ق مة أحمد الشقير العامة انت دوماً أكبر من سلب اته وثغراته

الشخص ة  ،وفي هذا الصدد  ،ﻻبد لنا من أن ننسجم مع التارخ عندما سجل
حق قة أن الشقير :

 -1أسس اﻹطار المعاصر للهو ة الوطن ة الفلسطين ة يوم أقام منظمة التحرر
الفلسطين ة )ميثاقاً قوم اً ومجلساً تشرع ا  ،وق ادة تنفيذ ة  ،وج شا نام اً(.
وﻻ عرف ق مة هذا اﻹنجاز الكبير سو من عاني نتائج تغييب الشعب
الفلسطيني تمهيدا لتغييب قضيته  ،وﻻ يدرك هذا اﻹنجاز الكبير سو من

عرف صعو ة الس احة ع س الت ار  ،وعلى الرغم من قوة الت ار الرسمي

المعاد
العري ُ

لتأس س )الوطن المعنو ( و )الوطن التنظ مي( للشعب

الفلسطيني  ،نجح الشقير ـ بجرأة مشهودة  ،و حصافة معروفة و تكت ك
محسوب  ،و قدرة خطاب ة متميزة ع أت الشعب واﻷمة ـ و ومئذ نجح في

تكسير أمواج ذلك الت ار.
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 -2تمسك ضمير الموقف الس اسي الشعبي الفلسطيني بل والعري  ،فبرغم
الدعاو )الواقع ة اﻻستسﻼم ة( التي بدأت تطفو على سطح الواقع العري
في بدا ة ومنتصف الستينات  ،وضع الشقير )الميثاق القومي الفلسطيني(
وحماه قوة صح ه من القو الوطن ة والقوم ة والتقدم ة العر ة  ،و الرغم

من الهزمة الكبر في حرب  ، 1967صاغ الشقير )ﻻءات الخرطوم(

التي أرست اﻷرض ة الس اس ة والف رة للمجابهات العر ة ـ الصهيون ة
التال ة ...والقادمة.
رحم ﷲ الشقير وأس نه فس ح جناته مثلما أس نه الشعب فس ح قلو ه.
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الشقير ﻓي ذ راه الخامسة
*

) لي ح ا ة مع حطين(
جميل بر ات

صادفت أمس )الثﻼثاء  (1985/2/26الذ ر الخامسة لوفاة المرحوم
فاحه ونضاله ودفاعه عن

اﻷستاذ أحمد الشقير  ،وهو غني عن التعرف
ّ
القضا ا العر ة و خاصة القض ة الفلسطين ة قض ة العرب اﻷولى.

و هذه المناس ة لن أتطرق للحديث عن هذه المواقف  ،مواقف الرجال
العاملين لما ف ه خير أمتهم وصﻼح أمورها م تف ا أن أسجل إ مانه العمي

أن

قوة العرب في وحدتهم وضعفهم في تف هم واختﻼف آرائهم  ،وأن الظروف

المح طة بهم تحتم على قادتهم وزعمائهم أن يتآخوا و تضامنوا و تعاونوا في هذه

البر والتقو من أجل الحفا على التراب الوطني والمصير
المرحلة الراهنة على ّ
العري المشترك وﻻ سبيل إلى ذلك إﻻ انعقاد مؤتمر قمة عري شامل يوحد وﻻ
فرق تصفى ف ه القلوب مما عل بهـا من شوائب.

* صوت الشعب ،عمان. 1985/5/27 ،
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وفي يوم هذه الذ ر الكرمة سرني أن أنشر مقاﻻ مما ان قد ت ه
اﻷستاذ الشقير عنوان ) لي ح ا ة مع حطين( وهو ع ارة عن قطعة أدب ة وطن ة

رائعة ...نسأل ﷲ ﻷبي مـازن الرحمة في يوم ذ راه وســﻼم عليـه في دار الخلــود.

لي ح ا ة مع حطين:
ما أكثر القر في هذه الدن ا  ،إنها تعد اﻵﻻف والكثير منها رائع وجميل
بل ما أكثر الحواضر والعواصم إنها تعد العشرات والمئات  ،والكثير منها فاتن
و د ع.
ولكن قرة عر ة واحدة تفردت بين آﻻف القر  ،ومئات الحواضر
والعواصم  ،ذلك أن التارخ قد ح ّ رحاله على سهولها  ،و س

ذراع ه على

ج الها .لقد عرفتها في ص ا  ،أنا وجيلي أ ام رحﻼتنا ونزهاتنا  ،ف ارعنا جمالها

 ،و هرتنا رومها ومروجها.
ثم قرأت تارخها في ش ابي فازددت تعلقاً بها وعاودت زارتها مرات
ومرات  ،احثا دارساً بين م ار عها وتﻼلها  ،وأنا أسأل شيوخ القرة  ،ما اسم هذا

الجبل وما اسم ذلك الموقع؟.

وفي يوم مشرق من أ ام الر ع ،ولست أنسى ذلك اليوم ما حييت وما

نسيت  ،انت لي زارة لتلك القرة العر ة وأ صرت جمعا من الره ان قفون صفا

واحدًا أنهم في صﻼة يتعبدون  ،وما أن دنوت منهم حتى سمعتهم قرؤون من
فحول له اﻵخر
اﻹنجيل )موعظة الجبل( الشهيرة… )من لطمك على خدك اﻷ من ّ
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أ ضا ومن سخرك ميﻼ فاذهب معه اثنين .أحبوا أعداء م ار وا ﻻعين م و الكيل
الذ

ه تكيلون

ال لكم… أحذروا من اﻷنب اء الكذ ة الذين أتون م بث اب

الحمﻼن  ،ل شجرة ﻻ تضع ثم اًر جيداً تقطع وتلقى في النار فإذا من ثمارهم

تعرفونهم(...

وأخذت بدور أق أر معهم )موعظة الجبل( من ذاكرتي حتى غدوت أني
واحد من الره ان من غير ج ة وﻻ طيلسان !
وسألني أحدهم وهل تحف )الموعظة( لها إنها جميلة وهذا هو الجبل
الذ وقف ف ه المس ح وألقى لماته المجيدة.
قلت نعم  ،لقد حفظتها في جملة ما حفظت من اﻹنجيل حينما نت طال ا
في بيت المقدس في مدرسة المطران في أوائل العشرنات.
وتر ت الره ان وشأنهم في ع ادتهم وذهبت لشأني في ع ادتي ذلك أن
القرة العر ة أص حت معبد من غير ق ة وﻻ منارة وﻻ محراب.
و ذلك انت ع ادتي من غير ر وع وﻻ سجود  ،ولكنها الصوف ة انت
إطالة التأمل ٕوادامة النظر  ،أتأمل في ل راب ة وأنظر في ل هض ة  ،أ حث
عن آثار طل  ،عن موضع أقدامه  ،عن ره وفره  ،عن خ مته  ،عن مر
حصانه  ،عن أصداء ص حاته  ،وعن رجع تكبيراته.

-247-

إنها ح ا ة قرة ،وسيرة طل ...و ان من سجع الزمان أن القرة اسمها
حطين  ،وال طل اسمه صﻼح الدين  ،وما ذ رت القرة إﻻ و ذ ر ال طل  ،ومعهما
يذ ر التار خ في أروع صفحاته وأمجد ذ راته.
وغداة اشتغالي المحاماة  ،نت ثير السفر في منطقة الجليل  ،من ع ا
إلى صفد إلى طبرة  ،إلى غور اﻷردن  ،و نت أعرج على حطين في ذهابي
ٕوا ابي  ،لما وجدت إلى ذلك سبيﻼً.
و ان صاحبني في سفر هذا رفاق من صفوة العلماء  ،أتعلم بين يديهم
ح ا ة تلك القرة وسيرة ذلك ال طل و ان أولئك الرفاق اﻷجﻼء ثﻼثة:
اﻷول :القاضي الفاضل  ،عبد الرحمن الب ساني ـ العسقﻼني المولد ،
المصر الدار  ،وزر صﻼح الدين اﻷيو ي وصف ه وخليله.
الثاني :العماد اﻷصفهاني ,صدي صﻼح الدين ورئ س ديوانه ،شاعر
غزواته وناثر انتصاراته.
والثالث :القاضي بهاء الدين بن شداد  ،قاضي عساكر صﻼح الدين
ومؤرخ ح اته من مولده إلى وفاته.
و ان هؤﻻء الثﻼثة هم أعرف الناس حطين وصﻼح الدين  ،وعنهم
تعلمت ح ا ة القرة وسيرة ال طل ،وقصة المعر ة في حطين.
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ثم حملتني أسفار إلى عواصم ثيرة في العالم  ،فزرت متاحفها وم ت اتها
 ،وساقني ولوعي حطين وصﻼح الدين أن ا حث عن المزد ٕ ،واذا بي أمام تراث

ضخم من نوز المعرفة تُع ِجز اﻹحاطة واﻻحصاء.

لقد رأيت لوحات ولوحات عن صﻼح الدين وحطين ،و انت غا ة في

اﻹبداع والروعة  ،تح ي المعر ة بين الشرق والغرب  ،وﻻ ينقصك و نقصها إﻻ
أن تسمع من ظﻼلها وألوانها صهيل الخيل وصليل السيوف  ،إلى جانب ص حات
المنتصرن وأنات الجرحى.
ورأيت قوائم المراجع العلم ة القد مة  ،الﻼتين ة واﻹفرنس ة والعر ة
والعبرة والسران ة واﻷرمن ة والكرج ة والصقل ة ،هذه اللغات القد مة ،أما اللغات
الحديثة من اﻹنجليزة إلى الروس ة ،فإنه عسير العد والحصر.
ورأيت مجموعات من المﻼحم الشعرة ،والقصص اﻷدب ة واﻷساطير
الشعب ة  ،واﻷناشيد القوم ة  ،لها عن حطين وصﻼح الدين  ،تحتاج قراءتها إلى
عمل طو ل ٕ ،والى صبر جميل.
وعدت من أسفار ب عض الكتب و عض اللوحات عن صﻼح الدين
وحطين  ،وضممتها إلى م تبتي  ،و فلت بترتيبها حتى أص حت حطين ليﻼ ،

وأص حت مجنون حطين وصﻼح الدين.

و ان أهل القرة قد بنوا على تلة حطين ق ة تعرف ق ة النصر ،تخليدا

لذ ر تلك المعر ة المجيدة ،ولكن يبدو أن ما تﻼ من الفتن والحروب قد أزال
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معالم ق ة النصر فلم أجد لها أث ار في زارتي للقرة  ،و هذا خسر التراث اﻹسﻼمي
علما عز اًز من تلك الذ رات العز زة.
وقرأت في جملة ما قرأت أن صﻼح الدين قد أنشأ مجموعة من المواسم
في فلسطين ل عزز الروح القوم ة في صراعه مـع اﻹفرنج  ،مثل موسم النبي
موسى  ،موسم النبي رو ين  ،موسم ...موسم ...وحزنت ﻷن صﻼح الدين قد
جعل مواسم ل اﻷسماء  ،ولكن لم يجعل موسماً اسم صﻼح الدين.
و نا نحن في فلسطين في صراعنا مع الصهيون ة واﻻستعمار البرطاني
في حاجة إلى مواسم قوم ة وأ ام وطن ة فاقترحت على نفر من المشتغلين الحر ة
الوطن ة أن ننظم يوماً لصﻼح الدين نحتفل ف ه بذ ر موقعة حطين.
و ان ذلك  ،وجر في شهر تموز من عام  1935وفي مدينة ح فا ،
واحتشدت في ساحة م شوفة جماهير غفيرة من الشعب.
وتقاطرت وفود ثيرة من سائر أرجاء البﻼد  ،و ان عرف الحفل السيد
رشيد الحاج إبراه م  ،من زعماء فلسطين المعروفين.
وخطب في الحفل نفر من رجاﻻت فلسطين  ،ان بينهم اﻷستاذ إسعاف

النشاشيبي الذ

ان حلو له أن يلقب أديب العر ة  ،فألقى خطا اً وطن اً رائعا

فألهب الجماهير حر اته ٕواشاراته حتى راحت تردد سجعاته  ،ما تفعل مع

المطرين والمنشدين.
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و نت واحدا من خط اء الحفل  ،وتحدثت طو ﻼ عن أخطار الوطن
القومي اليهود وسيل الهجرة اليهود ة إلى فلسطين.
ودعوت الشعب في فلسطين واﻷمة العر ة من حولها أن تهب للذود عن
عرو ة الوطن ٕ ،واﻻ فستسق فلسطين وتسق معها حطين.
ومضت ثﻼثة عشر عاما  ،عد هذا الحفل  ،إلى أن جاء عام ، 1948
فسقطت فلسطين ومعها حطين في حوزة إسرائيل.
ولم تكن نبوءتي وح اً من السماء  ،بل وح اً من اﻷرض فقد انت اﻷرض

 ،تنجر من تحت أقدامنا  ،انت الهجرة اليهود ة اﻷلوف  ،واﻷسلحة اليهود ة
اﻷكداس والمنظمات العس رة اليهود ة في إزد اد قابلها تعذيب واضطهاد

للشعب العري علـى يد السلطة البرطان ة  ،و ان طب ع ا أن تسق فلسطين ومعها
حطين  ،قد ته أ ل شيء ولم يب إﻻ أن حين الزمن.
ولكن اﻷمة العر ة  ،التي تجمعت جيوشها حول حطين في عام 1187

 ،سوف تتجمع  ،ﻻ محالة  ،مرة ثان ة  ،لتحرر فلسطين في معر ة حطين الثان ة.
وس حتفل أبناؤنا  ،بذ ر حطين اﻷولى والثان ة  ،س حتفلون الذ ر إلى
أجل ﻻ فنى ..وس ٍّقبلون الثر إلى زمن ﻻ يبلى.
ونحن جيلنا الذ

يدفن عيدا عن مراقد اﻵ اء واﻷجداد  ،سن ون معهم

نمجد الذ ر ونقبل الثر أرواحنا وأفئدتنا وتلك غا ة المنى.
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ا رب حق هات ك المنى عد الوفاة إذا لم نبلغها في الح اة.
أحمد الشقير ــ 1975

الشقير ﻓي ذ راه الخامسة

*

خليل السواحر
الذ ر الخامسة لوفاة أحمد الشقير  ،التي صادفت يوم أمس  ،عثت

في النفس ف ضاً من الذ رات ،وأعادت إلى الذهن تلك اﻷ ام التي ان صوت

الشقير مﻸ فيها اﻷسماع  ،واﻵفاق  ،و هز المنابر.

وأحمد الشقير  ،الذ يرقد اﻵن في اﻷغوار الشمال ة إلى جوار الصحابي

الفاتح ) أبي عبيدة(  ،لم يزل صـوته الم توب ينطل محرضا وم ص ار  ،فسنوات
اﻻعتكاف اﻻثنتا عشرة اﻷخيرة من ح اته  ،التي قضاها متفرغا للكتا ة والتأمل
* الدستور ،عمان. 1985/2/27 ،
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ٕواعادة النظر  ،أوصلته إلى نتائج مذهلة ومغايرة تماما للمسيرة الطو لة التي قطعها

بين أروقة الجامعة العر ة  ،واﻷمم المتحدة  ،وفوق منابرهما.

لقد أدرك الشقير بتجرته النضال ة الغن ة والتي امتدت زهاء أرعين عاما
أن النضال الس اسي غير المدعوم القوة والموقف الموحد الصلب  ،ﻻ م ن أن
قود إلى شيء  ،تلك انت حصيلة تجرة النضال التي شارك فيها الشقير بدءاً

من الجامعة العر ة  ،حين عمل مساعداً ﻷمينها العام  ،وانتهاء برئاسة اللجنة

التنفيذ ة لمنظمة التحرر الفلسطين ة  ،التي امتدت أرع سنوات.

ول ست تجرة الشقير وحدها هي التي قادته إلى هذه النتيجة  ،ولكن
أحوال العرب التي ظلت تسير من سيئ إلى أسوأ هي التي عثت في نفسه ل
تلك السوداو ة والجنوح إلى منط القوة.
يخلص الشقير في تا ه اﻷخير )خرافات يهود ة(  ،الذ

صدر في

عمان عد وفاته  ،والذ ان م رساً للرد على خطاب مناح م ب غن إلى مجلس
الشعب المصر يوم 1977/11/11م  ،وتخرصاته عن )أرض إسرائيل( وعن
أجداده الذين عمروها وعن ح اليهود المقدس فيها ..الخ .يخلص الشقير إلى

أن المنط الوحيد الذ

م ن أن عيد الصواب والتوازن إلى العقول اﻹسرائيل ة

المتطرفة هو مواجهتهم بنفس اﻷسلوب والتصد
أعمالهم وس اساتهم.
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لهم بنفس المنط الذ

حم

ٕواذا ان الشقير قد فنّد في تا ه  ،ومن خﻼل دراسة متقص ة للتوراة

وحقائ التارخ  ،أكاذيب مناح م ب غن  ،فإن التفنيد الحق قي لكل المزاعم العرق ة
المتغطرسة  ،يجب أﻻ يتوقف عند دراسة التارخ واستقراء حقائقه  ،فالشروع في
العمل هو اﻷساس  ،وتجرة الجنوب اللبناني هي خير دليل لمن فاته الدليل.
ورحم ﷲ الشقير  ،مناضﻼ ومف ار ومعلماً..

أحمد الشقير

*

الموسوعة الفلسطين ة
محام فلسطيني  ،وأول رئ س لمنظمة التحرر الفلسطيـنيـة .ولد في بلدة تبنين
 ،جنـو ي لبنان ،حيث ان والده الشيخ أسعد الشقير منف اً لمناهضته س اسة

طفل إلى مدينة طولكرم
السلطان العثماني عبد الحميد وتسلطه .ثم انتقل  ،وهو ٌ
للع ش مع والدته .وفي سنة  1916انتقل إلى ع ا حيث أنهى دراسته اﻻبتدائ ة
واﻹعداد ة  ،وأتم دراسته الثانو ة في القدس سنة  ، 1926والتح
* الموسوعة الفلسطين ة،هيئة الموسوعة الفلسطين ة ،دمش . 1984،
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الجامعة

اﻷمر ة في بيروت  ،ولكنه طرد منها في العام التالي قرار من سلطة اﻻنتداب
الفرنسي لمشار ته في ق ادة مظاهرة ضخمة قام بها الطﻼب العرب في الجامعة
اﻷمر ة مناس ة ذ ر يوم السادس من أ ار .فعاد إلى فلسطين  ،وانتسب إلى
معهد الحقوق في القدس يدرس ليﻼً و عمل نها اًر في صح فة مرآة الشرق  ،دون

أن شغله ذلك عن الق ام بواج ه تجاه وطنه .و عد تخرجه من هذا المعهد عمل
وتمرن في م تب المحامي عوني عبد الهاد  ،أحد مؤسسي حزب اﻻستقﻼل في

فلسطين .وت ّعرف خﻼل هذه الفترة على عدد من رجاﻻت الثورة السورة الكبر
الذين لجأوا إلى فلسطين  ،ومنهم ش ر القوتلي وراض الصلح ونب ه العظمة
وعادل أرسﻼن.
عاشت فلسطين في العشرنات والثﻼثينات من هذا القرن ثورات متتال ة ،
ان أهمها الثورة الفلسطين ة الكبر ) 1936ـ 1939م(  ،وقد شارك الشقير فيها

مناضﻼً بلسانه و قلمه ضد اﻻنتداب البرطاني والصهيون ة  ،ومدافعاً عن
المعتقلين والثوار العرب الفلسطينيين أمام المحاكم البرطان ة .وحين انتهت تلك

الثورة ﻻحقته سلطات اﻻنتداب البرطاني فغادر فلسطين إلى مصر حيث أمضى
عض الوقت ،ثم عاد إلى فلسطين في أوائل الحرب العالم ة الثان ة فافتتح
م ت اً بي اًر للمحاماه ،واختص الدفاع عن المناضلين المﻼحقين  ،و قضا ا
اﻷراضي فعمل على إنقاذ قسم من اﻷراضي العر ة ومنع تسرها إلى الصهيونيين.
ولما تقرر تأس س الم اتب العر ة في عدد من العواصم اﻷجنب ة برئاسة موسى
عين الشقير أول مدير لم تب اﻹعﻼم العري في واشنطن ،ثم نقل مدي اًر
العلميّ ،
لم تب اﻹعﻼم العري المر ز في القدس .وقد ظل على رأس عمله هذا ،إضافة
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إلى المحاماة ،إلى أن وقعت ن ة  ،1948فاضطر إلى الهجرة إلى لبنان  ،واستقر
مع أسرته في بيروت.
قررت الح ومة السورة أن تفيد من خبرات الشقير في مجال الس اسة
الخارج ة فعينته عضوا في عثتها إلى اﻷمم المتحدة ) 1949ـ  1950م(  .ثم
ُعّين أمينا عاماً مساعداً للجامعة العر ة بوصفه حمل الجنس ة السورة .وقد قي

في منص ه هذا حتى سنة  ، 1957حين عين وزر دولة لشؤون اﻷمم المتحدة

في الح ومة السعود ة  ،وسفي ار دائما لها لد هيئة اﻷمم المتحدة .و ان الشقير

خﻼل وجوده في اﻷمم المتحدة خـير محا ٍم عن القض ة الفلسطين ة  ،وعن قضا ا

العرب اﻷخر  ،وﻻ س ما قضا ا المغرب والجزائر وتونس .وفي سنة 1963
أنهت المملكة العر ة السعود ة عمل الشقير في اﻷمم المتحدة.
لم يبتعد الشقير عن الح اة العامة ،فقد وقع اخت ار الملوك والرؤساء العرب

عل ه ،فور عودته من اﻷمم المتحدة ،ل شغل منصب ممثل فلسطين في جامعة

الدول العر ة ،عد وفاة ممثلها أحمد حلمي عبد ال اقي .ثم اتخذ مؤتمر القمة

العري اﻷول المعقود في شهر انون الثاني يناير سنة 1964م ق ار اًر بتكليف
الشقير  ،بوصفه ممثل فلسطين في الجامعة ،بإجراء اتصاﻻت مع أبناء الشعب
الفلسطيني حول إنشاء الك ان الفلسطيني على خير القواعـد السل مة  ،والعودة

بنتيجة اتصاﻻته ودراساته ومساع ه إلى مؤتمر القمة العري التالي ،فقام الشقير

بجولة في الدول العر ة التي ع ش فيها الفلسطينيون ،ووضع مشروع الميثاق

القومي والنظام اﻷساسي لمنظمة التحرر الفلسطين ة ،وتم اخت ار اللجان

التحضيرة التي وضعت بدورها قوائم أسماء المرشحين لعضو ة المؤتمر
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الفلسطيني اﻷول ) 28أ ار ـ  2حز ران 1964م( الذ أطل عل ه اسم المجلس
الوطني الفلسطيني اﻷول لمنظمة التحرر .وقد انتخب هذا المؤتمر أحمد الشقير
رئ سا له ،وأعلن ق ام منظمة التحرر الفلسطين ة ،وصادق على الميثاق القومي
والنظام اﻷساسي للمنظمة .ثم انتخب المؤتمر الشقير رئ ساً للجنة التنفيذ ة
للمنظمة ،و ّلفه اخت ار أعضاء هذه اللجنة وعددهم خمسة عشر .ما قرر إعداد
الشعب الفلسطيني عس ر اً ٕوانشاء الصندوق القومي الفلسطيني.

قدم الشقير إلى مؤتمر القمة العري الثاني )1964/9/5م( تقر ار عن إنشاء
ّ

الك ان الفلسطيني  ،وأكد ف ه على الناحيتين التنظ م ة والعس رة للك ان ،من أجل
قدم إلى المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذ ة
تحقي هدفي التعبئة والتحرر .ما ّ
لمنظمة التحرر الفلسطين ة .وقد وافـ المؤتمر على ما قام ه الشقير  ،وعلى
تقد م الدعم المالي للمنظمة.
تفرغ الشقير لرئاسة اللجنة التنفيذ ة في القدس  ،ولوضع أسس العمل
ّ
واﻷنظمة في منظمة التحرر الفلسطين ة ٕ ،وانشاء الدوائر الخاصة بها وم اتبها في

اﻷقطار العر ة وفي الدول اﻷجنب ة  ،و ناء الجهاز العس ر تحت اسم ج ش

التحرر الفلسطيني.وفي الدورة الثان ة للمجلس الوطني الفلسطيني )القاهرة 31
أ ار ـ  4حز ـران 1965م( بين الشقير ما قامت ه اللجنة التنفيذ ة برئاسته ،ومن
ذلك إنشاء القوات العس رة ،والصندوق القومي  ،ودوائر المنظمة ومقرها العام

في القدس .ثم قدم استقالته ،فقبلها المجلس  ،ثم جدد رئاسته للجنة التنفيذ ة ومنحه

ح اخت ار أعضائها.
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و عد عدوان حز ران سنة 1967م حدث تغيير بير على الساحتين العر ة
والفلسطين ة ،ما قام ت اين في وجهات النظر بين عض أعضاء اللجنة التنفيذ ة

للمنظمة ورئ سها ،فتقدم الشقير في انون اﻷول سنة  1967استقالته إلى الشعب
العري الفلسطيني .وقد قبلت اللجنة التنفيذ ة تلك اﻻستقالة.
عمل أو منصب رسمي  ،وانصرف إلى

رفض الشقير  ،عد استقالته  ،أ

الكتا ة ف ان ق م في منزله في القاهرة معظم أ ام السنة  ،و نتقل ص فاً إلى منزله

في لبنان.

لم ن بيته في القاهـرة يخلو من زائره الفلسطينيين وعرب اﻷقطار اﻷخر

 ،يت ادلون ف ه اﻷحاديث و ديرون النقاش حول شتى القضا ا العر ة والدول ة.
و ان يؤ د دائماً أن المساومات الس اس ة لن تحرر فلسطين  ،وأن الكفاح المسلح

هو وحده الطر

السل م للتحرر .ما ان يؤ د وجوب محارة اﻹمبرال ة

اﻷمر ة اعت ارها الجهة التي ترت

ارت اطاً موضوع اً مع الصهيون ة ) ٕواسرائيل(

ومخططاتها  ،وهي التي تعمل على فرض س طرتها على اﻷمة العر ة ونهب

ثرواتها.و ؤ د ضرورة استعمال النف
اﻹمبرال ة.

سﻼحاً من أسلحة التحرر ومحارة

عد توقـ ع اتفاقيـتي امب د فيد ومعاهدة الصلح المصرة ـ اﻹسرائيل ة،
وقد ّ
وتطب ع العﻼقات بين مصر والك ان الصهيوني خ انة عظمى للقض ة الفلسطين ة
والعر ة  ،لذلك غادر القاهرة إلى تونس سنة 1979م.
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أمضى الشقير

ضعة شهور في تونس حيث أصيب مرض عضال نقل

على إثـره إلى مدينة الحسين الطب ة في عمان  ،وقد توفي فيها يـوم 1980/2/26م.
بناء على وصيته  ،في مقبرة الصحابي أبي عبيدة بن الج ارح في غور
ودفن ً ،
اﻷردن  ،على عد أقل من ثﻼثة يلومترات من حدود فلسطين المحتلة  ،تلك

المقبرة التي تضم عددًا من قادة الفتوحات اﻹسﻼم ة  ،ومنهم سعد بن أبي وقاص
ومعاذ بن جبل ,وشرحبيل بن حسنة.

خلف الشقير وراءه عددا بي ار من الدراسات والمؤلفات ،تدور حول القضا ا
العر ة والقض ة الفلسطين ة  ،ومنها:
 -1من القدس إلى واشنطن.
 -2قضا ا عر ة.
 -3دفاعاً عن فلسطين والجزائر.

 -4فلسطين على منبر اﻷمم المتحدة.

 -5أرعون عاماً في الح اة العر ة والدول ة.
 -6حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء.
 -7من القمة إلى الهزمة.
 -8معارك العرب .

 -9علم واحد وعشرون نجمة.
 -10الطر إلى جنيف.
 -11الجامعة العر ة.
 -12خرافات يهود ة
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*

الصين وﻓلسطين
عرﻓات حجاز

* الشرق اﻷوس ،لندن27،

.1984/5/
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المرحوم أحمد الشقير لم أخذ حّقه من التكرم مناضل فلسطيني ،

ان له اﻹسهام الكبير في تأس س منظمة التحرر ..فقد افح وناضل في مؤتمرات
وزراء الدفاع والخارج ة ومؤتمرات القمة العر ة حتى استطاع مساعدة عض
الشخص ات العر ة والفلسطين ة من انتزاع قرار تأس س منظمة التحرر
الفلسطين ة.
فالذ يجب أن ﻻ ين ر ،أن حضور وجهود وعﻼقات الشقير

ان لها

تأثيرها في إلقاء مرساة المنظمة على ساحة النضال الوطني العري والعالمي.
ولكن هناك حق قة أخر  ،وهي أن منظمة التحرر اليوم ،ل ست هي منظمة
تحرر نشأتها ..إذ أنها عندما تأسست قبل عشرن عاماً انت تسعى وراء العالم
حتى عترف بها بينما اليوم أص حت اناً موجوداً ﻻ ستط ع حتى الم ابر أن
غفل هذا الوجود..
والذ

أعادني إلى ذ ر المرحوم أحمد الشقير  ،هذه الزارة التي قام بها

السيد اسر عرفات رئ س منظمة التحرر الفلسطين ة ..إذ أن زارة عرفات ل ين
تعتبر زارة تارخ ة في أهدافها ومعانيها ومضمونها وأ عادها...
ففي تارخ الصين الحديث لم يجر استق ال رسمي فوق العادة إﻻ لثﻼثة

أشخاص من مختلف أنحاء العالم ...فالصينيون ﻻ ستقبلون ار ضيوفهم من
رؤساء الدول بإطﻼق المدفع ة واحداً وعشرن طلقة ..إنما خرج القادة الصينيون
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على هذا التقليد لثﻼثــة أشخاص فق هم الرئ س ال ا اني والرئ س اﻷمر ي ..
والثـالــث ان رئيــس منظمة التحــرر الفلسطين ة!!
وعﻼقة المرحوم أحمد الشقير بهذه الزارة التي قام بها )أبو عمار( للصين
 ،هو أن الشقير

ان أول رئ س لمنظمة التحرر يزور الصين ..و انت المنظمة

في بدا اتها عندما اجتمعنا في المجلس الوطني الفلسطيني القاهرة في آخر يوم
من شهر )مايو( أ ار  ، 1965وقال لنا المرحوم الشقير والدن ا ﻻ تكاد تسعه من

الفرح والسعادة  ،إنه استطاع تحقي إنجاز عظ م للشعب الفلسطيني ﻷنه وّقع
بﻼغاً مشتر ا عن زارته للصين مع الرئ س الصيني شو اين ﻷ  ،وأجر
محادثات مع الزع م الصيني ماوتسي تونغ.

و ان الشقير رحمه ﷲ صرخ وهو يدلل على اﻻعتراف الجديد الشخص ة
الفلسطين ة عندما قول :شو أين ﻷ

يوقع البﻼغ الصيني ـ الفلسطيني على

الم منـة واحمد الشقير يوقع على الم سرة!!
نعم  ...ان ذلك حدثا تارخ ا النس ة للقض ة الفلسطين ة ومنظمة التحرر..

ولكن إذا ما قورن اليوم ذلك الحدث  ،ما جر من استق ال ومحادثات للسيد
اسر عرفات  ،ندرك أ شو قطعته المنظمة في رحلتها النضال ة الشاقة الطو لة

على مد عشرن عاما أص ح لها وجودها وحضورها في ل م ان في العالم...
وحتى نحتف للشقير بإنجازه الكبير في لقائه مع ما وتسي تونغ وشو اين
ﻷ

ﻻ بد أن نعترف أن التطورات الضخمة على القض ة وعلى المنظمة التي
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امتدت مؤسساتها و ادت تواز مؤسسات أ دولة بر  ،هذه التطورات وخاصة
التي ساعدت على تحو ل شعارات المنظمة الس اس ة إلى عمل نضالي وقتالي،
هي التي وضعت المنظمة على قائمة اﻻهتمامات العالم ة.

الشقير ﻓي ذ راه الثالثة
جميل بر ات

* صوت الشعب ،عمان. 1983/2/26 ،
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*

أحمد الشقير من الشخص ات العمﻼقة الذ تحلو اﻹشادة بذ رهم ٕواح اء

أسمائهم ،عرف طرقه في خدمة قضـا ا العرب عامة وقض ة فلسطين خاصة ،
لم عش لذاته ولعائلته بل عاش ﻷمته العريــة وناضل من أجل حقوقها وقضا اها

 ،و انت له صوﻻت وجوﻻت في المحـافل الدول ة وعلى منبر هيئة اﻷمم المتحدة
لمدة خمسة عشر عامـا .الشقير العقل المف ر الذ وضع الميثاق القومي لمنظـمـة

التحـر ـر الفلسطـيـن ة ونظامها اﻷساسي ،و ان أول رئ س لها  ،داهم الجنود
اﻹسرائيليون منزله في

فــون حين غزوا لبنان وجمعوا ت ه وأو ارقـه الخاصـة

وع أوها في صنادي لتنقل إلى تل أبيب  ..ولم تفوا بذلك فحملوا م ت ه على

مقدمة د ا ة إمعاناً للتحد واﻹيذاء.
فمـا ضير الشقير الذ اغتصب الصهاينـة الغزاة بﻼده وش ﱠـردوا أهلها عنهـا

عد أن قتلوا منهم من قتل واستولوا على ل شيء فيها  ،أن تنهب م تبته.

فالشقير

عد أن رحل من الدن ا والتح

الرفي اﻷعلى تحـول إلى أر وف ـر

،وس ظــل اسمه خالـداً خلود الزمـن ما تر ه من آثـار قلم ة طـا عها الكلمة الجرئة
و ـﻼغة اﻷسـلوب وصـدق اﻹحسـاس.

تأملوا في قوله يوم وقع عل ه اﻻخت ار عام  1963ل ون ممثﻼ لفلسطين
في الجامعة العر ة.
) إنني اعتبر منصبي الذ ُعهد ه إلي أنه منصب نضالي تملكه أمة ترد
ّ
أن تناضل من أجل تحرر الوطن(.
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وقد أقرن القول العمل ،لم ت ْثنه الصعو ات التي وضعت أمامه  ،ف افح

فاح اﻷ طال في سبيل تحقي الك ان الفلسطيني غير عابئ بتشرد أو اضطهاد
 ،وفي هذا قول:

)بدْأ ُت أول ما بد ْأ ُت أن أخــذت أضع الك ان الفلسطيني على الورق… تماما
ما فعل المهندس… ضع خارطة البناء أسسه وتفاصيله ومقاي سـه،و تبت
أخرت إلى أن وضعت الميثاق القومي والنظام اﻷساسي
وقدمت و ّ
وعدلت وحذفت ّ
ّ
لمنظـمة التحرر الفلسطين ة ،و نت أبي ُت غــير مرة على لمة أو عبـارة ليلتين أو
ثﻼثاً ،فأنا أمام أج ال فلسطين ة تق أر ما بين السطور أكثر مما تق أر في السطور،
العسـ ر

تجسد النشا
ُ
فأبرزت صورة الك ان الفلسطيني  ،و تائـب فلسطين ة ّ
الفلسطيني ،وصندوق قومي لتمو ل الحر ة الفلسطين ة ،وم اتب في العواصم

العر ة وجهاز إعﻼمي للدعوة للقض ة الفلسطيـن ة ،ذلك هو اله ـل العـام للكيـان
الفلسطيـني ما رسمته في الميثاق والنظام اﻷساسي(.
و ان الشقير من دعاة الوحدة العر ة أو أ ّ اتحاد عري ﻹ مانه العمي
أن قوة العرب في وحدتهم ﻻ في تجزئتهم  ،وفي هذا المجال قول:
)إذا ان اﻻستعمار قد عمل على تقس م الوطن العــري وتجزئته فإنه ل س
من المعقول قوميــا ومنطــق ا أن تقــبل اﻷمة العر ة التجـزئة ،ﻷن الوطن العر ي
ل س منطقة جغراف ة فحسب  ،إنـه منطقة تارخ ة واحدة ،له حضارة وثقافة واحدة،
تحدده آمال وطموحات واحدة و تطلع إلى مستقبل واحد ،في ظل وحدة عر ة

تختار اﻷمة ش لها ونظامها وحدودها(.
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وحين زار الجزائر ﻷول مرة عد حرب التحرر وحصولها على س ادتها
واستقﻼلها قال:
)لم أكن قد عرفت هذا القطر المجاهد إﻻ من خﻼل فاحه الطو ل ،وحين

قبل الثر الطاهر وقد رواه دم
وصلت المطار ُ
دت أهو على أرضه ساجدا أُ ّ
الشهداء عبر السنين واﻷج ال(.
ومن أقواله المأثورة التي ن عت من تجاره خﻼل فاحه الطو ل:
إن اﻹسﻼم دين جهاد  ،ستهين معه المؤمن ح اته في سبيل ﷲ والوطن.

ما طعم الكسب والعمل والرزق إذا ان المرء مهدداً في وطنه وفي قائه في

وطنه.

الصداقة الدول ة أش ه ما تكون أزهار الر ع تنتهي انتهائه ثم تص ح هش ماً

تذروه الراح.

رحم ﷲ أ ا مازن وتغمده برحمته ورضوانه  ،فإذا نهب الصهاينة برابرة القرن

العشرن ت ه وأوراقه فإنهم لم يتم نوا من السطو على آرائه وأف اره التي أوضحها
في آخر تاب ألفه وط ع عد مماته )خرافات يهود ة(  ..وقد فضح ف ه زف

وعرف القار على
الصهيون ة وأكاذيبها ومؤامراتها عبر التارخ إلى يومنا هذا ،ﱠ
حق قة العدو اﻹسرائيلي الذ

ابتليت ه اﻷمة العر ة  ،خاصة أهل فلسطين،

واكتفني في يوم هذه الذ ر اقت اس الفقرة التال ة منه:
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)إن ع ارة الض افة التقليد ة التي يتمسح بها مناح م ب غن تثير الغضب على
هذا الكذب ،فإن الذين نهبوا ثروات الشعوب الرا واﻻبتزاز واﻻختﻼس ناه ك عن
الوسائل اﻷخر المناف ة للشرف والق م اﻷخﻼق ة  ،و ذلك فإن الذين اغتصبوا
امله وسرقوا ممتلكات الشعب الفلسطيني من مدنه إلى قراه ،إلى مزارعه

وطناً
إلى مصانعه ،إلى فراشه وأثاثه ،إلى مدخراته ومقتن اته ،هؤﻻء إنما يوجهون أكبر
إهانة لكلمة )الض افة( حينما يلو ونها ألسنتهم  ..ومتى انت اللصوص ة الدول ة
رماً وض افة.(...

أحمد الشقير ﻓي ذ راه الثان ة
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*

) تاب جديد ـ خراﻓات يهود ة(
أبو محمود

تصادف اليوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجمعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ الذ ر الثان ة لغ اب مناضل عري فلسطيني

قضــى عمره في الجهاد وعرفته المحافل العر ة والدول ة ﻷكثر من خمســين عاماً

وهو عمل من أجل الوحدة والتحرر  ..وذلك هو المناضل أحمد الشقير .
و هذه المناس ة قامت أسرته

ط اعة الجزء اﻷول من آخر مؤلفاته وهو

عنوان )خرافات يهود ة وجهاﻻت عر ة( وجاء في لمة التقد م للكتاب أن أسرته
قامت ط اعته عمﻼ بوصيته التي جاء فيها )حرصت ل أ ام ح اتي أن أترك

ﻷمتي ميراثا من ال أر والجهد في سبيـل قضا انا القوم ة وشؤوننا العامة ،وقد ه أ
ﷲ لي في سبيل هذا القصد مجاﻻ رح اً من التأليف والترجمة والخطب والمقاﻻت،

أما موضوع تبي وأوراقي فإنني أدعو أبنائي وجم ع أصدقائي في الوطن العري
أن يراجعوا هذه الكتب التصح ح والتنق ح(.
وقد ّقدم الكتاب السيد جميل بر ات فاستعرض تارخ نضال الشقير وح اته
الحافلة العمل من أجل القض ة الفلسطين ة وتحررها والقضا ا العر ة ووحدتها.
و تاب )خرفات يهود ة( شتمل على خمسة عشر فصﻼ أولها عنوان ) :لستم
أبناء إبراه م  ..انتم أبناء إبل س( وآخرها عنوان )عرو ة القدس ـ الحفائر والمقابر

*

الدستور ،عمان.1982/2/26 ،
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والتوراة لها تدين بيجن(  .ومن هذه العناو ن للفصول ندرك أن تاب الشقير
اﻷخير الذ تمت ط اعته في ذ ر وفاته الثان ة هو امتداد لنضال الشقير في
محاوﻻته تعرة الحر ة الصهيون ة ٕواظهار زفها وتزو رها وقد استند رحمه ﷲ في
هذا الكتاب إلى نصوص توراة اليهود لدحض ادعاءات وأكاذيب مناح م بيجن

التي وردت في خطا ه الموجه إلى الشعب المصر بتارخ  11تشرن ٍ
ثان 1977
ما أنه شف ف ه ممارسات اليهود ومؤامراتهم عبر التارخ ليبرز الحقائ الخاف ة
على الكثير و فضح اطل الصهيون ة داع اً ﻷن

مواز اً على اﻷقل ﻹ مان اليهود ب اطلهم.

ون اﻹ مان الح

العري

اف ة لحملنا على استذ ار

ٕواذا انت ذ ر رحيل المناضل الكبير العر
فصول مأساتنا المتواصلة منذ نصف قرن  ،فإن تا ه الجديد اﻷخير هو مناس ة

دائمة لتذ ير العرب والمسلمين بل والعالم أن هذا اﻷخطبو السرطاني الذ
نسم ه إسرائيل سي قى الخطر الذ

يهدد مستقبل اﻷج ال ومصير هذه اﻷمة

وتراثها وحضارتها إذا لم ينتفض العرب والمسلمون لتحط م هذا الخطر ٕوانقاذ

اﻷج ال من الفناء المحتوم.
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*

الشهداء أح اء ﻓي ذ راهم
جميل بر ات

لنا َوقفة ...لنا أحاديث ...لنا ذ رات ....يف حال اﻷخ بر ات! ه ذا
خاطبني يوم زرته ﻷول مرة في مستشفى مدينة الحسين الطب ة عد أن قدم من
تونس للعﻼج وهو صارع الموت  ،ثم أجهش ال اء...
فقالت قرنته الفاضلة ) أم مازن( التي انت تقف بجوار رأسه ،هذا حاله عد
أن ُرمي المرض  ،ف لما تعرف على قرب أو صدي لم يره منذ زمن  ،وتذ ره ،
ى.
ولكن ،أنى للدمع يذرف من عيني وأنا الحزن المفجوع فقد تجمد الدمع يوم
ّ
قامت دولة إسرائيل على جزء غال من أرض فلسطين  ،نزح أهله العزل قس اًر تحت
وطأة السﻼح من ع ا وح فا و افا واللد والرملة ،من سمخ وطبرا وصفد و سان

والناصرة من السهول الخص ة ومن هضاب الجليل

 ،من جنات القدس

وضواحيها ،من بئر الس ع والنقب ومنطقة الخليل ،يوم أقدمت الدول الكبيرة

والصغيرة منها ـ إﻻ من عصم رك ـ على شهادة زور و هتان في هيئة اﻷمم

* الص اح ،تونس.1981/3/5 ،
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المتحدة فأُعلن التقس م ،وصار للعدو الصهيوني

ان وأص ح عرب فلسطين

فس ّموا ﻻجئين والشقير واحد من هؤﻻء الﻼجئين.
أصحاب البﻼد بﻼ انُ ..
لم ستطع الشقير احتمال صدمة توق ع اتفاق ة امب د فيد ،ﱠ
فمزقت أعصا ه
مع تمز

ﻻءات الخرطوم الثﻼث وراح ضحيتها بل وشهيدها ،والشهداء أح اء

في ذ راهم ما تعلمون.

ررت الزارة ثان ة وثالثة و ار عة مرة ل أسبوع ،ولكن ال طل المثخن الهموم
ُ
ان مغش اً عل ه  ،نام ولم ست ق ولم يب ف ه إﻻ ن ضات قل ه تشير إلى أنه

على قيد الح اة ،هذا ان واقعه ﻷرعة أساب ع لم ينفع معها عﻼج أو دواء رغم
سهر اﻷط اء ال ارعين و ذلهم ل جهد في سبيل إنقاذ ح اته  ،فدنا اﻷجل وقيل

فحمل إلى مثواه اﻷخير ليدفن في غور اﻷردن ما
الشقير إلى رحمة ﷲُ ...
أوصى  ،القرب من ضرح أبي عبيدة الجراح فاتح فلسطين ومحرر بيت المقدس،
الذ

عقد له الخل فة أبو

لتحررها والذ

ر الصدي ق ادة جيوش الفتح المتجهة لبﻼد الشام

قال عنه الخل فة عمر بن الخطاب ـ رضي ﷲ عنهم أجمعين ـ

حين سئل إثر اغتيـاله ،ا أمير المؤمنين َم ْـن تستخلف؟ فأجاب عمر ،قبل أن
فارق الح اة ،لو ان أبو عبيدة الجراح ح ًا ﻻستخلفته فإن سألني ري قلت سمعت

نب ك قول ) :إنه أمين هذه اﻷمة(.

تر هل أراد الشقير ما أوصى أن س ن بجوار هذا اﻷمين لينبئه ما آل
إل ه الحال وليتلو عل ه الدعاء الذ فاه ه يوم وقعت القدس في اﻷسر؟
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نصرك الذ
)اللهم رحماك إن هذا فوق طاقتنا وفوق صبرنا ،اللهم ْ
إن النصر في طاقتنا وقدرتنا في وحدتنا ..في الوحدة وحدها ،ما أنا إﻻ واحد من
وعدتنا

الﻼجئين ،أع ش آﻻمهم واحلم أحﻼمهم ،غضبتهم غضبتي ونقمتهم نقمتي
ورضـاؤهم رضائي(.
ولعله لو امتد ه العمر ﻷضاف على هذا الدعاء :لسنا ضد الغرب وﻻ مع

الشرق  ،و ل ما نطمح إل ه أن نع ش في بﻼدنا أح ار اًر آمنين مطمئنين  ،متعاونين
على ص انة حقوق اﻹنسان وحف

من قاموس ال شر أجمعين.

رامته ٕوا عاد اﻷذ عنه ،وشطب لمة ﻻجئين

ومهما قيل في الﻼجئ اﻷستاذ أحمد الشقير  ،فإنه َعلم من أعﻼم الف ر
العر ي الذين يؤمنون أن خير العرب واستعادة حقوقهم وأمجادهم تكمن في تآخيهم
ووحدتهم ﻻ في فرقتهم وتجزئتهم  ،وقد نمت معه هذه العقيدة منذ ان فتى صغي اًر،
ً
وزاد إ مانه بهـا عد أن تكشفت له الحقائ وشاهد أم عينه هجرة اليهود الوافدة

من أورو ا وغيرها تحت حما ة حراب البرطانيين المنتدبين على فلسطين من قبل
ما ان سمى عص ة اﻷمم ،وذلك ﻹقامة وطن قومي يهود

على أرضها

الطهور ،وقد أخذ هذا اﻹ مان يتجسد في نفسه الكبيرة و تعاظم لما تعظم الخطر

الصهيوني ،فأص ح شغله الشاغل العمل من أجل هذه الوحدة التي ير فيها

الحما ة واﻹنقاذ والخﻼص ،حيث تأكد له أن أطماع الصهيون ة لن تقف عند
حدود وأنها ماض ة في طرقها العدوان ة تَح ك المؤامرات وتُضمر السوء للعرب
ما أوضحت ح وماتها اﻹسرائيل ة في ب اناتها الرسم ة:
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)نحن لم نرث بﻼداً واسعة ولكننا وصلنا عد مجهود س عين سنة إلى أول

مراحل استقﻼلنا في قسم من بﻼدنا الصغيرة وأن مهمتنا انت وما تزال حل
المش لة اليهود ة عن طر جمع شتات الشعب اليهود (.

يردد ،إذا نت مأكوﻻ ف ن
لهذا ان الشقير قول ن ون أو ﻻ ن ون و ان ّ
خير آكلي ٕ ،واﻻ فادر ني ولما أمزق.
لم ينتم الشقير

إلى حزب ولم يذعن الت ع ة ﻷحد مهما سمت منزلته أو

امتد نفوذه فمبدؤه أن عمل مع العاملين ﻹنقاذ فلسطين من محنتها ٕواقالتها من

عثرتها متمس ا حقوق اﻷهل أصحاب الح الشرعي في تقرر المصير ،مؤمناً
أن الوجود العري من المح

إلى الخليج مرت

مصيرها.

قبل الن ة يوم ان فاح عرب فلسطين على أشده ضد اﻻستعمار
وصك اﻻنتداب وضد الهجرة اليهود ة  ،ساهم
والصهيون ة  ،ضد وعد بلفور
ّ
الشقير المحامي الشاب مواه ه للدفاع عن المجاهدين والمناضلين أمام المحاكم
العس رة البرطان ة التي انت تح م اﻹعدام على أ

عري لو وجدت في

حوزته )رصاصة( فما الك لو انت بندق ة ...ما ساهم في إعداد المذ رات

والوثائ التي انت توضع أمام ما سمـى بلجان التحقي الموفدة إلى فلسطين،
لما اشتد الخطب ووقعت النزاعات بين عرب فلسطين من جهة و ين قوات ح ومة
اﻻنتداب الظالمة واليهود الغازن من جهة ثان ة ،وذلك لتطييب الخواطر ٕوايهام

العرب أن الدولة المنتد ة تهتم شؤونهم و شهد ﷲ أنها هي بيت الداء وأساس
البﻼء.
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و ان لما سنحت الفرص ،وما أكثرها فلسطين الم افحة حينذاك  ،ينتقل

يبين للمواطنين م امن الخطر الذ يتهدد
من مدينة إلى أخر محاض ار وخطي اً ِّ
مصيرهم و دعوهم لتناسي اﻷحقاد وضم الصفوف ووحدة الكلمة.

فحين ان طال اً الجامعة اﻷمر ة في بيروت عام  1927ألقى خطا اً قوم ا

في يوم ذ ر الشهداء  ،دعا ف ه للخﻼص من اﻻحتﻼل اﻷجنبي فأ عدته على
إثره السلطات الفرنس ة المه منة على لبنان يومئذ وقذفت ه إلى حدود فلسطين
فعاد إلى بلدته ع ا التي هو نجم نابليون عند أسوارها وهو أقو

إ ماناً وأمضى

عزمة ،ومـن ثم واصل الدراسة في معهد الحقوق القدس ما واصل الكفاح القلم

واللسان من خﻼل الصحف وم تب الدعا ة العري لفلسطين.
ومن وقت ﻵخر انت سلطات اﻻنتداب البرطاني تق ض عل ه لتز ﱠجه في

السجـن أو ترسله للمنفى شأنه شأن اﻷلوف من الفلسطينيين الذين عملت هذه

انسلت يوم  15أ ار عام
السلطة الغاشمة على إذﻻلهم طيلة مدة ح مها ومن ثم ّ
 1948من فلسطين عد أن سّلمت الصهاينة اليهود ل شيء  ،استثناء شيء

مهم واحد لم ن أمره بيدها هو ح الدفاع عن النفس الذ أشهره الفلسطينيون

منذ الن ة ومازالوا حملون لواءه جيﻼ عد جيل إلى أن عودوا إلى د ارهم
وممتلكاتهم التي اغتصبت منهم و تم التحرر ،لهذا لم يترك الشقير فرصة إﻻ

وانتهزها من أجل هذا المطلب القومي المجني عل ه  ..فضاعف نشاطه عد إعﻼن

دولة إسرائيل وخروجه من البﻼد فعمل أميناً مساعداً للجامعة العر ة وممثﻼ

لسورا في هيئة اﻷمم حتى عام  1957ثم استعارته المملكة العر ة السعود ة من

سورا ل ون وزر دولة وممثﻼ لها في الهيئة نفسها وظل هناك حتى عام ،1963
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وف ما عد عهد إل ه بتأس س منظمة التحرر الفلسطين ة التي ورد في ميثاقها أن
فلسطين وطن عري تجمعه روا

القوم ة العر ة سائر اﻷقطار العر ة التي

تؤلف معها الوطن العري الكبير ،وأن تقس مها اطل من أساسه مهما طال عل ه
الزمن لمناقضته للم اد العامة التي نص عليها ميثاق اﻷمم المتحدة وفي مقدمتها
ح تقرر المصير.
و ان من خﻼل المراكز التي تبوأها والفرص التي سنحت له عمل للدفاع عن

قضا ا الجزائر وتونس ومراكش التي ثارت شعو ها على اﻻستعمار الفرنسي ،ما
ان يذود عن الشعوب المضطهدة المغلو ة على أمرها و سعى سع اً حثيثاً لكسب

طﻼع ومعرفة وقوة حجة وطﻼقة لسان،
التأييد لمطالبها ،لما أوتي من سعة ا ّ

ٕوا مان حقوق اﻹنسان ومواقفه في هيئة اﻷمم المتحدة شاهدة على ذلك.

شعاره أن الوحدة العر ة هدف مقدس وهي ل ست وحدة إمبراطورة أو
إمبرال ة فالعرب أمة واحدة لها تارخ مشترك ولغة وآمال واحدة.
من أجل ذلك أّلف تا ا عنوانه )الجامعة العر ة يف تكون جامعة و يف

تص ح عر ة( وقد ط ع هذا الكتاب في تونس قبيل وفاته وخﻼصته في ع ارات

وجيزة أن ل شيء من المح

إلى الخليج قد تغير إﻻ الجامعة العر ة التي ان

ميثاقها في اﻷصل ص غة مصالحة وتوفي بين الدول العر ة الس ع عند تأس سها

فإذا أرد لها ال قاء فﻼ بدأن عﱠدل ميثاقها أو تكتب مواده من جديد حيث متنع

أ

عضو من أعضائها عن التفاوض والتعاقد مع أ ة دولة أجنب ة إﻻ عد أن

قرر مجلس الجامعة أن اﻻلت ازمـات التي تحو ها اﻻتفاق ة ﻻ تتعارض مع مصالح
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ِّ
المجرب الواعي أن المحور الذ
أعضائها ،و اعتقاده وهو
الميثاق الجديد هو الوحدة المدروسة التي س قها تنسي وتمهيد،و لمة موجزة
يجب أن يدور حوله

وحدة المراحل المحدودة بتوقيت زمني توارخه م تو ة عاما وشه اًر و وماً ،وقد

ضرب على هذا اﻷمثلة وأسق

ل الحجج التي تقف في الطر

ذاك ار أننا ﻻ

نعرف دولة اتحاد ة في المشرق والمغرب على السواء خال ة الفوارق والت اين
والتضارب وأن الذين يدرسون مشاكل اﻻتحادات المعروفة في دول الهند

وأندون س ا و وغسﻼف ا س صلون إلى الحق قة المشرقة وهي أن )اﻻتحاد( فيها هو
عنصر سﻼم ووفاق ورخاء الرغم من تعدد شعو ها ولغاتها والعديد من عقائدها.
ٕوانه لوﻻ اﻻتحاد ف ما بينها لكانت أوطانها ساحة صراع وتف ك وانحﻼل،
وذ ـر أن )اﻻتحاد( في بﻼد مثل روس ا وأمر ا الشمال ة هو السر اﻷكبر في
قوتها وعظمتها وازدهارها ولو أن اﻷولى انت مؤلفة من ست عشرة جمهورة

والثان ة مؤلفة من إحد وخمسين دولة مستقلة لما ان اﻻتحاد السوف اتي والوﻻ ات
المتحدة بهذه القوة ولكان ل من هذين العمﻼقين مجموعة من اﻷقزام.
ومن تجاره الطو لة في هيئة اﻷمم المتحدة ومجلس اﻷمن تأكد له أن فلسطين

لن تعود عن طر الق اررات أو المفاوضات ٕوانها لن تحرر إﻻ بواحدة من تلك
الفتوحات التارخ ة التي عرفها التارخ اﻹنساني ،ﻷن العدو الصهيوني أذناه ﻻ
تسمع وعيناه ﻻ تر إﻻ ما هو لصالحه  ،وﻻن ح الرفض )الفيتو( الذ

في مجلس اﻷمن من قبل أ

ستعمل

عضو من الخمسة الك ار حول دون فرض أ ة

عقو ة ،وهذا ما تلجأ إل ه ح ومة الوﻻ ات المتحدة النس ة ﻹسرائيل لوقايتها من

العقو ات  ،مما حال بين الشعب الفلسطيني خﻼل نيف وثﻼثين سنة من الوصول
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إلى الحد اﻷدنى من حقوقه المشروعة وهي عودته إلى د اره وممتلكاته وتقرر
مصيره ،فالصهيون ة العالم ة ما ذ ر هي قوة دينام ة هائلة ﻻ م ن أن قف
أمامها إﻻ وحدة عر ة ،لها ج ش عري واحد على رأسه دولة اتحاد ة واحدة،
دولة واحدة حول إسرائيل على اﻷقل ..و دﻻ من أن نظل نردد أن شعار إسرائيل

إقامة دولة بر من الفرات إلى النيل علينا أن نق م دولة الوحدة من الفرات إلى
النيل.
سنة مضت على وفاة مؤسس منظمة التحرر الفلسطين ة اﻷستاذ أحمد

الشقير المجاهد الم افح في سبيل قضا ا فلسطين والعرب والمضطهدين في ل
م ان ،أنها ثوان عابرة تذ رنا أن ح اة اﻹنسان قصرت أم طالت فمصيرها إلى
نهايتها المحتومة وت قى الذ ر .
رحم ﷲ الشقير فقد ان واحداً من رجال فلسطين والعرب الذين أفنوا ح اتهم

في سبيل أمتهم و ﻼدهم..
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أحمد الشقير ﻓي ذ ر ..
 50يوماً على وﻓاته

*

جورج نع م شامات
قول الزع م الهند

غاند )ما دام الح في جان ك فﻼ تخف...ولو وقفت

في وجه العالم أجمع (.
ستقوم لهذا الشعب الصابر الصامد ح ومة فضل وحدة الصف والقوة والعزم
وستملك ل مقومات النجاح ونظم الح اة اﻹدارة والس اس ة والتجارة واﻻقتصاد ة
وس متد نفوذها وم انتها إلى سائر أنحاء العالم.
ﻻ تناموا على الجهة ال سر حتى ﻻ يتعب القلب  ،عل م السير يوم اً
فالسير أفضل الراضات ،ﻻ تتناولوا الطعام بين فترة الص اح والغداء للمحافظة
على م انة المعدة،عل م يوم ا الصﻼة .ه ذا زرعت ل ة صهيون الشهيرة
* ال أر العام ،الكو ت.1980/5/8،
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) القدس الشرف( هذه التعال م في الدين والدن ا في صدور طﻼبها الذين أص حوا
من أقطاب العلم والمال واﻷعمال والتجارة أمثال م اروس زانة المحامي  ،سعيـد
عﻼء الدين وزر التجــارة اﻷردني ،موسى ناصر وزر الخارج ة اﻷردني ،قدر
طوقان وزر الخارج ة اﻷردني ،والخطيب الشهير أحمد الشقير والقاضي
مصطفى الد اغ وغيرهم ثير.
واليوم مناس ة مرور  50يوما على رحيل الزع م الشقير أ ي ف ه خدمة

الواجب القومي والس اسي ،إني أ ي ف ه الشهامة والنخوة واﻹخﻼص والوطن ة
الموروثة.
ان نور ﷲ مرقده النجم المتأل في ل المناس ات الوطن ة والقوم ة والعائل ة.
لقد عاصر الشقير فلسطين منذ صدر ش ا ه ،وورث عن والده فضيلة الشيخ
أسعد الشقير خطيب الثورة الفلسطين ة عام  1936روح الخطا ة والفصاحة

والجرأة  ،وشارك أبو مازن بروحه ودمه وجهوده سائر تطوراتها البناءة ومراحل

نهضتها الشماء وأحداثها وثوراتها الرائدة  ،و افح بجلد ٕوا مان ولم يتقاعس يوماً

واحدًا بل ظل وف ا لبلده وأمته وقضيته عمل و تجاوب لبناء قواعد اﻷسرة
الفلسطين ة الواحدة في نطاق التر ة وسمو الخل و مال الدين ،وقد تر ت ل
أعماله واتصاﻻته الخيرة صمات وضاءة لخدمة أبناء الشعب الطيب واﻹنسان ة
قدم لها ما ﻻ عد وﻻ حصى ،هذا له اﻹضافة لخدماته ومواقفه
الحائرة التي ّ
في خدمة دول العرو ة ﻻس ما المملكة العر ة السعود ة وسورا.
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رحم ﷲ أحمد الشقير القاضي النزه والوطني اﻷمين المخلص والمري
الفاضل ورجل الخير الذ

انت وفاته خسارة فادحة ل س لﻸهل بل ﻹخوانه

ومقدر جهاده و ل ثوار وشعب فلسطين الصامد  ،رحم ﷲ ل
وعارفي فضله ّ
شهداء فلسطين اﻷبرار الذين سقوا بدمائهم تراب الوطن الغاليٕ .والى جنة فيها

نع م مق م ا أحمد  ،واسلم ا وطني.....
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*

لمة تأبين ﻓي ذ ر اﻷر عين
خير الدين أبو الجبين
أيها السادة :إخواني وأخواتي-:

نلتقي اليوم في بيت فلسطين ،في مقر منظمة التحرر الفلسطين ة الكو ت،
لتأبين أول رئ س لها  ،ابن فلسطين ال ار  ،المجاهد الكبير المرحوم أحمد الشقير .
ٕواننا إذ نؤ ن الشقير اليوم ،فإننا ن ّرم نضاله الطو ل ،ذلك النضال الذ لم
ينقطع إﻻ عند وفاته في اﻷردن في آخر ش ا الماضي ،حيث نعاه اﻷخ أبو
عمار :و اه شعبنا ما ي ي أكرم الرجال.
و حلو لنا اﻵن وفي هذا الحفل الكرم أن نتذ ر أستاذنا الكبير أ ا مازن،
ونذ ر شمائله الحلوة  ،ونستذ ر مراحل جهاده الطو ل من أجل أمته العر ة

* الكو ت ،

.1980/4/9
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وفلسطين التي أحبها ل الحب ،ووهبها ل ح اته ،فظل عمل و تب و خطب
من أجلها ..ما نسيها لحظة من لحظات عمره.
و لماتي هذه ل ست إﻻ دمعة تقدير وانحناءة إجﻼل ٕواك ار لذ ر هذا

الصديـ والقائد الكبير.

عرفت الشقير رحمه ﷲ أول ما عرفت خطي اً مملوءاً الحماسة والوطن ة،

أخذ أل اب مستمع ه ،يدعو الشعب إلى النضال ومقاومة اﻻنتداب والصهيون ة

و ان ذلك في فجر ش ابي عندما قدمته إلى جماهير شعبنا في المهرجان الوطني
الكبير الذ أقامته منظمة النجادة الفلسطين ة في ر ع عام 1945م في مدينة افا

عروس فلسطين .و ـان الشقير في ذلك اﻻحتفال الفارس المجّلي .وقد ترك

خطا ه وأسلو ه اﻷخاذ أث اًر بي اًر في نفسي .و عد ذلك أص حت من المعجبين
شخصيته ووطنيته ومقدرته الخطاب ة .وازددت إعجا ا ه عندما تا عت نشاطاته

في اﻷمم المتحدة وهو يدافع عن قض ة فلسطين وقضا ا استقﻼل المغرب وتونس
والجزائر وليب ا.
وقد بدأت أعرف الشقير عن ثب منذ آذار عام  64عندما حضر إلى

الكو ت في إحد

جوﻻته ﻹبراز الك ان الفلسطيني حيث قدمته إلى الجمهور

وتحدث عن الك ان الفلسطيني ،وذ ّ ر
الكبير ملعب ثانو ة الشو خ فخطب وأبدع ّ
الشعب أ امنا الزاهرة واحتفاﻻتنا الوطن ة في فلسطين ،وفي ذلك الحفل وصف
أهل الكو ت أنهم اﻷنصار والفلسطينيين هنا المهاجرن ووصف سمو أمير
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الكو ت الراحل المغفورله الشيخ عبد ﷲ السالم أمير المهاجرن واﻷنصار ف ان
موضع إعجاب وتقدير ل مـن سمعه.
و انت زارته هذه للكو ت  ،وزاراته لمختلف اﻷقطار العر ة آنذاك من
أجل إبراز الك ان الفلسطيني الذ

بذل الشقير في سبيل إب ارزه جهوداً مضن ة

حتاج الحديث عنها إلى صفحات وصفحات .وقد وصف الشقير المرحلة التي
س قت إبراز الك ان الفلسطيني قوله ) ان الهدف واضحاً ومعروفا ولكن أسلوب
العمل ان تائها وس حور الكلمات الرنانة واﻷلفا الحماس ة و انت قض ة
فلسطين تعلو في ل اﻷوقات فوق أ ّ
لشعبها لم ن مرسوماً وﻻ مخططاً(.

اعت ارات أخر  .ولكن طر

العودة

وقد استطاع الشقير أن حول قرار مؤتمر القمة اﻷول في انون الثاني 64
)بتكل فه اﻻتصال الشعب الفلسطيني والدول العر ة غ ة وضع القواعد السل مة
ﻹنشاء

ان فلسطيني( حول هذا القرار من قرار م توب إلى واقع ملموس ولم

ينتظـر الموافقة بل أعلن ق ام منظمة التحرر الفلسطين ة اسم المؤتمر الفلسطيني
اﻷول الذ انعقد القدس في  28أ ار  1964وأبلغ ذلك إلى مؤتمر القمة الثاني
الذ عقد في اﻹس ندر ة في أيلول من ذلك العام.
و عد ق ام المنظمة بدأ الشقير بإنشاء ثم تدع م أر انها اﻷرعة ما ان

سميها وهي ج ش التحرر والم اتب الس اس ة والصندوق القومي والتنظ م
الشعبي.
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وقد رافقت الشقير في هذه المرحلة في جلسات المجلس الوطني اﻷول
المتعاقبين ،و ذلك أثناء عملي في م تب المنظمة في الكو ت .وخﻼل
المجلسين
و
ْ
ْ
هذه السنوات وما تﻼها منذ استقالته حتى وفاته ﻻزمت أ ا مازن فعرفت ف ه صدق

العزمة واﻹ مان المطل

قدرات شعبنا وأمتنا العر ة مع دعوته ﻷن ون لقض ة

فلسطين عدها اﻹسﻼمي إلى جانب عدها العري .وعرفت في الشقير مناضﻼ
شرفاً حصيف ال أر مبدعاً في الخطا ة والكتا ة والقانون والفقه والحديث والس اسة

والدبلوماس ة ذا حافظة قو ة وذهن متوقد.

و ان الشقير وف ا للمجاهدين وذ راهم قدر لهم جهادهم حتى لو انوا من
خصومه الس اسيين  ،وأذ ر إنه عندما انتقل مفتي فلسطين وزع مها الحاج أمين
المعز ن ف ه رغم ما ان
الحسيني إلى الرفي اﻷعلى ان الشقير في مقدمة
ّ
بينهما من خصومة .وقال لي يومها في منزله فون إنني أعز في المفتي ﻷنـه

في جهـاده الطو ل لم يلـن ولم يهادن المستعمر بل ان يرفض اﻻنتداب
والصهيون ة على الدوام.

لقد ان الشقير معلما لنا ولرفاقنا ،عّلمنا الكثير من دروس الوطن ة الصادقة.

علمنا أن ﻻ نهادن العدو أبداً مهما بدا أنه أقو  .علمنا ﻻءات الخرطوم الثﻼثة

و ان قول لنا أن الوطن حتاج إلى عمل مخلص مستمر شرف ٕوان يد ﷲ دائما
مع الجماعة.
تعلمنا من الشقير اﻹ مان حتم ة الوحدة العر ة ٕوان الوحدة هي العﻼج
لقد ّ
الناجح والوحيد لكافة مصائبنا وآﻻمنا ،و ان رحمه ﷲ قـول إن الصهيون ة العالميـة
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وفي طل عتها إسرائيل قوة دينام ة هائلة ﻻ م ن أن قف أمامها إﻻ وحدة عر ة
لها ج ش عري واحد على رأسه دوله اتحاد ة واحدة  ،و دﻻ من أن نظل نردد أن
شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات علينا أن نق م دولة الوحدة من النيل إلى
الفرات.
و ان الشقير يؤمن ضرورة اﻻستعداد الم ر لمجابهة العدو قبل أن قو
و شتد .وقال لنافي إحد

زاراته لم تب المنظمة الكو ت عام  1965إن ثمن

التحرر يتضاعف سنة عد سنة فإذا ان التحرر لف اﻵن بليوناً فإنه س لف

في السنة المقبلة عشرة وفي السنة التي تليها مئة ،فعلينا أن نسرع في تجم ع قوانا

ٕواعداد أنفسنا لخوض معر ة التحرر.
و ان رحمه ﷲ يؤمن إ ماناً راسخاً أن طاقات اﻷمة العر ة ٕوام ان اتها لو
تجمعت اف ة لقهر العدو والقو التي تسانده.
و عد أن ترك الشقير رئاسة المنظمة عام  68لم يخلد إلى الراحة بل استمر

في خدمة وطنه ،و ان بيته في القاهرة و فون وتونس ملتقى لرجاﻻت فلسطين
والعرو ة يتدارسون ف ه سبل التحرر وطر الوحدة .وانصرف إلى الكتا ة فأصدر

ن فا وعشرة تب ضمنها مذ راته وتجاره وآراءه في ل ما يتعل

الوحدة العر ة

وتحرر فلسطين.
وعندما بدأ السادات مسيرته الخ ان ة وجد الشقير أنه ﻻ م نه اﻻستمرار في
الع ش في القاهرة.
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قال لي في زارته اﻷخيرة للكو ت في آذار من العام الماضي ـ و ان رحمه
ﷲ حب ثي ار الق ام بهذه الزارات لﻼلتقاء بإخوانه ومحب ه من أجل ت صيرهم
وتوعيتهم ـ لقد أص حت ح اتي في القاهرة ﻻ تطاق وأنا مراقب أينما ذهبت حتى
عندما أذهب في راضتي اليوم ة وتل فوني مراقب ورسائلي مراق ةٕ .وانني أشعر
و أن مانشيتات الصحف اليوم ة القاهرة ومقاﻻتها المضللة لشعبنا العر ي في
مصر رماح تغرز في صدر صب حة ل يوم لما تحتو ه من أضاليل وأكاذيب
وما تدع ه من إخﻼص للسادات وسع ه لخير شعب فلسطين .لهذا فقد قررت
مرغما أن أترك القاهرة التي أحببت.
وفي أول رسالة عثها لي عد ذلك قال إنه اختار أن ق م في تونس فشعبها
طيب وهي مقر الجامعة العر ة و ذلك م نه اﻻلتقاء دوماً برجاﻻت العرب الذين
فدون للجامعة في شتى المناس ات ل حدثهم عن القض ة المقدسة و تدارس معهم

سبل العمل .
ولكن المرض لم مهل الشقير ولم سمح له بتحقي أمنيته هذه ،إذ أص ح
من الصعب عل ه سبب مرضه أن يجتمع بزائره الكثر ،ولكنه مع ذلك لم ينقطع
عن الكتا ة.
وفي آخر رسالة تبها لي من تونس صف حالته المرض ة ،أورد فقرات
سمى وصيته فقال ) :قي أن أرجوك أنت
ض ﱠمنها أر ه وتجرته ف ما م ن أن ّ
حراسا على القض ة الفلسطين ة وأن
ٕواخواننا في النضال أن تنصبوا أنفس م ّ
تداوموا على نصح إخواننا أﻻ فرطوا أ شبر من وطننا المقدس وﻻ ذرة من
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تراب وطننا الغالي ،فإن تجرة السادات الخائن قد أثبتت أن ل تفر واستسﻼم
قابله العدو المزد من اﻷطماع والتوسع والعدوان  ،وهذه هي وصيتي لشعبنا
ولشعبنا

وتدونها بين أوراقك  ،وأسأل ﷲ لقادتنا الهد
ال طل أرجو أن تحفظها ّ
النصر المبين  ،وﻻ أس أن تنشر هذه المعاني في صحفنا الوطن ة في الكو ت،
إع از اًز لقضيتنا المقدسة واستمساكا بوطننا الغالي(.
و عد  ...ف ا حبيب فلسطين ،ا فارسها ،ا ابنها ال ار ا صوتها الراعد

الج ار ...نم قرر العين فإن شعلة النضال اق ة .إن ار ة الثورة ...ار ة منظمة
التحرر الفلسطين ة ستظل تواصل مسيرتها النضال ة مستلهمة روحك الغال ة وروح
أمثالك من المناضلين الك ار من أبناء شعبنا وأمتنا العر ة .عهداً أ ا مازن أننا
سنحمل ال ار ة إلى فلسطين ولن نتراجع مهما انت التضح ة.
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*

لمة تأبين ﻓي ذ ر اﻷر عين
جاسم القطامي
سم ﷲ الرحمن الرح م

* الكو ت ،

.1980/4/9
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أيها الحفل الكرم:
من عادة الشعوب واﻷمم الح ة أن تكرم أبناءها البررة ورواد نضالها بإح اء

ذ راهم عد مماتهم ،ففي الذ ر شحذ للهمم وشحن لما اختزن من طاقات وتجديـد
لﻶمال والطموحات .وما تلك المناس ات الجليلة إﻻ محطات تقف عندها اﻷمم

تستعرض مراحل نضالها وما تحق من أهدافها من ثم تحاسب نفسها وتستشرف
المستقبل فتتزود بوقود حف للمسيرة النضال ة زخمها و حثها الخطى نحو تجسيد
آمال وطموحات وتطلعات المستقبل.
وما أجدرنا نحن أبناء اﻷمة العر ة والوفاء من ش منا اﻷصيلة أن ن رم اليوم
رائداً أمينا من رواد أمتنا.
إننا نحتفل اليوم بذ ر اﻷرعين لوفاة فقيد العرو ة وفلسطين اﻷستاذ أحمد

الشقير  .والشقير ل س مجرد اسم مقترن مرحلة بل هو من رموز اﻷمة العر ة
اﻷساس ة في مرحلة اتسمت النهوض الجماهير والمد الثور  .لقد ان رحمه
ﷲ وطيب ثراه عرو ي اﻻنتماء وقومي الجذور قدر ما ان فلسطيني الهو ة
إنساني النزعة ،وﻻ م ن لنا أن ننسى مواقفه العر ة المخلصة وصوته العرو ي

المدو في أروقة المنظمـة الدول ة وقاعات الجامعة العر ة ،فمواقفه أكثر من أن
تعد أو تحصى وهو يدافع الحجة الحجة و قارع الخصوم منتقﻼً من حل ة نضال

إلى أخر دونما لل أو وهن فاستح بذلك لقب خطيب اﻷمم .يف ﻻ والفقيد

سيد الب ان وريب الفصحى ف انت العر ة طوع لسانه وهو اﻷديب المت حر
والقانوني الضل ع والخطيب الذ

ﻻ ش له غ ار وﻻ يجاره في هذا المضمار
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أحد .ما ﻻ ين غي لنا أن ننسى أن الفقيد قد وضع النضال الفلسطيني في مساره
الصح ح و دأ رحلة التثو ر واﻻستنهاض لﻺنسان الفلسطيني ٕواثراء هو ته
المضمون النضالي والقومي ور القض ة الفلسطين ة القض ة العر ة رطًا
عضو ا ومصير اً.

أيها الحفل الكرم:
ان فقيدنا أبو مازن زميل نضال وصدي ف ر ورفي درب جمعتنا معاً م اد

اﻷنتماء العري والف ر القومي فشدت أواصرنا وقرت أرواحنا وأتاحت لنا أن نلتقي
في أكثر من منتد وتجمع بهدف تحذير الف ر العري وطرح آفاق جديدة للنضال
القومي .والحق قة أن القوم ة في ف ر الشقير لم تكن مجرد شعارات تطرح وجمﻼ

جوفاء مفرغة المضامين تلقى في المناس ات بل انت رسالة ٕوا مانا وممارسة
ٕوالهاما و ان يردد دوما أن إسرائيل هي قض ة قوم ة في المحل اﻷول واﻷخير
فإن الخنادق العر ة ين غي لها أن تظل

ٕواذا ان الخندق الفلسطيني قد سق
صامدة قاتل من خﻼلها العرب ل العرب وفي طل عتهم الفلسطينيون.
و انت قناعته التي يروج لها دائما أن إسرائيل

ل المقاي س والمعايير

والتقي مات ل ست إﻻ مرحلة عابرة ﻷنها ق ض الرح و اطل اﻷ اطيل ،وانها تستمد
قوتها وعدوانيتها من واقع الضعف العري وﻻ بد لهذا الك ان العدواني اﻹستعمار
العنصر أن يزول عند قظة قوم ة توحد فيها الجهود وتحشد الطاقات وتع أ

اﻻم انات في معر ة مصيرة مع الك ان الصهيوني اﻵثم ،ومن هنا ان قره
وثقته ق ادة عبد الناصر ،وأذ ر أن الشقير
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ان يردد دائما عد ن سة  1967أن

عبد الناصر قد ازداد تجرة وأص ح أكثر إ ماناً قدرات جماهير اﻷمة العر ة
وقدرتها على العطاء وأكثر إص ار اًر على أن يجمع الطاقات العر ة والعالم ة حول

النضال الفلسطيني برؤ ا ثورة مستنيرة.
أيها اﻷخوة:

لقد ان فقيدنا أبو مازن ع ش لفلسطين و فلسطين  ،يراها ن ض العالم العري
وضميره ومن خﻼل الوﻻء لفلسطين ومبلغ اﻹخﻼص تتحدد هو ات اﻷنظمة

ومواقف الح ومات .ولم ن الفقيد العزز عرف معنى لل أس أو يترك للحقد
ً
الشخصي أو الس اسي م اناً في قل ه حتى تجاه أشد معارض ه ف ار و أر اً  ،و ان

يؤمن أن فلسطين للعرب ولكل أبنائها وان حتم ات التارخ وقدرات اﻷمة العر ة

ستحق اﻻنتصار طال الزمن أم قصر.وهناك حلم مﻸ عل ه ح اته .ف انت الوحدة

العر ة النس ة لمناضلنا هاجسه اليومي وشغله الشاغل ير ف ه البدا ة والنها ة
والمنطل والملجأ والهدف والقدر  ،وانع س ذلك في أدب اته المتناثرة وتصرحاته
وخط ه ومؤلفاته العديدة وآخرهـا) علم واحد وعشرون نجمة( استعرض بين جن ات
تا ه هذا مختلف مراحل تطور الوحدة العر ة وأس اب انتكاساتها ومعوقاتها مع

طرح آفاق وتوجهات جديدة لتحق قها ،لم ضعف إ مانه قدرات هذه اﻷمة العظ مة
رغم الن سات والتراجعات  ،و ان ينظر إلى الواقع الحالي على أنه سحا ة صيف

مظلمة سرعان ما تزول،ﻷن عظمة اﻷمة العر ة وطاقاتها المخزونة ٕوارادتها

الج ارة تكمن في توجهاتها الوحدو ة وطموحاتها القوم ة ،و قدر ما تتوحد إرادة
اﻷمة قدر ما تزول مﻼمح الضعف الحضار وعﻼئم التخاذل الس اسي فته أ لها
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التصد لكافة الحلول اﻻستسﻼم ة
فرص النهوض واﻻنتفاض على الواقع المرر و ّ
المطروحة والهجمات اﻹمبرال ة الصهيون ة الشرسة.
ورما ان وداع الشقير للعالم في يوم فتحت ف ه قاهرة المعز وعبد الناصر
ذراعيها لتستقبل أول سفير صهيوني أم ار له دﻻلته ،فهو ص حة احتجاج  ،مظاهرة
تعود أن يجهر الحقائ و تخذ المواقف
رفض ،وموقف اخت ار من قبل مناضل ّ
حتى في لحظة وداعه للدن ا.
ف ا أخي أ ا مازن نم قرر العين مسترح الضمير ،واث الوجدان قدرات أمتك
العر ة وشع ك الفلسطيني الجرح وعهدًا أن نحمل ال ار ة ونسير على درب الرواد

ذب أهله..
من أمثالك ،فالرائد ﻻ
ّ

*

الشقير والﻛلمة توأمان
شفي الحوت

* شؤون ﻓلسطين ة  ،بيروت ،ن سان

.1980
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ما أصعبها مهمة أن ترثي رجﻼ مثل أحمد الشقير ! إذ ماذا م ن للكلمة
أن تقول في رثاء أميرها وفارس مواقعها.
فأقرت يتمها .وو لها إن هي تحاملت على
و لها أن هي تخاذلت فصمتت ّ
جرحها وح ت فبّلل الدمع أحرفها .وهي التي انت فوق لسانه س فا للعنفوان
وصولجانا للعزة والكبراء.

الشقير والكلمة توأمان مثل السيف والغمد .البندق ة والرصاصة  ،الح
والسﻼم  ،الوطن والمواطن.
انت هي سﻼحه اﻷوحد و ان هو قلعتها والسند انة التي تحنو عليها الظﻼل
والفيء و ما المقاتل الذ

حتضن بندقيته عد المعر ة  ،ف عمل فيها تنظ فا

ومسحًا وتلم عاً ،ان الشقير حنو على لمته صّفف أحرفها و دوزن أنغامها
و معن في استخراج أحلى معانيها وأدق مضامينها.
في هذه الحق قة من سران :سر قوة الشقير وسر ضعفه في آن واحد .لقد
ان إ مانه الكلمة سﻼحا من العوائ التي واجهته في أثناء ق ادته منظمة التحرر

الفلسطين ة في وقت انت ف ه جماهير شعبنا وطﻼئعنا قد مجت الكلمة وفقدت
الثقة في قدرتها على إحداث التغيير المطلوب.
ول س في هذا ما عيب الراحل الكبير ،إذا توخينا الموضوع ة وأحطنا
الظروف الس اس ة والنضال ة التي انت تح
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بنا.

أما وقد أشرت إلى ذلك .فﻼ بد أن أسارع ﻷقول أنه على الرغم من ذلك،
استطاع الشقير أن

ون رجل المرحلة المؤهل وحده لتأس س منظمة التحرر

الفلسطين ة والخروج بها إلى حيز الوجود في وقت

انت ) الكلمة( ف ه وحدها

القادرة على الفعل والتأثير.
فعندما ّلفه الملوك والرؤساء العرب ،في مؤتمر قمتهم اﻷول القاهرة سنة

 ،1964أن قوم اﻻتصاﻻت لتنظ م الح اة الس اس ة ﻷبناء فلسطين.لم يجودوا
عل ه أكثر مـن ثﻼثة أو أرعة سطور ﻻ تغني وﻻ تسمن من جوع جاء فيها-:
) ستمر السيد أحمد الشقير ممثل فلسطين لد

جامعة الدول العر ة في

اتصاﻻته الدول اﻷعضاء والشعب الفلسطيني غ ة الوصول إلى القواعد السل مة

لتنظ م الشعب الفلسطيني وتم ينه من الق ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر
مصيره(.
توص ة عامة ﻻ ذ ر فيها لكلمة) ان( أو)منظمة( أو )شخص ة وطن ة( أو

أ شيء من هذا القبيل،غامضة وملغمة،وترجح اﻻتصال الدول ،وتعط ه أولو ة
على الشعب صاحب القض ة.
و ان ﷲ في عون الشقير  ،وراءه شعب ﻻ يرحم يرده أن قول لـ )الك ان(

ن ف ون  ،ووف تأمﻼت وتصورات ﻻ حدود لها  ،وأمامه ح ام ﻻ يرحمون ،
لكل واحد منهم هواه وس استه وتحالفاته ون ا اته.
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سعى و جتهد و جد،

و همة ُحسد عليها من ان في عمره ،راح الشقير
مسودة لميثاق قومي ونظام أساسي لما عرف ف ما عد منظمة
حمل في حقيبته ﱠ

التحرر الفلسطين ة ،وانطل من القاهرة التي منحته الضوء اﻷخضـر.
ان الشقير

من يرد أن ينجو من البلل وهو مشي تحت سماء ممطرة،

بل فاتحة لكل قرها .ولكنه  ،و أسلوب العارف طب عة الح ام ،واعتماداً على
تأييد جماهير عارم لم تخفف منه) المعارضة( الفلسطين ة ،استطاع الشقير أن

ينتزع موافقة العديد من عواصم العرب  ،ما استطاع أن ينتصر على خصومه
الجدد منهم والقدامى.
في الساحة الفلسطين ة ُ ،
وفي الثامن والعشرن من أ ار )مايو(  ، 1964استطاع الشقير أن عقد

ذلك اللقاء التارخي في فندق )انتر ونتيننتال( فوق إحد

روابي مدينة التارخ

التي ل منها التارخ ولم تكل هي منه  :القدس.
وﻷول مرة ،عد ستة عشر عاما من الت ه والض اع والتمزق ،التقى الفلسطينيون

" عضهم ب عضاً " ،وهم ح ار  ،فرحين بنشوة اللقاء  ،قلقين من تحمل المسؤول ة

الوطن ة من جديد.

انت أ اما لها تارخ ،نغض الطرف ـ اﻵن ـ عن تفاصيلها لن تفي القول
 :إن المجلس الوطني اﻷول -ان في حر ة دائ ة ،-نقاش مستمر ،ش وك ﻻ
تنقطع ،مؤامرات ﻻ تنتهي ،مزايدات ،تهاون  ،تهديدات بين التلم ح والتصرح،
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ولجان تسجل وتشطب وتط ع ،ثم تلغى وتسجل من جديد وتشطب ثان ة وتط ع
من جديد.
ووصلنا أخيرا ...وفي جلسة الختام ،أعلن المؤتمر الوطني هذا ق ام منظمة
أقر ميثاقها ونظامها اﻷساسي  ،وانتخب الشقير
التحرر الفلسطين ة  ،عد أن ّ
رئ ساً ﻷول لجنة تنفيذ ة فلسطين ة ،وما ان هذا له ليتم لوﻻ الجهود الخارقة التي
بذلها الرجل دون لل أو ملل ودون أن يتسرب ال أس أو الوهن إلى روحه.

انتهينا من الشرع ة الفلسطين ة  ،و قي أمام المنظمة أن تستوفي شرعيتها
العر ة  ،ولم

ن ذلك السهل أو الهين  ،وعلى قمم اﻷنظمة من له تحفظاته

على المشروع  ،أو على الشقير

الذات  ،وﻻ داعي أ ضا للتفاصيل اﻵن ،

ولن تف القول أنه ان أمام رئ س المنظمة الوليدة مهمات عسيرة وعق ات أداء

ﻻ بد من اﻻنتصار عليها وتجاوزها .وتم ن الشقير من إنجاز هذه المهمات

وانتزع الشرع ة العر ة في قمة اﻹس ندرة يوم الخامس من أيلول )سبتمبر(
 .1964وانطلقت ق ادة المنظمة عد ذلك  ،ق ادة الشقير  ،لتبني  ،من الصفر

أو ما دونه ،ما ستلزمه )الك ان( من مؤسسات ودوائر وقوات مسلحة ،واتخذت

من القدس مق اًر لم تبها الرئ سي ،وافتتحت الفروع في العواصم العر ة ..التي
سمحت بذلك.

و دأ الشقير معاناة )المسؤول( عد أن وصل إلى موقعه ،علما أنه ان ﻻ

يزال بﻼ إم ان ات وحتى بﻼ صﻼح ات ،وتتطلع إل ه اﻷ صار و أنه امتلك العصا
السحر ـة ،ول س عل ه إﻻ أن حر ها لتأت ه المعجزات ،وشعبنـا  ،شعب فلسطين
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 ،شعب صعب  ،معطاء وسخي و رم ،ولكنه شعب من القادة والرؤساء  ،والكل
ان مستعجﻼ التحرر ،وهذا ح  ،ولكن ما ان لجنين أن فد إلى هذه الدن ا

مجرد التقاء النطفة ببو ضة الرحم دون مرور تسعة أشهر على اﻷقل!

في تلك اﻷ ام ان مجرد رفع )علم( فلسطين فوق شرفة أ م تب من م اتب
منظمة التحرر ،حتاج إلى صراع طو ل عرض مع الدولة المض فة ،و أن سماء
العـرب الطافحة سوار ال ار ات القطرة قد ضاقت ب ار ة فلسطين ،سقت هذا مثﻼ
لكي يتذ ر القار ما نا عل ه في الستينات من أوضاع.
إنصافا  ،نعترف للراحل الكبير قدرته و استه وصﻼبته في خوض معار ه
في هذا المجال من التحد ات التي واجهت منظمة التحرر  ،و اﻹنصاف نفسه ،

نقول أن الح لم حالفه في معار ه الداخل ة  ،سواء مع )جيل الش اب( ممن

انخرطوا في المنظمة وارتضوا بها إطا اًر لنضالهم  ،أو مع المنظمات المسلحة
التي انت ﻻ تزال مترددة في موقفها من المنظمة واعتمادها أرض ه مشتر ة
لنضاﻻتها ،وﻻ أرد هنا الخوض في التفاصيل أو إصدار اﻷح ام لسببين :اﻷول

أن جﻼل المناس ة التي من أجلها ان هذا الحديث فرض علينا ذلك ،والثاني،
أنني نت طرفًا في هذا الصراع وﻻ يجوز لي التالي أن أكون ح ما أو مق ماً.

ل ما أستط ع قوله ـ وفي هذا عودة على ما قدمت ه هذا الحديث ـ أن الرجل

وهو المناضل العنيد ،ان ذلك أسير جيله وتكو نه الس اسي المديـد ٕ ،واذا تذ ـرنا
أن الشقـير لم ينـتم في ح اته الوطن ة لها إلى أ حـزب س اسي ،ندرك التالي
خلف ة اﻷس اب التي حالت دون نجاحه في التعامل مع اﻷحزاب وعدم تجاو ه مع

اﻷف ار التنظ م ة التي انت تلح على خواطرالش اب ممن ارتضوا العمل معه.
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وعلى ل حال ل س الشقير فرد نوعه النس ة لهذه القض ة ،وﻻس ما في الوطن
العري والعالم الثالث  ،حيث الح اة الس اس ة تقتصر على رأس واحد وجماهير
عرضة من حوله! وﻻبد قبل اﻻنتقال من هذا الموضوع  ،من اﻻعتراف أن
الخﻼف التنظ مي شيء والخﻼف الس اسي شيء آخر فقد تختلف س اس ا وتتف

تنظ م ا والع س ذلك وارد .أ تتف س اس اً ولكن تختلف حول أساليب العمل
وأطره وتنظ ماته.

و ان الشقير طﻼ من أ طال الس اسة القوم ة الفلسطين ة ،فهو رغم نشأته
في بيت ان رّه من أر ان الت ار اﻹسﻼمي الرافضين للت ار القومي الصاعد
ٍ
سجل في العام
آنئذ  ،فإن أحمد الشقير  ،الطالب في جامعة بيروت اﻷمر ة ّ ،
 1927أول ِوقفاته القوم ة في خطاب ألقاه في مهرجان شارك ف ه ل من راض
الصلح وجبران التو ني وسعيد الجزائر  .يومها اعتقلته سلطات اﻻنتداب الفرنسي

وأ عدته عن سورا ولبنان ،فتوجه إلى القدس حيث دخل معهد الحقوق فيها وتخرج
منه محام ا ارعا في سنة  .1931وتشهد ل السنوات التي تلت ،أنه

سيد
ان ّ

المنابر النضال ة والندوات والمحاضرات الس اس ة ،مضافاً إليها ،الط ع ،نضاله
المؤثر في المحافل الدول ة دفاعاً عن فلسطين و ل قضا ا العرو ة.

ولقد ان ﻹلمامه الواسع القانون الدولي ،ولتفوقه في اللغة  ،ولتح مه بنبرة

الخطا ة  ،ما جعله موضع إعجاب الكثيرن  ،وهو متحدث لب  ،عرف يف

شد المستمع إل ه  ،ومن أين يلج الموضوع الذ يرد التحدث عنه  ،و ان ذ اً
ّ
بتفوق  ،وﻻ تفوته الن تة إذا ما ح ت  ،وﻻ س ما إن انت ﻻذعة وتخدم قضيته.
-298-

و ان صل اً غير ه اب في مواقفه .أشهد له في مؤتمر القمة في الخرطوم،

ولم ن حوله يومئذ من نصير ،أنه ان في مرافعته أمام الملوك والرؤساء وف اً

يهن
أكبر الوفاء لمشاعر وقناعات شع ه  ،بل أمتـه العـر يـة جمعـاء  ،يومها لم ُ
ولم يلـن ،و ان بين الملوك والرؤساء من حاول إل اسـه مسؤوليـة الهز مـة الكـبر

و أنـه ـ و ا للغبن ـ ان مسؤوﻻً عن ق ادة الجيوش أو ق ّماً على مفات ح الخزائن
العر ة.
هو من غير ر ب صاحب الفضل في )ﻻءات( الخرطوم الشهيرة ،ولوﻻ
انسحا ه من المؤتمر لرما ما وردت هذه الﻼءات التي لﻸسف سقطت منها رغم
أصر الشقير عليها وهي )ﻻ انفراد حل( .أن من شهد مأساة اليوم
ذلك واحدة
ّ
عد )انفراد( السادات حل ﻻ ستط ع أن ين ر ما ان عند الشقير من قدرة على
التنبؤ ومن قظة وحذر.
ولكن هزمة حز ران قيت أقو من قمة الخرطوم وأقو من الشقير و ل

قادة العربٕ ،واذا شاءت الظروف أن

ون الشقير

أول ضحا اها ،فإنها في

النها ة لم توفر أحداً على اﻹطﻼق.

عد الهزمة وما أفرزته من نتائج وعبر استشعر ل عري والفلسطيني أكثر
من غيره  ،الضرورة إلى )جديد( في الوطن العري والساحة الفلسطين ة  ،ورما
استشعر الشقير نفسه ذلك  ،ولكنه تطلع إلى ق ادة هذا )الجديد( بنفسه  ،غير

أن الراح انت أشد مما احتملت أشرعته  ،و)الجديد( المطلوب ان يتجاوز
الش ل إلى المضمون والرموز  ،و ان الشقـير رم اًز ّأد قسطه للقض ة وللك ان،
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وهو قس

بير ،وأكبر مما ستط عه أ

إنسان عاد  ،و تجنى على الح من

ين رعل ه ذلك.
وفي ال ار ع عشر من انون اﻷول )د سمبر(  ، 1967تلقى الشقير مذ رة
من أعضاء اللجنة التنفيذ ة التي ش لها بنفسه ،ليتحد

بها معارض ه ،طلبون

منه فيها التنحي عن منصب رئاسة المنظمة  ،وه ذا صار  ،غير أن الشقير ،
وهذا ما ان متوقعا منه ،قدم استقالته ووجها إلى الشعب ﻻ إلى اللجنة .و ان

ذلك في الخامس والعشرن من الشهر نفسه ،و عد أن تأكد من أنه لم عد أمامه
من مخرج أو سبيل .و استقالته هذه دخلت المنظمة عهداً جديداً هو عهد

التنظ مات الفدائ ة إذ ان ستحيل على من انوا معه ،وهم على شاكلته ،أن
ستمروا من عده .وه ذا ،لم تمض أشهر قليلة حتى استقال حيى حمودة وتسلم
اسر عرفات رئاسة المنظمة وق ادة القوات المسلحة  ،وتم بذلك زواج الشرع ة
الفلسطين ة الثورة الفلسطين ة.
و عد ،
فلقد ظننت في بدا ة حديثي أني أكتب رثاء ،فإذا بي انتهي إلى تسجيل سرع

لسيرة الراحل ما لها وما عليها .ولكن هل ان م نني غير ذلك ؟ أو ل ست
سيرته ،ما لها وما عليها ،خير ما م ن أن قال في مجال رثائه؟ وما يهمه لو
انقسم ال أر

من حوله؟ أو ل ست تلك هي العادة حول ل اﻷقو اء أو الك ار؟

وماذا ضيره لو قال ف ه زد أو عمرو لمة نقد هنا أو هناك وهو الذ
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انت

تلتف من حوله مئات اﻷلوف من أبناء شع ه ،وهو الذ

يوم رحل ترك ل

فلسطيني شعر و أن فلسطين سقطت يوم رحيله.
رحم ﷲ أ ا مـازن الشقير  ،فلقد ان ار ة وصرخة مدو ة ،فهو ٕوان مضى ،

سي قى ذلك في ضرحه في اﻷغوار على عد يلومترات من وطنه ،ومن حوله
أضرحة القادة من أ طال العرب والمسلمين الذين انت سيرهم من أهم مصادر
إلهامه.

لمة تأبين ﻓي حفل ج ش التحر ر
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*

الفلسطيني ﻓي ذ ر اﻷر عين
محمد رشد الخ ا
أيها السادة:

لقد قضي على العرب في ح اتهم الحديثة أن ع شوا في دوامات من اﻵﻻم..
ففي ل حفل نقف دق قة صمت حداداً ـ أسفاً ـ حزناًـ على أرواح الشهداء...
ا رب  ...ا سواعد الش اب  ...ا ح مة الشيوخ  ...ا أمة العرب ...متى
أتي اليوم الذ

نقف ف ه دق قة فرح على نصر نلناه ،على ح انتزعناه ..على

أرض استرجعناها ؟ على وحدة أقمناها ولم نفر فيها ؟ على رجل وهبنا ﷲ إ اه،
فعضضنـا عل ه النواجذ ...رضينا ه وآزرناه بخيره و شره ،حسناته و سيئاته...
ما أصاب في أعمال قام بها  ،و ما أخطأ في أعمال ..
أيها السادة من هو أحمد الشقير ؟…
لقد ان الفيلسوف اليوناني )ديوجين( حمل مص احه في وضح النهار و سير
في الشوارع فتش في زوا ا عن شيء… وحين انوا سألونه عما فتش ان
يجيب )إني ا حث عن الرجل(...

* دمش ،

.1980/4/5
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و ان الزع م الراحل جمال عبد الناصر حين يخطب في الجنود والش اب
يخاطبهم قوله :أيها الرجال ...و ان يهزني هذا النداء .ﻷنه عني الكثير...
الرجل ...نعم ل ما تحو ه هذه الكلمة من معان :ف رة ـ وخلق ة ـ وسلو ة...
الرجل :نعم...الرجل في شخصيته حين تنظر إل ه قتحم عل ك عين ك
ف ملؤهـا ..وحين تسمع منه أخذ عل ك مسامعك ..وحين تدعوه
الملبين ...وحين

ون في مقدمة

ون الحافز الذاتي نا عا من اﻷعماق ...يندفع الرجل ..غير

م ال اﻷخطار وغير راض إﻻ لخالقه ح ما...
أيها السادة:
لمة موجزة  ...لقد ان أحمد الشقير رجﻼ ..ان رجﻼ عمل أصاب

وأخطأ ..ومن ﻻ عمل ﻻ يخطئ  ..ومن ذا الذ ترضى سجا اه لها .فى المرء
نبﻼ أن تعد معاي ه،

ان الفقيد ...قر اً مني ...عيداً عني ..هو ابن مدينتي

ع ا ..هو ابن الشاطئ الغري الممتد أمام بيت والده ..ولم أعرفه في فاعته ﻷنه
يزدني عشر سنين عم اًر..
وأول ما عرفته ..في بيروت وهو طالب في الجامعة اﻷمر ة ،وأنا طالب
في الكل ة اﻹسﻼم ة  ...والتقينا في ذ ر شهداء السادس من أ ار ..ش اب عري
متفتح  ،وظهر أحمد أنذاك خطي اً مفوهاً ...ثائ اًر تخرج الكلمات من فمه قنابل..
وق ض عل ه ل سجن و رحل فﻼ عود للجامعة..
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عرفته عد ذلك طال ا في مدرسة الحقوق في القدس ..يتم تعل مه و تب في
عض الصحف..
عرفته حين تخرج وذهبت في صح ة أخي وأخ ه اﻷستاذ محمد رفي الل ابيد

نهنئه فإذا الم تب اد ون خاو ا إﻻ من أحمد ..المروع القامة  ،الم تنز الجسم
 ،الثابت الخطوة  ،تحس أنه ضرب اﻷرض قدم ه ي غي إلى ما في الحض ض
سبيﻼ ..ما قال المتنبي في وصفه للعظمة...
عرفته جار )ح

ح ( ما قولون ...نلتقـي ص اح مساء في تح ة عـابرة

 ..عد أن استقل في ح اته وتزوج...
عرفته على عض منابر ع ا ..في المولد النبو الشرف حيث انت المدينة

ملتقى المهرجانات الوطن ة ..وانتقلت هذه المهرجانات عد ذلك إلى ح فا عندما
بدأ اليهود س طرون على المدينة عدداً ،وقوة مال ،وقدرة تنظ م..

عرفته في المعتقﻼت في ثورة  1936شمالي ع ا و ان في صح ة العديد
من الرجال ..و ان شديد القرب إلى والد

أنسان ل عضهما  ..وجد أبي ف ه:عزمة

الش اب  ،وشدة ال أس  ،واللسان الكتوم المؤتمن على السر ما ان قول لي
أبي ...وعرف هو في أبي :حن ة الشيوخ ٕ ،واصرار العزمة.
وأشهد أنك ا فقيدنا نت الرجل ح  ،الرجل في سيرك النضالي وفي حن تك

الس اس ة  ..وفي صﻼتك التي امتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب...
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احثا نواحي العمل اﻹيجابي  ،مدارا ظروفا وطن ة وظروفا عر ة،وظروفا
دول ة...
نت سيداً من سادات المنابر ...في المشرق وفي المغرب ..في مؤتمرات

العرب وفي ندوات هيئة اﻷمم...

ٕواذا انت العاطفة تهزك أح انا فتخرجك من هدوئك واتزانك لتقول ما ان
من اﻷفضل أن ﻻ قال في مواقف معينة ،فحس ك إنك أخلصت واجتهدت،
فأصبت ثي ار  ،وأخطأت قليﻼ...
أيها السادة:
أشهد اني لم أقل في الفقيد ما يجب أن قال...
وأشهد اني لم أجامل ف ما قلت..
وأشهد اني وقد انتقل الصدي إلى الرفي اﻷعلـى  ،وارتفعت من النفوس ـ
اﻷنان ات ـ وذابت مواقف الصراع  ،والمنافسة…
أشهد أن فقيدنا ان رجﻼ  ..رجﻼ… بدأ من الصفر ،لم عتمد على زعامة
أبيـه وجاههٕ ..وانما بنى ح اته ومجده بذراع ه ،معتمداً على نفسه ،مؤمناً قض ة
أرضه ،ووطنه ...رجﻼ عمل ...وعمل ...وعمل ..فعرف لذة العلو واﻻرتفاع..
وشعر أثر الهزمة واﻻن فاء ..ولكنه في الحالتين ان رجﻼ..
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رجﻼ ..إذا طالعك وأنت مقدم عل ه  ..أشعرك قوة شخصيته وابتسامته
الساحرة ..أنك أنت الشخص ة اﻷولى ...ل سير ك ف ما عد في دهاليز ما يرد...
ف حتو ك  ،وتخضع لما قول..
رجﻼً في اعتﻼئه المنابر  ،في قوة حجة  ،وجهارة صوت  ،وهدير ح اة ،

وتدافع لمات  ..تنطل

الصوارخ من قمة متدافعة ..مسرعة...

ان رحمه ﷲ خطيب الجماهير اﻷول..
رجﻼ ..في دهاليز الس اسة والمرونة...

أن

رجﻼ ...وصل إلى أن ون المستشار الكبير لقض ة فلسطينٕ ،واني أتمنى
ون الجيل الصاعد قد استرشد ب عض خبراته ومعلوماته..

رجﻼ ...جمع القض ة العر ة في عقله ،وعمل لكل قضا ا العرب ما عمل
ﻷرضه فلسطين...
و ان عمله لسورا الحبي ة مضاعفا بل أكثر من مضاعف  ،عمل لها في

أحبته وﻻ غ ار ة في هذا
أحبها و ّ
جامعة الدول العر ة ،وعمل لها في هيئة اﻷممّ ...

فقطرنا العري السور

ان دوماً س اقا لتكرم العاملين للعرو ة وللوحدة ..و انت

صﻼته برجال سورة العرو ة متينة.

و عد وفاته صح ف ه ما ان يردده في خلواته)..ولكن حمزة ﻻ بواكي له(.
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وهذا قول للرسول الكرم عل ه السﻼم ،قاله عد معر ة أحد ..وقد أر النساء
ي ين موتاهن ..ف ما عدا حمزة الذ لم ت ه امرأة فقال) :لكن حمزة ﻻ بواكي له(
رحمك ﷲ أ ا مازن ..نت تقول هذا في شع ك  ،في أرضك  ،في وطنك،

الذ لم ي ه اﻷقر ون ..ما لم حزن على فقده اﻷ عدون...

و أنك نت تنظر عين الغيب  ..وقد وقفت شط اًر من نضالك على القضا ا

العر ة ...ﻷنك نت تؤمن أن فلسطين في عرو تها  ،وﻻ عرو ة بدون فلسطين،

ضن عل ك اﻷقرون ِبوقفة وداع والوداع اﻷخير..
وعندما التحقت الرفي اﻷعلى ّ
فلم مش في وداعك مسؤول عري...
لم تكن وحدك أ ا مازن من يلقى هذا من اﻷقرين ..فهناك شع ك له ..الذ

ح ف ه قول الرسول الكرم ) :ولكن حمزة ﻻ بواكي له( ..نعم  ..ولكن فلسطين

ﻻ بواكي لها ..ومع هذا فأنت ونحن...عرب ـ عرب فلسطينيون ـ نع ش من أجـل

المشردون
العرو ـة ...ومن أجـل فلسطين ...منا الفدائيون  ...منا الشهداء  ..منا
ّ
في الخ ام ...منا الم ار طون الصامدون ..منا المحرومون  ...منا المسجونون وان
تسد في
انوا سيرون في سجون واسعة ﻻ سقوف لها  ..منا الم ّبلون حيث ّ
وجوههم الح اة...
أهلوك ا أ ا مازن ..يخشاهم اﻷقرون ما يخشاهم اﻷ عدون...

ومع ل هذا فنحن للعرو ة ..نحن لفلسطين ..نحن للعذاب ...ولﻼستشهاد..
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أيها السادة:
ان أحمد الشقير رجﻼ أحﱠه الكثيرون ،وأ غضه الكثيرون وس ح م التارخ

على من أصاب من محب ه  ،وعلى من أخطأ من م غض ه...

رجﻼ ستظل صماته عم قة على القض ة  ،قوته و ضعفه  ،شخصيته ،
و إنسانيته ون ضاته..

رحمك ﷲ أ ا مازن...

آمنت النصر ح اً ،وآمنت النصر ميتاً ..عملت ﻷرضك فأردت أن تدفن
في أقرب قعة إليها ..ﻷن يوم النصر آت ...وعندئذ تنقل رفاتك إلى أرض الوطن
 ،لتستقر هانئة..

فليت اﻷح اء يذ رون اﻷموات ف حسنون إلى ذ راهم.
لعل اﻷح اء يذ رون وصا ا اﻷموات...

رحمك ﷲ أ ا مازن ..عشت رجﻼ ـ ومت رجﻼ والرجال قليلون...
والمستقبل لنا بإذن ﷲ و إرادتنا  ..والسﻼم عل م ....
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*

أحمد الشقير  ...رجل ﻓقدناه
د.علي سعود عط ة

عندما نعى الناعي اﻷستاذ أحمد الشقير  ،قبل أ ام  ،دخل الحزن إلى ثير

من البيوت العر ة في فلسطين المحتلة وخارجها من أرض العرب :الحزن لموت
اﻷستاذ الشقير من ناح ة وارت ا هذا الموت حدث جلل من ناح ة أخر  .ذلك

الحدث الجلل الذ تمثل في رفع اﻷعﻼم اﻹسرائيل ة على ضفاف واد النيل من

أرض الكنانة العز زة..
ان ذلك ﻷن الشقير رحمه ﷲ ،حفر م انته عم قة وعظ مة في مسيرة

التارخ العري المعاصر ،ما أن موته جاء في وقت ﻻ حسد العرب عل ه .فقد
بلغ التراجع العري في عض جوان ه الحض ض.
ل س من شأن هذه المقالة أن تؤرخ ﻹنجازات اﻷستاذ الشقير في الحقل

الوطني ،فهذا أمر متروك لدراسة متأن ة يتناولها المؤرخون ،و ولونها ما تستحقه

من عنا ة واهتمام  ،و حث واستقصاء  ،ولكن الذ نرده هنا  ،قول لمة بين
يد رحيله ..ونحن نستودعه ﷲ الذ ﻻ تض ع عنده الودائع!
محام القض ة العر ة:
* القدس،القدس،

.1980/3/12
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مفتاح شخص ة الشقير ـ ما أن لكل شخص ة مفتاحاً نفسرها ه ـ هو أنه

ان محام ا

ل ما في هذه الكلمة من معنى الدفاع عن الح واﻻنتصار له،

ومحارة ال اطل ومﻼحقته حتى اﻹجهاز عل ه .وقام بذلك على مستو اﻷفراد
والجماعات واﻷوطان .دافع الشقير عن أ طال فلسطين المجاهدين في انتفاضة

البراق  1929و الذات فؤاد حجاز  ،وعطا الزر ،ومحمد جمجوم قبل أن تعلقهم
السلطات البرطان ة على المشان وت يهم فلسطين من أقصاها إلى أقصاها..
ودافع أ ضا عن رفاق الشهيد عز الدين القسام عد انتفاضته العظ مة في عام

1935م  ،و عد قض ة اغت ال أندروز حاكم الجليل في عام  .1937ودافع عن
القض ة الفلسطين ة في اﻷمم المتحدة وغيرها من المنابر العالم ة .وشمل دفاعه
ل قض ة عر ة مظلومة مثل قض ة الجزائر وتونس وليب ا.وتجاوز ذلك ،إلى

الدفاع عن ل قض ة مظلومة في العالم .و ان الشقير نصي اًر للمظلومين

والمستضعفين في اﻷرض أمام شرور اﻻمبرال ة والصهيون ة ،ولقد امتد ه الزمن
محام ا مناضﻼ عن القضا ا المظلومة وطاف في ذلك أر ان اﻷرض ،وشرق

وغرب وسار ما قول هو )طرقاً طو ﻼً من الح اة الس اس ة العامة  ،امتدت
أرعين عاماً بدأتها في بيت المقدس معقل الحر ة الوطن ة  ،آنذاك  ،وانتقلت
عدها في عواصم الدن ا  ،في واشنطن ونيو ورك و ارس وموس و وجنيف ولندن

وطو يو ونيودلهي و راتشي و ين ،و اندونغ فضﻼ عن العواصم العر ة وقد
رحت انتقل بينها أني انتقل من حي إلى حي في المدينة الواحدة(.
لقد ترسخ في وجدان الشقير من خﻼل قضيته المظلومة ،ظلما فظ عاً مرعا،

مبدأ الدفاع عن ل قض ة مشابهة وهو قول أ ضا) :واكبت حر ات التحرر في
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العالم ،ورحت أ حث عن ل قض ة حيثما وجدتها دفاعاً عن أوطان الشعوب وثأ اًر

لوطني المغلوب(.

ان الشقير نش طا حيو ا دؤو اً مثاب اًر متحف اًز متلئ أخﻼق الفروس ة والنجدة

والشهامة  ،مثله في ذلك مثل المؤمن الذ ورد في الحديث النبو الشرف )مثل
المؤمن رجل أخذ عنان فرسه لما سمع ه عة ـ ص حة ـ طار إليها( .و ان
أشد ما
استنفاره وتحفزه ّ
عيد.

ونان عل ه عندما يتعل اﻷمر فلسطين من قرب أو

مشوق حين يلقى العاشقينا

وذو الشوق القد م وان تعز

لقد انت فلسطين قدس أقداسه ،الوتر الحساس في قيثارته الذ ما أن تمسه

حتى تنقدح في ذهنه ش اررة اﻹلهام وتجود القرحة و ون الب ان.
الخطيب:
ولقد رزق اﻷستاذ الشقير

ل الصفات التي تؤهله للخطا ة :جرأة جرأة اﻷسد

الهصور ،وصوت جهور  .أتقن اللغة العر ة لغة القرآن سل قة ودراسة  .ما أتقن
اﻹنجليزة وتحدث بها مقدرة بيرة  .وخطب اللغتين  .وقد ورث الشقير موهبـة
الخطا ة عن أب ه  ،اب اًر عن ابر ،فقد ان أبوه أسعد الشقير َمن أفصح من
خطب اللغتين العر ة والتر ة .ولقد جاء وقت على الشقير في ش ا ه أدمن ف ه
الخطاب ،وصار رجل المنابر الذ ﻻ ي ار وﻻ يجار  .طب عة أخر وفضيلة

أض فتا إلى ط ائعه وفضائله الكثيرة ) :ولكن أص حت لي شهرة أنني خطيب ما
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لو نت مطر اً ،حرص الناس ل الحرص على أن أغني لهم وأطرهم!( ما

تميز الشقير حضور بديهة عجيب  .سأله أحدهم وقد وقف خطي اً  :أيهما نقاوم
الصهيون ة أو اﻻستعمار فقال على الفور :
ﻻ تقطعن ذنب اﻷفعى وترسلها

إن نت شهماً فات ع رأسها الذن ا.

ولعل الذ زاد في ترسيخ مقدرة الشقير على الخطا ة والمقدرة على التأثير
وعبر عن
في الجماهير العرضة ،أنه توجه بإخﻼص إليها وتبنى منطلقاتها
ّ
توجهاتها  ،فوقف في ذلك على أرض صل ة.
منطلقاته وتوجهاته:
آمن الشقير

عدالة قض ة فلسطين أنها قين ال قين.والح الذ

ﻻ أت ه

ال اطل من بين يد ه وﻻ من خلفه .وحمل في حنا اه و ين جوانحه التراجيد ا
اﻹنسان ة لكل فلسطيني أنها أسطورة من أساطير اﻷولين.
إ مانه العمي

الوحدة:

ما آمن الشقير الصلة الوطيدة بين فلسطين وأرض العرو ة واﻹسﻼم وهنا،
أدرك الشقير أن فلسطين إحد

الدوائر الثﻼث في الك ان العري اﻹسﻼمي:

الدائـرة الصغر والقلب فلسطين ،والدائرة الثان ة اﻷكبر الوطن العري ،والدائرة

الثالثة هي الدائرة اﻹسﻼم ةٕ ،وان العمل لكل هذه الدوائر عمل متداخل م مل
ل عضه عضاً .ورغم أن الشقير ان يؤمن أن على العرب الفلسطينيين أن
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ونوا طل عة الطل عة ـ ما ان رر دائما ـ في قض ة العالم العري واﻹسﻼمي
اﻷولى  ،قض ة فلسطين  ،إﻻ أنه ان يؤمن أن العمل المبتور على مستو
القض ة الفلسطين ة فق أو الوحدة فق  ،عمل ﻻ م ن أن فلح ! بل هناك ار طة
جدل ة أو د الكت ة بين الجبهتين ..من فلسطين ننطل إلى الوحدة ،الوحدة التي

ستعمد الدم العري المقدس يجر على اﻷرض المقدسة ..ما أن أ ش ل من
أش ال الوحدة العر ة خطوة على الطر

س عود الخير والبر ة على قض ة

فلسطين  ،وقضا ا العرب اﻷخر .
لقد شعر الشقير

أن العم

اﻻستراتيجي العري اﻹسﻼمي أمر حتمي

للتحرر ومن هنا ،طالما ردد القول ) :الصهيون ة العالم ة وفي طل عتها إسرائيل
قوة دينام ة هائلة  ،وﻻ م ن أن قف أمامها إﻻ وحدة عر ة لها ج ش عري
واحد ،على رأسه دولة اتحاد ة واحدة ،دولة واحدة حول إسرائيل على اﻷقل .و دﻻ

من أن نظل نردد أن شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات  ،علينا أن نق م دولة
الوحدة من النيل إلى الفرات(.
ولقد ان أحد طموحات الشقير اﻷساس ة طوال الوقت  ،تكو ن جبهة رد فة

للعرب الفلسطينيين من العرب والمسلمين على غرار رديف الصهيون ة من عالم

اليهود والغرب .يذ ر )سألت نفسي لم ﻻ تكون ج ا ة شعب ة منظمة ما فعل

اليهود .لم ﻻ تكون )عر ة عالم ة( و)إسﻼم ة عالم ة( تمدنا وتقو صمودنا
وث اتنا في وطننا وتكون درعاً وحصنا لنا ،على غرار ما تفعله الصهيون ة في بناء

الوطن القومي اليهود حما ة ورعا ة(.
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عمل تار خي عظ م:
آمن الشقير من خﻼل تجرته العظ مة ،تجرة خمسة عقود طو لة ساهم

فيها مساهمة جذرة القض ة الفلسطين ة وانغمس فيها حتى اﻷعماق  ،اقول آمن
عم

أن تحرر الوطن المغتصب لن

ون إﻻ عمل تارخي عظ م مرت

الوحدة ونتيجة من نتائجها الحتم ة) :لن تعود فلسطين إلى أهلها الس اسة وﻻ

الدعا ة ،ولكن بواحدة من تلك )الفتوحات( التارخ ة التي عرفها التارخ اﻹنساني
 ..أجل إنه فتح قرب ولكن الوحدة و الوحدة وحدها ﻻ غيرها(.
تحر ر القدس:
وعندما يتحدث عن تحرر القدس ،القدس التي لها في قلبـه م انـة خاصة  ،والتي

طالما تغنى بها في ت ه واستشهد بها في خطا اته ،ووقف عند ل حجر فيها

أثناء دراسته ٕواقامته فيها واختزن في انه ذ رات وذ رات عنها ...هذه القدس
التي أحبها وعشقها و اها عندما سقطت عام  ، 67، 48هذه القدس ﻻ م ن
أن تتحرر إﻻ على الك ف ة التال ة:
) أجل لن تخرج إسرائيل إﻻ إذا خضناها حر اً طاحنة ﻻ ت قي وﻻ تذر ،تترك

بيت المقدس حج ار على حجر ،من المسجد اﻷقصى إلى نس ة الق امةٕ ..واذا ان
هذا هو الثمن فإن اﻷرض الطهور في بيت المقدس ست قى  ،و ومئذ سنبني عليها
مسجدنا و ن ستنا ،وسنعيد بناء التارخ(.
اﻻن عاث الفلسطيني ومنظمة التحر ر:
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و عد ،فإن التارخ لن ينسى لهذا الراحل العظ م أنه ان رائداً من رواد

اﻻن عاث الفلسطيني عد الن ة.وذلك ﻷنه ان الذ

دق ناقوس بناء الك ان

الفلسطيني ،وتحو ل الشعب الفلسطيني من ﻻجئين إلى ثور ين أصحاب قض ة
وطﻼب وطن  ،طالبون بتقرر مصيرهم و سعون وراء هو ة س اس ة ﻷنفسهم.

لقد دعا الشقير إلى نقل الفلسطينيين من مرحلة الض اع والتشتت إلى اللقاء
والتجمع والتوحد في ظل مؤسسة س اس ة وتنظ م ة عامة واحدة هي منظمة
التحرر الفلسطين ة التي هي ـ مع الثورة المسلحة ـ من أعظم اﻹنجازات الفلسطين ة
عد الن ةٕ ،والى هذا فإن الشقير لم يدع لتأس س منظمة التحرر ﻷمر أقل من

التحرر الكامل الشامل من النهر إلى ال حر ...وهو صاحب ف رة الﻼءات الثﻼث

التي صدرت عن مؤتمر الخرطوم :ﻻ صلح وﻻ مفاوضات وﻻ اعتراف.و ان

الشقير رافضاً صامداً وظل ذلك إلى أن لقي ره.
أجل لقد توفي الشقير الذ حمل تارخ فلسطين على ظهره وسار ه  ،ما
قيـل يوما عن د غول ،وهو شدد على مواصلة النضال وعدم إلقاء البندق ة حتى
قضي ﷲ أم اًر ان مفعوﻻ !
قال لي أحد أصدقاء اﻷستاذ الشقير أنه تلقى رسالة منه قبيل وفاته ،وهو
على فراش المرض ،يوص ه فيها :إحذروا الصلح أو اﻻعتراف عدو م فإنه عدو

شرس  ،لن قنع من م الصلح وﻻ اﻻعتراف! وعلى هذا فلتكن معر تكم معه
معر ة مستمرة  ،ولتكن معر ة ح اة أو موت!
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هذه خﻼصة أر رجل درس التارخ ووعاه وعاشه و ان أدي ا خطي اً  ،إنساناً

 ،ذا صيرة ثاق ة وفراسة أكيدة.

رحم ﷲ اﻷستاذ الشقير رحمة واسعة في الخالدين.

-316-

رحم ﷲ أحمد الشقير

*

محمد ر شان
مات الشقير  ،مات الرجل الذ أحببته دون أن أتعرف عل ه بل وحتى دون
أن أعرف عنه الشيء الكثير.
ل ما أعرف عنه أنه ان رئ س اللجنة التنفيذ ة لمنظمة التحرر الفلسطين ة
قبـل اسر عرفات وأنه عين في فترة ما رئ سا للوفد السعود في المنتظم اﻷممي
)اﻷمم المتحدة(.
ولكن الشيء الذ جعلني أكتب عن هذا الرجل العظ م عد رحيله هو تا ه

)علم واحد وعشرون نجمة( عن الوحدة العر ة ،الذ

ت ه الراحل سنة 1977

وهو حتو على ق ار ة  400صفحة لها عن اﻷمة العر ة يف تبلورت عبر

التارخ  ،وعن الوحدة العر ة يف يجب أن تكون وعلى أ أسسٕ ،والى أ شيء
عود فشل عديد المشارع الوحدو ة في تارخ العرب المعاصر.

* الص اح ،تونس،

.1980/3/7
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عشت معه عبر صفحات الكتاب و أنه بجانبي حدثني عن هذه الوحدة
العر ة التي آمن بها إ مانا ﻻ فوقه إﻻ إ مانه ا  .ان يتحدث عن حتميتها و أنه
يراها و غازلها و أنها فتاة جميلة تتبختر أمامه ،حديثه عنها لم

ن أبدا حديث

خطيب ارع يتقن دغدغة أحاس س الجماهير العر ة بل ان حديثاً رصينا ممتعاً
تلمس من خﻼله أن الرجل أره نفسه وهو ينقب في الكتب والمراجع والمجلدات
 ،ومما زاد في روعة الكتاب وحيو ته ما أقحمه الكاتب من وقائع وأحداث ح م
المناصب الس اس ة التي تقلب فيها.
ان الشقير ير في الوحدة مطمح الشعوب العر ة افة وغا ة المنى

النس ة إليها  ،ولكن مصي ة العرب في ح امهم الذين قفون حجر عثرة في
طرقها  ،فمنهم من يناد بها و لوح وهو لها طاعن في الخفاء  ،ومنهم من ير
أنها حلم لذيذ وغا ة عيدة المنال ،والكل يتﻼعب الجماهير العر ة و عد ساعة
خﻼصها من التخلف والت ع ة والذل ،سواء ان ذلك عن قصد أو عن غير قصد.
لم ير الشقير في الجامعة العر ة إﻻ جامعة أنظمة مختلفة المشارب منها

من قـوده الكرملين ومنها من قوده البيت اﻷب ض ومنها من شطح بجنون بين
هذا وذاك .وهذه الجامعة لم ت عث حسب أر ه إﻻ ﻻمتصاص تطلع الجماهير

العر ة نحو وحدة حق ق ة فعالة بين أرجاء الوطن العري افة ،ف انت شعارات

)وحدة الموقف والكلمة( و)التضامن العري( وغير ذلك مما ينطب عل ه المثل

القائل) :تسمع جعجعة وﻻ تر طحنا(.
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ان سجل م اررة أن معظم القادة العرب يتاجرون قض ة فلسطين ،معلنين
تأييدهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ،على أن هذا التأييد لم
ن ير النور إﻻ في اجتماعات القادة على مستو الخطب الجوفاء ،أو على
أعمدة الصحافة التي تلوك قض ة فلسطين ﻷنها لم تجد غيرها موضوعا م ن

جل القادة العرب للقض ة الفلسطين ة
أن تب ف ه في أ وقت ،و ل ما قدمه ّ
ان مجموعة من الونات الكﻼم وﻻ شيء غير ذلك.
ان الشقير ـ رحمه ﷲ ـ ير أن الوحدة العر ة حتم ة أفرزها التارخ
المشترك للشعوب العر ة افة وواجب أمﻼه ميزان القو الس اسي واﻻقتصاد
على المستو العالمي ،ولم تكن أمن ة معزولة عن أ ة عمل ات موضوع ة تفرض
ق امها ،لقد سعى اﻻستعمار من خﻼل انتصا ه على أجزاء مختلفة من وطننا

العري إلى تجزئة هذا اﻷخير وهي نفس التجزئة واﻻنفصال ة التي عمل
اﻻستعمار اليوم على تكرسها حتى ﻻ تقوم للعرب قائمة أبداً.
لذا فالشقير ينطل من هذا المعطى التارخي والس اسي ل طرح وحدة واقع ة
تنسجم ـ على اﻷقل في هذه الظرف ـ مع واقع العرب الحالي ،فهو يناد بوحدة
نفدرال ة شبيهة القائمة حال ا في الوﻻ ات المتحدة واتحاد الجمهورات السوف ات ة،

ومن هنا نلمس أن الشقير لم ن طو او ا وﻻ ض اب ا في طرحه للوحدة العر ة،

وهو يرحب

ل وحدة سل مة في أ

جزء من الوطن العري بإم انها أن تمثل

خطوة على الدرب السل م ،درب الوحدة الشاملة من المح
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إلى الخليج.

أما عن النظام اﻻقتصاد الذ يجب أن سود البﻼد العر ة عد ق ام الوحدة
فهو النظام اﻻشتراكي وﻻ نظام غيره م نه أن ينهض الجماهير العر ة و جعلها
تشعر

رامتها وتشعر أنها تساهم في عمل ة التنم ة العر ة وهي أول مستفيدة

منها ،و رجع الشقير إلى التارخ اﻹسﻼمي من عهد الرسول عل ه الصﻼة والسﻼم
والخلفاء الراشدين و خاصة عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه ل حدد معالم

اﻻشتراك ة اﻹسﻼم ة وذلك قصد اﻻعت ار بها في ح اتنا الحاضرة .إذ أن لنا في
تارخنا العري اﻹسﻼمي ومضات اشتراك ة رائدة علينا أن نعيد لها الح اة
مستفيدين ،إلى جانب هذا التراث اﻻشتراكي ،من الف ر الس اسي العالمي دون

التذرع أنها أف ار مستوردة.
فالشقير ير في ممارسة أبي ر لمانعي الز اة ثورة اشتراك ة سميها )ثورة
ر ع اﻷول( وهي المعر ة التي دارت في الجنوب الشرقي لنجد في الر ع اﻷول
من العام  13للهجرة ،ما ير أن الس اسة اﻻقتصاد ة في عهد عثمان انت

ألب الناس على عثمان ف ان مقتله
ذات طا ع رأسمالي ومسار استغﻼلي فاحش ّ
ثورة ضد اﻹقطاع واستغﻼل النفوذ ،و ان الشقير شديد اﻹعجاب شخص ة عمر
ا بن الخطاب صاحب النفس اﻻشتراكي اﻹنساني الرائع.
هذا هو الشقير

ما عشت مع أف اره في تا ه )علم واحد وعشرون نجمة(.

مات الشقير عدما ألزمته الفراش الصراعات والخﻼفات العر ة  ،لكنه لم مت
إﻻ يوم رفع العلم الصهيوني في سماء مصر العر ة ،إن هذا المؤمن الوحدة

العر ة إ مانا صل ا عنيداً لم ستطـع أن قف أمام هذه الصدمة  ،أمام هذه الطعنة.
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مات الشقير وهو يتمزق على ما آل إل ه حال العرب ،مات وهو يتلظى بين
مـا طمح إل ه و ين ما يراه أم عين ه وهو ﻻ اد صدق! لو نت صدي الشقير
أو أحد أفراد أسرته ﻷمرت أن ينقش على قبره ):صرعه العرب جم عا وعلى
رأسهم السادات(.
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*

أحمد الشقير ﻓي ذمة ﷲ
صبر أبو المجد

حزنت إلى أ عد حدود الحزن ،لوفاة اﻷستاذ أحمد الشقير  ،الزع م الفلسطيني

المعروف ،صاحب التارخ المشرق الوضاء في خدمة القض ة الفلسطين ة صفة
خاصة ،والقضا ا العر ة  ،و لها و دون استثناء صفة عامة ،وأشهد وقد عرفت

الرجل سنوات طو لة أنه ان دائما ،و استمرار صاحب أر  ،وعقيدة وف ر ،نتف

ونختلف معه في آرائه ،وعقائده ،وأف اره ،ولكننا في ل حاﻻت اﻻتفاق واﻻختﻼف،

ﻻ نستط ع إﻻ أن نحترمه ونقدره ،إلى أ عد درجات اﻻحترام والتقدير :ان أحمد
الشقير بﻼ جدال خير محام للقض ة الفلسطين ةٕ ،وال ه ٕوالى عض رفاقه عود
فضل تعرف ال أر العام العالمي  ،القض ة الفلسطين ة.

* المصور ،القاهرة.1980/3/7 ،
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وقد ان من أهم آراء أحمد الشقير  ،أن القض ة الفلسطين ة يجب أن ترتفع

فـوق ل الخﻼفات واﻻختﻼفات العر ة ،ما أن على ل اﻷنظمة العر ة أن
ترفع يدها عن القض ة الفلسطين ة وتترك للفلسطينيين وحدهم فرصة حل خﻼفاتهم

الداخل ة  ،واخت ار طرق فاحهم  ،ونضالهم.

وقد ان أحمد الشقير ح مناضﻼ من نوع خاص ،ﻻ يهمه ميدان المعر ة
ٕ ،وانما يهمه السﻼح الذ ستخدم في تلك المعر ة  ،عمل محام اً للقض ة
الفلسطين ة  ،وهو في منصب وزر دولة في ح ومة المملكة العر ة السعود ة
مندوب لها في اﻷمم المتحدة  ،وعمل أ ضا محام اً للقض ة الفلسطين ة  ،وهو

مندوب سورة في اﻷمم المتحدة  ،ولم ن أحمد الشقير أثناء ق امه بتلك المهام

 ،محام ا للقض ة الفلسطين ة وحسب  ،بل ان محام اً للقضا ا العر ة وخاصة

قضا ا المغرب والجزائر وتونس  ،أثناء عرضها على اﻷمم المتحدة  ،وقد ظلم
أحمد الشقير عندما نسب اليهود إل ه أنه القائل ضرورة رمي اليهود في ال حر

 ،وأكد لي عشرات المرات  ،أنه لم قل ذلك ق ّ  ،وأن الصهيونيين قد تعودوا
على إطﻼق هذه التهمة  ،على ل من عاديهم .وقد ﻻ عرف الكثيرون أن أحمد

الشقير عندما ان مندو اً للمملكة العر ة السعود ة في اﻷمم المتحدة برت ة وزر

 ،رفض أن يثير في اﻷمم المتحدة ش او السعود ة ضد القاهرة وصنعاء  ،مؤ داً
أن م انها الجامعة العر ة ،ﻻ اﻷمم المتحدة ،وقد أد هذا إلى أن السعود ة
استغنت عن خدماته.
وأحمد الشقير أول رئ س للمجلس الوطني الفلسطيني ،وأول رئ س لمنظمة

التحرر الفلسطين ة  ،وح اته مليئة

ل صور الكفاح والنضال  ،التي يجب أن
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تخصص لها الكتب والدراساتٕ ،واذا انت إسرائيل قد رفضت مطالب الصليب

اﻷحمر الدولي بدفن جثمان أحمد الشقير في بلدته ع ا ـ ما قالت و اﻻت

اﻷن اء ـ فإننا نؤ د لح ومة إسرائيل أن مثل هذه اﻷمور ﻻ م ن أن تعوق مسيرة
الكفاح الفلسطيني.

رحم ﷲ أحمد الشقير  ،فقد ان رجل فاح و ان رجل مبدأ ،و انت ح اته
لها قصة نضال دائم رائع ،يجب أن قرأها و عيها جم ع العرب وخاصة
الفلسطينيين منهم.
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لمة ح ووﻓاء وتار خ على طر
الهز مة مع الملوك والرؤساء العرب

*

أسامة بن منقذ
في ل يوم تفقد اﻷمة العر ة أ طاﻻً لها وتودع رجاﻻ وتذرف دمعها عليهم،

ﻻ لفقدان ال طولة العر ة ولكن ﻷن هؤﻻء اﻷ طال انوا مثلون الوطن ة في أصدق
معانيها وأنبل أغراضها وأسمى أهدافها وأنقى رسالتها.

ٕواذا انت ال طولة العر ة قد شوهتها )أخﻼق ة( السلطة العر ة اعت ارها
انت نضاﻻ في الجبهتين الداخل ة والخارج ة ،فإن فقدان أحمد الشقير والعلم

اﻹسرائيلي يرفع في حي الدقي القاهرة ،عتبر اغت اﻻ س اس ا وجدان ا بيد عر ة
* ال أر  ،تونس.1980/3/7 ،
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جاءت العدو ليرفع عﻼمة انتصاره و)سﻼمه( على حساب الفلسطينيين وقض ة
فلسطين المشروعة.
لذلك فإن سقو أحمد الشقير

ان نتيجة لراح هبت في المنطقة العر ة،

فإذا صقر قرش يلف أنفاسه اﻷخيرة  ..عين له على القاهرة المقهورة ،وقلب له
يخف مضرجا حب فلسطين  ،ولسانه يتلو آ ات الذ ر الح م في قلب ) القدس(
الشرفة  ،قبلة اﻹ مان.
ﻓي عجالة:
 -ولد الشقير

سنة 1908م.

 في سنة  1934بدأ ممارسة المحاماة في فلسطين. في سنتي  1938و  1939شارك عمل ا في الثورة الفلسطين ة. في عام  1945ترأس م تب اﻹعﻼم الفلسطيني في الوﻻ ات المتحدةاﻷمر ة.
 منذ عام  1945إلى عام  1962أص ح عضوا في العديد من المنظماتالعر ة والعالم ة وممثﻼ لفلسطين في المؤتمرات الدول ة.
 -من  1964إلى  1967تولى رئاسة منظمة التحرر الفلسطين ة.
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ومن مؤلفاته :من القدس إلى واشنطن ـ قضا ا عر ة ـ دفاعاً عن فلسطين

والجزائر ـ قصة الثورة الجزائرة ـ فلسطين على منبر اﻷمم المتحدة ـ مشروع

الدولة العر ة المتحدة ـ حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء العرب ـ أرعون عاماُ
في الح اة العر ة والدول ة ـ من القمة إلى الهزمة مع الملوك والرؤساء.

وآخر تاب صدرله بتونس يخص تارخ ودور ورسالة جامعة الدول العر ة.
مواقف ومجابـهـة:
ُعرف الفقيد المناضل أحمد الشقير
وسماسرة الس اسة العر ة والدول ة.

مواقفه الشجاعة وتحد ه للمناورن

وﻷنـ ـ ــه ـ ـ ــان خطي ـ ـ ـاً ارعـ ـ ــا ملـ ـ ــك الحجـ ـ ــة والمنط ـ ـ ـ و ستحضـ ـ ــر التـ ـ ــارخ
ال عيـ ــد عـ ــن التشـ ــو ه والضـ ــﻼل ف ـ ــم قدمتـ ــه أجه ـ ـزة اﻹعـ ــﻼم العر ــة فـ ــي صـ ــورة
المتﻼع ـ ــب أعص ـ ــاب وأحاسـ ـ ـ س الجم ـ ــاهير ،وﻷنـ ـ ـه ـ ــان ﻻ س ـ ــاوم وﻻ يه ـ ــادن

ف ـ ــم تع ـ ــرض الش ـ ــقير ـ بـ ـ ـ ّـرد ﷲ الرحم ـ ــة مثـ ـ ـواه ـ إل ـ ــى ردود الفع ـ ــل العر ـ ــة
الرس ـ ــم ة ذل ـ ــك أن ـ ــه ل ـ ــم ـ ــن ) س اسـ ـ ـ اً( ـ ــالحجم العر ـ ــي الرس ـ ــمي و الص ـ ــورة
التي يردها الحاكم العري.
سار ة الوطن:
وقد أشار في تا ه )على طر الهزمة مع الملوك والرؤساء( إﻻ أن )أكبر
خطأ ارتكبته في ح اتي هو السير في اﻷعوام اﻷرعة  1964ـ 1967مع الملوك
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صدقت الملوك والرؤساء العرب
والرؤساء العرب  ،ذلك الخطأ الكبير هو أنني ّ
في العام  1964يوم انعقد مؤتمر القمة العري اﻷول في القاهرة  ،ثم ِسرت في
ر ابهم في مؤتمر اﻹس ندرة و عده في مؤتمر الدار الب ضاء ،وأخي ار في مؤتمر
الخرطوم ...وحمدت ﷲ أنني انسحبت في هذا المؤتمر غير آسف وﻻ نادم.(...
ٕواذا انت الق ادات العر ة على أخﻼق اتها المعهودة فإنها لن تستط ع أن

تمحو من تارخ الشقير دوره في تأس س منظمة التحرر الفلسطين ة و نائه لك ان
المنظمة س اس ا وعلم اً ودول اً.
وفي نعي اسر عرفات للفقيد الشقير أشار وأشاد لحجم المناضل في قوله:
)لقد تنقل الراحل الكبير في العديد من المواقع الس اس ة ال ارزة على المستو

العري والدولي و ان أول رئ س للجنة التنفيذ ة لمنظمة التحرر الفلسطين ة و ان
صوته و انت لمته ترتفع دائماً على سارة الوطن الفلسطيني وترفرف في

مختلف أرجاء العالم (.

وسواء حذفت محاضرات ومواقف الشقير من ذاكرة المسؤولين العرب ،وهو
أمر طب عي ﻻ نشك ف ه  ،فإن الشعب العري سيذ ر دائماً أن الشقير

ان

مناضﻼً عر ا قاعدته الجماهير ولغته الجماهير وهدفه الجماهير.

وفي اعتماده لغة الجماهير وصدق الجماهير خالف الشقير ـ رحمة ﷲ عل ه

ـ جل الرؤساء والملوك العرب الذين يتعاملون مع القض ة الفلسطين ة في حدود
 ..اللهم حوالينا وﻻ علينا.
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ولعله من أو د واج ات الثورة الفلسطين ة اليوم أن تضع الشقير في منزلته
الحق ق ة فتطل اسمه على خل ة من خﻼ اها الثورة وتحفر صورته في وثائقها
التارخ ة ..ل علم الجيل الفلسطيني الحاضر والقادم أن رجﻼ بي اًر مات..
قدما تش ع أو حفارة ساعي

من مات في فزع الق امة لم يجد

هذا الذ مات في فزع الق امة الس اس ة العر ة ..سوف لن موت في الذاكرة
الفلسطين ة التي تعلمت من الشقير حب الوطن الفلسطيني على الصورة التي
عليها الوطن ،ﻻ على الصورة التي يردها اليوم من بيدهم خرطة الوطن.
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الصوت الذ خسرته القض ة

*

الحوادث
ان أحمد الشقير عتبر الموت عيداً عن فلسطين انفجا ار يؤد إلى نها ة
الحيـاة ،و ان عرف رحمه ﷲ ،أنه لن ع ش ل موت على أرض فلسطين ،فطلب
أن يدفن في ترابها على أقل تقدير.
وحين توفي الشقير  ،في اﻷسبوع الماضي ،رفضت سلطات اﻹحتﻼل

اﻹسرائيلـي أن يدفن في ع ا فهو في مماته قد ون أكثر خطورة عليها من ح اته.
وأحمد الشقير هو أول رئ س لمنظمة التحرر الفلسطين ة .قضى عمره في
خدمة فلسطين وقضا ا اﻷمة العر ة .وقبل أن يتسلم الشقير رئاسة منظمة
التحرر ان مندو ا دائما للمملكة العر ة السعود ة في اﻷمم المتحدة .بنى صداقة
حم مة مع الملك ف صل ،فاختاره لتمثيل بﻼده في أعلى منبر عالمي ،تماماً ما

اختارته سورا مواطنا من مواطنيها وأحد أوائل روادها في المحافل العالم ة.

*الحوادث ،بيروت.1980/3/7 ،
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ان الشقير أحد أفضل رجال المنابر اللغة اﻹن ليزة ،ان صوت فلسطين
في ل محفل دولي.
قال المحللون اﻷجانب أن مش لة الشقير أنه جعل لفلسطين صوتاً عال ا،
ولم عطها ف اًر عال ا ،انوا يردون إعطاء إسرائيل المبرر الذ اتخذته ضده.
انت تقول :إنه يرد رمينا ال حر ،فق ﻷنه طالب التحرر ،وأنشأ ج ش التحرر

 ،ومارس حرب التحرر.
ان الشقير صوتاً عال اً  ،و ان ممارسة فلسطين ة عال ة أ ضاً .لقد أص ح
الشقير بنضاله الطو ل ،أسلو اً ومدرسة خطاب ة تأثر بها قادة ثيرون في العالم
العري.

سافر الشقير إلى الصين  ،واختار بزة ماوتسي تونغ .ووعد أن ﻻ يخلعها
قبل التحرر ..ولكنه تخلى عنها إلى جيل الش اب الفلسطيني  ،ترك البزة والبندق ة
إلى اسر عرفات  ،وانصرف إلى تا ة مذ ارته وتجاره مع الملوك والرؤساء

العرب على الورق ﻷنه اعتقد أن التجرة مرة وقاس ة و جب أن تص ح ملك
الجماهير .إن أهم ما خلفه الشقير هو فلسطينيته أذرعتها العر ة.لقد ان مواطناً
فلسطين ا  ،امتدادات وتطلعات عر ة واسعة .فهو واحد من اﻷوائل الذين مزجوا
النضالين الفلسطيني والعري فأعطاهما عدا قوم اً لم عد أحد ستط ع فصلهما،
حتى وﻻ اتفاق ات امب د فيد.
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*

الفارس السند انة
ﻓلسطين الثورة

مهما ان أر ك في س استه أو مسيرة ح اته  ،ي قى أحمد الشقير علماً
من أعﻼم النضال العري والفلسطيني  ،وصوتا عر اً مدو اً في ح اتنا القوم ة
والدول ة ،وفارساً مناطحاً مقدام ًا ،ومناضﻼً س اس اً بلسان ذرب دانت له منابر
الخطا ة  ،بﻼغة في القـول  ،وفصاحة الكلمة  ،وجزالة في الب ان.

وهو في ذروة إنجازه ،القابلة التي ولدت منظمة التحرر الفلسطين ة على
يديها  ،في أعسر عمل ة وﻻدة وطن ة شهدها الوطن العري عد ارثـة 1948م،

وﻻ ين ر عل ه هذه الحق قة إﻻ م ابر يتطاول على الح

أو جاهل ﻻ عرف

التارخ.
وهو أ ضاً ـ إحقاقاً للح ـ صاحب الفضل في )ﻻءات( مؤتمر الخرطوم

التي أص حت ر يزة العمل القومي الثابتة إلى أن خرج عليها حاكم مصر الحالي
المرتد عن ل ما هو قومي وعري وشرف.

* ﻓلسطين الثورة ،بيروت.1980/3/ 3 ،
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هذا هو الفارس الذ هو  ،ليدخل في رحاب ﷲ والتارخ ابناً ا اًر لشـ ـ ـ ـ ـ ــع ه

وأمته وللقض ة التي نذر ح اته من أجل خدمتها.

وتلكم هي السند انة الوافرة الظل ،أو الزتونة الم ار ة  ،التي أسلمت الروح
عد أن شاءت لها اﻷقدار أن تح ا مرحلة من عمر أمتنا مليئة اﻷحداث
والمتغيرات :مرحلة اندحار الدولة العثمان ة ،فعهود اﻻحتﻼل

اﻷجنبي ،ثم

اﻻستقﻼل الوطني وأخي اًر عهد الطغ ان الصهيوني والغزوة البررة الجديدة التي
تسببت ض اع فلسطين وتشرد شعبها.

ان الشقير جيﻼ امله ،ودورة س اس ة املة.و ين أبناء جيله ان طل ع ا
في تحط م قيود الماض ـ ـ ــي ورواسـ ـ ـ ـ ه ،وفي مجابهة الراهن وتحد اته ،وفي التطلع
للمستقبل الحر وما يتطل ه ذلك من عناء وشقاء.
وعندما سق من ان مثله تشعر و أن فلسطين فقدت مدينة أخر من مدنها
أو جبﻼ من ج الها أو شرطًا من ساحلها .ﻷن من ان مثله  ،وفي موقعه  ،ان
في واقع الحق قة وجوهرها ر نا من أر ان الصمود والصراع  ،وشاهداً ح اً على

الجرمة التي ارتكبت ح فلسطين والفلسطينيين ،ومحام اً ﻻ تأخذه في الح
لومة ﻻئم .قول لمته وﻻ مشي من عدها ٕوانما ان ي مترس حولها ر وﻻ فر
حتى ستسلم خصمه.

وأ ام رئاسته لمنظمة التحرر انت أ اما عصي ة ،ولم

ن الفلسطيني عد

قد استرجع م انه وم انته حتى بين أفراد أسرته العر ة.ومع ذلك فلقد استطاع
-333-

الشقير ،وهو اﻷعزل يومئذ من ل سﻼح ،إﻻ سﻼح الكلمة المدو ة ،أن حتل
الم ان وأن ينتزع الم انة.
فهمه ال عض خطأ إذ ظنوا أنه في مقارعته هذه ان سعى لجاه شخصي أو
م انة ذات ة ،والح

ل الح

أنه ان فعل ذلك من أجل فلسطين وشعب

فلسطين.
و لمته المشهورة عن وقفته ) تفا إلى تف مع الملوك والرؤساء( ما قصد

منها وﻻ رمى إلى مسألة بروتو ول ةٕ ،وانما قصد ورمى إلى مسألة وطن ة تتعل
رامة شعب وضرورة عث ح اته الوطن ة و انه الوطني.

وهو لذلك  ،و ل مناضل س اسي عنيد  ،استهدف أكثر من مرة ولم ن شخصه
الهدف ٕوانما ما ان مثل و جسد.
ونحن أبناء فلسطين  ،وفي الثورة الفلسطين ة الذات ،الذين تعودنا الوفاء لكل

من حمل ار ة الجهاد والكفاح  ،ﻻ نستط ع اليوم سو اﻹقرار للرجل الذ قضى
فضل جهاده واجتهاده واﻻعتراف الدور التارخي الذ قام ه في عمل ة إح اء
الك ان الوطني الفلسطيني وتأس س منظمة التحرر الفلسطين ة.
وسي قى ﻷحمد الشقير في تارخنا الثور الصفحات التي ستحقها والتي
سطرها بيد ه و معاناته و نضاله.
فله  ،ولكل شهدائنا من ل جيل  ،تح ة التقدير واﻹجﻼل واﻻحترام.
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رحم ﷲ الشقير أول رئ س لمنظمة التحرر الفلسطين ة  ،وعزاؤنا أننا نحن
معشر الفلسطينيين ﻻ زلنا ـ في سبيل الوطن ـ نطلب الموت لتوهب لنا الح اة.

الشقير  ...و لمة رثاء*..
خالد محاديـن
ل س َث َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ ّم أسوأُ من لمة رثاء...
وفي زمن الغ السوء مثل زمننا ،حيث يخرج المرء من جلده داخل الوطن

و نفلت من جواز سفره خارج حدوده  ،ﻻ ون أمامنا سو أن نقول تلك الكلمة.
والشـ ـ ـ ـ ـ ــقير الذ حمل جراحه وآﻻمه  ،وحمل أحﻼمه وأمان ه ثم رحل،

واحــد من قليــل ظلوا تحــت جلودهم داخــل الوطن  ،وظلوا تحتهــا خــارج حــدوده،
ومن حقــه علينــا ،ومــا أقــل أن نعرف أو نتعرف على واجبنــا ،أن نقول ف ــه ولو

لمة وداع  ،وان ظل في أعماقنا عض وفاء ف لمة رثاء .فالشـ ــقير حمل أوجاع

* ال أر ،عمان.1980/3/1 ،
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هذه اﻷمة قبل أن حمل أوجاع شع ه ،وقاتل دفاعاً عن قضا اهـ ـ ـ ـ ـا قبل أن قاتل

دفاع ـ ـاً ع ـ ـن قضايـ ـاه  ،ولهذا تجيء خسارة اﻷمة أكبر بل أعم من خسارة شع ه

له.

ان الشقير عر ا في المنطل

والهدف والسلوك ،و ان عر ا في حزنه

وفرحه وآﻻمه وآماله  ،ولهذا لم تكن مجرد مصادفة موجعة أن يتوقف قل ه عن

الخفقان بينما ال ار ة الصهيون ة ترتفع فوق بيت عري في مصر العر ة ،واذ ر

اﻵن آخر لقاء لي معه في فندق ال حر اﻷب ض في طرابلس الغرب ،سألته تلك

الليلة عما إذا ان من المم ن أن يجيء يوم ترتفـع ف ه رايـة العدو فوق بلـد

عر ي  ،صمت لحظات انت في طول معاناته وقال :أرجو أﻻ أكون آنذاك ح اً.
وه ذا رحل الشقير يوم ارتفعت تلك ال ار ة ،وظل صوته في أعماقي :سوف
ظل الوطن العري يتساق شب اًر شب اًر إلى أن أتي جيل ﻻ وﻻء ف ه إﻻ لعرو ته

وﻻ انتماء له إﻻ ﻷمته.

زمننا.

و رحم ﷲ الشقير الذ عاش عر ا ورحل عر اً في زمن الغ السوء مثل

-336-

أحمد الشقير

*

ﻓؤاد مطر
منذ عدة أساب ع وأنا واحد من ثيرن سمعوا مرض الصدي

أحمد

الشقير  ،ندعو له العاف ة و أن يجتاز الظروف الصح ة الدق قة التي فاجأته.
وقبل أرعة أ ام بلغنا ن أ وفاته شا اً في الثان ة والس عين استمر حتى اللحظة

التي فاجأته فيها الظروف الصح ة الدق قة حلم فلسطين التي أعطاها أصفى

سنوات عمـره في الخمسينات والستينات ،وحتى عدما أص ح عيداً عن المناصب

الرسم ة غارقا في أوراقه قلب فيها و ختار ماذا يذ ر ٕوالى أ واقعة شير وهل
طرق اﻷسرار العر ة والدول ة وهي ثيرة ،وهو عرفها.

وقصة أحمد الشقير بدءاً من ع ا وانتهاء برئاسة منظمة التحرر الفلسطين ة

التي حتمت متغيرات النضال الفلسطيني أن يتوﻻها اسر عرفات عد الظروف
المرة الناشئة عن هزمة 1967م  ،هي قصة فلسطين التي يتزايد التﻼعب بها.
و حتار الواحد منا  ،نحن الذين عرفنا أحمد الشقير وتا عناه وحاورناه وناقشناه
* المستقبل ،بيروت.1980/3/1 ،
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في مجالس الشا الصيني الذ

عب أرجه في منزله في القاهرة  ،ماذا نتذ ر

من ﻼمه المتصل الظروف الس اس ة الراهنة في المنطقة العر ة ،ولكن تحليﻼته
في معظمها أصابت  ،ورؤ ته قبل خمس سنوات لما ستنتهي إل ه اﻷمور مستقبﻼ
انت إجماﻻ في محلها  ،وفي استمرار أتذ ر قوله لي مرة أن روجرز فشل ﻷنه
مس حي متدين وس حق

سنجر ما يرد ﻷنه يهود شاطر.

أل ست اللحظة ال الغة الم اررة التي عاشتها مصر يوم وفاة الشقير وتمثلت

بتسلم الرئ س السادات في قصر عابدين أوراق اعتماد السفير اﻹسرائيلي هي
عض الم اسب التي حققها ﻹسرائيل اليهود الشاطر سنجر؟.
عمان ول س في أ عاصمة أخر ،ونعي
و قى أن وفاة الشقير تمت في ّ
أبو عمار له ووصفه إ اه أنه ) طل من أ طال اﻷمة العر ة(  ،ش ﻼن ق ة
إنصاف للرجل الذ

قاد مسيرة العمل الفلسطيني بإخﻼص ضع سنوات تش ل

مرحلة وﻻدة الك ان الرسمي للثورة الفلسطين ة المستمرة حتى اليوم  ...وحتى

النصر.
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*

الشقير  :خطيب العرب ﻓي اﻷمم المتحدة
عبد الحميد عبد الغني

إذا ذ رت قض ة فلسطين ذ ر معها اسم أحمد الشقير الذ مضى إلى
رحمة ﷲ في هذا اﻷسبوع .
ان الشقير مثل مرحلة من مراحل القض ة الفلسطين ة ولم تكن مرحلة حل
القض ة ﻻ حﻼ عس را عد أن أثبت الجانب العري قصوره عن هذا ..وﻻ حﻼ
سلم ا ﻷن الجانب العري والجانب اﻹسرائيلي لم

ونا قد تهيئا لقبول هذا حتى

ولو ان حﻼ عادﻻ ..ولكنها انت مرحلة محاولة تعرف ال أر العام في العالم
الظلم الذ وقع على الشعب الفلسطيني.
وﻻ شك في أن هذه المحـاولة ) اﻹعﻼم ة( انت ضرورة في تلك المرحلة
اﻷولى ،ﻷنه ان التمهيد الﻼزم لكي يتحرك ال أر العام العالمي في يوم من اﻷ ام
ل ساند القض ة ول طالب حلها حﻼ سلم اً عادﻻً.
ورغم هذا فقد قام عدد قليل من الفلسطينيين المخلصين من أمثال موسى

العلمي وأحمد الشقير وأميل غور وعزت طنوس محاولة اقتحام اﻷسوار التي
* أخ ار اليوم ،القاهرة،

.1980/3/1
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أحاطت ال أر العام في أمر ا  ..وفي أ

م ان م ن أن تصل إل ه أصواتهم

ما في أيديهم مـن وسائل قليلة ضع فة ..وﻻشك في أنهم قد استطاعوا أن فعلوا
أكثر مما استطاعت أن تفعل خﻼل تلك الفترة الح ومات العر ة ما لديها من
وسائل وأموال.
وقبل أن تنشئ الجامعة العر ة أ ﱠ م تب لﻺعﻼم في الخارج وقبل أن

تنشـئ أ دولة عر ة م ت اً للدعا ة في أمر ا أو في أورو ا .قبل هذا سنوات
قامت ) الهيئة العر ة العل ا( التي ان يرأسها مفتي القدس فانشأت م تبها في
واشنطن رأسه موسى العلمي ثم أحمد الشقير .و هذا المجهود الفرد

أم ن

اﻻتصال عدد من رجال الكونجرس والصحافة،وأساتذة الجامعات ،ورؤساء
الكنائس.
ثم قامت اﻷمم المتحدة فصار أحمد الشقير هو خطيب القض ة الفلسطين ة

على منبرها ،ولم ن ستط ع أن قف على هذا المنبر إﻻ إذا ان ممثﻼ ﻹحد

الدول العر ة .فأسندت إل ه المملكة السعود ة مهمة تمثيلها في الجمع ة العامة
وقبل ذلك أسندت إل ه سورا مهمة تمثيلها في اﻷمم المتحدة ،وأمضى في هذه

المهمة سنوات عديدة ألقى خﻼلها عشرات وعشرات من الخطب المستف ضة في
س القض ة الفلسطين ة  ..وفي الدفاع عن القضا ا العر ة اﻷخر  ،ومنها قض ة
استقﻼل تونس والمغرب  ،وصار معروفا في اﻷمم المتحدة أنه خطيب العرب.
و ان عد خط ه بنفسه و ملؤها الب انات والوقائع أنه محام قدم ملفا امﻼً

إلى مح مة ال أر العام.
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و ان الشقير يخطب ثي ار وطو ﻼ في قض ة فلسطين ..وأذ ر مﻼحظة
قالها ذات مرة عندما سألته لماذا لم يخطب في إحد

الدورات ،ف ما ألقى من

خطب ،عن قض ة الجزائر و انت ثورة الجزائر حينذاك في عنفوانها ،فقال لي:
في اﻷمة العر ة اﻵن قضيتان  :قض ة ح ة هي قض ة الجزائر ،فأ خطاب لن
سبها شيئا ،وقض ة ميتة هي قض ة فلسطين ،فيجب أن أخطب و خطب غير

مئات المرات على أمل أن ننفث فيها شيئا من الح اة.
واقتنع الشقير

عد هذا أن الخطا ة والدعا ة ﻻ تكفي ،ما أقتنع أن أسوأ

ما أصيب ه الشعب الفلسطيني هو أنه ترك زمامه في يد الدول العر ة ،ففرضت
عل ه وصايتها  ،وأخذت تتاجر القض ة الفلسطين ة.
وقال ﻻبد أن قف الشعب الفلسطيني على قدم ه أوﻻ وقبل ل شيء ..وان
ينتزع القض ة من أيد
المح

الح ومات العر ة التي تتاجر بها.وأقدم وس

الظﻼم

قض ة بﻼده فأنشأ ) منظمة التحرر الفلسطين ة( و ان هذا في سنة

1964م  ،و عدها بثﻼث سنوات جاءت الهزمة الكبر  ،والصدمة الهائلة التي

هزت الشقير هزة عن فة فاعتزل العمل الس اسي  ،وقرر أن يترك القض ة لجيل
ّ
آخر من الفلسطينيين.
وعاش الشقير في مصر معظم هذا الوقت .عاش في مصر التي عاش فيها
جده اﻷكبر الشيخ محمد شقير الذ جاء من الحجاز ،واستوطن الشرق ة،
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ثم ذهب منها جند ا في ج ش إبراه م اشا إلى الشام ،وأقام هناك في ع ا.
حيث صار أحمد الشقير أحد

ار محاميها ،إلى أن استولت عل ه القض ة

الفلسطين ة فوهبها ل ح اته إلى أن مضى إلى رحمة ﷲ.
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أبو مازن..
رثاء القلب إلى أحمد الشقير

*

ناصر الدين النشاشيبي
ما عرفت خطي ًا ستمد من مرادفات اللغة وتعابيرالب ان وفصاحة اﻷسلوب
قـوة وعزمة أحمد الشقير  .انت العر ة ملك لسانه وطوع جنانه  ،يخطب
بروحه و تدف

أحاس سه وأعصا ه  ،طيل دونما إسفاف و عيد دونما ملل  ،حتى

إذا شعر أنه أعطى للموضوع حقه وللساعة التزاماتها وللمستمعين واجبهم عاد
إلى رس ه وفي نفسه شيء من الحنين لكي عود و بدأ الخطا ة من جديد...
وجديته أ عد من مجرد الحدود الجغراف ة
و قض ة بلده  ،ان الشقير بروحه
ّ
التي ولد وانتسب إليها  ،فقد رحل من ع ا إلى القدس ثم رحل من القدس إلى
* اﻷ ن اء ،الكو ت،

1980/2/29م.
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دمش ثم غادر دمش إلى القاهرة ثم هجر القاهرة إلى السعود ة ثم تنقل بين
أمر ا والمشرق العري  ،تارة هو ذلك الدبلوماسي السور المساعد ﻷمين الجامعة

العر ة  ،وطو اًر هـو ذلك الممثل السعود

في اﻷمم المتحدة  ،ومرات هو القائد

الفلسطيني ينظم المقاومة و حشد اﻹم ان ات.وفي ل مرحلة ان الهدف هو
فلسطين و انت تلك المراحل مجرد محطات وقف عندها أبو مازن لكي طل منها
على قضيته ووطنه وشع ه .و ما أن القض ة نفسها قد عاشت ملته ة متأججة
ثائرة ف ذلك الشقير عاش معها ملته اً متأججاً متفج اًر .ومن م اررة مشاعره تجاه
قضيته عاش يتنفس الم اررة و ح اها  ،و سبب الطا ع المتأجج لتلك القض ة اختلف

مع جم ع الذين عمل معهم .فقد اختلف مع السورين والسعوديين والمصرين
وحتى لم يوفر على نفسه اختﻼفا مع عض إخوانه من الفلسطينيين انطﻼقا من

شعوره أن القض ة قضيته،وأن صفاء ح ه لها أو اندماجه فيها عط ه الح لكي
ضحي الصداقات في سبيل الم اد ٕ ،وان الخدمة العامة ﻻ تسمح للمشاعر

الخاصة التدخل ،وأن اﻻجتهاد في معرض خدمة هذه القض ة حرام وأن التطرف
في اﻻلتزام بها واجب مفروض  ،وأن العمر القصير للمرء الواحد ﻻ
منحه فد ة وح اُ وثمناً وعرون وﻻء!.

رأيت أحمد الشقير يدلي شهادته أمام لجنة التحقي

فـي لكي

اﻷن لو أمر ة في

أوائل عام  1946اسم الم تب العري وسمعت رئ س اللجنة البرطاني السير

جون فلنجتون سأله عصب ة ظاهرة )أﻻ تعتقد أن دخول قوات الحلفاء إلى المشرق
العري في الحـرب العالم ة اﻷولى انت عمل ة تحرر للعرب؟( وس ت الشقير

لم يجب ،وعاد رئ س اللجنة رر السؤال ولكن أحمد الشقير لم يجب ،وعندما
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أطل

اﻹنجليز سؤاله للمرة الثالثة ارتفع صوت أحمد الشقير للرد قائﻼ في

عصب ة ثائرة ) :ان دخولكم لبﻼدنا سب اً في تجزئتها وهدمها وتخربها وتقس مها

ﻻ لتحررها وﻻ لخدمة شعبها!(.

وعندما سأله العضو اﻵخر في اللجنة :يف صف وجود قوات الحلفاء في

المشرق العري خﻼل الحرب العالم ة الثان ة لحما ة العرب ضد النازة  ،أجابهم:

)قواتكم لم تأت لحمايتنا ٕوانما جاءت لحما ة اليهود وحما ة طرق مواصﻼتكم إلى
الهند !(.
ورأيت أحمد الشقير

يخطب في اﻷمم المتحدة بنيو ورك وسمعته شير إلى

غولدا مائير التي انت تحتل مقعد إسرائيل في الجمع ة العموم ة و سخر منها
قائﻼ ) :هذه السيدة التي ولدت في روس ا وتزوجت في أمر ا وعاشت في بولون ا
ثم استقرت في بلد
و يف و أ

ح

قد جاءت إل م من تل أبيب لكي تفسر لكم اﻵن لماذا

حتل الغرب أرض صاحب الح  ،و يف و أ

ح

طرد

اليهود العرب من بﻼدهم .قولوا لهذه السيدة أن تعود إلى أمر ا أو بولون ا أو
روس ا حيث ع ش أهلها وأن تترك أهلي عودون إلى بلدهم أح ار ًار(.

وأنظر إلى وجه غولدا مائير فأر الحمرة المجمدة الجامدة تمﻸ مﻼمحها ثم
ما تلبث أن تمد يدها إلى عل ة السجائر وتأخذ منها سيجارة تمشي بها إلى
خارج القاعة لكي تشعلها عيدا عن ﻼم أحمد الشقير وعن ضراته !
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لقد عرفه جم ع مندو ي الدول لد

اﻷمم المتحدة وأحبوه ،وقال لي مداع اً

عندمـا التقينا في بيروت عام  1954عد عودته من حضور إحد

دورات الجمع ة

العموم ة) .لقد ألقيت خطبتي ذات مرة فالتف مندو و الدول حولي يهنئوني ،انت
خط ة عامرة ملته ة

ق ة خطبي في الجمع ة العموم ة ،و ان بين الوفود التي

التفت ح ـولي المسـيو ف شنسـ ي مندوب السوفييت الـذ

اشتهر ببﻼغته وسحره

وقدرته علـى الخطا ة ،وقال أحـد السفـراء العـرب للسيد ف شنس ي وهو شير نحو :
هذا أحمد الشقير ا سيد هو النس ة إلينا "ف شنس ي العرب" وأجابهم ف شنس ي

السوفييتي ضاح ا " ولماذا ﻻ تقولون أن ف شنس ي هو شقير الروس؟" .ولكن
مواهب أحمد الشقير المتعددة الجوانب الصارخة الط اع انت محسو ة عل ه

أ ضا ،ان ذ اؤه محسوب عل ه ما انت قدرته الخطاب ة ومواقفه القوم ة
و فاءاته العلم ة محسو ة عل ه ،ومن هنا ثر حساده ومن هنا تضاعفت
خصوماته ،ومن هنا اختلف الناس في الح م عل ه،هل هو رجل دولة أم هو مجرد

س اسي؟ هل هو زع م؟ هل هو دبلوماسي اﻷزمات أم صاحبها أم الرجل الذ

ير ب موجاتها ،فقد اختلف الشقير مع المعتدلين من العرب ما اختلف مع

المتطرفين منهم ،وهجر القاهرة ما سب له وهجر دمش والراض ،وﻻ عرف
العرب فلسطين ا أحبهم وهاجمهم ،وعرفهم واتهمهم  ،وزاملهم في اﻻجتماعات
وقسى عليهم خارجها  ،ما فعل أحمد الشقير مع زعماء العرب ،ان فردا إذا
أحب وفردا إذا غضب أو ضرب!....
لقد نشأ الشقير في بيت عز ونسب وحسب و ان والده الشيخ أسعد هو رجل
اﻷدب والعلم والحجة والكفاءات ،ول س س اًر أن اختلف اﻻبن مع أب ه في اجتهاد
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ل منهم ونظرته إلى قض ة بلده ،و ان أحمد صاحب دن ا خاصة ه فهو استقﻼلي
النزعة مع عوني عبد الهاد  ,وهو متطرف الهو مع الحاج أمين ,وهو دبلوماسي
المواقف مع راغب ك ,وهو مؤ د للعمل الس اسي المنطقي الهاد

الموزون مع

موسى العلمي ،لهم إخوته لهم خﻼنه لهم زمﻼؤه و لهم اختلف معهم ،فقد
اعتاد الطير أن س ح في الفضاء لوحده ما أعتاد النسر أن حل

الشاه

في العلو

مفرده  ،ه ذا ولد وه ذا عاش وه ذا مات!.

قال لي في لندن في الصيف الماضي و ان قد جاء إليها ليراف زوجته في
عﻼجها على يد اﻷط اء:
 -لقد أص حت ح اتي في القاهرة ﻻ تطاق ،لقد قررت أن أترك القاهرة وأن

أسافر إلى تونس ،إن حالة لبنان ﻻ تسمح لي أن أذهب إلى ) فون( وأن أﻻزم

بيتي الص في بجوار سوق الغرب .تونس عظ مة ا أخي وقائدها صد قي منذ أ ام
تشرده في فلسطين وسأ قى هناك حتى قضي ﷲ أم اًر ان مفعوﻻ....

و ان أبو مازن حدثني وخيو الدمع ترتسم فوق عين ه ،ان متشائما حزناً

قانطاً يتحدث عن ذ راته مسحة اﻷلم و تحدث عن مستقبله برعشة الخوف
و تحدث عن ح اته بن ض الض اع.

وقلت له ذات يوم أسأله -:هل حقا ا أخي أحمد أنك قلت في أوائل حز ران

من عام  1967أنك ترد أن تقذف اليهود إلى ال حر وأن سمك ال حر اﻷب ض
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ينتظر فارغ الصبر لكي تدق ساعة الحرب ف ش ع السمك و أكل ما شتهي من
جثث اليهود؟.
وع س أبو مازن في ش ه غضب وقال لي:
) شهد ﷲ إنها ذ ة من أكاذيب إسرائيل وأنا أتحد أ شخص أو دولةأو إذاعة أو صح فة قادرة أن تثبت لي مثل هذه السخف صوتي أو على لساني(.
ثم استطرد أحمد قول لي:
 الصهيون ة ا صد قي تع ش على بث أسطورة س اس ة ونفس ة معينةتصورها أنها هي وحدها الضح ة المهددة الفناء على يد المتطرفين العرب  ،هذه
اﻷسطورة تضمن لليهود تدف المال العالمي على خزائن إسرائيل واستم ار اًر للحما ة

اﻷمر ة لس اسة إسرائيل ،ولست غب اً لكي أطل مثل هذا القول ولكن اليهود
ماهرون في فنون الدعا ة واختﻼق اﻷقاو ل ،لقد وضعوا مثل هذا الكﻼم على
لساني ونشروه في العالم بينما أنا منه براء ،حاولت أن انفي فلم ستمع لي أحد ،
أصدرت ب اناتي المتعددة فلم ينشرها أحد ،وقد زاد في ألمي وحسرتي أن معظم
أهلي ٕواخواني من العرب قد صدقوا مثل هذا ال اطل وراحوا عاتبونني عل ه و أنه

حق قة قائمة ثابتة!...

ورو لي أبو مازن قصة آخر لقاء له مع القدس في صب حة يوم الخامس

عمان و يف سمع ن أ
من حز ران في عام 1967م و يف استقل الس ارة إلى ّ
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عمان ثم رحلته إلى دمش وعودته إلى
العدوان من راديو الس ارة وماذا فعل في ّ
بيروت  ،وأنهى ﻼمه لي قائﻼ في حزن عمي :
 -إني أحس أنني لن أر القدس مرة أخر

ا أخي .إني أحس أن العدو

اغتصبها ولن عيدها وستمضي عدة سنوات طوال قبل أن عرف العرب والمسلمون
ق مة القدس و عدوا أنفسهم عس را ونفس ا وس اس اً ﻻستخﻼصها ،ومن اﻵن إلى

أن تتحق المعجزة سنع ش نحن وأمثالنا في ض اع ومقت وتفتت وألم دفين!
لقد عرف أحمد الشقير

ح اة السجون والمعتقﻼت على يد اﻷتراك

واﻹن ليزوالفرنسيين و قدر ما ان عتز صفحات تشرده واعتقاله ان ضحك من
تلك الصفحات وعليها و ه أز من الذين اعتقلوه وسجنوه  ،و رو طرائف عن ح اة

السجن وح اة المعتقل مع رفقائه من أمثال عبد الحميد شومان ورشيد الحاج إبراه م
وعوني عبد الهاد وسل م عبد الرحمن وواصف مال ونبيل العظمة .ان موسوعة

في سرد الطرائف واﻷحاديث واﻷقاو ل عن مختلف رجاﻻت فلسطين في مختلف

مدنها  ،ما ان حجة في است عاب الجوانب القضائ ة والحقوق ة لقض ة بلده،
ومن هنا ما أكثر ما انت تختل

في جوانب عمله خيو ح اته الخاصة مع

خيو ح اته العامة!
فالفلسطيني عنده بر ء وشرف وأمين وضح ة من ضحا ا برطان ا
والصهيون ة إلى أن يثبت الع س  ،والفلسطيني على ح إلى أن يثبت الع س ،
والفلسطيني ﻻ يخالف قانوناً وﻻ عاد إنسانا وﻻ عتد على أحد إلى أن يثبت

الع س،

في الفلسطيني شرفا في نظر أحمد الشقير أنه فلسطيني ،و في
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الفلسطيني عذا ا عنده أنه فلسطيني ،و ان قول دائما أن الفلسطيني سيدخل جنة
عقابين ،وقد فى الفلسطيني
حسابين وﻻ عاقب
ره بﻼ حساب ﻷن ﷲ ﻻ حاسب
ْ
ْ
ما قاساه وما عاناه من شقاء في ح اته المضن ة الشق ة الطو لة.

وقد أحس الشقير منذ شهور بخطورة مرضه فقرر أن يترك تونس و أتي
عمان لكي ستسلم للعﻼج  ،فإذا حمى القدر انت وفاته في أقرب قعة إلى
إلى ّ
أرض بلده و ان قبره عند موقع الصحابي أبي عبيدة في غور اﻷردن حيث قبور
الصحا ة والشهداء وأ طال العرب لتحرر فلسطين.
و ان في اﻷ ام اﻷخيرة من عمره أسير الشعور الحزن  ،ان وجهه يتجهم

و تصبب العرق من عين ه و ي اء حا ار عندما يتبين من خﻼل قسوة المرض

مﻼمح الزائر العزز الذ

قف أمامه ،ه ذا رأيته في فراش مرضه اﻷخير وه ذا

حدثني أ ضا عنه معظم أصدقائه الذين زاروه في أ امه اﻷخيرة في مستشفاه مدينة

عمان ،ان يوصي ولده أن ينفذ وصيته وان يجعل قبره مﻼزما لقبر أبي عبيدة
ّ
الصحابي الجليل.
لقد ان شعر رغم صفاء وطنيته وطول جهاده أن أهل فلسطين لم عطوا

بلدهم ل ما ستحقه البلد من تضح ات ودماء  ،و ان شهد على ذلك صور
المﻼحم العر ة الخالدة والقصائد العر ة القد مة واﻷحاديث العر ة الفردة  ،و ان
عي ل صفحة من صفحات التارخ الحديث  ،و ان حف القرآن عن ظهر قلب

 ،و حف إلى جانب ذلك المئات من اﻷحاديث النبو ة وأقوال الخلفاء والصحا ة،
و ان صر أن يجعل ﻼمه ممزوجا اللغة الفصحى وأن يؤ د روايته ب أر قد م
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قر اﻹنجليزة
أو أر حديث مشهور أو نظرة أجنب ة ،فقد ان ق أر العر ة ما ا
وتشهد م تبته الكبيرة والتي تضم آﻻف المجلدات في القاهرة وفي لبنان على
صدق هذا القول...
لقد تب أحمد الشقير عدة مؤلفات لم يرض عضها إﻻ أحمد الشقير
نفسه! فقد انت صراحته أكبر من أن تتحملها المواقف و انت ثقته بنفسه تحمل
أح انا طا ع اﻻستهانة غيره و ان أسلو ه قاس ا وهجماته حارة ونقده مر ًار وعتا ه

صارخاً ،ولكن الذين عارضوه وقاوموه وانتقدوه ووجهوا له النقد واللوم والتقرع،
حتى هؤﻻء ،ﻻ ين رون على أحمد الشقير صدق وطنيته وصادق جهاده.

لقد عمل ثي اًر لقد تكلم ثي اًر و تب ثي اًر وخطب ثي اًر ،لذلك فقد ان عدد
خصومه بين العرب عدد خصومه بين اﻷعداء ،ولكنه لم أ ه ولم ضعف ولم
س ت ولم يهادن ولم ساوم ولم ير ع ،فقد قي الطود ،الهرم  ،شعره اﻷسود

الكثيف الذ

تحول ف ما عد إلى تلة ب ضاء ،ووجهه اﻷسمر الملفوح شمس

الشاطئ الفلسطيني الحبيب،ومشيته الشامخة ،ووقفته المملوءة العز  ،ل ذلك
يجعلنا اليوم نحزن لوفاة رجل أحب فلسطين ما لم حبها أحد و اها ما لم ي ها

أحد ،حتى أص ح جزء اً منها وأص حت هي جزءاً منه.
ثم جاء دورنا اليوم لكي ن ه قائلين له من عيد:
أ ا مازن! قسماً من عبدت ومن جاورت ومن أحببت لن تلين قناتنا حتى

تعود إلينا ع ا!
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أ ا مازن...
الشعرة الرف عة الخف ة بين الوطن ة المطلقة المتطرفة و ين الجنون الع قر
هي التي جعلت عض الناس ظلموك  ،ولكن الهزمة أو الن ة وحدها هي التي

جعلت الناس ي حثون عن ش فداء شخصك ،ﻻ تكترث! فقد يختلفون معك في

ل شيء  ،ولكن ﻻ خﻼف معك وﻻ عل ك ،على أنك نت الوطني الشرف و نت
الطيب و نت العاطفي ،و نت الحبيب اﻷبي النقي الرضي!
أ ا مازن.
حتى جمال عبد الناصر في ساعة من ساعات ضعفه و أسه قال لنا ولك
نحن الذين رافقنا عض خطوات ثورته في مصر.
ـ ل س عند أ برنامج لكي أستعيد لكم فلسطين!
وسمعناك آذاننا تقول له منزله في منش ة ال ر في القاهرة:
 س ادة الرئ س لم نعد نخاف من انعدام البرنامج ﻹنقاذ ما ضاع قدرما أص حنا نخشى وجود البرنامج لض اع ما ت قى في أيدينا.
ثم أنهيت ﻼمك قائﻼ:
 أتر وا الموضوع لنا ا س ادة الرئ س فنحن أعلم الطرخﻼصنا!
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إلى

ثم مضى الرئ س...ومضيت أنت عده..و قينا نحن من عده ومن عدك
ن حث عن برنامج الخﻼص المطلوب فﻼ نجده!
أ ا مازن...
ضاعت اﻷرض وضاع البرنامج ،لقد رحمك ﷲ فلم تشهد سفير إسرائيل قدم
أوراقه ﻷنور السادات بجوار منزلك على شاطئ النيل في ص اح يوم وفاتك.
رحمنا ﷲ جم عا ا أ ا مازن.
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أر عون عاماً من الجهاد

*

شفي الحوت
رفضت السلطات الصهيون ة السماح ﻵل الشقير بدفن عميدهم المرحوم

اﻷستاذ أحمد الشقير في مدينة ع ا في فلسطين .هذا ما ورد في اﻷخ ار
الصحاف ة  ،ولكني أشك في الخبرٕ .وان صح فﻼ بد عندئذ من تفسيره وتوض حه
ٕوازاحة ل س بير عنه.
لقد عرفت الشقير عن قرب وتعاونت معه مدة أرع سنوات .واعتقد أني

مؤهل لنفي الخبر أو لتفسيره ف ما لو ان صح حاً .إن أ ا مازن  ،ذلك الفارس
العري  ،والمناضل الس اسي  ،والخطيب المفوه  ،الذ قضى أرعين عاماُ في

الجهاد دفاعاً عن فلسطين وقضا ا العرب  ،ﻻ م ن وﻻ حال من اﻷحوال أن
يوصي استئذان سلطات الصهاينة لتسمح بدفن جثمانه في ع ا التي لم عش

ليدخلها ح اًر طل قاً وسيداً فوق ترابهإ .وان ان قد فعل ف ون بذلك قد أطل  ،وهو
على فراش الموت  ،آخر سهم من نانته قصد إحراج العدو وفضحه و شف
* الوطن العر ي ،بيروت.1980/2/29 ،
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مد عنصرته وغطرسته  ،ولذلك و ما ورد في ق ة الخبر ،ان طب ع اً أن يختار

أول رئ س لمنظمة التحرر مقبرة الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح في غور

اﻷردن لتكون مثواه اﻷخير أسوة القادة اﻷبرار ممن استشهدوا عيداً عن د ارهم
ومنازلهم.

و عد ......
مثل أ

علم من أعﻼم النضال العري ينقسم ال أر حول شخص بير

مثل أحمد الشقير  ،ولكن مهما ان ال أر ف ه  ،ي قى أحمد الشقير ار ة قوم ة
عر ة ومناضـﻼً فلسطين ا بي اًر عود له الفضل اﻷكبر في تأس س منظمة التحرر

الفلسطين ة ورد الروح إلى الك ان الوطني الفلسطيني عد أن ادت المؤامرة أن
تدمره نهائ ا وتحول دون ان عاثه إلى اﻷبد.

ان رم از للعنفوان الفلسطيني يرفض لمن مثله أن ون أقل رت ة أو أدنى
منزلة من أ عري آخر.ومن هنا توهم ال عض خطأ أنه ان غالي في مطال ه
) البروتو ول ة( علما أن الرجل ان ـ وهذا للح ـ طلب ذلك لشع ه ول س

لنفسه.
و) ﻻءات ( الخرطوم من صنعه  ،ولوﻻ صﻼبته وجرأته  ،لما انت هذه
الﻼءات التي أثبتت اﻷ ام م انت ضرورة وﻻ س ما عد خروج السادات عليها
وخروجه من أمته العر ة وخطها القومي اﻻستراتيجي.
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ٕوانصافا للرجل ين غي لنا أن نتذ ر أنه قاد السفينة في وقت عصيب وأ ام

حرجـة .ولم

ن بين يد ه من سﻼح إﻻ سﻼح الكلمة التي انت تلين بين يد ه

العجينة فتتحول إلى رصاص وصوارخ  ،و أن وراء من قولها ألف تي ة
و تي ة.
ما وصفوه هو اﻵخر بين المخضرمين من قادة فلسطين .ان سند انة وافرة
الظﻼل وزتونة م ار ة .و فقدانه شعر الفلسطيني اليوم و أنه فقد قطعة من
فلسطين يوم قضى الرجل.
و ضي المقام ما م ن أن قال عن الرجل فمن انت نشأته وسيرته أحمد

الشقير  ،ون جيﻼ أسره  ،شاءت أقداره أن ح ا في حق ة تارخ ة من ح اتنا
حفلت الكثير من اﻵﻻم واﻵمال.
ولعل عزاءه قبل أن سلم الروح أنه عاش لير جحافل من المقاتلين
الفلسطينيين ،وهو الذ يوم أسس المنظمة  ،لم ن ليجد مرافقا مسلحا حوله.
رحم ﷲ أ ا مازن يوم توفي  ،و وم ننقل رفاته إلى ع ا الحبي ة.
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*

واحد من صقور ﻓلسطين
ﻓهد الر ماو
ا شقير بدنا سﻼح......

و هدر الصوت ،يجلجل ،ليـس حل ة مـن الكلمات ،بل ش ـﻼﻻ مـن العزم،
طوفاناً من التصم م ..التحرر همنا ومهمتنا تحرر امل التراب الفلسطيني ل س

إﻻ.

أيها الرجال :استعدوا لقد بدأت تحت ب ارق ج ش التحرر المسيرة نحو
فلسطين ،و نفعل الرجال ،تتحول اﻷعصاب إلى ش ة من اﻷسﻼك الفوﻻذ ة وتنفر
* الدستور،عمان.1980/2/28 ،
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العروق و ستقر الدم دورته وثورته .ص ح الموت أمن ة تحتل أكبر مساحة من
أعماق الرجال.
ا شقير بدنا سﻼح..
الجماهير تطالب الحاح  ،والشقير من على منبره عد التسل ح  ،عد
الحرب  ،عد استعادة الوطن السليب سنقاتل ،سنقاتل.
طل تعبئة معنو ة  ،أم طل حرب  ،ذلك الشقير ؟ ل س التصنيف مهما
 ،المهم أن الرجل سيد اﻷفئدة  ،يزرعها تصم ما  ،ملؤها أمﻼ الغد  ،التحرر ،
العودة.
ا شقير بدنا سﻼح..
الجماهير تلح ،بل تلهف في الرجاء ،وهو يبتسم ،لقد وصل إلى غايته  ،إنه
أسعد الناس بهذا الطلب  ،بل إنه أكثر الفلسطينين عشقا للسﻼح وانفعاﻻ بنشوة
ال ارود.
و أتي السﻼح وتبدأ مسيرة التحرر والموت  ،ولكن و ل للشجاع من الظروف
الج انة  ،و ل للرجال من الزمن الرد ء !
و موت الشقير  ،يهو صقر من صقور فلسطين  ،إ

وﷲ  ،لقد عاش

الشقير ومات صق اًر ﻻ قل صﻼ ة عن أشد صقور إسرائيل تطرفاً .مات الشقير

منف ا بينما خصمه ونديده ب غن صول في فلسطين و جول في مصر.
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مات الشقير في نفس اليوم ،بل نفس الساعة التي قدم فيها سفي ار مصر
ٕواسرائيل أوراق اعتمادهما ،ا َللمصادفة ،بل ا َلع قرة الصدفة! إنه اﻹلهام حتى
لحظة الموت ،الموت الذ يوحدنا بينما تفرقنا الح اة.
عاش الشقير ومات وعلى لسانه شعار )سيرجعون إلى ال حر( ما نس ه
لحظة وﻻ تر ه يوما .ولكنا دنا نتب أر من شعار الشقير

ي نبدو أمام العالم

)متحضرن( غير أني أشهد روحك ا أ ا مازن أنني نت وسأظل من أنصار
شعارك ،فليذهب الماك اج الس اسي إلى الجح م ،وسحقا للس اسـة ،ما تعني من

مناورات وحـوارات ،إذا انت بديﻼً للحقائ التارخ ة أو القضا ا المبدئ ة.
سحقا لفلسطيني أو عري يرضى أن

ون نصي ه في فلسطين أقل من

فلسطين لها ،فالوطن الحق قة ﻻ يتج أز ،وسحقا لعري يرضى أن ون إخﻼصه

لفلسطين أقل من جشع الصهاينة ،فلماذا ون إخﻼصنا لحقنا أقل من إخﻼصهم

ل اطلهم؟ ولماذا ون تصم منا على الموت في سبيلها أقل من تصم مهم؟.

ا أ ا مازن  ،لن تنام قرر العين  ،ففلسطين فوق قمة مأساتها تعاني جور

العدو وظلم الشقي  ،وشعار ) :سيرجعون إلى ال حر( عائد إلى الوجود ما أنت

صائر إلى الخلود  ،ذلك منط

التارخ .إذ ﻻ خ ار لنا أو ﻷعدائنا ،فإما أن

نرميهم في ال حر ٕواما أن يلقون بنا في ف افي الت ه والذل والعبود ة ،ﻻ خ ار لنا
أو لهم ،فإما أن تنتصر حر ة القوم ة العر ة وصقور فلسطين في طل عتها ٕواما

أن تواصل حر ة المد الصهيوني انتصارها ،ﻻ خ ار ! ﻻ خ ار!
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ذ ر ات مع أحمد الشقير

*

د.محمد ﻓاضل الجمالي
) ﷲ أكبر ! ﷲ أكبر! ﷲ أكبر!(
لقد حملت إلينا أمواج اﻷثير الن أ المفجع  ،ن أ انتقال اﻷستاذ أحمد الشقير
إلى رحمة ﷲ تعالى  ،ولما انت ترطني الفقيد صﻼت أخوة وزمالة منذ بدا ة

العشرنات من هذا القرن  ،يدفعني الواجب ﻷن أسجل عض ذ راتي عـن هــذا
المجاهــد العــري الثائر الذ فقــدنا  ،وذلك بإيجاز لي:
ان تﻼقينا للمرة اﻷولى في أوائل العشرنات من هذا القرن في الجامعة
اﻷمر ة في بيروت  ،و انت الجامعة اﻷمر ة آنذاك ملتقى للطﻼب من أبناء
* الص اح ،تونس،

.1980/2/28
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المشرق العري الذ

ترزح بﻼدهم تحت الحما ة أو اﻻنتداب البرطاني أو

الفرنسي .فتكونت ف ما بينهم صﻼت أخوة على أسس العقيدة القوم ة و ان حماس
الش اب القومي يدفعهم في المناس ات الوطن ة إلى تنظ م المظاهرات ضد اﻻنتداب
الفرنسي ،و ان أحمد الشقير في مقدمة المتظاهرن والخط اء المفوهين في مثل
هذه المناس ات.
وفي مناس ة ذ ر الشهداء قامت مظاهرة طﻼب ة في بيروت ألقت السلطة

الفرنس ة على إثرها الق ض على عدد من الطﻼب من جملتهم السيد أحمد الشقير
)من فلسطين( والسيد يوسف الكيﻼني )من العراق( وأخرجتهم من لبنان.
لم أر الشقير

عد ذلك الحادث إلى نها ة الحرب العالم ة الثان ة حين بدأ

يتعاون مع اﻷستاذ موسى العلمي في إدارة م اتب الدعا ة لفلسطين في إنجلت ار
والوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ،و انت الح ومة العراق ة آنذاك هي الممول الرئ سي
لهذه الم اتب.
و عد أن وقعت ن ة فلسطين قرار التقس م الغاشم جاء الشقير إلى اﻷمم
المتحدة عضوا في الوفد السور  ،الذ

التعاون الجد

ان يرأسه اﻷستاذ فارس الخور  ،و دأ

ف ما بيننا آنذاك في الدفاع عن القض ة الفلسطين ة وم افحة

اﻻستعمار في ل المجاﻻت وﻻ س ما العمل في سبيل تحرر الشمال اﻹفرقي،
نت رئ سا للوفد العراقي و ان الشقير العضد اﻷ من لﻸستاذ فارس الخور
رئ س الوفد السور .
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ان الشقير خطي اً مفوهاً ومناضﻼً عن فاً ﻻ تأخذه في الح لومة ﻻئم ،

ولما أر التحيز السافر إلى جانب إسرائيل لم يتورع في مهاجمة الس اسة اﻷمر ة
أعنف الخطب.
في سنة  1950نت أمثل العراق في مجلس الوصا ة المنعقد في جنيف،
ولما ان المجلس ينظر في موضوع تدو ل القدس حضر الشقير مراق اً في
المجلس عن سورة  ،ف انت بيننا صﻼت أخوة وتعاون وث قتين في اجتماعات
ذلك المجلس والتي دامت عدة شهور  ،و ان همنا اﻷول آنذاك دحر إسرائيل

وحرمانها من الس طرة على القدس وقد نجحنا في اتخاذ ق اررات لم تطب ف ما عد.
وفي أوائل الخمسينات أقرت اللجنة الس اس ة لﻸمم المتحدة مشروعاً قضي
فتح المفاوضات بين العرب ٕواسرائيل ،ولما نا نعتبر آنذاك أن ل اعتراف

بإسرائيل أو تفاوض معها مثا ة خ انة قوم ة ،اقترحت في الجمعـ ة العامـة إعادة

فتح اب المناقشـة في القرار الذ اتخذته اللجنـة الس اس ة ،ومن حسن الصدف
أن جردة )النيو ورك تا مز( ظهرت ذلك الص اح حاملة تصرحا لـ بن غورون

يرفض ف ه رفضاً اتاً عودة الفلسطينيين النازحين إلى د ارهم ما يرفض رفضاً
اتا إعادة أ جزء من اﻷراضي التي تحتلها إسرائيل إلى س انها العرب ما أنه
يرفض رفضاً اتا التخلي عن الجزء الذ تحتله إسرائيل من القدس.
إن هذا التصرح أعطانا سﻼحا منطق اً ،توجهت إلى المنصة وتساءلت لماذا
التفاوض مع إسرائيل؟ مع من نتفاوض وعلى أ اﻷسس؟ فهذه الب انات التي
أدلى بها بن غورون أغلقت ل اب للتفاوض.
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عد لمتي توجه الشقير إلى المنصة فوجه ضرات موجعة للعدو
اﻹسرائيلي وأهدافه اﻻستعمارة  ،و عد انتهاء المناقشة نقضت الجمع ة العموم ة
قرار اللجنة الس اس ة الداعي للتفاوض !
قينا أنا وأحمد متعاونين في معالجة القضا ا العر ة والدفاع عنها ،وفي
مقارعة العدوان اﻹسرائيلي في منظمة اﻷمم المتحدة ،ثم التقينا في المؤتمر
اﻷسيو اﻹفرقي المنعقد في اندونغ سنة  1955حيث نت أرأس الوفد العراقي
و ان الشقير عضوا في الوفد السور الذ

ان يرأسه المرحوم خالد العظم.

انت الوفود العر ة تجتمع في منزل المغفور له جمال عبد الناصر في
اندونغ ،فقررت الوفود المجتمعة أن أقوم أنا )العراق( ـ واحمد الشقير )سورة( ـ

وشارل مالك )لبنان( ،وانضم إلينا اﻷستاذ عبد الخال حسونة اﻷمين العام للجامعة
العر ة ،بوضع ص غة قرار عرض على مؤتمر اندونغ حول القض ة الفلسطين ة
 ،فقمنا المهمة متفقين.
ولكن حدث في اندونغ خﻼف جوهر بين الوفود حول موقف المؤتمر من

المعس ر الشيوعي ،فقد انت أغلب ة الوفود ومن ضمنها العراق تناهض المعس ر
الشيوعي آنذاك ،أما الوفد السور فقد ان منفتحاً على المعس ر الشيوعي

والشقير

ان عضواً عامﻼ في الوفد السور .

جر حوار جد
أن أسعى جهد

بيني و ين أحمد فاتفقنا على أﻻ نختلف  ،اتفقنا على

لكسب ما م ن س ه التعاون مع المعس ر الغري  ،وهو
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سعى لكسب ما م ن س ه من المعس ر الشرقي  ،ان اتفاقا أخو ا بيننا على
تفاهم تام.
إن تف ير آنذاك ان مبن اً على معادلة س طة  :التعاون مع الغرب ن ب

العرب

في فلسطين ،و التعاون مـع الشرق ين ب العرب في فلسطين و أنفسهم ،ن ة
العرب في فلسطين ﻻ شك في أنها وقت ة وﻻ م ن أن تدوم ،أما ن بتهم أنفسهم

فتلك الطامة الكبر ! فمن ينقذ فلسطين إذا مسخت القوم ة العر ة ود ست
المعتقدات اﻹسﻼم ة؟ على ل قينا أنا وأحمد أخو ن لم ت اعد بيننا اﻻجتهادات
الس اس ة.
ولما حصـ ـ ــل خﻼف بين مصـ ـ ــر والعراق في عهد الرئ س الراحل جمال عبد
الناصر ان الشقير متعاوناً معه و نت أنا أمثل الس اسة العراق ة آنذاك.
ل ـ ــم أر الش ـ ــقير ع ـ ــد ق ـ ــام الث ـ ــورة العراق ـ ــة والح ـ ــم عل ـ ــي اﻹع ـ ــدام سـ ـ ــنة
 1958وقض ـ ــائي ف ـ ــي الس ـ ــجن ث ـ ــﻼث س ـ ــنوات إﻻ ع ـ ــد أن ق ـ ــدمت إل ـ ــى ت ـ ــونس
وجـ ـ ــاء إليهـ ـ ــا الشـ ـ ــقير سـ ـ ــنة  1964علـ ـ ــى مـ ـ ــا أتـ ـ ــذ ر ،و ـ ـ ــان آنـ ـ ــذاك رئ س ـ ـ ـاً

لمنظمـ ـ ــة التحر ـ ـ ــر الفلسـ ـ ــطين ة ،ازرنـ ـ ــي الشـ ـ ــقير فـ ـ ــي دار وقـ ـ ــد ـ ـ ــان مثـ ـ ــال
اﻷخ ــوة والوف ــاء ،فج ــرت بينن ــا أحادي ــث وذ ر ــات وق ــد علم ــت من ــه أن ــه ل ــم ــن

لينسـ ــاني يـ ــوم حو مـ ــت اﻹعـــدام بـ ــل قـ ــام مـ ــا سـ ــتط ع ،ـ ــان أحمـ ــد قـ ــد ذهـ ــب
إل ـ ــى روس ـ ـ ـ ة الس ـ ــوف ات ة ونـ ـ ــزل ض ـ ـ ـ فا عل ـ ــى خروش ـ ــوف فــ ــي مصـ ـ ـ فه علـ ـ ــى
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ال ح ـ ــر اﻷس ـ ــود ،سـ ـ ــألته إن ـ ـ ــان ق ـ ــد حصـ ـ ــل مـ ـ ــن السـ ـ ــوف ات علـ ـ ــى مـ ـ ــا ـ ـ ــان
أم ـ ـ ــل ،أجـ ـ ـ ــاب نع ـ ـ ــم السـ ـ ـ ــوف ات يؤ ـ ـ ـ ــدوننا ،س ـ ـ ــألته إن ـ ـ ــان التأييـ ـ ـ ــد س اس ـ ـ ـ ـ ا
وعسـ ـ ـ ر اً أم أن ـ ــه س اسـ ـ ـي فقـ ـ ـ ؟ أ إذا دخ ـ ــل الع ـ ــرب الح ـ ــرب م ـ ــع إسـ ـ ـرائيل

ه ـ ــل س ـ ــيتحرك الس ـ ــوف ات ف قفـ ـ ـوا إل ـ ــى ج ـ ــانبهم عسـ ـ ـ را إذا ل ـ ــزم اﻷم ـ ــر؟ ق ـ ــال

إنـ ــه لـ ــم حصـ ــل علـ ــى وعـ ــد هـ ــذا .قل ـ ــت لـ ــه إذا لـ ــم تفعـ ــل روس ـ ـ ة للعـ ــرب مـ ــا

تفعل ــه الوﻻ ـ ــات المتحـ ــدة ﻹس ـ ـرائيل م ــا الفائـ ــدة مـ ــن التأييـــد الس اســـي والمعن ــو ؟
ق ـ ــال ل ـ ــي عل ـ ــى ـ ـ ــل ﻻ م ــ ــن أن تصـ ـ ـ ح اﻷوضـ ـ ــاع أسـ ـ ـوأ ممـ ـ ــا هـ ـ ــي عل ـ ـ ــه
اﻵن! ان ذلك قبل حرب حز ران  1967ط عاً.
ل ـ ـ ــم أر الش ـ ـ ــقير من ـ ـ ــذ ذل ـ ـ ــك اﻻجتم ـ ـ ــاع س ـ ـ ــنة  1964حت ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدت ه ـ ـ ــذه
الس ـ ـ ــنة الد ارسـ ـ ـ ـ ة م ـ ـ ــن العطل ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ـ ف ة ،فعلم ـ ـ ــت أن الش ـ ـ ــقير موج ـ ـ ــود ف ـ ـ ــي
تـ ــونس وانـ ــه مرض.زرتـ ــه فـ ــي مصـ ــحة التوفي ـ ـ ف ـ ــان لقـ ــاء و ـ ــان ـ ــاء ،فقـ ــد

ته ــيج ﻼنـ ــا فـ ــي التﻼقـ ــي عـ ــد أن حـ ــل أمتنـ ــا مـ ــا حـ ــل بهـ ــا مـ ــن ن ـ ــة الصـ ــلح
ب ـ ــين مص ـ ــر ٕواسـ ـ ـرائيل ،والش ـ ــقير ف ـ ــي حال ـ ــة ص ـ ــح ة مت ـ ــدهورة ﻻ س ـ ــتط ع أن

يزل عن أمته الشر.

ل ـ ــم اكـ ـ ــرر ز ـ ـ ــارتي لـ ـ ــه لكـ ـ ــي ﻻ أسـ ـ ــبب لـ ـ ــه اله ـ ـ ــاج واﻻنزعـ ـ ــاج! وهـ ـ ــا أنـ ـ ــا
أتلق ـ ــى نع ـ ــه م ـ ــن اﻹذاع ـ ــة فأسـ ـ ـ ب ال ـ ــدمع وأله ـ ــث الحسـ ـ ـرات عل ـ ــى أخ غيـ ـ ـور
مجاهـ ــد ،ـ ــان شـ ــعلة متوهجـ ــة يلهـ ــب سـ ــامع ه وأبنـ ــاء أمتـ ــه الحمـ ــاس واﻹ مـ ــان
القض ـ ـ ـ ة! قاس ـ ــى فـ ـ ــي ســ ــبيل أمت ـ ــه الكثيـ ـ ــر مـ ـ ــن العنـ ـ ــاء وتحم ـ ــل الكثي ـ ــر مــ ــن

الـ ـ ـ ــدعا ات المغرضـ ـ ـ ــة واﻻفت ـ ـ ـ ـراءات الكاذ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي وجههـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــه الصـ ـ ـ ــهاينة
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ومؤ ـ ــدوهم .ول ـ ــئن غ ـ ــاب عن ـ ــا أحم ـ ــد ف ـ ــإن رس ـ ــالته ح ـ ــة خال ـ ــدة حمله ـ ــا أبن ـ ــاؤه
ٕواخوانه أ طال الثورة الفلسطين ة.
عزاؤن ـ ــا لعائلت ـ ــه الكر م ـ ــة ولمنظم ـ ــة التحر ـ ــر الفلس ـ ــطين ة ولع ـ ــارفي فض ـ ــله
من أبناء اﻷمة العر ة ٕ ،وانا

ٕوانا إل ه راجعون.

*

الشقير ﻓي ذمة ﷲ
جميل بر ات

ودع اﻷستاذ أحمد الشقير عالمنا الفاني أمس ليلقى وجه ره ،عد ح اة
ّ
مليئة الكفاح في سبيل قض ة فلسطين وقضا ا اﻷمة العر ة والشعوب المغلو ة
على أمرها في ل م ان.
وقد ان رحمه ﷲ من المؤمنين عدالة مطالب الشعوب في الحرة واﻻستقﻼل

ومواقفه المشرفة في هيئة اﻷمم المتحدة والمؤسسات الدول ة انت نا عة من قلب

إنسان بير ،وعقل واسع التدبير ،ما تخاذل وﻻ تراجع بل ظل شامخ اﻷنف مرفوع

* الدستور،عمان1980/2/27 ،م.
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الرأس الرغم مما أصاب بﻼده فلسطين من وارث وما نزل أهلها من ن ات
على أيد الصهيون ة ال اغ ة واﻻستعمار ال غ ض.
لقد ظل الشقير

افح و ناضل ،وجاب أقطار الدن ا في سبيل إ قا الضمائر

اﻹنسان ة لتتعاطف مع عدالة قض ة فلسطين طال اً العون والسند لها عد أن يئس
من هيئة اﻷمم المتحدة ومنابرها.

مات أحمد الشقير مؤسس منظمة التحرر  ،عد أن عاهد ره أﻻ صلح وﻻ

مفاوضة وﻻ استسﻼم أو تفر

ح الشعب الفلسطيني ،فالشقير رحمه ﷲ جزء

مـن تارخ قضيتنا وقضا ا العرب ،وقد غادر الدن ا وهو م تئب حزن عد أن فجع
لفرقة العرب و عد أن قدم النصح تلو النصح ،عدم المهادنة والمصالحة وتوق ع
اﻻتفاق ات على حساب فلسطين وشعبها الم افح الصابر.
والشقير المجاهد الخطيب الفذ ،مهما قيل في سيرته لن يوف ه حقه .فقد ان
طﻼً من أ طال العرب ،و ان وطن اً صادقاً قارع اﻻستعمار وفضح أسالي ه وآمن
أن طر

الخﻼص لن تكون إﻻ الكفاح والنضال لمقاومة الصهيون ة ال اغ ة

والتصد ﻷطماعها في البﻼد العر ة.
ٕواذا نت في هذه الكلمة القصيرة أشعر الحزن لفداحة الخسارة فإن عزاءنا
في الفقيد أنه من أعﻼم أمتنا الذين ما هانوا وﻻ استكانوا ،وعاشوا ح اتهم لها
عملون في سبيل ﷲ والوطن صدق ٕواخﻼص.
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رحمك ﷲ ا أ ا مازن ،وأدخلك فس ح الجنان مع الصد قين والنبيين والشهداء
 ،وحسن أولئك رف قاً ٕ ،وانا

ٕوانا إل ه راجعون.

أحمد الشقير

*

رجا الع سى
خ العمر الذ بدأ في قلعة )تبنين( بجنوب لبنان وانتهى في مقبرة أبي

عبيدة بن الجراح المطلة على فلسطين من غور اﻷردن .خ العمر هذا ،الذ
* ال أر  ،عمان،

.1980/2/27
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بدأ على حدود فلسطين الشمال ة وانتهى على حدودها الشرق ة ،هو قصة مجاهد
فلسطيني عاش قض ة بﻼده وناضل وسجن في سبيلها واكتو بن بتها.
هذه قصة أحمد الشقير  ،الذ أص حت ح اته جزءاً من تارخ قض ة فلسطين.
ان الشقير في مطلع ش ا ه ثائ اًر ،فقد نفي من بيروت وهو طالب في
الجامعة اﻷمر ة ،و انت خط ه ف ما عد ،نا اًر ثائرًة ،وأسواطاً ﻻفحة على

اﻻستعمار والصهيون ة ،و ان تقرعه للضمير العالمي لسان حال الشعوب
المغلو ة على أمرها المسلو ة حقوقها.
انت جهوده في اﻷمم المتحدة على مد

ِ
الجهاد الدبلوماسي الذ
دول العالم.

ِ
أسفار
 15عاما سف اًر من

عرف الدن ا قض ة بﻼده ،يوم لم تكد تسمع بها معظم
ﱠ

وعلى مر السنين انتقل أحمد الشقير من سهول فلسطين وج الها ،ومن

س قضيتها لكل لجنة جاءت تحق في قضيتها ،إلى منابر المنظمة الدول ة
ومؤتمرات القمة العر ة وأص ح الشقير دبلوماس ًا ثائ اًر .و يف ﻻ يثور من

ستذ ر مأساة قض ة فلسطين و ستعرض تآمر القو الفاعلة في العالم على

أهلها  ،وتخلف اﻷقرين عن واجبهم نحوها.
لقد طوع الشقير اللغة اﻹنجليزة التي ان يخاطب بها العالم من على

منبر اﻷمم المتحدة ﻷسلوب الخطا ة العري .حتى أنه ان عتبر واحداً من أشهر
الخط ِ
اء الذين عرفتهم المنظمة الدول ة ،ولن أنسى في ح اتي يوم خرجت
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جولدامئير رئ سة الوفد الصهيوني من قاعة الجمع ة العموم ة ،حين ان أبو
مازن يرسل حممه وحججه ،وجلست تستمع إل ه على التلفزون الداخلي من قاعة

المندو ين و نت أرقبها .انت تشعل السيجارة من السيجارة .و انت عند ل ع ارة
تضرب اﻷرض قدمها حانقة متأثرة غاض ة.
مات الشقير وفي قل ه حسرات  ،لكنه مات وهو مؤمن أن الشعب ،
الذ

خرج منه ،ﻻبد وأن ستعيد وطنه وحقوقه ولو طال الزمن .ذلك أن هذا

الشعب الشقير في سيرة جهاده ،هو الصخرة الصل ة التي تقف في وجه ل
اﻷعاصير والراح  ،حتى تروح اﻷعاصير وتزول الراح.
في يوم فراقك ا أ ا مازن ،ونحن نودعك وأنت قرر العين ما أديت،
سرنا أن ن عثها على لسانك تح ة إلى )الشعب اﻷسير في الوطن اﻷسير(.
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أحمد الشقير ..
صفحة من الﻛتاب الفلسطيني

*

أنور الخطيب
نعت أن اء عمان أحمد الشقير ابن فلسطين عامة وابن ع ا خاصة ،قضى

عيداً عن مدينته ع ا  ،ومضى وهو يتحرق شوقا لرؤ ة حرهـا الجميل  ،وسورها
التارخي العظ م،وأن ضم ترابها المقدس جثمانه ل ون على مقرة من سا ق ه
من آ ائه وأجداده.

وسيرة أحمد الشقير هي سيرة مواطن عري عاش الح اة العر ة العامة فسار
في مواكبها وتمرس في أحداثها وساهم في صنع وقائعها  ،وذلك خﻼل حق ة
حافلة امتدت أرعين عاما أو يزد.
لقد عاش الشقير عهود فلسطين لها ،عاشها طفﻼ ثم صب اً وشا اً ورجﻼً

و هﻼً ،وعاش أ امها البهيجة والشق ة ،و ان أبهجها مواكب اﻻستقﻼل وأشقاها

* القدس ،القدس27،

.1980/2/
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ارثة حز ران التي ما زال شعبنا الفلسطيني وشعو نا العر ة تتلظى بنارها وتحاول
الخﻼص من آثارها.
لسنا في صدد سرد ح اة المرحوم أحمد الشقير فذلك طول ،ﻷن للرجل
ﻼ ،في عالم الكفاح عن القضا ا العر ة ،سواء من على منابر اﻷمم
سجﻼً حاف ً

المتحدة ،أو قاعات الجامعة العر ة أو صاﻻت مؤتمرات القمة .وللشقير م انة
مرموقة في المغرب العري  ،فقد دافع عن تونس والمغرب وليب ا وشهد استقﻼل
الجزائر.
ولما قرر مؤتمر القمة إنشاء الك ان الفلسطيني وقع اﻻخت ار على الشقير

ل ون طل عة هذا الك ان و ان ه ،وفعﻼ بذل جهوداً مضن ة حتى تم انعقاد المؤتمر

الفلسطيني اﻷول في فندق اﻹنتر ونتيننتال على جبل الزتون في القدس .وسارت

القافلة و دأ الشقير حمل هموم الشعب الفلسطيني ومآس ه إلى المؤتمرات واﻷند ة

ٕوالى الدول المغر ة حاول التخفيف من القيود المفروضة على هذا الشعب الشرد،
و حاول بناء انه،ولكنه اصطدم أنظمة هدت من قوته  ،وفي ثير من اﻷح ان

المدرب.
المفوه  ،وصاحب اللسان
ّ
أخرست لسانه  ،وهو الخطيب ّ
أبرز ما في الشقير أنه أحا

قل أن يجاره فيها
القض ة الفلسطين ة إحاطة ّ

وعبر عن مآسي الشعب الفلسطيني بخطا ات تصلح ﻷن تكون سجﻼً لتارخ
أحدّ ،
هذا الشعب منذ ثورته اﻷولى حتى قظته الحال ة.
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ولقد أتحف الشقير الم ت ة العر ة أن ألف عدة تب على ش ل مذ رات
ولكنها أرخت القض ة الفلسطين ة ش ل خاص والقضا ا العر ة ش ل عام
وفضحت مواضع الضعف والعجز والخ انة .وهي مؤلفات يجب أن قرأها الجيل
الجديد من أبنـاء شعبنا ل أخذ منها العظة والعبرة.
ولقد ختم الشقير مذ راته أن أهداها إلى م ت ة التحرر في فلسطين تمجيداً

ل طوﻻت شعبنا و ساﻻت أمتنا  ،ونحن نرجو ﷲ أن يجيء اليوم الذ

نؤسس

ف ه هذه الم ت ة على أرض فلسطين لتضم جم ع أسماء شهداء النضال
الفلسطيني.
ان الشقير من أشد أنصار الوحدة العر ة ،و ان ير فيها الحل الوحيد

والعﻼج الشافي لجم ع مشاكله ،ولقد دعا لهذه الوحدة حتى صدمته الوقائع أننا
نزد مع اﻷ ام ت اعداً عن هذه الوحدة.
دهر  ،وعاش حتى رثاها.
غنى العرو ة اً
رحم ﷲ الشقير رحمة واسعة  ،وأثا ه ثواب من أخلص وجاهد في سبيل
هذه القض ة  ،وخاصة تعلقه الصوفي في مدينة القدس .وقد انضم إلى قافلة
الذين تضمهم مقبرة الصحابي الجليل والقائد المظفر أبي عبيدة عامر بن الجراح
في غور اﻷردن المجاور  ،بناء على وصيته  ،عد أن حرم عل ه تراب ع ا بلده
ومسرح ح اته.
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*

حبيب ﻓلسطين وﻓارسها
هارون هاشم رشيد

أه ذا  ،ه ذا تمضـي وترتحـل

والبيت مغتصب ،والشعب معتقـل

واﻷهل قد نهجوا درا لعودتهم

إلى الديـار ،ولما عد لم صـلوا

قاتلون فما هانت عزائمه ـم

والصامدون أقاموا في مواقعهـم

في ساحة الح  ،أو أع اهم الكـلل
هناك ،وانزرعوا في أرضهم ُجبلوا

هم في انتظارك ،ا اد مواكبهم

الع َ◌جل
فف م تمضي ،و مضي المو ب َ

أساءك اليوم أن اﻷزهر انته ت

حرماته ،ومشى في ساحته ُهب ــل

أساءك اليوم أن الصمت منتشـر

في موطن بهزل اﻷمـر ينش ـغل

وأن سيف صﻼح ادين من سـر

وأن رايتـه تُسبـى ،وتُبت ـ ــذل
مشى الغزاة عليهـا فوقهــا نزلـوا

أ ا حبيب فلسطين ،وفارسـهـا

و ا لسـانا لها الحـ ـ يرتج ـل

أساءك اليوم أن الفر ة انتشـرت
أساءك اليوم أن النيــل معتكر

وأن ع اء أسـوار ملطخ ــة

في مصر ،واﻷمة الشم ــاء تقتتـل
وأن قاهـرة اﻹس ـﻼم تنــدمـل

* الص اح ،تونس.1980/2/27 ،
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ا صوتها الراعد الج ار منتص ا

على المنـابر البر ـان شتع ــل

أمضيت عم ار ثرّاً العطاء فمـا
قالوا )الك ان( وظـنوا أنه غ ش

بخلت أو ه ـزك الح ــام والـدول

فجئتهم يـان ،قائـم اب ـداً
لوﻻك ظل ﻼماً في محاضرهم

وقفت في قمة الخرطوم منتص ا

وقلتـها هديرالرعـد عاصفـة

من السراب وقالوا ينفع الرج ــل
له جذور إلى اﻷعمــاق تتصـ ـل

طال الحوار بـه واستفحل الجــدل
السـيف ﻻ خائف منهم وﻻ وجــل
مليون ﻻ ،إننـا للعبء نحتمـ ــل

فر اﻷرض التي ُجبلـت
وﻻ ُن ّ
قالوا أحب فلسطيناً وهـام بهـا

وعاش من أجلـها شدو و نفع ــل

وأ عيب إذا ما قلت أن لن ـا

النهر ،وال حر  ،والهضاب والجبــل

وأ عيب إذا ما قلت أن لنــا

في القدس بيت ه نزهو ون تحــل

وأ عيب إذا ما قلت ل ثـر

الدم ،ـﻼ وﻻ لﻸم ـــر نمتثـل

هذ الد ار ثرانا له اﻷمـ ـ ـل

وأ عيب إذا ما قلت من دخلوا

السيف ﻻبـد أن مضوا مـا دخلوا

ماذا أفاد مصر من أطاح به ـا

وراح حتضن البـاغـي ،و حتف ـل

هل سلم المعتد هل مد راحتـه
وهل أعاد إلى مصر رامته ـا

قد مرغ الوث ات الشم ﱠ
دن َ◌سـهـا

تأبى الدماء التي سيناء تعرفهـا
قد قلت :لن يتر وا شيئا فإنهـم

في هيئة اﻷمم اهتزت مواقفهـم

وحاروك طو ﻼً أينما وج ـدوا

إﻻ وخنجـره الـدم غتس ـل

والخصم الجبهــة الشماء ينتحـل
وداسها ومض ــى يزهو و حتف ـل

هذا الذ تم تأبى وترفض المثـ ـل
مـراوغـون أذﻻء ،وقـد فعل ـوا

لما تصديت ،رعواُ ،ز ُ◌لزلواُ ،خذل ـوا
الزور والدجـل
سﻼحهم في الصراع
ُ
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إ ه خطيب فلسطين ،وحجتـهـا
وأنت عمر بﻼد عمر غضبتها
أنت الرعيل الذ راد الطر ـ

م هاجك الشوق فاخضلت مقرحة

ع اء ا و لتاه ،ماذا نقـول لهـا

أين أ ا مــازن ،ماذا يـراد بنا

مـن أ صفحـاتك الغـراء انتهـل
وعمر من صمدوا فيها،ومـن بذلـوا
إلى هذا المسار وأنت الفارس ال طـل
منـك العيون ،وراح القـلب شتعـل
وأحمـد ،غائـب عنها ،ومرتحـل

وخطـة اﻹثم،تستشر  ،وتكتمــل

والمجرمون اﻷُلي اغتالوا مواطننا

ونحــن ليـس لنا إﻻ بنـادقنا

يؤ ـدون من ضلوا ،ومن خذلـوا

عـد أ ا مـازن سـنحمله ـا

فهي اﻷمان لنا،والوحي ،واﻷم ـل

إنا نـذرنا لهــا أرواحنا ثمنـا

إلى فلسـطين نمضي لنـا الرجـل
وﻻ تـراجع ،مهمـا انت ِ
العــلل

فنم قر ار فلسطـين لنـا أبـداً

مـا تحب بنــا ت قى وتكتم ــل
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ﻣﻠـــحـﻖ
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لمة عن لجنة تخليد ذ ر المجاهد أحمد الشقير

اﻵن وقد مضت عشرون سنة على وفاة الزع م الفلسطيني والرائد العري
الكبير اﻷستاذ أحمد الشقير  ،نر أنه من الضرور إطﻼع أج النا الصاعدة
على سيرة هذا القائد العظ م ومواقفه الوطن ة الصل ة وأعماله الجليلة ،وذلك عد
أن بتنا نشعر أننا حاجة إلى مثل هذا الرجل ونحن نر أن قضيتنا المقدسة على
وشك التصف ة ،وأن جماهيرنا الواع ة غير راض ة عما يجر في الساحة وهي ﻻ
زالت تعتز طروحات الشقير رحمة ﷲ عل ه في الوحدة العر ة والتحرر.
إذ أنه على إثر وفاة الشقير أول رئ س لمنظمة التحرر الفلسطين ة في

عمان في  26ش ا /فبراير من عام  1980تداعت ثلة من محب ه وأصدقائه
ّ
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وعارفي فضله والمؤمنين طروحاته فأنشأوا في الكو ت ":لجنة تخليد ذ ر
المجاهد أحمد الشقير ".
وقد قامت هذه اللجنة عد تش يلها بنعي ذلك ال طل إلى جماهير شعبنا
وأمتنا العر ة ،و تب عدد من أعضائها وغيرهم المقاﻻت المطولة في الصحف
العر ة المختلفة مشيدين مآثره وأعماله المجيدة ،التي ان تأس س منظمة التحرر
الفلسطين ة أجّلها وأعظمها ،وقد نظمت اللجنة حفل تأبين أق م في م تب المنظمة
في الكو ت مناس ة مرور  40يوماً على وفاته وتحدث في ذلك الحفل عدد من

أعضاء اللجنة إلى جانب شخص ات فلسطين ة وعر ة ،منهم السيد جاسم القطامي

نائب رئ س مجلس اﻷمة الكو تي اﻷسب والرئ س الحالي للمنظمة العر ة لحقوق
اﻹنسان .والد تور إبراه م مصطفى م ارم المستشار القانوني المصر .

ما لفت اللجنة المؤرخة الفلسطين ة أ.د .خيرة قاسم ة فقامت عام

1987م بإعداد تاب ق م عن ح اة الزع م الكبير وآرائه وجهوده في سبيل وطنه

فلسطين وأمته العر ة ،وهو تاب "أحمد الشقير زع ماً فلسطين اً ورائداً عر اً".
وقد أتمت اللجنة ط ع الكتاب ونشره ووزع على أوسع نطاق.
وقد تش لت هذه اللجنة من السادة :
 -1أحمد السعد  :خبير اقتصاد وعضو ساب في اللجنة التنفيذ ة لمنظمة
التحرر الفلسطين ة.
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 -2د .أسعد عبد الرحمن :أستاذ جامعي عضو في اللجنة التنفيذ ة في منظمة
التحرر الفلسطين ة.
 -3أكرم الشقير  :شاعر فلسطيني من العاملين في حقل التعل م.
 -4حسن صرصور :موجه ترو  ،اﻷمين العام ﻻتحاد المدرسين الفلسطينيين
الكو ت سا قاً.

 -5خليل السالم :مهندس زراعي )توفي رحمه ﷲ(.
 -6خير الدين أبو الجبين) :مقرر اللجنة( أول ممثل لمنظمة التحرر
الفلسطين ة في الكو ت وأمين سر مجلس إدارة الصندوق القومي

الفلسطيني سا قاً.
 -7درو ش حمودة أبو زور :اتب فلسطيني وموجه ترو .
 -8عبد المحسن القطان :الرئ س اﻷسب للمجلس الوطني الفلسطيني ونائب
رئ س مؤسسة التعاون في جنيف.

 -9د .عصام الطاهر  :اتب س اسي ،ومن رجال اﻷعمال.
 -10علي سعود عط ة :اتب صحفي وأستاذ جامعي )توفي رحمه ﷲ(.
 -11محمد أبو سخيلة :محام وعضو ساب في المجلس الوطني الفلسطيني.
 -12د .محمد علي الفرا :اتب س اسي وأستاذ جامعي.
 -13محمود هشام البورنو :من رجال اﻷعمال الفلسطينيين في الكو ت.
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 -14نادر خير الدين أبو الجبين:عضو اتحاد المهندسين الفلسطينيين وعضو
اللجنة العر ة اﻷمر ة لم افحة التمييز .A.A.D.C
 -15نواف شاكر أبو شك :عضو ساب

في المؤتمر الفلسطيني اﻷول

والمجلس الوطني الفلسطيني.
و عد حرب الخليج نزح معظم أعضاء اللجنة من الكو ت واستقر عدد منهم
في اﻷردن وتا عت اللجنة اجتماعاتها في عمان وقد انضم إلى هذه اللجنة
أعضاء جدد هم السادة:
 -1إ اد أحمد الشقير  :أحد مدراء البنك العري.
 -2جميل بر ات :من رجال اﻷعمال في اﻷردن :نائب ساب لرئ س مجلس
إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

 -3د .جميل مرقة :عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ونقيب اﻷط اء
اﻷردنيين سا قاً.
 -4د .سل مان أبو ستة :طبيب مختص أمراض اﻷطفال.
 -5مصطفى سحتوت :مهندس ومن رجال اﻷعمال في أمر ا وأول ممثل

لمنظمة التحرر الفلسطين ة ،ورئ س ساب لمجلس إدارة الصندوق القومي
الفلسطيني.
ما انضم إلى اللجنة من بيروت الد تور أن س الصا غ وهو أول رئ س

لمر ز اﻷ حاث الفلسطيني ورئ س هيئة الموسوعة الفلسطين ة سا قاً.
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ومن دمش أ.د .خيرة قاسم ة وهي مؤرخة فلسطين ة وأستاذة في قسم التارخ
في الجامعة السورة.
وقد نظمت ندوة عن المرحوم الشقير أق مت في ش ا عام 1996م في
عمان تحدث فيها عضوان من اللجنة وأ ضاً صد قان
مؤسسة شومان في ّ
للشقير هما السيدان :المحامي المرحوم إبراه م ر وعبد المجيد شومان
رئ س مجلس إدارة البنك العري.
و لفت اللجنة ال احث الفلسطيني السيد أنور جرار بإعداد دراسة علم ة
عن الزع م الكبير نال موجبها درجة الماجستير في التارخ من الجامعة
اﻷردن ة عام 1996م.
ما قام عدد من أعضاء اللجنة مع غيرهم من الكتاب العرب في شهر
ش ا /فبراير الماضي بنشر مقاﻻت عن الزع م الكبير مناس ة الذ ر
العشرن لوفاته.
وقد تم في هذا العام إنشاء موقع على ش ة اﻹنترنت اسم أحمد الشقير
و جر تغذيته استمرار.
وتعمل اللجنة حال اً على إعادة ط ع وتوزع تب الشقير المختلفة ،وهي

صدد إعادة ط ع تاب)علم واحد وعشرون نجمة( الذ تحدث ف ه الشقير
عن الوحدة العر ة وضرورتها.

واللجنة مستمرة في عملها ﻹبراز منهج الزع م العري الكبير وتخليد ذ راه.
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وختاماً فإني أرجو أن يجد ش ابنا الصاعد في هذا الكتاب ما حو ه من

لمات ومقاﻻت متنوعة ما عينه على معرفة شخص ة ذلك الزع م وم ادئه
ٕوانجازاته في الحقلين الوطني والقومي ،وﷲ الموف .

خير الدين أبو الجبين

مقرر لجنة تخليد ذ ر المجاهد أحمد الشقير
عمان ﻓي 2000/10/1م
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