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  ةـــــــدمـــــقم

  

مة مع الملوك والرؤساء    على طر الهز
ة       راتي أقدمه لالمة العر ـــلة مذ ــــ ــــ ـــلســـ ـــ ــــ ــ ع في ســ تابي الرا بل  ، هذا هو 

اة  تبي الثالثة : أرعون عاما في الح قته  ـــــ ــ ــ ــــر ؛ وقد سـ ــــ للتارخ العري المعاصــ
ة  ة والدول ـــاء  –العر ـــ ـــــرار مع الملوك والرؤسـ الهزمة  من القمة إلى –حوار وأســ

  مع الملوك والرؤساء . 
ة التي وقعت في عامي      ــــجل هذا الكتاب أهم األحداث العر ســـ  – 1965و

ع  1966 تة ، 1967حتى ر ــ ــــ ــــ ــ ام الســ قف عند حرب األ وذلك هو الكتاب  ، ل
رات .    األخير في سلسلة المذ

ـــاء في      ضــ وتدور أحداث هذا الكتاب حول مؤتمر القمة الثالث في الدار الب
ومات  ، 1965رف عام خ ـــاء الح قه ولحقه من اجتماعات مجلس رؤســ ــ وما ســـ

ة ة العرب ، العر ــترك ، ووزراء الخارج وما تخلل  ، ومجلس الدفاع العري المشــ
ة الموحدة ادة العر ة للق ــ ــ النســـــ ة  ، ذلك من وقائع خطيرة ومواقف هامة  ــ ــ وقضـــــ

صورة خاصة ..    فلسطين 
ع هذ       ــ ــ ص مواضـ ـــه خالصـــــة وجيزة  ، ا الكتابولن أحاول تلخ فانه بنفســ

الوطن العري الكارثة الكبر التي نزلت  ة التي انتهت  ـــيرة العر ــ ــــ ــ ــ وما  ، للمسـ
ـــى أن أقول ــ ــــ ــة إلى يومنــا هــذا .. وأخشـــــ ش ذيولهــا الرهي ــة تع  ، تزال األمــة العر

  لزمن غير قرب . 
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ــــــرائيلي يدخل عامة ا ، أكتب هذه المقدمة ، واآلن     ـــادسوالعدوان اإلســـ ــ ــ  ، لســ
ـــرائيل ه بني إســــ ت ه  اع في ت ـــــ م العري يتثاءب غارقا في الضــ ـــيجد  ، والح ــ وســ

م عري مهلهل  قلب صــــفحات هذا الكتاب أنه أمام ح ــه وهو  القار العري نفســ
ــــارم  ، هزل ــــ ــد هزاال .. وهذا الكالم الصـــ ــ ــ ــ م عري أكثر هلهلة وأشـــ عده ح جاء 

ــــتثناآت محددة ، العادل ـــك وال ربمن غ ، ال يخلو من اســــ ــــ ان الظن  ، ير شـ و
قين ، ل الظن ل ال قين  ـــيخرج من الكارثة أكثر  ، بل ال ــــ ــ ـــ م العري ســ أن الح

ــالة ـــــ ــــى عزما ، وحدة وأصــــ ــــ مانا وأمضـــ ــــدق إ ـــــ قين ؛  ، وأصــ فخاب الظن وزال ال
ح ال محالة من ميالد ـــــ ــ ــ ــــ ة الماجدة من  وأصـ ن األمة العر بر تم ة  ثورة عر
م العري الفاضل  ة للشعب وللوطن وللمواطن إنشاء الح م اإلنسان المناضل والق

 .  
ـــيئ       س من التجني في شـــ الجور  ، ول م العري المعاصــــــر  أن ندين الح
انة حينا آخر ، حينا ــك  ، والخ ه الشــــــ ما ال يرقى إل فان وقائع هذا الكتاب تثبت 

م العري ــــة ، أن الح ــــ ــــ ــ ـــ ة هو المســـئول وحده عن الكارثة ال ، ال األمة العريـ رهي
ة األمة العر قائها واستمرارها . ، التي نزلت    وهو المسئول وحده عن 

قة     ة عم قرأ هذه الصفحات قراءة واع في أن أدعو المواطن العري أن   ، و
يف ـــاء لير  ــيرة الملوك والرؤسـ ع معي مســ ة  ) نجحت( وأن يتا ـــة العر اسـ الســــ

ة إلى الهزمة ادة األمة العر ة تردد  وأجهزة ، في ق ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــمــ ــــ ة الرسـ اإلعالم العر
أناشيد النصر ..  ، شعارات التحرر   وتلعلع 

ــحافتها وٕاذاعتها جهازا من أجهزة الدولة     ــ ــ ـــــ ح صـ ــ ــ ــــ ــ ح األمة التي تصــ ا و  ، و
حها . .  ا و حها ثم  ا و   وأداة من أدوات السلطة .. 
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عض الوقائع واألحداث   صـــــورة عابرة إلى  ـــير  ــبي أن أشــ انت  ، وحســـ يف 
  يف صارت .. و

ة لالنقضاض  ، من هذه الوقائع   ضاء الذ وضع خطة حر مؤتمر الدار الب
ام ـــتة أ ــ ــرائيل وتدميرها في ســـ ــ ـــتة قد  ، على إســــ ــــ ام السـ يف أن خطة حرب األ و
  نفذت فعال ولكن على يد إسرائيل !! 

ومات التي انعقدت لتنفيذ ، وفي هذه الوقائع     اجتماعات مجلس رؤســــاء الح
مة أن أصـــدرت ، ملوك والرؤســـاءقرارات ال انت حصـــيلة هذه االجتماعات الفخ و

ومات  أنما الح التنفيذ ..  ة  ومات العر ـــد الح ــ ــــ ــ ة قرارات تناشــ ومات العر الح
ة التي قررت !!  ومات العر ة التي تخلفت غير الح   العر

ة لتنفيذ المشروع العري لتحو ، ومن هذه الوقائع     ل الخط العامة والتفصيل
ة، روافد نهر األردن وتولت إســـرائيل ، فســـق المشـــرع حين ســـقطت األرض العر

ة !!  ة عن الدولة العر ا   تنفيذ المشروع ن
ة  ، ومن هذه الوقائع     ـــدرها وزراء الخارج القرارات الهائجة المائجة التي أصـــ

ر ــ ــ ة والعسـ ــــاد مها المعونات االقتصـ ـــبب تقد ســ ة  ا الغر مقاطعة ألمان ة العرب 
ع  ه األمر في ر ــرائيل .. وما انتهى إل ــخمة إلســـــ ـــ ـــــدور قرار  1972الضــ من صــ

ـة ـا  ( الجـامعـة العر ـألمـان ـان تعيـد عالقـاتهـا  ـة  بـإطالق الحرـة لكـل دولـة عر
ة الطرقة التي تراها مناس ة    .. قاطعوا جماعة وتراجعوا فراد !!  ) الغر

ة الت ، ومن هذه الوقائع     ـــاخ ــــ ــ ــ ي عقدها مجلس الجامعة االجتماعات الصــــ
ــــت الجديد في القدس  ســــ ــرائيل لمبنى الكن ــ ــ ــوع افتتاح إســ ــ ــ ة للنظر في موضــ العر

ســــق بيت المقدس ــتة ل ام الســ يف جاءت حرب األ ســــق معها  ، الجديدة . و و
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ي .. ولكن من  التارخ والحضارة والتراث والكرامة .. وال نجد ما نصفه إال أن ن
ى !!    غير حائ الم

ــــائعوم     ـــذه الوقـ ــــدة ، ن هــ ـــــة الموحـ ــادة العر ـــ ـــارم حول الق ـــجيج العــ ــــ ــ ــ الضـــ
ـــاتها ــــ ـــــ ــاصـــ ــ ــــ ـــــ ة إلى األردن أوال تدخل، واختصــ يف  ، وهل تدخل القوات العر و

ادة ال موحدة وال مبددة ة من غير ق حت األمة العر ـــــ ــ ــ ــــ ولم يب من …  ، أصـ
ـــــة التي تقود الج ــرائيل ــــ ــــ ــ ـــــادة اإلســ ـــدة إال الق ـــادة واحــ ــ ش المح إلى الخليج ق

ا والهند  ا وفرنســا وأمر اطه وجنوده المهاجرن من إنجلترا وروســ ضــ اإلســرائيلي 
ل األجناس واأللوان !!  شة .. ومن    والح

ثير ..      ثير و   وغير هذه الوقائع 
قة     ما جر للكتب الثالثة الســـا منع بال رب  ، فان الكتاب الحاضـــر، و ســـ

ـــة ـــدول العر ـــة ف ، من عـــدد من ال م العري وال غرا ــة الح عـ ــك فهـــذه طب ي ذلـ
  المعاصر . 

ـــر     ــ ــ م العري المعاصـــــ خاف أن ، إن الح يخاف على وجوده من الح .. و
لمة الح إلى الشعب .    تصل 

ذلك     ــــي  ما جر في الماضــــ ـــل إلى المواطن  ، و ــــ صـ ــ ــ فان هذا الكتاب ســــ
ـــره ــ أســـــ ــيت ، العري في الوطن العري  ــ ــــ اها ؛ وســ ة إ ادله ورغما عن الدول العر

م العري على ضآلته وضحالته ..  عرفوا الح   المواطنون من بيت إلى بيت ل
ة قد تفلح في منع هذا الكتاب عن هذا القطر أو ذاك     ، ثم إن األجهزة العر

منعه من أن يدخل محراب التارخ ع أن  ــتط ــــ ســـ ــاحب  ، ولكن أحدا لن  ــ فان صـــــ
تــب على قــارعــة الطر ــا ، هــذا الكتــاب ال  قـة ولكنــه  ــب هــذه الحق ن في مو
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ا من  عد راه ان وســـامع آذان .. وقد بلغ من العمر مرحلة لم  ــاهد ع ة شـ التارخ
ا في شيء .  ، شيء   وال راغ
مأل مجامع      ل الندم  وٕان أعتذر فلست أعتذر إال عن شيء واحد .. والندم 

  قلبي ومواقع جوارحي .. 
رسي االعتراف .. ، أعتذر     أنما أجلس على    و

ـــاتي العـــامـــة عبر أرعين عـــامـــا من       أعتـــذر عن أكبر خطـــأ ارتكبتـــه في ح
له ..   عمر 

ــيرة األعوام        ـــاء في مســـ ــرت مع الملوك والرؤســ ذلك الخطأ الكبير هو أني ســـ
ام الستة . .  حرب األ   األرعة التي انتهت 

ـــــاء في عام      ــــدقت الملوك والرؤســ يوم  1963ذلك الخطأ الكبير هو أني صـــ
بهم في مؤتمر  ، ؤتمر القمـة العري األول في القـاهرةانعقـد م ـــرت في ر ــــ ــ ـــ ثم ســ

ندرة ـــــ ــاء ، اإلســ ــــ ضـ عده في مؤتمر الدار الب وأخيرا في مؤتمر الخرطوم ..  ، و
  وحمدت هللا أني انسحبت من هذا المؤتمر غير آسف وال نادم .. 

ــا في     ــــ ــــ ــ ــ ــل مــــدرســـ ــادت بي عجلــــة الزمن إلى الوراء آلثرت أن أعمــ    ولو عــ
ـــة( ـــاء .. وٕاذن لكان عملي  ) األطفال روضـ بدال من أن أعمل مع الملوك والرؤسـ

طال( فان رفاقة األطفال انفع من رفاقة أولئك ، أكثر جدو  .. واآلن ..  ) األ
ــــرن ــــاء المعاصـ قا للملوك الغابرن والرؤسـ فقد  ، أحمد هللا أني في هذه لم أعد رف

قا للملوك من أمثال صـــــالح الدين .. اج حت رف ش أصـــــ تب ألع تمع بهم في م
طولة ام النصر وال   هرا من العار القائم والهزمة الماثلة .. ، معهم في أحلى أ

مانها لن يتزعزع        سـالتها وٕا ة وقدراتها و األمة العر ماني  ومع هذا فان إ
ل عوامل الهزمة والخور والفرقة ـــتزول  ــ م العري  ، .. وســــ ــــيزول معها الح ــ ــ وسـ
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ـــر لينبث  ـــيخ إلى المعاصــ ـــر من جبل الشــ ات النصــ عث العري الجديد رافعا را ال
ا . .  فا وع افا وح   شرم الشيخ ... ومن نهر األردن إلى ثغورنا في 

الح والصـبر      تواصـون  عملون و مان المؤمنين الذين يؤمنون و ذلكم هو إ
 ..  

   .) اصوا باحلق وتواصوا بالصربإال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتو ، والعصر إن اإلنسان لفي خسر(  

م                                                 صدق هللا العظ
  

ران المشئوم                                          أحمد الشقير حز

    1972    
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  ..اءـوك والرؤسـالمل                          

  يسقطون في االمتحان                                 

  
ــاء  1964ان عام      ــدرها الملوك والرؤســ مة التي أصــ هو عام القرارات الفخ

ة ، واالجتماعات السرة ، وس أعظم حملة من الصحافة واإلذاعة والمآدب الشه
 . .  
ـــانون الثـــاني     ــد مؤتمر القمـــة العري األول في  ) ففي مطلع العـــام ( انعقـ

ــه (أيلولوفي اخ ، القــاهرة ــات ــة ) ر نــدر ــ ــ ــــ ــ ــ  ، انعقــد مؤتمر القمــة الثــاني في اإلســ
عيدا  عيدا  ة عشر عاما إلى الوراء… وعادت بي الذاكرة  رت .  ، ثمان   فتذ

نت على مقرة من مؤتمر الملوك والرؤســـاء واألمراء في زهراء    رت أني  تذ
ار  ) انشاص (مصر   وتجلى أمامي الفارق بين العهدين . …  1946أ

عة ملوك وأمراء ورؤساءا   ضم س لهم فقراء  ، ن مؤتمر انشاص  انوا 
ــائل اإلعالم، في المال الجراح من  ، جهالء في وســ هم قد خرجت مثخنة  ــعو وشــ

  .)1(معارك

                                                           
)1(  ، ة، دار النهار، بيروت،  أرعون عاماأحمد الشقير ة والدول اة العر  .1969في الح
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ح الملوك والرؤساء ثالثة عشر، وفي مؤامرات القمة الحديثة   استكملوا  ، أص
ـــتقاللهم ــ ــــ ادتهم واســ ـــــ ــ ــ ثرت ثرواتهم، ســ ةواغتنوا في و ، و ـــائل الدعا ــــ وتفتحت ، ســــ

بير من الوعي القومي .  هم على قدر    شعو
ان من ســـــوء طالعي     ـــرته، و اب ، ومعي جيلي الذ عاصــ نت في ر أني 

لة ــيرة الطو ــــ م العري ، هذه المســ ب الح وفي ، وأنا في حيرة من أمر  ، في مو
بر أمام ضمير  انك را، أسائل نفسي، أزمة  ما ، وحهل تقدمنا أم ال زلنا : م

ر  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــت ، قول التعبير العســ ــاوفي هــــذه في آذان من عرفـ مخــ ــت أهمس  نــ و
ندرة .  ، في مؤتمر القمة العري األول في القاهرة ، وصادقت   والثاني في اإلس

ون الملوك والرؤسـاء في السـتينات خيرا    ان السـؤال اللحوح اللجوج : هل  و
ــــاء في األرعينات  ــ ــ ون … من الملوك والرؤســ ـــر وهل  ــ ــ م العري المعاصـــ  ، الح

ة وصــــــدقا م العري الغابر، أكثر جد والرجال  ، أم أن الحال هو الحال، من الح
  هم الرجال . 

ت في مؤتمر القمة في القاهرة   ـــتر ــ ارعة رائعة في  ، لقد اشــ انت المظاهر  و
ــة ـــرحــات الاله ــ ــ ـــــ ــاالت الحــافلــة ، التصــ ــتق ــ ــ ــ ــــ ع ، في االســ في  ، في النظــام البــد

ول  عالبروتو رة ، الرف ة ، أوســــمتها الالمعة ، في الوفود العســــ أزائها البه  ، و
ة تلعلع من صفوفها الزغارد وتنطل الهتافات   .)1(الحشود الشعب

قنت   اتها،فأ م تحر ــم ــ ــــ نت في صــ ام و ــت تلك األ ـــــ ـــح، عشـــ ــ ــ  ، أو على األصـــ
م العري قد تبدل… جعلت نفسي أوقن  ا عم ، إلى األحسن واألفضل ، أن الح

  عرفته قبل عشرن عاما . 

                                                           
)1(  ، مةأحمد الشقير  .1971ودة، بيروت ، دار العمع الملوك والرؤساء من القمة إلى الهز
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عد مؤتمر القاهرة   ندرة، و ـــــ ــ ـــ ــ  ، في خرفها الفاتن الجميل، جاء مؤتمر اإلســ
انت المظاهر أجل إبداعا وأسمى روعة حت للملوك والرؤساء مهارة  ، ف فقد أص

ة ، وخبرة أعظم، أكمل ـــــدورها، في تعبئة الجماهير العر ـــــ ــــ ها من صـ ، وخلع قلو
ـــاء ، رهاواقتالع عيونها من محاج ــــ ــ ــ أطوع من  ، لتكون بين يد الملوك والرؤســــ

  بنان  !! 
ة   ـــــواتا حرة في األمة العر ــ ــ ــــف  ، ولكن أصــــ ــــ ــ ومعهم رجال مؤمنون من الصـــ

ــــاء ــــ ــــون وراء الملوك والرؤســـ ــــ ــ ون  ، الثاني والثالث ممن يجلسـ انوا يخافون أن 
ح للعرب ملوك وام ، العمل العري الرسمي ما يزال في مثل حاله راء منذ أن اص
نت في عداد أولئك الخائفين.    ورؤساء .. و

ة جدارته ، ولقد حاول مؤتمر القمة األول في القاهرة   ، أن يثبت لالمة العر
د جديته وقدرته ؤ ـــرائيل في عهدهم ، و ائدين الذين قامت إســــ ام العرب ال وأن ح

ـانـاتهم ـــدهم وخ ـــ ــ ــ ــــ وأن هـذا الزمـان هو زمن العمـل ، قـد ذهبوا وذهبـت معهم مفـاسـ
د، لجماعي الموحدا ــــامن العري المؤ ــ ــــ ـــــقة، والتضــ ــــ ــ ــة المنسـ ــــ ـــــ ، والخط المدروسـ

طاء ة  ، وفوق هذا وذاك ، والقرارات التي تنفذ من غير إ ادرة العر فانه زمن الم
  الخاطفة لتدمير إسرائيل وتحرر فلسطين . 

ة ال    ـــورة إجماع صـ ندرة و ــ ومن هنا فقد قرر مؤتمر القمة في القاهرة واإلســ
ه ة : ، ا تردد أو تحفبثو ــــات عر ــــســــ ــ ـــــاء ثالث مؤســ أة الروافد( إنشـــ لتنفيذ  ) ه

ل روافد نهر األردن ــــروع العري لتحو ــ ــ ة موحدة( و ، المشـ ادة عر ـــي  ) ق ــ ــ لتنســ
ة رة العر ـــــ ــ ــ ة(و ، الخط العسـ ــطين ــ ــــ ـــعب  ) منظمة التحرر الفلســ ــ ــ ــ إلعداد الشـ

ام بدوره في تحرر وطنه .  را للق   الفلسطيني عس
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ــيذ  ، يدا لذلكوتو   ـــ ــ ـــهم في تنفـ ـــ ـــات رغبتــ ــ ــ وٕامعانا من الملوك والرؤساء في إثبـ
ـــهم ا جديدا للتنفيذ والتطبي ) الضخمة( قراراتــ ه  ، فقد ابتدعوا أسلو قهم إل س لم  

ارعون في صــناعة  قوهم من الملوك والرؤســاء .. ومن هنا فقد اهتد ال الذين ســ
ة قرارا جد ، اإللهاء ــاغوا لالمة العر ــادس من قرارات مؤتمر فصـ يدا هو البند السـ

اراته الجميلة أن أنقله بنصه :  ، القمة العري في القاهرة   تغرني ع
عة والتنفيذ (   ـــة   قرر الملوك والرؤساء  –سادسا : المتا ـــ ـــل لجن ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ أن تشــ

ـــاء الدول  ة عن ممثلين لملوك ورؤســ ــــة األمين العام للجامعة العر ــــة براسـ خاصـ
ون اختصاصها منضما إلي ، األعضاء ها ممثل فلسطين لد مجلس الجامعة و

 :  
ر  -1 قة الذ ـــا ــ عة تنفيذ القرارات الســ ة (متا رة والمال ـــــ وهي القرارات العســ

ة فلسطين قض ة المتعلقة  اس   .  ) والس
وضع الخط الالزمة السترداد فلسطين إلى أهلها مستخدمين الوسائل  -2

ة ة واإلعالم ة االقتصــاد اســ اه وخ، الســ ل م اصــة لمنع إســرائيل من تحو
ــا بــدعوة من األمين العــام وتقــدم تقررا  ، مجر نهر األردن وتجتمع دور

  .  )  ..ل اجتماع لها إلى رؤساء الدول  بنتائج
لفت النظر في هذا القرار   عة ( أن ، و ــــاص  )لجنة المتا ــ ــ ــــ اختصــ تتمتع 

ة ــــطين ــ ة الفلســ ــ ــ ـــــ ، خطير في القضــــ ــ زد من خطورته أن أعضـ ــــــلون و اءها متصــ
اشرة تلقون منهم األوامر . . ، الملوك والرؤساء م   يرفعون إليهم التقارر و

ـــة   نـــدر ـــــ ــ ــ ــــ    ـــان قرر، وقـــد زاد على ذلـــك مؤتمر القمـــة العري في اإلسـ
ة مرتين في العام ( ومات العر عة على مســتو رؤســاء الح ان تنعقد لجنة المتا

  ..  )  لتنفيذ قرارات الملوك والرؤساء
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ــام    ــاء عــ ــــة االمتحــــان األول للملوك  1965وجــ مثــــا ون  من أولــــه آلخره ل

ه على ـــــعون ف ــــاء .. يوضـ ــدقهم  ) المحك( والرؤســ ــ ة مبلغ صــ لتعرف األمة العر
عـــة من ممثلي الملوك  ـــهم في تنفيـــذ قراراتهم .. وانعقـــدت لجنـــة المتـــا ــ ــــ ــ ــ وٕاخالصـ

ضــع عشــرة مرة وم ، والرؤســاء  ة ما انعقدت على مســتو رؤســاء الح ات العر
  وال شيء غير التنفيذ !!   ، مرتين للتنفيذ

لهــا   ـــرت هــذه االجتمــاعــات  ــ ــــ ــ ــ ــانــت لجنــة الممثلين للملوك  ، وقــد حضـ ف
ــهر ـــ ل شــــ ـــاء تجتمع مرة في  ــ ــ ة  ، والرؤســ ومات العر ــاء الح ــ ـــ وعقد مجلس رؤســ

انون الثاني ار، اجتماعه األول في  وتوسطهما اجتماع  ، واجتماعه الثاني في أ
ة العرب في آذار . وزراء ال   خارج

ــالــذاكرة أرعين عــامــا إلى الوراء       ــا ، وعــدت  نــت طــال  ) نجلس( حينمــا 
ل شــهر ل فصــل من  ، ولالمتحان الفصــلي ، لالمتحان الشــهر مرة  مرة عند 

لنقول للملوك  ، فصول السنة .. وها نحن اآلن نلتقي لالمتحان الشهر والفصلي
رم ( والرؤساء   ..  ) المرء أو يهانعند االمتحان 

ـــهرة   ــــاء في اجتماعاتها الشــــ ــ انت  ، وانعقدت لجنة الممثلين للملوك والرؤسـ ف
  هذه االمتحانات الشهرة فاشلة في مظهرها وجوهرها . 

ــا   ــاعـــاتهـــا  ، في مظهرهـ ـــة في اجتمـ ع الجـــامعـــة العر ألنهـــا أخـــذت طـــا
ــجر  ــأم والضــ ة الســ ة التي أورثت األمة العر ان… التقليد المفروض حين  ولقد 
عة ـــاء لجنة المتا ــ ــ ــ ــاء في إنشـــ ــ ــــ ر الملوك والرؤســــ س، ف ون لكل ملك أو رئ  أن 

ـــته )  ممثل خاص( اسـ ه وســــ عبر عن رأ ع أن  ــتط ـــرعان ما انقلب ، ســ ولكن سـ
ة في القاهرة ممثلين شخصيين  ار سفراء الدول العر األمر عند التطبي إلى اخت
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فقد اختار الســـيد بهجت التلهوني لفترة  اســـتثناء الملك حســـين، للملوك والرؤســـاء
ــــيرة من الوقت ــا للوزراء، قصــــ ــ ســــ ن رئ ـــر فقد  ، ولم  ـــ س جمال عبد الناصــ والرئ

تور حسن صبر الخولي .. ممثال له واستمر يؤد هذه المهمة حتى  اختار الد
ـــت ( ــــ ــــــيــ ــفـــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــرب  )  صـ ــــ ــاب حـــ ــ ــ ـــقـــ ــ ــ ـــي أعــ ـــ ـــة فـــ ــ ــــعــــ ــ ـــ ـــا ــ ــ ــتــ ــ ــ ــمـــ ـــ ــة الــــ ــــ ــنـــ ـــ ــ ـــجــ ــ ــ   لــ

  اء . في جملة ما صفي من خط الملوك والرؤس… حزران 
اء    ــ ـــيين في أشــ ان الوحيد بين الممثلين الشــــخصـ تور الخولي  والواقع أن الد

ان الوحيد بين الممثلين لمهمته ـــات ، ثيرة ..  ه ملفات ودراســــ انت لد ان ، و و
انتظام س عبد الناصــر ، حضــر  ه على الدوام من الرئ مات بين يد انت التعل و

ان الممثلون اآلخرون في اشــرة .. ولو  الســتطاعت لجنة … مثل حاله .. لو  م
ا  ع ان طب قها .. ولكن  ة التي أفلحت في تحق عة ان تنجز شيئا غير الخي المتا
ــاصــــاتها الخطيرة ة إنجازات تتف واختصــ ل أ ــ ، أن ال تنجز اللجنة على هذا الشــ

انوا أعضــاء ، ما وردت في قرار مؤتمر القمة فالســفراء العرب في القاهرة الذين 
اتبهمهذه ال ات متعددة في م ــئول ـــــ ــــ ـــالح دولهم، لجنة يتحملون مســ ــــ ـــــ ة مصـ ، ورعا

فان على الســفراء العرب ، واخيرا ال آخرا ، واالجتماع بزمالئهم الســفراء واألجانب
ـــيوف العظام الوافدين على القاهرة ال الضــ ــتق  ، االنتظار ســـــاعات في المطار الســـ

ــيوف العرب أكثر من.ليال ونهارا ..وما أكثرهم ــــ ــ ــ ما  ، الهم على القلب . والضــــ
  قول المثل العامي . . 

ـــتطعنا مرة واحدة     ــ ــــ ـــة واحدة في موعدها ..  ، وال أعلم أننا اسـ ــ ــــ أن نعقد جلسـ
المة ، وتمضى الساعة والساعتان م ان مشغوال  انتظار هذا السفير ألنه  ونحن 
ــمة بالده ة مع عاصــ ة اســــتنف ، هاتف ة الدبلوماســــ د وذاك الســــفير الن إعداد الحقي
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ارة ، وقته ــ عة  )فرقعت( وذلك الســـفير الن عجلة السـ . وتفرقعت معها لجنة المتا
  والملوك والرؤساء !! ، التي تمثل أصحاب الجاللة والسمو والفخامة

  
ـــــة تبدأ ، ذلك من حيث المظهر   ــــ أما الجوهر فهو خال من الجوهر .. فالجلســ

ون سردا  وهو، بتالوة تقرر األمين العام السيد عبد الخال حسونة عدو أن  ال 
اء، لقرار القمة االت األن ــحف وو ــا لألحداث الجارة مأخوذا عن الصــ صــ ، وتلخ

ة الخاتمة المألوفة علن التقرر في النها واألمر معروض على لجنتكم الموقرة  ( و
قبول فائـ االحترام ، للنظر   .)  وتفضـلوا 
ون تقرر األمي   عد المرة أن  م تمنيت المرة  ـــمنا اقتراحات و ــ ـــــ ن العام متضــــ

فعل األمين العام لألمم المتحدة، معينة أو دراســـــات معدة ـــيئا من  ، ما  ولكن شــ
قع ادرة في أ شيء .. والدول ، ذلك لم  أخذ زمام الم فالسيد حسونة ال يرد أن 

ة ال تعطي أمينها العام في القاهرة ورك  ، العر ه ألمينها العام في نيو ما تعط
هذا ة .. و حت األمانة للجامعة  العر ــ ــ رات من (، أصــ ســــــتقبل المذ تب برد  م

ـــة) ـــة ، الـــدول العر وزعهـــا على الـــدول العر عهـــا و عيـــد ط في حين أن  ، ثم 
بير في معـــالجـــة األمور الهـــامـــة  ، األمـــانـــة العـــامـــة في األمم المتحـــدة لهـــا دور 

ة .  صورة إيجاب   و
ـــيون    ــ ــ ــ ــــ ــــخصـ ــ ــ ــــ ــذلــك الممثلون الشــ ــ ، و ــ ــــ ــ ــ ســ  ، تمعون إلى تقرر األمينفــانهم 

ــا عضـ عضـــهم  ســـتمعون إلى  علقون على األحداث الجارة :  ، و عدوان  -وهم 
ــم ــرائيل الغاشــــ ا الرذيل، إســــ ــــل األمم المتحدة، موقف أمر وما إلى ذلك من  ، فشــ

ــــائعة التي يتداولها عامة الناس في المقاهي ـــــتو  ، األحاديث الشـــ ولكن على مســ
  أدني !! 
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عـــة تنفيـــذهأمـــا قرار المل   ـــــاء الـــذ عهـــد إلى لجنـــة المتـــا ــــ ــــ ــ   وهو، وك والرؤســ
ة  ، وضـع الخط الالمزة السـترداد فلسـطين ألهلها( اس مسـتخدمين الوسـائل السـ

ة ة واإلعالم ـــــاد ــ ــاء اللجنة )  واالقتصــــ ــــ ال أعضـــــ ــغل  ــ ــ شـــــ وال ألومهم..الن ، فلم 
ارهم أمام ممثليهم ، الملوك والرؤساء ضعوا خططهم وأف الت، أصال لم  الي فان و

ه عط قول فقهاؤنا العظام، فاقد الشيء ال  رحمهم هللا  ، وما أروع ما قالوا ، ما 
 .  

اطال، ومع هذا   مر عاطال  ثيرا من وقت اللجنة حتى ال  ــغل  ــ نت أشـ  ، فقد 
رة  ــ ــ ة والعســ م ة والتنظ ــ ــ اســ ــ ــ ة والســ ذلك أن منظمة التحرر وٕانجازاتها اإلعالم

ــهرة ــ ــوع تقارر الشــــ ــــ ة انت موضــ ــيين ، المتوال ـــ ــ ــــخصـ ــ أقدمها إلى الممثلين الشــ
ــــاء ان  ، ليرفعوها إلى الملوك والرؤسـ ــــيرة ِ.. وما  ـــلنا في هذه المسـ ليروا أين وصــ

  أشقى تلك المسيرة !! 
ة    ومات العر مناشــدة الح ح تقليدا دائما للمنظمة أن أنهي تقارر  وقد أصــ

ة تســــهيل مهمة المنظمة ، بدفع التزاماتها المال رفع القيود عن الفلســــطينيين ، و و
ـــاء ــ ان من تقاليد الممثلين للملوك والرؤسـ ـــفر واإلقامة والعمل .. و ــ ة للسـ ـــــ ، النسـ

صدروا القرار المألوف، بدورهم ا (، أن  ا ومعنو ومناشدة  ، مساندة المنظمة ماد
ة بدفع التزاماتها مثلونها !!  ، ) الدول العر أنهم يخاطبون دوال ال    و

ان   ــيين ذلك  ــ ــخصــ ـــتو الممثلين الشــــ عة على مســـ أما أمرها ، أمر لجنة المتا
ة فال بد أن نقف قليال أمامه نتبين صــورته  ومات العر على مســتو رؤســاء الح

وتوسـطهما اجتماع وزراء  ، 1964.. فقد اجتمع رؤسـاء الوزارات مرتين في عام 
ــــة على هذه االجتماعات في غا ــ ــ انت األمور المعروضـ ة ..و ة الخطورة الخارج

 .  
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ة على 1965 /9/1( 1965ففي مطلع عام    ومات العر ) توافد رؤســــاء الح
ة والدفاع العرب ، وتفننت األمانة العامة للجامعة، القاهرة ومعهم وزراء الخارج

ـــمت االجتماع، وأبدعت ــ ــ ة( فأســـ ومات العر ــاء الح ــ ــ ) مجلس رؤســــــ ـــ  على نســـــ
ة( ــاء الدول العر ة أن جديدا قد طرأ لتوهم ا ) مجلس ملوك ورؤســـ لجماهير العر

ة اة العر ائد، على الح العهد ال ــت  ــــ ــ ســ ـــيء . . ، وأن األمور ل ــ ل شـــــ فقد تبدل 
حت األرض غير األرض ، والســماء غير الســماء .. والملوك غير الملوك ، وأصــ

  ومن ذاق عرف !! ، والرؤساء غير الرؤساء
ة   ـــــــة األولى علن ــــ ــ دأت الجلسـ ةفي القاعة الكبر لل ، و وتدافع ، جامعة العر

ومات  ــور رؤســـاء الح ة يلتقطون صـ اء األجنب االت األن الصـــحفيون ومراســـلو و
ة ــم، العر ــ ــ ــ ــــ اســ قلمه ونظارته، ومقلب ألوراقه، وجاد ، بين  ــك  ـــ ــــ ــــ وجو ، أو ممسـ

ع ســود الجم ة )  تنفيذ ( فهذا أول اجتماع، التفاؤل  ومات العر ، لرؤســاء الح
ـــرأبت األعناق لتطبي قرارات مؤتمر الق ــــ ــ ــ ندرة .. فاشـــ ـــــ ــ ــ مة في القاهرة واإلســـــ

صار ..    وتطلعت األ
انت راسة الجلسة لسورا   تور نور الدين االتاسي  ، و ــماع الد ـــ ــ فافتتح االجت

غ ( بخطاب ه )  بل ة من  ( أكد ف شــــرة والماد اناتها ال ل إم ــع  أن ســــورا تضــ
ـــطين ــ ــ ة العرب األولى في فلســ ــ ــ ـــممة أن ت ، أجل قضـــــ ــ ــ ة وهي مصــ خوض المعر

قة األخر  ــــق التعاون مع األقطار الشــــ ـــة  ـــدق، )  المقدســـــ ــ صـــ أن  ( ، وأنه يرجو 
ـــعب  ــــطيني قادرا على جمع الطاقات المتوفرة لد الشــــ ــ ش التحرر الفلسـ ون ج

ة عة للجيوش العر ون طل   .  )  الفلسطيني ل
ة   ــيد عبد الخال حســــونة األمين العام للجامعة العر عده الســ الكلمة   ،وتكلم 

ة عن التضـــامن العري وســـائر هذه المعاني التي لم  ، وتضـــافر الجهود ، التقليد
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ة منذ أن وقعت حرب فلســـطين عام  إال على ، 1948تكن قائمة بين الدول العر
  الورق في محاضر الجلسات !! 

ة   ــــة العلن ــ ــ ــالة المجاورة ، وانتهت الجلسـ ــ ــ ــ ــتراحة( وخرجنا إلى الصـ ــ ــ ــ  ) لالسـ
تور نور الدين  أننا قد بذلنا ــألني الد ــــ ـــتراحة .. وســـــ ـــ ــ ــ ه االسـ ـــتح عل ــ ــــ جهدا نســ
  االتاسي : 
ــورا .. لقد حددنا الموقف   ون قد أرضـــــاك موقف ســـ ــى أن  قال : عســـ

ش التحرر ..    في خطابي .. ولم  نغفل ج
ة أن تدفعوا     ـــور ــ ـــ ــ ــ ومة الســ ا أخي نور الدين .. ليتك تقنع الح قلت : 

ش ة لج عي الذ  ، رالتحر  التزاماتكم المال ع أن يؤد الدور الطل ـــتط ــــ ســ حتى 
ل  ـــع  ــــ ـــــورا تضـــ ــ ــ أن سـ ك  ـــة أنك أعلنت اآلن في خطا ــ ه .. وخاصـــــ ــرت إل ــ ــ ــ أشــ

انات ..   ة .. نحن نرد القليل من هذه اإلم شرة والماد اناتها ال   إم
ة األخر تدفع .. ؟          قال : وهل الدول العر

عض  عض اآلخر .. و  ، قلت : دفع ال ــورا في ووعد ال ــــ جب أن تكون سـ
ش التحرر الفلسطيني الموجودة في  عة ..على األقل ادفعوا رواتب قوات ج الطل

  سورا !!  
  ولكن هنالك ما هو أهم من الرواتب ..   

  قال : وماذا .. 
ش التحرر  ون ج ــة االفتتاح أن  ــــ ك في جلســـ    قلت : لقد تمنيت في خطا

ــ( ــ ــــ ــ ــ ــطينيقادرا على جمع الطاقات المتوفرة للشـ ــــ ــ ــ ومة  ) عب الفلســـ فأنا أطالب ح
ش التحرر ـــئون ج طرة  ، دمشـــــ أن ال تتدخل في شــ ــ ــ ســـــر للمنظمة السـ وان تت
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ة التي  ع أن نحق الغا ــتط اطا وجنودا حتى نســـ ش التحرر ضـــــ الكاملة على ج
ادتك ..    تمنيتها س

طرتكم   ـــــ ــ ــ ــــ ـــطيني في قطاع غزة تحت سـ ــ ــ ــــ ــ ش التحرر الفلسـ   قال : وهل ج
ش الكاملة .. أل ــــئون ج ــــ ــ ة الكلمة األولى واألخيرة في شــ ــاح ــ ــ ــــ ــت القاهرة صــ ــ ــــ ســــ
  التحرر . 

شنا في غزة املة على ج طرة  ست لنا س ح انه ل ولكنا ، قلت : صح
ما تعاملنا القاهرة .  ه ..وليت دمش تعاملنا  ثيرا من السلطة عل   نمارس 

اد ـــها على ق ع أن أبت فيها .. ال بد من عرضــ ــتط ة قال : هذه أمور ال أســـ
  الحزب . 

قوم بين المنظمة  ـــد الحزب أن  ـــــى علينا عامان ونحن نناشــــ قلت : لقد مضــ
عث تعاون قومي صادق  (   ).  1وال

عة للقاهرةقال    ولعبد الناصر ، : ال أمل في التعاون ما دامت المنظمة تا
 .  

عا للقاهرة وال لعبد الناصر .       قلت : أنا لست تا
حتاج إلى برهان .     . قال : األمر 
  قلت : وما هو ؟         

ونحن نضع تحت تصرفك  ، وتأتي إلى دمش، قال : تترك القاهرة
ل أجهزة الدولة..   اإلذاعة و

ل رجائي ودعائي ان ال   تتمزق   قلت: أرد أن أعمل مع القاهرة ودمش .و
ة .  ة على مسرح الصراعات العر ة الفلسطين   القض

                                                           
مة )1(  .  ، مصدر سابمن القمة إلى الهز
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ني    س وزرا لبنانواقترب منا الحاج حسين العو تور االتاسي :، رئ  وقال الد
ة .. ؟    وهل دفع لبنان التزاماته المال

ش .     املة للمنظمة وللج   قلت : نعم دفعها 
ــــــنا دولة ثورة    ــ ــ ني : نحن لســـ س العو ولكننا ندفع التزاماتنا في ، فقال : الرئ

  مواعيدها  !!
  

ــي أن يدخال في حوار بينهما   ــــ ــــ ني واالتاسـ ــك العو ــ ـــــ ـــيد ، وأوشــ ــــ حتى جاء الســــ
ــــونة وراح ــــ ـــر  ) يلم( حســ ــ ــ دعوهم إلى االجتماع الســـ ــالة اللجنة ، الوفود و ــــ في صــــ

ة .  اس   الس
اها   اها، وجلسنا في الصالة إ اها، أمام الطاولة المستديرة إ ، وعلى المقاعد إ

ــمع الجدران وهي تئن من المداوالت ــ ــ ـــرة( وأنا أكاد أسـ ــ التي تعرفها منذ أن  ) الســ
ة  قام هذا المبنى رة البرطان ـــــ ــ ة على أرض الثكنات العســ الجديد للجامعة العر

ر في الفــارق  فجعني أن أف ــانــت في عهــد االحتالل البرطــاني .. وٕانــه ل التي 
ة ونظاما . ، بين الحالين   جد

ام   ة على ، وتوالت االجتماعات على مد ثالثة أ ومات العر ــاء الح ــ ــ ــــ رؤســـ
ة اس أة س ة وال، ه أة مجلس الدفاع العري المشتركووزراء الخارج ، دفاع على ه

ــيال مدرارا من  ــــ ــل إلى الرأ العام العري ســــ ــ ـــ ــ ة ترسـ ــــحافة واإلذاعات العر ــ والصــــ
سواء ..وال اعتذر عن هذا التعبير  ، أو من القيء واإلسهال، التصرحات سواء 
ء !!    البذ

ل الروافد   ـــوع تحو ومات موضـ ــاء الح ان أول ما واجهه رؤســ دمة وفي مق، و
سة لنهر الوزاني لة الموقع .. موقع محطة الضخ الرئ وهل تكون على ، ذلك مش
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ة س وزراء لبنان ، األرض اللبنان ـــورة .. وقد حاول رئ ــ ــــي الســـــ ــ ــ أم داخل األراضــ
ني ـــين العو ــ ــ ــ ــــ ون هذا الموقع في  ، الحـاج حسـ ووزر خارجيتـه فيليـب تقال أن 

ــورة ..ولكن تكاثر الخبراء والفنيون  ــ ومات على األرض الســــ ــاء الح ــ ــ اقي رؤســ و
اقة ة الفصحى . .، الوزر اللبناني )  تقال( لبنان ..ولم تنفع ل العر   وال مرافعته 

ل    س وزراء لبنان أن  ني رئ ــين العو ــ ــطارة( وأحس الحاج حســ ــ الجامعة  ) شــ
ة قد وقعت على رأس لبنان ـــة ، العر فخلع الشــــيخوخة عن أكتافه وقال في حماسـ

اب ــ ــ ــــ ــــرائيلي أن إننا م ( الشـ ــ ــ ة العدو اإلسـ ان في ن ـــتعدون لكل طار ..وٕان  ــــ ســ
   -يتوسع على حسابنا فإني أقول له ما قاله الشاعر العري : 

ا ليث غير ـفقل ان م  ت التمس    راـطعامًا إن لحمي 
ــــودان   س وزراء السـ ــــأل رئ عني  ، وسـ ـــيد احمد محمد محجوب : من  الســ

) ؟؟ فتدخلت ألنقذ الموقف وق( لمة ـــــاعرغير ــ ــ طن الشــــ ال ، لت : المعنى في 
غي أن تســـأل  ان ين ة ال شـــاعر .. ولكن  طن الراو .. والحاج حســـين راو في 

ــين ــــ عني، الحاج حســ ــد ، من  ــ ــ ان مرا( حين أنشــ هل لحم الحاج أم  ) إن لحمي 
انت االبتسامات هي الجواب ..    لحم لبنان !! و

لة، ومن الشــعراء والرواة   عد ذلك إلى مشــ ة إلى  انتقلنا  نقل القوات العر
ــة ـــروعــات ، األرض اللبنــان ـــ ــــ ــة مشــــ ــة الموحــدة لحمــا ــادة العر وف مــا تقترحــه الق

ل ل، التحو ــــتور  ، وثار جدل طو ــ ــ ــ ان دســــ ل !! وتعلل الوفد اللبناني  ما طو أ
حول دون ذلك ة ، بالدهم  ومات العر ـــاء الح ــــتورون ورؤســ وتكاثر الخبراء الدسـ

ــعيف( على لبنان ةمر  ) الضــ ان ، ة ثان تحصــــل ( وواف الوفد اللبناني على قرارا 
قة من مجلس النواب اللبناني تخوله الموافقة على  ـــــ ة مســ ـــالح ــ ومة على صــ الح

ه إسرائيل ة دفعا أل اعتداء محتمل قد تقوم    . ) إدخال قوات عر
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ن لبنان   لة أهم وأوخم .. ولم  ــ ــ ــــ عد ذلك إلى معالجة مشــ ـــاء  ــــ ــ  وانتقل الرؤسـ
ـــعيف( لة ) الضــ ــ ــبب المشـــ ولكنه األردن ..فلقد أعلن الوفد األردني ، هذه المرة ســـ

ة إلى  ــعود ــــ ــــ ــ ة والســ عارض دخول القوات العراق االة أنه  ـــاطة ومن غير م ــ ــــ ــــ سـ ب
ة ـــــي األردن ة بذلك ، األراضـ ــ ــ ــدرت توصــ ــ ة الموحدة قد أصــ ادة العر انت الق  ، و

ن أن تقوم ( م ش األردني في مواجهة أ عدوان  ا لدعم الج ــرائيل تحد ــ ــــ ــ ــ ه إســ
ل مجر نهر األردن ـــروع العري لتحو ــ ــ ــ ــــ ة  ) للمشـ ادة العر .. وهذا هو قرار الق

  النص والحرف . 
ــع الفر عــامر   ــ ــــ ــ ــ ــة الموحــدة، ووضــ خرائ على ، القــائــد العــام للقوات العر

ر  ــ شـــــرح الموقف العســـ وتولى معاونه اللواء عبد المنعم راض  ، الطاولة وأخذ 
اب ا ـــاح األســـــ ضــ زة( لتي تدعو إلىإ ة في داخل  ) مر ة والعراق ـــعود القوات الســ
ة .    األراضي األردن

ــعود    ــ ــ ــ ــــدة منذ زمن خارج  ( وأعلن الوفدان العراقي والســــ ــ ــــ أن قواتهما محتشــ
ة ة لتعزز  ، األراضــي األردن تنتظر اإلذن التخاذ مراكزها داخل األراضــي األردن
ش األردني).   الج

ـــان األردني مفنـــدا آراء الفر  وتحـــدث اللواء عـــامر خمـــاش   س األر رئ
ــة  ومــات العر ــــاء الح ــ ــ ــــ رين ..ورؤســــ ــ ــ ــــ ــ ــ على عــامر .. وامتــد الحوار بين العســ

ــاكتون  ــ رون ، ســ ـــــ قا او الحقا، وفيهم عسـ ــا س وفد ، ســــ را محي الدين رئ مثل ز
ــة المتحـــدة ـ ــة العر س الوفـــد العراقي، الجمهورـ حيى الـــدين رئ ، والفر طـــاهر 

ــ ــ ــــ ــ ــ الكالمورفعت يد اسـ عجبون  ، تأذن  ـــاء  ــــ ــ ــ قول هذا، والرؤســ ــى ان  ــ ــــ ــــ    ما عسـ
ة في األمم المتحدة .  ) المدني(   الذ قضى معظم عمره في المحافل الدول
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عي في  ، قلت :  نقطة نظام س .. إن الحوار أمر طب ـــــيد الرئ ــــ ــ ــ ا سـ
ة الموحدة لجنة  ، مثل اجتماعاتنا ادة العر ـــأل : هل الق ــ ــ ــ ــــ ولكني أحب أن أســ

ــار ـــتشـــ ـــها ونجادلها ؟وهل عين الملوك والرؤســـــاء الفر ، ةاســ من حقنا أن نناقشــ
ادة  ـــارا عاما أم قائدا عاما ؟؟ .. وما معنى مخالفة مطالب الق ــ ــ ــ ــــ ــتشـ ــ ــ ــ ـــ ــ عامر مسـ

عد ؟ .  ، الموحدة ة    ونحن ما زلنا في أول الطر .. ولم ندخل المعر
س الوفد الجزائر : هذا ســـؤال    ، جوهر وقال : العقيد هوار بومدين رئ

اتها ــ ــ ادة الموحدة ال تنفذ توصـــ انت الق ـــــائها، إذا  ونحن في ، فما الفائدة من إنشــ
ــــات ــــ ــ ــ ن أن نواف على مثل هذه التناقضــ م ــــمح  ، الجزائر ال  ــــ ــ ــ ن أن نســ م وال 

أن تخضع لهذه المجادالت . رة    لألمور العس
ين إســــرائيل   ــتأنفت حديثي وقلت :إن الفرق بيننا و  أن إســــرائيل لها ، واســ

ــــبوع ( ــ ــ ـــــرائيل منذ أســـــ ــ ــ ادة واحدة . . لقد أعلنت إســــ /  1/  6خطة واحدة تنفذها ق
ــا إلى 1965 حيرة طبرـ ـــاه األردن من  ــل م ـ ــاء خزان لتحو ) أنهـــا بـــدأت في بنـ

ـــحراء النقب ـــاحة الخزان  ، صــــ ـــــرة  250وتبلغ مســــ تارا .. ونحن هنا ثالث عشــ ه
ــــأنا، دولة نجتمع اليوم ادة الموحدة التي أنشــ ــوع لنجادل الق ــ األمس .. والموضــ ها 

ادة  ة لقرار الق ـــــم ة الهاشــــ ـــع المملكة األردن ــــ المطروح أمامنا اآلن هو : أن تخضــ
ــة  الموحــدة .. ــاطــة العر ــــ ــــ ــ ــ ســ ــل  س للوفــد األردني أن ، وهــذا هو الموقف  ول
  يجادل أو يناقش ..

ر     ــتـأنف العقيـد هوار بومـدين مالحظـاتـه قـائال : أعتقـد أننـا إذا لم نف ـــ ــــ ــــ واسـ
ير ة الموحدة أما أن تكون أو  تف ادة العر مة .. والق ة وخ دولة واحدة فان العاق

  ال تكون .
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د الكلمة   ان األردني يده ير س األر ـــاد المجلس جو من ، ورفع رئ ــ ــ ــ ـــــ وسـ
ــــتراحة، الوجوم ــــ ـــاعة لالســــ ــــ ــــ ـــف سـ ــــ ــ ــ س وأعلن تأجيل االجتماع لنصـ    ، وتدخل الرئ

ـــتراحة( ــ ــ ة ) واالسـ تو ةفي النظام الدا ، مادة غير م ولكنها  ، خلي للجامعة العر
ـــتخدم على الدوام لفض المنازعات ــ ــــ ــ ــ ات ، تسـ ـــئول ــ ــ ــ ــــ وتفرج  ، وللتهرب من المسـ

  األزمات !! 

طوف عليهم   ـــالـة المجـاورة  ـــــ ــــ الجـامعـة  ) ولـدان( وتفرق المجتمعون في الصـــ
شاو في القاهرة فرسا رهان  ، أكواب القرفة والشا ة ومقهى الف والجامعة العر

م أ اها .. مجانا من غير ثمن !! في تقد ات وأز   جود المشرو
ة   ــغيرة : ، ودارت المداوالت الجانب ــــ ــــ نا حلقة صــــ ــ ــ ــــ ـــــ العقيد هوار  وجلسـ
ــــوداني، بومــدين ــ ــ ــــ س الوزراء الســ فــة رئ ـــر الختم خل ــــ ــ ــ س  ، وأنــا ، وســـ فقــال الرئ

  -السوداني : 
ل مجر األردن -   ك في ، أنت تعرف المناط التي يجر فيها تحو وما رأ
  وضوع برمته ؟الم

ــا في  ـــد رأيهـــ م تالحظون أن منظمـــــة التحرر ال تبــ ـــد أن قلـــــت : ال بــ
ـــروع .. إن  اب متعددة . نحن ال نؤمن بهذا المشــ ــ ــ ــــات ألسـ ـــوع في الجلسـ الموضــ

ة ح الجيوش العر اهظة واألجد أن تنف على تســــل فه  ة  ، تكال ة فن ومن ناح
ـــئيل من ــرائيل إال من جانب ضـــ حرم إســــ ــــروع ال  عد  ان المشــ اه .. وهو ال ي الم

ي ــروع جونســـــون األمر ة ، ثيرا عن مشـــ ــته الدول العر ـــب أن رفضـــ  ، الذ ســ
ــروع العري ــ رة فان إســــــرائيل قادرة على الدوام أن تدمر المشــ ــ ــ ة عســ  ، ومن ناح

را على إســـرائيل نا متفوقين عســـ ات  ، حتى ولو  الن التدمير من أســـهل العمل
رة .    العس
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حتاج وقال العقيد ب ح .. إن تدمير المشروع العري ال  ومدين : هذا صح
  ألكثر من قنبلة واحدة ولكن ما ذا تر .. ماذا تقترح ؟ .  

ل اإلســرائيلي ، أن نقوم نحن ، قلت : الرأ الســديد   بدال  ، بتدمير التحو
لمة ــرائيل .. وأعني  ل العري وتدمره إسـ الشـــعب  ) نحن ( من أن ننشـــئ التحو

  ي . الفلسطين
وأخذت أشــرح إن التدمير هو األســهل واألرخص .. وجاء الســيد حســونة   

قول : اتف غة مقبولة وجميلة !!  )االخوان( يدعونا إلى االجتماع وهو    على ص
ـــاجـــة عن تفـــاهم ، وعـــدنـــا إلى االجتمـــاع   عـــد الـــدي ـــة  ــ ـــــ ــــ س الجلســـ    فـــأعلن رئ

قول ) االخوان( ادة أن المجلس أحا علما  ( على مشروع قرار  بوجهة نظر الق
ة الموحدة ه ، العر ديها ف ؤ قدر موقفها و ــوع  ، وهو إذ  ــــ ـــــ قرر رفع هذا الموضـــ

عقد في أيلول  ضـــاء 1965إلى مجلس الملوك والرؤســـاء الذ ســـ  )  في الدار الب
 .  

ان الفر ، وتمت الموافقة على هذا القرار   ــــمت الرافض .. و ــ ــ ــ الصــــ ولكن 
قى القوات يجلس إلى جوار ف ، على عامر قلت له : أن معنى هذا القرار أن ت

ة خارج األردن حتى الخرف ة والعراق ــعود ـــروع العري من  ، الســـ قى المشــ وان ي
ــروع إلى ذلـــك الوقـــت تحـــت رحمـــة الطـــائرات  ــــ ــــ ظـــل المشــــ ـــة .. وأن  غير حمـــا

ة ..    اإلسرائيل
  واستأنفت حديثي وقلت للفر عامر : 

ةال شك أنك سمعت التصرحات اإل     س  ، سرائيل ول رئ في اش فقد صرح ل
ــرائيل قبل يومين ( ــــ ـــألة  ( )11/1/1965وزراء إســـ ــــ اه مســ ــرائيل تعتبر الم ــــ ــ أن إسـ

قا لذلك ـــنتعرف ط ــــ ــ الدم الذ يجر في عروقنا وسـ ة  ـــح  )  حيو ــ ــ ــ . وأعلن اسـ



  

-30-  

اح اليوم ( ــــــ ــرائيلي صــــ ــ ــــ ان اإلســ س األر ـــرائيل13/1/1965رابين رئ ـــ  ( ) أن إســــ
ةســتعمد إلى القوة لمواج وناولت الفر عامر قصــاصــة  )  هة المشــروعات العر

ه .. نعمل ..لنا هللا .  ، هذه التصرحات قول : إ   وهو 
قول    وهذا األردن  )  وأعدوا لهم ما اســـتطعتم من قوة ( قلت : ولكن هللا 

م من قوة ( قول ددوا ما عند    … )  و
ــة   الموحــدة ومعــه معــاونــه  وخرج الفر على عــامر القــائــد العــام للقوات العر

ومعهما الملفات والخرائ .. خرجا إلى  ، من القاعة ، اللواء عبد المنعم راض
ســـجال أول هزمة في أول  ة الموحدة ل ـــادة العر ــ ـــ ــ ــ مصـــر الجديدة حيث مقر القيــــــ

ة   ولكن ضد األردن !! ، ال ضد إسرائيل ، معر
ـــدة   قى محتشـ ة أن ت ة والعراق ــعود ذا قدر للقوات الســ عيدة  وه في الصــــحراء 

ضـــــاء  ـــيرها الذ ينتظرها في مؤتمر الدار الب ة .. تنتظر مصــ عن الحدود األردن
  في خرف ذلك العام ..ولكل خرف حديث . 

ا    ألمان ة  ـــــوع عالقة الدول العر ــــ ــــ حث موضـ عد ذلك إلى  وانتقل المجلس 
ة ا إلســـرائيل من ، الغر ة وتال الســـيد حســـونة تقرره عما تقدمه ألمان معونات مال

ة  ــ ــ ــــرائيل وٕاقامة عالقات دبلوماسـ ا من االعتراف بإسـ رة وما تعتزمه ألمان وعســـــ
  معها . 

ة   ا الغر ألمان ومات ينددون  ـــاء الح ـــــ قرؤون ما في ملفاتهم  ، وانبر رؤســ و
ا إلســـرائيل رة التي قدمتها ألمان ة والعســـ انات عن المســـاعدات المال وما ، من ب

  تزال . 
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ـــتعراض وانتهى د   ــــ ــتعراض الموقف  –ور االســـ ـــ ــــ ــتعراض  –اسـ ــ ــــ وجاء دور اســ
ــالت ــ تور نوفل ، العضـــ غة  ، وقالوا للد ــ ـــ ــــاعد : اكتب لنا صــ أمين الجامعة المســـ

  قرار مناسب .. 
  قال : وماذا أكتب ؟   
ا على ضوء مناقشاتنا .     قالوا : أكتب ما تراه مناس

تب   ين( و ــ ــ ـــــ ــــ ه إنذار إلى ألم ) المسـ تور نوفل قرارا ف قطع الد ة  ا الغر ان
ة ة والثقاف ة واالقتصاد   إذا اعترفت بإسرائيل .  ، العالقات الدبلوماس

ـأت وقتهـا ، قـالوا : نحن لم نتف على هـذا   إن قطع العالقـات مرحلـة لم 
ة  ( في اآلن أن نقرر :، عد غ ة تطورات الموقف  مراق تكليف األمين العام 

  .  ) اتخاذ موقـف عري موحد
م يرجع عهده إلى قلت    ان هذا الموضــوع قد : أرجو أن ألفت نظر الرؤســاء 

شأنه قرارات متعددة، ما يزد على عشرة أعوام صح في ، وقد اتخذ المجلس  وال 
مثل هذا القرار عالج هذا الموضــــوع الخطير   ) الشــــفاف( عهد مؤتمرات القمة أن 

 .  
ق   س الجلســة :وما هي هذه القرارات الســا عســى ان نســتأنس ، ةفقال : رئ
  بها .  

نت ، قلت : إن ملف الموضــوع هو أمامي   وقد رافقت الموضــوع منذ أن 
املة .  م الوقائع  ة ..وها أنا أضع أمام   أمينا مساعدا للجامعة العر

ـــة 54 /29/11في    ــــامعــ ـــة  ( قرر مجلس الجـ ــ ـــات العر ومــ ــذل الح ــ أن تبـ
ــرائيل لقعد قرض  ــ ــ ــ ــــعي إســ ــ ــ ا ســ ـــاعي الالزمة إلح ــــ مائة مليون دوالر من المســـ

ة ومة األلمان ة، الح   .  )  وخمسة وثالثين مليون دوالر من البيوتات المال
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ــــاعي  ( قرر المجلس 1954 /12 /1وفي    ــ ــ ة المســ ومات العر ان تبذل الح
ــرائيل على القرض ـــ ــول إسـ ــ ة للحيلولة دون حصــ ا االتحاد ومة ألمان وأن ، لد ح

ن أن تلجأ إلي م ه البنوك التي  ة لن تسمح تن ومات العر ها إسرائيل إلى أن الح
ممارسة أعمالها في بالدها إذا منحت قرضا إلسرائيل .    لها 

ــي ( قرر مجلس الجامعة 10/1955 /14وفي    ــ ـــعي الدبلوماســـ ــ ـــلة الســ ــ مواصــ
ا محاولة إسرائيل الحصول على قرض منها ة إلح ا االتحاد ذلك ، لد ألمان و

االتجاها ــير الرأ العام  ــــ صـــ ـــات ت ـــــ ضـ ة التعو ــير تطبي اتفاق ــ ــــ ت الخطرة في سـ
ة إلسرائيل   . )  األلمان

ـأن 1957 /17/11وفي    ـة ( قرر مجلس الجـامعـة  ع ممثلو الـدول العر يتـا
ــــي مع  ــــ ــ ادل التمثيل الدبلوماســ ة ت ا الغر ــــألة اعتزام ألمان ــــ ثب مســــ في بون عن 

ــــرائيل الجامعة العر، إســ وماتهم و ح ــال  ــ االتصــ ــتمروا  ــ ســ ة التخاذ التدابير وأن 
  .  ) الالزمة في هذا الشأن

ــــاعي الحثيثة الالزمة لد  ( قرر المجلس إعادة 7/9/1960وفي    ــــ بذل المســ
ــرائيل القروض  ــ ـــــ ة للحيلولة دون إعطاء إســــ ات األلمان ــــر ــــ ــ ــ ومة والبنوك والشـ الح
ـــة  ومــ ــــة الح عـ ـــا ـــب على متــ ــ ــب الخطيرة التي تترت ـــان العواقـــ ــ ــــة مع تب ـ المطلو

م المساعدات إلسرائيلوالمؤسسات األل ة تقد اسة  ، مان ه هذه الس وما تنطو عل
ة شتى الوسائل، من تهديد للمصالح العر ة على مقاومتها  م الدول العر  وتصم

 ( . .  
ـــامعــــة 1963 /4 /2وفي    ـــا ( قرر مجلس الجـ ـ ــان ـــة ألمــ ومـ ــــه نظر ح توج

ر  ة والعســــ ــاعدات المال م المســ ة إلى ما يترتب على تقد ـــرائيل من االتحاد ة إلسـ
ة ة األلمان العالقات العر مة  وأنه في حالة حدوث تطورات جديدة  ، أضرار جس
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ة  ــــاعي العر ــــ ــــ ة للمســ ـــــتجا ــ ــ ــــ ـــرائيل أو عدم االسـ ــــ ــــ ــ ة بإسـ ا الغر في عالقات ألمان
ة ة األلمان ة إلى إعادة النظر في العالقات العر   .  ) ستضطر الدول العر

ــــت   ــ ــ ــ عد تالوة هذه القرارات الســـ ــدرها مجلس الجامعة على مد و ــ ــــ ــ ــ ة التي أصـ
ا جديدا، عشر سنوات ة قرارا عمل قدم لالمة العر وخاصة ، ناشدت المجلس أن 

ار  ــع االخت ــــ ه قرارات مؤتمر القمة موضــــ ــع ف ــ ــــ  …أن هذا هو أول اجتماع توضــ
س منظمــة التحرر  رئ ـــألكم ال  ــ ــ ــــ ــدتي قـائال : إنني أرـد ان أســــ ــــ ـــــ ــ وختمــت منــاشــ

ة فحسـب ارةول ، الفلسـطين مواطن عري : ما معنى ع اتخاذ موقف عري ( كن 
التي تقترحونهـــا في قراراكم الحـــالي .. مـــا هو هـــذا الموقف الموحـــد ..  ) موحـــد

ون هناك موقف .. أ موقف .. ال موحد وال مبدد .. فأجابني  ـــى أن ال  ــ ــ أخشــ
ــتب الحوادث ا : لماذا نســ ــاء وفود المغرب وتونس وليب لكل حادث حديث  ، رؤســ

ا موحدا ..ومن  … اننا ان نتخذ موقفا عر ـــرائيل فبإم ـــــ ــــ ا بإســ إذا اعترفت ألمان
ن ان نفوض األمين العــــام ــــة إلى  ، المم ــارج ــدعو وزراء الخــ ـــان يــ ـ من اآلن 

  اجتماع عاجل . 
ـــــاء مبدأ هاما وخطيرًا : ــ ان نحدد عالقتنا ( قلت : لقد أعلن الملوك والرؤســـ

ـــــ ــ ــوء موقفها من قضــ ــ ــــ ة على ضـ ــطينالدول األجنب ــــ ــاء  ) ة فلســـ ــ ــ ان رؤســـ وٕاذا 
قون هــذا المبــدأ ط عــد القمــة وال  عقــدون اجتمــاعهم األول  ــة  ومــات العر  ، الح

قه ط ــــاؤالتي وابتهاالتي لم تجد ، فمن الذ  ــ قه ولكن تسـ حين الوقت لتطب ومتى 
ا ة في  ، جوا ـــــــــة بإصدار القرارات التقليد ومات العريـ وانتهى مجلس رؤساء الح

يد التضامن العري( شيهات المعروفة :إطار األكل ن هناك تضامن  ) تو ولم 
ة ، ) و(مساندة منظمة التحرر ، عري ومات العر انت المنظمة أسيرة الح  ، و

ة.    وصرعة الخالفات العر
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ــــحفي   تور نوفل في مؤتمر صــ ان الختامي الذ قرأه الد ـــــدر الب علن  ، وصـ ل
ة ت( أن : ومات العر ـــاء الح ــــ ــــ ة رؤســـ ــوا ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذ ــ ــ ــ ــــ دارســ

ة العادلة ـــــح عن روح التعاون والعزم الصــــــادق على تحقي األهداف القوم  ، تفصـ
ة ناء القوة والعزة العر ة، و ، واتفقوا على وسائل التنفيذ التام الناجز للخط العر

ة رة والفن ة والعس اس ة وغيرها ، الس ة والعلم العزم على أن وعقدوا ، واالقتصاد
ة تســـعى إلقامة عالقات جديدة مع  ة دولة أجنب عوا خطة موحدة في مجابهة أ يت

  .) إسرائيل ودعم مجهودها العدواني الحري
ان     غ( وقهقه القدر لهذا الب ا  ) البل ا محبو ــبو ــــ ــــ ــ الذ جاء مســ

ـــتر على الموقف العري المتخاذل ــوعين : دخول القوات  ، للتســـ في أخطر موضــــ
ة إلى األردنالعراق ة  ، ة والســعود ا بإســرائيل .. فال القوات العراق وعالقات ألمان

ـــة الموحدة ــــ ادة العريـــ ما طلبت الق ة  زت داخل األراضي األردن ة تمر  ، والسعود
ة ــــة حددت عالقاتها مع الدول األجنب ــــ ــــ ــ ــ على ضـــوء موقفها من ( وال الدول العريـ

ــطين) ــــ ة فلســ ــ ــ ـــا ، قضــــ ــ ــ ء من مآذن القاهرة ومن منارات ما أعلن الملوك والرؤسـ
ندرة .    اإلس

ذا سق الملوك والرؤساء في الفصل الدراسي األول من عام     1965وه
هم،  ــعو ــ علنوا على شـ ــــمهم ل ومات إلى عواصـ ــــاء الح من اإلذاعات  ، وعاد رؤسـ

طرون عليها ـــــ ــ ــ سـ ملكون زمام أمرها ، التي  ــــحف التي  ــ ــ ــــدروا  ، والصــ ــــ انهم اصــ
ـــير وف  ، طيرةالقرارات الســــرة الخ سـ ل نهر األردن  ــروع العري لتحو وأن المشــ
ـــــومة ــ ــ ة في تطبي خططها  ، الخط المرســـــ ــــــ ــــ ــ ة الموحدة ماضــ ادة العر وأن الق

رة ــ ــ ــــ ــتعداد ، العسـ ــ ــــ ة االسـ ة على أه ــرائيل إن  ، وأن الجيوش العر ــ ــ ل إلســـ والو
ت   فسننقض عليها قبل ان يرتد إليها طرفها . ، تحر
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ة نت أسمع هذا الضجيج   نت اقرأ هذا الكالم ، الهادر من اإلذاعات العر و
ــة ـــحف العر ــ ــــ ــة .. لخــداع  ، الثــائر في الصـــــ بر لخــداع األمــة العر في حملــة 

ـــوت ــــ انت تردد صــــ ـــها  ــ ــ ما هو أبلغ  ) المقر ( الجماهير ..ولكن اإلذاعات نفســــ

  .  )      وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون( وهو يتلو قوله تعالى ، واصدق

م .     صدق هللا العظ
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ا فلسـينة أنـمس   طين ـت 
    
عــدهــا .. لم أجــد ، منــذ عرفــت القــاهرة عبر أرعين عــامــا   قبــل هجرتي إليهــا و

ا   .  1964الذ شهدته في عام  ، ثائرا هادرا ، فيها شتاء عاصفا غاض
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ـــت أتحلم القاهرة     ــ ة ، ولسـ ـــاف ــ ـــماء صـ ــ اها هللا سـ ــاطعة، فقد ح ــ ــــا ســ ـــمســ  ، وشـــ
ة عطرة ـــذ عا رائعا، وٕازهار شــ ــتاءها ر ــ حل قبل أوانه وتجلى في غير  ، وجعل شـ

  زمانه . 
ة   ع ــي ال الطب ــــ ــ اســـ ــ ــ ــــ فقد تفجرت في مطلع هذا العام  ، وٕانما أعني الجو الســـ

ــت ذروتهــــا ــــة وأنطلــــت من عقــــالهــــا حتى بلغــ ــــة األلمــــان  ، أزمــــة العالقــــات العر
ـــــرحا ألحداث خطيرة مثيرة حت القاهرة مســــ ــ ــ ــــ ــل جلجالته وم، وأصـ ــ ــ ا يرســـ نبرا داو

ا العرب حينا حاته إلى دن انا أخر  ، وص    …والى سائر أرجاء العالم أح
عقولهم وأرواحهم   ة  ـــب ة العصــ ال  ، وأنا واحد منهم ، والذين عاشـــــوا تلك الحق

ـــاخنة ام السـ ـــعرون وهج تلك األ ســــتشـ ها .. ، يزالون  ار معار غ ومة  وأنوفهم مز
  حتى اآلن .. 

ةوالواق   ة األلمان ـــينات يوم عقدت ، ع أن العالقات العر ــــ ــ ـــ ومنذ أوائل الخمســ
ة ــرائيل ة اإلســــ ــات األلمان ــ ضــ ة التعو ان عجوز ، اتفاق ه ببر ـــــ  ) يتنفس( انت أشـ

ــتاء هذا العام (، زماناً  أخذ في الرقاد .. ولكنه في شـــ ) انفجر عن آخره 1965ثم 
  . وما في أحشائه من لهب .، وقذف ما في جوفه من حمم

  
فارة عن مظالم    ة  ــخ ضـــات السـ م التعو ة لم تكتف بتقد ا الغر ذلك أن ألمان

ة ة الثان لغت ماليين  ، العهد الناز التي وقعت على اليهود في الحرب العالم و
ار على مد عشر  الماليين من الدوالرات وأنقذت االقتصاد اإلسرائيلي من االنه

شــفت بل فضــحت اال ، ســنوات عجاف تفاقات الســرة التي عقدت بين بون فقد 
ـــلف  ــ ــ ـــادير ضخمة من مختـ ــــ أن تقدم إلسرائيل مقـ ا قد تعهدت  وتل أبيب أن ألمان

ال ثمن  !! …أنواع األسلحة مجانا رة و ة عس ذا ه   ه
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ذلك   اء أن مفاوضــــات تجر في الخفاء ، و االت األن ــحت و في  ، فقد فضــ
ة الهادئة ــب التعبير ا ، إطار الدبلوماســــــ ــ ـــائعحســ ي الشـــ اإلقامة عالقات  ، ألمر

ــرائيل ــ ة وٕاســـ ا الغر ة بين ألمان ــ ــ اســـ ــ ــ ــرائيل يتمهلون في األمر ، ســـ  ، وان قادة إســـــ
عون تهدئة الرأ العام اإلسرائيلي ستط رضونه شيئا فشيئا ، رثما  عفو ، و حتى 

ا رسي االعتراف ، عن ألمان ح االستغفار !!  ، وهي راكعة على    وعلى مذ
ة عارمةواهتاج    ـــــ ــــر ، الرأ العام العري في غضــ ــ س عبد الناصـ وانبر الرئ

ر الغري في مجموعه ـــــ ــ ــ ات المتحدة والمعســـــ ة والوال ا الغر ألمان فقام  ، يندد 
اراته  ع ــحن عواطفهم  ــــ شــ ـــر، يخاطب الجماهير و ــ م مصـــ ـــعة في أقال ـــ بجولة واســ

اته الالذعة، الراعدة قدرة خارق ، ون ة في إثارة الشعب وجمال عبد الناصر يتمتع 
ستمعون . ، وحشده وتعبئته   وغمز الملوك والرؤساء وهم في قصورهم 

اء األزمة   أن ة  ـــحف العر ــرح العري الجتماعات ، وطفحت الصــــ أ المســـــ وته
ا ، ففي خالل شـــهر واحد ، قمة صـــغيرة بين الملوك والرؤســـاء من منتصـــف شـــ

ــينتوافد على القاه ) (فبراير) إلى منتصــــف آذار (مارس س  ، رة الملك حســ والرئ
ة ــــن الثاني، أبو رقي ب هذه اللقاءات ، والملك الحســ عا أن أكون في مو ان طب و

ة ــــر الق ــــ ــــ ة ، من المطار إلى قصــ ــوان إلى األزهر ، إلى الجامعة العر ــــ ـــــ إلى أســـ
ــطين ، الشــــرف .. أعدو وألهث من لقاء إلى لقاء ة فلســ قضــــ ــل  فان األزمة تتصــ

م ..    في الصم
ان المل   ــــاطته بين و ــ ــ عرض وسـ ـــين أول الوافدين على القاهرة ..جاء  ــ ك حســــ

ة المتحدة ة العر ة والجمهور ا الغر أنما األزمة مع القاهرة وحدها وال ، ألمان و
أسرها.  األمة العرة    تتصل 
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ــر والملك حســــين ..     س عبد الناصــ احثات بين الرئ ا من الم ــرت جان وحضــ
ة ا  ،وفي حديث مزج من الجد والدعا ــين و.. قلت :  ــ ــــ ــــ    التفت إلى الملك حســ

ســي فيها .. إن  ) ســيدنا( طا في هذه األزمة .. أنت طرف رئ إنك ال تصــلح وســ
ة التي تقدم  ــفقة األســـلحة األلمان ســـي في صـ ا ووطنا هو الهدف الرئ األردن شـــع

صـنع األردن  ، إلسـرائيل يف تدافع عن نفسـها .. ولكن ما ذا  إن مصـر تعرف 
يف ؟؟    و

س عبد الناصرو      قبل أن يتطور الحوار ..  ، قاطعني الرئ
ا أخ أحمد ان جاللة ، قال : وهللا  ــاكل .. إذ  ــ ــ ــ ــــ نحن مش عايزن نعمل مشـــ

ــرائيل  ــ د إســـــ العدول عن تزو ة  ا الغر قنع ألمان ع أن  ـــتط ــــ ســ ـــين  ــ ــ الملك حســ
ة معها ــالح وٕاقامة عالقات دبلوماســـــ وتكون األزمة قد  ، فنحن موافقون ، الســـ

ة ، تانته ا الغر بيرة ، نتصافى مع ألمان ون الملك حسين قد أد خدمة  و
 .  

ة  ا الغر ــرا على ألمان ــ س قاصــ ـــوع ل ات المتحدة  …قلت : الموضـــ إن الوال
ة على هذه الصـــفقة ا الغر فال فائدة من إضـــاعة الوقت ، هي التي تحرض ألمان

ـــح أ ــــ صـ جب اتخاذ موقف عري واحد .. فال  ــاطة ..و ــ ــ ون العرب في الوســ ن 
ا  ، والثالث متفرج، والثاني خصم ، منقسمين : أحدهم وس ع يندفع أللمان والرا

ة !!  ة مستغال األزمة القتناص معونات مال   الغر
س عبد الناصر الحوار ..     وأنهى الرئ

ــة هللا ــل حــال .. ال مــانع من أن نجرب .. على بر ــا جاللــة  ، وقــال : على 
  ن على الوساطة ..رنا يوف .نحن موافقو  ، الملك



  

-39-  

أنما يتأهب للتزحل على الجليد : وأنا أتعهد من  ــين : و ــ ــ ــ ــــ وقال الملك حســ
عد حد .. إذا فشلت الوساطة ..    جانبي أن أساند القاهرة في موقفها إلى أ

عهده   في  ان الملك حسين س قرر ما إذا  نا للزمن وحده أن  ون  ، وتر أو 
  أول الناكثين..  

عد    ــينو ــــ ـــــارعها إلى، الملك حســـــ ــــ المجاهد ( انفتحت أبواب القاهرة على مصــ
اليها  ) األكبر ام بل عة أ ة في زارة اسـتغرقت سـ س بورقي  ) 1965 /3 /15(الرئ

ادين ــاحات والم ــ ـــي لهتافات الجماهير في الســــ ــ س التونســـ وقد ، طرب خاللها الرئ
ـــمة ــ ــوره المجســ ــ صـــ ـــمس القاهرة ، امتألت جدرانها  تزدها بهاء على ف ، تلثمها شــــ

  وسناء على سناء !!  ، بهاء
ة في    ــ ــ ســـ ـــة الرئ ة على المنصــــ س بو رقي ــى يوم وقف الرئ ــــ ـــت أنسـ ولســــ

س ـــر) روب( جامعة القاهرة يل ــ ــ ـــــاحها األخضــ ــ توراه الفخرة ووشــ علن  ، الد وهو 
ة  ــــر من األزمة األلمان س عبد الناصـــ ـــد الكبير تأييده لموقف الرئ ــ أمام ذلك الحشــ

ة ف( وأن ة واحدةالمعر ة المتحدة هي معر   ).1( )ي تونس والجمهورة العر
س بو    ــوان حين أطل الرئ االت العارمة في أســــ ــتق ــ ذلك تلك االســ ـــى  ــ وال أنسـ

برة ــة الم ــة على الجمــاهير المهلل ــة من  ، رقي علن إليهــا والى األمــة العر وهو 
ــرق والمغرب تأييده لموقف القاهرة .. وما تزال أحج ــــ ــــ ــ ار الغرانيت ورائها في المشـ

  آذانها المرهفة في السد العالي شاهدة على ذلك . . . 
ـــــن الثاني   ــ ــتقبلت القاهرة الحســ ــــ ة اســـ س بورقي عد الرئ  ، )1965 /2 /12( ، و

س عبــد  ــامــه حين وقف الملــك المغري والرئ ـــرف في أزهر أ ـــــ ــــ ــدا األزهر الشــ و
                                                           

ة  )1( اة العر ه (الثالثة)  انظر : أرعون عاما في الح ة في  س بو رقي تعرض المؤلف للرئ
ة   .  من القمة إلى الهزمة مع الملوك والرؤساء –حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء  –والدول
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ــالة الجمعة ــ ــ ان صــــ ــر يؤد ــــ ة  ، الناصــــ ات القرآن ـــرد اآل ـــــ ســ واألحاديث والخطيب 
ــــلمين ..  ــ لمة العرب والمســ ـــامن والتعاون إلعالء  ــــ ة في الحض على التضـ النبو

ـــالة ــ ــــ ـــجد ، وتنتهي الصـــ ــــ ــــن الثاني يوجه إلى الحديث  ، ونخرج من المســـــ ــــ ــ والحســ
ة قائال :  ا سي احمد .. وهللا ال سبيل إلى رفعة اإلسالم إال  ( -اللهجة المغر

ه)).. اع أوامره واجتناب نواه   ات
  .  )  وأول هذه النواهي الفرقة ، إن أول هذه األوامر االتحاد ( لتوق  
س عبد الناصر : ان جاللة الملك ساع لتوطيد االتحاد ونبذ الفرقة    وقال الرئ

 .  
ـــة الحافلة   اشــ ام الج ـــر األكبر  ، وفي تلك األ ـــورة الحشــ ـــهدت مدينة المنصــ شــ

ســر اإلفرنج ما لم تشــهد مثله إ ، من جماهير مصــر ، والحشــد األروع ال يوم ان
س التاســــع .. وأمام ذلك  عة قرون في حملة لو ــ ة قبل ســ في هذه المدينة التارخ

شـــر الزاخر الهادر حر ال علنان  ، ال س عبد الناصـــر  وقف الحســـن الثاني والرئ
ة ــــامن الوثي في مواجهة األزمة األلمان ة التضــــ ما تهدد من  ، على األمة العر

الهتاف  …العري وأمنه وسالمته  أخطار على المصير  وقد انفجرت الجماهير 
ـــن  ــ ــــمع من الحسـ ــــمع ما ســ عد أن ســ ـــر  ــ س عبد الناصـ ــــف حين أعلن الرئ العاصــ

ـــيجتمعون غدا في مقر الجامعة  ( أن ، الثاني ــ ــــ ــ ــ ة سـ ة الدول العر وزراء خارج
ا موحدا  ة ليتخذوا موقفا عر ــــاعة امتحان اإلرادة  …العر ــ ـــ ــ ــ ولقد جاءت اآلن ســ

ةالع ة الجماع   .  )  ر
مت للحســـن الثاني   ة الكبر التي أق ة التكرم والحديث يدور من ، وفي المأد

ــاه ـــــوع إ ــ ـــ ــ ــة، غير تكلف حول الموضــ ــة العر التفــت العــاهــل ، العالقــات األلمــان
س عبد الناصر بلهجة حادة قاطعة :    المغري وقال للرئ
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تنــا جم، نحن لن نترك القــاهرة وحــدهــا -     عــا ..ولقــد تلقيــت دعوة هــذه معر
ـــة ـــا الغر ـــارة  ، وقـــد تحـــدد موعـــدهـــا، لزـــادة ألمـــان ولكنني قررت إلغـــاء هـــذه الز

ة المتحدة ــامنا مع الجمهورة العر س ، تضــ ره الرئ الذات .. فشــــ ادتكم  ومع ســــ
ـــعب  ــ ــ ــم الشــ ـــ اســــ ر  ـــــ ــ ــــر على هذا الموقف النبيل .. وثنيت على الشــ ــ عبد الناصـــ

ــطيني .. وما درت أن حدي اق الفلســــ ون واحدا من األط ــ ــ ث العاهل المغري ســ
لعناها وهضمناها انتهاء الطعام . . ، التي مضغناها و   وانتهت لذتها 

ــن الثاني   ــ ــ ــــ ارة الحســــ ـــتي  ، وخرجت إلى المطار ، وانتهت ز ــــ ــ ــ اضـــ ألقوم بر
ان عناق ، المعتادة ــالم و ــــ ــــ ان ســــ ــاء ؛ و ــ ـــــ ــ ــ وأطلقت  ، في وداع الملوك والرؤســ

ــــرن طل ــــ ة إحد وعشــــ ـــاءل المدفع ــ ــــ ــ انت تتسـ أنما  ة للعاهل المغري ..و قة تح
ة : هل ستكون خطب الملوك والرؤساء مثل هذه الطلقات من غير ذخيرة  المدفع

فى .. ودخانا وانتهى ..  ا و ة .. دو   ح
س عبد الناصر     ونحن في أرض المطار ..  ، وسألني الرئ
ك في لقاء المنصورة ..  -   ه رأ   إ
  .. قلت : ما أعظم الشعب   
عني الملوك والرؤساء مش نافعين .     قال : 

ادتك   قلتها ..  ، قلت : س

ل مشاكلنا .. ولكن    نا الستطعنا أن نحل  ان األمر بيد شعو قال : لو 
ة ؟؟   ه غدا في اجتماع وزراء الخارج   حاتعملوا إ

ادتكم .. سندخل االمتحان ..    رت س ما ذ   قلت :
  المتحان . قال :إن شاء هللا تنجحوا في ا  
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س عبد الناصــر وخلفه الوزراء والســفراء   ، ل إلى طرقه ، وانصــرف الرئ
تبي ألعد أوراقي وملفاتي إلى اليوم الموعود .   وانصرفت إلى م

ــونة األمين العام للجامعة قد وجهه دعوة     ــ ـــيد عبد الخال حســـ ــ ان الســ و
ة العرب، عاجلة الجتماع عاجل ا خفافا ثقاال من وقد نفرو  ، وتوافد وزراء الخارج

ـــمهم ــ ــ ــيل من أوداجهم .. ، عواصــ ــ ــ ــداقهم وتســـ ــــ ــــرحات النارة تفور من أشـــ والتصـــــ
املين  ة  ) آذار 15-14(وامتدت االجتماعات يومين  انت أفئدة األمة العر و

ــــدودة إلى القاهرة ــــ ــماعها مشـــ ــ ــــ ــ ة العرب إجراء  ، مثل أسـ تنتظر من وزراء الخارج
عد أن ثل ، رادعا رامتنا  ـــرن عاما طوااليرد إلينا  ــ ــ ـــ ــ  ، متها تهديداتنا الفارغة عشــ

ة .  ا الغر   وخاصة مع ألمان
اقتراحات محددة : (   اســم المنظمة  ) قطع 1وفي الجلســة األولى تقدمت 

ة ( ا (2العالقات الدبلوماس ا وثقاف ا اقتصاد ا 3) مقاطعة ألمان ألمان ) االعتراف 
ة ..    الشرق

ـــرد المبررات التي تــدعو    ــ ــ ــــ ــرعــت أســـ ـــــ ــــ ــ اتخــاذ قرارات حــازمــة في هــذا وشـ
األرقام والوقائع المقادير الضــخمة من األســلحة الثقيلة التي  ، الموضــوع رت  وذ

ة ة إلسرائيل لتضرب بها المدن والقر العر ا الغر وأن هذا العمل ، قدمتها ألمان
ـــرح ــ ا هو عمل عدواني صـ ومات  ، من جانب ألمان قابل من الح ـــح أن  ــ صـ ال 

قرار  ة  ةالعر ـــائ ــ ــ ــــ ه األمة ، ات إنشــــ وأن هذه االقتراحات التي قدمتها هي ما تطل
ة جمعاء ..    العر

ة أعلن فيها    فة ألمان ــح ــــ ــ ــ ـــــة من صـ ــ ــ ــاصــ ــ ــــ ــ ثم تناولت من بين أوراقي قصـ
ا ايرهارد ـــار ألمان ــتشــ ة ( ، مســـ ام من اجتماع وزراء الخارج ـــة أ -3-9قبل خمســ

ع أمام تهديدات العرب ( أنه ، )1965 ة تفرض وأن الم ) لن ير ــلحة القوم ــ ــ ـــ ــ صـ
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ـــالحج في العمر مرة، اتخــــاذ موقف عري حــــازم ـ من ، ولو في العمر مرة .. 
ه سبيال .   استطاع إل

ودارت مناقشات قصيرة بين الوزراء اشترك فيها محمود راض (القاهرة)   
قــة (الجزائر) فيليــب تقال (لبنــان ــا)  ) عبــد العزز بوتفل ـــور ــ ــــ ــــ م مــاخوس (سـ إبراه

ــقاف (الســــعو  ــودان) عمرالســ ة) ناجي طالب (العراق) محمد أحمد محجوب (الســ د
ة (األردن تور حازم نسي ا  ) الد شترك في الكالم وزراء تونس والمغرب وليب ولم 

ون محل اتفاق هو  ن أن  م .. ووضح من األحاديث أن االقتراح الوحيد الذ 
ع السفراء العرب من بون ؛ أما االقتراحان اآلخران فلم  مسهما أحد : سحب جم

!!  
م    مة  ) تونس(ونظر الوزراء في وجوه زمالئهم : المنجي سل أحمد بن ه

ا(حســـين مازق  ) المغرب( حددونه ) ليب ــتدرجوهم إلى موقف  سـ وعلى األقل  ، ل
سعف النط إن لم تسعف الحال !!  قولونها .. ول لمة    إلى 

م   ــل ــ ــــ يدًا لهما  ، بيوهو ينظر إلى زميله المغري واللي، وتحدث المنجي ســـ تو
  أنه يتكلم بلسانهما .. 

ــــعنا أمام األمر الواقع..    ضــــ اقتراحاته و فاجئنا دائما  ــقير  ــــ وقال : األخ الشــ
ة .. قبل أن  العاطفة .. يجب أن ندرس األمور دراســة علم إلى متى نظل نتكلم 

ة إجراءات ..    نقدم على اتخاذ أ
س  س في األمر مفاجأة .. إن الرئ ـــن قلت : ل ــ ــ ـــ ــ ة والملك الحســ بو رقي

ـــهر واحد وقد  ــــ ــــر في القاهرة قبل شــ س عبد الناصـــــ انا قد اجتمعا مع الرئ الثاني 
وأعلنا مساندتهما للقاهرة ..وهذه تصرحاتهما بين أوراقي.. ثم  ، تداولوا في األمر

ون  م ان الموضوع عاطفي وأنا أرجو أن  ر على األخ المنجي سل إني لست أن
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ـــفحات والطائرات  ، انب العاطفياآلخر معي في الج ــــ ــ ــ ات والمصـــ ا ان مئات الد
حرك  غي لهذا الموضوع ان  س ين ة إلى إسرائيل مجانا .. أل ا الغر تقدمها المان
ة تقصــف القر والمدن  انت القوات الفرنســ م يوم  عواطفنا .. ألم تتحرك عواطف

الطائرات والمدافع  ة  م وال أضع …التونس م أمام األمر الواقع ثم إنني ال أفاجئ
لها  ة  ـــنوات ..وٕان األمة العر ــــ ـــر سـ ــــ م يزد عمره على عشـ ـــــوع قد .. هذا موضـــ
ـــبيل المثال فان مجلس  تتحدث اآلن عن الموضــــوع خارج هذه القاعة .. وعلى سـ
ة مع  ة واالقتصــــاد ــ اســ أن تقطع عالقاتها الســــ ومة  تي قد طالب الح األمة الكو

ا ا وهذا البرلمان اللبنا ، المان مقاطعة المان ـــائه  بير من أعضــ ني قد طالب عدد 
ا .. وهذا وهذا . .   اس ا وس   اقتصاد

ــــتو األمم    ات، يجب أن نرتقي إلى مســ فقال : نحن ال زلنا نتكلم في العموم
التحديد .    المتحدة ونتكلم 

التحديد     وأخذت أقرأ من أوراقي األرقام والوقائع .، ما ترد، قلت : سأكلمك 
ار أو     ـــرائيل مبلغ واحد وارعين مل ة إلســـ ــات األلمان ــ ضــ ال : بلغ إجمالي التعو

  مارك .. 
ة    ـــوق األورو الســـ ــرائيل  ــ بير في ر إســ ـــعى  ــ مسـ ا  ا : قامت ألمان ثان
ة بير في سـبيل ذلك ، المشـتر أنه قام بجهد  وصـرح المسـتشـار األلماني ايرهارد 

ــــرائيلي وخفض العجز في مي ــاد اإلســــ ــــ ار ، زانها التجار لدعم االقتصــ أن  ( اعت
ة في المنطقة   .  ) إسرائيل دعامة اورو

رة   ة لدعم صناعتها العس الغ مال ا إلسرائيل م وعقدت  ، ثالثا : دفعت ألمان
بيرة لشراء الرشاش اإلسرائيلي ضة  )  اوز ( معها صفقات  حمل على مق الذ 
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ـــر األلماني ــــ ــ ـــلح ، النســ ــ ــــ ــــافة إلى ذخائر األســ ــــ اإلضـــ ــغيرةهذا  ــ ــــ والمدافع  ، ة الصـــ
ة، الصغيرة ش األلماني . ، والبنادق اليدو رة ألفراد الج س العس   والمال

ـــبرج على    ــ ــــ ــــرائيليين في وندســـ ـــــ رين اإلســـ ـــــ ــ ــ ا بتدرب العســـ عا : تقوم ألمان را
رة  ــ ــ س العســــ ــــون المال ســــ ــرائيليون يل ــــ رون اإلســ ـــــ ة ؛ والعســـ ــــلحة األمر ــ األســ

ة .    األلمان
رة خامســا : عقدت ألم   ة عســ ا مع إســرائيل اتفاق  ) بن غورون  –اديناور (ان

ــمل  مة ثالثمائة مليون مارك.. وتشــ ق ـــلحة مختلفة  موجبها أسـ ـــرائيل  ـــتلمت إسـ اسـ
ات ا ة، هذه أســـلحة الطائرات والد  ، وأجهزة الالســـلكي ، والمدافع ، والســـفن الحر

  والذخائر . 
ة مجمو    ة األلمان ــســـــات العلم عة من العلماء األلمان ســـــادســـــا : قدمت المؤســـ

ـــــرائيل ــ ــ ــــ ا ، إلى إسـ ة ؛ وقدمت ألمان حاث الذرة والتكنولوج عملوا في ميدان األ ل
ــرائيــل ــ ـــــ ــــ ــة إلسـ ـــر مليون مــارك ه ــــ ــــ ـــتــة عشـــ ـــ ــــ ــ حــاث الخطيرة  ، ســ   لــدعم هــذه األ

ة  ـــحب العلماء .الرهي ــ ـــ ــــ بيرة لســ ة ببذل جهود  ومة األلمان . على حين تقوم الح
عملون في الجمه ة المتحدة . األلمان الذين    ورة العر

ـــرائيل وٕاقامة    ا اإلجراءات الالزمة لالعتراف بإســ عا : وأخيرا : تتخذ ألمان ـــا ســ
ة معها .    عالقات دبلوماس

م   ع ، ولم أكد أتم حديثي حتى قاطعني المنجي سل أنما ظفر    نقي وقال : و
ــــرائيل جرمة فلماذا ال نقاطع دول العالم أج -   ــــ ــــ ان االعتراف بإســ مع.. إذا 

ا  ـــــرائيل أكثر مما فعلت ألمان ــــ ــــ ات المتحدة التي فعلت إلسـ لماذا ال نقاطع الوال
ة ..    الغر
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ــبب الوحيد   س هو الســ ــرائيل ل رته في آخر  ، فقلت : إن االعتراف بإســ لقد ذ
اب . وأنا معك ــ ــ ــــ ــ ــ ام  ، األســ ــئولة األولى عن ق ــــ ــــ ات المتحدة هي المســــ فان الوال

جدر بنا أن تعتبره ــرائيل ..و ـــــ ــــ ــ ةإسـ تعين علينا أن ، ا العدو األول الالمة العر و
مقاطعة  قدم اقتراحا  م  ــل ــ ــ ــ ان األخ المنجي ســــ ع الدول .. وٕاذا  نقاطعها قبل جم

ه  ا فإني أثني عل    …أمر
ا على سبيل المثال ..    رت أمر   قال : أنا إال أدعو لهذا ولكني ذ
اطل ..    لمة ح أرد بها    قلت : إذن هي 
ــقير قال : عل   ــــ ــــ ــ ل حال إن تونس ال تواف على اقتراحات الشــ ونحن  ، ى 

ة . .  ة حرة الحر ومات العر قى للح   نقترح أن ت
غة مقبولة (وهنا اقترح السيد حسين مازق    ة لوضع ص ا) تأليف لجنة فرع ليب

ع على أساس ما قاله الوفد التونسي ..    من الجم
مة    ــــاف أحمد بن ه المال أن هناك د ) المغرب(وأضـ ـــرائيل  ثيرة تمد إســ وال 

  والسالح لم يتعرض لها أحد . 
ـــــقاف    ة(وأعلن عمر الســــ ـــعود ــ ا  ) الســــ ألمان أن بالده تعارض في االعتراف 

ة ـــرق ــ ــ ـــــ ا ، الشــ ة مع ألمان ــــــ ــــ ــ في في هذه المرحلة قطع العالقات الدبلوماســ وأنه 
ة .    الغر

يرد المناقشة أن  ) السودان(وحاول محمد أحمد محجوب  ، وتشعب الحديث  
ة ، ببيت من الشــعر ، إلى الموضــوع األصــلي ولكن دولة الشــعر  ، او بنادرة أدب

ان في ذلك االجتماع ن لها م اسة !!  ، واألدب لم  ن لدولة الس   ما لم 
احثات على قرار ينص على ما يلي :      -ورست الم
ع السفراء العرب من بون فورا .      أوال : سحب جم
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ا : قطع   ة في حالة  ثان ا الغر ة مع المان ـــــ ــ ــ ة الدبلوماســ عالقات الدول العر
ة مع إسرائيل .  امها بإنشاء عالقات دبلوماس   ق

ا    ة المتحدة في مواقفها من المان ثالثا : إعالن التضــامن مع الجمهورة العر
ة ة ، الغر ا الغر ة مع المان ـــــاد ــ ــــ ة إلى قطع عالقاتها االقتصــ ولجوء الدول العر

ة . ة دولة عر   في حالة إصرارها على اتخاذ موقف عدائي من أ
ـــة من جـــديـــد مـــا ورد في مقررات     ـــة الـــدول العر ـــد وزراء خـــارج عـــا : يؤ را

ة سيتم  الدول األجنب ة  م عالقات الدول العر مؤتمر القمة العريين من أن تنظ
ة فلسطين   . )  على أساس مواقفها من قض

ـــتثناء، قراراتورغما عن أن هذه ال   ة ( اســـ ــ ــ هي  )  قطع العالقات الدبلوماســ
ــاغ أمثالها على مد رع قرن من الزمان انت تصـ ة  ارات إنشـــائ فان تونس ، ع

لها . .  ا قد أعلنت تحفظها على القرارات    والمغرب وليب
ب حفاظا    ــير مع الر ــــ ــ ـــدت هذه الوفود الثالثة أن تســ ــــ وفي محاولة أخيرة ناشـــ

ـــــامنوا مع زمالئهم  ، يعلى اإلجماع العر ـــفراءهم في بون قد تضـ رتهم أن ســـ وذ
عا، العرب اآلخرن ـــوا جم ــــ ـــــ اتخاذ موقف  ( فأوصـ ة  ام الدول العر ــرورة ق ــ ـــ ــ ــ ضــ

ا  ــحة تجاه ألمان ة واضـــ اســـــة عر ــ ضـــــع ســـ امل  ل  شـــــ ــامن  عري موحد متضـــ
ــرائيل ـــم على مســــــلك ، وموقفها من إســــ ام برد فعل موحد قو وحاســـ وضــــــرورة الق

ا    . )  تجاه إسرائيل ..ألمان
ه تقرر الســـفراء العرب     ة ؟ فدفعت إل م : وأين هذه التوصـــ وقال المنجي ســـل

ـــوت عال، في بون  ــ ــ ــــ صـــ قرأها  عد أن فرغ من قراءته : إن  …ورجوته ان  وقال 
ومة في تونس اسة تونس تقررها الح قررها سفيرها في بون !!   ، س   وال 

ة قررت س قلت :   ومة التونس   استها في هذا الموضوع .. والح



  

-48-  

ة لم تقرر شيئا ..    ومة التونس   قال : الح
ــا في القــاهرة في    ــحف ــــ ــــ ــ ــة مؤتمرا صــ س بو رقي  2– 21قلــت : لقــد عقــد الرئ

ه  1965 لنا موقفنا  ( –وأخذت اقرأ من أوراقي التي في ملفاتي  –أعلنه ف إننا 
ــر وح ة هو موقف التضـــامن مع عبد الناصـ ا الغر همن ألمان ــع وقد  ، ومته وشـ

ــابتني الدهشـــــة مما ، بلغني خبر هذه األزمة قبل ســـــفرنا من تونس وقد بهت وأصـــ
ــة ــا الغر ـــتراكي ، حــدث في ألمــان ــ ــ ــ ـــ زــة للحزب االشــ وعقــدنـا اجتمــاع اللجنــة المر

ــر ؛ ولكن ال ، الدســــتور  س عبد الناصــ وقررنا أن نقف موقف التضــــامن مع الرئ
ـــى  ــــ ــ ــ ــــ ــا إلــ ــ ــــ ـــــ ــرارنــــ ـــ ــــ ــ ــ ـــول قــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــر وصـــ ــ ــ ــــ ـــأخــــــ ــــ ــــ ــــ ـــف تــ ــــ ــــ ــيــــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ   أدر 

ة في حينه )  قاهرة ..ال س بورقي المي قائال : إن هذا ما أعلنه الرئ عت   ، وتا
ــن الثاني عندما زارا القاهرة أخيرا وٕاني أطالب اليوم  ــــ ــــ ــ وأيده في ذلك الملك الحســ
ا والمغرب ان ال يخرجوا على  ـــد االخوة وزراء تونس وليب ــــ ــ ــ الوعد ؛ وأناشــــ الوفاء 

  اإلجماع العري . 
م  ، تأييد اقتراحي ) الســودان(محجوب وحاول محمد أحمد    ولكن المنجي ســل

  وزميله الليبي والمغري ظلوا مصرن على موقف التحف ..
ـــات    ــيد عبد الخال حســـــونة القرارات األرعة التي  ، وانتهت الجلســ وأعلن الســـ

ــحفيون األجانب قبل العرب رتها على الصـــــحافة ؛ وندم الصـــ أنهم جاؤوا من  ، ذ
ة، وا من الجهد والعناءوأنفق ، بالدهم ار خطيرة وجد أخ فوجدوا أنفسهم  ، ليبرقوا 

ة ـــام في الجبهة العر ون من ، وأمام قرار األكثرة ، أمام انقسـ عدو أن  وهو ال 
ة ون من مخلفات  ، وأمام قرار األكثرة، مخلفات العهود العر عدو أن  وهو ال 
ائدة ة ال ات !! التي ثارت عليها  ، العهود العر   الثورات وتقلبت عليها االنقال
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ة العرب إلى عواصـــمهم   وماتهم  ، وافرنقع وزراء الخارج قدموا تقررا إلى ح ل
ا هم ..ووجد وزراء المغرب وتونس وليب الما على شـــعو  )  الشـــجاعة ( ولينشـــروا 

ة قولوا لالمة العر ة، الكاملة في أن  اقي الدول العر ــــامنون مع  ـــ ــــ ــ  ، (إنهم متضـ
سو  ــالنفس والنف ــطين  ــــ ــــ ــ ــة فلســ فتــدون عرو .. ومــا أتعس هــذه الموقف  )  ٕانهم 

س .    التع
اهم لم يجدوا حرجا أن    ـــاء إ ــ ــ ــــ ي أن الملوك والرؤســــ ـــــحك الم ــــ ــ ــ ولكن المضـ

  صدروا تصرحات تناقض مواقفهم التي أعلنوها قبل شهر واحد . 
ة أعلن في مؤتمر صــــحفي    س بورقي ل ) 1965-3-11(فهذا الرئ ة أن مشــــ

ســتشــيرنا أحد  ة قد وقعت دون أن  وأن قطع العالقات مع  ) !!(العالقات األلمان
ـــا لن يؤد إلى موتهـــا عـــه على البالغ  )  ألمـــان .. على حين أنـــه لم يجف توق

ه ة المتحدة الذ جاء ف ـــترك مع الجمهورة العر ــ ــ ــ ــــان أن  ( المشـــ ــ ــ ســــ علن الرئ و
األسلحة هو تشج ة  د السلطات اإلسرائيل اهتمام تزو عة تطوراته  ستدعي متا ع 

انة ألمنها ة وص ة لسالمة الدول العر   ). 1965-2-22( )  شديد حما
ـــــن الثـاني   ــ ــ ــــ ـا قـد تـأجلـت ومـا  ، وهـذا الملـك الحسـ علن أن زـارتـه أللمـان راح 

س عبد الناصــر في اليوم األول لوصــوله إلى القاهرة  ، ألغيت وهو الذ قال للرئ
ارته لبون ) إنه قرر 11-3-1965( ـــامن العري ( إلغاء ز ــــ ــ ــ اما بواجب التضــــ ق

ة المتحدة   . )  ومساندة الجمهورة العر
ـــل    ــ صـ ـــــحفي ( ، وهذا الملك ف أن أحدًا ال  ( )1965-4-8أكد في مؤتمر صـ

ل ما نملك من اجل  ة .. ونحن و ـــرق ا الشـــــ ألمان ع أن يجرنا لالعتراف  ـــتط ســـــ
ة ة الفلسطين أل ) القض ة هو أغلى وأعلىأنما االعتراف  ا الشرق مما نملك ( مان

ة ة الفلسطين   .  ) .. من أجل القض
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ـــين   ــ ــ ــ ــــ ـــــى ، وهذا الملك حسـ ــــ ــــ نت أخشـ ما  ادل  ، ان أو الناكثين : فقد بت
ة ا الغر ـــي مع ألمان ة في  ، االعتراف الدبلوماســـ مما حمل مجلس الجامعة العر

ــته المؤرخة  ــــ ه1967-3-18جلســــ علن ف ــــدر قرارا  ــــ صــ اره لقرار  ( ، أن  ـــتن ـــــ اســ
ة لما  ا االتحاد ة مع جمهورة ألمان ة بإعادة العالقات الدبلوماســــ ومة األردن الح

ة   .  )  في ذلك من خروج على مقررات الجامعة العر
ــين بهذا الموقف   تف الملك حســ ه )  الشــــجاع ( ولم  ــرا عل قي مصــ  ، ولكنه 

ان أول عمل مجيد قام  ، إلى ان وقعت حرب حزران ات ف ادل البرق ه هو ت
ة  ا الغر ة مع مستشار ألمان وتناسى أن القدس الشهيدة قد سقطت بين  …الود

ش اإلسرائيلي .  ا للج ات التي قدمتها ألمان ا ماشة من الد ي    ف
له   له، ومع ذلك  ة  ، بل ورغما عن ذلك  ة الرســـم اســـتمرت اإلذاعات العر

العو  ة وتنذرها  ا الغر ألمان مةتندد  ع التصرحات النارة .. من  ، اقب الوخ وتذ
ة  ت ة الكو اح االحمد وزر الخارج ت أذاع تصرحا للشيخ ص ذلك أن راديو الكو

ت ه أن الكو ة ( أكد ف ة من أجل القضــ ع ثرواتها البترول ة بجم مســـتعدة للتضـــح
ة   وما أرخص فلسطين . ، وما أغلى البترول  . )الفلسطين

ــحفي عقده في جدة من أنومن ذلك ما أع    ــ ـــل في مؤتمر صــــ ــ صـــ    لنه الملك ف
ــرائيل ( اتا الصــــلح والمفاوضــــات مع إســ ــا  ة ترفض رفضــ ة الســــعود المملكة العر

عا على أن يتفاوضوا أو يتصالحوا  طال الزمن أو قصر .. ولو أجمع العرب جم
ة )  مع إســـرائيل لخرجنا على اإلجماع ة الســـعود م خرجت المملكة العر م و  و

  على اإلجماع !!.
ة   ا الغر انت تعرف حقائ ، ولكن ألمان ــتعمار الغري  ـــ ــ ــ ــ ومعها دوائر االســـ

ان  ، الموقف العري فة الجارد ــح ــــ ــــ ــ ه صــ في بالغته وتفاهته .. فقد علقت عل
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ة في قولها ة الدول العر ـــدور قرار وزراء خارج ــــ ة قبل يومين من صــــ  ( البرطان
س عبد  ــل الرئ حصـــ األقوال ال إنه من الســـــهل أن  ـــر على إجماع العرب  الناصــ

  . )  األعمال ..
ـــحت هذه النبؤءة   ــــ ة ..  ، ولقد صــ فة البرطان ـــح ــ ــ أت الصــ أكثر مما تن ولكن 

ة العرب قرار وزراء الخارج ة  ا الغر ال المان ــتها ، ولم ت ـــ ــــ اسـ ـــــ ــ ــ ــت في سـ ــ ــ ومضــــ
ة ة نحو األمة العر ـــخمة، العدائ ــ رة الضـــ ـــــ ــ ـــــلت معاونتها العسـ ــ ة والمال ، وواصـ

ــرائيـل، الوفيرة ــ ــــ ــــ قامة عالقات  ، إلســ ــرائيل وٕا ــ ــ ـــــ االعتراف بإســـ لـه  وتوجت ذلك 
ة معها ــ ــ ة تتظاهر في تل أبيب  ، دبلوماســــ ـــرائيل انت الجماهير اإلســـــ على حين 

ة ا الغر ألمان فة النازة التي  ( ، تحتج على إســــرائيل ألنها تعتزم أن تعترف  خل
حت ، قتلت ـــحك القول المأثور  )  وذ ـــ ضــ ــــى .. و ــ س يرضــ ــى القتيل ول ــ : يرضــــ

  القاتل!!
ة     ا الغر ألمان ة  ـــــ ــ ــ ــر عالقاتها الدبلوماســـــ ـــ ــــ ــــ ة العشـ  ، وقطعت الدول العر

ــــة القرار ـــ ق ـــــا المعروف .. ولكن  ـــــا وتونس والمغرب بتحفظهــ ــ ـــت ليب    والتزمــــ
ة ( ــــاد ــ ـــح ال  )  قي حبرا على ورق .. ، قطع العالقات االقتصــــ ــ ــــ أو على األصـ

   …حبرا وال ورقا 
ار وهاجت   الغضب واالستن ة  وأخذ الرأ العام العري يتساءل ، األمة العر

ـــــهير  ـــــامن العري .. أين القرار الشـــ : وأين مؤتمرات القمة وقراراتها .. أين التضـــ
ة إلى ـــوء  ( الذ يدعو الدول العر ــ ــــ ــــ ة على ضـ الدول األجنب تحديد عالقاتها 

ة فلسطين ..) ؟   موقفها من قض
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ــط    ــ ــــ ا فلســــ ينة أنت  ـــــ ــ ــ ــاءمســـ ــــ ــ ــ ك الملوك والرؤســ م خاض ف م لعبوا  ، ين  و
ة ــير األمة العر ــــ ــــ ــيرك ومصــ ــ ــ ـــ الذات قوله تعالى ..، مصـــ ــار إليهم  ـــ ــ ــ أنما أشـــ   و

   ) فذرهم خيوضوا ويلعبوا حتى يالقوا يومهم الذي يوعدون(

م                                          صدق هللا العظ
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  ..اءـتمخض الرؤس
    رارا ـدوا قـولف 

  
نت أخشاه   ان هذا اليوم  ، جاء اليوم الذ  نت أخشاه منذ زمان .. و و

ع عشر من شهر آذار    . 1965مارس) من عام (على التحديد هو السا

ة في      تبي في منظمة التحرر الفلســـطين نت في م حة هذا اليوم  ففي صـــب
ــتماع في إذاعة المنظمة ير  ، القاهرة ـــم االســـ قســ ـــة تقول :وٕاذا  ـــاصــ ـــل إلي قصــ    ســ

از خطو ( اجت ة مصـــفحة قامت  ر ســـور أن دورة إســـرائيل أعلن ناط عســـ
ل  ــروع تحو ــ ــ ــــ ة ودمرت جرارن ورافعتين تعمالن في مشـ الهدنة في المنطقة النخل

از الحدود حشــود  ، الروافد . والســائ اســتشــهد ان ..راف اجت وجرح عامالن مدن
ات العدو ومشــات ا ه في منطقة دان وتل القاضــي .. ســورة أعلمت مفاجئة من د

ع  االعتداء .. وهذا الحادث هو السا ة  ة الدول ة الموحدة وهيئة الرقا ادة العر الق
  .  ) خالل اثني عشر يوما

ت على الفور أن العدوان اإلسرائيلي ، قرأت هذه القصاصة الموجزة   فأدر
س ق )  موجزا( ل ــور .. وأ ــفه البالغ الســ نت أن إســــرائيل قد أخذت في ما وصــ

ل روافد نهر األردن  ــــروع العري لتحو ــ ــ تنفيذ تهديداتها المتالحقة في تدمير المشــــ
صل إلى نهايته . ، في بدايته   قبل أن 
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ــ   ــ ــــ ــ ــ تــب المنظمــة في دمشــ ــاء تتوالى من م ــدأت األن ومن التقــارر  ، و
ة الموحدة ادة العر رة التي ترد على الق ة استهدفتأن الغارة ا ، العس  إلسرائيل

ــــآت والمعدات ، المشــــــروع العري ) مواقع( وقتلت وجرحت عددا  ، فدمرت المنشــ
رــة  ، وأن العمــل العري قــد توقف ، من العمــال ـــــ ــ ــ ــــ ــة العسـ ــأ الحمــا إلى أن تته

  … الالزمة 

قول :   ورك  ــب المنظمـــــة في نيو تـــ ـــا م ــ ــد  ( وابرق إلين ــ س الوفـ إن رئ
س مجلس األمن أعلن فيها أن اإلســـرائيلي لد األمم المتحدة  وجه رســـالة إلى رئ

انت تقوم  ة  ــــرائيل ــفت دورة إســ ـــتعمرة دان قصــــ القرب من مســـ ــورة  المراكز الســــ
ة المثل ، أعمالها العاد ة ردت على النار  ــرائيل ات  ، وٕان القوات اإلســ ا وٕان الد

ة في المنطقة خفت لنجدة الدورة ــرائيل ـــرائيل للر  )  اإلســــ ذا زنت إســـ أ العام وه
ــــب تقاليدها المعروفة ــــ ـــروع العري وتدمير ، الدولي حســ ـــــ ـــــرب مواقع المشــ أن ضـــــ

ــورة ــ ادل بدأته القوات الســــ ــف مت ــ ان نتيجة قصــــ ــآته ومعداته  ــ ــ ــع  ، منشــ ــ ــ ســ ولم 
المثل ة إال أن ترد على النار  ـــــرائيل ــ ــ ح الدفاع عن النفس  ، القوات اإلســـ اما  ق

 !!  

م   اء في أرجاء الوطن العري ان انتشــرت األ، وفي مثل النار في الهشــ ن
ــاء في مؤتمر  ــ ــ ـــ ل روافد األردن الذ أقره الملوك والرؤســـ ــــروع العري لتحو ــــ المشــــ
القمة قد ضـــرته إســـرائيل على مشـــهد ومســـمع من الملوك والرؤســـاء .. ومن أراد 

  النزال فهذا هو الميدان .. 

عد مؤتمر    ة  ـــــارخ واجهته الدول العر ــــ ر صــ ــ ـــ ــــ ان ذلك أول تحد عســ
ندرة .  ، لقمة األول في القاهرةا   والثاني في اإلس
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ة الموحدة  ، وفي الوقت نفســه   ادة العر ان ذلك أول تحد فاصــل واجهته الق
اهلها ل الروافد .  )  واجب( التي ألقي على  رة لتحو ة العس   الحما

ــــاء    ــــار إلى الملوك والرؤســـ صـــ ـــرأبت األعناق وتطلعت األ والى ، وقد اشــــ
ـــادة ال ـــة الموحـــدةالق ـــة يوم أو يومين ، عر ـــادر الجيوش ، قرا وهي تنتظر أن ت

ل مجر  ـــرائيلي لتحو ـــروع اإلســـ ــــف المشـــ قصــ ــــرائيل ..  ة إلى الرد على إســ العر
ــواه  ــ ــــيئا واحدا وال يرد ســــ ان المواطن العري يرد شــــ ــرائيل …األردن .. فقد  إســــــ

  … وها نحن ضرنا مشروعهم ، ضرت مشروعا

ان المواطن ال   ـــاؤالته و ــ ــــ اته .. وعلى ح في تسـ عري على ح في تمن
اته ـــاء قد أعلنوا أنهم وضــــعوا ، .. على ح في تمن الخط ( الن الملوك والرؤسـ

ة لتنفيذ المشروع العري وحمايته من أ عدوان  ة والمال رة والفن اسة والعس الس
  .  )  إسرائيلي

ذلك   ـــاؤالته  ، و ــــ ــــ .. أين مؤتمرات ان المواطن العري على ح في تسـ
رة، القمة وقراراتها ــتعدادات العســــ ة الموحدة ، أين االســ ادة العر أين … أين الق

  أين ؟؟ 

ة   ة الرسم ات والتساؤالت راحت األجهزة العر ، عادتها ، وٕازاء هذه التمن
حتى من أولئك الذين قصــفتهم إســرائيل ، وترســل التصــرحات جزافا، ترغي وتزد

ة ..  ، أعنيو … ألف مرة ومرة  ة الهاشم   بالد تردد وال تحف المملكة األردن

عد العدوان اإلسرائيلي بيومين    نت أستمع إلى إذاعة عمان  ر أنني  وأذ
ــــوته أن، ) 19-3-65( ــ ــ أعلى صـ ح  ـــــ ــ صــ ع األردني  المذ جاللة الملك  ( وٕاذا 

ـــورة ــ قة ســــ ـــــق قف إلى جانب الشــــ ـــتفزازات واالعتداءات ، المفد  ــ ــ ة لالســ ـــــ ــ النســ
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ة على طول الحدود ـــرائيل ـــ ــــ ــورة هو ، اإلســ ــــ ــــ عتبر أ اعتداء على ســ وأن األردن 
ة   .    )  اعتداء على األراضي األردن

ام االنتظار   ــت أ ــــ ـــــ ــها، وانقضـ ــ ـــ ــــ ة من نفسـ ولم ، فلم تتحرك الجيوش العر
ــة الموحــدة ــادة العر هــا الق طهــا دون أن ، تحر ــة في مهــا وظلــت الطــائرات العر

ــدر إليها األوامر ــ ــــ ــ ودخل في روع المواطن … االنطالق نحو أهداف العدو  تصـــ
ة لم ترد على الصــاع  العري أن إســرائيل قد ضــرت ضــرتها .. وان الدول العر

قيت راقدة على القش ما أعلنت .. بل  ــاعين  غ ، صــ قول المثل العامي البل ما 
 ..  

ان مجتمعا في   ة  ــادفات الحزنة أن مجلس الجامعة العر ــ ــــ ــ ــ  ومن المصــ
ة (آذار  ـــورة  ) مارس –دورته العاد ــ ــــ ــ ــ ومة السـ ونظر في التقرر المقدم من الح

ســه بنصــه الكامل ، صــدد العدوان اإلســرائيلي فأصــدر قرارًا تحملني تفاهته أن اقت
 ، ناقش المجلس موضوع العدوان اإلسرائيلي المتكرر على الحدود السورة ( -: 

ة مدبرة خل جو من عدم االسـتقرار في الشـرق  قصـد منها، تنفيذا لخطة إسـرائيل
ة .. ، األوس اه نهر األردن العر  )  وتعطيل تنفيذ المشروع العري الستغالل م

اجة الخطيرة عد هذه الدي   -صدر توصيته الخطيرة ... : ، و

ـــورة في موقفها   ــ ة الســـ ــامن مع الجمهورة العر ــ ــ قرر المجلس التضــ  ، (و
ار أ عدوان على األرض  ة أخر عدوانا على ، الســورةواعت أو أ ارض عر

ــترك  ــــ ــ ـــ ــ قا لمعاهدة الدفاع المشـ ـــده ط ــ ــ ــ ـــ ــ عا في صـ لها تتعاون جم ة  الدول العر
ة المقررة ..     .) وااللتزامات العر
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غة التي    ة البل ــــائ ــ ــ ــــ ع القرارات اإلنشـــ اإلجماع مثل جم ـــــدر القرار  ــ ـــ ــ وصـــ
ات ..ولم أدع الف رصــة تفوت ..فقد أعلنت تصــدرها الجامعة في مثل هذه المناســ

تور نوفل وحده ـــــدر عن الد ــ ــ ـــ ــفته ، في ختام االجتماع أن هذا القرار قد صـ ــ ــ ـــ ــ صــ
ة ــاعد للجامعة العر ـــائه، األمين العام المســـ ــنعه وٕانشــ ولن تنفذه أ ، وهو من صـــ

ة !!    من الدول العر

غة الهزلة   ا ، وجاء هذا القرار على هذه الص ليزد المواطن العري غض
ـــاء، ات القمةعلى مؤتمر  ــــ ة الموحدة .  ، وعلى الملوك والرؤســـــ ادة العر وعلى الق

عث في دمش ليلعن عن عدائه السرمـــد  ة لحزب ال ــة الذهب وهنا جاءت الفرصـ
س عبـد الناصر .    *للرئ

ة    ة والصــحف ة في دمشــ ومعها أجهزة اإلعالم اإلذاع وراحت الدوائر الرســم
بر  ـــن حملة  حا وتصــــرحا، تشـ ة المتحدة ، تلم وتتهمها ، على الجمهورة العر

ة الموحدة. ، التقاعس عن نجدة ســورا ادة العر الق وهنا جاءت الفرصــة  وتندد 
ــدو  ــــ ـــــعــ ــ ـــن الـ ـــلـــــ ــــ ــعـ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ل ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــي دمشـ ــ ــ ــث فــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــزب الــــ ــــ ـــحـ ــ ــ ــة لـ ــ ــــ ـــــ ــ ــبـ ــــ ــــذهــ   الــــ

  .  )  اإلسرائيلي ..
دأت تصــلني الصــحف ونشــرات اإلذاعة الســورة   دت أن أقع فرســة ، و وقد 

ــــارات الرنــــا ــــة ( نــــة عنتلــــك الع ــعب ــ ــــ ــــ تالحم القو  (و ، )  حرب التحرر الشــ
ـــة ــة  (و )  تفجر الطـــاقــات الثورــة (و ، )التقـــدم ــامن مع القو العـــالم ــ ــــ ــ ــ التضــــ

ة ح أســـيرا بين يد هذه  )  المناهضـــة لإلمبرال دت أن اصـــ .. و .. و.. أجل 

                                                           
ادة لفر حاتب هذا الفصل قبل تولى ا *   ).الناشر (ف األسد زمام الق
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م ــــول العظ ــ ـــ ــ ــ رت قول الرسـ ــات ..ولكني تــذ م  ( الكلمــات المجلجالت الــداو عــد أ
امة المتشدقون المتفيهقون عن   .  ) ي منازل يوم الق

ــ عيدا عن دمشــ مة العرقة ال تعرف المتشــــدقين  ، ) الحديثة( و فان دمشــــ القد
ا للمناقشـــــة والحوار… والمتفيهقين  حت صـــــحف بيروت منبرا عر ان  ، أصـــــ و

اتور أكثر تعبيرا وأشد إيالما من المقال والعنوان ..    الكار
فة ته   ـــح طائراته إلى تل فهذه صــ ـــر ألنه لم يدفع  س عبد الناصــ اجم الرئ

ة على المواقع الســورة اســة ، أبيب انتقاما للغارة اإلســرائيل ســ فة تندد  وتلك صــح
ـــورا  ــ عث الحاكم في ســـ عها حزب ال فة ثالثة تدعو … المزايدات التي يت ــح ــــ وصــ

عة  فة را ل، وأخر خامسـة… العالم اإلسـالمي إلى الجهاد .. وصـح س و ها تع
ت أو الراض غداد أو الكو ر ، رأ القاهرة أو دمشـــ أو  أو ، أما عن اقتناع ف

ا مالي ، انتماء عقائد   .  )  والثالثة ثالثة األثافي ، أو ارت

ة التي نشبت بين العرب والعرب .. وجدت      ة الكالم وفي خضم هذه المعر
ـــــع العالم أمام األمر ا ــــانحة لتضـ ــتها الســ ــرائيل فرصــــ من غير مداراة وال ، لواقعإســــ

ار  ــتن ــــ ــ ـــ ــ ـــتها أن األمر الواقع قد يواجهه اسـ ــ ــــ ــ ــ االة ..وهي تعلم بتجارها وممارسـ م
ة، واشمئزاز .. في بدايته   … ولكنه مقبوال في النها

اشفون  ومن هنا فقد   ة  اس شرع قادة إسرائيل على اختالف ميولهم الس
الم ــواء  ــ ـــرائيلي والدولي على الســ ـــارم الحازم :الرأ العام اإلســـ يجب  ( وقف الصـــ

ل  ـــة بتحو ــ ة من تنفيذ برامجها الخاصــ رة لمنع الدول العر اتخاذ إجراءات عســـــــ
ان )  روافد نهر األردن ة الجنرال موشي د ه صراحة وعالن ولم ، وهذا ما دعا إل

ا65-3-26(ن يومئذ  ـــرائيل ــــ ــ ــ ش ، ) إال مواطنا إســـ ان العامة للج س األر ورئ
   ..   اإلسرائيلي الساب
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ـــرائيل في زارة    ــــ ــ س وزراء إســ ول رئ ــ ــ ــــ ــ ان اشـ ــادف في تلك الفترة أن  ــ ــــ وصـــ
ة  ا فأعلن في حديث نقلته اإلذاعة البرطان طان إذا  ( ) أنه1965-3-29(لبر

ــب في  ــ اه التي تصـــ ل الم ة في تحو ـــارعهم الحال ـــ ـــورون على تنفيذ مشـ ــ أقدم الســ
ة عدوان إقل مثا ـــنعتبر ذلك  ــ ــب، ميحيرة طبرا فإننا ســ ــ ــ ما هو مناسـ ـــنرد  ، وســــ

ع اإلجراءات لتحول دون ذلك   …  )  وستلجأ إسرائيل إلى جم
ت جولدا مائير مع هذا التهديد ومة  ، وتجاو ــت أن الح ــ ــــ ــ ــ ســـ فأعلنت أمام الكن

ة اه ( اإلســرائيل ل م مصــممة على عدم الســماح لعرقلة المشــروع اإلســرائيلي لتحو
  .  )  نهر األردن

ة  ، لجادة تصـــدر عن الجانب اإلســـرائيليانت هذه التهديدات ا   واالمة العر
ـــغالها ــــ ة في إشـ س بورقي ــجون حتى الذقون .. فقد أفلح الرئ ـــــ في  ، غارقة في الشـ

التحديد ـــرائيل، هذه الفترة  ــ ــــلح مع إسـ الصــ ــهيرة  ولم تجد المراجع ، اقتراحاته الشــــ
حث لها عن رة إال أن ت ة والعســ اســ ة الســ أزمة نهر  فتو تخرجها من ( العر

ل ــورا أعمال التحو ــ ـــل ســـ ــ انت الفتو أن تواصــ في مواقع  ( ولكن ، األردن .. ف
ة   !!  )  عيدة عن خطو الهدنة اإلسرائيل

ـــخر منها المواطن العاد ) الفتو ( ولكن هذه    ــ ــــ ــــ ان  ، قد سـ وهو على علم 
ــه هو في متنــاول الطــائرات  ـــــ ــ ــ عــه إلى مصـــــ ــاملــه من منــا حوض نهر األردن 

ــــرائ ةاإلســ ــــى  ، يل ــــاح موشــ ام حتى صــ ة .. ولم تمض إال أ ـــرائيل بل المدافع اإلســـ
أن ان من تل أبيب  ل روافد ( د ة لتحو ـــروعات العر ـــاد المشـــ على إســــــرائيل إفســـ

ة لحمل  ة غير مناس اس ة . فان الوسائل الس نهر األردن وهي في مرحلتها األول
له قاف جراف ، العرب على اإلقالع عن تحو طرق ولذلك يجب إ اتهم عن العمل 

    .) أخر ..
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ـــة اجتماع اللجنة    ــــ ــــ ــ ة فرصــ ــرائيل ــــ ــــ ــ ة اإلســ وانتهزت جولدا مائير وزرة الخارج
ـــا في تـــل أبيـــب فـــأعلنـــت زـــة لحزب مـــا أن على العرب وقف أعمـــال  ( المر

ر .. ونحن  انوا راغبين في تجنب صـدام عسـ اه نهر األردن فورا إذا  ل م تحو
مل العرب مشارعهم ..لسنا على استعداد لالنتظ    )  ار حتى 

ــنع .. لقد التزم    ـــ ــ صــ ــمع هذه التهديدات وهو ال يدر ما  ــــ ســـ ان لبنان  و
ــــه ــ ل روافد نهر األردن، لبنان وعلى أرضـــ ــروع العري لتحو ــــ والتزم  ، بتنفيذ المشـــ

الدخول  ة  ــماح لجيوش عر الســـ قة من البرلمان اللبناني  أخذ موافقة مســـــ ذلك 
ـــي ال ــــ ــاعة الخطر إلى األراضـ ــ ـــرائيلي .. ولكن دنت ســــ ــ ــ ة لدفع أ اعتداء إسـ لبنان

ه  ــتمر لبنان من جان سـ ل في ســـورا .. فهل  ..لقد ضـــرت إســـرائيل مواقع التحو
ل .      في مشروعات التحو

ــيد جوزف أبو خاطر ســــفير    ــرحها أمامي الســ ـــورة التي شــ انت تلك هي الصـ
ـــف، لبنان في القاهرة ـــــ ــــ تبي في النصــ ــهر آذار  حين زارني في م ــــ ــ ــ الثاني من شــــ

طلب 1965 ) مارس(   … وقلت للسفير اللبناني  ، )  مداخلتي( وهو 
عها ؟  ) المداخلة ( وما هي ، أنا أعرف هذا وأكثر من هذا -    التي أستط
ــهر القادم    ســــافر إلى فرنســــا في مطلع الشــ س الحلو ســــ قال : إن فخامة الرئ

حث حالة التوتر في الم غول ل س د الرئ عرج على ، نطقةليجتمع  وقد ارتأ أن 
س عبد الناصر .  ادل الرأ مع الرئ   القاهرة ليت

طلب مني ..  ، قلت : حسنا     وماذا 
ة  ــؤولين في الجمهورة العر ــ ــــ ــ ــ ة مع المســ ـــلة طي ــــ ــــ ــ قال : أنت على صـ

طمح  ، المتحدة س الحلو  ــر .. وٕان فخامة الرئ ــ س عبد الناصــ ـــــة مع الرئ وخاصـ
ــةفي أن تفهم القــاهرة ظروف  ـــع ــ ــ ـــ ــ ــان تــأجيــل العمــل في ، لبنــان الصــ ــاإلم لعــل 
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ــــروع العري على أراضـــــي لبنان رة الالزمة .. ، المشـ ة العســـــ رثما تتأمن الحما
  ولقد رأينا ماذا جر في سورا . 

ــوع   ــــ ــفير .. أنت تعلم رأيي في الموضــ ـــ ــعادة الســـ ـــ ا ســـ وقد أبديته ، قلت : 
ة ــم ــ ة.. أنا ال أؤمن ، أكثر من مرة في االجتماعات الرسـ ـــروع من البدا بهذا المشــ

حملها جند إسرائيل واحد .. إن المشروع  لف قنبلة واحدة  إن تدمير المشروع 
ــرائيل .. والمطلوب هو  ــ ـــ ــ ــ ــــــلح مع إسـ ــ ـــ ــطدام المسـ ــــ ــــ ة االصــ العري معناه في النها

  االستعداد للحرب وال أعرف غير هذا .. 

ة الحلوة    المجاملة اللبنان اليوم األول من  وجاء… وانتهي الحديث بيننا 
ار  ـــهر أ حتفل مع ماليين ، 1965 ) مايو(شــ س اللبناني شـــــارل حلو  ان الرئ و

ـــرين في يوم العمال ــ ــ ـــــ ــر ، المصــ ــ ــــ ــ ــ س جمال عبد الناصــ تف مع الرئ تفا إلى 
ة  اللغة العام ـــر  ــ ــ ــــ ــــدة ..عبد الناصــ ـــــ ـــــان أمام الجماهير الحاشــــ ــــ ســــ ..وخطب الرئ

اللهج ــحى و الفصـــ ـــرة .. والحلو  اللهجة المصــ ، و ــف ة .. والجموع تصـــ ة اللبنان
اب الهتاف النداءات والشعارات .  ، وش س  قاطعون الرئ   و

واه إلى الجماهير   سين ش ل من الرئ ضاح بث  ، ومن غير إفصاح وال إ
ـــر أن ـــ ــ ــ ــد النــــــاصــــ س عبــــ ـــد أعلن الرئ فهم فيلفهم .. فقـــ ـــاع أن  ــتطـــ ـــــ ــ ــ ــ    ومن اسـ

ـــعب ال ( ــ ــ ــــ ــــرائيلي وأن شـــ ــــ ــــ ة لبنان هدف من أهداف العدوان اإلســ جمهورة العر
ة .. ة من أرض أمتنا العر قعة عر ة  س  )  المتحدة عاقد العزم أ ثم راح الرئ

شــــف النقاب عن ــغطا  ( عبد الناصــــر  ة المتحدة تواجه ضــ أن الجمهورة العر
ات المتحدة ا من قبل الوال موجبها تصدير القمح ، اقتصاد ة التي يتم  وأن االتفاق

ي إلى مصـــر تنت ة لم تتخذ  ، هي في الشـــهر القادماألمر ــلطات األمر وأن السـ
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ــطين  ) أ خطوة لتجديدها .. ــ ة فلسـ ــ ــ عد ذك إلى قضـ س العري  ـــتطرد الرئ واســ
حرروا ( فقـــال ـــه العرب مليونين وثالثـــة ماليين و ـــأتي اليوم الـــذ يجنـــد ف ـــــ ــ ـــ ــ ســ

ة مزايدات .. ســـت قضـــ س عبد الناصـــر  )  فلســـطين .. وٕان قضـــيتنا ل وراح الرئ
عثيه   .  )  آمين ( والجماهير من أمامه تقول، اجم ال

  
س اللبنـــاني ــاب الرئ ـــان خطـ ـــاه ، و ــاه ومبن ـــان في ظروفـــه  ، في معنـ ــدر لبن قـ

ة ظل أمينا لمقررات مؤتمرات القمة ( فأكد ، المتشـــا وأن مصـــير  ، أن لبنان ســـ
ــة ..وال بد لنا من توحيد  ــــ ــــ ـــطين المقدسـ ــ ــــ ة فلســ ــــــ ــــ ع العرب مرت بنجاح قضـ جم

ــف ــديد العزائمالصــ ـــائرون ، وف وتشــ ه سـ ما نحن إل وله عاملون من أجل إعادة  ، ف
ة..)  ة المغتص ه في األرض العر امال إلى نصا   .الح 

م عامر ونحن خارجون من قاعة االحتفاالت    وقال لي المشير عبد الح
 ..  

س أو    و س الحلو  ده ؟ ، خطاب الرئ   مش 
ة األخر    عطي قلت : ليت الدول العر قدر ما  ة  ة العر ــ تعطي القضـ

عطي ــــر قدراته  ، لبنان ..لبنان  عطي عشــ وهذه طاقاته وقدراته ..ولكن الغير ال 
 ..  

ا .. ليت هذه    ت .. ليت ليب ة .. ليت الكو ــعود ــ ــ ــ ح .. ليت الســ ـــح ــ ــ ــ قال :صـ
قدر ما عندها .  ة تعطي    الدول البترول

س عبد الناصر أن يج   ع الرئ ستط ند ثالثة وأرعة ماليين قلت : عندئذ 
ه .  ما تمنى في خطا   من أجل فلسطين،
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ة   س الحلو في قصر الق الحديث ، وذهبت في المساء لزارة الرئ وتناولنا 
، وتوقف العمل في المشروع العري لنهر األردن، العدوان اإلسرائيلي على سورا

س اللبناني ، ومخاوف لبنان من عدوان إسرائيلي غادر في زارته المقبلة وأن الرئ
ة لحمل إسرائيل على وقف ، لفرنسا سيرجو الجنرال ديجول أن يبذل جهوده الدول

ة الهدنة ..  اتـفاق   اعتـداءاتها وااللتزام 

  
حب    ــك أن الجنرال ديجول  ــ ــ فقلت :أرجو لفخامتكم رحلة موفقة .. وال شـــ

ــاكله، لبنان ــ ــــ ــ ــ في ولن يتأخر عن بذل جهده ، وله عطف خاص على لبنان ومشـــ
ســاعدون أنفســهم  ان العرب ال  ســاعد إذا  ع أن  ســتط هذا الســبيل ..ولكن ماذا 

  ؟   

ـــاعته   ـــ س اللبناني ينظر في ســ س عبد  ، ورأيت الرئ فقد أزف موعد قدوم الرئ
ــــر ــــ اب الخارجي، الناصـ احثات ..وخرجنا إلى ال ـــــة م ان ، لعقد جلســــ على حين 

االن س عبد الناصـــر يدخل القصـــر .. وهممت  س عبد الرئ الرئ ــراف .. فإذا  صـ
قول لي :    -الناصر 

ـــقير معانا  -   ــ س الشـ س الحلو .. نح ه . في مانع عند الرئ ـــو ــ تعال معنا شـ
  ساعة .. ساعتين . 

ــًا إنه من مواليد    ــ ضـــ ــتاذ أحمد عري ولكنه لبناني أ ــ س الحلو : األســـ قال الرئ
  لبنان . 

ثيرا في زمن اإلنجليز   ـــت  ــ ــ ــ ــــ ــــ سـ ــا انح ـــت : أنــ ــد ، قلـ ــ س وأر    أن اجرب ح
  .  ) الحلو(
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ة   ـــــ ــ ســ ــــالة الرئ ـــ ــــاع  ، ودخلنا إلى الصــ ــــ ال حول األوضـ ودار الحديث طو
ة الراهنة ل  ، العر ـــــروع العري لتحو اه .. المشـ ـــوع إ ــ س الحلو الموضـ وأثار الرئ

  ومخاوف لبنان من العدوان اإلسرائيلي ..  ، الروافد

ــهاب منذ أ   ــ ــ ــوع بإسـ ــــر الموضـــــ س عبد الناصـــ ـــأت أزمة وتناول الرئ ن نشــــ
ل مجر نهر األردن ..وقال :  ــــل  -تحو ـــورا هو أصـ عث في ســ ه .. ال نعمل إ

عث هو اللي خل األزمة  لة ..ال ـــــ ــورة هي اللي جابت …. المشـ المزايدات الســــ
ة فلســـطين لة .. موضـــوع نهر األردن جزء من قضـــ ة فلســـطين ، لنا المشـــ وقضـــ

عث عاو  بير .. ال ــتعداد  ــ ــ ل واسـ ــــطين ..أنا ما محتاجة لوقت طو زني أحرر فلســـ
ـــطين ــ ــعارا لتحرر فلســ ــ عث طرح شـــ ــطين .. ال ــــ اليوم قبل الغد ، اقدرش أحرر فلسـ

ه ــطين .. لكن نعمل إ ــــ ات ما نقدرش نحرر فلسـ ا ـــنع طائرات ود ــ ، ..قبل ما نصــ
ا  ـــور ــ ــــ م ســـــ ح عث عاوز  ة .. أخيرا عقدنا مؤتمرات …. ال م البالد العر ح و

ل حاجة .، القمة . إســــرائيل أخيرا ضــــرت مواقع العمل الســــورة .. واتفقنا على 
قول نحن ال نقدر أن نهاجم  صاحت سورا .. الزم نحارب .. الزم نهاجم .. أنا 

مل استعدادنا و  ن ال نقدر أن ندافع في الظروف الراهنة .. الزم ن م .. …  

س .. الرأ العام في لبنان   ادة الرئ ــ ـــ ا سـ س الحلو : وما العمل  ـــأل الرئ  وســـ
عرف  ش في خوف واألخ أحمـد  ـــديـد ..ومنـاط الجنوب عنـدنـا تع ــ ــــ ــــ في قل شــ

شنا على قد الحال    … ظروف لبنان ..وأن ج
ل الروافد    رة .. نؤجل موضوع تحو س عبد الناصر .. أنا عند ف فقال الرئ

ة  رة ..ونتشــاور مع الدول العر عض الوقت إلى أن نســتكمل اســتعداداتنا العســ
  راح ..حول هذه االقت
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  وما هو رأ الشقير ؟     
ـــــروع العري .. والرأ للدول    ــــ المشـــــ ـــل ال عالقة لنا  ــ ــــ قلت : نحن في األصـــــ

ة الشأن .  ة صاح   العر
عد مؤتمر القمة    ادتك رأيي ومخاوفي من الموضوع  نت شرحت لس وأنا 

  األول في القاهرة . 
ة س   ومات العر س عبد الناصر : إن رؤساء الح يجتمعون في فقال الرئ

س وفدنا موقفنا  26القاهرة في  لدين رئ ا محي ا ر ـــأفهم ز ــــ ــ ــ ار) وأنا ســــ مايو (أ
ة .   ه الدول العر   ..ونحن موافقون على ما تواف عل

  
، وأحســـســـت أن الموضـــوع الذ يهمني قد انتهي ..واســـتأذنت وانصـــرفت  

انت أقل ة ..وأحســـب أنها  احثاتهما الرســـم ســـين أن يبدآ م ت للرئ صـــراحة  وتر
ة .  احثات غير الرسم   ووضوحا من الم

وقد جاء هذا التقدير في محله فقد أعلن البالغ المشترك الذ صدر في   
احثات  سين1965-5-4(ختـام الم أكدا موقفهما الثابت إزاء العدوان  ( ) أن الرئ

ـــب  ــتعادة الح المغتصـــ ــ مها على العمل الســ ـــــم ــطين وتصـ ــ ــهيوني على فلســ ــ الصــ
مق املة موضــع  ، ررات مؤتمر القمة العريينوالتزامهما  وضــع هذه القرارات  و

الم الغرف المقفلة )  التنفيذ ـــحا الفارق الكبير بين  ــ دا واضــ الم البالغات  ، و و
  المفتوحة التي تعلن على الجماهير !! 

غـــادر القـــاهرة   س الحلو  ـــد الرئ ـــارس مع ، ولم  ـــاحثـــاتـــه في  بـــدأ م و
س ديجول حتى راحت ـــــعد األزمة الرئ ــــ ــ ـــرائيل تصـــ ــــ ــــ ــ وتطل ، وتنذر وتتوعد، إسـ
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ــتمر العرب في ــــ ــــتلجأ إلى القوة إذا اســـ أنها ســـــ على  )  العدوان ( التهديدات علنا 
  مجر نهر األردن .. 

ــــى ان يجد العالج مع    ــ ــ ــ المًا: عســــ قول  ــوفيتي ل ــــ ــــ وجاء دور االتحاد الســــ
  إسرائيل .

س وزراء االتحاد السوفيتي     وسيجن رئ المه ساخنا ونط الكسي  ان  .. و
امله ( تبي نص الكالم  قول 65-5-9عض الشــيء ..وأرســل الســفير إلى م  (

س السوفيتي ه الرئ ة تجعلنا ( ف ة الغر إن اتفاق المصالح االستعمارة واإلمبرال
ـــر على  ــــ ة ..وٕان هذه الحرب إذا قامت فلن تقتصــ س ثان ـــو ـــ عد حرب ســـ ــــت ــــ ال نسـ

ة المتحدة وح أسرها وخاصة الدول ، دهاالجمهورة العر ولكنها ستشمل المنطقة 
ا  ــــرائيلي ألورو س الوزراء ووزر الدفاع اإلسـ ول رئ ــ ــ في اشـ ة .. إن زارة ل العر
ــد  ــ ــــــوفيتي يؤ ــــ ــاد الســــ هي في الواقع لالتفــــاق على عــــدوان حــــديــــد .. وٕان االتحــ

اناته ل إم ة المتحدة  ـــاعدة ، الجمهورة العر ــ ــ ــــ ــ ل المســ م  ـــــتعد لتقد ــــ ــ ــ وٕانه مسـ
نة لها   .  )  المم

ارة   ـــرح ووقفت عند ع نة ( وقد قرأت هذا التصــ ـــاعدة المم وخامرني  )  المســ
ن ( الخوف حول ن وغير المم ون هــذا التعبير ممــا ، ) المم ــــيــت أن  ــ ــ ــــ وخشــ

ــاعدات  ـــ ـــرائيل تتلقى المسـ ـــــي في العدوان .. فان إســـ ـــرائيل على المضـ ـــجع إســـ ــ شـ
ة  ة بال حدود .. والجمهورة العر ةاألمر  ( المتحدة تتلقى المســــاعدات الروســــ

نـــة ـــة )  المم ــرائيـــل تعرف أمور العرب الـــداخل ـــــ ــ ــ ــ وتمزق ، ..وفوق هـــذا فـــان إسـ
ـــفوفهم، لمتهم ـــي في العدوان، وتفرق صـــ اين أهدافهم .. فلم ال تمضـــ وتحق ، وت

اسب جديدة ؟؟    م
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ـــتمع إلى البرنامج العري في اإلذاعة    ــــ نت أســــ ان فعال .. فقد  وهذا ما 
ــ ــ ــــ ــ ة (اإلســ ارليف65-5-17رائيل م  ــــرحا للجنرال حاي ــــ ــ س  ، ) وهي تنقل تصــ رئ

ه ـــرائيلي يهدد ف ــ ــ ـــ ــ ش اإلسـ ة للج ات الحر ــرائيل  ( التخط والعمل ـــــ ــــ أن لد إســ
ل الروافد..وأن إســـرائيل  ة لتحو رة لمواجهة مشـــروعات الدول العر وســـائل عســـ

اه األردن   ..  )  لن تتنازل عن م

ـــوف ليلة واحدة حتى أعلن ولم ينقض على هذا الت   ــــ ــــ شـ ـــرائيلي الم ــ ــــ هديد اإلســـ
حة  ــب ــ ــور في صـ ر ســـ ــت ألرعة  ( 65-5-18ناط عســـــ ــ ــورة تعرضـ أن ســـ

ة ـــرائيل ـــورة اإلســــ ــ ا من خطو الهدنة الســ ة قر ، اعتداءات جديدة في منطقة الد
ة).  ة الدول و إلى هيئة الرقا ش   وأن سورا تقدمت 

ة  وفي مثل هذا الجو المأزوم المحموم   ومات العر ــاء الح ــ ــ ـــــ هرول رؤســـ
سمى65-5-26إلى القاهرة ( عقدوا ما  ة ( ) ل ومات العر  )  مجلس رؤساء الح

ــاء الذين حضــــروا انوا هم الرؤســ اســــتثناء ، األول في مطلع العام )  المجلس( و
ـــا للوزراء ســ ح رئ ــ ــفي التل الذ أصـــ ــ ــيد وصـ ــ ــــين في ، السـ ه الملك حسـ  وطلب إل

ــ( ــ ــــ ــ ــ ليف الســــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــتــاب التــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــ ــــا في حمــل )  اميـ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ـــي قــدمــــ ــ ــ ــ ــــ مضـ    أن 
ا العرب ( ون األردن خ الدفاع األول عن دن ة الكبر . . ل رسـالة الثورة العر

  .  )  و.. و..

دأنا االجتماعات   ة االفتتاح، و ة المعروفة :خط ــورة التقليد ــ ــــ ــــ  ، على الصــ
ة بين فندق هيلتون وفند ، والئم الليل، صور التيلفزون  ق شبرد والمشاورات الثنائ

 .  
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انت    ــيء .. فقد  ــــ طا ال ينبئ عن شــ ــ ــ ســــ ان جدول األعمال  قدر ما  و
ة .    المداوالت في داخل القاعة المقفلة خطيرة للغا

ل مجر األردن يتبخر   ـــروع العري لتحو ــ ــ ــ ادة ، ان المشـــ ان عمل الق و
و من توقف العمل في  ــــــ ــــ ــروع تشـــ ــ ــ ــ ـــ أة المشــ ة الموحدة يتعثر .. وتقدمت ه العر

ــورا و  ــ ـــــ ة عدم ســ و من الدول العر ـــــ ــ ــ ة الموحدة تشــ ادة العر لبنان ..وتقدمت الق
رة ـــــ االلتزامات ، تنفيذ المطالب العســ و عدم الوفاء  ــ ــ وتقدمت األمانة العامة تشـــ

ة !!    المال

ة على    دا واضـــحا ألول وهلة أن الكالم الذ قيل في الجلســـة االفتتاح و
حا على اإلطالق ..فقد مسمع من الصحفيين لينقلوه إلى األمة العر  س صح ة ل

المه  ة في  ـــــونة األمين العام لجامعة الدول العر ــ ـــيد عبد الخال حســـ ــــ أعلن الســـ
عزم أكيد في  ( العلني ـــير قدما  ــ سـ ـــاء العرب  أن العمل في خطة الملوك والرؤســـ

ادين ع الم س وفد الجمهورة  ) جم را محي الدين رئ ـــيد ز ــ ــ ـــــ ما أعلن الســ  . .
ــ ــ ــحـــ ــــ ــتـ ــ ــ ــمـ ـــ ـــة الــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــر ـــعــ ــ ــي أنالــ ــ ــنـــ ــ ــ ـــلـ ـــعــــ ـــه الــــ ــــالمــــ ـــ ــي  ــ ــ ــــدورة فـ ــس الـــ ــ ـــ ــ ــ    دة ورئـــ

ـــبيلها قدما ( ة في ســــ ـــــ ة ماضــ ــتعمار ، األزمة العر ــ ــ وأن مؤامرات التحالف االسـ
    .) الصهيوني وأدواته تزدها قوة ..

وها نحن قد بدأنا الجلســات الســرة ســواء في مجلس الدفاع المشــترك أو   
ومات ليتضح الفارق الواضح بين ا   لسر والعلن !! في اجتماع رؤساء الح

تور نور الدين    ـــــة الد ــ ـــور برئاســ ــ د نبدأ المداوالت حتى أخذ الوفد الســــ ولم ن
ــــور يبدأ س الوزراء الســ ــــي نائب رئ ع ا  )  زحفه المقدس ( االتاســ نحو المواضــــــ
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ــف الجو أوال ــــ القصــ ا ، لمدرجة على جدول األعمال .. ة ثان قوات ، والمدفع ثم 
الكلمات الم ل ذلك  ة المشاة !!    … دو

ة الجلســـة تفاصـــيل العدوان اإلســـرائيلي على    ــور في بدا شـــرح الوفد السـ
ــاكنا .. وأن الدول  ــــ ــــ ــ ة الموحدة لم تحرك ســ ادة العر يف أن الق ل و مواقع التحو
قوم  ــر أن  ــ ــــ ان يجب على الطيران المصــ ة ..وأنه  ة لم تتدخل في المعر العر

ا ة .. ثم تقدم الوفد السور  ة رادعة غارة انتقام قتراحات محددة :إنشاء قوة عر
ــاء مجلس دفاع  ــ ـــــ رة الدائمة ..إنشـــ ــــــ ــــ .. حل مجلس الدفاع العري واللجنة العســ
ة  ة الموحدة .. وأن تقوم الجمهورة العر ادة العر ــــرف على الق ــ ــ ــ شــــ أعلى جديد 

ـــينــاء، في حــالــة عــدوان جــديــد، المتحــدة ــــ ــ ــ وٕاخراج قوات … وغزة ، فتح جبهــة ســـ
    .) …ة الطوار الدول

را محي الدين   ــــيد ز ــ ــ ـــاب هادئة، ورد الســ ــــ ـــرون ، أعصـــ ــــ قائال : نحن حاضـــ
ع هذه االقتراحات ولكننا نرد أن نوضح مسألة هامة ..يجب التفر  لمناقشة جم
ــاملة ..في الحالة األولى  ــ ة المحدودة واالعتداءات الشــ ـــرائيل ــ بين االعتداءات اإلسـ

ة الدفاع تقع على الدولة الم ـــئول ــ ــ ــ ــــ ة فان ، عتد عليهافان مسـ وفي الحالة الثان
الدفاع وف  ة األخر ملزمة  ـــائر الدول العر ــ ــــ ــ ـــ ة المتحدة وسـ ة العر الجمهور

  نصوص معاهدة الدفاع المشترك . 
ان السور وقال : ال يوجد في معاهدة    س األر وتدخل العقيد فهد الشاعر رئ

  وعدوان شامل . .  ، الدفاع المشترك عدوان محدود
تور نور الدين االتاســي : االعتداء اعتداء .. هذا ما نفهمه في وقا   ل الد

ان  س األر ســورا ..وقعت مشــادة بين الفر على عامر والعقيد فهد الشــاعر رئ
ــهر في مجلس  ــ ـــة أشــ م الذ أثرته قبل خمســـ ـــــؤالي القد ــعت سـ ــ ـــور .. ووضــ الســـ
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ومات األول :  ـــاء الح ة الموحدة لجنة ا -رؤســ ادة العر ــتشـــــارة للدول هل الق ســـ
ة   يرمي بتواصيها عرض الحائ ؟ . ، العر

ــــاعر لم يترك مجاال ألحد أن يجيب على هذا    ـــــجيج العقيد فهد الشــــ ــ ولكن ضـ
ـــــؤال ــــ زــد، الســـــ ــأنهــا لم تحرك ، فقــد راح يرغي و ــة الموحــدة  ــادة العر ــالق نــدد  و

ه يدافع عن ن ـــورا .. وراح الفر عامر من جان ــ ـــه الطيران العري لنجدة ســــ ـــــ فسـ
ــا  ادة ضـــ ـــورا تحت ق ــال ســـــرب جو إلى ســ ــ ــتعدة إلرسـ انت مســـ ـــر  أن مصــ

. ، مصر  ادة لضا سور   ولكن سورا رفضت ذلك وأصرت أن تكون الق
فض الخالف . . الن االخرن عليهم مخالفات    ــتطع أحد أن  ــ ـــــ ــــ سـ ولم 

رة ة أو عس ة أطرح سؤاال، مال األردن .. ولكني عدت مرة ثان  أو االثنان معا 
ا ــاعر ، ثان ــ ــــ ا أخ فهد الشــــ ة، قلت :  عث تدعون الوحدة العر ، أنتم في حزب ال

ة  ة ؛ ومن ناح اس ة س فما معنى الكالم عن قائد مصر وسور ؛ هذا من ناح
رة هل لي أن اســـأل ين إســـرائيل على أســـاس ، عســـ ة بيننا و هل ســـتكون المعر

ــور  ــــ ــر وســـ ــ ه البولوني و ، مصـــــ ش العدو ف ي والبرطاني في حين أن ج األمر
ة إسرائيل .  قاتلون تحت را لهم  شي و   والح

  
ــؤالي .. وتشـــــاغل في حوار جانبي مع    ــ ـــاعر لم يجب عن سـ ولكن العقيد الشــ

  اللواء عبد المنعم راض عن عدد الطائرات والمدافع في الجبهة السورة . 
ــده من  ، وهــدأ االجتمــاع قليال   ــاعر رغوتــه وز ــ ــــ ــــ ــ بين امتص العقيــد فهــد الشــ

ه ـــفت ــرائيل ، شــ ــ ــــادة على إسـ قوم األردن ولبنان بهجمات مضـ انتقاما  ، واقترح أن 
ـــورا .. ولكن الفر على عامر طلب وف الحديث في الخط  ــ لعدوانها على ســـ
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رة ة ، العســــــ ة إلى معر ــتدرج الجيوش العر ــ ــــرائيل ترد أن تســ محذرا من أن إســ
ــــر ــــتعدة لها في الوقت الحاضـ ــت مسـ ســـ ـــار على ، ل أعمال وأشــ ان تقوم  ـــورا  ســ

عيدة عن ل في المناط ال   إسرائيل ..  )  حدود ( التحو
ة   ــته الذهب س وزراء األردن أنه وجد فرصـ فقال ، وظن الســـيد وصـــفي التل رئ

ادة  ــتكمل الق ــ عد أن تســــ ة إال  ـــعود ة والســـــ إنه ال يواف على دخول القوات العراق
رة .  ة الموحدة استعداداتها العس   العر

ــه الفر عامر أن يتكلم     ســ فقال ، واســــتأذن اللواء عبد المنعم راض من رئ
ة إلى مراكزها المحددة لها في األردن هو  ــعود ــ ــ ــ ــــ ة والسـ : إن دخول القوات العراق

رة ــ ــ ــــ ـــتعدادات العســـ ــ ــــ ل خططنا  ، جزء من االســ ــــــة األردن تعطل  وٕان معارضـــــ
رة وتعرض موقفنا للخطر .    العس

ــيد وصــــفي    قنع الســ فند أقوال اللواء عبد المنعم ، التل بهذا الجوابولم  وراح 
ــد رة مثل : الحشــــ ــ ــ عض التعابير العســ ــتعمال  ز القوة، التعبئة، راض مســــ ، مر

ــــــألني ، االلتفاف ــ ــ ــيد التل ، .. فسـ ــ ــ ــــ س الوفد المغري : وهل السـ جار المزمن رئ
ــهر ـــتة أشــ ش البرطاني لمدة سـ طا في الج ـــا ان ضـ ر ..قلت نعم .. لقد   عســــ

ة .. ة الثان     .) في الحرب العالم
اهم   ة الجتماع الرؤســـاء إ ة الجلســـة الثان طلب الســـيد وصـــفي التل ، وفي بدا

ــالكالم قرأ من أوراقــه فقــال، اإلذن  ــدأ  ــرائيلي  ( و ـــــ ــــ ــ ش اإلسـ إن وحــدات من الج
ـــاة الخاص قامت بثالث غارات على ثالثة  مؤلفة من قوات المظالت ولواء المشـــــ

ـــة  في الجـــانـــب األردني من خطو الهـــدنـــة .. الغـــارات بـــدأت قبـــل مواقع أمـــام
ـــف الليل  ــمال األردن65-5-28(منتصــ ــ ة في شـ ــملت قرة المنشـــــ وجنين ، ) وشـــ

ــفي التــل ــ ــــ ــــ ــيــد وصــ ــــ ــ ــ ــيــل العــدوان أنهى الســــ ــ ــ ــ ــــ ــرد تفــاصــ ــــ ــــ عــد أن ســــ ــة) و    وقلقيل
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طلب أ  ) بالغه( ــتعد لرد مثل هذا االعتداءات وٕانه ال  ــ ــــ قائال : إن األردن مســـ
  مساعدة).

وأحسست أن هذا العدوان اإلسرائيلي قد ه من السماء ألبذل محاولة أخيرة   
ة على اتخاذ موقف صارم إزاء األردن فقلت :  ومات العر   -لحمل رؤساء الح

ة إلى داخل األراضي  -   ة والسعود لو أن األردن سمح بدخول القوات العراق
ن الرد على ادة الموحدة ألم ما طلبت الق ة  ة .  األردن   الغارة اإلسرائيل

غيرنا    ســورة  –فقال وصــفي التل : نحن لســنا  نحن قادرون أن  –معرضــا 
  صاعين .  نرد الصاع

ــة الهــدنــة في    ال أعلم ان األردن قــد رد  ، 1949قلــت : منــذ أن وقعــت اتفــاق
  على إسرائيل في غارة واحدة .. انتقاما آلالف الغارات التي شنتها إسرائيل . 

ثيرا )  آالف ( ن رقمقال : إ   ه  الغ ف   وهذا هو أسلوب منظمة التحرر . ، م
شفا مؤرخا في    موقعا من المقدم محمد  1965-4-10قلت : إن معي اآلن 

ــرائيل  ـــــ ه : أن إســ ر ف ة يذ ــتر ــ س الجانب األردني في لجنة الهدنة المشـــــ داود رئ
، مرة 172 واجتــازت قواتهــا خ الهــدنــة، مرة 1375أطلقــت النــار على األردن 

ــــرائيل إلى ، مرة 74وحشـــــدت قواتها على الحدود  ان العرب من إسـ وطردت الســـــ
ــاعتــداء جو ، مرة 531واعتــدت على مــدينــة القــدس ، مرة 77األردن  وقــامــت 
  مرة .  4299

ــفي التل أن قال :   ه وصـ ان ما أجا نحن ال نرد أن ندخل في حوار مع  ( و
ذا طو هذا ال )  منظمة التحرر .. العدوان  ، مع الموضوع الكبير، موضوعوه

ضاء..  له على مؤتمر الدار الب   اإلسرائيلي على سورا ..وجر تحو
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ـــع دقائ في تهامس بين الوفود   ــــ ضــ ـــت  ــــ ــارات وغمزات، ومضــ ــ أنهم  ، وٕاشـــــ
ة )  اقتحام(يهمون  ــر الصــــمت على حر ســ ــوع معين .. وان ــاعرة ( موضــ  ) شــ

ــــيد محمد أحمد ـــوداني الســ ــ ـــامن العري ، محجوب من الوزر السـ ــ فتكلم عن التضـ
ة الجو العري من  ــــفوف وتنق ــ ــ ــــ ـــرة من توحيد الصــ ــــ ــــ ــ ة الحاضـ ه المعر وما تتطل

ـــوائب ــ ــــ من، الشـــــ ة ال ـــــ ـــــ ــ ة المتحدة ، وعرج على قضــ وتمنى على الجمهورة العر
ــوع لتتفرغ األمة  ــــ ة هذا الموضـــ ــــو عمال على تســـــ ة أن  ـــعود ــــ ة الســ والمملكة العر

ل طاقاتها إلى ة  ة مع إسرائيل .  العر ق تها الحق   معر
ــاد الجلســـة جو من الصـــمت   س الوفد الســـعود األمير فهد بن ، وسـ قي رئ و

ح، عبد العزز ــب ه، ســــاكتا، بوجهه الصــ عن ــيدان  ، أن األمر ال  ومن ورائه الســ
ـــــقاف ـــوان ، عمر الســ ــ ة(وطاهر رضــ ــعود ــــ ــــوداني ) السـ الم الوزر الســـ  ، يدونان 

ان لمحات الوجوه  راق اقي أعضاء الوفود . و   على 
ســـودانيته الصـــارمة   ا أخ فهد ( وصـــاح الســـيد محجوب  . .وتكلم ) تكلم 

من ، نحن لســــنا طرفا في النزاع -األمير فهد فقال :  ـــوع يخص أهل ال هذا موضـ
ما بينهم ة بينهم تحقن الدماء، ف ـــو ــل الفرقان إلى تســـ ـــ صـ والمهم أن ، ونرجو أن 

ة عن التد ةتكف القو الخارج من الداخل ــنا طرفا ، خل في أمور ال ــ أما نحن فلســ
ل عري مخلص، في النزاع هم  ل ما يهمنا و ــلم مؤمن ، و ل مســ أن تنتهي ، و

ـــة ــــ ــمــنــ ــه ..، الــحــرب الــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ــ ـــيــره بــنــفســ ــــ ــ ــ ــمــنــي مصـــــ ــب الــ ــ ــعـــ ــ ــــ ــ ـــ ــقــرر الشـــ    وأن 
الم األمير فهــد جــديــدا على المجلس ( ن  ، وال على الرأ العــام العري، ولم 

ـــــبت الثو  منفمنذ أن نشـــ ارات الجميلة من ، رة في ال ــــــل يردد هذه الع صــ والملك ف
ل براءة ..     .) غير زادة وال نقصان .. و
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ة   من ة ال ة أن تفتح ملف القضــــــ وأن تحمل األمير ، ولقد حاولت الوفود العر
انه دون ، فهد أن يتزحزح قيد أنملة عن موقفه قي جامدا في م ـــوع  ــ ولكن الموضـ

ع مجلس الرؤ  ســـتط ووضـــع األمر في قائمة الديون  ، ســـاء أن يؤد أ دورأن 
ة .   الكثيرة المتخلفة على الجامعة العر

ة ولكن    من لم تكن مدرجة على جدول االجتماعات العر ة ال والواقع أن قض
ـــوداني ــ ة، الوفد السـ ـــــ اما بدوره التقليد في هذه القضـ حثها  ، ق ـــلل إلى  ان يتســـ

ــوع ــــ ــــ ــ م يدرج  ، )  ي العامالموقف العر  ( من خالل موضــ وهو عنوان مزمن قد
ح مع الزمن ميــدانــا للخطــب  ـــــ ــ ــ ــــ ــة ..وأصـ على جــدول أعمــال االجتمــاعــات العر

ة ائعون ولكن من ، الحماس ه المشترون وال ار ف سوق المزاد يت ه  حتى غدا أش
ضاعة !! ، غير أن يدفعوا ماال ستلموا    أو 

من   ة ال ــ ــ ذا انتهت قضـــــ ا، وه ة التي  ــ ـــ ـــتنفذ الجهود واألرواح القضــــ ــــ نت تســ
ة ، واألموال بال حســــاب ــ ــنعاء .. انتهت تلك القضــ من قبل القاهرة والراض وصــ
ة ـــــالح في الميدان ..ولتنعم ، ذلك من غير نها ـــــ ة قوة الســـ ــمها في النها ــ ــــ ــ ــ لتحسـ
عد ذلك ــرائيل  ـــــ ــــ انها، إســـ من وود ال ال عيد ..في ج عيد  ال على ، فان الميدان 

ال فلسطين وال في و  انها . ج   د
ة الكبيرة الخطيرة   ة، ثم جاء دور القضـ ة العر ة العالقات األلمان وتال ، قضـ

ــفراء العرب في بون  ــ ــــ عثها السـ ــــاء ، األمين العام التقارر التي  ــــ ـــدتهم رؤسـ ــ ومناشــــ
ة أن يتخذوا موقفًا موحدا حاسما ..  ومات العر   الح

  
ا مزمجرا .. واســتعرضــت   الما غاضــ بدور تارخ هذا  وتكلم رؤســاء الوفود 

ــوع منــذ عــام  ــــ ـــــ ــ ـة  ، 1952الموضـ ـــات األلمــان ــ ــــ ــــ ضــ ــة التعو منــذ أن عقــدت اتفــاق
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قة ــا ادرة لتنفيذ القرارات الســــ ـــاء إلى الم ــت همة الرؤســـ ـــتنهضــــ ة ..واســـ ــرائيل ، اإلســــ
ة وما إليها .    والموافقة على المقاطعة االقتصاد

س وزراء األردن السيد وصفي التل   حسب انه  ، وتنطح رئ س عند وهو  ل
قة  ــوع إال الكالم العائم فقال : هل عندك معلومات محددة وث ــ ـــــ ــــ في هذا الموضـ

ة أرقام وٕاحصاءات .  تنا هي معر   األرقام .. إن معر
ـــــاءات حول هــذا    ـــــ ــ ــ ــة أرقــام وٕاحصــ ومــة األردن ــد الح س عن قلــت : نعم ..أل

  الموضوع ؟ 
ـــــر هذا الملف معنا .. نرد أن نعرف المعلومات    ــ ــ التي عند قال : لم نحضـــــ

  منظمة التحرر..
ــــر الملف معه   ـــ ــــ حضــ ان األردن لم  ـــرة إن  ، قلت :إذا  ــــ ــ ــ فان المنظمة حاضــ

ما عندها.   تزودهم 
ا   م أرقام ) قال : (متحد ان عند نحن نرد أن ، إحصـــاءات، وقائع، إذا 

  نسمعها .. 

ـــرد أمام المجلس( قلت   ــ ــــ ــ ــ دأت أسـ إنه نتيجة لالتفاق  ) وهنا فتحت ملفاتي و
ةالســر ال ا االتحاد س وزراء إســرائيل بن ، ذ تم بن اديناور مســتشــار ألمان ورئ

ة 1960غورون في عام    -1  :حصلت إسرائيل على األسلحة والمعدات اآلت
ار  200 متر من طراز  40مدفع ع أجهزة رادار 70مل   مزود 
ار  50  -2   متر مضاد للطائرات من نوع م  40. مدفع ع   . 42–مل
ـــدفع 36 -3   ـــــار . مــ متر 205ع ـــــة من الطراز ، مل ـــأجهزة الحر ــ مزودة 

ي .    األمر
بتر طراز س  15  -4   ة الصنع .  58. طائرة هيلو   أمر
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  طائرة نور أطلس .  24  -5  
ة 80  -6   ـــلحة هد ــ ع هذه األســــ ة وجم اتون األمر ة من طراز جنرال  ا .د

  بال مقابل . 
المي قائال   عت  د إسرائيل : ثم إنه تم اتفاق ج ، وتا   -ديد لتزو

  الطائرات    
بتر هـ  48   قـاذفـة مع طـائرات نقــل من طراز أطلس وعـدد من طـائرات هيلو

– 34 .  
ة طراز ، من طائرات المواصالت 27     . 5–والمالحظة الجو

  من المدرعات 

ات طراز    ا اتون  48و ، 47صفقة د   جنرال 
وس  2 –ج  –اتون مدرعة صغيرة طراز س      هوتش
  ألعمال االستطالع الحري  30–ج  –ناقالت مدرعة س   
ة الصنع من الطراز الجديد ليوتارد .    ات ألمان ا   صفقة د

ة    من المدفع

ار  36   ة 105مدفع من ع مترات الحر ي ، مل ولها جرارات من النوع األمر
 .  

ة الصنع .  155مدفع من طراز هاوزر  36     على جرارات أمر

ح ة من القطع ال   ر

  زوارق طوريد جاجوار .  6  
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شرة .      معدات ومهمات الضفادع ال
ة2     طن ..  300، طن 250حمولتها ، غواصة ساحل

خ    الصوار

ة   ا الغر ــرائيل من ألمان ـــ ــ ـــــلت إســ ــ ة ، حصــ ــوارخ األمر ــ ــــ على عدد من الصـ
  تستخدم من األرض إلى األرض ..، الصنع من طراز حديث

س وزراء األردن   ت رئ عض األرقامو ، وســـ ه قائال: هذه  المي إل ، أنا اختم 
ان يرد المزد، والوقائع واإلحصاءات   فعند المزد وزادة . ، وٕاذا 

اناته   س منظمة التحرر على ب ـــاء واحد واحدًا رئ ــــ ــ ــ ر الرؤســــ ـــــ ــ ــ ــــ مة ( وشـ الق
ـــوع ــ ــ ــ ــفت عن خطورة هذا الموضـــ ــ ـــــ شـــ ة التي  ــه ــــ ــ ــ الجبل  . )  المســ انوا  ولكنهم 

  ال جروا وال فأرا .  ، راتمخضوا فولدوا قرا
ان القرار بنصه الكامل :   التطورات األخيرة في عالقات  ( و أحا المجلس 

ــرائيل ــ ــ ة بإســـ ا الغر ــوع، ألمان ــــ ع األمانة العامة الموضـــ وتعرض ما ، وقرر أن تتا
ه من تطورات ..)    .يجد ف

ة فالتزمت الصمت ف، المشين ) الرزن( وتوالني الذهول أمام هذا القرار   ق ي 
مة الكلمة المأثورة ــــات .. وفهمت يومئذ ق ـــــ ـــة  ، الجلســــ ـــــ ــــ ان الكالم من فضـ (إذا 

وت من ذهب ــ ــ عد ذلك القرارات ) فالســـ وال تزال أوراقي تئن ، هزلة ، .. وتوالت 
  من تفاهتها . 

  - ومن هذه القرارات :

ة األمم المتحدة تجاه الالجئين الفلسطينيين ..   -1   تأكيد مسئول
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ــفر والعمل للفلســـطينيين تأليف   -2 ول اإلقامة والسـ ــروع بروتو لجنة مراجعة مشـ
 .  
اه  -3 س مجلس إدارة هيئة استغالل م ما تضمنه تقرر رئ أحا المجلس علمًا 

  نهر األردن عن سير العمل في المشروع العري الموحد . 
م عالقات   -4 ــمنه تقرر األمين العام عن تنظ ــــ ــــ ــ ما تضــ أحا المجلس علما 
ة فلسطينالد ة على أساس مواقفها من قض الدول األجنب ة    .  ) ول العر

..  ) أحــا المجلس علمــا ( و.. و.. وغيرهــا من هــذه القرارات التي تبــدأ دائمــا
أن تسمى ة جديدة    ..  ) مجلس أحا علما( والتي تجعل الجامعة العر

ـــة هو مـــا قرره المجلس في   ـــــخر ــ ــ ــــ ـــه في السـ ـــان آ ـــذ     ولكن القرار ال
الغ المتأخرة( ــــداد الم ادرة لســ ة إلى الم ــع الخط  ، دعوة الدول العر فالة لوضــــ

ــــع التنفيذ التام الناجز ــــ ة موضـ ــد  ) العر ــ ــ ــ ة تناشـ .. ووجه العجب أن الدول العر
س مؤلفا من دول الجامعة .  أنما مجلس الجامعة ل   نفسها .. او 

نت ، وخرجنا من قاعة االجتماعات   أسير مع السيد أحمد  مثنى وثالث .. و
   …محمد محجوب 

  فقال لي : هل من بيت من الشعر يواسينا ..   

ومات العريـة في    قلت : ما أصدق هذا البيت على مجلس رؤساء الحـ
  -اجتماعنا هذا:

ا حجر الشحذ حتى متى      تسن الحديد وال تقطع                    ف
ــرف     ــ رته وانصــ س الســــــوداني في مف ــــرفت إلى فدونه الرئ إلى فندقه .. وانصــ

ارة دونتها ..، بيتي انت آخر ع انها .. و لقد سق الملوك  ( أضع أوراقي في م
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وفي الفصـــل الدراســـي األول ، في االمتحانات الشـــهرة 1965والرؤســـاء في عام 
  . )  والثاني .. لقد تمخض الرؤساء فولدوا قرارا

   
ـــان يجتـــاز  …ر األردن في الطرف اآلخر لنه ، ولقـــد أفجعني أن العـــدو  

ــهر عد شــ ــهرا  ل مجر نهر األردن، االمتحان شــ مضــــى في تحو ونحن  ، وراح 
ـــــرحات ــــ االجتماعات والتصـ ل الرأ العام العري  ـــي في تحو ــــ ــ على غير ، نمضـ

  جدو !! 
س االجتماع    ة التي تالها رئ ـــرحات الكلمة الختام ــــ ان من هذه التصـــــ ولقد 

را محي الدين وأعلن  ــيد ز ــ أن االجتماع قد أكد للعالم أجمع أن امتنا  ( فيهاالســـــ
    .) عرفت طرقها ..

س   ـــمع ، ولكن الرئ ــ ـــ ة ترد أن تسـ ـــر أحس أن األمة العر ــــ على ( عبد الناصــ
شوف ه دائما .  ) الم انت تطال   ما 

ان   ذا  ـــطيني الثاني ، وه ــ ــــ ــــــة اجتماع المجلس الوطني الفلســ ــ ــ فقد اغتنم فرصـ
ا 31-5-1965( ة، شـــامال) والقى خطا ــعف الجامعة العر ه عن ضـ ــف ف ، شـ

ة ة العر ــور ، وهاجم الرجع ــــ ــــ عث الســــ نا غير  ( وقال :، وال طيب النهارده إذا 
ــورين يهاجموا الدول …قادرن على الدفاع إزا نتكلم على الهجوم  عثتين الســــ ال

لهــا ــة  س الــدول ، العر ــه البول قولوا ف ــا .. ب هــذا بنحس انهم يلمحوا علين ، يو
س الدولي منع مصــر من الحرب .. طيب نشــيل البول س الدولي  عدين ، والبول و

ه ــرائيل النهارده، قولوا حاروا، حانعمل إ ــ ـــ ــ ــ ــ ه ، الزم نحارب إسـ قد تتمنى  …ل
ل النهر  نا غير قادرن على تحو إســــرائيل فعال ان نحن نحارها النهارده .. إذا 

ون  ة من ل لغا    .) قادرن على حمايته النهاردة نقول نؤجل التحو
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مض يومان على هذا الخطاب حتى انبر وزر اإلعالم الســـور ومعه    ولم 
أنه ـــر  ــــ س عبد الناصـــــ اتهام الرئ ـــــورة  ــ ــ ة  ( اإلذاعة الســـ ــاء الرجع ــ ــــ حاول إرضــــ

دخل التقاعس إلى قلوب أبناء الشــعب  ة فلســطين و قضــ المتخاذلة ..وأنه يتاجر 
  . ) العري

ـــل مؤتمرا 1965-6-5(على التحديد وفي اليوم الثاني    ــــ ــــ ــ صــ ) عقد الملك ف
ه أنه يجب ا في جدة أعلن ف ة الصادقة في استرجاع فلسطين  ( صحف ات الن إث

حث في وسائل استرجاعها ..وأن مؤتمرات القمة لم تفرق بين االعتداءات  قبل ال
س عبد  .. )  العامة الرئ عرض  ــــرح أن  ــــ ــ ــ ـــل بهذا التصــ ــ ــــ ــــ صــ وقد أراد الملك ف
ــ ــ ــــنـــ ــــالالــ ـــــؤال بــ ــــ ـــــ ــــ ــــقــــــى الســ ــ ــــد يــــــ ـــاؤه فــــــقـــ ــ ــ ــه ذ ــ ــ ـــانـ ــ ــــن خــ ــكــ ــ ـــــر . . ولــ ــــ ـــــ ــــ   اصــ

صل(و جواب :  ـــاعس  ، ماذا عمل الملك ف ــ ــر قد تقـ ــ س عبد الناصــ ان الرئ إذا 
.. (.    

له   الم  ، ولكن هذا الكالم العري  ة قد مســحه  عث من العواصــم العر المن
س الوزراء اإلســرائيلي، مفجع ول رئ ا على مؤتمر رؤســ ، صــدر عن أشــ اء تعقي

ة حين قال ومات العر ـــــ فوق  ( الح ـــصـــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ة ورق يلـ مثا إن هذا المؤتمر هو 
ة   …)  الشقوق في واجهة الوحدة العر

ــه ..ولم أدر ما    ــرائيلي نفســـ ـــد  إيالما من العدوان اإلســـ ان هذا الكالم أشــ لقد 
ثيرًا ما تقلبت في فراشـــي وهذا الســـؤال في رأس  العمل فهؤالء الملوك والرؤســـاء و

ــو إلى نهايته إلى يوم . أجل  ــــ ـــي في الشــ ن أمامي إال أن أمضـــــ ما العمل :لم 
ـــتة ..وليت القدر حجبها عني فال تراني . أو ليت  ــ ـــــ ام الســــ الكارثة إلى حرب األ

  القبر حجبني عنها فال أراها ..

م    ) يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا(       صدق هللا العظ
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كا    ..عل

ما رأيتـخبأ   ر الملوك والرؤساء 

   
ان عام    ما  ـــاء 1965و ــــ ـــــ ــ ذلك امتحانا ، امتحانا للملوك والرؤسـ ان 

ــــاء ــق الملوك والرؤســــ ــ طل .. وعلى حين ســــ ــطيني ال ــ ـــعب الفلســــ ــــ فقد نجح  ، للشـ
ة االمتحان ذلك أن الشـــعب إذا أراد اســـتجاب له ، الشـــعب الفلســـطيني رغم صـــعو

  .. والن له الحجر  ، القدر

ل روافد األردن   ــــروعات تحو ـــــ ــــ انت تترنح مشـ ادة، وحين   ، ومعها خط الق
ـار من ذلـك العـام .. وحين  ـانون الثـاني وآذار وأ خـارجيتهم ووزراء دفـاعهم في 

ــل روافــد األردن ــــروعــات تحو ــ ــ ــ ــة  ، ــانــت تترنح مشــــ ــادة العر ومعهــا خط الق
  حق إنجازات رائعة . انت إرادة الشعب الفلسطيني تش طرقها لت، الموحدة

ة   ان شــعبنا في ظمأ ال يرتو الســتكمال مؤســســاته القوم ام ، و ق تف  فلم 
شــــه عنوانا آلماله، انه متمثال في منظمته ان دائما يرد ، وال بإنشــــاء ج ولكنه 

ا ، في مثل جهنم، المزد اذ    تقول هل من مزد !! ، والع
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ــا   ـــــ ــــ ون هذا المزد نشــــ ا في الخارجوقد رأينا أن  ما دائما في ، طا دائ وتنظ
ا  ا وأمر ــــــال الوفود إلى أورو ــــ ــ ــا الخارجي في إرســـ ــ ــ ــــ الداخل .. وقد تمثل النشـــــ
ة  انت خطوة جرئة حقا أن تقوم منظمة التحرر في بدا ا؛ ولقد  ة وأفرق الالتين

ادرة ة، نشأتها بهذه الم عد أقدامها على األرض العر  فما معنى ، وهي لم تثبت 
أن تلقي مراســيها على شــواطئ هذه القارات الشــاســعة ؛ ولكن الشــعب الفلســطيني 

ادراته ..   مغامراته وم   معروف 
ـة وآخر إلى    ـا الالتين ــطيني إلى دول أمر ــــ ــ ــ ـــ ان فقـد انطل وفد فلسـ ـذا  وه

ا ـــعب ، أورو ــ ــ اب من الشــ ـــــ ــ ار على رجال وشــ ا ؛ وقد وقع االخت وثالث إلى أفرق
ةالفلسطيني معروفين ب ة الفلسطين القض   ليؤدوا هذه الرسالة.، وطنيتهم وعلمهم 

س منظمــة التحرر . إلى     ــــائــل موقعــة من رئ ــــ ـــــ وقــد حملــت الوفود معهــا رســـ
ـــــاء الدول ووزارئها ة، رؤســــ ــطين ــ ة الفلســـــ ـــــ ــ ــخصــ ــ ــ ادرة على بروز الشـــ في  ، أول 

  المجال العالمي .. 
ـــصــــة له   ــل إلى األقطار المخصـ ة تصــ ـــطين ا حتى بدأت ولم تكن الوفود الفلسـ

ـــــاطها ة عن نشــــ ــه ـــ ــ ة ، تتوارد التقارر المســ ــ ــ ــــ وانفتاح الطر أمامها للدعوة للقضـ
ــحف فيها أحاديث  ــاصـــات من الصـ ــلنا قصـ انت تصـ ة ..ومع التقارر  الفلســـطين

ــئولين ــ ــ ــ ـــاء ووزراء .. وأخذت إذاعة ، الوفود ولقاءاتهم مع الرجال المســـــ ــــ ــ ــ من رؤســ
ار هذه الوفود ــطيني ممتلئ طرا بهذه وال، منظمة التحرر تنقل أخ ــــ ــعب الفلســ ـــ شـــ

ـار لثوم ، األخ غني مع أم  ود لو  ــهيرة ، و ــــ ــ ــ ..  )  (ردت الروح ، أغنيتهـا الشــــ
ه روحه ..   فالواقع أن الشعب الفلسطيني قد ردت إل

ـــــاء الجمهورات     عدد من رؤســـ ــطيني  ــــ ة اجتمع الوفد الفلســ ا الالتين ففي أمر
ة ة الفل، ووزراء الخارج ـــــ ــرح لهم القضــ عادهاوشـــــ ل أ ة  ــطين وعقد مؤتمرات ، ســـــ
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ه الالجئون من البؤس  عان ة أوضــح فيها مطالب الشــعب الفلســطيني وما  صــحف
ة وآمالها  …والحرمان  ة ونقل إليهم تطلعات األمة العر ات العر الجال واجتمع 

  في تحرر فلسطين ..
ـــمة    ــ ــمة إلى عاصــ ــ ــ ــطيني من عاصـ ــ انت الطائرات تنقل الوفد الفلســـ ن وم ، و

ة  يبرقون  ، مدينة إلى مدينة ات العر ــير .. والجال ــعة والوقت قصــ فالبالد شــــاســ
ـــطيني فوا الوفد الفلسـ ــ ـــتضــ سـ ارة، من قراهم يردون أن  ـــورا تذ أخذوا معه صـ ، و

ة .    وليتبرعوا لمنظمة التحرر الفلسطين
ــدأت ترد إلينــا التبرعــات   فقــد نفــد مــا ، وحمــدت هللا أنهــا جــاءت في وقتهــا، و

مبلغ عشـــرة (ت اقترضـــته من الســـيد عبد الخال حســـونة األمين العام للجامعة ن
ه إسترليني ن التخلف في دفع االلتزامات ، لتسديد نفقات الوفود ) آالف جن فلم 

  وهو األصل !! ، هو القاعدة
ـــام      ـــد أمــــ ـــة الوفــــ ــ ــــير مهمــ ســـ ـــي ت ــ ور فــ ــــد مشـــــــ ــرب جهـــ ــفراء العـــــ ـــ ــان للســ ـــــ و

ــا  ــــ فتعلهــــ ـــــان  ــ ـــ ـــي  ــ ــ ــــخمة التـــ ــــ ــعاب الضــ ــ ــ ــــات الصــــ ــ ــ ــرائيل والمؤسســ ــ ــــ ــفراء إســ ــــ ــ ســ
ة ـــهيون ــد دول ، الصــ ــ ـــوا لـ ــم احتجــ ــ ـــرائيل أنهـ ــن وقاحـــــة ممثلـــــي إســ ــ ـــغ مـ ــــى بلــ حتـ

ال ـــتق ـــــة الســ ــا الالتين ـــ ـــة  ( أمر منظمــ ـــمى  ســ ــا  ـــل مـــ ــن قبــ ــخاص موفـــــدين مـــ أشـــ
ــــة ة أو قانون ــم ـــفة رســ ـــة صـ ـ ــم أ ــــر أن تكــــون لهــ ة مــــن غي ــطين ـــر الفلســ ، )التحرـ

ـــى  ــــ ــنع علــ ــ ة تشـــــ ـــهيون ــ ــ ــــة للصــ ــــ ـ ــــحف الموال ــ ــت الصـــ ــ ـــطيني وانطلقـــــ ــــ ــــد الفلســ الوفـــــ
اله ــتق ـــــة اســــ ـ ـــا الالتين ـــ ــــى دول أمر ـــر علــ ـــ ة وتن ــطين ــــــر الفلســــ ــة التحر ، ومنظمــــ

ــد براحــــة ــ ــعب الفلســــطيني ير ـــة ، (ألن الشــ ــي دولـ ــود وهــ ــن الوجــ ــــة إســــرائيل مــ إزال
ــــة  ــ ــا الالتين ــ ــ ـــذلك دول أمر ـــ ـــــى ب ــــــف ترضـ ي ـــدة .. و ــم المتحـــ ــي األمــــ ــــ ــو ف عضــــ
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ـــدولي ـــــ ــ ـــانون ال ــــ ـــــ للقـــ ــ ــ ـــــا العرـ ــ ــ ـــــة بوالئهـ ــــ ها، المعروفـ ــ ــ ــــ ــــدول  وتمســ ــ ــ ــ ـــــوق ال ــ ــ حقـ
اتها) !!    وواج

طوفان فيها   ان للمنظمة وفدان  ا  ــــص للدول  ، وفي أفرق ـــــ ــ ــ واحد مخصـ
ــالغــة اإلنجليزــة ــة ..وراح الوفــدان يجتمعــان ، النــاطقــة  ـــــ ــ ــ ــــ ــالفرنسـ وآخر للنــاطقــة 

ة تحررة ة على أنها قضــــ ـــطين ة الفلسـ ــ ـــرحان لهم القضــ شـ ــاء والوزراء  ، الرؤســ
افحوا م اهم التي  ثير منهم يوم مثل قضا انت لي معرفة  ال .. و ن أجلها طو

اندونغ ( ات مؤتمر  اهم  )1()1955وقفوا على عت ــا ــــ حين توليت الدفاع عن قضـــــ
عد ذلك وهم ينتظرون على أبواب األمم المتحدة أعواما  ؛ثم ازدادت معرفتي بهم 

لة قف الوفد ، طو ام ل اهم .وهاقد جاءت األ ــا ـــــ ــــ ــرة قضـــ ــــ ــ ــ ــــي في نصــــ ــ ــ ــــ وأنا امضــ
ام نداولها بين الفلس حوا رؤساء ووزراء ..وتلك األ عد أن اص طيني على أبوابهم 

  الناس !! 

ــا الوفد      ـــادة لنشـــــ ا في حملة مضــــ ــرائيليون في أفرق ــ وقد قام الســـــــفراء اإلســـ
ـــرائيل، الفلســـــطيني زون دعايتهم على ان إســ مثل األفرقيين  )  افحت ( وهم ير

ا للظفر  ) حرب تحررة( في ــــد برطان ـــ ــ ــ ا ضـــ ـــحا ــــ ـــــ ـــتقاللها،وان اليهود ضــ ــ ــــ ــــ اسـ
ة ــام ــ ــ ـــــطهاد الناز والالســ ــ ــر ، االضـ ــ ا التمييز العنصــــ ـــحا ــــ األفرقيين ضـ تماما 

ي !!    واالستعمار األورو
ة المضادة لتشحذ عزائم الوفد الفلسطيني فأبد نشاطا    وقد جاءت هذه الدعا

قة إسرائيل ما في الكشف عن حق ة عنصرة .، عظ ة توسع   . وأنها دولة عدوان

                                                           
عون عاماانظر،  )1(  .، مصدر سابأر
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ة   ا الالتين ما جر في أمر ا، و ة في أفرق ات العر ــت الجال ــ ــ ــ ــ ـــ ، فقد نهضــ
ة ــم ــطيني للمقابالت الرســـ ـــبيل أمام الوفد الفلســـ ـــير الســ ســ ـــفارات في ت  ، ومعهم الســ

قة إلى مهرجانات ، وٕاقامة الندوات والوالئم ــد وتحولت االجتماعات في الدول الصــ
فاح الشعب الفلسطيني .  ة لتأييد    شعب

بيرا في النجاح ذلك أن أ   ن حظه  ا فلم  ــافر إلى أورو ما الوفد الذ ســـ
ة ل في األقطار الغر ـــــش منذ زمن طو ــ ـــــهيوني معشـ ــ طر على ، النفوذ الصـ ـــــ ــ فسـ

ة..ومع هذا فقد اســتطاع الوفد الفلســطيني أن  صــحافتها وٕاذاعتها وأجهزتها الرســم
ة ح   رها . في فرنسا واليونان وغي، يتنفس في أروقة األوسا المس

ـــــر في أداء مهمته ..فقد    ـــــ ســــ ثيرا من ال ان  ولقي الوفد الموفد إلى الفات
ا ا ة ، واجتمع بوزرائه، ســـلم رســـالة المنظمة إلى قداســـة ال وشـــرح لهم خطر الحر

عض المحاضــــرات  ــطين ..وألقى  ة في فلســ ح ة على المقدســــات المســــ الصــــهيون
ـــداقات م ــ انت لي عالقات وصــــ ة .و ــا الدين ـــ ان ورجالهفي األوســــ فقد ، ع الفات

ــــلة بهم عن طر ممثلهم في األمم المتحدة .. ، زرتهم غير مرة ـــــ نت على صــ و
)1(  

ـة من رحالتهـا     ـــطين ــ ــ ــــ عـد أن أدت  ، وعلى الجملـة فقـد عـادت الوفود الفلســـ
ع المنظمــة، واجبهــا على أكملــه ــتط ـــــ ــــ ــ ــان تسـ حــدوهــا  إذا توافرت لهــا ، واألمــل 
ة انات المال ة في هذه القارات..ولكن عسى ولعل..أن تفتح م، اإلم   اتب للدعا

                                                           
عون عاما ،انظر )1(  .، مصدر سابأر
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ة    انت الوفود الفلسطين تنقل إلى العالم آمال الشعب الفلسطيني في ، وحينما 
ــانــت المنظمــة في الوطن تحق إنجــازات أخر لهــا فوائــد جزلــة ، تحرر وطنــه

  في الداخل والخارج.
ان من أوائل اإلنجازات     ـــطي، و ة الفلســــ ام اتحاد الطل ة ق ـــعب قاعدة شــــ نيين 

ـــات الثورـــة ، من قواعـــد منظمـــة التحرر ع الحر بير في جم ـــــأن  ــــ ــــ ـــة شــــ وللطل
ـــطين، والتحررة منتشــــرون في ، ومعهم الطالب العرب، وخاصــــة أن طالب فلسـ

ـــــقـاع العـالم ــــ ــ ــ بر  ، ل أصـ ـه أن يؤدوا خدمات  م والتوج التنظ عون  ـــتط ــــ ــــ ــ سـ و
  لوطنهم . 

  
ان من أوائل الخطوات الناجحة    ة الفلسطينيينو  التي قام بها اتحاد الطل

ة( ــهر آذار  ) الندوة العالم ــ ــ ــــ وقد  ، 1965التي انعقدت في القاهرة في أواخر شــــ
اإلضـــافة  ا  ا وأفرق ا وآســـ ة في أورو ة العر دعا إليها جمهرة من أنصـــار القضـــ

ة العرب رن العرب .. ، إلى اتحادات الطل   وعدد من المف
غيومع أن ظروفنا الما     ما ين ـــرة  ســ ة لم تكن م أ  ، ل فلم تبخل المنظمة 

ـــــيوف  ــــ ــ ــانــت الوفود ضـــ ــة النــدوة والعمــل على إنجــاحهــا .. ف مــال أو جهــد لرعــا
ـــارتـــه، وفي قطـــاع غزة، المنظمـــة في القـــاهرة ولألردن يوم ذهبوا ، حين ذهبوا لز

الغة ة  ـــــة االفتتاح ــــ انت الجلســـ ة ..و مات الالجئين والقر األمام حد  لزادة مخ
اليهم في ، الروعة واإلتقان والنظام امهم ول ــطينيون أ ــــ ــــ ــ ة الفلســ ــى الطل ــ ــــ ــــ فقد قضــ

ادة الشعب الفلسطيني  انت القاعة الكبر لجامعة القاهرة تحت س االستعداد .. و
ام !! ضعة أ طرته . .ولو ل   وس
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س عبد الناصـر ؛      ا عن الرئ مال الدين رفعت مندو وحضـر الحفل الوزر 
قة، تماعاتوافتتحت االج ه جوانب  ، بخطاب وجهته إلى الوفود الصـــد أوجزت ف

ة ومطالب الشعب الفلسطيني .. ة الفلسطين   القض
ام من عام       ة وما  1972وفي هذه األ ة الفلسطين ة حول القض والبلبلة فاش

ــطيني ـــ ــ ــعيدين العري والفلســ ــــ ر على الصـــ اع الف ــ ــ ه من الضـــــ ألّحت علّي ، تعان
ـــرد ا ــ راتي أن اســ ة من ذلك الخطابمذ ــ ــ ســـ ة ، لنقا الرئ ــ ــ انت القضـــ لنر أين 

سة :  ة قبل الن سة : -الفلسطين عد الن حت     -وأين أص
رة جليلة حقا -   انت ف ــــــة مختلف جوانب ، لقد  أن تعقد هذه الندوة لدراســــ

ة ة  الفلسطين ر ، القض ة الممتازة من رجال الف وأن تدعي إليها هذه النخ
ات الت، عاصــرالحر في عالمنا الم حررة وفيهم من ســاهم في تأييد الحر

ا ا وأمر ا وأفرق ة .   في آس   الالتين
ـــــة للعلم وحده -   ــ رســــ حاثكم لن تكون م ــــاتكم وأ ــــ ، على جاللة قدره، إن دراســـ

ة م ـــألة أكاد ـــتم أمام  مسـ ة ، فلسـ ة ح م أمام قضــــ ــتجدون أنفســــ م ســ ولكن
اآلمال واآلالم يئ نفسه للكفاح المسلح من يه، وراءها شعب عر، تفور 

ة . ، أجل تحرر وطنه رامته اإلنسان   واسترداد حرته و
ة فلسطين لها  -   ة لقض النس انه يبدو لنا أن حرة النشر في العالم الغري 

ـــمي ، معنى واحد ــ ــــ ســ ة ..وأن هذا الذ  ـــهيون ــ ــ وهو الحرة في تأييد الصــــ
ـــة على أنهـــا حرـــة في فهم الحر ـــالعـــالم الحر  ــــه  ــ ــ ــــ ــــ ـــة  نفسـ تـــأييـــد الحر

ة من جانب ة من جانب ، الصهيون ة العر وحرة في طمس معالم القض
  آخر . 
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ة -   ون واضحا أن تحرر فلسطين هو أكبر أهداف األمة العر ، يجب أن 
ــــيرها ووجودها ه يتوقف مصــ ــطين ال ، عل ــ ة فلســ ــ ــ ومن أجل ذلك فان قضــ

س هذا مو  عا من تقبل أنصـاف الحلول وال تخضـع للمسـاومات ..ول قفا نا
ير الهاد والحســــاب الدقي للخطر  ، عواطف متطرفة ..وانما أماله التف

ــتقبله ــــره ومســـــ ـــهيوني في حاضـــ ـــطين وحدها، الصــــ ــ بل على ، ال على فلســ
أسرها .  ة    األمة العر

ـة  -   ـــــ ــ ــ ــــ ــان قضـ لــة في األمم المتحــدة تــأكــدت قنــاعتي  وفي خبرتي الطو
ــــي ـــــي أو دبلوماســ اسـ ـــــ س لها حل سـ ـــطين ل ــ أن حرب التحرر هي و ، فلسـ

  الطر الوحيد إلعادة الوطن إلى الشعب وعودة الشعب إلى الوطن .

ــاس  -   قوم على أســـــ ـــرائيل  ين إســــ ظن أحد أن النزاع بيننا و اني أحذر أن 
ة، عنصر  ة دين راه أو خالف على حدود ترسم ، أو صراع عقائد ، أو 

  هنا أو هناك .. 

م أن وجود  -   ـــــم اطل نحن نر عن ح وتصــ قته وجوهره  ــــرائيل في حق إســـ
ـــاسه ــ ما زال الوجود االستعمار ، وأنه يجب أن يزول من جذوره ، من أســ

ة .  ا الالتين ا وأمر ا وأفرق   في أقطار آس
ا -   لة التي هزت الضمير ، إن التمييز العنصر في جنوب أفرق وهو المش

قتلع الشــعب من أما في فلســطين فقد ا، قد ترك الشــعب في وطنه، العالمي
ــفة  ــــ مات الالجئين في قطاع غزة والضــــ ـــترون يوم زارتكم مخ ــ ــ ــ وطنه ؛ وسـ

ة اإلنسان، الغر شع ظلم حل  ان اإلنسان . ، أ   منذ أن 
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قى -   ـــرائيل وجدت لت ـــــ ــــ ا تعلنان أن إســ ا وأمر طان ونحن نعلن من ، إن بر
ان إلســــرائيل في وطننا دون إســــرائي، جانبنا أنه ال م ل ان وعلى الذين يؤ

غرسوها في أوطانهم   فان وطن العرب للعرب . ، حملوها على أكتافهم و
ــالم -   ــع ، نحن أمة ســــ ــ شــ أ ــــرائيل وفيها تتمثل النازة  ــــالم مع إســ ولكن ال ســ

ش السلمي التعا ش مع إسرائيل وفيها  ، صورها ؛ونحن نؤمن  ولكن ال تعا
مبــ ـــر ؛ ونحن نؤمن  ــ ــ ــــ ــــتعمــار والتمييز العنصـــ ــ ــ ــــ دأ تجمعــت عوامــل االســ

ــعوب ال تفاوض على  ، المفاوضـــات ــات مع إســـرائيل فالشـ ولكن ال مفاوضـ
ح تقرر  ادتها ؛ ونحن نؤمن  ــ ــ ــــ ــ ــ ــاوم على حرتها وســ ــــ ـــــ أوطانها وال تســــ

ــير ـــــ ــ ع الدول، المصـ ــتات من مواطني جم ـــ ــ ــــرائيل أشـــ ــــ وعليهم أن ، ولكن إســ
  ونحن نقرر مصيرنا في وطننا . ، قرروا مصيرهم في مواطنهم األولى

ة وحدة ال تتجزأ إن الحرة -   ة  ولكنا نشترك، اإلنسان في حمل أمانتها السام
ونحن طالئع التحرر ؛ ومن أجـل هـذا الهــدف المقــدس ، رواد الح؛ انتم 

  سنحمل السالح . 
  

ــات العمل       ـــة االفتتاح لتعقبها جلســـ ــرا، وانتهت جلســ احا وعصـــ ــ ــ  ، تعقد صـ
ـــطين، وليال ة الفلســ ــ ـــات حول القضـــ ــترك فها عدد  ، ةوقد جرت خاللها مناقشــ اشـــ

ر العرب ــاب، من مف ــ ــ ــور السـ ــــ ان بينهم اكرم الدير الوزر السـ والمهد  ، و
ة في المغرب ــعب ـــ ــ س االتحاد والوطني للقو الشـ ة رئ ي  ، بن بر ـــين التر ــ ــ وحسـ

ة في األرجنتين تب الجامعة العر ـــيد نوفل األمين العام  ، مدير م ـــــ ــــ تور ســ والد
ة ـــاعد للجامعة العر ة (قحطان الشــــعبي و  ، المسـ ة الجنو من س الجمهورة ال رئ
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عد ما  ة من  ) ف ــطين ــ ة الفلســ ــ ــ ــرح مختلف جوانب القضــ ــ ـــهبوا في شــ ــ عهم أسـ وجم
ة .  ة والدول ة والقانون   نواحيها التارخ

قــة معرين عن وجهــة نظرهم    ـــد ــ ــــ ــــ ــــاء الوفود الصــ ــ ــ ـــــ وتكلم عــدد من رؤســ
ة ة وعلم ـــوع ـــحة محددة ؛، موضــ فقد أعلن انتوني ناتنغ  وقد اتخذوا مواقف واضــ

ــر ــ ـــ ــ ــ ة الجالء مع مصـــ ـــاب وموقع اتفاق ــ ــ ــــ انه يتوقع عودة ، الوزر البرطاني الســــ
التدرج إلى أوطانهم األولى وٕاعادة إنشــاء دولة فلســطين  يين اإلســرائيليين  األورو

اب في إســرائيل يرفضــون أســلوب ، واليهود األصــليين، من العرب ال الشــ وأن أج
ردو  ــرائيل و ــــ ــطين ، ن الخروج حيث العالم الحردولة إسـ ــ ــ وأن الحل هو إعادة فلسـ

ش فيها اليهود في تعاون وسالم مع العرب. ع ة على أن    عر

ارر الكاتب المعروف       ــح نفيل  نها االســــتمرار ، وأوضــ م ــرائيل ال  أن إســ
ان  الم قاطع :أنني ال اعتقد بإم ة ..وأعلن في  ة على أرض عر دولة أورو

ام قوميتين ة  ق ة الصهيون ة الحر انت ضح ة ..إن بالد  داخل فلسطين العر
ة مؤقتة تعمل على  ـــة فلسطين ــ ــ ومـــــ وأنني آمل أن تتطور منظمة التحرر  إلى ح

قي ــ مه على أنه الشعب الحقــــ ــ تور  . )تكتيل الشعب الفلسطينيين وتنظــــ وتكلم الد
ـــال : ــــ ــــ ــقـ ــــ ــــ ــان فــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــر ـــــ ـــة األمـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــاوســ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ـــــقســ ـــــ ـــد الــ ــــ ــ ــ ــر أحـ ــــ ــ ــ ــومــ ــ ــ ــ    هــــ

ــــرائيل أق( ـــلوا في ، نجحوا في إقامة مزارع ومدن ، واما مختلفينوجدت في إسـ وفشــ
بير هو الوطن ـــــنا مينو وزر الدفاع  ) إقامة مجتمع  ــ ــ رشــــ ـــيد  ــــ ــ ـــ . وخطب السـ

ــــاب ـــرائيل، الهند الســــ ــــ ــار إسـ ـــ ـــى من أنصـــ ــــ ما مضـ ان ف إن التفرقة ( فقال :، و
ــرائيل .. وٕان الحرة تنتزع  ــ ـــتخدم اآلن داخل إسـ ـــع معانيها تســ شــ ــــرة في أ العنصـ

الســــالحا ر الفرنســــي : ) لح و ه المف ــ ة ( وأعلن المســــيو بيرووســ ــهيون أن الصــ
قضى عليها ، حصلت معاونة الغرب على إسرائيل عن طر الحرب فيجب أن 
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اســة الغرب  ات لن تجد الن ســ عن طر الحرب وال طر آخر .. وأن الدعا
ة .. وان المأساة ع وسائل اإلعالم تحت يد الصهيون ة ال  واضحة وجم الفلسطـين

  .)تحتمل غير حل واحد فق هو القضاء على إسرائيل
ه :       ا قالت ف ــه ــ ـــــ ا مسـ ة خطا ة البرطان ـــيدة آثيل مانين الكات ــ ــــ    وألقت السـ

ــرائيل ( غي محو إســ ي .وٕانه ين إن إســــرائيل أوجدها االســــتعمار البرطاني واألمر
رة ـــــ ـــرة عسـ ــ مي المدير )  دولة عنصـ ر حل ــــاب لجامعة  . وتحدث أبو  الســ

ــي فقال ــ ـــرائيل وٕاعادة  ( راتشــــــ ــــ ــــطين هو إزالة إســـ ــ ــ لة فلســ ـــــ ــ ــ إن الحل الوحيد لمشـ
  .  )  الفلسطينيين إلى وطنهم

ــطين        ــــ ــــ وفي مثــل هــذه المواقف الرائعــة أنهــت نــدوة فلســــ
ــــاتها ــــ ة جلســـ انها الختامي، العالم ـــعب ( وأعلنت في ب ــ ــ التأييد الجماعي لحقوق شــــ

ه الم العدوان والعنصرة ، حتلةفلسطين في استعادة أراض وأنها ، ودمغ إسرائيل 
ة ولالســتعمار العالمي فاح ، عميلة لإلمبرال ع شــعوب العالم بتأييد  ة جم ومطال

ــتعادة الشـــعب الفلســـطيني ، شـــعب فلســـطين ة من أهم عوامل اسـ وأن الوحدة العر
ــديدة . ) لحقوقه ــــ ام، وغير ذلك من المواقف الســـ ـــــ( التي تبدو في هذه األ ــ  ) ازانشــ

ة التي تطالب بتطبي قرار مجلس األمن ة الرســم وما ، إلى جانب المواقف العر
ـــــرائيل وٕانهاء حالة الحرب ه من اعتراف بإسـ ة ؛، ف ــطين ة الفلســــ ــ ــ ة القضــ ــف ـــ  وتصـ

ام الستة .  سة األ ة أشد هوال من ن سة قوم   وهذه ن
ة جادة نشـــطة   ة وأقبلت حر في  ومضـــى أســـبوعان على ندوة فلســـطين العالم

فقد أجمعوا أمرهم على إقامة اتحاد لعمال فلســطين ، صــفوف العمال الفلســطينيين
ة عي في الحر انهم الطل ضـــعهم في م وحد صـــفوفهم و وتحدد ، يجمع شـــتاتهم و

سي لالتحاد العام للعمال .  1965-4-14يوم    موعدا لعقد المؤتمر التأس
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ــة     ــدول ــة وال ــان و ، ووجهــت الــدعوة إلى االتحــادات العر ــانــت غزة هي م
ة . ، االجتماع س العمالي على ارض فلسطين   فقد حرصت أن يبدأ هذا التأس

ـه  ، وحملتني الطـائرة من القـاهرة إلى العرش       ـالعهـد  ـان قطـاع غزة  و
يف ال مة .. و ة العظ امل وتعبئة شـاملة لهذه المناسـ س هذا هو ، في حشـد  أل

  يوم العمال والفالحين .. 
ــام وزاد من     ع غزة، روعــة تلــك األ وقــد تفوحــت روائح الزهور وهبــت  ، ر

ارات مون من الب ـــمات الرائقات تحمل عطر الل ــــ ــ ــ افا ، النسـ ـــوق إلى  ــــ ــــ وهاجنا الشـ
صـــر والفؤاد ــقاء الســـمع وال ا شـ رتقالها الفواح ؛ و ــاتينها الغناء و سـ حين تهيج ، و

رات     …الذ
ـــر في غزة     ــــ ــينما النصــ ــ ــ ان ا، والى ســـ يرافقني الفر ، الجتماعذهبت إلى م

ــان لقــاء مثيرا حقــا جمع ممثلي العمــال  ، العجرود الحــاكم العــام للقطــاع ؛ و
ة ة العالم ــطينيين وممثلي االتحادات العر ـــ ــــ ــعب في خارج القاعة ، الفلســ ــ ــ ــــ  ، والشـ

ادين الهتاف واألهازج ، مال الشوارع والم   …ومأل الفضاء 
الوفود ا   ا  قةوقفت أفتتح المؤتمر مرح وقد تجشــمت مشــاق الســفر ، لصــد

ـــــحرر  ، لتشارك العامل الفلسطيني ــف مسيرته على درب النضال والتـ ستأنــــ وهو 
م هو المؤتمر األول ( .. وقــــلت : ح أن مؤتمر عد الكارثة ، صح  ، ولكنه األول 

ــطين ــ ة في فلســـ ة العمال ـــأت الحر ــطين، فلقد نشــــ نا في فلســـــ ام  ا  ، أ م  وأن بين
ة وســــاهم في نشــــاطهاعمال فلســــطين  ال ننســـى  ، وٕان ننس، من راف هذه الحر

ع  ئر الس سان و ا والناصرة وطبرا وصفد و افا وع فا و منظمات العمال في ح
ر أن عمالنا  ة في الوطن السليب .. إن علينا أن نذ ر اآلن مدننا الغال ؛ وأنا أذ

شــــون لفلســــطين ومن أجل عر  ع انوا دائما وأبدا  ــطين  ة فلســــطينفي فلســ لقد ، و
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اب ، افحوا مع الفالحين والمثقفين ــجون ، ومع الطالب الشـــــ ــت بهم الســـ ــ ، وغصـ
ــــان ــ ــ ــــ ــاعــا عن وطنهم وحرتهم .. إنني أثني على  ، وعلقوا على أعواد المشــــ دف

ــتحقاق ــ ــ ــ ــــ ل جدارة واســ حارة ، العمال  طولة  رون  فالذين هم في مثل عمر يذ
فجرون الق ـــرنات وهم  ــ ــ ــــ ة التي افا في أوائل العشـــ نابل في وجه الهجرات اليهود

ــراب التارخي في عام  ــــ ذلك اإلضـــ ر  ة ..ثم نذ ــندها الحراب البرطان ــــ انت تســـ
عته الثائرة ..، الذ امتد ستة أشهر 1936 ان العمال والفالحون طل     .) و

م     ش التحرر مفتوحة أمام المي قائال : إن أبواب ج عد ذلك  ، واستأنفت 
رات ال ــ ــ ــــ ــ ـــفوان معسـ ــ ــ م إلى وحدة الهدف والصــــ أة لكم . وٕاني أدعو  ، تدرب مه

ة التحرر ترفض الخالف والشــــــقاق س لنا ، والقيل والقال، والجدال ، فإن معر فل
عا، أن نحارب زرافات ووحدانا ـــــ ا وشـــ ا  ، وال أحزا ا واحدا وقل ـــع ــ ولكن نحارب شـــ

ون هدفنا األول واألخير التحر  ذلك أن  م  ر وال شيء غير واحدا ..وٕاني أدعو
ارها، التحرر ــاغل عن ، فاألمة التي ســـــلبت وطنها وأخرجت من د ـــغلها شـــ شــ ال 
    .) وهو القبلة والمحراب ..، فالتحرر هو قدس األقداس، التحرر

  
ا    ــ ا وآسـ قة من أورو ــد ة الصـ وتعاقب على الكالم ممثلو االتحادات الدول
ا ين وفد من ج ، وأفرق عة المشــتر ان في طل ةو وأعلنوا  .مهورة الصــين الشــعب

عا وقوفهم إلى جانب الشعب ال فاحه لتحرر وطنهجم    )1(.فلسطيني في 

ة   ـــناعة العراقي ، ومن الوفود العر ـــ ــيد أديب الجادر وزر الصــــ ــ ــــ تكلم الســ
ـــتراكي العراقي ــــ س اتحاد العمال في ، وممثل االتحاد االشـــ م رئ ــيد أحمد فه ــ ـــــ والسـ

                                                           
 .عن زارة وفد المنظمة إلى الصين ،من القمة إلى الهزمة مع الملوك والرؤساء : انظر  )1(
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ة المتحدة ة مع اتحاد   ،الجمهورة العر ة العر ة العمال ــــامن الحر ــ ــ ــــ فأعلنا تضــ
ة ه القوم ـــاله لتحقي مطال ــــ ــطيني في نضـ ــ ـــعب الفلســــ ــــطين والشـــــ ــ في ، عمال فلســ

ادة واالستقالل .    الحرة والس

عد أن فرغت لجانه من وضــع      ســـي ؛ و ــــات المؤتمر التاســـ ــــ ــ ــ ــــ وانتهت جلســــ
ة ــمة الداخل ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــتور واألنظـ ــ االتحاد العام  ( ام أعلن أمين عام المؤتمر ق ، الدســ

مولد قاعدة أخر من قواعد  ، وســــ هتافات الجماهير )  لعمال فلســــطين إيذانا 
م ر الح آ من الذ ات ، منظمة التحرر ؛ واختتم االجتماع  انت آخر اآل  و

انت مسك الختام والنور  )  وقل اعملوا فسير هللا عملكم ورسوله والمؤمنون  ( ف
ع العاملين ..  ،  ..ال للعمال وحدهماألخضر على أول الطر   ولكن لجمـ

القدس الفتتاح      ة من االتحاد النســـائي  حة اليوم الثاني برق وتلقيت في صـــب
ان علّي أن اخرج من مؤتمر إلى  ة .. و ــطين ــ ــــ ــــ المؤتمر العام التحاد المرأة الفلســ

ــــؤال : مؤتمر . ــ الســ ـــا ألح  ارة من غزة  ولكن هاجســـــ ــ ــ الســــ ــــافر  ــ إلى ولماذا ال أســ
ارة بين ، القدس السـ ة ..ألم أسـافر  اد قولون في ال ما  وهي على مرمى الحجر 

ــــافر اليوم إلى القدس وأكون فيها مع  ــــ ــ ــ القدس وغزة مرات ومرات ..فلماذا ال أســـ
  الغداء ؟؟  

رت أن  ، ورجع إلى عقلي، ولكني صـــحوت من هواجســـي       رت.. تذ وتذ
ــــى ــ ، ذلك عهد مضــ ــ ــــرائيل قد احتلت أرضــ ارناوأن إســ وٕانه ال طر إلى  ، نا ود

العودة إلى القاهرة ، القدس من غزة عيدا عن  ، إال  الطائرة  ومنها إلى القدس 
انت ..    خطو الهدنة حيثما 
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ــة  ، فقــد عــدت إلى القــاهرة ، وذلــك مــا جر      وأخــذت طــائرة الخطو األردن
ة ــــف، على مقرة من القدس، لتنزل في مطار قلند ــ ــ ـــجرت من الســـــ ــــ ــ ــ ر إلى فقد ضــ

ان . ، والحديث مع الملك حسين ، عمان ون وما    عما س
ــار     ورأيت جموع السيـــدات واألوانس في  ، وأنزلت الطائرة عجالتها في المطـ

الي ـــــ ــ ــ ـــــ رة ، اســتقـــ ســهن العســ مال ات  فصــافحتهن ملء ، ومعهن الكشــافات الفت
ة في الميدان . ، جوانحي المرأة العر   وأنعم وأكرم 

ــادف   ــ انت مصـــ اح اليوم الثانيو ـــــت في صـــــــ ة أني نهضــ ألم في ، ة غر وٕاذا 
حتمل ـــي ال  ــ ــ ــراســ ــ ــ ــنان وأن ، أضـــ ــ ن مناص من أن أذهب إلي طبيب األســـــ ولم 

حة األجداد القدامى : ، اقلع الضـــرس واقلع وجعه .. وذلك ما جر  -أعمل بنصـــ
ــرس ــالح الدين، فقد قلعت الضـــ ــينما صـــ قي معي إلي ســـ إلي حيث ، ولكن وجعه 

  ليوم نفسه الفتتاح المؤتمر النسائي.ذهبت في ا
ـــه     مــ ــا في تنظ مـــ ــل عظ ـــان الحفـــ ــ ـــة بوفود المرأة  ، و ــاعــ فقـــــد امتألت القـــ

ل أرجاء الوطن العري ة من  ـــطين ــ ــــفوف الوزراء والنواب  ، الفلســ ــ ـــت صـ وتراصــــ
ة  ة الفلســــطين ــائ ة النســ ــخصــــ ــهدوا من جديد مولد الشــ شــ ــحافيين والنقابيين ل والصــ

  ة .. لتستأنف رسالتها الوطن
ة     ة في عصر الجاهل ة تارخ المرأة العر لمتي االفتتاح ، واستعرضت في 

طة، وفي صــدر اإلســالم ة في ، وعبر العصــور الوســ شــارحًا دور المرأة الفلســطين
ة مع الرجل ـــهيون ــ ــ ـــتعمار والصـ ــــ ا  ، عهد االنتداب البرطاني وهي تكافح االسـ جن

ـــــ ــ ــــــيرة شــ ا إلى قلب .. ووقفت عند ســـ ـــاءإلى جنب وقل ــ ــ ــــــة أم  ، هيرات النســ عائشـــ
ـــلفاء الراشدين ــ ــ ــ ـــ ــ طولي في عهد الخــ ر  ، المؤمنين ودودرها ال وأسماء بنت أبي 

اسلة ة ال ة بنت  ، والخنساء أم الشهداء األرعة من أبنائها ، ومواقفها الفدائ ونسي
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ة تفتح  ــطين ــــ ــــ ــ القول إن منظمة التحرر الفلســ عب في قتالها و.. و.. وختمت 
ـــا ـــائي في الحقل االجتماعي والصــــحيأبوابها للنشـ ـــعاف ،  النسـ وفي مجال اإلسـ
  الميداني . 

ات     ل الصفوف : بل وفي الميدان نفسه، وصاحت الشا  ، وهن منبثات في 
  نحمل السالح.. 

سعفني إال أن اردد ، وأبهجني أن يخرج هذا النداء من أفواههن     ولم أجد ما 
ل الموا، ما قاله المتنبي   قف : وهو المسعف في 

من ان النساء    لفضلت النساء على الرجال    )  رأينا ( ولو 
لمتي     مانا وعزما ، وهنا ختمت  ــة وٕا ات يتفجرن حماســــ ــا  ، والشــــ

ة ..  ـــرس مرة ثان اآلم الضـــ ــت  ــــســــ وعدت إلى الفندق ..وهناك ..وهناك فق أحســ
قنت أن اإلنســان ينســى إذا أراد ان ينســى ، وقد نســيته في االجتماع حس ، وأ  و

ر  ــطيني تذ ش الفلســــ ادة الج ة من ق ر .. ووجدت في غرفتي برق األلم حين يتذ
انت  ش التحرر..و الحاجة إلى متطوعين فلسطينيين من األردن لينضموا إلى ج

ة، ـــحف المحل ــر المنظمة إعالنا في الصــ ــ ـــر طرقة أمامي هي أن تنشـ ســ تدعو  أ
اتب الم   نظمة.الراغبين في التطوع إلى تسجيل أسمائهم في م

ــحف في اليوم التالي اإلعالن      ــ ــ ــــ ــرت الصــــ ــ ــــ ـــــ ان فعال .. فقد نشـ وذلك ما 
ان أكثر ، المطلوب ـــحف بهذا  ، ولكنه  ــــ ـــــ ــحاب الصـ ــــ ـــــ من إعالن فقد ابتهج أصــ

ارز ، الحدث وزنوا اإلعالن  بإطار جذاب ان  ح  ، ووضعوه في م ــ ــ ــــ حتى أصـ
ة س له صفة اإلعالن. ، قطعة فن   ل
ام الت   اب في األ ـــــ تب المنظمة في وأقبل الشــ لة على م ــــفوفًا طو ة صـــ ال

ــيخ جراح في القدس ام عمان .. واتصــــل  ، الشــ ســــجلوا أســــماءهم .. واغتا ح ل
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س وزرائه السيد وصفي التل يف ينشر هذه اإلعالن  ، الملك حسين برئ سأل :
ش التحرر  ـــــورا ليتطوعوا في ج ـــــ اب أن يذهبوا إلى سـ ــ ــ ــــ ــ ـــمح للشـ ــ ــ ــ يف نســ .. و

تدروا على حمل ا يف .. ؟  و يـف و   لسالح .. و

ــادور   ــ ـــ ــ ــ ــ ـاســ نـت أتنـاول طعـامي في فنـدق االم ينمـا  جـاءني محـاف  ، و
ـــيد داود أبو غزالة ــ ـــــالة من ، القدس الســـ س التل( ليبلغني رســـ طلب  )  دولة الرئ

اســم أن تتوقف المنظمة عن تســجيل المتطوعين .. وعن  )  جاللة الملك ( فيها 
ة لل ة ..نـط المحاف أبو غزالة التدخل في الشئون الداخل ة الهاشم مملكة األردن

اء من ) اإلنذار ( بهذا ــرق ح ــ ـــ ــ ــ قول )فلســطينيته ( وهو مطــــــ وما  ، ولســان حاله 
  على الرسول إال البالغ .  

س التـــل ليخبر( ،وقلـــت للمحـــاف وأنـــا اجتر طعـــامي   جاللـــة ( أخبر الرئ
قــدمهــ )  الملــك و على المنظمــة فل ـــــ ــ ــ ـــ ــانــت لــه شــ ا إلى مؤتمر الــدار أنــه إذا 

ستمر هذا  ضاء وسينعقد في أواخر الصيف .. وأنا أرفض هذا اإلنذار .. وس الب
في ، وســنمضــي في تســجيل أســماء المتطوعين، اإلعالن أســبوعا آخر س  أو ل

ــفة  ــــ ــ ــ ة في الضـ ـــطين ــــ تائب فلســــ ر على المنظمة أن تكون لها  أن الملك حين ين
ة ابنا خارج الحدود وهو اآلن يردنا أن نمتنع عن، الغر ـــــ ــ ـــ  ( أهذا هو، تدرب شــ

عـــد الحـــدود ـــان الوزار الـــذ أعلنتـــه  )  تـــأييـــد المنظمـــة إلى أ مـــا جـــاء في الب
ومة وصفي التل وأقره الملك حسين .. ؟    )  ح

مشــــي ، وخرج المحاف أبو غزالة   ر في مثل شــــرود الغزالة ..وهو  ـــارد الف شـ
اء، ال يدر أين تسير قدماه . .    على استح
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اب من المدن والقر وهن ، وقضيت نهار وشطرا من الليل   وأنا استقبل الش
لحون  ــــألون و ر ؟ مني ، ســـ ـــــ ــ ؟ متي يدخلون المعســ ــ ـــافرون إلى دمشـــ ــ ســ متى 

حملون ا لسالح ؟ متى يتدرون على فنون القتال  رة ؟متي  سون البدلة العس يل
  .. ؟

اب       ــيتها مع الشــــــ ــ ــــاعات حلوة قضــ انت ســ عن مرارة اللقاء مع  عوطتني، و
  ولست أدر ما أقول عن االخرن !! ، الملوك والرؤساء ..فما أعظم األولين

ر ( اح الم ــ ــ ــت في الصــــ ـــــ ـــرفتي1965-9-5ونهضـ ــــ ـــت في شـ ــ ــ    ) وجلسـ
عة الطاهرة ) استحم( ض من أنسام القدس الود  ، وأمامي المسجد األقصى، في ف

أنوارها الذه اح  ــ ة الصـــ ـــمس تح ه الشــ ة ؛ وقد أرســـــلت إل ه الفضـــــ ا ة فتألقت ق ب
قي الذ أوسده في شنطتي إلى جوار دوائي الذ ، وراح الراديو الصغير وهو رف

نت ك، أحمله معي حيثما  ك ، يرتل القرآن الكرم ؛وما أروع أن تســــمعه بإذن وقل
وعيناك شاخصتان إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين .. ، خاشع في بيت المقدس
ــــو  ـــهد الرســــ ــ أنك تشـــ ـــجد و ـــجد الحرام إلى المســـــ ه من المســـــ ــــر  ل الكرم وقد أســــ

  ومنه عرج إلى السماء . ، األقصى

ار   ــرة األخ ــ ــ ــــ ع األردني يتلو ما ، وانتهى ترتيل القرآن ..وأعقبته نشــــ والمذ
ة حزنة ة،  ( أمامه بلهجة غاضــ ر أردني أن القوات اإلســرائيل أعلن ناط عســ

ة ت ة قلقيل ــنت غارة غادرة على مد ــ ـــ ــــر  ، حت جنح الظالمقد شـ ــ ودمرت أحد عشــ
ة وطاردتها إلى ما وراء خطو الهدنة ت معها قواتنا األردن ــت ــ ــ ولم ، بئرا .. واشــــ

   .تقع خسائر في قواتنا وعادت إلى مراكزها سالمة..)
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ار   ــتمع إلى هذه األخ ــ ــت وحزنت وأنا اســ ــ نت قد الفت مئات ، ابتأســ وٕان 
ــان  ، 1949عــت الهــدنــة عــام مثلهــا تقع على طول خطو الهــدنــة منــذ أن وق و

ــــيها عددا .. ـــى علي إلى ذلك  دورنا أن نحصـ ـــبب ابتئاســـــي أنه قد انقضــ ان ســ و
ـــــف ــــ ــ ح القر  ، العهد عام ونصــ ــل ـــ ــــ ــ ـــين بتســ ــ ــــ ة الملك حســــ وأنا ال أفتر عن مطال

ة ة الغادرة ، األمام ع أن تدافع عن نفسها أمام الغارات اإلسرائيل    ..حتى تستط

ارة على عجل ـــــ ــ وذهبنا معا إلى  ، ودعوت رجال المنظمة ، وطلبت الســـ
راء .. عيني هذه الجرمة الن ة ألر    قرة قلقيل

ة    دت انطل مقهقها ، وســرنا في ذلك الطر الضــي إلى قلقيل لوال  ، و
اح؛ فلقد  مس في ذلك الصـ ارة إنني أصـبت  ظن بي سـائ السـ اني خشـيت أن 

رت أني قلت للملك حسين في إحد لقاءاتي ة ( معه : تذ لماذا ال تنظــمون شــ
ة رة ، جيدة من الطرق بين القر األمام فان المواصالت عصب األعمال العس

ــأت طرقا من  ــ ــ ــــــرائيل في الطرف اآلخر من خطو الهدنة قد أنشـــــ ــــ .. وها إن إسـ
ــــين : ) الدرجة األولى ــــ ــ ــ ــى إذا تغلغل اليهود إلينا أن ( فقال لي الملك حســ ـــــ ــــ نخشـــ

ج ةينتفعوا بهذه الطرق و ع ــ ــ ــــ ـــهم التوسـ ــ ــ ..ولم أر  ) دوها جاهزة في خدمة أغراضــ
ـــين ــــــخة ، يومها فائدة من الجدل مع الملك حســـــ ة راســ ــ ــ قوم على فرضــــ ، وحديثه 

  وهي أن إسرائيل ستحتل هذه األراضي !! 

ــــاخرات   ــ ت عن القهقهات الســ ــ ــ الن خاطرة أخر لمعت في ذهني ، وقد أمســــ
ـــين، تجلى فيها الفارق الكبير ر الملك حســ ف ـــعب..وأكثر ، يف  ر الشــ ف يف  و

ة .    ما تجلى ذلك في قلقيل
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طولة   ة  ا ة لم تعد اســـم قرة ولكنها ح ــمود شـــجاع، وقلقيل تمثل ، وســـيرة صـ
طل ســاراتنا ، تقاليد الفالح الفلســطيني ال ة ان صــانع تارخنا وانتصــاراتنا ..وضــح

  وهزائمنا ..
خطو الهدنة رســـمت ، التي تمت بين إســـرائيل واألردن 1949في هدنة    

ـــة ـــة القر ـــة، في قلقيل ـــة، عنـــد بيوت القر ـــاراتهـــا ذات القطوف الـــدان أمـــا ، أمـــا ب
ـــرائيلي  ـــيها فقد وقعت في الجانب اإلســـ ذا  –رومها ومروجها ومراعيها وأراضـــ ه

ـــرائيل ان على األردن أن يخضــــع ..جر ذلك في عهد األمير عبد ، أرادت إسـ و
ــة ا، هللا ــــ ــك المملكـ ــ ــ ــــد ملـ ــ عـ ــــا  مـــ ح ف ـــــ ــ ــ ــــ ـــةوأصـ ــــ ـــــم ــ ــ ــــ ـــــاشـ ــ ـــــة اله ــ   جزاء ، ألردن

  وفاقا .. 
عد الهدنة     ة مرارا  ووقفت على أسطح منازلها ألر العمال ، وقد زرت قلقيل

ة ارات قلقيل عملون في ب ن ، اليهود  ـــدون.. ولم  حصـــ ـــيها و زرعون في أراضـــ و
ا للرزق  ار طل ة إال النزوح عن الد   ولكنهم صمدوا ولم ينزحوا .. ، أمام أهل قلقيل

ة البواســـل أرادوا غير ما أراد لهم اليهودو      ات في ، أهل قلقيل فعزموا على الث
ح لليهود ، وجه إسرائيل اراتهم ؛ وقد أص مسوا إلى جوار ب حوا و ص وعزموا أن 

  برتقالها ولنا أرجها الحزن .. 
ات     ه التعاون ــ ــ ــــ ــ ـــ شـ ما  ة عائالت ف ل ، وتجمع أهل قلقيل واتفقوا أن تحفر 

ـــائهم، حثا عن الماءعائلة بئرا  ــــ ــ ــ اعوا حلى نســـ عملون  ، ف وأمدهم أوالدهم الذين 
ت بوفرهم انت ثالث  ، في الكو وراحوا ينقبون الصخر حتى تفجر منه الماء ..و

  عشرة بئرا.
قلعون الحجارة   ــــوون األرض، ثم راحوا  ـــ ــــ سـ نقلون التراب من التالل ، و و
حت لهم أرض حول قرتهم ، المجاورة ـــــ ــ ـــ ــ ارفأجرو ، حتى أصــ اه اآل ، ا عليها م
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ارات الجديدة فوح األرج، وتحمل القطوف، وأخذت تنمو األشجار، وزرعوا الب ، و
اسلة عزاءها عما فقدت ما زرعت . ، ووجدت القرة ال   ورزقها ف

ــل زورة إلى األردن   ــة، وفي  ــارات تكبر ، نــت أحج إلى قلقيل وأر الب
عد عام قد، عاما  اها  ا ــ ــ اب القرة وصــــ ـــــ ــ مون..و وشـ مون إلّي عناقيد زهر الل

مون فلسطين .    ل

ل هذه   ر في  ـــمة ، نت أف اســـ ـــلة ال اســـ … وأنا في طرقي إلى قرتنا ال
اسمة .. اسلة غير  ة فوجدتها    ووصلنا قلقيل

ار اإلحد عشرة المهدمة    ة ورجال القرة على اآل س البلد  ، طاف بنا رئ
ـــمة ا، موتوراتها المهشـــــ ــوا الح ـــ ــــاطةوقصـــ ســــ ـــاحة ، ة ب نا ما زلنا في ســـــ قالوا : 

ــــف الليل، القرة ــ ـــلون من الغرب من ، عند منتصــ ــــ ــــرائيليين ينسـ الجنود اإلســــ وٕاذا 
اراتنا ارنا ووضــعوا ، ب ة ان ال يتحرك أحد ..وتوجهوا نحو آ العر وصــاح أحدهم 

ــــيد ــــ ــ ــ ة صـ ان بجوارهما حارس معه بندق ـــــفوها ..إال بئرن  ــــ ــ ، فيها الديناميت ونســ
اللغة  أطل ــورات  ــــ ــــ ـــــرات المنشـ ــــ قتروا .. ثم ألقوا في القرة عشــ عليهم النار فلم 

ة   .. وسلموني نسخة منها . . ) العر

ا   ا ــ ــ ـــاء ورجاال وشــ ان أهل القرة نســـ حون ، و صــــــ ـــة  ـــتمع إلى القصـــ    وأنا أســـ
وانقلبت القرة  ، )  وهللا لو معنا سالح ما رجع من اليهود مخبر، نرد السالح (

ــــالح  ( ة تهتفإلى مظاهر  ـــــقير بدنا ســــ ـــالح وخذ رجال… ا شـــ ــ ..  )  هات ســـ
ـــافة ــ ـــــ ة :، ودخلنا المضـ س البلد ــــرة آالف دينار دفعة أولى  ( وقلت لرئ ــ ــــ هذه عشـ

ضا على المتضررن  ( على البنك العري في القدس ..، وسلمته الشك، )  تعو
السال، فقد استأنفت حديثي )  أما السالح م  د ومة بتزو   . )  ح(فسنطالب الح
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ة   ـــيل ـــــ ــــ انات التفصــ عد أن أخذنا الب ار ، و ة لآل ـــور الفوتوغراف ــ ــــ ــ ــ عض الصـ و
اراتنا ــــــ ك، المهدمة،اتجهنا إلى ســ ا عل ح :  ـــــ ــ صـ ــعب من حولي  ــ تخبر ، والشــــ

ما سمعت وما رأيت!!    الملوك والرؤساء 
ـــمعي   ــ ــ ــــ ة تمأل فؤاد قبل مســ حات الدوا ــ ــ ــــ ــ ــ ارة وهذه الصـ ـــــ ــ ــ بت الســــ  ، ور

ـــــ ــ ـــور اإلســ ــ ـــعت المنشــــ ــ ــ ـــاء في ووضــ ــ رائيلي بين أوراقي ألقرأه على الملوك والرؤســــ
ضاء..ووصلت إلى القدس . إلى غرفتي في فندق  اجتماعهم المقبل في الدار الب

ــــادور اســــ ــــاء، االم ار المســــ ـــتمع إلى أخ ــتور ألســـــ ــــ فإذا  ، وتناولت جهاز الترانزســ
صــدر عن رجل ضــخم أنه  صــوت فخم  تحدث إلى ، الملك حســين يخطب   و

ة ) سرتي وعشيرتيأبناء أ(  ، فتهدد وتوعد ، عن العدوان الغادر الغاشم على قلقيل
أقسى منه وأشد ..وأصدرنا أوامرنا إلى  ( ل عدوان  أننا عقدنا العزم على صد 

انت  قوة مهما  ل اعتداء وحسمه  ة الكاملة لمجابهة  قواتنا المسلحة التخاذ االه
ادت الجدران في غرفتي)  النتائج قال في أعقاب  التي ، و الفت مثل هذا الكالم 

ــنشـــنة أعرفها من أضـــرم  ( أن تنط حجارتها صـــائحة ..، ل عدوان إســـرائيلي شـ
 (!!.  

ة لم تنته عند هذا الحد   ة قلقيل ة، ولكن قضــ س البلد من ، فقد جاءني رئ
ع ك العشرة آالف دينار . ، آل الس عيد إلى ش   في اليوم التالي وهو 

  ولكن هذه دفعة أولى .  ، المبلغ قليلقلت : لماذا ..   
ســــاو ماليين   ــاو ماليين ، قال : ال وهللا ..إنه عندنا  ســ وٕان مجيئك عندنا 

  …  ..ولكن 

  قلت : ولكن ماذا ؟؟   
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س الوزراء وأخبرنا أن   ــيدنا( قال : لقد اتصــــل بنا رئ ضـــات  ) ســ قدم التعو ــ ســ
  الكاملة .. 

ــن تعيدوا المبلغ إلى المنظمة ..    ــ ــ ــــ وأنت تعرف ظروفنا مع األردن  .. وأحســــ
ـــت ــــ ــــ ــ ــ ك( وتسلمـ أنما  ) الش ة..و س البلد رمتان تتفجران من عيني رئ ودمعتان 

قة .. من جديد .. ارثة فلسطين في تلك الدق   وقعت 
ون       ــ ــ ما ســــ ــاس  ــ ــ ان ذلك اإلحســ ــتقع، و ـــ الكارثة الكبر التي ســـ انت ، و و

ل شدائده ام الستة  اقا لحرب األ   ا .. الدموع است
ة وســـقطت   ة أمام فوهة المدافع اإلســـرائيل انت قلقيل ل ، لقد  ــقطت  ومعها سـ

حة اليوم األول من حرب حزران ــب ــ ــ ة في صـ ــفة ، القر األمام ــ ــ ـــقطت الضـ ثم ســــ
أجمعها ة  الذات، الغر ة  ـــاب مع قلقيل ـــــاب .. الحســــ ة الحســ ــف ــ  ، وجاء وقت تصـــ

  التي صمدت وتحدت إسرائيل على مد عشرن عاما .
ة     ة إلى قلقيل ــــرائيل ــــ ــــ ــاحة ، لقد دخلت القوات اإلســ ـــ ــ ــ ــــ وجمعت األهلين في ســ

ــالح المهندســـين اإلســـرائيليين بنســـف  أنهم في يوم الحشـــر .. وشـــرع سـ المدينة و
عد واحد ـــقوفها ، بيوت القرة واحدا  ــــ ــــ ــ أم أعينهم تتهاو سـ ـــحابها يرونها  ــــ ــ ــ وأصـــ

  حتى بلغت مائتي بيت . . ، وتتطاير جدرانها
ـــات   ــــ ــــ ــ ـاصــ لـة ) ايجـد( وتقـاطرت  ـة في أرتـال طو ـــرائيل ـــــ ــــ وراح الجنود ، اإلســ

بوها ا لير سوقون االهلين إله ذهبوا بهم عبر الجسر إلى الضفة ، اإلسرائيليين  و
ة قى المدينة من غير أهلها .. ، الشرق   حتى ت

ارات   ة البواســل رفضــوا أن ينســاقوا إلى الســ وهاموا على ، ولكن أهل قلقيل
روم الزتون ، نابلس وجوههم في الطر إلى ــــروا بين  ــــ ــ ـــ ام، وانتشـ ــعة أ ــ ــــ ــــ ضــ ، ل

ـــــون التراب فترشـ ـــماء و ــــابها  ، يلتحفون الســـ ه األرض من أعشــ أكلون ما تجود  و
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ة  )  القطعان ( ليروا هذه، ؛وهرع الصليب األحمر ومعهم مراسلو الصحف العالم
ــــامدة عازمة ــــ ة صــ ـــان ــــ ــ انها حتى تعود إلى القرة، اإلنسـ  ، زلإلى المنا، ال تبرح م

ة .. ، إلى األرض ة الحبي   إلى قلقيل

ار إال أن    ن لها خ ة .. فلم  ة عالم ـــح ــها أمام فضــ ورأت إســـــرائيل نفســـ
ة إال قصة  ذا عادوا ..وما قصة قلقيل تعيد الهائمين إلى بلدهم والى أرضهم ..وه

امله أسره . . ، شعب  ة وطن  ا   وح

ة الصامدة     ة إلى قلقيل ن نحن الجيل ، اللقاءونحن على موعد ، تح إن لم ن
ون جيل األبناء   أو جيل األحفاد .. أو أ جيل يرده القدر .. ، المعاصر ..فس

  ونحن على موعد مع القدر ومع النصر .     

  )  فاصرب إن وعد ا حق(                          

  مصدق هللا العظ                                                    
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انت خطتنا  ام الستة  !!  حرب األ  
     

ـــرق العري ثم ، 1965في عــام    ــ ــــ ــــ ــانــت الغيوم الــداكنــة تتجمع في المشـ
ال الملوك ، تزحف إلى آفاق المغرب العري لتحتشـــد في ســـمائه وتكون في اســـتق

شهدوا مؤتمر القمة الثالث ..  ضاء ل   والرؤساء حين يتوافدون على الدار الب

ــعيدين العري      ــــ ات على الصـــــ ـــــلة من العثرات والعق ــ ــــلســــ ــ له ســـــ ان العام  و
ـــاء ينعقد ال لالنطالق على مواقع  ، والدولي ـــ ــ ــ ــــ ضـ أن مؤتمر الدار الب حتى بدا 
قة، جديدة م المواقع السا ار . ، ولكن لترم   وقد أصابها الدمار واالنه
ــحــا أن الجب     ــ ـــــ ــــ ــة بــدا واضـ ــة العر ــة ففي مجــال العالقــات األلمــان هــة العر

بير وتشـــق خطير شـــفت عن تصـــدع  ة ، ان ومات العر ــاء الح ــل رؤسـ صـ فلم 
ـــفراء العرب من، إلى قرار إجماعي ــحب الســ ــ ان سـ ه األكثرة  ــلت إل ــ  والذ وصـ

  , شاسع ما عاهدوا وما قرروا .. )  بون  ( ووقعوا في ..  )بون (
ل الروافد     ضرب أعمال  فقد قامت إسرائيل، وفي مجال العمل العري لتحو

ل  ــورة ؛ ثم توالت هذه االعتداءات1965-7-14(التحو ــــ ـــي الســ ــ ، ) في األراضـــ
ة رة ، وامتدت إلى األراضي األردن ة العس ل انتظارا للحما وتوقفت أعمال التحو

ة    …العر



  

-110-  

ر       ة الموحدة، وعلى الصــعيد العســ ادة العر مهاترات من  ، نشــبت مع الق
ـــورـة ــ ــــ ــــ ـادات السـ ـــاحنـ، الق ــــ ــــ ــ ـةومشــ ـادة األردن ـادة ، ات من الق ومجـادالت من الق

ة ة ، اللبنان ات الجيوش العر ـــب حول تحر رة ، ولكها تنصــ ــ لدعم القوات العســـ
ـــورة ــ ــــ ــــ ـــــترطت سـ ــ ـــ ــ ة ( لهذا البلد أو ذاك .. فقد اشــ ة دفاع أن تكون القوات العر

ـــاع المتف عليها ة تدخل القوات العر( واشتر األردن أن ) ومزودة بوسائل الدفــــ
ـــتر لبنان ) في حالة الحرب والدفاع ــ ــ ــ ـــ ل إجراءاته ( واشـ ـــتوفى  ــ ــ ــ ون قد اســــ أن 

ـــة قد وافقت على  ــ ـــتورة واألجهزة المختصــ ــ ــــلطات الدســ ــ رة وأن تكون السـ ــ ــ العســـ
ة المقررة ـــيئا  ) الخط العر اغات المتعددة التي تعني شــ ــ وما إلى ذلك من الصـــ

غــة القبول( واحــدا هو ـــــ ــ ــ ــــ رون من .. وهــذا مــا تعل ) الرفض في صـ ـــــ ــ ــ ــــ مــه العسـ
اسيين .   الس

المقفلة األبواب ، ان ذلك هو الموقف العري في داخل الغرف الصــغيرة  
انت  ة فقد  عد سرا من األسرار .. أما المواقف العلن المفتوحة النوافذ .. حتى لم 

  وفي دور اإلذاعة والتلفزون .. ، على المنابر

ــر للثورة المصــــرة أعل     س عبد الناصــــر أن من ففي العيد الثالث عشــ ن الرئ
ة( المواقف المؤلمة موقف ــهيون ــ ـــــ ــــ ــــــتعمار والصـ ــــ ــ ة عميل االســ  ، ) الحبيب بورقي

ا المصــير قضــا ة المتحدة في  ، ومحاولته اللعب  الكذب على الجمهورة العر و
ل روافد األردن أثناء الوحدة انت متخلفة في تحو     .*) أنها 

                                                           
س له عالقة  * عث في دمش ل اسة حزب ال ره المؤلف عن س ادة الفر  حاف ل ما يذ ق

ه عهد اللواء جديد والســيد نور الدين االتاســي ومن قبلهما عند  قصــد ف الم المؤلف  األســد، و
 .الفر أمين الحاف
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ــا ، وقبل ذلك     ــ ــ ــــ ــــ  30-26(ء الوزراء العرب الثاني غداة انفر مجلس رؤسـ
ــ والقاهرة ) 19659مايو  ــ ـــــ في أعقاب ، تفجرت موجات األثير بين إذاعتي دمشــ

ل روافد نهر األردن ـــورة من تحو ــ ــــ ــ ــ ة على المواقع السـ ــــرائيل ــــ ــــ ، االعتداءات اإلســ
ش المصـــر  س عبد الناصـــر : أين الج ام دمشـــ في وجه الرئ أين ، وصـــاح ح

ــالح الجو المصـــــر  ــتركأين اتف، ســـ ة الدفاع المشـــ ـــمعوا ازر الطائرات ، اق ألم تســ
ــارة  ــف األراضــــي الســــورة .إلى آخر هذه االتهامات الضــ ة وهي تقصــ اإلســــرائيل

ام دمش …  حة أشد في وجه ح ص حة  س عبد الناصر على الص وأجاب الرئ
ة( وهو يرد ــن منها قائال :  ) التح رة ولكنها  ( -أحســ ــ ــت عســ ســ ة ل ــ إن القضــ

ة ثقة ة، ..ما هي الضمانة قض ان ، إذا أرسلنا قوة جو أنهم السورين ال يدعون 
أننا مســتعدون أن  مؤامرات ضــدهم..وقد قلنا لهم  قومون  ارن المصــرين ســ الط
قواتنا،حتى  ن الدفاع عنها  م ة  عطونا قاعدة جو انوا  ة إذا  ــــل قوة جو ــ ــ ــــ نرســـ

أنها ال تهاجم     .)نضمن 
ةولم تقف الغارات اإلسرا     ــ العري ، ئيل ــ ـــــ ـــقف التراشــــــ ــ ــ ــ ـــابل  ما لم يــــــ ــــ ــ ــ ـــ قن

س عبد  ( اإلذاعات الرئ س مجلس الرئاســة  .. فقد عرض اللواء أمين الحاف رئ
ــور  ـــحفي عقده في مبنى التلفزون الســ ـــر في مؤتمر صـ تور ، الناصـ حضــــره الد

عث ـــي نائب  ، منيف الرزاز األمين العام لحزب ال ــ ــ ــ ــــ تور نور الدين األناسـ والد
س ا ــطين  ( لوزراء ..فقالرئ ــــ ة فلســــ ـــــ ــ ــ أن قضـ قولون  إن الزعماء العرب  الذين 

ــعفاء عاجزون ومتخاذلون  ـــنة هم زعماء ضـــ ة في حاجة لمئة ســ ــليب الحرب الصـــ
ة  ــنعها الجمهورة العر ــ ــــ ـــــوارخ التي تصـــــ ــــ ــ ـــــــل من الصــ ــــ ..وأن قنبلة المدفع أفضــ

ة، المتحدة       .)ونحن نتمنى أن تكون هذه الصوارخ ذات رؤوس نوو
    



  

-112-  

ـــر هذا الكالم   ــمع عبد الناصــــ ــ ة  ، ســـ ــ ــ ـــا إلى أن جاءت مناســـ ضــــ وظل را
ــــرة في  ــــ ــ ر الثورة المصــ عث في خطاب الهب  1965-7-23ذ فوثب على ال

ــد  عثيين ضـ ســـة أخر ..هناك حقد في قلب ال عثيين هي ن ــة ال اسـ ه : ســـ قال ف
عثيين ماعندهمش مانع يتعاونوا مع الشــ ة المتحدة ..وال طان إذا الجمهورة العر

ــــر ــاليب حزب العبثيين  ، ان هذا يؤذ مصـ ــ هم .. أسـ الن الحقد موجود في قلو
عثيين إال  ـــاليــب غــدر وخــداع وطعنــات في الظهر ..ولم ينــالهــا من ال ــ ــ ـــ ــ ــ لهــا أســ

   .) طعنات في الظهور ودس ودسائس ..

قول ا وهو  ــ ــ ـــر غاضــ س عبد الناصـــ ــاح الرئ ــ عثيين علينا ( صــ حمالت ال
قولوا ان الجمهورة ، تنتهيمســـتمرة من ســـنين ولن  من ب النهاردة بيتكلموا على ال

من ..  من وأننا عاوزن نترك ال من بتتدخل في ال قوتها في ال ة المتحدة  العر
من ه لل عثيين عملتوا إ ــرات ال ــ ــ ــــ ا حضــــ ه .. انتو  ل اللي ، طيب وانتو عملتو إ

من عتوه لل ـــتعدين ، عملتوه تلغراف واحد  من وقالوا ان هم مســ ة ال لك حتى قضـــــ
ــــة ـــر ، المقدســـ ــ اب مصــ ــ ــ ــــر زهرة شـــ ا الملك ، التي بذل فيها عبد الناصـــ وانف فه

ة صــل زدة الثروة الســعود فقد صــاح ، لم تخل من الحوار بين القاهرة ودمشــ، ف
قول: ا وهو  ـــــ ــ ــــــر غاضـ س عبد الناصــ ـــتمرة من ( الرئ ــ عثيين علينا مســـ حمالت ال

ـــنين ولن تنتهي النهـــارده بيتكلموا ع ـــ ــــ ـــة ســــ ـــة العر قولوا إن الجمهور من ب لى ال
من , طيــب  من وٕاننــا عــاوزن نترك ال من بتتــدخــل في ال قوتهــا في ال المتحــدة 
ــل اللي عملتوا  من  ــه لل عثيين عملتوا إ ـــــرات ال ــــ ــ ــ ــا حضـ ــه انتو  وانتو عملتوا إ
ة ..طيب دفعوا  ة ومعنو من وقالوا, انهم لكل مســـاعدة ماد عثتوه لل تلغراف واحد 

الم جعجعة ..)إ ده ؟ دفعوا ليرة ؟  عد     .ه 
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ـــعيد  )  التالحم ( هذا وغير هذا من     ــ الثور بين دمشــــــ والقاهرة على الصـ
ـــر وهو يخطب على الجماهير ، العري ــــ ــ ـــ س عبد الناصــ ــمعته من الرئ ــــ ــ ــ ما ســــ
ة   أو مما عرفته في دمش أثناء زاراتي لها . ، العر

ــ   ــ ــطيني أو على صـــ ــــ ــعيد الفلسـ ــ الذاتأما على الصـــ فقد ، عيد منظمة التحرر 
ــاعـــب تتكـــاثر وتتفـــاقم ــــ ـــــ ــــ ـــة تتختلف عن  ، أخـــذت المصــ ثير من الـــدول العر ف

ش التحرر قوم ، التزامـاتهــا لج حتى أن اللواء عبــد المنعم رـاض معــاون الفر 
مبلغ  ا  ـــــ ــ ــ ـــلمته شــــ ــ ــ ــــ عد ان ســ تبي إال  ش التحرر ..ولم يخرج من م بنفقات ج

ه إســـترليني من  أموال الصـــندوق القومي الفلســـطيني ..ولو على ســـبيل مليون جن
ا الفلســطينيون  ان يرددها الضــ او الكثيرة التي  الســلفة ..هذا إلى جانب الشــ

ش التحرر ــور في ، من أن الضـــا المصـــر في غزة، في ج أو الضـــا السـ
ــ ســــئ معاملتهم، دمشــ غداد  منعهم من ممارســــة  ، أو الضــــا العراقي في  أو 

  اتهم !! صالح
ـــعب    ــــ ون الشـــــ ـــاء أن  ـــــ ضــــ ــفر إلى الدار الب ــ ــــ ورأيت من واجبي قبل الســــ

ة عض المصاعب التي تعانيها منظمة التحرر الفلسطين  ، الفلسطيني على علم ب
ــاعدة والوافدة  ــ ال الصــــ ـــع أمام األج ــ ال أضـــ ا طو فوجهت عن طر إذاعتنا خطا

ة بلحمها ة العر ش مع تلك الحق اراته لتع ـــا من ع ــ ــ ــ ــــ إن  ( ودمها ..قلت : عضـ
عرف أين تقف قضــــيته ـــطيني أن  ـــعب الفلسـ عرفها الملوك ، من ح الشـ قبل أن 

ــاء ــــ ة ، والرؤســ ــ ــ ه قضــــ انت تعالج ف فقد انتهي إلى غير رجعة ذلك الزمان الذ 
ـــتار ــــ ة وراء األســــ ـــــطين في االجتماعات المقفلة محج ــ ـــ اح من ، فلسـ ـــــ ــ ــ تكتنفها أشــ

ـــرار ... ـــ ــ ، األسـ ــ اإلشـــ ــــرف أمورها  ــ ـــعب ثم تنصـ ــ عيدة عن الشــ ـــات  ارات والهمســــ
ش التحرر عيد عنها ..لقد قامت منظمة التحرر ومعها ج ـــعب  ــ ــ ـــائر ، والشــ ـــــ وسـ
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ة .. ولكننا لم نجد هذه اإلنجازات  م ة والتنظ اســ ة والســ ة واإلعالم األجهزة المال
ة  ة أو لقطة ..لقد انتزعت هذه اإلنجازات من مخالب الن على قارعة الطر لق

ا وارث ثالث : األولى أننا ومن أن عد الكارثة أمام  ب الكارثة .لقد وجدنا أنفســـنا 
ة تشرد شعبنا، فقدنا وطننا ة قد احتجبت، والثان وسق ، والثالثة أن إرادتنا الشعب

ة من أيدينا .. ولذا فان منظمتكم اآلن من غير وطن ..ومن غير  ــ ــ ــــ ــ ــ زمام القضــ
ــــــعب متجمع ــــ ــ المنظمة قبل أن تحرر الوطن  ومن غير إرادة حرة.. لقد ولدت، شــ

ة وال بد للمنظمة قبل ان تحرر الوطن الســليب أن ، الســليب أســيرة الظروف العر
ان الفلســـطيني هو أســـراره  تحرر إرادة الشـــعب الفلســـطيني ؛ تب تارخ الك وم  و

ام المنظمة التحرر بذاته هو أعظم عمل  ــعب أن ق ـــتعرف أيها الشـــ ــيله ســ وتفاصـــ
ــعب الفلســــطيني من مؤتمر نضــــالي ثور تحق  ة ..ولكن ماذا يرد الشــ عد الن

ــندخل  ــ ــــاء .. سـ ضـ ام في الدار الب ــــعة أ ضـ عد  ــينعقد  ــ ـــاء الذ سـ الملوك والرؤســ
ارة وفد فلسطين علم فلسطين ..وسنجد أنفسنا إلى جوار  ضاء وعلى س الدار الب

تف تفا إلى  ـــاء  ـــــاهم في اجتماعاتهم، الملوك والرؤســــ ــ، نأكل معهم ونســ ــ ع ونضـــ
عاتهم عنا إلى جانب توق ــعفنا أو غرورنا ، توق ــــ ــــ ــ اع لضــ ـــــ ــ ــ ــــ ون في ذلك إشـ وقد 

ــاء ..نحن ذاهبون  ــ ــــ ــ ـــ ضــ ـــاني ..ولكن مــا لهــذا نحن ذاهبون إلى الــدار الب ــ ــــ ــــ اإلنســ
ـــطين حيثما وجدوا في الوطن العري ــــ ار لكل أبناء فلســــ التجنيد اإلج ة  ، للمطال

ة في األردن ــــين القر األمام ـــفر ، ولتحصـــ ــ ـــهيل الســ ــ واإلقامة والعمل ألبناء ولتســ
ة، فلسطين رات التدرب الشعبي في الضفة الغر ة  ، وٕانشاء معس ة ضر ا ولج

ة التحرر ـــنطالب بتعبئة طاقات األمة لمعر ــــ ـــــ وإلعداد ، التحرر وعلى الجملة فســ
ص  ة التحرر .لقد ولدت المنظمة بترخ عة معر ون طل ــــطيني ل ـــعب الفلســــ ــ الشـــ

ن ة ولم  هذا ما اختاره الشعب الفلسطيني ولكن هذا ما فرضته  من الدول العر
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ة، الكارثة ه الدول العر ـــمح  القدر الذ تسـ ، والمنظمة ما تزال تمارس نشــــاطها 
ره في  امال ؛ وهذا ما ســـــأذ ولكن قد آن األوان أن تمارس المنظمة حرة العمل 

س لنا ان نفقد إرادتن نا فقدنا وطننا فل ضــــاء .. وٕاذا  ل الدار الب ـــلت  ا ..وٕاذا فشـ
ــل مؤتمر القمة في مجموعه ــ ــ ــــها أو فشـ عضـــ ـــعب ، مطالبنا أو  ــ ــف الشــ ــ ــ ــــأكاشـ ــ فسـ

لها قة  ــــاء، الحق ضــ عد الدار الب ــــاء أو  ضــ ـــــعب ، من الدار الب قول الشـ ومئذ  و
ا ، لمته لمة الشعب هي العل     .)و

  

ة، هذه هي الصــورة العامة   ة والفلســطين انت تســود الموقف ، العر التي 
ة في المغرب يروحون في ال ـــرفات الملك ــ ــ ـــ ــ ان رجال التشـ ــــرق العري حين  ــ ــ ــ مشـــ

ة وفنادق المدينة ـــور الملك ــ غدون بين القصــــ ة على ، و ــــات النهائ ــــ ــــــع اللمسـ لوضـــ
فالة راحتهم وأمنهم .. ومنامهم وطعامهم .  ال الملوك والرؤساء و   برامج استق

ــة     س فيهــا أ من الوفود العر حــث عن طــائرة ل ــدأت أ ــان حزب فقــ، و د 
ـــــ عث في دمشــ ــين في عمان، ال ــــ ـــل في الراض، والملك حسـ ــ صــ ل ، والملك ف
طرقته ه و ة ناصــرة وأن الشــقير ، أســلو أن منظمة التحرر الفلســطين  قولون 

حت  ) موظف( ــ ــ ـــرة وما إلى ذلك من الكالم الذ أصــ ة المصـــ في وزارة الخارج
راتي !!  مة فق ألنه وجد طرقه إلى مذ   له ق

بتها     ارس ، وأخيرا وجدتها ور ة نقلتني من بيروت إلى  انت طائرة فرنســـ و
ضاء ..  .. ومنها إلى الدار الب   إلى الرا
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ون نزولي إلى المغرب     شــرت أن  وهي التي  )  في را الفتح ( وقد اســت
ــأها أحد ملوك الموحدين ــــ ــــ ــ ان يهيئ هللا للعرب العودة لألندلس، أنشــ وقد …إيذانا 

  مأساة األندلس أمام الكارثة الكبر في فلسطين ..احتجبت 
ـــــاء من     بت الطائرة وأنا أدعو هللا أن يجعل للملوك والرؤســـ  ) را الفتح( ور

هم على الوحدة ـــارهم على العمل الجاد الهادف، ما ير قلو ــــ ــــ صـــ فتح أ فتلك ، و
  فلسطين ..  )  لفتح ( هي الخطوة األولى

ضـــاءوفي المســـاء وصـــلت مطار الدار      ال ، الب وقد تحول إلى صـــالة اســـتق
ــه من األعالم واألقواس ومعــالم الزنــة مــا ف ــاليــد عرقــة في ، بر  وللمغرب تق

ة الشرفة( المراسم دولة ألف عام وزادة .. )  فالمملكة المغر   عمرها 
ارتي وســ شــوارع المدينة    ، وعليها علم فلســطين رفراقا خفاقا، ومرقت ســ

ح الناسوالجماهير المغر  ـــا ادين ؛ وتصـــ ـــفة والم ـــمع  ، ة تمأل األرصـــ جمهرة تســـ
ش فلسـطين ( وهتفوا، عن جمهرة .. فلسـطين ..فلسـطين ش فلسـطين .. ، تع  تع

 (.  
 مسورا( فوجدته، حيث ينزل الملوك والرؤساء، ووصلت إلى فندق المنصور     
ـــيوفهم ال )  ــة وعمائمهم الملونة وســ شـــ ســـــهم المزر مال ـــرعة الحرس المغري  مشــ

اب المغري المؤن ـــــ ــ ة، ؛ومجموعات من الشــ ــ ــ ــــ ارسـ ة ال ـــــ ــ الفرنســ هم ، يرطنون 
ة .    رجال التشرفات الملك

ــة االفتتاح (   ــ ـــ ــ ــ ـــاعة المحددة لجلســ ــــ ب 65-9-13وأذنت الســــــ ) فخرج مو
ــا ســـ ــر ملكا ورئ ولي دقي لثالثة عشـــ ــب ترتيب بروتو ـــاء حســـ ثم ، الملوك والرؤســ

ارتي ــــــ ــــ ــ ارة األمين العا ، ســ ــ ـــ ــــ ــــ عد سـ ةو وأمامنا ومن حولنا ، م للجامعة العر
عضا .  عضهم  ساب  الت والفرسان    الموتوس
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ة فاخرة     مشــــي على ســــجادة مغر أنه  ان  ب الكبير  فال ، ولكن هذا المو
الت وال وقع الخيول ارات وال الموتوســــ ـــوت الســــ الن تهليل الرجال  ، تســــمع صـ

الرعد القاصف ان    تسمع له هديرا وزئيرا .  وزغارد النساء من حولنا 
ـــنا في قاعة االجتماع     ـــص له، وجلســــ انه المخصــــ على ، وأمامنا، ل في م

ـــور ــ ــــ ــ ع جيء بها من القصـ ــتال الرف ــ ــ ــ ــرب الملوك ، الطاولة أواٍن من الكرســــ ــ ــــ شــــ ل
ـــامات التي  ــورن مع االبتســـــ ــ اميرات المصــــ ة .ولمعت  األقداح الملك ــاء  ــ ــ والرؤســ

ـــاء لمثل هذا ا ـــــ قيت أنايدخرها الملوك والرؤســـ وجار القائد علي عامر ، ليوم ..و
، غــارقين في قراراتهــا ، عــاكفين على ملفــاتنــا، ومعــاونــه اللواء عبــد المنعم رــاض

  أنما أوراقنا هي التي ستقرر المصير . . 
لمة االفتتاح     س عبد الناصــــر  ـــة، وألقى الرئ انت له دورة الرئاسـ ـــاد ، و فأشـ

ندرةاإلنجازات التي تمت في مؤتمر الق شأن ، مة في القاهرة واإلس وما جر 
ة الموحدة ادة العر ل الروافد وخط الق ة ، تحو وشئون منظمة التحرر الفلسطين

ــا ..( ــاف عتبر  لــه ال  ــة ال حــدود لهــا، وأن هــذا  ــانــات األمــة العر وال ، فــان إم
قول )  نملك بديال غير النصــــر .. ه وهو  ـــتمع إل قد إن ع…  ( ووجمت وأنا أسـ

ـــة ـ ـــاب ــددين هو من الخطوات اإليجـ ـــه المحــ ــــانـ ـــه وم ـــذا المؤتمر في زمــــانـ …) هـ
ح مجرد لقاء الملوك والرؤســــاء ــ ــاءلت في نفســــي ..هل أصــ ة، وتســ ، خطوة إيجاب

ه ؟ .  التنو   جديرة 
س عبد      ـــاف الرئ ــ ـــى وطمأنينة حين أضــــ ــــ ــــع وجومي وانقلب إلى رضــ ــ ــ وانقشـ

ــار هي  ( الناصـــر قائال : اختصـ ــطين إن مهمة المؤتمر  ن …تحرر فلسـ م وال 
اسي واالجتماعي  ة من أجل تحررها الس ة الشاملة لالمة العر الفصل بين الحر

  . ) واالقتصاد وتحرر فلسطين 
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ت في نفسـي       شـمل … ولكني عدت فاسـتدر رت التمزق الرهيب الذ  وتذ
شب بين والشجار النا ، والخالفات المستمرة بين القاهرة والراض، الوطن العري

ــ والقاهرة ــ ــــ ــ ــ عا وعمان ؛فاعتبرت أن اللقاء، دمشــ مجرد  ، والنزاع بين هؤالء جم
ون لقاؤهم نصــرا وفخرا  !! ورحم  ، اللقاء بير ..وحســب الملوك أن  هو إنجاز 

ـــــن  ــ ـــــ ــ ــا أن  ـــ ــ ـــا ــ ـــــنــ ـــمــ ــ ــ ــب ال ــــ ــــ ــــ ــ ـــ ـــــال : وحســ ــ ــــا ق ــ ــمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــيـ ـــي حـــ ــ ــ ـــــب ــ ـــن ــ ــ ـــــت ـــمــ ــ ــ   هللا ال
ا    … أمان

ــ    ــ ــــ ــ ــ ــا جيــد اإلنشـــ ـــين الثــاني فــألقى خطــا ــ ــــ ــــ ــه الملــك الحسـ  ، اء والبنــاءوأعق
تــه ـــــال المغرب للمحــافظــة على عرو ــــ ــــ ــه تــارخ نضـــ ــتعرض ف ــ ـــــ ــــ ز على، اسـ  ور

ة ( ــومات العر ســـبب الخصـ ــطين  ارثة فلسـ ــتمرار  ة في اسـ ة الدول العر مســـئول
ة .. ـــاعة الجهود في معارك جانب ــ ة وٕاضـ ـــعب العري )  المتوال ــ ه إلى ان الشـ  ون

ع اجتماعاتنا( فقد ثقته ، ليتت ن أن  فقدنا األمل بلقاءات ومن المم اجتماعاتنا و
ل التزاماته ة  ل التزاماته !! ) أخر .. والمغرب سعيد بتأد ذا    .. ه

ال لهذا الخطاب الرشي األني     عرفوا ، وقد صف الحاضرون طو دون أن 
ــيئا من التزاماتها ــ ــــ ة لم تؤد شـ ــــات ، أن المملكة المغر ــ ــ ــــسـ ــ انت مدينة للمؤســـ فقد 

ة الموحدة، ل الروافداألرع :هيئة تحو ادة العر ش التحرر ، والق ومنظمة ، وج
د في ختام  ة ..ومع هذا فقد اختار الملك الحســن الثاني أن يؤ التحرر الفلســطين

ه ل التزاماته( خطا ة  ما قال العرب : ختامه مسك ..  ) المغرب سعيد بتأد وقد
  وليتهم قالوا : ختامه إفك ..!! 

ــ     ـــ ــــ ــــ ـــألني الملك الحسـ ـــــ ــــ يف رأيت  ، ونحن نخرج من القاعة، ن الثانيوســ  :
س  ة فلسطين .. أل خطابي ..لقد وضعت النقا على الحروف وخاصة في قض

ا سي أحمد ؟؟     ذلك 
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ــــن الثــاني الملــك     ـــ ــــ ــ ــل حــال خير من  ، قلــت : إن خطــاب الحسـ هو على 
  خطاب الحسن الثاني ولي العهد . . 

   وماذا تعني ؟، قال : مستغرا متسائال    
ا في فلورانس في  قلت :   ـــت مؤتمرا ثقاف ــــ ــــ ر جاللتك ..لقد ترأســــ هل تذ
ا طال ك االفتتاحي :، إ ا للعهد فقلت في خطا نت ول ــيتان ما (حين  ــ ــ ــــ هناك قضــــ

ة قبرص، زالتا تهددان الســالم في الشــرق األوســ ة الجزائرة وقضــ وقد  ) القضــ
ة فلسطين من ق ) سموك( عتبنا على ر قض عيد!!يومئذ أنك لم تذ   رب أو 

له من أجل فلسطين       ضاء هو  قال : ها قد عوضنا .. أن مؤتمر الدار الب
 ..  

ــدق     ــدنـــا إلى الفنـ ـــاه، وعـ ــب إ ـ ــا تزال في ، في المو ـــة مـ والجمـــاهير المغر
انها اب والرجال واقفون ، م ــــــ ـــون على ، الشـــ ــــ ـــــاء جالســ ــ ــيوخ واألطفال والنســ ــــ والشـــ

ـــفة ع في تهليل وتكبير، األرصـــ ـــت وهت، والجم ــ ــسـ ــطين ؛ وأحســــ ة وفلســــ اف للعرو
ــت مؤتمر قمة ســــ نا فيها ل ــاعتها أن القاعة التي  ــ هو هذه ، وأن مؤتمر القمة، ســ

ادين . ، األمة   مجتمعة في هذه الساحات والم
قا على خطابي عبد      ــحفيون يردون تعل وصـــلت إلى الفندق فأحا بي الصـ

الم اآلن .. ول س لي  ـــن الثاني .. قلت :ل ـــر والحســــ ـــأعقب على الناصــــ كنني ســــ
عه من إذاعة المنظمة ..واألمور  ــأذ ــــ ــ ــ ــــ ان سـ امله عند االنتهاء في ب المؤتمر 

قوا في مقاعدهم يتندرون  ــحفيين  ة ، مرهونة بخواتمها ..ولكن الصـــــ ـــــل والنوادر تســ
ار ..    الصحفيين حين ال يجدون األخ

ـــاء هو يهود وهو ا     ـــ ــ اخ الكبير في فندق الملوك والرؤسـ آلن فقالوا :إن الط
  مؤقتا إلى أن ينتهي المؤتمر ..  ، موقوف عن العمل
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ــحاب الجاللة  ، قلت : نعم أعلم هذا   ــ ــم في طعام أصــــ ــ حتى ال يدس الســــ
السم !! ، والسمو والفخامة ار الملوك الذين ماتوا  أخ   فالتارخ العري حافل 

عض المخازن      ة العبرة على  تا نا ورأي، وخاصــة الجزارن، قالوا :لقد رأينا 
توب عليها بيرة م افطة    . )  الناد اإلسرائيلي ( ذلك 

ـــير    ــ ــــ ــ ــ سـ قة للمغرب، قلت : هذا أمر  ــا ــــ ــــ ــ ــ ارتي السـ ان عدد من ، في ز
ـــدفـــاع رتيرات في وزارة ال ـــــ ــ ــ ــــ عملن سـ ـــات  ـــة ، اليهود ــار ــد نبهـــت االخوة المغـ وقـ

ونوا قد تفادوه .. ، المسئولين إلى خطورة هذه الموضوع   واني ألرجو أن 
فتشــــون عن نوادر أخر .. وانصــــرفت إلى لقاءات وان     ــحفيون  صــــرف الصــ

ة  ـــطين ــــ ــــ ــ حث معهم مطالب منظمة التحرر الفلسـ ـــاء أ ــــ ــــ ــ ة مع الملوك والرؤسـ ثنائ
  ..استنهض همتهم واستنجد مروءتهم . 

ــــاء      ــــ ضـ ام في الدار الب ـــينا أرعة أ ــ ــ في اجتماعات  ) أيلول-17-13(وقضــ
ة في الص ، متواصلة   والملوك والرؤساء في المساء . ، احمع وزراء الخارج
انت الجلســـة األولى للملوك والرؤســـاء في غرفة صـــغيرة ال تكاد تتســـع    و

ة المرحة ت . يجد  ، للحر اح أمير الكو ــ ــ ــــالم الصــ ـــــيخ عبد هللا الســ ان الشـ فقد 
س مجلس  ــماعيل األزهر رئ ــ ــــ ــــ اءته إلى مقعده .ووجد إسـ ــرا للمرور مع ع ــ ــــ ــ ــ عسـ

ة ادة الســـوداني زاو عيدا  الســـ رســـي في مثل ضـــخامته  صـــغيرة جلس فيها على 
س الوزراء ، عن طاولة الملوك والرؤســـاء ــيد أحمد محمد محجوب رئ ان السـ فقد 

ان الملك حسين أكثر ، بجسمه الصغير، هو الذ جلس في مقعد السودان .. و
ــــه ــ ـــراحا في مجلســ ــــرة على الطاولة ، الملوك راحة وانشـــــ ــ اشــ قابلني م ان  لوال أنه 

الوجه ...ال   وجه 
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ـــتعراض عــام للموقف     ــــ ــــ ــ ــدأ الحــديــث في اسـ س جمــال عبــد ، و فتحــدث الرئ
ش المصـــر  حا، الناصـــر عن اســـتعداد الج ا وتســـل وأفضـــى إلى االجتماع ، تدر

ة مليون دوالر مته ما ما ق ــوفييت  ــ ـــالح مع الســ بر للســـ ــفقة  ــ وأن ، أنه عقد صــ
انت وحدها ما لو  ة  ر فهو  وأن أ، مصر تعد نفسها للمعر دعم عري عس

ة .  ة للمعر ر   خير و
ـــــرار الذرة   ــــ عض األسـ عض الوقت عند  ــــر  ــ ــ س عبد الناصــ  ، ووقف الرئ

ــوارخ تحت إشـــــراف عدد من  ة في حقل الصـــ فتحدث عن جهود الجمهورة العر
ـــهم ــ ـــوع( الخبراء األلمان الذين يرأســ ــ ــــص في هذا الموضــ وأن  ) أكبر عالم متخصـــ
ــالتعــاو  ــــرين  ــــ ـــــ قــد نجحوا في إطالق أول  ( ن مع الخبراء األلمــانالعلمــاء المصـ

صــل ، 1960صــاروخ في منتصــف عام  ن أن  م وأن هذا النوع من الصــوارخ 
عد موقع في إسرائيل      .) …إلى أ

   

ــر     ــ س عبد الناصــــ عد الرئ ـــورا ، و ــ س أمين الحاف عما أنجزته ســـ تكلم الرئ
ر  ة في ميزانيت 60وأن ، في الميدان العس شفي الما رس للج وأن على  ، ها م

عيدة عن خطو القتال ة األخر ال ة أن ، الدول العر ـــة الدول البترول ــ ــ ــ ـــــ وخاصـ
امال ..وأن ه ( تؤد واجبها  ـــحا ــــ ــ ــ أخذ ، المال لن ينفع أصـــ والمرؤ إذا مات ال 

ــــر في طيزه ــــ ــــ ان الحاف ينظر تارة إلى أمير  )  معه إال قطنه تحشــ ذا ..و ..ه
ت وتارة أخر إلى  االكو ــــل .. ومرة ثالثة إلى ولي عهد ليب ــ ــــ ــــ صـ وقد ، الملك ف

  أعجبني في الحاف بذاءاته وشجاعته !!.
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ش       ه الج ــل إل ــ ـــالم عارف في المد الذ وصــ ــ ــير عبد السـ ــ ــهب المشــ ــ وأســ
طة في  ة ما تزال مرا تنتظر من   H 4العراقي من االستعداد ..وأن القوات العراق

الدخول إلى األراض ة ..الملك حسين اإلذن  ة ، ي األردن ادة العر وف خطة الق
  الموحدة . 

ــــاعب التي تعترض      ــ ــ ـــين عن المصــ ــــ ــارل حلو والملك حســـ ــــ س شــــ وتكلم الرئ
ل األردن   واعتداءات إسرائيل المتكررة . ، أعمال وتحو

ــة      وأن تحرر ، وتحــدث العقيــد هوار أبو مــدين عن تجــارب الثورة الجزائر
ــطين ال يتم عن طر الحرب ا ــــ ــــ ــ ةفلســ ـــيلة المثلى هي حرب ، لنظام ــــ ــــ ــ وأن الوسـ
ات . وغير ذلك ال يجد ..    العصا

ـــــن الثاني     ــ ـــار الملك الحسـ ه دول ، وأشـــــ ن أن تلع م إلى الدور الكبير الذ 
ة ة العر ــ قي  ( المغرب في القضــ ــي جبل طارق إذا  وأننا قادرون أن نقفل مضــ

ة  وحسبت نفسي أني ، )  الغرب مصرا على مساندته إلسرائيل استمع إلى خط
ـــي جبــل طــارق..أجــل  ــــ ـــــ ــاد حين عبر إلى األنــدلس من طر مضــ طــارق بن ز

ة طارق    ولكن من غير عزمة طارق !!  ، حسبت أني استمع إلى خط
أن     ارة موجزة  صــل في ع ال ننســى دول العالم اإلســالمي  ( وأشــار الملك ف

ة فلســطين آ عم، .. في قضــ ام  ه ونحن من جانبنا حاضــرون للق ل نتفاهم عل
ة ة ، مع الدول اإلسالم النس عمل شيئا  ع أن  ستط ه  واألخ شارل حلو من جان
حي   .  )  إلى العالم المس

ـــالمي فقلت :إن  ــ ـــان المؤتمر اإلســـ ــ شـــ ـــل  ــ صـــ الم الملك ف وعقبت على 
ة ة الفلســطين بر للقضــ س من المعقول أن نســتنجد ، العالم اإلســالمي ذخيرة  ول

ـــاحل العاج ــ ا بدولة ســـ ــــــخمة . ، في أفرق اناته الضــ ـــالمي بإم ـــ ونهمل العالم اإلســ
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ا ؛  ا واقتصاد اس ا تتعامل مع إسرائيل س إيران وتر ولكن المحزن حقا أن دوال 
س من اإلسالم في شيء س مسلما من يتعامل مع إسرائيل  ، أن هذا ل بل إنه ل

صــل ف اســم منظمة التحرر أننا نســند جهود الملك ف ي هذا الســبيل ..واني أعلن 
ار المقدسة  ة في إنقاذ الد ساند األمة العر ا  ق ا حق ..ولكننا نرده مؤتمرا إسالم
ان مقدرا لهذا الحديث العابر وقد عبر من غير قرار  ـــــرائيل ..) و ــــ ــــ من أيد إسـ

ــــالمي العالم اإلســـ ـــــار  ــــتنصــ يزة التي اعتمدها الملك  ، عن االســـ ون هو الر أن 
عد للدعوة إ ما  صل ف بير بين ف ان مثارا لشجار  ة ؛ف لى مؤتمر للدول اإلسالم

ة .   الراض والقاهرة وعدد من العواصم العر
ــرورة التضـــامن العري وأهميته   اح ضـ وأكد األمير عبد هللا الســـالم الصـــ

نت ــرة و س عبد الناصــــر ( في الظروف الحاضــ ه، أترجم للرئ عض  ، وأنا بجان
ة في حديث األم ت   ير !! الكلمات الكو

ة      ل طاقاتها في معر من لوضع  وأعلن المشير عبد هللا السالل استعداد ال
شر أن ة( فلسطين .. ة السعود ونتصافى مع  ، تسو األمور مع المملكة العر
صل    *!! )  جاللة األخ ف

ــودان ــ س وزراء الســـــ ــيد محمد أحمد محجوب رئ ــــ ليؤد  ، وجاء دور الســـ
ه خطوة أولى في سبيل سالمة وهو تو ، دوره الذ عرف  يد التضامن العري 

ـــاء في  ـــــ ـــوع مع الملوك والرؤســ ــــ ــ ان قد تحدث في هذه الموضـ العمل العري .. و
ه مشــروع ميثاق التضــامن العري متضــمنا( ة ..وأخرج من جي ) 1اجتماعات ثنائ

ة وخاصة تحرر فلسطين ( ا العر ) احترام 2التضامن العري في معالجة القضا
ادة ا ة وعدم التدخل في شــئونها (ســ اســي 3لدول العر ) مراعاة قواعد اللجوء الســ

                                                           
ادة العقيد معمر القذافي . * ق ام ثورة الفاتح من سبتمبر  عد ق  االن في السجن 
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ه ( اني (4وآدا ــوعي والنقد ال ــ ـــــحافة 5) مراعاة حدود النقاش الموضـــــ ) التزام الصــــ
ة .. ة او تجرح رؤساء الدول العر   عدم اإلساءة إلى عالقات الدول العر

ان األمر قد قة بين ال )  طبخ ( و ـــا ــــاءفي الليلة الســــ فلم ، ملوك والرؤســـ
اني ( عترض أحد إال على لفظة ـــهم ان تكون  )  النقد ال ــ ــــ ــ ــ عضـ النقد  ( فقد أراد 

غوص في )  البناء س الســــوداني  ــرف ونحو ( وأخذ الرئ فهمه إال هو  )  صــ ال 
اء وال من المتأدبين ســــوا من األد ــتثناء الحســــن الثاني ، وأنا ..فالحاضــــرون ل اســ

ان من، ملك المغرب ه فقد  ــــل والده عل ــ ــ ــــ س ، فضـــ ة..والرئ أن ثقفه ثقافة عر
عض الوقت في األزهر الشرف ..    بومدين فقد درس 

س محمد أحمد محجوب على الملوك والرؤساء فوقعوا واحدا        وطاف الرئ
ــة ثالثــة : ( ــار أن المنظمــة تملــك أجهزة إعالم ــاعت ــذلــك  ) 1واحــدا ؛ ووقعــت 

ار فلســـطين 2اإلذاعة ( ) لســـاني ..ولعل الثالث هو األول 3في غزة () جردة أخ
 !!  

عد المناقشة العامة المائعة ع الميثاق، وانفّض االجتماع األول   ، وتم توق
ع  شر الكبر بتوق وخرج السيد عبد الخال حسونة إلى الصحفيين فزف إليهم ال

ـــي ــ ـــر ـــــامـــــن الـــــعــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــتضـ ــــاق الـــ ــ ــثـ ــيـــ ــة مـــــن، مـــ ــــ ـــمـ ـــــلــ ـــــة  ـــمــ ـــــلــ ـــهـــــم  ــيــ    وقـــــرأه عـــــلـــ
اجة.. إلى عدم ا( ةالدي ــــاء الدول العر ــ ــ ــ ــــ في ، وعدنا إلى الفندق ) لتجرح برؤسـ

اه م إ ب العظ ـــحفيين العرب واألجانب حلقات حلقات، المو ــــ ـــــ وقد  ، ألجد الصــ
ـــامن العري  ارات ميثاق التضــ ـــون في ع ـــالة الكبر وهم يتناقشــ قونا إلى الصــ ســـــ

اب الوفد السور وهو يدخل ال وا  إذا ، هسألون، ومعناها ومبناها ومداها ..وأمس
ة ة العر ة على الرجع ــتوقف حمالتها اإلعالم ــــ ــــ ــ ســ ــ ـــــ وعلى ، انت إذاعة دمشـــ

تور منيف الرزاز أمين عام الحزب وأيده في  ـــر ..فأجاب الد ـــــ س عبد الناصــ الرئ
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تور نور الدين االتاســـي أن ميثاق التضـــامن العري ال  ( ، ذلك اللواء حاف والد
انة ون ســـتارا للخ ن أن  وا إلّي فقلت لهم : نحن ال نســـب حدا .. ثم جاء )  م

ــأن لنــا  ــ ــ ــــ ــ ــ ــة ..وال شــ ــة والجمهور س لهــا موقف من النظم الملك ..إن المنظمــة ل
ان مع فلســـطين فنحن معه ..ومن  ســـ ..من  ة .. إن موقفنا  الخالفات العر
االلتزامات  ار الوحيد عندنا هو الوفاء  ن مع فلسطين فلسنا معه ..وان المع لم 

سير م ة اوال وآخرا .. وهذا هو وت ة الفلسطين همة المنظمة ..والحفا على القض
عنينا ..    ل ما 

ـــدوا الوفود األخر      ــ ــــ قصــ ــــاللم ل ــ ــ ــ عد ذلك عبر السـ ــحفيون  ــ ــــ ، وتراكض الصـــ
ـــــلون األجانب منهم ــ ــ ـــامن العري قبل ان ، والمراســـ ـــــ ــ وا ميثاق التضــ يودون أن ينه

ع الملوك والرؤساء !!    تجف تواق
ــان يوم جمعــة، اجتمــاعــات في اليوم التــاليولم تنعقــد      ــأ الملوك ، فقــد  وته

ه الجماهير على  ـــدت ف ا رائعا احتشــ ان يوما مهي ـــالة الجمعة ..و والرؤســـــاء لصــ
اب على أعمدة الكهراء واألشـــجار وعال تهليل ، األســـطح والشـــرفات وتســـل الشـــ

اء وضــراعة ل جوارحهم يهتفون ، الجماهير فوق آذان المؤذنين ..والناس في 
ــد هللا الـــمـــلـــوك  ــ ــ ــتـــي أن يـــهـ ـــراعـ ــــ ــــ ــ ـــ ــت ضـ ـــ ــ ـــان ــــ ــــطـــيـــن .. و ــ ــ ــ ــــ ـــر فـــلســـ ــتـــحـــر   لـ

  والرؤساء .. 
شوفة بنا عرة م عرة الترام الصغيرة، ور ه ما تكون  نا ، أش تسير الهو

ــفوف ــ ــــ ل جانب، بين الصــــ حفون بها من  ار رجال األمن  والملوك ، والوزراء و
ة ــاء يردون التح ــ ــــ ــ م، والرؤســ ــــن الثاني  ــــ ةوالملك الحســــ ة الوطن ــــه المغر ــ ــ ســــ ، ال

طئ العرة شيئا فشيئا حتى وصلنا المسجد وأدينا الصالة والجماهير تؤد ، ست
ــجد ــ ــ ـــالة معنا خارج المســ ــ ـــا وال ، الصـــ ــ ســـ ادين من غير  على الطرقات وفي الم
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ـــالة وعدنا الى فنادقنا ــ ــــير .. وفرغنا من الصـ ـــوعنا ..في ، حصــ نا خشـــ عد أن تر
  المسجد .. 

ــئونها وعادت الجماهير ار ، إلى حالها وشـــ مســـــرورن ، إلى المنازل والد
ــــتهم ) امتص( فقد، مبتهجين ل حماســــ م  ب الفخ ل عواطفهم  ) وابتلع( ، المو

س الحماس وتفرغ العواطف ون تنف ذلك  وقد ، أمثال هذه المهرجانات، .. و
  برع الملوك والرؤساء في األداء واإلخراج ! 

عـــد        ــات  ع ، ذلـــكوتوالـــت االجتمـــاعـ واألمـــة ، في اليومين الثـــالـــث والرا
ـــامن العري هو المفتاح  ــــ ــ ــ ون ميثاق التضــــ ة من حول المؤتمر ترجو أن  العر

فتح القلوب والجيوب !!    السحر الذ 
ان      عد واحد ..و ع واحدا  ـــــ ــ ــ ــــ ــر طرح المواضـ ــ ــــ ــ ــ س عبد الناصــ وتولى الرئ

ل الروافد أة تحو ـــوع األول هو تقرر ه ــــ ــال فتال األ، الموضـ ــ ــ انا مفصــ مين العام ب
ل من سورا ولبنان واألردن ل في  ه توقف العمل في مشروعات التحو ، شرح ف

ة تتطلبها  ـــاف اعتمادات إضـــــ ة ..وطالب  ة المتوال ـــرائيل ــ ـــــبب االعتداءات اإلســـ ســـ
م قرض  ة بتقد ومة اللبنان ل في ســــورا واألردن . ومعاونة الح مشــــروعات التحو

ة ( لمشروع ط   !!  )  سد الن
ل عن موقفه    ـــارل حلو  ــــ ــ ــ س شــــ ــين والرئ ـــــ ــــ ــ ودافع اللواء الحاف والملك حسـ

ة  ر ـــــ ــ ــ ة العســـــ ة العر لها تلتقي عند عدم توافر الحما اينة ولكنها  ارات مت ع
أنه ل منهم  يد من  ـــتعداد لدفع العدوان  ( الالزمة .. هذا مع التو على أتم االســــ

ات   .  )  مهما أد ذلك من تضح
ال في هذه المطالبوتناقش الم     ـــت( ، جلس طو ــــ ـــروع  )  وفرشـ ــ خارطة مشـــ

ل الروافد على طاولة المؤتمر ــاء ينظرون على الخطو ، تحو ــــ ـــــ والملوك والرؤســـ
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ـة ..وقالوا لالمين  الزرقاء والحمراء .. ولكن أحدا ال يتحـدث عن المطـالب المـال
تب .. هذا الم ـــونة : اكتب قرارا .. فبدأ  ــيد عبد الخال حســ لمةالعام الســـ  ، لك 

انت القرار  ارات ف ارة .. وجمع الســـيد حســـونة تلك الكلمات والع س ع وذلك الرئ
  -اآلتي : 

ة في أعمال المشروع .  -1   استمرار الدول المعن
ــم  -2 ـــودة من قســـ عض االعتمادات المرصــ ض هيئة المشـــــروع أن تنقل  تفو

ة .  ة المطلو  إلى قسم..تسديدا لألموال اإلضاف

ـــــورا إلى الدورة إرجاء النظر في ال  -3 ــ ــ ة لألردن وسـ ة المطلو ــــاف ـــــ الغ اإلضـ  م
 المقبلة . 

ض هيئة الروافد  -4 ه، تفو ــاهم  ــــ ــــ ن أن تســـــ م ه ، ما  طل في القرض الذ 
الغ المخصصة للبنان .   لبنان من الم

ــان هــذا القرار   ــة، و ــة والعمل ــه المــال هو عــدم اتخــاذ أ قرار..ونظر ، بجوان
ـــهم إلى  عضـــ ــــاء  ـــامن العري لم ، عضالملوك والرؤســ قنوا ان ميثاق التضـــ وقد أ

  ن المفتاح السحر للقلوب وال للجيوب !! 
تب فيها الشــعر الشــهير :  ( ودفع إلّي الســيد محمد محجوب ورقة صــغيرة 

الماء عد الجهد  ــــر الماء  ــ ــ ـــ ــ ة  )  وفسـ ــعر ــ ــــ ــ ــ ينه مطارحات شــ انت بيني و .. و
عد أن ، متواصلة في االجتماعات   تبت عليها .. فأعدت الورقة 

  قوم جلوس حولهم ماء !!      أننا والماء من حولنا 
رة     ــ ــأن الخطة العســ شــ س عبد الناصــــر إلى تقرر القائد العام  ثم انتقل الرئ

ل الروافد. ة تحو   لحما



  

-128-  

شرح المصاعب التي يواجهها مع السلطات السورة  وأخذ الفر عامر 
ة ة وت، واللبنان ةصــدد نقل القوات العر م الجبهتين الســورة واللبنان ا ، دع ثم شــ

ة  ة والعراق ــعود ــــ ـــماح للقوات السـ قفه األردن في عدم الســــ من موقف العناد الذ 
رة في مجموعها .، الدخول إلى األردن   وأثر ذلك على الخطة العس

ة        وانبر الملك حسين يجادل الفر على عامر في أن دخول قوات عر
ــــأن ـــرائيل وتهجم على األردن ..وأكد ان القوات إلى األردن من شــ ــــتفز إســـ ســ ه ان 

ل !!  ة وحدها قادرة على الدفاع عن مشروعات التحو   األردن
ة      انت القوات األردن ــــين .. إذا  ــــ وأفحمه الفر عامر حين قال للملك حســـ

ـــروع ة المشـ ة هي ، قادرة على حما ـــرائيل ..إن القوات العر ـــى من إسـ فلماذا تخشـ
ش   وستردع إسرائيل عن أ محاولة لالعتداء على األردن . ، األردني دعم للج

التعابير ، وطال الجدل بين الملك حسين والفر علي عامر     وهم يتراشقون 
عد لقب ــــين قد حاز  ن الملك حسـ رة..ولم  ــ ــ ـــالح الجو  ( العسـ مارشـــــال في ســ

يدة اليزابيث ملكة  )  البرطاني ـــ ــ ــ ــــ اه الســـ ا في وهو اللقب الذ منحته إ طان بر
  !!  1966اواس 

ة     ــل : إن قواتنا تقف على الحدود األردن ــ صـــ ــمح لها ، وقال الملك ف ــ فإذا ســـ
  وٕاال فنحن واقفون على الحدود .، جاللة األخ حسين أن تدخل دخلت

ــاع       ــ ــ ــــ ـــالم عارف : نحن نر أنه يجب أن ننصــــ ــــ ــ ــ ـــير عبد الســـ ـــ ــــ ــ وقال المشــ
س دولة  رئ س لنا لتوجيهات الفر على عامر ..وأنا  ر أقول .إنه ل ـــــ ــ ــ ــــ عسـ و

  أن نناقش القائد العام في خططه ...
ــير      ــلم إلى المشـ ــاء الوفد العراقي وسـ اب أحد أعضـ وفي هذه األثناء اقتحم ال

  عبد السالم عارف ورقة ..وخرج .. 
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ة ، قرأ المشير الورقة ة ..وٕاذا بها برق انت شخرة عراق وهمر وشخر .. و
غداد قودهاان محاولة ، واردة من  غداد  ة قد جرت في  عارف عبد ( ، انقالب

ض على المتمردين طـــت وق ــد ، الرزاق وأنهـــا أح ـــادة عبـ ق ش العراقي  وأن الج
ض على زمام الموقف   .  )  الرحمن عارف قا

س عبد الناصر والمشير عبد      وساد االجتماع وجوم وصمت ..ونهض الرئ
ا  ا قر اقي الملوك الســالم عارف إلى غرفة مجاورة فاختل من نصــف ســاعة .. و

اسطون  الشا المغري الفاخر .، والرؤساء يت أمر    والملك الحسن الثاني 
نـــا نخرج من حين إلى حين إلى الغرف والردهـــات المجـــاورة . حيـــث  و
أ  ــاء .. ولكن ن ـــ ــــ ــــ ار الملوك والرؤسـ ـــــقطون أخ ــــ ــــ ة والدفاع يتسـ ان وزراء الخارج

ـــغل غداد قد أشــ وانتظم الوزراء حلقات  ، هم عن مؤتمر القمةمحاولة االنقالب في 
يجمعهم قاسـم مشـترك أعظم هو الهمز واللمز .. فهذا الوزر يتسـاءل :  ، حلقات

ــذه  ــد الرزاق بهــ ـــارف عبــ ــد الجو العراقي عـ قوم عميــ ن أن  ــان من المم ــ ـــل  هـ
ـد  ( المحـاولـة من غير قول وزر آخر : تؤ ـــر ؟ و ــ ــ ــــ س عبـد النـاصـــ تـدبير) الرئ

ار أن عب   د الرزاق وصل إلى القاهرة علي متن طائرة خاصة.األخ
ارع جدا ..دبر المؤامرة أثناء وجود  ـــــر  ـــــ عل وزر ثالث : عبد الناصــــ و

ـــالم عارف في مؤتمر القمة ــ ـــير عبد الســ ولكنها لم تنجح .. وها هو اآلن  ، المشــــ
  يختلي معه .

ــتمع إلى هذا الهمس يدور في أروقة المؤتمر     ــ ــــ ــــاءل في  ، نت أسـ ــ ــ وأنا أتسـ
ــد  ــامن العري ..بل إن ســـــؤاال اكثر عمقًا وأشـــ ــ ــي : هل هذا هو التضـ أعماق نفســـ

حررون فلسطين ..؟؟ !! صرخ في قلب فؤاد : أهؤالء الناس س ان    عنفا 
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ـــتراحة      ـــتأنف المداوالت ، وانتهت فترة االســ ــغيرة لنســ ــ  ، وعدنا إلى الغرفة الصـ
ـــالم عارف من خلوتهم ـــر وعبد الســـ ـــان عبد الناصـــ ــ سـ وقد طغي خبر ، اوعاد الرئ

  االنقالب علي خالف الملك حسين والفر عامر .
ة العراق ..          س العراقي : الذ نرجوه هو إبراء مسئول   وقال الرئ

ش العراقي عاما آخر ينتظر علي الحدود ..  قاء الج ع إ ـــتط نحن ال نســـ
عــارض دخول قواتنــا ــان األردن  ــــنعود  ، فنرجو أن تقرروا هــذا، إذا  ــــ ــــ ونحن ســ

شنا إلى العراق .   بج
ـــا.. النظرات الحائرة      ــ ــــ ــ عضـ ــهم  ــ ــــ ــ عضــ ـــاء إلى وجوه  ــ ـــــ ونظر الملوك والرؤســ

س عبد الناصر :  ، المألوفة   -وسأل الرئ
ــــة إلى األردن ..؟ فلم يجــــب أحــــد عن  - هــــل ترــــدون دخول القوات العراق

  السؤال ..
س عبد الناصر :        -ثم سأل الرئ
ة إلى العراق ..؟هل توافقون علي عودة القوات العر -      اق

  فلم يجب أحد عن السؤال ..    
ـــراف        ــ االنصــــ س العراقي يهم  ان الرئ ــتعدادا للعودة إلى العراق في  ، و ــ ــ ــ اسـ

ضاء م تعفون  ، أول طائرة تنقله من الدار الب فقال : أنا أفهم من هذا الصمت أن
شنا إلى العراق . ة ... ونحن سنعيد ج   العراق من المسئول

ع أن نطلب قال      ــتط عيدا عنا .. ونسـ س  الملك حســـين :نعم ..إن العراق ل
  نجدتكم في الوقت المناسب .

الموافقة     ما قال  ، فأومأ الملوك والرؤســـاء   وهمســـت في أذن الفر عامر 
وت في معرض الحاجة جواب ، ال ينسب إلى ساكت قول( الفقهاء    .) ولكن الس
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  ظم أقوالهم .. تماما علي الجرح.فقال : رحم هللا الفقهاء ما أع    
قول  ، وودع وانصرف ، ونهض المشير عبد السالم عارف     واللواء الحاف 

غداد ..  ما جر في  عث    له : أرد ان أطمئنك انه ال عالقة لحزب ال
)  ، وهللا ( وفي بديهة سرعة أجاب المشير عبد السالم ة الحاف ن ا أبو عبده (

ــيئا عن ــ ــــ ــ ــ عث أنت ال تعرف شــ ك، حزب ال ك ألنهم ، انهم ال يثقون  لقد جاءوا 
عض زن مضطرن .     .) ا أبو عبده ..، ونحن نعرف 

ـــاء ، وقارب موعد الطعام   ــــ ــ ضـ ة الدار الب ا إقامته بلد ـــم ــ ــ ــ ــاء رسـ ــ ـــــ ان عشـ  ، و
قول لي وللفر عامر : حضروا حالكم  س عبد الناصر  ع . والرئ ــض الجم فنهـــ

ة غدا وس   تكون مخصصة لكم . ..الجلسة الختام
ــيل في  ة، والمطبخ المغري عر أصـــ اق المغر ــهى األط ــ أشـ ونعمنا تلك الليلة 

عنا وتخمنا ــ ــ ـــــ ــــ ة من المح إلى الخليج  …جودة طعامه..فأكلنا وشـ واألمة العر
ارنا وقراراتنا. ة على أخ   .جائعة.طاو

ووجــدت  …وأنــا أحمــل معي ملفــاتي ، وتوافــدنــا على االجتمــاع في اليوم التــالي
ضع عالمة على هذه الصفحة  قرؤها،و ه أوراقه  ين يد قني و الفر عامر قد س

  أو تلك .
دأت الجلسة بي .فعرضت على الملوك والرؤساء ما استطاعت المنظمة      و

ة  ــ ــ اســـ ــــــ ـــاتنا السـ ــ ـــســ ــطيني والى مؤســــ ش التحرر الفلســـــ ة إلى ج ــ ـــ النســ أن تنجزه 
ة ..ثم انتقلت إلى مطالبي ومقتر  ــاء واإلعالم ــ ــ ــــ حاتي واحدا واحدا.والملوك والرؤســـ

قرروها  قررون ..واحدا واحدا..بل انهم يردون أن  ـــونها واحدا واحدا،ثم ال  يناقشـــ
  ما قالوا !!  ، جملة واحدة
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األســــهل     دأت  ــوع  ، و ــت أوال موضــ ذلك ..فعرضــ ــبته  فاألســــهل أو ما حســ
م ــوع قد ــفر والعمل ألبناء فلســــطين وهو موضــ عمره إلى عهد يرجع ، اإلقامة والســ

عملهم ما يتصل  ه أبناء فلسطين من المتاعب والقيود ف ة، فشرحت ما يالق ، الن
ـــــفرهم ــ ــ ة ونحن على أبواب تحرر ، وســ االخوة العر وٕاقامتهم .. وأن هذا ال يلي 

عض  ) للجثمان( مثل السماح، في هذا الصدد ) المفجعات( فلسطين .. وشرحت 
از الحدود بين سورا ولب المرور  )  الجثمان ( وعدم السماح ألصحاب، ناناجت

ة ..من غير  ل البالد العر ..وغير ذلك من األمور التي تشــترك في مصــاعبها 
ـــعت ــــ ــ ــ ة قد وضـــ ان الجامعة العر ة  ــتثناء ..وختمت في النها ــ ــ ـــ ــ ــ وال( اسـ  ) بروتو

ــطينيين ــ ـــــؤون الفلســـــ ــ م شــ ـــهيالت، لتنظ ــ ــ مثل الحد األدنى من التســ م ( وهو  ألبنائ
م وٕاخواتكموٕاخو  ة  ) ان ة أن توقع الدول العر من أهل فلسطين ورجوتهم في النها

ول .   على هذا البروتو
ـــة      نــ ـــهيالت المم ـــــ ــــ ــل التســ ـــ ــدم  ــ ـــان قـ س الحلو في أن لبنــ ـــدث الرئ وتحــ

ـــــطينيين ــ ة في لبنان، للفلســ ـــاد ــــ وأن  ) (مع مراعاة ظروف األمن واألحوال االقتصــ
ستوعب من الالجئين أكثر مما تت ة أخر .لبنان  ة دولة عر   حمله أ

ــواء     معاملة الســــورين ســ ــطينيين  ـــورا تعامل الفلســ وتكلم اللواء الحاف أن سـ
ــها التي على الســـورين ، ســـواء وان القيود التي على الفلســـطينيين هي القيود نفسـ

حت هي  أنما القيود على المواطن العري قد أص من حيث السفر واالنتقال !!! 
ة . القاعدة في الح   اة العر

ـــطيني وأردني .والكل    ــــ ــــ ــ ــــين : نحن ال فرق عندنا بين فلسـ ــ ــــ ــ وقال الملك حســ
ات أما الفلسطينيون في الخارج فيجب أن نتأكد من ، متساوون في الحقوق والواج

ة .   عدم انتمائهم إلى منظمات حز
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ا من هذه    صـل غاضـ المعامالت المشـينة  التي يتعرض لها  ( وتكلم الملك ف
ــطي ــ ــ ــــ منعون من دخول الفلســــ نيون التي ال تتف مع االخوة في الدين ..أما الذين 

ــاألمن ..والمملكــة اعتمــدت الهيئــة  طردون منهــا فهي أمور متعلقــة  المملكــة أو 
ا في الموضـــوع ة العل ه تصـــرحا، العر حســـن الســـلوك نعط ل من تشـــهد له   ) ف

أن المستمعين جهال ساطة  ل  صل  ذا تحدث الملك ف اء ..وقد .. ه ء أو أغب
ا في المملكة من االشــتراك في المجلس  تناســى أنه قد منع خمســة عشــر فلســطين

ع عام ، الوطني األول   . )1(1964الذ انعقد في القدس في ر
ــوع       ول ( وغرق موضــ ــم هذه )  البروتو الغارقات في  ) النخوات ( في خضــ

ع ول من غير توق قي البروتو ــانــه في أوراق  ،حــار من التحفظــات ..و قي م و
حرق من المهمالت .  ل خمسة أعوام في جملة ما  ة التي تحرق    الجامعة العر

انت الفتو      مة( و ـــــوع من غير قرار ) الكر ـــ ــ ــ أن ، للخروج من هذا الموضــ
نة ة لالتفاق على التســهيالت المم الدول العر فعدنا  ، على المنظمة أن تتصــل 

ـــر  ــوع قبل عشــ ــ ان الموضـ يوم خرج الفلســـــطينيون من وطنهم ، ن عاماإلى حيث 
ـــل أنــه ــ ــ ــــ ــــ صـ مــا أعلن الملــك ف ــانــت الفتو لهــذه الفتو  ــارهم ..و ال يلي ( ود

وال بهذا الموضـــوع ة أن توقع بروتو ومات العر ة والدين ، الح فان واجب العرو
  أسمى من ذلك . .) ولكن يلي أن يئن الشعب الفلسطيني تحت هذا العذاب.

ع     ـــت  ات ، د ذلكوعرضـــ ة للمنظمة إجراء انتخا ومات العر ــــر الح ســ أن ت
ة  ــ ــ ــــحت أن القضـــ ة وأوضـــ ــطين ادة فلســـــ ار مجلس وطني تنبث منه ق عامة الخت
ـــعب  ــ ــئولة أمام الشــ ــ ة مســـ ادة منتخ ام ق ـــلت مرحلة تتطلب ق ــ ة قد وصــ ـــطين ــ الفلســ

  الفلسطيني .
                                                           

مةانظر :  )1(   . من القمة إلى الهز
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ع     وت طب ان هذا الســـ ت الملوك والرؤســـاء إال اثنان .. و ا فان أكثر وســـ
ة ومات العر انت او جمهورة، الح ة  ات ، ملك س فيها انتخا ـــعب  ، ل ــ ــ ــ والشـــــ

  فيها مستقر في وطنه ..ال شردا وال طردا .. 
ـــل     ــ ــ ــــ صـــ ــــين والملك ف ــ ــ ــ ان االثنان اللذان تكلما : الملك حســــ قال الملك  ، و

ات ولكن يجب أن تكون أكثرة المجلس الوطن االنتخا مانع  ـــين :إنه ال  ــ ــــ ي حســـ
الفلسطيني من الفلسطينيين األردنيين ..وأجبت بإيجاز أن هذا أمر داخلي يخص 

ــطيني ــــ ــ ــ ــعب الفلســـ ــــ ــــ ــ ون المجلس ، الشـ ه ..وقد  ة دخل ف ومات العر س للح ول
له من حرن..  ) الفلسطينيين األردنيين( الوطني    او من الفلسطينيين في ال

عي   ات  ــتر أن تتم االنتخا ــل فقد اشـــ صـــ دا عن المنظمة وأن أما الملك ف
ه الهيئة  ) القضاة الشرعيون ( يتولى اإلشراف عليها وهو اقتراح سب أن تقدمت 

ـــين ما أجبت الملك حســ ا .. فأجبت  ة العل ــفت أننا نواف أن تجر  ، العر ــ وأضـ
ة ات تحت إشــــراف الجامعة العر ه  ، االنتخا صــــل أصــــر على رأ ولكن الملك ف

تفـــه وه وفيتـــه وراء  فيهـــا من وألقى  ـــة عنـــدهـــا مـــا  قول : الجـــامعـــة العر و 
ــرعيون فهم غارقون في مشـــــاكل الزواج  ـــاة الشـــ ذلك القضــ ــاكل .. وقلت : و المشـــ

  والطالق !! 
ذا فان الملوك والرؤســـاء     غة يتفقون عليها، وه ســـو الفتو  ، لم يجدوا صـــ

اها فقرروا شأن المو  ( إ ة  ..  )  ضوعأن على المنظمة أن تتف مع الدول العر
ذا تزحل الموضوع.   وه

ار ألبناء فلســـطين في األردن      واكتفيت  ، ثم عرضـــت مســـألة التجنيد اإلج
ار  أن إسرائيل في الطرف اآلخر من خطو الهدنة تفرض التجنيد اإلج القول 

اب و 26 ـــهرا للشـــــ ــــتنادا إلى 20شــ ــين اسـ ات .فعارض الملك حســـ ــا ــهرا للشـــ ــ  ( شـ
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ة واجتماع ـــاد ـــ اب اقتصــ ـــــ ــ ة بين أسـ ــــــ ـــــاســ ة تعرفونها وألننا ال نرد ان نخل حســـ
ــطيني وأردني ــ ـــوع )  فلســ ه في الموضـــ ـــئل الفر على عامر رأ ــ لقد ( فقال، . وسـ

ع المواطنين  ار على جم فرض التجنيد اإلج طلبت إلى الملك حســــين مرارا أن 
    .) ولكن لم يواف ، في األردن من غير تمييز بين أردني وفلسطيني

ـــانوتقحمـــت      ـــيـــدنـــا ( على الكالم فورا ,قلـــت :إذا  ــ ــ ــــ عتمـــد التجنيـــد  )  ســـ
ع المواطنين ار على جم فان المنظمة تتنازل عن طلبها ..فنحن طالب ، اإلج

ــطينيين ..ولكن الملك ، وحدة ــ ــ ــ ما هي وطن الفلســــ ــطين هي وطن األردن  ــــ ــــ وفلســ
قي الملوك والرؤســــاء على إصــــرارهم في الصــــمت  قي على إصــــراره ..و ـــين  حسـ

مجلس األمن عند الدول العظمى..فق حت مؤتمرات القمة عند العرب  ــ ــ ـــــ ، د أصـــ
ــاء الدائمون في  ـــوا ح الفيتو .. واألعضــ مارسـ ـــاء الدائمين أن  ه لألعضـ ح ف
ة التي تســتضــيف على أراضــيها جماهير الشــعب  مؤتمرات القمة هي الدول العر

  الفلسطيني !!
ع إال إنشاء قوات فلسطي       تائب ولم يب من المواض ة .. سبــــع  ة إضاف ن

ــاعقة ــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــورا وثالث في قطاع غزة ، صــ موجب خطة  ، أرع منها في ســ وذلك 
ـــة الموحـــدة ـــادة العر ـــهال ..(فقـــد قرر الملوك ، الق ــ ــ ـــــ ـــان األمر ســ وعلى الورق 

ة في  ـــطين ــ ـــتراك مع منظمة التحرر الفلسـ ــ االشـ ادة الموحدة  ــاء تكليف الق ــ والرؤســ
ة الم   ..  )نصوص عليها في خطة اإلنشاءإنشاء القوات الفلسطين

طا :   س     .)نرد اعتمادا جديدا ..، والمال ( ووجه الفر عامر سؤاال 
  م هو المبلغ المطلوب ؟  قالوا :    
ه إسترليني ..        قال : خمسة ماليين ونصف مليون جن
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عض     ـــهم إلى وجوه  ــ عضـ ــاء  ـــ ولم ينظروا إلى جيوب  ، فنظر الملوك والرؤسـ
  عض وقالوا : عضهم    

ة الموحدة .   ادة العر   صرف المبلغ من وفورات الق
ــة مرو على  ، فقــال الفر عــامر  ــل بنــد في الميزان ــدنــا وفورات .. س عن ل

  …مخصصاته
  قالوا : دبر أمرك .. انقل من بند إلى بند ..وفّر دبر !!    
س عبد الناصر :       -وقال الرئ

نستمع اآلن إلى تقرر الفر ، ة تحير فلسطينأمامنا الموضوع الكبير ..خط - 
  عامر .. 

ــذا أقفلــت أوراقي ..وفتح الفر عــامر أوراقــه ليتحــدث عن خطــة تحرر    وه
ـــطين ــ ــ ــ ـــاء في مؤتمر القمة الثاني في ، فلســــ ــــ ــــ ه الملوك والرؤســ ة لما طل ـــتجا ــــ ـــــ اسـ

ندرة .    اإلس
ــخة الوحيدة من ال، قرأ تقرره عن خطة تحرر فلســــطين ، وراح الفر عامر  نســ

ـادة الموحدة .. فقـد انتزعهـا من محفظتـه ـــمع ، التي تملكهـا الق ــ ــ ــــ ــ وفض عنهـا الشـ
ـــفحة عد صــ ـــفحة  ــى يتلو صــ ـــارحا ، األحمر .. ومضـــ عض فقراتها شــ قف عند  و

عض الوقائع عض األرقام .. ، ل   أو موضحا ل
ال عند هذا التقرر   ـــي أن اقف طو ح لنفســـ ـــت أب ل ما  ، ولســـ ــــي  وال أن أفشــ
ه ــيناها مع علي عامر ف، ف ـــ ــــاعات الثالث التي قضـــــ ــــ ش تلك الســ إني ما زلت أع

ـــطين شـــــرح خطة تحرر فلســ ة ، وهو  ـــاتها الدول ســ ة ، مع مال  ، والتزاماتها العر
ة و.. و ..  رة والمال ة والعس اس   ومختلف ظروفها الس
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ـــــطين هو    ــــ انت تتنازعني أحالمي ومخاوفي في ..أحالمي ألن تحرر فلســـ و
م العري أمنيتي و  ــل عري في ليلــه ونهــاره ..ومخــاوفي ألني عرفــت الح ــة  أمن

ـــاء، 1948منذ  ـــــ ــــ ضـ ــــه في الدار الب ــــ شـــــ ؛ وال أراه على  1965 ، وها أنا اآلن أع
ة .    مستو المعر

ة التحرر :    ا عن العوامل الثالثة في معر ـــيل وتحدث الفر عامر تفصــ
رة الالزمة ة، القوات العســـ ون ( توقيت المالئمال، األموال الكاف ام ن وفي ســـتة أ

  .  ) قادرن على تحرر فلسطين
ر تفاصــيل الخطة   ت عن ذ ة ، ولقد أمســ ا ـــــ ـــــ ــ ــ  ولكن لم أســتطع أن اكتم حـــ

ـــتة( ــ ام الســــ ـــعنا  ) األ ــ ــ أنما نحن وضــ ــــتة .. و ــــ ام السـ عد أن هزمنا في حرب األ
ادرت إسرائيل لتنفيذها، الخطة ة ولكن نصرا لها وهزمة علينا .  ، و ا . وتلك ح

انها . .  ة سأقصها في م   *رهي
  

ـــــاء في الثناء على الخطة   ــ ــ والموافقة عليها ..وانه ما ، وتعاقب الملوك والرؤســ
وحدوا صــفوفهم، على العرب إال ان يتضــامنوا رة  ، و ســتجيبوا للمطالب العســ و

ة التي اقترحها الفر عامر .    والمال
ست ه     ذه أول مرة توضع فيها خطة لتحرر وجاء دور في الكالم وقلت :ل

قة وضــعت فيها مثل هذه الخطة..واني أدعو  فلســطين ..لقد عشــت مؤتمرات ســا
ون اليوم أمام الخطة األخيرة ــطين، هللا أن ن ــــ ــ ــ تم تحرر فلســــ ـــترح األمة ،و ــ ــــ ــ ــ لتسـ

ا من  ة ثمنا غال لفت األمة العر ة  ــطين ــــ ــــ ــ ة الفلســ ــــــ ــــ ــ ة إلى األبد . .القضــ العر
م وضعتم الرجال والجهود  واألموال ..وأن األرخص هو تحرر فلسطين ..ولو أن

                                                           
تاب تحت اإلعدا * ام الستةفي   .د عن حرب األ
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ة اناتكم المال وتقشفتم عاما او عامين السترحتم من ، على هذه المائدة نصف إم
ل العمر . .    إسرائيل 

ا     ة ، ثم قلت مســتدر إن الخطة التي ســمعتموها هي خطة هجوم
ة ة للق، انقضـــاضـــ ــ النسـ ة  ذلك خطة دفاع ــتلزم  ة وخاصـــة ولكنها تسـ ر األمام

ة ــعة ، في الجبهة األردن ــ ــ ــــ ضـــ ـــوفة وعزالء ..وآخر ما وقع منذ  ــــ ــ ــ شــ فهذه القر م
ة ع العدوان على قلقيل ــاب ــ ــ ــ ــر بئرا، أســ ــ ــــ وا وراءهم ، حيث دمر اليهود أحد عشــ وتر

ــور موجها إلى الملوك  ــ ة ..إني اعتبر هذا المنشـــ ه إنذار إلى أهل قلقيل ـــورا ف ــ منشــ
م بنصه الكاملوالرؤساء ..وها إني أضعه أ لتروا ما تضمره إسرائيل للقر ، مام

قول قول في جملة ما  ادرة ..إنه  ــــراحة ( اآلمنة عند أول  ــ ــ ــــ ل صــ م  إننا نحذر
ــــينا حل الهدوء على أراضـ م، أنه إذا لم  ــ ــ حل هدوء على أراضـ ـــتكون ، فلن  وســ

مة م جســ م وخســائر ة لإلنذار فق .ونحن نأمل، اضــرار اال  وقد قدمنا هذه الليل
ة أقو من هذا ..وقد أعذر من أنذر) م بوسائل تأديب    .نجبر أن نقدم إل

  
قرأه على      س عبد الناصــــر المنشــــور اإلســــرائيلي من يد وأخذ  وتناول الرئ

ـــر قلما وورقة  س عبد الناصـ ـــرن ..وانتهى التعقيب والتعلي ..وتناول الرئ الحاضـ
ــــا لتقرر الفر عــامر ..مــا ــــ ــــ ــ صــ ــدأ يــدون تلخ ــارات ، يلزم من الجيوش و والط

ة ..ما عندنا  ـــلحة والذخائر . وما يلزم من النفقات المال ــ ات ومختلف األســــ ا والد
ه الوقت ، في الوقت الحاضر من الجيوش والسالح والعتاد وما ينقصنا ..ما يتطل

ص ..     من التدرب والتجهيز وما ..وما إلى آخر ذلك التلخ
ـــوع في عــام وال أطيــل ..ال أطيــل فــالحــديــ     ــــ ــ ــ فتح  1972ث في هــذا الموضـــ

  الجراح من جديد.
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ـــا األولى من االلتزامات      ــ ــ ــ في أن أقوله إنه جر توزع األقســـ ل الذ  و
ة مضـــى القائد العام في تنفيذ خطته، المال والتزمت مع الملوك والرؤســـاء ، حتى 

ـــترليني  ــــ ه إسـ ـــف مليون جن ــــ ـــنا .. مبلغ نصـ ــ ــ ـــــ األول الذ يخصـ ــ التزام …القسـ
  لمترتب على الشعب الفلسطيني .. ا

ــــورة   ن ، وختم هذا الموضــــــوع ..على هذه الصــ ل ، من غير تدو ان على  و
ـــة رته الخاصــ تب في مف س أن  المطلوب ..وال يزد  ، القســـــ األول، ملك ورئ

ثيرا    على ذلك قليال او 
انت الوفود ومن حولهم المصورون والصحفي ون وانتقلنا إلى القاعة الكبر حيث 

ة ل وفد في مقعده، في انتظار الجلسة الختام س جمال عبد ، وجلس  وألقى الرئ
ه : ا أعلن ف ـــر خطا ــ انت ، أن المؤتمر قد حق نجاحا أكيدا ( الناصـ ألنه مهما 

عة المتمثلة في وحدة التارخ  م الطب ة فان ح ــ ــ اســــ ــ ــ ة او الســــ اتجاهاتنا االجتماع
ـــير ــ ــ ــ ــــ ــات قــادر أن يخل بيننــا وحــد، ووحــدة المصـ ــل التحــد ة عمــل نواجــه بهــا 

انوا  ثيرن  ة .. وٕان  والمخاطر ..إن هذا المؤتمر هو أخطر االجتماعات العر
س ذلك  مزق هذا االجتماع ولكن الذ حدث ع ينتظرون ورما يتمنون انفجارا 

(...   
نا  ، وانتهي مؤتمر القمة على نغمات التفاؤل الحلوة   وخرجنا من القاعة ؛ و

وأنا ..فقال ، والحسين ملك األردن، الحسن الثاني ملك المغرب، ي معاثالثة نمش
ومة مؤقتة  ة إلى ح ــــطين ــ ــ ــــ ملك المغرب : لماذا ال تتحول منظمة التحرر الفلســ

اتب ـــاء م ة بدال من إنشـــ ونحن موافقون ، وتبدأوا بإقامة ســــــفارات في البالد العر
ــــــفارة لكم في المغرب .. فقلت على الف ــــ ــ ــــــاء أول سـ ــــ ور :إن على جاللة على إنشـــ

قنع جاللة الحســـين ..والحســـن أخو الحســـين .. ونحن حاضـــرون ..  الحســـن أن 
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ــــــهولة س بهذه الســ ة وهو ل ــــائ ــوع وراءه أمور شــــ ــ ــ ــين ..الموضــ ــ ــ ، فقال الملك حســ
سات قبل عودتي .   وسأشرح لكم المال

ارتنا      ـــــ ــ ــرفنا إلى سـ ــ ــ إلى الفندق في انتظار أول طائرة تعود بي إلى  –وانصــ
ــاق مع آمـاليالقــاهرة  ــــــ ــــ ــ نــت في ســ فمــا اتف .. فقــد  قبــل ان ، او إلى بيروت 

  تجتاحها مخاوفي . 
ــــاء     ــاء يترنح في الفضـــ ــ ــ ضـ ع ومؤتمر الدار الب ــاب ــــ ام واألسـ بين  ، ومرت األ

أس والرجاء ــعده مؤتمر  ، ال ــ ــ عقد ب ان آخر مؤتمر للملوك والرؤساء .. ولم  فقد 
  يتفرقوا .  ما تعاهدوا قبل أن ، القمة في الجزائر

ة ، ) من غير قمة1967-1966( –وانقضى العامان      ــ ـــ ــــ إلى أن حلت النـــ
عد ذلك ، في حزران التمزق  )  في الخرطوم ؛ و(قمة )  قمة الهزمة( وأعقبتها 

ــغيرة أخر لدول المواجهة ــ ـــــ ــ ـــم وال ، في الرا .. وقمم صـ ــ ـــــ االســ ـــت جديرة  ــ ــ ــ ســـ ل
  العنوان . 

ان حال الملوك والرؤساء       …ذلك 

م )  وعلى أبصارهم غشاوة، ختم ا على قلوهبم وعلى مسعهم(   صدق هللا العظ
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  ..الملوك والرؤساء
  مشوا على رؤوسهم  

    
س عبد الناصر صادق الفراسة ..؟    ان الرئ   هل 
قول ..؟؟    ما  س عبد الناصر صادقا ف ان الرئ   بل هل 
اء للنفوس وتثبيتا للقلو      ب .. أم إنه قال ما قال إذ
وأنا في الطـائرة من الدار البيـضاء إلى   ، انت هذه األسـئلة تغور في نفسي  

  غداة انتهى مؤتمر القمة الثالث .. ، القاهرة
ــار مؤتمر القمــة    ــأخ ــفحــاتهــا  ــــ ــــ ــ ــدة األهرام وقــد امتألت صــ ــانــت بيــد جر

س عبد الناصر، وٕانجازاته هذا أنجح مؤتمر حضرته  ( وقد تصدر ذلك قول الرئ
اتيف   . ) ي ح
ـــوعــا     ــ ــــ ــ ــ ــي عن إنجــازات هــذا المؤتمر .موضـ ــــ ــــ ــ حــث في أعمــاق نفســ ــدأت أ و

رة ، موضـــوعا ..ورحت أضـــرب وأطرح وأجمع وأقســـم ..وتســـاءلت :الخطة العســـ
ارة رائعة ــــطين ..ع ـــ ــــة  ، لتحرر فلســـ ــــ اغضـ ة الممزقة المت ولكن أّنى للدولة العر

  ؟؟  وٕاذا حارت أّنى لها أن تنتصر ، المتحاسدة أن تحارب
ة . وال هذه      حتاج إلى أموال وحما ل الروافد ..  ــروع العري لتحو ــ ــ ــ ــــ المشــ

سورة  ، موفورة   فمن أين للمشروع العري أن ينجح ؟؟ …وال تلك م
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ة     ـــطين ــ وحرة اإلقامة ، في التجنيد والتدرب، ومطالب منظمة التحرر الفلسـ
ــفر ــــ ــ ــائر األمور خرجت من مؤتمر ا ، والعمل والســ ــ ــ ــ ــــاء و.. و.. وســ ــــ ضــ لدار الب
ضاء   فأين المفر والمقر ؟؟. ، صفحة ب

ة رســـــا مؤتمر القمة في نفســـــي على إنجازات ال أراها إنجازات..      وفي النها
س  من ذلـــك أن علم تونس قـــد أنزل من مقر المؤتمر احتـــاجـــا على موقف الرئ
ســه ؛ ومن  س ملك رئ ة فلســطين . وعلم تونس ملك الشــعب ول ة من قضــ بورقي

ــاء أثناء انعقاد المؤتمر ذلك إجال ــــ ضـ بير من يهود المغرب عن الدار الب ء عدد 
الوطن العري  ن على مستو الخطر الصهيوني المحدق  .. ولكن المؤتمر لم 
ادرة الملوك والرؤسـاء إلى صـالة  أسـره فضـال عن الوطن المغري ؛ ومن ذلك م

م ب فخ ان ، الجمعة في مو قدر ما  ت مظاهرة المتصاص ولم تكن مظاهرة  
اد هللا !!    عواطف ع

ــــــوا أن يدرجوا على جدول  ، أخيرا، ومن ذلك     ــــ ة قد رفضــــ أن وزراء الخارج
ـــة إلى ــــ س أبو رقي ـــــة من الرئ ـــلــ ـــــ ــــ رة مرســ ــذ ــ ــ ـــال مـ ـــدا )1(األعمــــ ــ    المؤتمر تفنيــ

ة ( ــير خطوة واحدة على طر  )  للوحدة العر ــ سـ المؤتمر أن  ان األجدر  ؟ و
ة ة ..  بدال، الوحدة العر علن رفضه ألراء أبو رقي   أن 

ة    ل ما اســتقر في ذهني عن إنجازات المؤتمر ..وســألت نفســي مرة ثان هذا 
ــنوات  ــ عشـــــر سـ ــــر عن المؤتمر ما قال ..أنا أكبره  س عبد الناصـ : لماذا قال الرئ

ـــة والمعاناة ــــ ــ أعوام في الممارســ برني  عرف من ، في ميدان العمل .ولكنه  وهو 
م ال   عري الرسمي أكثر ما أعرف . تخلف الح

  
                                                           

  . 1971دار العودة ، بيروت،مع الملوك والرؤساء،  حوار وأسرارانظر:  )1(
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ام     ـــعة أ ــ ضـ ــــي  ــــة في نفســ ســ قيت هذه الخواطر حب س ، وأ إلى أن عاد الرئ
ــر من المغرب ر ، عبد الناصـ ة ال ــ وطلبت موعدا عاجال ؛ وفي منزله في منشـ

ـــاعتين ــــ ا من سـ ه قر ــر الجديدة اجتمعت  ــ ـــئون ، في مصــــ ــــ ونحن نتحدث في الشـ
ة ه مؤتمر ال، العر ضاء من قراراتوما انتهى إل قرارات . ، دار الب   وما هي 

د يلف هذه     م العري )  األدلة ( ولم  ــــؤال : ، على الح ــ ــ الســـ ادرته  حتى 
عتبر  ـــاء  ــــ ــ ــ ضــ أن مؤتمر القمة في الدار الب ــانك  ــــ ــ ــ رت األهرام على لســـ ولماذا ذ
ادرني على الفور قائال : وهل تردني أن أدفع  اتك .ف أنجح مؤتمر شهدت في ح

عــد ان  األمــة ــة من ذاتهــا  ــأس األمــة العر ــد أن ت ــأس .وهــل تر ــة إلى ال العر
امها .   يئست من ح

اشفة .   حتاج إلى شيء من الم   قلت : ولكن األمر 
مقدار .. ، قال : نعم      ولكن 

ام العرب س ، فال أنا ملك، قلت :أنا لست من ح وٕاني عازم أن أقوم ، وال أنا رئ
اشفة.   بدور الم

مقدار ، من غير شك ، ك أمر ضرور قال : ذل حذر .. ، ولكن    و
ا عن مؤتمر  )  االتفاق ( وانتهي الحديث بيننا على هذا وقضيت ليلتي أعد خطا

ـــاء ضـ ــطيني، القمة في الدار الب ــعب الفلســ ة والشــ ه األمة العر ـــف ف  ولكن، أكاشـ
حذر( س عبد الناصر .  . ) مقدار و   ما قال الرئ

ـــــرن األول وفي اليوم األول م ــــ ــ ــهر تشـــ ــــ ـــــ نت في طرقي إلى إذاعة  1965ن شـــ
وفي نفســي ، في شــارع الشــرفين في القاهرة أحمل معي خطابي، منظمة التحرر

تبت رت : ، آالم أكثر مما    وآمال دون ما ذ
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اع   انت نبراتي ، وألقيت خطابي ، أنني في المحراب، ودخلت حجرة المذ و
نت ق لماتي ..فإذا  ــتطع أن أكثر تعبيرا عن  ــ ــ ــ ــت الكلمات ولكني لم اســـ ــ ــ ــــ سـ د ح

س النبرات ..    أح
ام   ــاعر تلك األ ة مشــ ال العر ش األج ــيف ، ولتع آمالها وآالمها .. بل ألضــ

ة ة من تارخ األمة العر ـــجل تلك الحق ــــ ة إلى ســــ ـــــفحة ح ــ ــ فقد انتزعت ذلك ، صــ
علم المواطن العري ما هو  راتي ..ل ـــممته إلى مذ ـــــ الخطاب من بين أوراقي وضـــ

ـائن ..ومـا هو أهم من ذلـك ون ممــا هو  ـــــ ــ ــ ــــ ليتعرف على ذلـك ، ـائن ؛ومـا سـ
ام !!   المؤتمر الذ وضع خطة لتحرر فلسطين في ستة أ

ــب على   ــــ ــــ ــ ــــاء في خطاب ..في خطاب غاضــ ــ ــ ــــ ضــ    وهذا هو مؤتمر الدار الب
ـــر( ان ) الحاضـ ــع  ) المســــتقبل( خائفًا على، الذ  ون .. وها أنا أضــ الذ ســــ

ــبالخائف ا، الخطاب ــ ــ ــــ ــــى الملوك ، أمام المواطن العري، لغاضـــ ــــ يف مشـــــ قرأ  ل
  -والرؤساء إلى الهزمة على رؤوسهم قبل أقدامهم : 

ــاءها (    ا رجالها ونســـ ــطين : ابها وطالبها  –ا أبناء فلســـ ا فالحيها  –ا شـــــ
  وعمالها استمعوا الي . 

طل .  –في األردن  –ا أبناء فلسطين    ة وشعبنا ال   حيث أرضنا الطي
ــطين في قطاع غزة    ــــ ــــ مين  –ا أبناء فلســــ ـــم المق ــ ــ ــــ ة تضـــ حيث الرقعة الغال

  والعائدين . 
ــطين    ــ ــورة ولبنان  –ا أبناء فلســــ ــ ت  –في ســــ  –والخليج  –في العراق والكو

ة المتحدة .  ة والعر   في السعود
في الشمال األفرقي من الوطن العري حتى المح  –ا أبناء فلسطين   

 .  
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ــــتوا الي جم   ــــ م، عاأنصــ ــــمير ــــ م وعقلكم وضــ ـــمع ــ ــ ألحدثكم عن ، وأعيروني ســـ
م م وعقلكم وضــمير م ســمع ة المقدســة التي تملك عل م  ، القضــ ل جوارح بل 

اتكم . ل ح   و
ــيتكم    ـــي قضــ ــت أحدثكم عن ماضـ ة ، ولســ ــ م هذا قضــ ـــون إلى يوم شـ فانتم تع

ــطين ــطين، فلسـ ارثة فلسـ ام المهلهلة التي مزقتها ال، و شـــونها في  الخ ــنون تع ، سـ
ــرفة على أرضـــــنا ، وفي الكهوف التي احتوتكم األعوام تلو األعوام في مدننا المشـــ

ة   خصيب وقد احتله الغاصب الدخيل . وفي قرانا المطلة على شاطئنا ال ، السلي
ة إلى المرحلة التي بلغتها؛   ــطين ــــ ـــيتنا الفلســ ــ ــ ـــر قضـ ــــ  ولكني أحدثكم عن حاضـ

ـــلت إليها ؛ أحدثكم عن مؤتمر أحدثكم عن منظمة التحرر إلى النقطة التي و  صــــ
ــــاء ــــ ضـــ ا إخواني أبناء ، الدار الب ــأحدثكم  ــ ــ ــــ ـــل وأخف ؛ وسـ ــ ــ ما فشــــ ما نجح وف وف

ـــطين ــــي في نجوا، فلســ ما أحدث نفسـ ــــرحا  ـــحا صـ م ، حديثا واضــ ال أخفي عن
شمت له   فعند ذلك الحد وقوفي وصمتي .، أمرا إال ما ينفع العدو او 

ــــاء على   ضـ وانعقدت حوله آمال ، شـــــواطئ المح لقد انعقد مؤتمر الدار الب
ة من المح إلى الخليج ان على جدول أعماله، األمة العر ع، و ـــــ ، عدة مواضــ

ـــــر عاما ــ عة عشــ ـــــ ــ لها تحت عنوان واحد عمره ســ إال ، لو جمعنا أطرافها اللتقت 
  تحرر فلسطين.  ، وهو
اته، وتحرر فلســــطين   ســــ بديه ـــختين تســــيرا، في أ قتين راسـ ن قوم على حق

ا إلى جنب في ترا وانسجام .    جن
ـــه  –األولى    را ليخوض بنفسـ ــ ا وعســـ ــطيني إعدادًا روح ــعب الفلســـ إعداد الشـــ

عة للبذل والفداء .  طل ة التحرر    معر
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ة    قة الثان ة –والحق رة  ، تعبئة طاقات األمة العر ــ ــ ة والعســـ ة والماد الروح
لها في ميدان الت، منسقة منظمة موحدة   حرر . تناضل 

ة الموحدة لتكون األداة الفعالة للكفاح    ادة العر ـــــاء الق ــــ ان إنشـ ومن هنا 
ـــاء  ، العري ــ ــ ــــ ان إنشــــ ش التحرر  –منظمة التحرر  –ومن هنا  لتكون  –وج

  األداة المنفذة لحشد شعب فلسطين استعدادًا لتحرر فلسطين .
امه   ل أ ــــاء  ــــ ضـ ــــــى مؤتمر القمة العري في الدار الب ــ عض  وقد أمضـ و

رة حث موضــوع تحرر فلســطين ؛ ولو أننا اســتثنينا األمور العســ ه ي ال فإن  ، ل
ــى إذاعته ــ ــــرًا نخشــــ ــ س ســ ــات المقفلة ل ــ فإنه الحوار  ، الحوار الذ دار في الجلســــ

ة في الحواضــر والبواد : إنه  ، الذ يدور على الســنة الماليين من األمة العر
م الذ انطل منذ الن يف ؟ ، ةالسؤال القد ون تحرر فلسطين ؟ و   متى 

ــا الملوك    ــؤال إلى الغرفـــة المقفلـــة التي التقى فيهـ ــــ ـــــ ولقـــد دخـــل هـــذا الســـ
انوا في بروج  قتحم على الناس خلواتهم ولو  الموت  ــؤال  ــ ــ ــ ــــ ــاء فهو ســ ــ ــ ــ ــــ والرؤســ

ان الجواب ؟ على الصــعيد العري أجاب مؤتمر القمة في الدار  ، مشــيدة فماذا 
ضاء على هذا الس ادة الب ع التضامن العري . وٕاقرار خطة الق ؤال الكبير . بتوق

  الموحدة لتحرر فلسطين .
ـــاد التي    ن أن ننقص من قـــدر الم م قـــة ال  ــــامن العري وث ــــ ــــ ــ والتضـــ

ـــمنها ـــــ ــــ اد مودعة في ميثاق  ، تضــ ع هذه الم يد : فجم يد التو والجديد فيها تو
ة وقراراتها ارة وأكم ، الجامعة العر ـــى على في أجمل ع ــ اغة ؛ ولقد مضــ ــ ـــ ل صــ

حققوا  عوا أن  ســتط ة عشــرون عامًا منذ وقعوا ميثاق الجامعة . ولم  الدول العر
ر  ع أن تن ما بينهم : ومع هذا فإن منظمة التحرر ال تســـتط ــامن العري ف التضـ

ارها من  ، هذه الخطوة الجليلة إذا نفذت بروح من الجد واإلخالص ــــح اعت ــ ــــ صــ و
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ــة  ، ر القمــة العريأروع إنجــازات مؤتم ــة هو بــدا ــافر الجهود العر ــــ ــــ ــ ــ فــإن تضــ
  الطر لتحرر فلسطين .

ــــم منظمة التحرر   اســ ــــامن العري ، وحين تحدثت  ـــوع التضــ  ، عن موضـــ
ــوع من جدول  ـــــ ـــطب هذا الموضــــ ــ ــ شــــ أعرت عن الرجاء الملح والدعاء الحار أن 

ــطين ة فلســ ــ ــت ، أعمال القمة العري إلى األبد. وأكدت أن قضــ  ، ها وفداحتهاقداســ
ـــك ـــــ ـــامن من غير شــ ــ ــ ـــوع على جدول  ، تدعو إلى التضـــ ــــ ولكن تكرار هذا الموضـــ

ــــاء ــــ س دليل خير ، أعمال الملوك والرؤســ ــر . إن وجود هذا  ، ل ــــ ــ بل إنه دليل شــ
لما التقينا  ، الموضـــــوع على جدول األعمال ينبئ أننا مختلفون على الدوام وأننا 

ـــامن ــ ــ ــــ ــــــامن مرة لنلتقي في العام  ، تعاهدنا على التضــ ــــ التالي ونتعاهد على التضـــ
  أخر !!
ـــعار المألوف   طل الشـــــ أن ن ـــدت مؤتمر القمة  ــ ــطين فوق ( ولقد ناشـــ ــــ فلســ
ــعار جميل حقاً  ) الخالفات ــــعارًا  ، فهذا شــــ ـــمى وأروع أن نرفع شــ ولكن ما هو أســـ

أن   . ) ال خالفات وفلسطين محتلة ( أح وأجدر 
ة لتحرر فلســــطين   ة للخطة العر ــ النســ ه  ، أما  فإن الذ تم االتفاق عل

ة.  انات الضــخمة التي تملكها األمة العر ثير من اإلم في هذه المرحلة. أدنى 
ــتو الذروة حقًا ؛ ومع هذا ــ ـــت في مســ ســـ ــتطاع الجهد العري  ، بل إنها ل ـــ إذا اسـ
ضــاء  ، الموحد أن ينقل هذه الخطة من الورق إلى الميدان ون مؤتمر الدار الب

ة ومعها شعب فلسطين على  قد حق إنجازاً  التقدير . وستظل األمة العر جديرًا 
عد يوم خالل  ـــم مع مؤتمر القمة المقبل . في الجزائر تتطلع يومًا  ــ ـــ ــ ــ موعد حاســ
ما عاهدوا ومن الذين تخلفوا ؛  له في لهفة حائرة لتر من الذين صــــدقوا ف العام 
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ــــلل إلى مؤتمر القمة العر  ــ عد أن أنهك الجامعة والواقع أن التخلف قد بدأ يتســـ ي 
ة !! ة منذ أن نشأت الجامعة العر   العر

ــــة    ــارض في دخول القوات العراق ح معروفــــًا أن األردن عــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــد أصــ ولقــ
ة  ل الروافد من غير حما ـــروع العري لتحو ــ ـــــ ح المشـ ـــــ ــ ــ هذا أصــ ة . و ــعود ـــ ــــ والســ

ـــــارخة ــروع بجلجلة صـــ ــ ــ رة . لقد بدأنا المشــ ــ ـــ ناه تحت رحمة القدر ، عســـ  ، ثم تر
ل إلى طر آخر ال نعرف نهايته .ف   تحول التحو

ـــلــل إلى مؤتمر القمــة   ــ ــــ ن التخلف وحــده هو الــذ تســـــ فقــد أخــذ  ، ولم 
اسم منظمة التحرر أن ال تقع مؤتمرات  ه زحفًا ؛ ولقد ناشدت  الروتين يزحف إل
ــــرت على ذلك مثًال  ة . وقد ضــ ما وقعت الجامعة العر ة الروتين  ـــح ــ القمة ضـ

ـــد ًا يتجســـ ــطين ؛ هذا  ح ـــ ة لتحرر فلسـ ــة المال ــ ـــســ ـــروع المؤســـ ه مشـــ ما انتهى إل ف
ندرة ــ ــ ه المنظمة إلى مؤتمر القمة في اإلســــ ـــروع تقدمت  ــــ ـــروع  ، المشـ ــ ــ وهو مشـ

ة ذات موارد  وضـــعه نفر من األخصـــائيين العرب يهدف إلى إنشـــاء مؤســـســـة مال
ــ ــ ـــــطين . ومؤتمر اإلســـ ة الكفاح العري لتحرر فلســ ل حر ندرة ثابتة تتولى تمو

ة ؛ وقد قامت  أحال المشروع لدراسته على لجنة متخصصة تؤلفها الجامعة العر
ووافقت على الكثير من األسـس التي اقترحتها المنظمة  ، تلك اللجنة بدرسـه فعالً 

ة لدراســــــة  ــــاء ؟ لقد تأجل مرة ثان ضــ ـــير المشــــــروع في الدار الب ان مصـــ ؛ فماذا 
ة !!    ثان
ـــــلوب الروتين ال   ــــر هذا هو أســـ ــ عة عشــ ـــــ ــ ذ نخر العمل العري خالل سـ

اق مع الزمن ، عامًا طواالً  مهل . ، ونحن في س   والزمن ال يرحم وال 
س هذا أسلوب الثورة   س هذا أسلوب التحرر ، ل وٕاذا دخل الروتين  ، ول

  وهو معها تحرر فلسطين . ، تهاوت القمة إلى القاع ، إلى مؤتمرات القمة
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حول دون    ــب . بل إنه يؤد في والروتين ال  ــ ــــ ــــ ــطين فحســ ــ ـــ ــ ــ تحرر فلســـ
ة إلى تحقي أطماع إسرائيل وأحالمها في عدوان جديد وتوسع جديد . ذلك  النها

س في صــالح العرب ســير في صــالح إســرائيل ول ادر إلى  ، ألن الزمن  وٕاذا لم ن
ــاعفة الجهد ــ مضـ ـــلحة  ، اختزال الزمن  ـــطين تحت رحمة األســ قع تحرر فلســ ــ ــ فسـ

صنع السماء.الذرة . حين ال ضتها . إال     ننفك من ق
ضاء   ه مؤتمر القمة في الدار الب ما انتهى إل  ، فهذا هو الموقف العري 

ه ونفرح له .  ار ع إال أن ن ــــتط ــ ــ ــ موقف إذا رافقه التنفيذ الجاد المخلص . ال نســــ
انًا للفرح والسرور . نا م انت الكارثة لم تترك في قلو   وٕان 

م اآلن    ــطين  –وأنتقل  ــــ ـــــرة –ا إخواني أبناء فلســ ــ اشـ ــــؤوننا الم  ، إلى شــــ
ة ـــــطين التي تقدمت بها إلى مؤتمر القمة في  ، إلى مطالب منظمة التحرر الفلســــ

ضاء .   الدار الب
ــــي   ــ ــرة في نفســ ــ ــ نت على حســ أن أتقدم بهذه المطالب إلى مؤتمر  ، ولقد 

ون لشــعب فلســطين في الوطن الع غي أن ال  ان ين ة الملوك والرؤســاء؛  ري أ
ـــــرها أســ ة  ة األمة العر ــ ــ ــطين هي قضـــ ة فلســـــ ـــــ ة مطالب . فقضــ ــاعب وأ ــ  ، مصـــ

ش في الوطن  ، مصــــيرًا ووجوداً  ة التي تع ــعب فلســــطين فلذة من األمة العر وشــ
ومن حقنا أن تستجاب مطالبنا من غير طلب . فما هي مطالبنا  ، العري الكبير

ـــيرها ؟ خدمة العلم  ــــ ــــ ان مصــ ــ –وماذا  ــ ــــ ان أول مطالبنا ؛  ، ر التجنيد العســـــ
ــطين متلهف لخوض  ــ ــعب فلســـ ــ ــــاح ؛ إن شـــ ضـــ حتاج إل ـــــح بذاته ال  واألمر واضــ

ة التحرر ة ؛ لقد  ، معر ع الدول العر اب التجنيد في جم ــ ــ ســــــر له أســ فلم ال تت
عد الكارثة ــطين  وشــــاء القدر أن تكون تجمعاته الكبيرة وراء  ، تشــــتت شــــعب فلســ

ــورة وفي لبنان ؛ ومنذ أن  ، في األردنو  ، خطو الهدنة في قطاع غزة ــ وفي ســـ
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أن تفتح أمامه أبواب  ة  طالب الدول العر ــطين  ــ ــــ ــ ــ ــعب فلســ ــ ــــ ـــــ وقعت الكارثة وشـ
ة في  ة الوطن التجنيد ؛ وحين قامت منظمة التحرر أخذت على عاتقها المســــؤول

ــترك ــــ ـــــ ــ ان في الدفاع المشـ ــطيني حيثما  ــــ ــــ ــ ـــعب الفلســ ــــ ــ ــ وأمام الملوك  ، تعبئة الشـــ
ــاء ــــ ـــــ ــــ ز الحوار في الـــدرجـــة األولى مع األردنو  ، والرؤســ فـــإن األردن هو  ، تر

  المنطل الكبير للتحرر .
اب تحول دون التجنيد . ومنظمة    ة أســـ عض الدول العر ان لد  وٕاذا 

س له ما يبرره ، التحرر ال تقرها ة وطننا ، فإن موقف األردن ل ق  ، ففي األردن 
حرم أبناء ـــعبنا ؛ وحرام أن  ــ ة شـــ ق ــــرف التحرر أو  ــ ـــطين من شــ ــ ائنة ما  ، فلســـ

اب يجب أن تخضع لهدف التحرر . ل األس اب . فإن    انت األس
ـــطين ؛ ولقد    ــ ـــ ــ ــ ـــفر واإلقامة ألبناء فلســ ـــــ ــــ أما مطلبنا الثاني فهو حرة الســ

ــأن  شـ القيود الثقيلة التي فرضـــت على أبناء فلســـطين  ــاء  ــفت الملوك والرؤسـ اشـ
ــفرهم وٕاقامتهم وعملهم في عدد من ــــ ــ ــ ة ؛ وتلوت على مؤتمر القمة  ســـ الدول العر

عانونه من متاعب ؛ وقد  عض الرسائل التي تلقيتها من أبناء فلسطين تشرح ما 
ـــطيني في  ــ الغة لهذا المطلب لكل مواطن فلسـ ة ال ــاء األهم أكدت للملوك والرؤســــ

ة اته اليوم طل ، ح انت الكارثة قد شردت هذا الشعب ال ارثة ، وأنه إذا   فإنها 
عة عشـــر عاماً  وفي الوطن العري  ، أخر أن يرســـف الشـــعب في هذا العناء ســـ

  الرحيب .
عد ذلك أنه   ة ، وأوضـحت  البد من تحرر إرادة  ، لتحرر األرض السـلي

أ مواطن في بلده ، اإلنسان الفلسطيني م  ق سافر و عمل و عة  ، ف ذلك ألن س
تكفي لتمنحه حقوق  ، ان صارماً مهما  ، عشر عامًا تحت  أ قانون في العالم

حرة السفر واإلقامة والعمل .   المواطن . ونحن ال نطالب من هذه الحقوق إال 
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املة   ة  ــتجا ــي لم يجد اســ فقد تحفظت عدة  ، ولكن هذا المطلب األســــاســ
ـــطين ، دول صـــــح لمؤتمر القمة العري وهو الذ يخط لتحرر فلســ ن   ، ولم 

ـــح ه من تضـــ ـــعب ل ما ينطو عل ات عظام أن يواجه شـــ ــام ومســــــؤول ات جســــ
سير بهذه التحفظات .   فلسطين في هذا األمر ال

م الشــعبي وضــمان    التنظ عد ذلك المطالب األخر المتصــلة  ثم جاءت 
ـــات المجلس الوطني المقبـــل ـــة النتخـــا ع ذلـــك . والواقع أن هـــذه  ، الحر ومـــا يت

ــعب ـــة  المطالب تقع تحت عنوان واحد أال وهو حرة الشــــ ــــطيني في ممارســـ الفلســ
ة األخر في مراحل  ، نشــاطه الوطني ع الشــعوب العر شــأنه في ذلك شــأن جم

  فاحها .
ســـير الطر أمام الشـــعب    ة لت ولم أدخر جهدًا في شـــرح الضـــرورة القوم

ــفوفه م صـ انت الخطة لتحرر  ، وأنه ، الفلســـطيني لتعبئة طاقاته وتنظ ائنة ما 
ة من شــعب فلســطين وال بد لشــعب فلســطين أن  فال بد في هذه ، فلســطين المعر

اب  ع األس سر جم ون منظمًا معبئًا وراء قضيته ؛ وناشدت مؤتمر القمة أن ي
ارها ـــعوب اآلمنة في د ــ انت الشــ ـــعبي . فإذا  م الشــــ ــتقرة في وطنها  ، للتنظ ــ المســـ

ة . فإن الشعب الفلسطيني . ا اسبها الوطن ة م م الشعبي لحما لمشرد تلجأ للتنظ
ــب ــ م الشــــــعبي فحســ س في حاجة إلى التنظ ــتت في مهاجره . ل  ، عن وطنه المشــــ

ع المجاالت ، بل إلى الحرة الكاملة للعمل الوطني الكامل ـــا  ، وفي جم ــ ـــ ــ النشــ
ر  اسي على السواء . ، العس   والس
ة ، ولكن هذا الموضوع الخطير   عض الدول العر ة من   ، لم يجد استجا

 ، ال أفعل ذلك عن حقد وضغينة ، ن ؛ وحين أخصص األردنوفي مقدمتها األرد
ة . ة إلزالة الن أته له الن امًال لدوره الكبير الذ ه   ولكن إدراكًا 
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ـــت مطالب المنظمة في مجموعها   ــ ــ ـــ عد أن رفضـ ـــحًا  ــــ أن  ، وقد بدا واضــــ
ـــة التحرر ؛ بــل  ، منظمـــة التحرر في حـــاجـــة إلى تحرر قبـــل أن تـــدخـــل معر

ــح فوق ذلك  ــ ــ ــطين في حاجة إلى تحرر إرادتهوضـ ــ ــ ــعب فلسـ ــــ قبل تحرر  ، أن شـ
  أرضه .
ــاء   ضــــ ـــــؤال  ، ولقد عدت من مؤتمر القمة في الدار الب ــمير سـ ــ وفي ضــ

س  ، بير ل ملك ورئ ماذا حققت منظمة التحرر في هذا المؤتمر ؟ لقد عاد 
حدثه عن إنجازات المؤتمر .. وسألت نفسي ه   ، ماذا أقول أنا الالجئ ، إلى شع

نا فقدنا  ، للشــعب الالجئ للشــعب الطرد ؛ وعزمت أن ال أقول إال الح ؛ فإذا 
لمة الح  ، الوطن ومعه الكثير والكثير ، في هذه الكارثة س علينا أن نفقد  فل

.  
ـــانـــت    لمـــة الح أن منظمـــة التحرر لم تجـــد في مؤتمر الـــذروة مـــا  و

قه ـــعب ، تطمح في تحق ــــ ــــ ــ ة  ، فإن مطالبها وهي مطالب الشـ ــتجا ــ ــــ ــ ــ لم تجد االســ
التحرر   وأهداف التحرر . ، الجديرة 

ــا لمنظمة التحرر؛    ل نشــ ــعبي و م الشــ لقد رفض األردن التجنيد والتنظ
ان  ة ؛ فإذا  ـــلب ــ ة أخر على مواقفها الســـ ــب دوًال عر ــ ــ ــيرًا أن نحاســ ســــــ ن  ولم 

ــــعبها في األردن ــ فماذا  ، حرامًا على منظمة التحرر أن تعمل في وطنها ومع شــــ
  نقول ألطراف المح وأطراف الخليج ؟

ـــطين   ــ ــفر واإلقامة والعمل ألبناء فلسـ ــ ة للســ ـــــ النسـ اق على  ، أما  فاألمر 
قدم لشــعب فلســطين أكثر من األمر  ، حاله ســتطع مؤتمر القمة العري أن  ولم 
  وما له من دافع !! ، الواقع
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ــاع   ـــ ــــ ــــ ثاني مصــ ان  ، بولهذا فإن منظمة التحرر تواجه في عامها ال
غي أن ال تجدها في طرقها ل جهودها للمهمة  ، ين ع أن تتفرغ  ــتط ــ ــ ــــ حتى تســــ

ســـتغرق وقتها ونشـــاطها في معالجة أمور  ، مهمة التحرر ، الكبر  بدًال من أن 
ـــــفر والعمل وما إليها ـــــ في أن منظمة التحرر تعمل من غير أرض ، الســــ  ، أال 

عوب المناضــلة لتحرر وطنها على غير ما تعمل الشــ ، ومن غير شــعب متجمع
 .  

ون لها شعب    ة فلسطين . فيجب أن  ة اسمها قض انت لدينا قض إذا 
ون لها شعب ة دون أن  ن أن نتحدث عن قض م  ، اسمه شعب فلسطين ؛ فال 

افح من أجلها .   حمل اسمها وعلمها و
ون هذا    ـــــطين . فيجب أن  ــعب فلســـ ــ ــمه شــــ ــ ــ ــعب اســ ـــ ان هنالك شـــ وٕاذا 

ه ، ًا في ممارسة نشاطه الوطنيالشعب حر  ة عل وال  ، ال أغالل تكبله ، ال وصا
  قيود تكتفه .

إن انطالق الشــعب الفلســطيني في تعبئة طاقاته هو أول الطر لتحرر   
ــعب فلســــطين ــطين ؛ ومن غير شــ ة  ، حرًا منظمًا معبئاً  ، فلســ ة خطة عر فإن أ

ة ظافرة    .لتحرر فلسطين مبتورة ال تؤد إلى نها
ندرة منظمة التحرر ممثلة إلرادة    ولقد اعتمد الملوك والرؤساء في اإلس

فاحه لتحرر وطنه ـــــطيني في  ــعب الفلسـ ــروا  ، الشــــ ــ ســ أن ي ما بينهم  وتعاهدوا ف
ة ـــاء أن  ، للمنظمة مهمتها القوم ــــ ــــ ــ ضــ عد مؤتمر الدار الب ولكن المنظمة تجد 

ح سجينًا بين الجدرا  ، عيدًا عن الشعب ، ن األرعةمقرها العام في القدس قد أص
ح ال بد من تحديد الموقف تحديدًا واضحًا.  عيد عنه ؛ وأص   والشعب 
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ه   ــعب وواج ـــعب  ، وتحديد الموقف هو ح الشـــ واألمر مطروح على الشــ
لمته قول  ــــاؤها وال مدراؤها ؛  ، ل ــــ ــ ــ س المنظمة وأعضــ ـــت المنظمة هي رئ ـــ ــــ ســــ فل

  .والشعب هو المنظمة  ، المنظمة هي الشعب
اً    فة أتقاضــى عنها رات ســت عند وظ أو أتطلع  ، وٕان رئاســة المنظمة ل

  من ورائها إلى جاه أو مغنم .
له عناء وابتالء .   له متاعب ومصاعب ؛    هذا المنصب 
م .     هذا المنصب هو األرق الممض في وحشة الليل البه

ــراع الرهيب في أعماق النفس عن يوم التحرر ـــب هو الصــــــ ــ  ، هذا المنصـــ
يف ؟م   تى و

رات الوطن .   ه آالم الهجرة وذ   هذا المنصب تلتقي ف
ة شعب ، وهذا المنصب   ه ن ل ذلك تتجسد ف ارثة وطن . ، فوق    و
له   ستعذب هذا العذاب  قي في الميدان قائمًا للنضال ، وٕان المرء ل  ، ما 

قي الطر مفتوحًا للكفاح .   وما 
ومة عموم فلسطين ما تزا   وأن شعب  ، ل ماثلة في خواطرناإن تجرة ح

ة يلهو  ، فلســـطين يرفض أن تتكرر هذه المأســـاة ح المنظمة دم رفض أن تصـــ و
عة عشر عامًا طواًال . ، بها   وقد ضاع من عمره س

ان الطر مســــدودًا أمام المنظمة هنا أو هناك   فإن هذا الشــــعب  ، وٕاذا 
ــال طل الذ ألف الكفاح والنضــ ــ للمنظمة البد من أن يجد  ، ال شــ ل وســــيلة ل

اً  ة  ، طرقًا تحت األرض ، خارج مؤتمر القمة ، طرقًا ثان ــــتكون األمة العر وســ
   .)يومئذ في هذا الطر ألنه طر الكفاح والنضال
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ـــــي ، ولقــد عـدت إلى بيتي   ــــ ــ ــ ــامـًا بواجبي  ، عــد أن أفرغـت مـا في نفسـ ق
مثله منذ ســنين ل ، وراحة لضــمير .. واســترســلت تلك الليلة في نوم عمي م أنم 

..  
طًا متحفزًا لعمل   ـــــ ــ اح نشـــ ــ ــ ــــ تبي في الصــ ــت إلى م ــــ ــ أنني قد  ، ونهضــ و

ش  ع ــان  ــ ــ ين هذا اإلنســ ــ ــ تفا .. ومســــ انت تنوء بها  تخففت من أحمال ثقيلة 
شقى .. ، مشاعره سعد بها و   ل
تبي ، وعند الظهيرة   ان المتكلم الســيد ســامي  ، رن جرس التلفون في م

ــرف مدير م له شــ ك  س اســــتمع إلى خطا ـــر فقال : الرئ س عبد الناصـ تب الرئ
  .. وهو مسرور جدًا .. وهو ير أنك وضعت النق على الحروف .

ر ..   اتي وش س تح ادة الرئ   قلت : أرجو أن تبلغ س
ــــر   س عبد الناصـ ام ، ولقيت الرئ ــعة أ ــ ضـ ـــر عابدين في  ، عد  في قصــ

مه ق ة التي  ـــم ــ ــ ــ ادرني الحديث واحدة من الحفالت الرســ ـــيوف القاهرة .. ف ـــــ ا لضـــ
  -قائًال :

ان      .) موف أو .. لقد خطبت بلساني .. ( الخطاب 
حذر   مقدار و اشفة قد تمت    ما أردت..  ، قلت : أرجو أن تكون الم
القدر الالزم .. المهم أن ال نصل إلى درجة االنفجار ..     قال : إنه 
ــــل م   ــ ــ ــ ـــأحرص على الدوام أن ال أصــ ــــ ة إلى قلت : ســـــ ومات العر ع الح

  درجة االنفجار.. 
اني على مائدة العشاء   د في نفسي أن أتجنب  ، ومضيت إلى م وأنا أؤ

  نقطة االنفجار .
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ًال .. ولك نقطة االنفجار قد وقعت    حة زمنًا طو ــ ــ وقد التزمت هذه النصــــ
ار ..   .. ووقعت على غير اخت

ـــو    ــ ــــح والمنصـــــ ــ ــ س  ، حأجل ! لقد تفجر الموقف في وجه الناصــ على الرئ
  عبد الناصر وعلي.

ـــرن  ) اللغم( ولكن   ــ ـــ ــ ــ ـــهر تشـ ــــ ـــ ــ قد انفجر تحت قدمي أوًال ؛ ففي أواخر شـ
ة ..  ، 1965األول  ــــر الق ــ ــ قصــ ه  ت ـــر في م ــ ــ س عبد الناصـــ دعيت لمقابلة الرئ

قلــب ملفــًا أمــامــه س فوجــدتــه  عض أوراقــه  ، ودخلــت على الرئ ــر على  ــــ ــــ ؤشــــ و
ا القول : الملك حسين عت ادرني  ك !!و   ن علي وزعالن عل

ه ..؟؟ ، قلت : زعالن علي   ادتك ل ان على س   مفهوم .. ولكن عت
ـــالــة مطولــة يتكلم فيهــا عن الخالفــات مع    ـــــ ــــ ـــــلتني منــه رســــ ــــ ــ ــ قــال : وصـ

ــورة منها لك لتطلع عليها .. أنا من جانبي ال أرد أن أتدخل  ــ ــ المنظمة.. هذه صــ
ينه .. المهم أننا ال نصل معه إلى نقطة اال   نفجار ..بينك و

صـــبر على الملك    ع أن  ســـتط س .. ما أظن أحدًا  ادة الرئ ا ســـ قلت : 
حســين أكثر مما صــبرت .. أرجو أن تقدروا ظروفي .. أنا أعمل مع شــعب شــرد 
ــطيني .. إنه  ــ ــعب الفلســـ ــ ة لها تارخ مرر مع الشـــ ـــــم ـــرة الهاشــ ــ عن وطنه .. األســ

بته ..   عتبر الملك عبدهللا أساس ن
ل هذا م   ل جهدك قال :  فهوم .. وأنا أشـــعر معك تمامًا .. ولكن ابذل 

ه ..   للتفاهم مع الملك حسين عسى هللا يهد
ة فلسطين   ان هللا في عوننا على قض   وعلى الملك حسين .. ، قلت : 
ارتي   وأخذت أقرأ رسالة الملك حسين  ، وودعته وانصرفت .. ودخلت س

ـــر س عبد الناصـــــ ادة ( إلى ) عزاأل( ابتداء من أخي ، إلى الرئ ـــــ ا ســـ ــــلوا  وتفضــــ
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ــات ــات والتمن ــائ االحترام ووافر التح قبول ف ــانــت تقع في خمس  ) األخ  . و
ــفحات ــ ــــ ــ ــ ما هو مأثور عن الديوان  ، صــ ان، ف ع والب ـــناعة البد ــــ ــ ــ تجلت فيها صـــ

  الهاشمي في عمان !!
ــين في رســـــالته   ــ ـــير الملك حسـ شــ ــــادقة( عد ، و ة الصـ ة القلب    إلى ) التح

ــقير ورهطه من وراء الحمالت ا( ــيد أحمد الشــــ ــ ـــنها الســ شـــ ة التي  ة المتوال لمتجن
ــه  تبــت  ــطين في القــاهرة على األردن قبــل أن يجف الخبر الــذ  ــ ــ ــ ــــ ــاع فلســ مــذ
تكم ودرايتكم أبلغ األثر في نجــاحــه  ــان لحن مقررات مؤتمر القمــة الثــالــث الــذ 

ــقير في مهاترا ــيد الشـــ م .. إن الحجة التي يتذرع بها الســـ ته هي أن األردن العظ
ة العمل في مفهومه  ة العمل .. وحر حر ـــمح لها  ـــــ ــ ــ ســ عي عمل المنظمة وال 
ه في شرقه  تستهدف سلخ المواطن األردني الفلسطيني غري نهر األردن عن أخ
ش .. وقد أحزننا أن يتجاهل الســـيد أحمد الشـــقير  .. وتفتيت وحدة الشـــعب والج

اعه الذ يبث من أرض الكنانة ا قة مقررات مؤتمر القمةومذ ـــــق وأن يذهب  ، لشـ
ة .. وقد بلغت بنا  ــم ــ ـــ ــ ة الهاشـ ــبوهة في التهجم على المملكة األردن ــ ــ ــ ه المشــ مذاه
ران والجحود .. إن أعوان الشـــقير هم  حنا ال نطي الن ــ ة مبلغها فأصـ الحســـاســـ
الذين زنوا له مثل هذا السلوك .. وأخشى ما أخشاه أن توصد تصرفات الشقير 

اب ل مجال للتعاون معه ال ًا أمام  عد إلى رشده ، نهائ سلك الطر  ، ما لم  و
م الواضـــــح ــتق ــو المســـ رم  ، الســـ ة . نحن ن ـــطين وألهداف أمتنا العر خدمة لفلســ

ـــقير  ــود الشـــ ــ ـــنا أن ننزل إلى درك النداءات والهتافات التي انطلقت من حشــ أنفســـ
نا وٕالى بلدنا ــ ــ ــ ــــ ــــــخصــــ ــــ ــ نا ، موجهة إلى شــ نعتقد أن عهد هذه  في الوقت الذ 

رامة العاملين معي هي  رامتي و ـــى إلى غير رجعة .. وٕان  ــــ ــ ة قد انقضـــ الغوغائ
م دقائ الموقف برمتـه ــعـدني أن أترك بين يد ــ ــــ ــ ــ ســ نه ل رامتكم .. وٕا  ، جزء من 
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ـــلحة  م على المصــــ ــ ــ ـــن رعايتكم وعنايتكم وحرصـــ ــ حســ ــتتولون  ــ ــ م سـ أن لي ثقة  و
حق رت ال ما  ة هذا الموضــــوع  ًا مع ميثاق القوم م االعوجاج تمشــــ فت . وتقو

  إلى آخر الرسالة ... ) التضامن
ت ملء الرئتين والشدقين   ارات من رسالة الملك  ، ضح وأنا أقرأ هذه الع

س عبد الناصر  ، حسين اله للرئ ح الذ  العسل المصفى من المد وقد وشاها 
  من غير حساب . 

ت معي األقدار ألن هذا ال   ت .. وضــح س ضــح ثناء العاطر على الرئ
ـــرن  ـــهر تشـــ ع من شـــ ـــا ــ ــر لم يدم إال عامًا واحدًا فق ؛ ففي اليوم السـ ــ عبد الناصــ

ــدة  1966األول من عــام  ـــل جر ــــ ــ ــ ــــ ــل لمراسـ حــديــث طو ـــين  ــ ــــ أدلى الملــك حســـــ
ه هذه المرة ، الهرالدتريون  ـــقير  ، حمل ف س عبد  ، ال على الشـــ ولكن على الرئ

ه س المص ( الناصر قال ف اتيإن الرئ   .!! )  ر عميل لالتحاد السوف
عد   انت رسالة الملك حسين حلوة األلفا ، و ارات ، لقد  ة الع لو  ، عذ

ة ــــين الذ عرفناه وعرفته معنا األمة العر ــ ــ ـــــمعها المرء من غير الملك حســـ ــــ  ، ســ
ـــاب ــ ــ ـــجــ ـــــ ــارت اإلعـ ــــ ــال ، ألثـــ ــ ــن هللا قـــــ ــــ ــكـــ ـــ ـــل : ، ولــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــفصـــ ــ ــ ـــه الـــ ــ ـــولــــ ــ    وقــــ

وإذا توىل  ، حلياة الدنيا ويشــــهد ا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصــــامومن الناس من يعجبك قوله يف ا (       

   )  وا ال حيب الفساد ، سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل

م                                صدق هللا العظ
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  ..رةـا في القاهـاتفقن
  ا في األردنـواختلفن                            

    
ــــاء في خرف عام    ــــ ــــ ضــ  ، 1965انتهى مؤتمر القمة الثالث في الدار الب

هم وأوطانهم .. أما أنا فما عدت إلى شــعبي وال  وعاد الملوك والرؤســاء إلى شــعو
  وشعبنا مشرد في اآلفاق . ، إلى وطني .. ذلك أن وطننا تحت االحتالل

ــعب عن طر إذاعت   ــ الشـــــ ــــل  ـــبيل أمامي إال أن أتصـــــ ــ ــ ن من ســ نا ولم 
ـــر ــ ــ ــعب في مهاجرة من المح  ) لالجتماع( القاهرة فهي الطر المختصـ ـــ ــ الشـ

ــه عن الح من غير زــادة وال  ــــفــت ف ــ ــــ ــ شــ ــان خطــابي الــذ  إلى الخليج .. و
  نقصان ..
ظته ) الح( ولكن   ـــــين وأثار حف ــ ـــب الملك حســ ــ ــــن حرًا  ، قد أغضــــ ــ وشـــ

ــها ســ ل بي ، شــــعواء على المنظمة ورئ ة صــــراع طو ان ذلك بدا ين الملك و ني و
ـــين ــ ــ ات ، حسـ ــو ــــ ـــومات ، تمت خالله بيننا هدنات وتســ ــــ ــبت معارك وخصـ ــ ــ  ، ونشــ

املة ــئوليتها  ــأته ، يتحمل النظام األردني مســ عته منذ نشــ بل إنه وجد  ، فتلك طب
  وألجلها وجد .. ، من أجلها
ضـــاء   ــين إلى خطابي عن مؤتمر الدار الب ــتمع الملك حسـ ه  ، اسـ وأنا ألق

ــت ، على الهواء ــ ــ هواسـ ـــفت ــ ضــ له في األردن  ــــعب  ــب الملك  ، مع معه الشـــ ــــ فغضـ
اشفت الشعب أن  الح .. ألني  وانشرح الشعب .. غضب الملك ألني نطقت 
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حه ــــل ـــــ ــــ ه وتسـ عارض في تدر ه  ة ، مل ـــين القر األمام ــ ــــ ــــ  ، عارض في تحصـ
ه .. ان في وطنه ومع شع ش التحرر الفلسطيني م ون لج عارض أن    و

ـــعب   ــــرح الشــ قوله الشـــــعب  ، ألني قلت هذا القول ولقد انشـ ان هذا ما  و
وفي عمان قبل  ، وفي عجلون قبل جنين ، في مدنه وقراه .. في ارد قبل نابلس

ــرق األردن ( القدس .. فأبناء ــــ ــــ ــ ـــطين )  شـ ــ ــ ــ ـــ ينتمون إلى وطن واحد  ، وأبناء فلسـ
ــك فليرجع إلى التارخ ان في شـــ ــعب واحد .. ومن  ــ ـــل وما  ، وشـ فإن قوله الفصــ

  الهزل ..هو 
ــــر الملكي   ــ ــ ــ في أرجاء البالد  ، ومعهم أجهزة الدولة ، وانبث أعوان القصــــ

ــون الناس على ــ ـــ ـــقير ( حرضــ ــ ــ ــــيدنا( التي هاجمت )  منظمة الشــ ــ اءت  ، ) ســـ ف
ـــل ــ ــ ــــ الفشــ ات ، الحملة  عض برق ــحابها إلى ) طيرها( إال من  ـــ ــــ ــ منقذ البالد ( أصــ

ر ) وحامي حمى الوطن   . ) د البالدتهجم الشقير على مقام سي ( تستن
ة   والرســـائل تصـــلني من  ، نت أســـتمع إلى هذا اللغو من اإلذاعة األردن

ـــر قول ألعوان القصـ ان   ( األردن ترو نوادر طرفة .. منها أن أحد المخاتير 
ة التي تردونها ، اقطعوا يد .. وأحد الوجهاء غادر بيته إلى  ) ووقعوا بها البرق

ار ..  هرًا من ، المقبرة عدة ســـاعات ه لالشـــتراك في االســـتن إلحاح الســـلطة عل
ـــتطرف  ـــهير : المســــ ًا يواز الكتاب العري الشــــ تا ومنها .. ومنها .. مما يؤلف 

ل فن مستظرف !!   في 
ــلت ، وأدرك الملك حســــين   ار قد فشــ ــتن ــترك فيها  ، أن حملة االســ شــ فلم 

انة في بلده مة أو م خطوة أخر في  أو قرته أو في أســـرته ؛ فســـار ، أحد له ق
سمان  ، الحملة شهده أعضاء  ) 1965-10-5(فقد دعا إلى اجتماع في قصر 
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ش األردني ررت اإلذاعة  ، مجلس األمة وقادة الج ــــر الملكي ؛ و ــــ وأعوان القصـــــ
انه وزمانه .. ليذاع على الهواء . ة اإلعالن عن م   األردن

قول الملك وجلســـت إلى جوار الراديو ذلك اليوم ألســـتمع ماذا عســـى أن   
ـــفي نحيل ـــــتمع إلى هتاف هزل وتصـــ ًال وأنا أسـ ت طو ـــح ــ تردده فرقة  ، .. وضـ

ـــفي ــ ــتخدمي التصــ ــــ ــرة دائمًا عند الطلب  ، موظفي الهتاف ومسـ ــ ــ التي تكون حاضـ
  لتقوم بدورها المطلوب !!

ارعة التي تخصـــص    ة ال ــين واحدًا من الخطب اإلنشــــائ وألقى الملك حســ
ــ ــ عها وترصـ ـــج يرفض التمييز بين  ( عها .. وأعلن جاللته أنهالديوان الملكي بتســ

ــطيني .. وأنـــه ال تجنيـــد ألحـــد خـــارج القوات  ــ ـــــ ــ ــ المواطن األردني والمواطن الفلسـ
ة محصــنة مســلحة ر ينتظم  ، المســلحة .. وأن القر األمام وأن التدرب العســ

س المنظمة وأجهز  ة التي يوجهها إلينا رئ ته ل أبناء البلد .. وأن الحملة المر
ـــرة الواحدة .. وترمي إلى  ــ ــتهدف تمز األســـ ــــ ونها تســ غير  ــــر  ــ ن أن تفســ م ال 
ما أن  ل ذلك في لغة مجموعة ولف نازل .. و ـــامن العري ..  ــــ ـــــ ــف التضـ ــ ــ ـــــ نســ

ان إذن لغيره  ة الكبر فال م ش الثورة العر ش األردني هو ورث ج ش (الج ج
ة ) التحرر ة في وجه ، .. وٕان وجودنا عق ة  ولكنها عق ة الفلسطين ة القض تصف

ة التي نحن وم تزول هذه العق أمتنا  ، .. و ــتحل  ــ ــ هتانًا فســـ ـــــموننا زورًا و ــ ســ ما 
ارثة .. عدها    إلى آخر ما ورد في ذلك الخطاب .. )  الكارثة التي ما 

 ، ألن الذين شهدوه في القصر ، وانتهى االجتماع والخطاب في جو فاتر  
ــمعوه في الوطن ــــ قين ، والذين سـ له ، علمون علم ال ـــعب  ــ غير مدرب  ، أن الشــ

شـــوفة ، على القتال  الملك حســـين عن ) دفاع( والقر عزالء .. وأن ، والمدن م
  فتقر إلى دفاع !! ) جاللته(
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يردون أن يردوا  ، وثار المسئولون عن إذاعة منظمة التحرر في القاهرة  
ـــين ـــاعين ، على الملك حسـ يلين ؛  ، الصــــاع صـ  ، وهم قادرون على ذلكوالكيل 

ة  قي شـــعرة معاو لها من زجاج .. ولكني آثرت أن أ ــين  ألن قصـــور الملك حسـ
ين الملك حســــين املة  ، قائمة بيني و ة  ــوع موضــ فطلبت إليهم أن يردوا برف و

ــب  ـــــرح مطــالــب المنظمــة في التــدر ــ ــ ــــ ــة تشـ ــة توع ــدأت إذاعــة المنظمــة حمل ؛ و
م ح ، والتنظ   ال مطالب الشقير . ، الشعبوأنها مطالب  ، والتسل
ـــفي التل   ــ ــــ ــ ــ س وزراء األردن وصـ ه ، وانبر رئ د مل فعقد مؤتمرًا  ، ليؤ

ه ًا أعلن ف أن منظمة التحرر هي منظمتنا ونحن وطنها ونحن سندها .. ( صحف
ــــاطات  ــتثنت األردن من نشــ ــ ـــقير .. وأن مؤتمرات القمة اســ ــ ـــت منظمة الشـ ســـ ول

ح .. وأن المنظمة .. وأن األردن قائم بو  م والتدرب والتســل ه الكامل في التنظ اج
ومة وزعت األسلحة على األهلين رات للتدرب .. وأن الح ه عشرات المعس  ، لد

ة المتحدة  ة .. وأن االتصــــاالت مســــتمرة مع الجمهورة العر وعلى القر األمام
ة في القاهرة الذ ال يخدم أحداً  ــطين ـــوت منظمة التحرر الفلســــ ات صـــ  إال إلســــــ

   ).إسرائيل 
ات من تجمعات الشــعب الفلســطيني   دأت تتوالى علي العرائض والبرق  ، و

د موقف المنظمة س وزرائه ؛ ولم  ، لها تؤ ــين ورئ ــ ر خطب الملك حســـ ـــتن ــ وتســ
انها ومنظمتها  ة التي هبت للدفاع عن  ـــطين ــــ ــ ــ ـــع منزلي للوفود الفلســـ ــــ ــ ــ عد يتســـ

ة المتحدة ؛ ومطالبها .. ودعيت إلى عدة اجتماعات شــعب ة في الجمهورة العر
بير في بور سعيد ، فلبيت الدعوة ان في مقدمتها اجتماع شعبي  ه  ، و تزاحم ف

  المصرون قبل الفلسطينيين .
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ـــد   ــ ــــ اء في ذلك االجتماع الحاشــــ ة  ، وخطب الخط وارتفعت هتافات عدائ
ان يذاع المي و اب والطالب ؛ فقلت في صـدر   للملك حسـين من صـفوف الشـ

ـــــرة  ــ ــ ــــ اشـ ــره : –على الهواء م ــ ـــــ ــــ أسـ ــعيد إلى الوطن العري  ــــ ــ ــ ـــًا من بور ســــ ــ ــــ ــــ    رأسـ
ـــين إن تحرر  ، أرجو أن تكفوا عن الهتاف ؛ ال تهتفوا لي ( ــ ـــد الملك حسـ ــ وال ضـ

ثيراً  ـــا  ــ ــــًال وصفقن ـ الهتاف والتصفي .. لقد هتفنا طو وٕاسرائيل  ، فلسطين ال يتم 
ارنا ؛ إن تحرر فلســـطي ح ما تزال تحتل أرضـــنا ود التدرب والتســـل ن  ال يتم إال 

م ــمل  ، والتجنيد والتنظ ــ ـــ عـ وهذه هي مطالبنا األرعة التي ندعو الملك حسين أن 
قها ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــــ س لنا مطلب خامس .. إن منظمة التحرر تكون خائنة  ، على تحق ول

ــر على هذه المطالب .. وٕان منظمة التحرر تطرح  ــ ــت ال تصـ ــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ انـ لألمانة إذا 
ــح الن ــ ـــــ فلم المخاوف ولم الهواجس؟؟ ونحن نخص األردن  ، هارمطالبها في وضــ

أرضنا وشعبنا .. الضفة  ، ألن في األردن أكبر منطل للتحرر ، بهذه المطالب
ة  ة هي قاعدة االنطالق الكبر .. ونحن نرد أن نناضــل في الضــفة الغر الغر

علم الملك م ولكنا طالب تحرر .. فل م .. نحن لسنا طالب ح حسين  ال أن نح
ة ـــفة الغر ــ ــ ــ ــ م دولة في الضــ ولكننا نرد أن نتعاون معه على  ، أننا ال نرد أن نق

ــــين قبل عام  ، قاعدة وثوب وتحرر ، إقامة قاعدة انطالق ــ ــــ ولقد قلت للملك حســــ
بيرًا في قصر ، مضى نا جمعًا  نت أر خيرًا في إقامة دولة  ، ) رغدان( و لو 

ة ألعلنته ـــفة الغر ــ ة في الضـــــ ــــطين ــ ــ ــــر رغدان .. إن أ واحد من فلســ ــ ــ ا من قصــ
ــره ــ أســـ س وزراء لألردن  ون رئ ــلح أن  ــ صـــ ـــين أن  ، المنظمة  ــ س للملك حســ فل

ة  م فيها دولة ممسوخة .. نحن منظمة وحدو ة لنق يخشى أن نسلخ الضفة الغر
ل  ، ال نعمل للتجزئة واالنفصال ال ..  ن مسترح ال طمئن الملك حسين ول فل

ده من المل ل مدينةما نر ــين أن تكون  ـــ ــ ــ ــ ة ، ك حســـ م تحت  ، ل قر ل مخ
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فنحن مستعدون أن نرسل السالح  ، السالح .. ونحن ال نرسل الكالم في الهواء
ة من ، إلى الملك حســين ه اســمه ليوزعه على الشــعب الفلســطيني هد  وننقش عل

ه ( ــجل  ) جاللة مل ــ ــ ســـ ـــالح موجود عندنا، وأنتم ترون أن خطابي  ـــــ .. وٕان السـ
لمةل ـــين أن  ، مة  ــــ ليذاع من إذاعة منظمة التحرر .. وها أنا أدعو الملك حســــــ

   .) لنرسل له السالح غدًا .. ، يواف اليوم
ـاب والطالب من إطالق  ، وهـاجـت الجمـاهير ومـاجـت   ــ ــ ــــ ــ ــ وأنـا أمنع الشــ

ة ؛ ثم تحدثت إلى الجماهير المصرة في بور سعيد وقلت : ــــات العدائ ــــ ــ  ( الهتاف
رون أيه ــــوارع في أنتم تذ ـــــ ــ ــ ام الخالدة التي قاتلتم فيها قتال الشـ ا األخوة تلك األ

رون  م تذ ــــعيد أثناء العدوان الثالثي .. إن ة بور ســ ـــطينيين  ، معر ــ م الفلسـ إخوان
ـــنون القتال في  ــــ حســـ انوا  ًا إلى جنب .. فإذا  م جن ـــعيد قد قاتلوا مع ــــ في بور ســـ

قاتلون من أجل فلسطين .. وفي فلسط   . )  ينبور سعيد فلم ال 
ــهير ، ومضـــــيت أخاطب الجماهير بهذه المعاني   ــ  ، من غير تهجم وال تشـ

ـــــيء ـــ ــ ــ عض الشـ اب  ـــــ ــ ــ قت الطالب والشــــ ــــا ــ ــــ فرغوا  ، ولعلي ضـــ ألني منعتهم أن 
حاتهم وهتافاتهم ..   غضبتهم في ص

اماً    امًا وأ ــيت أ ــ ــــرح  ، وأنا أنتقل من اجتماع إلى اجتماع ، وأمضـ وأنا أشـ
ــــرح ــ ــ ـــفير األردن في ال ، وأشـ ــ ــ ة وســ ــيد أنور الخطيب يتردد بين الخارج ــ ــ قاهرة الســـ
ــــة ـــين على إذاعة منظمة التحرر ، والراسـ وعلى  ، وهو ينقل احتجاج الملك حســ

س منظمة التحرر اب والطالب  ، خطب رئ طلقها الشــــــ ة التي  والهتافات العدائ
  في ندواتهم .

ر    ة ال ــر في منشــــــ ــ س جمال عبد الناصــ ء بنا ، وذهبت إلى منزل الرئ
ه ت ة من م س : ، على إشارة تلفون   -فقال الرئ
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ان علي -  ك .. ، الملك حسين عت ان عل   وغض
  قلت : خيرًا إن شاء هللا ..

ـــامن العري ــ ــ ــــ دأت تحمل على الملك  ، قال : لقد خرقت ميثاق التضــــ و
اإلذاعة التلفون أمس ليًال  ، حســــين  لمني  االجتماعات العامة ؛ وقد  و

قــاف اإلذ عتبر عمًال غير ود من قبــل  ، اعــةطلــب مني إ ألن ذلــك 
  القاهرة .

ــذلــك المنظمــة ؛ أمــا ميثــاق    ــتقلــة عن القــاهرة .. و ـــ ــــ ــ ــ قلــت : اإلذاعــة مسـ
وأنا لم أتعد حدود الميثاق .. الملك  ، التضــامن العري فقد نص على النقد البناء

رني  ش   …حسين يجب أن 
قاطعني(قال :    ه ؟؟ ) وهو  رك ل   ش
ــد قلت : لقد    ــ ــال في الهتاف ضـــ ــ ــترســـ ــ اب من االســـ ــ ــ منعت الطالب والشـــ

عرف  اته التي  ـــح س عبد الناصــــر واحدة من ضـ ــحك الرئ ــين .. فضــ الملك حســ
عرفه جيدًا ..   معناها من 

ما ؛ وأر أن تســــافر    وقال : طلبت من الملك حســــين أن يتم التفاهم بين
ر المنظمة إلى عمان في أقرب فرصة وتبذل أقصى جهدك لالتفاق معه على أمو 

.  
وتحت  ، قلت : إن أملي ضعيف .. إن الملك حسين واقع تحت مخاوفه  

ان طرة اإلنجليز واألمر س وزرائه.. ومع هذا  ، ســــــ ــفي التل رئ ه وصــــ وٕالى جان
س عبد الناصـــــر إلى   فإني سأسافر .. وسأجرب .. ـــرفت من منزل الرئ وانصــ

تبي السفير األردني ، م أنني  )  لسيدنا ( تبرق  وقلت له : أرجو أن ، واتصلت 
  سأسافر إلى عمان للتفاهم .
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عد يومين     ، في الطائرة ، سفير األردن وأنا ، نا ، ) 1965-11-19(و
ــولي أن أذهب من المطار إلى  ، في طرقنا إلى عمان ــ ــــ ــت فور وصــ ــ ــ وقد حرصــــ

  ألفتح قلب الملك حسين على مطالب المنظمة . ، القصر الملكي
ـــــ   ــ ا سـ ـــين :  ــ ــ س وزراء قلت للملك حسـ يدنا .. لو أنني أطمع أن أكون رئ

ــتأجرت بيتًا في عمان ، عند جاللتكم ــ س وزراء ..  ، السـ ـــبوع رئ عد أســ ح  وأصـــــ
م الحالي السيد وصفي  ، من غير تفاخر ، وأنتم تعلمون جاللتكم س وزرائ أن رئ

القدس  ، التل تب العري  ل الذ أرده  ) 1946(ان موظفًا عند في الم ؛ 
  تعاون منظمة التحرر مع جاللتكم لخير البلد ..أن ت

ــــرف    لها .. والشـــ حث هذه األمور  س الوزراء ل م رئ ـــيجتمع  قال : ســــ
رة . ) خال الملك(ناصر  م المسائل العس   سيناقش مع

ادة الخال ) مازحاً (قلت :   ــ ــ ــــ ــــد قراره  ، إذا لم يواف ســ ــ ــتأنف ضــــ ــ ــ ــــأســــ ــ ــ فســ
  .)  سيدنا(إلى(

اً  ، اسة الوزراءوخرجنا من القصر إلى ر   أعقبته  ، فعقدنا اجتماعًا تمهيد
ـــة ـــاء المنظمـــة  ، اجتمـــاعـــات متوال ــ ــ ــ ــــ عـــد الظهر ؛ ودعوت أعضــــ قبـــل الظهر و

وا فيها .. شتر   الموجودين في األردن أن 
ــراء والمعراج   ــ ـــادف يوم اإلسـ ــاء إلى بيت  ، وفي تلك الفترة صــ فذهبنا مســـ

قام  ـــهود الحفل الديني الكبير الذ  ــ ــ ــــــى ؛ وقلت المقدس لشــ ـــجد األقصـــ ــ ــ في المســ
وهي تهتف على مسمع منه في ساحة  ، وقد رأ الجماهير ، للسيد وصفي التل

ان ..  ( -: )  ا شقير بدنا سالح ( المسجد ل م هذا هو مطلب الشعب في 
حتاج إلى درس واجتماعات   . )  واألمر 
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ـــافـــة األقطـــار    ـــة خطـــب فيهـــا وفود عـــديـــدون من  ـــانـــت ليلـــة روحـــان و
ةاإلس عدها إلى عمان لنستأنف في اليوم التالي اجتماعاتنا . ، الم   وعدنا 

ناور   حاور و ان وصــفي التل  ســاطة ؛ هو  ، و ونحن نعرض قضــيتنا ب
ش ــيء للج ـــ ــ ــ ــــ ل شـ حيل  ش ، يرد أن  ولكن نرد إلى جانب  ، ونحن نقدر الج

له تحت السالح .. ون الشعب  ش أن    الج
أن  ، . وزعم الســـيد التل في الجلســـة األخيرةوطال الجدال واألخذ والرد .  

ــالح على المدن والقر .. وأن الطالب يدرون على حمل  ــــ ــــ ــ ومة وزعت الســ الح
  السالح !
م أنور    ـــفير ــ ــــرائيليون في الخليل بلد ســ قلت : هل إذا نزل المظليون اإلســـ
س الوزراء ، أو ارد ، الخطيب ادهم  ، بلد رئ ــط ــ ون األهالي قادرن على اصـــ

  التعرض لهم ؟؟أو 
ادتهم !!   ل تأكيد .. وقادرون على إ   قال : نعم 
ــالح لمقاومة    ــ ــ ــ ــــ س عندهم ســ قلت : الذ أعرفه أن أهالي ارد وغيرهم ل

ا ك  ام لتكذ ـــطفى ( اإلســــرائيليين .. وأدعو هللا أن ال تأتي األ وهذه ( )  أبو مصـ
ع حين قام ) نيته ــاب ــ ــ ــ ـــعة أســـ ــ ــ ــ ضــ عد  ه  ام لتكذ ــــرائيل .. وقد جاءت األ ـــــ ت إســ

انها .. ها في زمانها وم   غارتها الشهيرة على السموع .. وسأرو
ــل   ــ ــ ــ ــــ ــ لقد  -واكفهر جو الحديث وقلت : ، وانتهى االجتماع بيننا إلى فشـ

ة فلســطين .. وعلينا أن نضــمها إلى العشــرن  ام من عمر قضــ ضــاعت هذه األ
لها من عمر شعبنا الشرد ... ة .. ضاعت    سنة الماض

ــيت يو    ــــ ـــــ يت المقدسوقضـ ـــــرح للوفود  ، مين آخرن بين عمان و ــــ ــ وأنا أشـ
ين  ــور بيني و ــهم يناشــــدني أن ال أهدم الجســ عضــ ة حقائ الموقف ؛ و الفلســــطين
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قول : أنت حســن  ، الملك حســين عض اآلخر  وأنا أقول وأين هي الجســور ؟ وال
عمان ولكنها محاولة ــيئ الظن  ــ ــ ــــ عرفون أني ســــ ثيرًا في عمان .. وهم ال   الظن 

  إلرضاء الضمير .. والتارخ .
س  ، وعدت إلى القاهرة   نت أرســــلها إلى الرئ اتي التي  قتني برق وقد ســــ

احثات في عمان ـــير الم ــ ــــ ــفارته في عمان عن ســ ــــ ــــ ـــر عن طر سـ ــ ــ ــ  ، عبد الناصــ
ادرة .. يف أخفقت ؛ فهو الذ اقترح علي الم   و

قتها   ومة عمان على حق ـــــاء هللا أن تبدو ح ــــ ــــ ة وفي ال ، وشـ ميدان ؛ اذ
ام   االعتداء  ) 1965-10-30(فلم تمض أ ة  ـــرائيل ــــ ــــ ــ حتى قامت القوات اإلسـ

دأ المزارعون  ة و ــرائيل ــ ــ على المنطقة الحرام في اللطرون، فدخلتها الجرارات اإلســــ
  اإلسرائيليون في زراعتها ..

ة   ع  ، استمعت إلى اإلذاعة األردن ة ؛ والمذ ار الرهي وهي تنقل هذه األخ
ع أن الملك حسين ؛ يرافقه السيد وصفي التلاألردني ال ين يتلعثم ؛ وهو يذ  ، مس

ــــــدر أمره إلى ــــ ــ ــ ان الحادث أنه أصـ الرد على  ( قد توجه إلى م ة  القوات األردن
أشد منها ة    !! )  االعتداءات اإلسرائيل

ـــه عن    ـــالح يـــدافعون  ــ ــــ ــ ــ ـــد األهلين سـ ن ل لم أنم ليلتي تلـــك .. فلم 
ــالح الدين وزاد من حزني ، أراضــــيهم ســـل  ، أن اللطرون قلعة من قالع صــ ــت اســ

ه مع اإلفرنج. ام حرو   الدفاع عنها أ
ــعب في األردن وماج   ـــ ــ ــ ت منظمة  ، وهاج الشـــ ـــــ ــ ــ ًا أن ال تســـ ع ان طب و

س وزرائه ـــين ورئ ــــ ــ ــ ــــح الملك حســـ ــ ــ ــ  ، التحرر ؛ وانطلقت إذاعتنا من القاهرة تفضــــ
مطــالــب المنظمــة رهمــا  يف  ، واجتمــاعــات عمــان ، وتــذ حين  ، ظهر الكــذبو

ة مسلحة محصنة ، قالوا إن السالح موفور بين أيد الشعب  ، وٕان القر األمام
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ـــعب ــ ــ ــــ ــ ـــين والشـ ــ ــــ ــ ــ ة بين الملك حسـ ــراع مرة ثان ــ ـــــ ــــ ذا بدأ الصـ  ، آمنة مطمئنة .. وه
  …والمنظمة تعبر عن رأ الشعب 

ــار من حوله   ــ ـــين في تجواله في البالد ليجمع األنصـــ ــ ـــــ الملك حســ  ، ونشــ
صـطنع االسـت الفشـل فحسـبو اءت  ة ؛ ولكن هذه المحاوالت ما  االت الشـعب  ، ق

ــــين ــــ ــــ ــــرت المظاهرات في المدن والقر تتحد الملك حســ ــــ ــــ والجماهير  ، بل انتشــ
السالح ..   تطالب 

ســـمان    ــين مؤتمرًا في قصـــر  ه 1966 -1-5(وعقد الملك حسـ ) أعلن ف
ــــقير  ــ ــ ــــ انة .. ففيها تعرض لوحدة البلد ... و  ( أن مطالب الشــ ــنقف منها خ ـــــ ــ ــ ــ سـ

ـــقير  ــ ة .. وأن حمالت الشــ ـــهيون ــ ـــرائيل والصــ ــ ـــراوة الذ نقفه مع إســ ــ موقف الضــ
ة  ــهيون ـــ بر للصـ ــــاع في األردن ... وهي خدمة  ـــعة األوضــ ــعضـــ ــ ـــتهدف ضــ تســـ
ادة  رة مهما صـغرت ال تخضـع لق يلة عسـ ة تشـ وأهدافها .. وال مجال عندنا أل

ة والته ش األردني ..وال مجال لالرتجال والغوغائ    .) رج ..الج
ــين   ــمعت هذا الكالم من الملك حســ ــمت ؛  ، ســ ان للصــ عد عند م فلم 

ة ــعب ة  ، فتصـــديت للملك حســـين في االجتماعات الشـ وعن طر الندوات اإلذاع
ة .. وهل  ( وأنا أقول : ـــهيون ـــ ــالح هو أكبر خدمة للصـــ ــ ــ ــعب بال ســـ ــ ــ إن ترك الشـــ

ـــــين م والتحصــ ح والتنظ ــل ـــ ارتجال أو تهرج أو  ، مطالبنا األرعة : التدرب والتســ
ـــين.. إن الملك  ــ ه أقوال الملك حسـ ى من أن تجوز عل ــعبنا أذ ــ ة .. إن شــ غوغائ

ــــتعمار ة واالســ ــهيون ـــان الصــــ ــعب في األردن يترقب  )  يخطب بلســـ ــ ان الشــ .. و
فطر ( ، ترقب مدفع اإلفطار في رمضان ، مواعيد إذاعتنا على الملك حسين  ) ل

!!  
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م مهرجان البر    ــادف أن أق ــــ ــ ــ  ، )1966-1-10(تقال في مدينة أرحا وصـــ
ــعب ــــره األلوف من أبناء الشـــ ة جبر على  ، فحضـ م عق وزحف الالجئون من مخ

يلومترات ـــعة  ضــ وهم يتوقعون حضـــــور الملك حســـــين ؛ فما أن شـــــاهدوه  ، عد 
لدوام ان يزعجه على ا ــقير بدنا  ( حتى أخذوا يهتفون الهتاف الذ  ــ ـــــ ــــ  –ا شـ

ًا من  )  وخذ أرواح ا شــقير هات ســالح –ســالح  ؛ فخرج الملك حســين غاضــ
اب الهاتفين.. ووصــلتني  ، المهرجان ض على الشــ وانبر رجال األمن يلقون الق

ــــر مقر  ة تحاصــ ــــرطة األردن ـــــ تنبئ أن الشــ ة عن طر دمشـ في ذلك اليوم برق
  وتحق مع الداخلين والخارجين . ، المنظمة في القدس

ين الم   ومعه اشتد الخناق على منظمة  ، لك حسينواشتد الخالف بيننا و
المظاهرات والمنشــورات  التحرر في األردن ؛ وســارع الشــعب إلى تأييد المنظمة 
ة في مداهمة البيوت واعتقال  وســائر وســائل التأييد ؛ ونشــطت قوات األمن األردن

اب ة  ، وٕافشاء جو اإلرهاب ، الطالب والش مواطن من أنصار  400واعتقلت قرا
  ظمة في أسبوع واحد .المن

ة في القاهرة للتوســ بين المنظمة والملك حســين    ، ونشــطت الدوائر العر
ارز في هذا المضمار... وسافر  ت بجهد  وقام السيد خالد العدساني سفير الكو

ــــفير األردن أنور الخطيــب إلى عمــان عــدة مرات ــ ــ ــــ حمــل رأ القــاهرة  ، ســ وهو 
ضرورة إزا ة  تب  ، لة الخالفودوائر الجامعة العر .. وعقدت اجتماعات في م

نت خاللها أعلن أنه ـــونة  ــيد عبد الخال حسـ ة الســ  ( األمين العام للجامعة العر
ين الملك حســـين .. إذا اســـتجاب الملك لمطالب الشـــعب ينتهي  ال خالف بيني و

  . )  الخالف .. وتتوقف إذاعة المنظمة
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ة بين الرئ ، وأخيراً    عد محادثات تلفون  ، س عبد الناصــر والملك حســينو
ضم في  وصل إلى القاهرة وفد أردني براسة الوزر السيد عبد الوهاب المجالي 

ـــــادة : عبد المنعم الرفاعي ــ ــ ته الســ ــو ــــ ــــ ن عامر  ، أنور الخطيب ، عضـ اللواء الر
ة ، خماش ومة األردن   للتفاوض مع منظمة التحرر ..  ، عن الح

ـــــيد عبد الخال وعقدت االجتماعات في الجامعة    ــــ ــ ــ ـــة السـ ــــ ــــ ــ ة براسـ العر
ــفارة  ـــيلي ؛ والالســــلكي بين الســ ام في نقاش تفصـ حســــونة األمين العام؛ وامتدت أ
تلقى  ــات و ــ ـــين في عمان ينقل ما يدور في الجلسـ ة في القاهرة والملك حســ األردن
س الوفد األردني عبد الوهاب المجالي غير مرة أن  ــــطر رئ ــ ــ ــ مات .. واضــــ التعل

حمله   ،طير إلى عمان ســـــتطع الالســـــلكي أن  طلع الملك حســـــين على ما لم  ل
!!  

ـــعب   ــرح فيها مطالب الشــــ ــ ة تشـــ ــيل رة تفصـــــ مذ وتفند  ، وتقدمت المنظمة 
ة ومة األردن دة انه ، موقف الح ة ما جاء في خطب الملك حســـين  ( مؤ لمناســـ

ـة ــــطين ــــ ــــ س المنظمـة الفلســ يز موجـه إلى رئ ـد أن  ، من تر تر المنظمـة أن تؤ
ـــــطينيرئ ــ ــ ــعب الفلســـ ـــــ الشـــــ وهو وحده الذ  ، س المنظمة مرت في قوله وعمله 

ـــئون  ــــ ــ عدم التدخل في شــ حجبها عنه .. وأن المنظمة التي تلتزم  منحه الثقة أو 
ـــة ــ ـــــ ـــــ ــ ـــــلـــ ـــداخـــــ ــــ ــــي  ، األردن الـــ ـــ ــل فـــ ــ ــ ــ ـــــدخــ ــتـــــ ـــ ــ ــب األردن أن ال يـــ ــ ــــ ـــــالــ ــطـــــ ـــ   تـــــ

عد ذلك في سرد مطالب الشعب المعروفة .. ) شئونها .. رة    ومضت المذ
ــهر آذار  وفي اليوم   ــــ ة من النقاش  1966األول من شـــ ـــن ـــــ ام مضـ عد أ و

ة  والحوار تم التوصل إلى اتفاق بين الوفد األردني ووفد منظمة التحرر الفلسطين
انت أهم مواده : ان في دار األمانة العامة و   -؛ ووقعه الجان
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ار على أن   -1 ة دراســة موضــوع التجنيد اإلج ومة األردن تواصــل الح
ــــلح ــ ــــ ةيتف والمصــــ ــب الظروف  ، ة القوم ــ ـــــ ــــ قه حسـ ون تطب حيث 

ة الموحدة . ادة العر ات الق   العامة وعلى ضوء متطل
ة   -2 ادة العر ش التحرر إلى الق تائب ج يل  ــ ــ ــــ ــ ـــــوع تشـــ ــــ إحالة موضــــ

شأنه ..   الموحدة لدراسته وٕابداء الرأ 
ــيف للتدرب   -3 ــــ ــل الصـــ ــ ــــ رات في فصـ ـــــ ــ ـــــئ منظمة التحرر معســ تنشــــ

اب ر للطالب والش   . العس
ــتواها   -4 ــ ــ ة في األردن ودعم مســـ ح المدن والقر األمام ــل ــ ــ ــ ادرة إلى تسـ الم

ــبوعًا في العالم العري  ــ ــــ ــــاد ؛ وتنظم المنظمة أســـ ــ ــ ــ االجتماعي واالقتصـ
ل هذا المشروع . ة لتمو أسبوع الخطو األمام   عرف 

ــة من   -5 ــــ ع محافظات األردن وخاصــ ة في جم اتب فرع ون للمنظمة م
ة رة  الناح ات  ، العس ع المناس ة في جم وتعقد االجتماعات والمؤتمرات الشعب
ة ة التحرر . ، القوم ة وضر ة الشعب ا   وتتولى الج
ـــتو المطلوب ، وهذا االتفاق  ــــ ن دون المســ ة  ، وٕان  ـــة من الناح ـــ وخاصـــ

رة ــ ــ بيرة ، العســــ ـــب  ـــ اســ حت فرقًا  ، غير أنه حق للمنظمة م ـــــ ــ ذلك أنها أصـ
ـــــه الملك  فاوضـ ًا  ـــــ سـ ن لنا يومئذ من قوة إال إذاعة المنظمةرئ ـــين ؛ ولم   ، حســـ

ق . ست   التي ينام عليها الشعب و
ــعب في األردن   اإلذاعة إلى الشــ لمة  ة ، ووجهت   أكدت فيها أن االتفاق

ست نصرًا للملك حسين( ة ، وال ألحمد الشقير  ، ل ة الفلسطين ..  ) ولكن للقض
ـــًا  االتفاق نصـــ ــتلتزم  ــ ل الحرص على وأن المنظمة ســ ــــة  وروحًا .. وأنها حرصــ

ــــافر إلى  ومته على طر التحرر .. وأنني ســـــأسـ ــين وح ــ التعاون مع الملك حسـ
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ــرع  ــــ ـــنشـ ــــــال .. وأننا ســــ ًا لنعمل على تنفيذ االتفاق بروح األخوة والنضـ األردن قر
ـة في العـالم العري ـــبوع الخطو األمـام ــــ ــــ ــ ة  ، ـأسـ ح القر األمـام ــــل ــ ــ ـــــ لنبـدأ تسـ

   .) وتحصينها
ـــد هـــذه المعـــاني وقلـــت :   عنــا  ( ثم عـــدت أؤ س المهم أن تتالقى تواق ل

وأن ينفــذ هــذا االتفــاق  ، بــل المهم أن تتالقى عزائمنــا في الميــدان ، على الورق 
ـــرًا للمنظمة أو  ان االتفاق نصــ ــائل : هل  ــ ــــأل سـ سـ ل إخالص وأمانة ... وقد 

ــــؤ  ــــ ــع هذا الســـ ــــ ــ ومة األردن .. والواقع إني أرفض أن يوضـــ التالي فإني  ، اللح و
ة انهزمت ومة األردن ـــرت وال الح ــــ ــ ــ ه .. فال المنظمة انتصـــ  ، أرفض الجواب عل

ـــتهدف إال  ســ ـــاطنا القومي ال  ــــطين .. إن نشــ ة فلسـ ــ ــ ــر هو قضـ وٕانما الذ انتصـــ
ة طل ، إعداد الشــــعب للمعر ش األردني ال ـــندًا وظهيرًا للج ون سـ اطه  ، ل ضــــ

   .) الشجعان وجنوده البواسل ..
الدم الحي ، وسارعت في اليوم التالي   إلى  ، وهذا الكالم ال يزال ساخنًا 

ة القدس ــاح ة في ضـ ــفر لعمان ؛ ووصـــلت إلى مطار قلند فوجدت الجموع  ، السـ
ـــدة ات المطار ، محتشــ حاتها في جن ة تدو صـــــ ا  ( ، ووفودًا من القر األمام

  .)  شقير هات سالاح وخذ أرواح
ـــــاعة مع     ــ ــ ـــف ســـ ـــ ــ ــ ثت نصــ طالبون وم اب والطالب  ـــــ ــ ــ الجماهير ؛ الشـــ

رات التدرب حتاجون إليها ؛  ، معس رون أنواع األسلحة التي  ان القر يذ وس
عض الوقت حتى أجتمع مع مهلوني  ونر  ، في عمان ) سيدنا( وأنا أعدهم أن 

  يف نرتب األمور .



  

-174-  

ميني ونهر األردن ، وأقلتني الطــــائرة إلى عمــــان   ــت على  حر الميــ  وال
ـــمالي ـــ ــين ، على شـ ــــ ة مع الملك حسـ ـــيرها معل بين  ، وفي حقيبتي االتفاق ــ ومصــ

  األرض والسماء .
اب األردنيين ، وفي مطار عمان   ــ ــ ــــ ــ ــ من  ، لقيت عددًا من الطالب والشــ

قولون : ، ) شرق األردن ( أبناء االحتجاج وهم    يواجهونني 
ومــة ا ين ح م و ــة التي عقــدت بين ألردن في لقــد جئنــا نحتج على االتفــاق

  القاهرة ..
اب  ل شيء إال غضب الش م .. أنا أقبل  قلت : وما هو سبب احتجاج

.  
اب رات الشــ مع إخواننا الفلســطينيين  ، قالوا : نحن نرد أن ندخل معســ

.  
رات مفتوحة لكم مع  ــ ــ ــــ ــ ًا .. إن أبواب المعسـ ــهًال ومرح ــ ـــــ قلت : أهًال وســ

م أبناء فلسطين .   إخوان
  ة قاصرة على أبناء فلسطين .قالوا : ولكن االتفاق  
ــطين ، قلت : أوالً    ذلك  ، أنتم من أبناء فلســـطين .. إن الكرك من فلسـ و

ــــرق  ــــ ــ ــ ـــ شـ ــم  ــمــو ــ ــــ ــــ ــ ــذيــن أســ ـــ ــ ــــلــ ؛ إن اإلنــجــلــيــز هــم ال ــ ــ ــــ ــد وجــرش والســــ ــ   ارـــ
  ..)1(األردن 

اب والطالب ولم    رات للش رنا معس ًا أرجو أن تقرأوا االتفاق ؛ لقد ذ وثان
ـــطينيين .. وأخيراً  ــ ــــ ــ ــ  .. أنتم طالب .. اذهبوا و اقرأوا رحلــة ابن جبير نقــل الفلسـ

                                                           
عون عاما )1(  . ، مصدر سابأر
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ـــــي حين جاء إلى الكرك ــطين ..  ، األندلســـ ــ وقال عنها أنها أطيب أرض في فلســــ
اب .. رات الش م في معس   اعقلوا واهدأوا .. وموعد مع

ـــفي التل   ــ ــيد وصـــ ــــ س الوزراء الســ أن هذه  ، وقال لنا ، قالوا : لقد زرنا رئ
الفلسطين رات خاصة    يين .. المعس

ــئتم   رات ســـتدخلون إليها معي إذا شـ م  ، قلت : حين نفتح المعســـ منع ول
قدر على ذلك . ان    السيد وصفي التل إذا 

اب ، وانتهينا من هذا الحوار   ــ ــ حون  )  األردنيون  ( وعاد الشــ صــــــ  ، وهم 
هتفون لمنظمة التحرر . وذهبت إلى الفندق ــطينيون و ــ ــ ــــ وٕالى غرفتي  ، لنا فلســــ

اها الت اب تتجاوب في فؤادإ حت دار .. وهتافات الش وأنا أدعو في  ، ي أص
ع . له على هذا المستو الرف م العري    نفسي : اللهم اجعل الح

ام في عمان   ـــعة أ ــــ ضـــ ــيت  ـــ ــــ س وزرائه ، وقضـ ــــين ورئ ــ  ، بين الملك حســــ
حث في وســائل التنفيذ ة تتأرجح بيننا ؛ وقال  ، ن وتوقيته ومراحله ؛ وشــعرة معاو

  الملك حسين في إحد الجلسات : لي
ة ؟؟ -  أبناء الضفة الشرق   وماذا نفعل 
  . )  سيدنا ( ماذا تعني ، قلت : ما هو المقصود 

اب . رات الش   قال : إنهم يردون أن يدخلوا في معس
إنهم إخوان السالح  ، إنهم إخوان الفلسطينيين ، قلت : نحن نرحب بذلك
  .. إخوان في الوطن ..

األردنيين .قال : ولكن    .. ال داعي أن تتصل المنظمة 
فرق  بين الفلسطيني واألردني .. هل هو  )  ا سيدنا ( قلت : من الذ 

  أنا .. ؟؟ !!
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اً (قال :  ــاً  ، مقط ـــــ ــــ ســــ ومة تدرس االتفاق ) عا ل حال .. الح  ، على 
ومات  ــــاء الح ــ ـــ ــ ــ حث جدول أعمال اجتماع رؤســ ــغولة اآلن ب ــــ ــــ وهي مشــــ

ـــعقد ق ــــ ة الذ سينـ ًا العر ــ ــ ـــ وال بد أنك ستحضره ..  ) 1966آذار 14(رـ
ــة أخر .. فال بد أنك تجتمع مع الوفد  ــ ــــ ــــ ــوع إلى فرصـ ــــ ــــ ــ فلنرجئ الموضـ
ـــث معهم في  حـــ ــك أن ت ــ نــ م ــــاهرة .. و ــاء وجوده في القــ ــ األردني أثنــ

  التفاصيل .
ان السفير المصر  ، فلم أعقب على هذا الحديث ، لزمت الصمت   فقد 

عد  أن  ، يومفي عمان يزورني يومًا  ـــــر  ــــ ــ ــ س عبد الناصـ ة الرئ وهو يبلغني رغ
ة ــفير  ، أجنح إلى الرو ـــــ ــــ ــ ان السـ ذلك  ـــين ؛ و ــ ــــ ــــ وال أقطع الحبل مع الملك حسـ

س العراقي المشــير عبد الســالم عارف  ة من الرئ العراقي ينقل إلي مثل هذه الرغ
اللهجة الجزائر … لمة واحدة يرددها   ة :أما الســفير الجزائر فلم تكن عنده إال 
ون لكم موضع قدم في األردن ..( قول لك يجب أن    .)  األخ بومدين 

ة   ـــور الملك ــئلتهم ، وخرجت من القصــ أســـ طاردوني  ـــحفيون  وأنا  ، والصــ
ـــعب  ــ ـــف الشــ ــمت ؛ وهم يثيرون آالمي قائلين : يجب أن تكاشــــ ــ ـــي في الصـــ أمضــــ

ة ة مصــــيرة لم تعد تتحمل الدبلوماســــ ــ قة .. هذه قضــ مام أنت مســــئول أ ، الحق
ة ؟؟ عرف متى تنفذ االتفاق   الشعب .. الشعب يرد أن 

من ينطو على جراحه ليوقف نزفه .. وعدت    وت ..  الس واعتصمت 
ارة بي شوارع القاهرة  اها .. واجتازت الس ة إ إلى القاهرة، وأنا أحمل معي االتفاق

ادينها م عاهد ، وم ني ؟ وأنا أســتعرض في ذهني مواقف الملك حســين معي .. 
مان م حلف اإل م ؟ . ، و م .. و   و
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ــئلة   ــ ـــ نت أعرف الجواب عن هذه األسـ ان  ، ولقد  م  ولكن الجواب المح
ارك وتعالى : اته.. في قوله ت م آ   في مح

  .)  إن الذين يشرتون بعهد ا وأمياهنم مثناً قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة(  

م    صدق هللا العظ
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صل..سعود .. عبد الناصر    ..ف
  من غير عنوان    

  
شـــائر والنذر تتصـــارعان على أشـــد ما  ، 1966أطل عام    وأطلت معه ال

  ون الصراع من غبر هوادة وال رحمة .
شــائر   قود حملة ال ة  ة الســعود صــل عاهل المملكة العر ان الملك ف  ، و

ام تنتظرهم على أحلى األماني وأسعد األ     األبواب . مني العرب والمسلمين 
ـــلمين    ـــ ــ قود حملة النذر يخوف العرب والمسـ ــــر  س عبد الناصـــــ ان الرئ و

ل جانب . ح بهم من    من الخطر الداهم 
اد في هذه الحملة   ـــل هو ال ــ ــــ ــــ صــ ان الملك ف فقد خرج من مؤتمر  ، و

ضـــاء في خرف  شـــد عقاله لينزل إلى  1965القمة في الدار الب اءته و شـــمر ع
جول .ساحة العالم اإلس صول فيها و   المي 

ــان ينتظر هــذا الحــافز منــذ زمن ، وقــد وجــد الحــافز إلى ذلــك   في  ، و
ضـــاء حين تواصـــى الملوك  حديث عابر في الجلســـة األخيرة في مؤتمر الدار الب

ة ل منهم طاقاته المعنو عبئ  ة ؛  ، والرؤســـاء أن  ة الفلســـطين ــرة القضـــ في نصـ
ــل في هذا الصــــدد أنه صــ طلب نصــــرة العالم اإلســــالمي وأعلن الملك ف ــ ما  ، ســ

حي ؛ وانفض  ســـعى لنصـــرة العالم المســـ س اللبناني شـــارل حلو أنه ســـ أعلن الرئ
ات العذاب . ، مؤتمر القمة   على هذه التمن
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ل خيراته ، ومضى الخرف   عده أقبل شتاء الحجاز  وتحرك الملك  ، و
ة يدعوها إلى اجتماع  ـــالم ــل يدق أبواب الدول اإلســــ صـــــ  ، إلى لقاء –مؤتمر  –ف

  ولتكن األسماء ما تكون ..
اف   ة أط ــالم ــــ ة واإلســـ ـــالمي( وحامت في اآلفاق الدول ــ ــ  ، ) المؤتمر اإلســ

اف  ، تحملها الراح من ســـماء إلى ســـماء .. وحســـب العادة فقد توافدت هذه األط
عيد ، أول ما توافدت ة ، من  ــــحافة الغر ــــ ــ ـــ ة  ، من الغرب .. من الصـ األمر

مولد خطة والبرط قاتها تؤذن  ارها وتعل ل مقاالتها وأخ ـــواء .. و ــ ــ ـــ ــ ة على الســ ان
ر الغري .. وأعلنوا أن ــ ــ ــــ ــ ــ ــك المعســـ ــــ ــــدة تجر الوطن العري إلى فلـ ـــديـــ    جــــ

ون هذا المولد . ) المؤتمر اإلسالمي(   س
ـــــل عن قــاعــدتــه المعروفــة   ــ ــ ــــ صـــ ــدأ التحرك من جــدة .. خرج الملــك ف    ،و

وت من ذهب( دأ يتكلم  ، ) السـ  ، عن الحاجة الماسـة إلى عقد مؤتمر إسـالميو
لمتهم( ـــلمين وتوحيد  ا  ) للنظر في شــــــئون المســـ ـــهب في الحديث عن مزا . وأســـ

رة اإلقالل من الكالم .. وتلك واحدة من  ، هذه الف اإليجاز بل  وهو المعروف 
ه !! ، فضائله   وال أتحدث عن معاي

ين ا   ــل و ـــ صـــ ادل الزارات بين الملك ف ـــينثم جاء ت ــــ ادال  ، لملك حسـ وت
ة ـــم ــ ة  ، الخطب على الموائد الرســـ ــ ــ ــرة القضــــ ــ ــــالمي لنصــــ عقد مؤتمر إســــ ــيد  ــ ــ تشــ

ص عثمان ة هي قم ــطين ــــ ــــ ة الفلسـ ــ ـــ ــــ ة .. والقضــ ـــطين ــ ــ ــ ام العرب  ، الفلســ عند ح
  وما تزال .. ، أجمعين
وأذني مســـلطة على إذاعة عمان وٕاذاعة  ، نت أســـتمع إلى هذه الخطب  

ـــألون : هل تم االتفاق في مؤتمر الدار وزمالئي في منظمة الت ، جدة ــ ــــ ــــ سـ حرر 
ضاء على عقد مؤتمر قمة إسالمي .   الب
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ل الذ    ـــيئًا من هذا على اإلطالق ..  ــ ـــــ قرر مؤتمر القمة شــــ قلت : لم 
حي العالمين اإلســـالمي والمســـ ضـــاء في صـــدد االســـتنصـــار   ، جر في الدار الب

ة ه لد الدول اإلســـالم صـــل مســـاع قوم األســـتاذ شـــارل  ، أن يبذل الملك ف وأن 
ة . ح ان والدول المس مثل هذا المسعى لد الفات س اللبناني    حلو الرئ

ـــوع انتهى إلى    ـــــ ــــ ل بيننا في المنظمة حول هذا الموضــ وجر نقاش طو
ـــيء ـــطين شـــ ة فلســـ ــ ــ ــالمي إلى جانب قضــ أن تعبئة العالم اإلســــ وٕاقامة  ، االتفاق 

ة اســـة الغر ســـير في فلك الســـ شـــيء آخر .. وأن على المنظمة  حلف إســـالمي 
  إلى أن ينجلي الموقف .. ، أن تلتزم الصمت في هذا الموضوع

ــين    صــــل وحســ ـــرحات الملكين ف دأ الرأ العام العري يتململ من تصـ و
ــوع ــم إليهما في ، حول هذا الموضـــ عد أن انضـــ ـــة  ـــترا( وخاصــ ســ س  ) األور الرئ

ة ـــــي الحبيب بورقي ـــ ــ ــ ــــرحاته  وهو الذ أثار ثائرة ، التونســ ــــ ــ ــ ة بتصــ األمة العر
ـــرائيل . وتحول التململ العري إلى تجهم عد أن  ، المعروفة عن الصـــــلح مع إســ

ة ــم إلى قافلة المؤتمر اإلســـالمي شـــلة إيران ؛ وٕايران الرســـم على غير ما  ، انضـ
قة مع إسرائيل . ، يرد الشعب اإليراني   لها عالقات وث

ة يخطب فيها و  ) 1966فبراير  22(وأقبل عيد الوحدة    ة قوم هي مناســـــ
س عبد الناصر في القاهرة ة في دمش .. وتتساءل  ، الرئ وتعطل الدوائر الرسم

ان االنفصال انت القاهرة ودمش ت ة في ذلك اليوم : إذا  فلم ال  ، األمة العر
اٍك !! اء أم ت   تقوم الوحدة بينهما ؟؟ .. أ

ة وا ، وشهدت االحتفال   ة التي تتوافد على القاهرة مع الوفود الرسم لشعب
ة ة القوم ــ ــ ـــــ ــر قاعة االحتفال ، في مثل هذه المناســــ ــ ــ ــــ س عبد الناصـــ  ، ودخل الرئ

ان متجهمًا على غير عادته .. واســتشــعرت في مالمح وجهه وأنا قرب منه  ، و
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ة  بجديد  فاجئ األمة العر س عبد الناصــر ســ ة .. أن الرئ ســ على المنصــة الرئ
.  

الً  ، قعتهووقع الذ تو    ًا طو س العري خطا ه  ، وألقى الرئ ـــل ف ــ صـــ لم 
م ورحمة هللا ( ، إلى الخاتمة ــالم عل ــ ــ ــــاعتين ، )  والسـ ــ حمل  ، حتى تجاوز السـ

االســم شــاه  ر  ة وعلى الحلف اإلســالمي .. وهو يذ ة العر خاللهما على الرجع
صل ، إيران ة ، والملك ف   والملك حسين . ، وأبو رقي

انت هذه    عد ميثاق التضامن  ، عد مؤتمرات القمة الثالثة ، أول مرةو و
أنه ، العري س العري  ـــــفه الرئ ــاء الذ وصــ ــ ضـــ عد اجتماع الدار الب أنجح  ( و

اته س عبد الناصـــر إلى الزمالء )  اجتماع شـــهده في ح من  ، يتعرض فيها الرئ
  الملوك والرؤساء .

ـــر حملته بإيران   س عبد الناصــــ دأ الرئ ع و  ، و ـــار جم ـــ صـ ه إ ـــدت إل انشــــ
أن علن  اســـتمرار تمثل  ( رجال الســـلك الدبلوماســـي العري واألجنبي وهو  إيران 

فضل  اسم اإلسالم .. واعترفت بإسرائيل .. و الدين . وتضليلها  خطر االتجار 
حت  ــ ة فرعًا لها في طهران . وأصــ الة اليهود ــاه إيران الرجعي فتحت الو م شــ ح

س وزراء إيران في إيران قاعدة إســرائي ة . وأن بن غورون عقد محادثات مع رئ ل
    .) مطار طهران .. وأن ..

ة الرفاق ..    ق عد ذلك إلى الحديث عن  ــــر  ــ ــ ــــ س عبد الناصــ وانتقل الرئ
قول ًا وهو  ـــوته عال قه المغري محمد  ( فرفع صــــــ ــد ـــ ــــل أوفد صــــ صـــــ إن الملك ف

تهدف إنشاء حلف إسالمي الكتاني في مهمة سرة إلى دول المغرب .. مهمة تس
ة اعترفت أن  ــــحف األمر ة في المنطقة .. الصـ ــد للثورات التقدم ــ مقدس يتصـ
يل الحلف اإلسالمي ..  مهمة تش ام  صل وشاه إيران الق لفت الملك ف واشنطن 
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ـار بين جبهـة الملوك والجبهـة المتحررة ـــــرائيـل إذا دعيـت لالخت ـــ ــ ــ فإنهـا  ، وأن إســ
التأكيد جبهة الم    .)  لوك ..ستختار 

ـــات    ـــ ــ ــ ــــــاصــ ــــ القصــ مد يده إلى ملف مملوء  ـــر  ــــ ــــ س عبد الناصـ ان الرئ و
ة ة ، الصــحف ة واالفرنســ ة والبرطان شــير إليها وهي تتحدث عن دور  ، األمر

ة . اسة الغر ون في خدمة الس صل في إقامة حلف إسالمي    الملك ف
م عامر النائب األ   ــير عبد الح ــ ــ نت أجلس إلى جوار المشــــ س و ول لرئ

ة  ــــحف العالم ع الصـ فء يتا س جهاز  ون للرئ الجمهورة فقلت له : البد أن 
الرس ال يلقي الكالم  ، أمال .. هي المسألة لعب ( مثل هذه السرعة .. فقال :

  .. )  على عواهنه وفي الهواء
ــر حــديثــه   ــ ــــ ــ ــ س عبــد النــاصــ ع الرئ علم أم مئــة مليون عري ، وتــا  ، وهو 

هومعهم ماليين  ـــتمعون إل ــ سـ ــلمين  ـــ ــاخرة ، المسـ ــ ـــاراته الهادرة الســ لتقطون إشـــ  ، و
غداد .. وجدوا له اسم عري( فقال : سوه عقال  ، الحلف الماضي سموه حلف  ل

ــان  ــوه عمة علشــ ســ ا .. الحلف الجديد ل ة علشــــان يخبي بينهم إنجلترا وأمر ا وع
اسم ا ، سموه الحلف اإلسالمي وا على المسلمين  ضح   ..)لدينعلشان 

ــــة   ة في ذلك اليوم من الكماشــ ــــي أبو رقي س التونســ فلت الرئ فراح  ، ولم 
قول س عبد الناصــــر  ان جه ( الرئ ة اللي  حرك بورقي ــتطاع االســــتعمار إنه  اســ

ة فلســـطين ، في مؤتمر القمة العري األول عث  ، وتبنى قضـــ وقال إنه مســـتعد ي
قف على حدود فلســـــطين .. جاء  ـــان  ش تونس علشــ ــــنة اللي فاتت وناد ج السـ

ـــطين ة فلســ ــ ة قضـــ ن إال عميل  ، بتصـــــف ــرائيل .. ولم  التفاوض مع إســـ وناد 
ة بيدافع عن اإلسالم .. هو اللي لغى إجازة  ، فعلي لالستعمار من إمتى أبو رقي

لها وخالها يوم واحد ..    .) العيد 
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ــاره   ــــ ـــالمي وأنصـــ ــ ــ ـــر : يهاجم الحلف اإلســ ــــ س عبد الناصــ ـــى الرئ ــــ  ، ومضــ
ة وصــــحافتهامق ــًا أقوال الدوائر الغر ســ ــال؛  ، ت ة إلى النضــ ًا الجماهير العر داع

قول لمة صــارمة حازمة وهو  ه  ة الحلف ( وختم خطا وســتســق الشــعوب العر
غداد ما أسقطت حلف    . ) اإلسالمي المزعوم 

ـــر إلى مقعده   ــ ــ ــ س عبد الناصـــ ـــدة ، وعاد الرئ ــ ــــ ــ تهتف  ، والجماهير الحاشـ
سقو األحالف . ، ي وتزدوترغ ، وتصف ة و ة العر اة القوم ح   وتناد 

السؤال    ادرني  س عبد الناصر وهو ي ان االجتماع لنودع الرئ وغادرنا م
ضـــاء .. هل اتفقنا على  ا أخ أحمد.. أنت حضـــرت مؤتمر القمة في الدار الب  :

صل ؟ . ما يدعي ف   الدعوة لمؤتمر إسالمي 
ـــد ( قلت :   ــ صــــ ل الذ جر أبدًا .. لم  ـــأن ..  ــــ وفي  ، ر قرار بهذا الشــ

ة  ، حديث عارض صل المسلمين أثناء الحج لنصرة القض ستنهض الملك ف أن 
ة ــطين ان لمؤازرة  ، الفلســ الفات س اللبناني األســــتاذ شــــارل حلو  وأن يتصــــل الرئ

ة ة الفلسطين   .)  القض
س ادة الرئ ا ســ ما هو دور و  ، وتدخل أحد الصــحفيين العراقيين وقال : 

س مقهقهًا : الملك حسين  الملك حسين في موضوع الحلف إال سالمي فقال الرئ
ــــاه.. وال  عدين .. مش حننســــ ل حال يجي دوره  ـــة األخ أحمد .. على  ــــ ده حصـ

  الشقير حينساه .
ه مو س عبد الناصر  سألني: أنتم  ، وغادر الرئ ادات  والسيد أنور الس

ه في الحل م إ   ف اإلسالمي ؟؟ .في المنظمة رأ
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ـــقير .. ــ ـــــل عقدة الشـــــ صـــــ ــــي عقدة  ، قلت : في نفس الملك ف ـــ وفي نفســـ
صــــل ـــمها عقدة ف س  ، إسـ از .. وخطاب الرئ االنح ــى إذا تكلمنا إن نتهم  ونخشــ

ل خطاب .        غني عن 
ـــب المنظمــــة   تـ ــان إلى م ــ ــادرت الم ــال اإلذاعــــة ينتظرونني  ، وغــ ورجــ

ــوع .. قل ا في الموضـــ ـــجلوا لي تعقي ســ ين الملك  ( ت لهمل أنتم تعرفون ما بيني و
ـــل  ــ ـــ ــ ــ صـــ ــــر  )1(ف ــ ــ ــــ وا األمر بين عبد الناصــ ... ال نرد أن نؤذ المنظمة .. اتر

صل ر في مصير مؤتمر القمة ، .. قلت هذا )  وف وفي مصير  ، وقد بدأت أف
ـة الموحـدة ـادة العر ــــات التي انبثقـت عنهـا : الق ــ ــ ــــ ــســـ ــ ــ ــ ــــ منظمـة التحرر  ، المؤســ

ـــها ــــ ــ ــ شـ ًال وال وأخير  ، وج ــ ــ ــــ ــ نت ال أؤمن بهذه ال شــ ل الروافد .. وٕان  ًا هيئة تمو
  موضوعًا . 

رت في هذا   ـــر يخط لمنهج ثور  ، ف ـــــ ــــ س عبد الناصــ وقدرت أن الرئ
ر لي الوفـد  ، عيــد عن مؤتمرات القمــة ، جـديـد وتـأكـد لـد هـذا الحــدس حين ذ

األمس : س عبد الناصــــر  ة إن الرج( الصــــحفي العراقي ما قال له الرئ ة العر ع
ة  ت على أ تحرك للرجع اســتفادت نتيجة لمؤتمرات القمة من المهادنة ولن نســ

ة   . ) العر
س عبد الناصـر على المؤتمر    ولكن هذا الهجوم الضـار الذ شـنه الرئ

قد عاد بذاكرتي من الستينات إلى الخمسينات .. وتدافعت األحداث  ، اإلسالمي
ما تتدافع الصور ا م في مخيلتي  نت في صم ة على شاشة السينما .. و لمتعاق

  هذه األحداث حينًا وعلى هامشها حينًا آخر .

                                                           
مة )1(  . ، مصدر سابمن القمة إلى الهز
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رات   ـــتعرض الذ ــ ــــ دأت أسـ ــها  ، و ــ ــــ عضــ ـــها اختزنته في ذاكرتي و ــــ ــ عضـ
س عبد  ــب أمامي الرئ ــ ــــ رات انتصـ ــرح تلك الذ ــ ــــ اختزنته في أوراقي .. وعلى مسـ

ـــر ـــــ ــــعود ، الناصـ ــــ ـــــل(واألمير  ، والملك سـ صــــ العاهل العري عبد  ولدا ) الملك ف
انت لي معهم صـــالت ومواقف .. حول الموضـــوع المثير  العزز آل ســـعود .. و

ـــماء عديدة ــــ ــالمي( الذ اتخذ أســـ ــ ــ ـــالمي ) الحلف اإلســــ ــ التعاون  ، المؤتمر اإلســـــ
ــالمي ــ ــ ــ ـــيء  ، اإلســــ ــ ــ ــ س فيها شـــ ـــماء التي أثبت الزمن أنه ل ــ ــــ وغير ذلك من األســـ

  إسالمي .
ا   ــ ــ ـــــ راتي في هذا الســـ ـــر في ومن أوائل ذ ـــ ــ ــ س عبد الناصــ ق زارتي للرئ

ـــــينات الجزرة في أوائل الخمسـ ــرا الثورة  رة مطولة عن  ، ســــ ه مذ يوم حملت إل
ة .. ودخلت معه في نقاش مترامي األطراف ا العر تعرفت خالله على  ، القضــا

ه في الشــــئون العامة  ــئون العالم اإلســــالمي  –خارج حدود مصــــر  –رأ انت شــ و
  )1(في المقدمة .

هث   تا عد ذلك  ــفة الثورة ( م جاء  ــ ــــ المه عن  )  فلســ ًال عند  فوقفت طو
طرح الســـؤال الكبير : ًا  ( العالم اإلســـالمي وهو  ن أن نتجاهل عالمًا إســـالم م أ

ــب ــ ــ ــــ ة فحســــ اه روا ال تقر بها العقيدة الدين ــــدها حقائ  ، تجمعنا وٕا ــــ ــ ــ وٕانما تشــ
  . )  التارخ

س عبد الناصـــر قد راح ي   ــؤاله الذ طرحه بل إن الرئ جيب نفســـه عن سـ
ون موســم الحج ، على نفســه ة ضــخمة .. بوصــفه  ( حين يدعو أن  اســ قوة ســ

ة ورجال الرأ فيها ـــالم ل قادة الدول اإلســـــ ه  ًا دورًا يجتمع ف ــ ــ اســــ ـــــ  ، مؤتمرًا ســـ

                                                           
ة ،حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء  ،انظر )1( ة والدول اة العر عون عامًا في الح  . أر
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تابها ابها ، وملوك الصــــناعة فيها ، وعلماؤها و ــ ضــــعوا في هذا  ، وتجارها وشــ ل
اسة بالدهم وتعاونها معًا ..البرلمان اإلسال     .)مي العالمي خطوطًا عرضة لس

نا نحن العاملين في    ــمًا لجراح فلســـطين ؛ فقد  ورأيت في هذا الكالم بلسـ
ــــتنجده  ــ ــــالمي نســـ ــوب العالم اإلســـــ ــ ــارنا صـــــ ــ ــ صـــ ــطيني نمد أ ــ الحقل الوطني الفلســـــ

ة ( لتنشـــئ ، ونرســـل الوفود تلو الوفود ، ونســـتصـــرخه ة العالم  تواجهل ) اإلســـالم
ة( ة العالم ار المقدسة . ) الصهيون ة على الد   في غزوتها العدوان

ان العالم    ــر في إحد لقاءاتي الكثيرة : إذا  ــ ــ ــ ـــــ س عبد الناصـ وقلت للرئ
ــالمي هو الدائرة الثالثة لمصـــر ة ، اإلسـ ة والدوائر اإلفرق ما  ، عد الدائرة العر

ــــطين نر  ( عبرت في ــــفة الثورة) فنحن أهل فلســـ ـــالمي هوفلســـ  (  أن العالم اإلســــ
ة  ، )  الدائرة األولى ـــــر والمملكة العر ــــ ــ ــ ك في توطيد العالقات بين مصـ فما رأ

ة ع إقامة ، السعود   الذ نتحدث عنه . ) البرلمان اإلسالمي ( حتى نستط
س عبد الناصــــر   ـــافرت  ، وقال الرئ عثة المصــــرة التي سـ نت في ال لقد 

ة ـــــعود ــ ــ ة الســـــ م العزاء في وفاة الملك عبد العزز .. وفي  إلى المملكة العر لتقد
ـــالمي ..  ــــ ــ ملكها العالم اإلســـ رمة تفتح عقلي على الطاقات الهائلة التي  ة الم م

مة الحج الفوائد العظمى الكامنة في ح ـــعود  ــــ ــــ ــ ر أني تحدثت إلى الملك سـ  ، وأذ
  ورأيت عنده استعدادًا لتفهم هذه المعاني .

ادة ا   ـــــ ــ ــ ــــ ا سـ س أن نعمل على توطيد العالقات بين قلت : أال تر  لرئ
ة . قًا لهذه الغا ة تحق ة السعود   مصر والمملكة العر

ـــعى  ، قال : نحن بدأنا من جانبنا   ــــ ــ ــ ســـ ان أحد من األخوة العرب  وٕاذا 
  معنا فنحن موافقون.
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ه حافزًا جديدًا يدعو إلى العمل فإن    ــتمعت إلى هذا الكالم فوجدت ف ـــ ــ ــ اسـ
ة  ة العالم ـــهيون ــ ع أرجاء العالمالصـــ ل طاقاتها في جم ـــد  ــ ــــد  ، تحشـــ ــ فلم ال نحشــ

ة دفاعًا عن قضيتنا المقدسة .   طاقات العالم اإلسالمي في هذه المعر
العمل   دأت  ســًا لوفد  ، و ة ورئ نت يومئذ أمينًا مســاعدًا للجامعة العر و

ر القوتلي في  ـــــ ــ ـــور شــ ــ س الســــ ــورا في األمم المتحدة .. فتحدثت إلى الرئ ــ ســـــ
ة ، مراأل ة الســـعود قة برجال المملكة العر ان على صـــلة وث فوجدت عنده  ، و

املة ة  الراض ، استجا   عن طر الرسل والرسائل ..  ، وأخذ يتصل 
ــا   ــاملين في الحقـــل الوطني الـــذين وثقوا  ، وأنـ ــرات العـ ـــ ــ ــ ــ واحـــد من عشـــ

ة ــــعود ة الســــ المملكة العر ــالتهم  ــ ــ ــة للتحدث إلى المل ، صــ ــ ل فرصــــ ك اغتنمت 
ــــعود ــأن ، ســــ ــــ ـــل بهذا الشــ ــــ صـ الثاني  ، وٕالى ولي عهده األمير ف انت ترطني  و

من !! ، صداقة وطيدة   انت نهايتها حين ابتدأت ثورة ال
ة   ل جانب .. الجهود المصــرة الســورة الفلســطين  ، وأفلحت الجهود من 

قاً  ــعود  ، تحق ـــر والملك ســــ س عبد الناصـــ ة ؛ وتم االتفاق بين الرئ على لهذه الغا
ــه الخير لكــافــة األقطــار  ـــــالمي لمــا ف ــــ ــــ ــــد طــاقــات العــالم اإلسـ ــــ ــ ــ التعــاون في حشــــ

ة ــالم ــئت ، اإلســ ــالمي( وفي إطار هذا االتفاق أنشــ  ) األمانة العامة للمؤتمر اإلســ
  والسيد أنور السادات أمينًا عامًا لها .. ، واختيرت القاهرة مقرًا لها

ــ   تبي في الجــامعــة العر ــابي إلى م نــت أعرج على  ، ةوفي ذهــابي وٕا
ًا من منزلي في القاهرة ، مقر األمانة العامة للمؤتمر اإلسالمي وأجد عددًا  ، قر

حاث ــــرة وهي تعد الخط والدراســـــات واأل ــــر  ، وافرًا من الكفاءات المصـ للحاضـ
ح معبدًا ..  والمســتقبل ؛ وانشــرح صــدر أن طرقنا إلى العالم اإلســالمي قد أصــ

شائر الخير لفلس حت قاب قوسين أو أدنى .وأن    طين قد أص
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ة ، وتشـــــاء األقدار   ــب  ، أو ظروف خليج العق ما ســـ ــرحتها ف  ، )1(وقد شـــ
حت أكثر اتصاًال  هذا أص سًا للوفد السعود في األمم المتحدة ؛ و ح رئ أن أص

صــل أدعوهما على الدوام ة ، الملك ســعود واألمير ف ل مناســ إلى توثي  ، في 
القاهر  س عبد الناصر في زاراتي للقاهرة على  ، ةالصالت  نت أناشد الرئ ما 

ة ــعود ــ ــ ــ ـــ ــ ة السـ ة التي تملكها المملكة العر ة والماد الثورة الروح وما  ، االنتفاع 
ا ا وأفرق ــ ــاجد في آســ ات والمســ ـــف ـــتشـ ع أن تفعله في بناء المدارس والمسـ  ، تســــتط

عود خيره على المسلمين   لسطين ..وعلى ف ، وعلى العرب ، مما 
ح مقر المؤتمر اإلســالمي في    ولكن هذه األموال بدأت تتضــاءل . وأصــ

دأ الملك سعود ينسل من الساحة الضمور . و أخذ  س  ، القاهرة  مثلما أخذ الرئ
ـــحب من الميدان ــ ــر ينســـ ــــ فعل الجند  ، انتظام وانتظام ، عبد الناصــ ما  تمامًا 

  في الميدان .
ابوقد حاولت جهد من جانبي أن    ـــــ ـــــ ــ ما فعل غير من  ، أزل الســ

عًا  ، العاملين في الحقل الوطني .. ولكن القو التي تواجهنا انت أقو منا جم
س عبد الناصر   مجتمعين . ، ومن الملك سعود ، .. ولعلها أقو من الرئ

الم موجز   ـــاب ، وفي  ـــهــ ــــ ــــ ــ ــه من غير إسـ ــ ن فهمـ ــــان الخطر  ، م ـ
س عبد الناصـــر ن شـــد الرئ ر الشـــرقياإلســـرائيلي  ان الخوف  ، حو المعســـ ما 

ة ة الدول ـــيوع ــــ ــــ ــ ة  ، من الشـ ات المتحدة على المملكة العر ل ثقل الوال يرمي 
ــــل ــــ صـ ــعود وال ولي عهده األمير ف ـــ ــ ن الملك ســ ة .. ولم  ــعود ــ ــ ــ من طراز  ، السـ

ات المتحدة .. ال .. ال . قولون للوال   الرجال الذين 

                                                           
عون ع )1(  . ، مصدر ساباماأر
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حين ذهب الملك ســـــعود إلى  ، والراض وازداد الموقف توترًا بين القاهرة  
ــهيرة للجنرال ايزنهاور في عام  ــنطن في زارته الشـــ ــ ن األمر  1957واشـ .. ولم 

ــس( حتاج إلى ــ ــ ــ ـــ ــ س ايزنهاور  ، على ما دار بين الرجلين ) التجسـ فقد ألح الرئ
سـعى لتأليب الشـعور اإلسـالمي ضـد ، طرقته المألوفة  ( على الملك سـعود أن 

ة الد ةالشـيوع ن أمامه إال  ، .. والملك سـعود )  ول طرقته المعروفة لم  ذلك 
ة  ـــهيون ــ ة أخطر عليهم من الصـ ــــيوع قول نعم .. فإن ملوك العرب يرون الشــ أن 

ذا تجرعوا هذه   !! )  العقيدة ( ... أو ه
وك حول    دأت أجهزة اإلعالم في القاهرة تغمز الملك ســعود وتثير الشــ و

ــبر على القتالزارته لجنرال ايزنها صـ ــبر له  ، ور .. والملك ســـعود  ولكنه ال صـ
  على القيل والقال.. 

نت في مجلس الملك سعود   ر أني  عد عودتي من األمم المتحدة  ، وأذ
  فوجه إلي الكالم قائًال : 1958في أوائل عام 

ك في القاهرة يهاجمونني .. لقد أرسلت  -  ا شيخ أحمد .. أصحا
ـــة محادثاتي م ــ ــ ل ما فيها إليهم خالصـــــ ع الجنرال ايزنهاور .. و

ــــــلمين ــــر  ، خير للعرب وللمسـ س عبد الناصـــ فلماذا يهاجمنا الرئ
يروت .   في صحفه في القاهرة و

عودوا  قع بينهم اختالف ولكن البد أن  ل العمر .. األخوة  ا طو قلت : 
  إلى الصفاء ..

اســـين ــيخ يوســـف  ــ ، وطلب الملك ســـعود إلى الشـ ملف المراسـ أتي  الت بينه أن 
ين الجنرال ايزنهاور ة آلخر رســـالة جاءته من البيت  ، و قرأ الترجمة العر وأخذ 

ض .. قال :   األب
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ــلمتها من الجنرال ايزنهاور بنفســـه .. وهذا هو  -        هذه هي آخر رســـالة تسـ
ـــه .. أنت خذها إلى  ــ ــ س ايزنهاور بنفســ ع الرئ توق اللغة   اإلنجليزة و ــل  ــ ــ ــ األصـ

ــرًا لعبد وا ، القاهرة ــــمر شــــ ــــر حتى يتأكد أننا ال نضــ س عبد الناصــ قرأها على الرئ
  الناصر وال أل عري وأل مسلم .

ــتلمت الرســــالة   ان .. اســ ذا  وأقلتني أول طائرة إلى القاهرة ألحاول  ، وه
ل اعتماد على هللا ـــدع بين القاهرة والراض .. و ــ ــــ ـــالة  ، رأب الصــــ ــــ ــــ وعلى رســ

س ايزنهاور !!   الرئ
ــانــت هــذ   ــه الملــك إلى الجنرال و عــث  تــاب  ــًا على  ــــالــة جوا ــــ ــــ ــ ه الرســ

ــرائيل  ــ ـــبب إســ ســـ ــرق األوســــــ  ـــائد في منطقة الشــــ ه التوتر الســـ ــــرح ف شــ ايزنهاور 
ان من  ، واعتداءاتها ـــــد فيها أن ال تتخذ منظمة حلف األطلنطي التي  ــ ــ ــ ناشــــ و

ارس في أواســ  شــأن النزاع العري  1958المزمع انعقادها في  أ قرار ضــار 
س ايزنهاور ان مجمل جواب الرئ ــرائيلي .. و ة  ( أن ، اإلســــ ـــيوع ــــاطات الشـــ نشــ

ــعوب منظمــة  ــ ـــ ــ ــ ــة .. وأن شـــ ــة مــداوالت دول حــث في إطــار أ ــة ال بــد أن ت الــدول
ــبب التوتر في  ــــ سـ ة  ة الدول ـــيوع األطلنطي تدرك تمامًا الفرص المتاحة أمام الشــــ

ة إلى المضـــاعفات الناشـــئة ع ــ النسـ ن النزاع القائم بين الشـــرق األوســـ وخاصـــة 
ما وصفتها جاللتكم .. ة وٕاسرائيل    )  الدول العر

س عبد    تب الرئ م ـــــل  ـــــ ــ رت في اليوم التالي إلى جهاز التلفون أتصـــ و
  الناصر أطلب موعدًا عاجًال ألمر عاجل .

ة أسبوعين    ، وأنا أتوسل وأناشد .. ولكن ال سبيل إلى ذلك ، ومضت قرا
تب ال ان الجواب من م ادة و ـــــ ــ ــ ــــ عد .. سـ حدد الموعد  س لم  س : وهللا الرئ رئ

ة لتطلعهم  ـــل بوزارة الخارج ن تتصـــ ثيرة . مم ثير في مواعيد  ــغول  س مشــــ الرئ
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التلفون  ك  ــــل ف قى نتصــ ــوع .. إذا تحدد موعد ن عندنا رقم تلفون  ، على الموضــــ
  !! )  المنزل ..
ـــر ال يرـــد مقـــابلتي .. والر    ـــــ ــــ س عبـــد النـــاصــ ـــت أن الرئ س عبـــد وأدر ئ

ول ، وخشن جدًا حينما يرد ، الناصر لطيف جدًا حينما يرد البروتو الي   ، وال ي
ة من غير تحف وال تردد .. وهو ير أن  وهو مستعد أن يهتك عرض الدبلوماس

ة ..    ذلك أسلوب من األساليب الدبلوماس
رامتي ومهمتي في الميزان..    ــت أن  ـــديد .. وأحســــســ ووقعت في حرج شـ

ان لي أن أعرض نفسي لهذا الهوان .. ولوال ة فلسطين ما    قض
التلفون  ، وزاد من ألمي أن الصحافيين المصرين   عتي  فوا عن متا لم 
  -سائلين :
س -   ادة الرئ هل ســـلمته الرســـالة الخاصـــة التي تحملها  –(هل قابلت ســـ

نت أكظم ألمي فال  ــبني .. و ـــتغضــ سـ ـــهم يرد أن  عضـ ان  ــعود) و من الملك ســ
س ببنت شفة .. خاصة وأنا أعلم أن تلفون منزلي واحدًا من عشرات التلفونات  أن

ة اح الخير إلى الحمد على السالمة ..( من ، الخاضعة للرقا    .)ص
ـــالة    ــت .. وعزمت أن أعود إلى الراض وأن تعود الرســـ ــ ئســ ـــجرت و وضـــ

اً  اذ فًا  ـــيلهمني عذرًا لط ــــ ــ ــ ارك وتعالى ســـ ه بين يد معي .. وال بد أن هللا ت  الق
ــــــعود ــ ــ ــــر.. والملك  ، الملك سـ ــــ ــ س عبد الناصـ ين الرئ دون أن تزداد الفجوة بينه و

صل ، سعود ن استرضاؤه ، خالفًا لألمير ف شاشة مصطنعة . ، م   حتى ب
ة ، وحزمت حقائبي   ــــعود ــــ ــ ـــ انًا في الخطو السـ وأخذت  ، وحجزت لي م

ـــاعة ا ــب السـ لتي أقحمت نفســــي في هذا طرقي إلى مطار القاهرة الدولي وأنا أســ
عد أن ضاقت واستكملت حلقاتها ..   الموضوع ؛ ولكنها فرجت .. 
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ــا المطار    ــــ ان ضـ ــــالة االنتظار حتى  ـــل إلى صـــ ذلك أني لم أكد أصــــ
ـــمي اسـ روفونات التلفون تلعلع  حثون عني .. وم ــقير ( وأعوانه ي ــتاذ الشــ  ، األســ

رًا .. ضا المطار .. وش    .) يتصل 
س وجاءني ضــا   تب الرئ قول : الســيد ســامي شــرف مدير م  المطار 

التلفون .. اآلن وحاًال ..   يردك أن تكلمه 
  -وقال السيد سامي شرف وأنا أكلمه على التلفون :  

ادتك -  س غدًا الساعة  ، لقد تحدد موعد س ادة الرئ  12لمقابلة س
  ظهرًا..

ـــانـــًا في  الطـــائرة قلـــت : أنـــا في طرقي إلى الرـــاض .. وقـــد حجزت م
ة .   السعود

  قال : أرجوك أن تلغي سفرك ..
سفر    ماذا أفعل اآلن ؟؟ –قلت : لقد أبرقت إلى الملك سعود 

ما تشاء .. الموقف حساس و .. و ..   قال : اعتذر 
اها ..   وعدت إلى بيتي وعادت معي الرسالة إ

س في منزلـــه في  نـــت مع الرئ وفي اليوم التـــالي وفي الموعـــد المحـــدد 
ر منش   ة ال

الحديث ..  ادرني    وهو ي
الملك  -   انت عالقتنا  ـــافر إلى الراض .. مهما  ــــ ــ ــ نت عاوز تســـ إزا 

نت مشغول أو في األسبوع  ، سعود س أنا  انتك في القاهرة ..  إنت عارف م
ه لآلخر ، الماضي   هو في بيته في القاهرة .. ، وأنا قلت األخ الشقير نسي
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ــــر   س عبد الناصــــ ليزل  ، وما هو أكثر منه حالوة ، هذا الكالم قال الرئ
س عبد  اجات أحدث الرئ عد المقدمات والدي ـــــرعت  ــ ــ ــــ ـــي .. وشـ ــ ــ ــ ــــ المرارة في نفسـ
ـــعود  ـــ ة ومع الملك سـ ـــعود ة الســــ ــرورة التفاهم مع المملكة العر ــ ــــر عن ضـــ ــ الناصـ

ــــذات ـــل ، ــــال ــهـ ــ ــــ ــ ــ ســ ـــاده ( وأنــــه  ـ ــــة )  ق ـــالكلمــــة الطي ـــن أن ، ـ ـــ ــ ــ حســــ ـــه     وأنـ
ــة وأنــه .. ، ايزنهــاور من الجنرال )نخطفــه ( ـــــة األمر ــــ ـــــ ــاســ ـــــ ــ ــ ــــ   ومن براثن السـ

  وأنه ..
س عبد الناصـــر بإمعان    وأخرجت من حقيبتي رســـالة ايزنهاور فقرأها الرئ
  وقال ..
قرأها  -   ــالة عند يومين ثالثة .. أنا أحب أن  ــ ـــــ ــ ــ قى الرسـ عندك مانع ت

م عامر .   المشير عبد الح
  قلت : ال مانع .. -

ل حال ة  ، قال : على  ـــع المملكة العر ــــ ــــالة تضــ ــ أنا أر أن هذه الرســـ
ة على مفترق الطرق  ــعود ـــ ــــعود في فلك  ، الســــ ــــ ــــير الملك سـ ــ ــ سـ فأما أن 

ة ـــة األمر ــ اســ ــ ـــ ظل في الحظيرة  ، الســ وحينئذ ال تعاون بيننا، وأما أن 
قى التعاون بيننا . ة و   العر

ـــا   مــ ـــاون بين قى التعــ ــت : أنـــــا أرجو أن ي ــ ر  ، قلـ ــا أذ ــ زداد .. أنـ    مو
ــالمي ، ) الدائرة الثالثة( ــ ـــفة الثورة ، العالم اإلســـ ــ ك فلســ تا  ، ما عبرت عنه في 

ك التارخ .. طال   وس
المستقبل   ة ، قال : األمر مرهون   ، وأما عداوة ، فأما صداقة مع السعود

األولى .   وأنا أرحب 
ة   اتك .. ، قلت : هذه خاتمة طي اتك وتمن   وسأنقل إلى الملك سعود تح
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  قال : ال مانع .. ونسأل هللا التوفي .   
س عبد الناصــر ، وانتهى االجتماع   ًا عنده  ، وخرجت من منزل الرئ تار

ـــــالة الجنرال ايزنهاور وغراف  ، رســ الزن ـــورها  صــــ ـــــ س ســ تب الرئ وأنا أعلم أن م
ــرة ــ ــــ ــــ ــمها إلى ملف الوثائ السـ ــــ ــ ــ ولم أر حرجًا في ذلك .. فقد عادت إلي  ، لضـــ

عد ثالثة مة  ام واحتفظت بها هذه الســــنين ســــل ة عنها  ، أ وغراف وهذه صــــورة زن
قرأها المواطن العري .   *ل

س عبد الناصــــر والملك ســــعود لم تفلح   وانتابتها  ، ولكن مهمتي بين الرئ
ة ة وعر   فازدادت سوءًا على سوء .. ، مضاعفات دول

ــــاعفات   ــ ـــل من أهم المضـ صــــ ـــعود وف ن ســــ ان النزاع بين األخو وهو  ، و
راتي إال  ، خالف على السلطة يؤلف فصًال بذاته انًا في مذ وال أحسب أن له م

  قدر ..
ـــراع   ــــم رجال المملكة إلى  ، وأعني بهذا القدر عالقتي بهذا الصــــ فقد انقســـ

الليل إلى  ــعود نهارًا ولكنه يتســـلل  د الملك سـ ــراع .. هذا يؤ فرقين حول هذا الصـ
ار  ه األخ صل لينقل إل   . قصر األمير ف

ـــل    ـــــ صــ ــعود وف ــــ ــ ل من ســ ان  مثل الدور على الوجه اآلخر .. و وذاك 
ة على السواء !! ة واألمر الجهات العر   ستعين على اآلخر 

ــًا من رجاله إلى    ـــوًال خاصـــ عث إلي رســ ان ي ـــعود  ومن ذلك أن الملك ســ
ــــل ..  ــ ــ ــ صــــ ه األمير ف ين أخ حمل إلي بردًا منتظمًا عن الخالف بينه و القاهرة 

ه وقد طلب ف راتي واحدًا من هذه الرسائل   ) عد قراءة الكتاب مزقوه( اخترت لمذ
اه س عبد الناصر .. ) للجماعة( وأن أشرح نوا الجماعة الرئ عني    وهو 
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س عبد الناصــــر    الرئ ــل  ة الملك ســــعود فلم أتصــ ولكني لم أســــتجب لرغ
اتي لها ــت ح ــ ــ رســـــ ة التي  ــ ــ ــــ ما ال ينفع القضـــ ذلك لم أمزق  ، ف فهو  ، الكتابو

ـــــعه أمام المواطن  ـــــر ... وها إني أضـ م العري المعاصـ ـــــالح على الح نموذج صـ
ة أخر . وغراف   *العري للتارخ .. وهذه هي صورة زن

ام دورتها   ـــعود عن الملك ، ودارت األ ــــ ه ســ ـــل في خلع أخ ــــ صــ  ، ونجح ف
ــب أن وقع مثلها في تارخ البيت الســــعود ؛ وجاءت حرب  ســ تحت ظروف لم 

ــةا ــة ودول من ورافقهــا مــا رافقهــا من أزمــات عر س  ، ل وتوتر الموقف بين الرئ
ـــــل صـــ ــــر والملك ف ا  ، ولم تفلح مؤتمرات القمة ، عبد الناصــــ ـــاطة برطان ــ وال وســـ

ـــالمي  ـــمل .. وعاد الحديث عن الحلف اإلســـ ــــدع وجمع الشـــ ا في رأب الصــ وأمر
  إلى ساحة الصراع .

صـــل   صـــل غير األمير ف ح الملك ف ان في الماضـــي ينعى  ، وأصـــ فقد 
س عبد الناصــــر ــعود خالفه مع الرئ ه ســ ح اآلن ملك البالد  ، على أخ ــ فلما أصــ

ل إصــرار وعناد واختار موضــوع المؤتمر  س عبد الناصــر  اد تصــد للرئ والع
ـــهدون أن الميدان الح هو  شــ ـــله  ته ورســ ـــالمي ميدانًا للنزال .. وهللا ومالئ اإلســ

  .ن وحدها  !!في فلسطين وفي فلسطي
ة   ـــالم ــــ ــــ ــ ـــل عهده بزارة الدول اإلسـ ــــ ــــ صـــ دأ الملك ف ـــها على ، و ــ ــــ ــــ    حضـ

ة واالنحالل( ــيوع ـــة الشـــــ ــلمين ومناهضــــ ــ ــ ه خير المسـ  ، ) االجتماع والتعاون لما ف
مان المغلظة أنه ال يرد إنشـــاء حلف إســـالمي بل أن األمر ال يتعد  اإل دًا  مؤ

ة   فى ...فالمؤمنون أخوة و ، دعم األخوة اإلسالم
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ـــــل   ــــ ـــــ صـ ه يهاجم الملك ف ــر من جان ــ ــ ــ ــــ س جمال عبد الناصــ  ، وراح الرئ
س يلتقي معــه ـــد لكــل ملــك أو رئ ــ ــــ ــ ـــ تصـ س عبــد  ، و ــان هجوم الرئ ومن هنــا 

س تونس وملك األردن .   الناصر على شاه إيران ورئ
المؤتمر    ة عامة يندد  ة قوم ل مناســـ س عبد الناصـــر في  واســـتمر الرئ

ــالمي ــ ــ ــ ــــ حمل عل ، اإلســ رةو ة األول لهذه الف اره الداع اعت ـــل  ــ ــ ــــ صــــ  ، ى الملك ف
ة عام ونصــف ام  ، ومضــت هذه الحملة قرا أ ولم تتوقف إال قبيل حرب حزران 

  معدودات ..
ة    ة التارخ س عبد  ) 1967– 1966(وخالل تلك الحق الرئ اجتمعت 

سألني : ، الناصر أكثر من مرة ان  ل مرة    -وفي 
ه في الحلف ا -  ك إ   إلسالمي ؟؟رأ
ــالمي   ـــار الحلف اإلســ ـــت من أنصـ ه دائمًا : أنا لسـ نت أجي ولكن ال  ، و

اه .. صل وشر ًا لمهاجمة الملك ف   أر داع
ده   هم  ا .. ، قال : نتر   يجروا العالم اإلسالمي في فلك أمر
ــالمي   ــ ــ ــ ــــخاء ، حتاج إلى جهد ، قلت : إن الحلف اإلســــ ـــــ    ، ومثابرة ، وســـ

اه( ــــر ـــل وشــــ ــ صـــ ــفات ال  ) إن ف ــ ــ ــــيئًا من ذلك .. أنت تملك هذه الصــ ــ ملكون شــ
صــل والحســين  متجمعة وأنت الوحيد القادر على تعبئة العالم اإلســالمي .. وأن ف
ا !! ة خدمة ألمر م أ عوا تقد ستط ة ومعهم شاه إيران أقل شانًا من أن    وأبورقي

فهم ..   مرحوا على  سرحوا و عني نسيبهم    قال : 
ـــالمي .. إنهم لن قلت : هذا هو رأي   ـــــ عقدوا المؤتمر اإلســ ـــــ ول ــ الضـــ ي 

ة خدمة للمسلمين ة فلسطين . ، قدموا أ   وال لقض
شفهم أمام الرأ العام اإلسالمي .     قال : ولكن يجب 



  

-197-  

شــفهم   فأنا أعرف الكثير عن  ، قلت : المؤتمر اإلســالمي بنفســه ســوف 
قدموا لفلسطين غير الكالم . ام المسلمين، ولن    ح

ان مصممًا على الحيلولة دون عقد المؤتمر ولك   س عبد الناصر  ن الرئ
أ ثمن ــالمي  ــ ــ ات  ، اإلســ ع الوال ــتط ــــ ـــــى أن تســ ـــــى أكثر ما يخشـــ ان يخشـــ فقد 

ســمى  قها ومحاصــرتها بهذا الذ  ة المتحدة وتطو المتحدة عزل الجمهورة العر
  الحلف اإلسالمي .

ام   اإلسالمي في االمتحان  أن يوضع المؤتمر ، وشاء الزمن ، ومرت األ
سق ملوك اإلسالم في الميدان   الميدان الذ اختاروه .. ، .. وأن 

ـــيف    ـــى في صـ ــجد األقصـ ة المفجعة إحراق المســ ــ انت المناســ  ، 1969و
ــارق األرض ومغــارهــا ــــ ــــ ـــــ ــالمي في مشـ ــ ـــــ ــــ وتطلعــت الجمــاهير  ، واهتز العــالم إسـ

ة ــائها داع ــ ها وأمرائها ورؤســـ ة إلى ملو ــ ــ ة الغاضـــ ـــالم ة  ، إلى الجهاد اإلســــ مناد
  االستشهاد .

صـــل على هذا الحدث المفجع   ه الحجة التي ال  ، ووثب الملك ف ووجد ف
ــــين ملك األردن ، ترد ؛ ووثب معه الحســــــن الثاني ملك المغرب وغيرهم  ، والحســ

ـــر ــ ــ س عبد الناصــ ـــي الرئ ــ ــــالمي .. ورضــــ ــ  ، وغيرهم يجددون الدعوة للمؤتمر اإلســـ
ــــاء المقهور .. فقد قهرت ـــــ ــــجد رضـــ ـــــ ــــتة .. وقهرته فاجعة المســـ ــــ ام الســــ ه حرب األ

  لعل وعسى .. ، ولينعقد المؤتمر اإلسالمي ، األقصى
ـــالمي    ح الملوك والرؤســـــاء وتناوحوا في أرجاء العالم اإلســ ــا عد أن تصـــ و

عقدوا المؤتمر العتيد أســـرها تتســـاءل : ماذا  ، شـــدوا رحالهم إلى المغرب ل ا  والدن
ـــنع ملوك المســــلمين لبيت صـ ــ أولى القبلتين وثالث الحرمين وموطن  ، المقدس ســ

  اإلسراء والمعراج ؟؟
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ذا التقى في مدينة الرا أرعة ملوك   ــاء جمهورة ، وه ـــــة رؤســـــ  ، وخمســ
ش من الســفراء والخبراء  ، وســتة عشــر وزراً  ، وثالثة رؤســاء برلمانات ومعهم ج

ر وأجهزة التلفزون . ، والمستشارن والصحفيين   .وآالت التصو
ام معدودات     واجه خاللها أرع أزمات .. ، وامتد المؤتمر أرعة أ
ة..    ــطين ـــــبت األزمة األولى : منظمة التحرر الفلســــ في اليوم األول : نشـ

مراقب ، هل تمثل في المؤتمر الكالم .. ولم تجد  ، هل تحضر  سمح لها  هل 
شعب فلسطين وهم سدنة المسجد األقصى ..    األزمة حًال يلي 

ــــتان .. هل    ــ ــــ اكســـ ة بين الهند و ــــبت األزمة الثان ــــ وفي اليوم الثاني : نشـــــ
ره ، تحضر الهند أو ال تحضر حل  اكستان  ، وانتهت األزمة  أغضب الهند و

  معًا .. 
ة    ــــــبت أزمة ثالثة .. هل تكون الجمهورة العر ــ ــ وفي اليوم الثالث : نشــــ

اغة أو ال تكون .. واضــطر الســيد أنور الســادات  المتحدة عضــوًا في لجنة الصــ
ــعر الفارســـــي معناه : ـــاه إيران ببيت من الشـــ ـــر أن يخاطب شــ س الوفد المصــ  رئ

حتاج منة أحد( عرق جبينه ال  أكل خبزًا    .. ) أن الذ 
عة حول جدول األعمال   ع : نشبت أزمة را وهل تصدر  ، وفي اليوم الرا

ات ..   عنه قرارات أم توص
مــا بــدأ بــدون    ـــة  وانتهى المؤتمر  ـــــ ــــ ــ سـ ــامــه التع جــدول أعمــال .. وختم أ

  األرعة من غير قرارات .
ـــدروا    ـــــالم أنهم أصـــ ا اإلسـ ــاء في دن ــ ل ما تمخض عنه الملوك والرؤســ و

علن ـــه بالغــة العرب والعجم  ــًا اجتمعـــت ف ـــان أن المؤتمر يرفض أ حــل ال ( ب
وجه نداء حارًا إلى الدول المســئ ، عيد القدس إلى وضــعها قبل حرب يونيو ولة و
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ـــتو الفرد  ــ ــــ ـــاعف جهودها على المسـ ــــ ــ أن تضـ ـــالم في العالم  ــــ ــ ة اإلسـ عن حما
ــــة  ــ ـ ــــــي العر ــــ ــــ ـــة من األراضـ ــــ ـــرائيل ـــ ــ ــ ــــ ــــاب القوات اإلسـ ــحـــ ــ ــ ــ ــــ ـــاعي النســـ ــ   والجمــ

   .) المحتلة ..
ـــدرت   ة ( وقد صــ ــن ــ ة( من )  اإلرادة السـ ـــدة العل ـــلمين   ) الســ لملوك المســ
ان ، وامرائهم ـــال هذا الب ــامي( فجر إرســ ان الســـ ــيد يوثانت ليجعله  إلى ) الب الســـ

قة من وثائ األمم المتحدة !!   وث
ان   ذا  فى هللا  ، وه قة من وثائ األمم المتحدة .. و ح وث ــ ــ ــــ ــ ــ فقد أصــ

  المؤمنين القتال ... والجدال .
ـــالمي   ة المؤتمر اإلســ ا ذا ابتدأت ح ـــراع  ، وه ـــة الصــ ومعها انتهت قصــ

ــجل التار  ــ ــل .. وســــ ــ صــــ ــر والملك ف ــ س عبد الناصــــ قد  1969خ أن عام بين الرئ
اُ    وعارًا مهينًا .  ، شهد حدثًا رهي

  ان الحدث الرهيب إحراق المسجد األقصى على أيد إسرائيل ..  
ان العار المهين مؤتمر الملوك واألمراء المسلمين .     و
ـــتغفر ؛ ولكني أقولها   ــــ ـــت أعتذر وال أســــ ــ ــــ ــــائحة نائحة ، ولســ ــــ ة  ، صـــ اك
ة اإلسالم إذالًال  إن الملوك ، حزنة مزمجرة ، غاض واألمراء المسلمين قد أنزلوا 

  تجاوز ما اقترفته إسرائيل من عبث في المقدسات وهتك الحرمات . ، الغ العار
ـــلمين   ــ ــ ــالم والمســـ ــ ــ ـــــد بالء على اإلســــ نا وأمراؤنا أشـــــ ان ملو هذا  من  ، و

حوا من الخاسرن .. األخسرن .. ، إسرائيل وأنصار إسرائيل   فأص

  . ) الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً ، األخسرين أعماالًقل هل ننبئكم ب(

م    صدق هللا العظ
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ه دينـس   ..عون مليون جن
  على الملوك والرؤساء              

  
ة عام    ة ،  1963انت نها ة لمؤتمرات القمة ، البدا عد ثالثة  ، البدا و

ــ 1966أعوام جاء عام  ــ ــــ ـــــ شـ ةل ة ، ولكن هذه المرة ، هد البدا ة النها ة  ، بدا نها
ــــًا لمنظمة التحرر أن أكون في  سـ ان من قدر بوصـــــفي رئ مؤتمرات القمة .. و

ــهد الوالدة تها ، مشـــ ب الجنازة ، ما رو ــير في مو ي أو  ، وأن أســـ س من ي ول
  يرثي ..

ــــاء حتى   ـــــ ــــ ضــ ـــاء في الدار الب ــــ ــ ـــ بدأ  فما أن انتهى مؤتمر الملوك والرؤســـ
ـــــق في جدران القمة ة ..  ، التشـــ ــــدع في قوائمه يبدو للجماهير العر وأخذ التصــــ

ان س ( و عير . )  خطاب السو   هو القشة التي قصمت ظهر ال
عرف من غير تعرف   أني أعني بخطاب  ، وأحسب أن المواطن العري 

س  ــو ــر الذ ألقاه في مدينة الســــ س عبد الناصــــ س خطاب الرئ ـــو ــ -3-22(السـ
ان يخاطب جماهير األمة  ) 1966 قدر ما  س  ن يخاطب جماهير السو ولم 

ة من المح إلى الخليج .   العر
ـــتراكي فلبيــت ؛ وفي    ــ ــ ــ تلقيــت الــدعوة من األمــانــة العــامــة لالتحــاد االشـــــ

حراً  س لم أجد برًا وال  ــو ــــ ــاً  ، الســـــ ـــــ انت  ، وال أرضــــ ـــــارعًا وال ميدانًا ؛ فقد  ــــ وال شــ
ــــة تغطي  ارات الجماهير المتراصــ ــ ــ ــيء .. ولوال أن ســ ل شــــ ـــيء وتحجب  ل شـــ
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ـــتمع إلى  ة لكان علينا أن نســ انت هي التي تشـــــ الطر للوفود العر المطافئ 
اراتنا !! س من راديو س   خطاب الرئ

ــــر    ــــ ــ ــ س عبد الناصــ ـــــحف في القاهرة تلمح أن الرئ ــــ ــ ــ ن الصـ انت عناو و
ـــــى الرئ ــــ ان فعًال .. فقد مضــ ًا هامًا ... وهذا ما  ــيوجه خطا ــ ــ ــ هســـ  ، س في خطا

ة ، عادته ة إلى الشئون العر ًا حين قال ، من األمور الداخل  وأرسل صوته داو
عــدم جــدو العمــل  ( ـــك اتخــاذ قرار  ـــ ــ ــ ــ ــة المتحــدة على وشــــ ــة العر أن الجمهور

ة في العالم العري  ــح أن الرجع عد أن اتضـــ ــترك من خالل مؤتمرات القمة  المشـــ
ـــى من قو التقدم العري أكثر  ــ ــ ـــتركتخشـ ــ ــ س عبد  )  من العدو المشـ وانهال الرئ

ــالمي ودعاته : عد ذلك على الحلف اإلســ ة  -الناصــــر  صــــل والحســــين وأبورقي ف
ة !! ، وشاه إيران اراته الكاو ع   لم يترك شعرة في رؤوسهم إال وأصالها 
ــــاعة متأخرة من الليل   ــ ــ ـــــرب وأطرح ، وعدت إلى القاهرة في ســ ــــ  ، وأنا أضـ

قولون  عد هذا اإلنذار   ،وأتساءل ، ما  س عبد الناصر  ماذا عسى أن يرد الرئ
ة . ة الرجع ومات العر   الموجه إلى الح

اماً    ــينا أ ــ ــ ما  ، وقضـ ـــــًا ف عضــ ـــنا  ــ عضــ ــفراء العرب ونحن يراهن  ــــ أنا والسـ
ــــر ؛ ولكن أحدًا لم يرح الرهان ــ ـــ ــ ــ س عبد الناصـ  ، يومئذ ، فلم تقّدر ، عتزمه الرئ

س عبد الناصـــر ســـيختم قي  أن الرئ الشـــمع األحمر على مؤتمرات القمة .. فقد 
شفه في صيف ذلك العام..   هذا الموضوع في ذهنه أشهرًا أخر قبل أن 

ة   ـــــطين ــــ ــ ــ ــــئون منظمة التحرر الفلسـ ــــ ــــ ان أكثرها ، ودعتني شــ إلى  ، وما 
ش التحرر الفلسطيني  ، دمش تائب ج ة تقوم بها  الذخيرة الح لحضور مناورة 

ان س السور أمين الحاف في درعا .. و الغًا حينما ذهبت برفقة الرئ  ، سرور 
قتحمون النيران راتنا ورأيت جنودنا  أكلون األفاعي ، إلى معس قفزون فوق  ، و و
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ـــف  ــ ـــ ــ ــ قـدمني أمـامـه في صــ ـان  س الحـاف أنـه  ــالك .. وقـد حمـدت للرئ ــــ ــــ ــ األســ
قول ــــتعراض .. وهو  م واليوم ي( االســــ ـــــ ــ شـ م .. وهذا ج ف ــ ــ م .. أنا اليوم ضــــ وم

عثيين مثل  ع ال ون جم ة وقلت له مازحًا : لماذا ال  رته على هذه األرح ـــــ ــ ــ فشـ
نيته(أبو عبده  ـــه ؟ لماذا ال ينفتح  ) وهذه  ــ ــ ــــ اب على نفســ عث ال غل ال ..لماذا 

ًا مســـجًال  عث ان  ًا مخلصـــًا إال إذا  ون اإلنســـان العري وطن على الناس ؟ أال 
أن     .)قال : سنبذل جهدنا لالنفتاح على الجماهير؟ .. واكتفى أبو عبده 

عود في ذلك  ، انفتحت أبواب الدولة ، وفي تلك الزارة   ـــل  ـــــ ــــ ولعل الفضــ
ة من الصـــف الثاني عث ادات ال نت لي الســـلطات الســـورة  ، إلى عدد من الق فم

اً  ان جليًال مهي ة دمشــ .. و  ، أن اصــلي الجمعة في مســجد اليرموك في ضــاح
ل أرجاء دمشــفزحف الفلســ انت  ، ودعونا معاً  ، وصــلينا معاً  ، طينيون من  و

ـــمع  سـ ــواتهم حتى  الغوا في رفع أصــ اة منظمة التحرر .. وقد  ح الجموع تهتف 
عث في دمش   أين عواطف الشعب الفلسطيني .. ، قادة حزب ال

ــة على    ــ ـــــ ــــ الذات وخاصــ الحفاوة بي في هذه الزارة  عث  الغ حزب ال و
ةمشهد ومسمع  فر عن سيئة صغر في  ، من الجماهير الفلسطين فقد أراد أن 

لها   بر في مضمونها . ، ش
ة   ا ــة الح ــ ــ ة حقاً  ، وخالصــــ ة م ـــح ــ ــ ــ ة مضـ ا نت في  ، وهي ح إني 

ــطيني أزوره في  ) 1966( أوائل هذا العام ــــ ــــ ــ ش التحرر الفلســ على موعد مع ج
ــــالة ثكناته في درعا .. وقد فاجأني مطار القاهرة يبلغن ــ ــ ـــ ــ ًا أنه تلقى رســ ي تلفون

ــ ة من دمشـــ ــلك ــعار آخر( ، الســـ ـــورا إلى إشـــ حســـــن تأجيل زارتي إلى ســ  ) أنه 
نــت أتوقعــه من  ، ونمــت على هــذا الخبر المرح فقــد أراحني من الحوار الــذ 

ــغيرة والكبيرة  عثيين ؛ وأضـــــفت هذا الحدث إلى قائمة المصـــــاعب الصـــ اإلخوان ال
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ومــات ا ــةالتي لقيتهــا من الح ــة  ، لعر ـــــ ــ ــ ــــ ـــير معهــا على طر القضـ ــ ــ ــ ــــ وأنــا أسـ
ل تعرجاتها ومزالقها . ة    الفلسطين

تبي ..   اح اليوم التالي جاءني السفير السور إلى م   وفي ص
اب ال    ــ ــ ــــ ــ .. هنالك أسـ ـــ ـــفون لتأجيل زارتك إلى دمشــــ ــ قول : نحن آســــ

  أعرفها دعت لذلك .. ولكن سنعمل على ترتيب موعد آخر .
ادة   ـــــ ــ ــ ا سـ ــي في عام  قلت :  ــ ـــــ ـــــفير ... لقد منعني االنتداب االفرنسـ الســـــ

ــورا .. 1927 ـــــ ــ ــ ــ ـــه )1(من دخول سـ ــــ ــ ــ عيد نفســــ م  ، وها إن التارخ  وهذا هو الح
ــعبنا الشـــرد  شـ ــال  ــ واالتصـ منعني من الوصـــول إلى دمشـ الوطني االســـتقاللي 

  الطرد ؛ وٕاذا فقدت أملي في سورة فأين    أضعه ؟!
  الموضوع على هذه الصورة ..قال : أرجو أن ال تنظر إلى   
ـــتغراب وال    ــ ــ ــــاطة .. ومن غير اسـ ـــ سـ س .. أنا أنظر لألمر ب الع قلت : 

م الســور في عام  قد منع إقامة حفل تأبين للمرحوم  1961اســتهجان .. إن الح
ـــرح  ، جميل مردم في دمشـــــ ــــع إكليل من الزهور على ضــ ذلك فقد منع وضـ و

ـــعدهللا الجابر في حلب .. وهذان الر  ــ ــ ــتقالل .. ســـ ـــ جالن بال جدال من بناة االســـــ
  ولهذا فإني ال أستغرب أن أمنع من دخول دمش !!

عتذر وأنا أهزأ وأســخر    ومضــى الحديث بيننا على هذا الحال .. الســفير 
ــورين على  ـــ ــطينيين والسـ ــ ــر الخبر بين جماهير الفلســ ام وانتشــــ ــــعة أ ضــ . ومرت 

ار عث نفســها أمام  ، الســواء فأثار موجة من االشــمئزاز واالســتن ادة ال ووجدت ق
اب والطالب وعاد إلي السفير السور في  بير حتى أمام قواعدها من الش حرج 

                                                           
عون عاما )1(  . ، مصدر سابأر
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عتذر عتذر و ــ .. وهي ، القاهرة ل ــ ــفر إلى دمشــــ ــ الســــ لح علي  وطنك ووطن ( و
ة الصغيرة الكبيرة !! ، ) العرب أجمعين ا   تلك هي الح

عث   اتي مع حزب ال ا ــــدد ح ــــ ــ ــ فإن ذاكرتي تعود بي  ، وما دمت في صــ
ات ، إلى زارة الحقة عث  ، عد واحد من االنقال عث على ال التي ينقلب فيها ال

حاً  ـــح ــ ــ عث  ، تجديدًا وتصــ س حزب ال ــ ــ ــــ م مهرجان تأسـ  ) 1966-2-7(حينما أق
عـــث قـــائًال : إن الحزب عمـــل على خل منظمـــات  وخطـــب أحـــد قـــادة حزب ال

ـــع ــ ــ ـــعار الجبهة الشــ ـــ ــ ة تحمل شـ ة حز ـــطين ــ ــ ــطينفلســ ــــ ة لتحرر فلســـ وقد تبنى  ، ب
رة ..   .)  المؤتمر القطر هذه الف

تور نور الدين األتاســــي   ـــور الد س السـ وأنا أزوره في  ، قلت يومها للرئ
ـــر الجمهور : ولماذا ــــ س هذا هو  )  تخلقون  ( القصــ ة .. أل ـــطين ــ ــ منظمات فلســ

س هذا هو تمز للشعب الفلسطيني لوحدة شعار وا ، هدم لمنظمة التحرر .. أل
  .)  الحزب ..
ــألني عن    ســــ ـــــرف عن هذا الحديث وراح  ــور .. انصـ س الســــ ولكن الرئ

ــان  ، األمور في القــاهرة .. وقــال لي ــا حــديثــه غمزات ولمزات : هــذا ب وفي ثنــا
عث  ادة القطرة لحزب ال ان ) 1966 - 4 -4(الق ــلمني صـــورة عن الب  ، .. وسـ

عــث ... ــه حزب ال ت القمــة فيهــا عودة إلى العمــل التقليــد أن مؤتمرا ( علن ف
ـــعب العري ــــ ــليل للشـ ـــ ـــطين وتضـــ ـــ ة  ، إزاء تحرر فلســ ة حر ومحاولة إلجهاض أ

ة الجماهير  ، ثورة لتحرر فلسطين ة من غض ة العر حمي الرجع اج  وهي س
ة .. ة وانهزام انت موجهة  )  .. إنه تهرب من المعر ــح أن هذه اإلشــــارة  وواضــ

ة ( راض معًا .. األولىإلى القاهرة وال ة )  تهرب من المعر ة  ( .. والثان رجع
  .. )  تحميها مؤتمرات القمة
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ان في جيبي   ت الب ــــر الجمهور الذ ألفت  ، طو ــــ ــ ـــ وخرجت من القصـ
ر القوتلي وهاشــم األتاســي .. وأنا أتســاءل  ، جدرانه منذ عهد االســتقالل ام شــ أ

عثيون على المنظم ، في ــــى ال ـــ ًا .. ؟ وأنا ال في : هل يرضـ عث حت  ــ ــ ة إذا أصــــ
ـــر أن أنفتح على الناس شــ ًا  عث ـــًا أن أكون  أســ عث  ، أر  اد حزب ال فإن م

ة العرو ل مؤمن  اد    بل يجب أن تكون .. ، هي م
ـــافرت إلى بيروت   ــ ســـ ــ ة في  ، ومن دمشــ ـــطين انت الجماهير الفلســـ فقد 

ة هائجة ــ ــ ــــلط ، لبنان غاضـــ اء أن الســـ انت قد ألقت فقد تواترت األن ة  ات اللبنان
عوش ــطيني جالل  ــ ــ ــــ ض على الفدائي الفلسـ ــار مات تحت  ، وأنه ، الق ـــ ــ ــ اختصــ

ش  ورن ـــارع  ــــ ـــــ تب المنظمة في  بيروت ؟ في شـــ ـــلت إلى م ـــــ ــــ التعذيب .. ووصــ
ــالك والمنافذ ، المزرعة ـــير في مظاهرة  ، ألجد الجماهير قد ســـــدت المســـ وهي تســ

ة ـــاخ ــــ ــ ــ ابي ، صــ ــ ــ ــــ ــ ام شـــ ــرت في ، فعدت إلى أ ــــ ــــ  ، المظاهرة مع المتظاهرن وســـ
عض الجرحى . وا مع رجال األمن ووقع    واشت

عوش    ــير في المظاهرة .. أن جالل  ــطينيين وأنا أســــ وقال لي أحد الفلســــ
ـــد المنظمـــة )  فتح ( هو من رجـــال  س من مؤ ـــير في  ، .. ول ــ ـــ ــ ــ يف تســ ف

  المظاهرة ..
ـــطين    ــ ــ ــ طال فلسـ ـــهيد .. وهو من أ ــ ــ ــ ن .. إنه عند شـ ... وال قلت : فل

ون من رجال ة منظمة أخر . ، )  فتح ( فرق عند أن    أو من رجال أ
  هذا الموقف . )  فتح ( قال : المهم أن تقدر  
.. إنه من أجل  )  فتح ( قلت : أنا لم أفعل ما فعلت من أجل خاطر  

ـــطين وآمل من ــ ــ ـــ ــ ة أن ترقى إلى  )  فتح ( فلسـ ــــطين ــ ــ ــــ وغيرها من المنظمات الفلسـ
  ة .مستو المسئول
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تب المنظمة في بيروت   ــهيد جالل  ، وطلبت إلى م ــــ قوم بواجب الشــ أن 
ش التحرر . ، عوش ان واحدًا من جنود ج   ما لو 

ام   ضــعة أ المســئولين في بيروت ، وقضــيت  حث معهم  ، وأنا أتصــل  أ
عوش ة  ــ ــ ـــــاعفات قضـــ عتبون على ، مضــ ـــــرف  ( وهم  س المنظمة الذ تصــ رئ

  . ) تصرفًا غير دبلومـاسي
انوا قد  ( وقلت لهم   ــيتم أن زعماء لبنان  س دولة .. هل نسـ ــت رئ أنا لسـ

ـــارع  ــــ ة في الشــ ــ ــ ــــ ــدوا للقوات الفرنسـ ــ ة –تصـــــ ة الثان مطالبين  ، عد الحرب العالم
االستقالل   فلماذا تعيبون علي أن أسير في مظاهرة مع الشعب .. ، الجالء و

توا .. !!     فخجلوا وس
ــافرت إلى القا   ــ ــ ــ عض الراحةومن بيروت ســ ـــًا ل ــ ــ ـــتعدادًا  ، هرة التماســـ ــ ــــ واسـ

ة راحة عقد في القاهرة .. ولكن أ ــ ــ ــــ ة الذ ســ ومات العر ــاء الح ــــ ــ  ، لمؤتمر رؤســ
شهوده ة  ، وعيد النصر في قطاع غزة يلح علي  وهو عيد جالء القوات اإلسرائيل

  . 1956عد العدوان الثالثي في عام 
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طوالته التي  حتفل ب أثناء االحتالل  تجلتوصــــلت قطاع غزة،  فوجدت الشــــعب 
ام الســـوداء  ــائه في تلك األ ســـاالت رجاله ونسـ اإلســـرائيلي .. وجدته يتحدث عن 
ـــعب رحت أخطب في غزة  ــ ــــ ــ ــنة الشــ ـــــ ــــ .. ومن تلك األحاديث التي تلقفتها من ألســ

ـــــرائبأخطب عن ا، ورفح، وخانيونس ــ ــ ــ ــرب عن دفع الضـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــعب الذ أضـ ــــ ــ ــ ، لشـــ
فجرون القنابل في  انوا  اب الذين  ــ والموظفين الذ توقفوا عن العمل ..عن الشـــ

ة انوا يخطفون البنادق من الجنود ، صـفوف القوات اإلسـرائيل عن الطالب الذين 
ــرعى ــــ ردونهم صــ ــرائيليين و ــ ــ ملك ..اإلســ ــــعبنا حين  ــ ــــــجاعة شــ عن ..وعن..عن شــ

  لى الزناد .وضع يده ع، السالح
ان من بين هتافات الجماهير ..  ش جمهورة فلسطين(و ..يرددونها )تع

نت أصد الجماهير عن هذا الهتاف ان  ل م ان ؛ وفي  ل م ة أن  ، في  خش
عيدة عن غزة .. وأنا أقول للجماهير :، ســمع الملك حســين ســت  ما  ( وعمان ل

  .  )  فلسطين لنا وللجمهورة .. نحن نرد فلسطين وال شيء غير

اشة ، غادرت قطاع غزة إلى القاهرة   عواطف الشعب الج ، وأنا مشحون 
ة ــــترك في اجتماع الجامعة العر ــــخما، الشـــ ــما فخما ضـــ حمل اســـــ اجتماع ( وهو 

ة ومات العر فى ..!! ) مجلس رؤساء الح   ..و
ــــخامة   ة .. وال لوم على ، ومما زاد االجتماع فخامة وضــ ـــحافة العر الصـــ

ــحفيي ــــ الذاتالصـــــ ــــحافة جهاز من أجهزة الدول في عدد من الدولة ، ن  ــــ فان الصـــ
ومات ــاء الح ــخم الصـــــحافة مجلس رؤســـ ا أن تفخم وتضـــ ع ان طب ة .. و  ، العر

أن فة األهرام  جدول األعمال المعروض على مجلس رؤساء  ( ما عبرت صـح
ـــألة ــــرن مســ حتو اثنين وعشـ ومات  ا وارعة عشـــــر تقررا تتناول القضـــــ ، الح ا

ة  ة والقانون ة والثقاف ة واإلعالم ـــاد ة واالقتصـ ة والمال رة والفن ــ ة والعســ اســــ الســــ
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ه أمور أخر  حتمل أن تضاف إل أنما تقاس هذه االجتماعات )  ..و  طول( . 
ـــي وأنا اقرأ ، جدول األعمال )  ـــــ ه ..وقلت في نفســ ع المدرجة عل ــ ــ ــــ وعدد المواضــ

ن : اآلن عرفت لماذا أنت ا الهول .. !!  هذه العناو ا أ   ساكت ابد الدهر 
ة    ) وســـــ 1966 -3-14(انعقد االجتماع العتيد في دار الجامعة العر

اه، المظاهر المألوفة حمل اسمه إ ان ثالث اجتماع على هذا المستو ، وهو  ، و
ة :  ومات العر ــــره من رؤســـــاء الح ينعقد لتنفيذ مقررات مؤتمر القمة ..وقد حضـ

را محي الدي اح  ) األردن(وصفي التل  ) القاهرة(ن ز والشيخ جابر األحمد الص
ت( ــودان(محمد أحمد محجوب  ) العراق(عبد الرحمن البزاز  ) الكو رشـــيد  ) السـ

من ) لبنان(رامي  ان اآلخرون وزراء او أنصـــاف  ) الفر حســـن العمر (ال و
قة  ة(قاف عمر الس ) الجزائر(وزراء وسفراء ..وهم عبد العزز بوتفل ــعود ــ ــ ــ ـــ ــ  ) الســ

م ماخـوس  شتي  ) سورا(إبراه ا(أحمد ال   . ) المغرب(محمد الشرقاو  ) ليبـ
س وزراء الجمهورة     قة رئ ــا س الدورة الســـ ة حاول رئ ــة العلن وفي الجلســـ

ه ة المتحدة وهو يلقي خطا ان ، العر ســدل ســتارا على الفشــل العري الذ  ان 
ة قد يتحدث عنه الوطن العري في ال لمته االفتتاح ــوارع والمقاهي .. ولكن  ــ ـــــ ــــ شـ
ــــحت الموقف العري برف ــــ ــ ــ حين قال : (إن ما نفذناه حتى اآلن ال يتالءم ، فضــ

ـة الموحـدة يجـب أن تمـارس أعمـالهـا في  ـادة العر ــــــومـة .. فـالق ــــ ــ وخططنـا المرســ
مضـــي بخطى  اه األردن يجب أن  ة أعظم ..والمشـــروع العري الســـتثمار م فاعل

املةحثيثة في  اته  حمل مســـئول ان الفلســـطيني يجب أن  ــام ..والك ع األقسـ  ) جم
ة لم تنفذ التزاماتها  ومات العر ـــح لهذا الكالم الناعم ان الح ــ ان المعنى الواضــ و

ة الموحدة ادة العر ل الروافد، ازاء الق ة .. ، هيئة تحو ومنظمة التحرر الفلسـطين
ومات!!  ومات من الح و الح ذا تش   .وه
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ان   عد هذا الب س ، و س الدورة الحاضــرة الفر حســن العمر رئ ألقى رئ
ة االفتتاح من خط ان يتم السالم وحسن الجوار  ( فأعرب عن أمله في، وزراء ال

من ة وجمهورة ال ـــعود ة الســـ ــــفه لفشــــــل مؤتمر، بين المملكة العر  ما  أبد اســ
ـــــالحة بين مختلف الفرقاء المعني) حرض( ــــ عقب الوفد الذ عقد للمصــ ين..) ولم 

اء لرفض االشتراك في اجتماع  السعود على هذا الحديث ..ولوال شيء من الح
ة. من مثل الجمهورة ال مني    يرأسه وفد 

تور نوفل   ة من إعداد الد لمة الجامعة العر ــــيد  ، وجاءت  ــــ ــ ـــ وٕالقاء السـ
ــــونة ة ، عبد الخال حســ ة القرآن انت خاتمتها اآل ــ( ف ــ ـــير هللا وقل اعملوا فســ ــ ـــــ ــــ ــــ ــ

ومات  ة أن الح ان معنى هذه المناشدة القرآن م ورسوله والمؤمنون ..) و ـــــ ــ ــ ـــ عملـ
ة لم تعمل عمال يراه هللا ورسوله والمؤمنون ..   العر

ة     ر الجتماع الرؤساء الذ ينعقد تحـــت ق ن هذا هو تفسير الم ولم 
ــمر القمة ــ ــ ــ ــــ ـــ ابها والصدوع في جدران ، مؤتـ انت وقد بدت الشقوق في ق ها .. بل 

ة .. ام األرعة التي قضيناها في الجامعة العر فضاعت  ، هذه هي حصيلة األ
ما ضاعت من  قبلها األعوام واألعوام !!. ة    من عمر األمة العر

ان   ان  ) التضامن العري( و الموضوع األول على جدول األعمال .. ف
ان وجوم ــمت و ــــ ــ ــ ــــو  ) إطالق النار( وتولى، صــــ ــــ ــــ س الســ داني أحمد محمد الرئ

ـــاء ــــ ــ ضــ اغة الميثاق في الدار الب ــ ــ ــــ ـــاحب صـــ ــــ وقال إن ميثاق ، محجوب وهو صــــ
س األردني وصفي التل وقال  عد موجودا .. فتصد له الرئ التضامن العري لم 

مة !!   ة سل   :الحمد  .. الميثاق قائم ..واالخوة العر
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روه  ) الحمد ( قلت :   حمد على الم ح ..ألنه ال  ـــح ــ ـــواه صـ ــ إن   …سـ
عد قائما ..  ــامن العري لم  ــــ ــ ــ ــــ ح ..إن ميثاق التضـ ـــح ــ ــ ــ ــــ الم األخ محجوب صـ
ومة  ــماء ..الح ــــ ــــلت إلى عنان الســ ــ غداد وصــ ـــــ و ــ ة بين دمشـ الحمالت اإلعالم

يروت ــ و ة ســــحبت ســــفيرها في دمشــ ة  ، المغر ــ ثم قطعت عالقاتها الدبلوماســ
ة الســورة .. وعاد التوتر بين الق ســبب الجمهورة العر اهرة وصــنعاء والراض 

ة إلى الخالف بين المنظمة واألردن فقد سو على الورق  النس من .. و  ، أزمة ال
  .)  ولم نستطع الوصول إلى مرحلة التنفيذ ..و..و.. الخ

ادرة إلقامة    ة الم ومة العراق س الح تور عبد الرحمن البزاز رئ واقترح الد
ع الخال ة جم ــــو ــــ ــــ ة لتســ مة عدل عر ـــامن مح ــــ ــــ ــ ة ما دام ميثاق التضـ قات العر

ة ال تلتزم بنصوصه.. ، العري غير نافذ ومات العر   وما دامت الح
تور البزاز قائال :   س الوفد العراقي يتكلم اآلن ( وقاطعت الد ادة رئ ــــــ ــــ ــ سـ

ان األردن يخالف ميثاق التضــامن العري  غداد ..إذا  أســتاذ حقوق في جامعة 
مة الع ةفال تنفع معه مح ة . ، دل العر مة العدل الدول   وال مح

ــيخ جابر األحمد   ــ ـــي أن ينفجر الموقف إلى ما ، وهنا تدخل الشــــ ــــ وقد خشـ
ــاب التي أدت إلى خرق ، فــدعــا إلى التــآخي والتفــاهم ، هو أوخم ـــــ ــ ــ ـــ ــة األســ وٕازال

  الميثاق . 
اب   حث األس ــــرة  ، ولكن أحدًا لم يجرؤ على  ــــن فاغـ مـ انت أزمة ال فقد 

الضـ عيد .  ، عفاها    يبتلع من يدنو .. ولو من 
ـــلوب الجـــامعـــة المعروف   ــ ــــ ــــ  ، في التلفي والتزو والتنمي ، وتغلـــب أسـ

دا ـــدر القرار مؤ ــــ ــامن العري( فصــ ــ ــ ـــا  ، دعم ميثاق التضـــ ــ ــ ه وتنفيذه نصــ والتقيد 
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ــئت الجامعة  ) وروحا .. وهذه ألفا تكررت على مد عشـــرن عاما منذ ان أنشـ
ميثاقها الشه ة    ير !! العر

ة  ، وانتقلنا من هذا القرار الهزل إلى موضـــوع خطير   أشـــغل األمة العر
ـــاجد، حينا من الدهر ــــ ــــ اء المســـ قول خط ة ، ما  ـــوع العالقات العر ــــ ــــ وهو موضـــ

ــاعي  ــ ــــ ــ ــ ل العرض عن المســـ ـــاء الوفود في الكالم الطو ـــ ــــ ــ ة ..وانبر رؤســـ األلمان
وماتهم على غير طائل ..و  ة التي بذلتها ح ــــي الدبلوماســـــ قتضـ أن األمر خطير 

ارة عا ع ـــــما حازما ..ورددوا جم ــــ ــــ ــــما حازما ( موقفا حاسـ ــــ ــــ . فهي )  موقفا حاســ
ة ..ولم أتكلم في  ـــــحف ـــرحاتهم الصـــ غة التي تعارفوا على إطالقها في تصـــــ ـــــ الصـــ

ــوع ة، الموضـــ ــــنوات في الجامعة العر ـــر سـ ورأيت أن ، فقد واكبته على مد عشــ
ـــو على خطورته الق، الخوض في هذا األمر ــــ عة للوقت، صـ ــ ــ ومهانة  ، هو مضــــ

  للعقل !!
ما توقعت    ان األمر  ــت عدة  ، فقد صــــدر القرار ، و ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ عد أن عرضــ

اغات ــ عة الموضــــوع) وســــألت : هل هذا ( أن ، صــ ســــتمر األمين العام في متا
ــــــوداني س السـ ــــد الرئ حابي الفرار أم ( -قائال : ، قرار او فرار : وأنشـــ ــ ــ وقال أصـــ

  . ) الرد
ـــهير ألبي  ) فقلت هما أمران أحالهما مر( فأكملت :   ــــ ــــ ــ ..وهو البيت الشـ

  فراس الحمداني . 
ة الســورة الكلمة فقال : اآلن    م ماخوس وزر الخارج وطلب الســيد إبراه

ة من ، وقد صــدر القرار ح ما تردده الصــحافة األجنب أحب أن أســأل : هل صــح
ـــض الدول ــــ ــ ــ ــــ عـ ة و ا الغر شـأن هذا  أن مفاوضـات سـرة تدور بين ألمان ة  العر

قرأ من بين أوراقه ـــوع .. وأخذ  ــــ ــــ فورت زايتونج أن  ( الموضــ ـــــرت جردة فران ـــــ نشـــ
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ــتئناف العالقات  ـــ ة السـ ة والدول العر ا الغر ــــرة جرت ببين ألمان ــــات ســ مفاوضــ
ــة ألفــا وثمــانمــائـة مليون مـارك  ــا الغر ــة بينهمــا على أن تـدفع ألمــان ــ ــ ــــ ــ ــ الـدبلومـاســ

ة تنا ة المتحدة ألف مليون ماركمســـاعدات للدول العر  ) ل منها الجمهورة العر
.  
س موجها لنا    ـــــؤال ل ــ س الوفد المغري ..إن هذا الســـ ألننا نحن ، وقال رئ

ة األخر عندها ما  انت الدول العر ة .. وٕاذا  ا الغر ألمان لم نقطع عالقاتنا 
  تقوله فلتتفضل . 

س ا   ـــن العمر رئ س الجلســـــة الفر حســ ـــة وأقفل رئ مني المناقشــ لوفد ال
ة  رة وقال :أرد أن أطمئن األخ وزر الخارج ــ ــ ـــوع بلهجة عســـ ــ حول هذا الموضــ

ة : أن هذا الخبر مختل من أساسه وال داعي  ، السورة ع الدول العر اسم جم
مني ) إلضاعة وقت المجلس في مثل هذه األمور س ال ان الرئ ذا  ما( وه ) ح

ة !! ،  مان مة  ما قال العرب : الح   وقد
ــــوع المرر   ــــ ــــ ـــذا الموضــ ـــا هو أدهى وأمر :  ، ومن هـ ـــا إلى مـ    -انتقلنـ

ــالح ( ــ ـــ ــ ــ السـ ـــــرائيل  ــ ـــ ات المتحدة إلســ د الوال س وال وزر وال  )  تزو ..فلم يب رئ
ض في خطورة الموضوع  على قضيتنا  سفير إال وتكلم وأفحم .. مع شرح مستف

ة فلسطي ( المقدسة   . ورحم هللا فلسطين وشعب فلسطين !!  ) نقض
ة أخر ، وخضت مع الخائضين   ان اجتماعنا ، ولكن من زاو وقلت :إذا 

ات المتحدة وســتمضــى ، ســينتهي إلى قرار نعلنه في الصــحف الي بنا الوال فلن ت
ــالمة  ســ ــل  ــوع خطير يتصــ ـــالح والمال معا .. هذا موضــ السـ ــرائيل  د إســ في تزو

ة وأمنه س األمة العر ـــرب مدننا وقرانا .. ول ــــ ضـ ــ ــ ي ســــ ــالح األمر ــــ ا ..هذا الســ
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ـــه ـــذ اجتمعتم عل ـــذوا المبـــدأ ال م إال أن تنف عـــد المرة ، أمـــام أن ، وهو، المرة 
ة ..  ا على ضوء موقفها من األمة العر   تعاملوا أمر

  
ـــمت أهل الكهف   ـــ ــمت مثل صــ ــ ان صــــ ارة ..و ولكن ، وقفت عند هذه الع

ـــرقاو مندوب ال ــوع خطير، مغرب وجد مهراالســــيد الشـ يجب ، فقال : هذا موضــ
ن أمام القمة المقبلة في الجزائر !!  حث على أعلى مستو ..فل   أن ي

غة ــ ــ ــــ ــ ــ صــ ــوع الخطير  ــــ ــ ــ ان الهروب من هذا الموضــــ ة( و أقرها  )  رهي
  -المجلس تقول:

ات المتحدة  د الوال ـــوع تزو ــ ــ ــ ـــ الغ القل واالهتمام موضــ (ونظر المجلس ب
ــال الســ ر أن ذلك دعم للعدوانإلســــرائيل  ح شــــعب  ، ح ..و ــارخ  وٕاحجاف صــ

ــرائيل  ـــــ د إســ ــــه القاطع أل مبرر لتزو د رفضـــــ ؤ ـــطين العري في وطنه ..و ــ فلســــ
ة إلى  اســـــة األمر ــ ــ السـ ه المجلس إلى خطورة األمر الذ دفع  ن ــالح ..و ــ السـ

ة ة األمر العالقات العر   .  )  نتائج ضارة 
  وما مداها ..  )  النتائج الضارة  ( وسألت : ما معنى هذه

له..    را محي الدين :هل السؤال موجه لي أم للمجلس    فقال السيد ز
أجمعه   س واألعضاء .. ، قلت : انه موجه للمجلس    الرئ

ارة  ــت على أتعس ع ــ ــفوة الحديث رسـ عا فأطالوا .. ولكن صـــ وتكلموا جم
ة .. فقالوا ارة  .. )  لكل حادث حديث ( في اللغة العر انت هذه هي ع وٕاذا 

ـــة ــــ ـــاد ــــ ل الم آخر .. ، ا ـــا  ــ ــ ون لن فرض أن  ـــــوارخ  ــــ ــ ــ ــــد الصــ ــ ـــان عهـ ــــ    ف
  .   )  الحديث قبل الحادث (
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ادة     ـــونة يتلو التقارر المقدمة من قبل الق ــيد عبد الخال حســــ ــ ثم أخذ الســـ
لها تلح  ة .. و ـــطين ــ ــ ــ ل الروافد ومنظمة التحرر الفلســ ة الموحدة وهيئة تحو العر

ة ..على  ة ومال رة وفن   مطالب عس
م فتناول الكالم الوزر اللبناني جورج   أنه  ، ح مي  ـــلوب أكاد ــ ــ وفي أســــ

ة أعلن ه في الجامعة األمر ـــــر على طال ـــروع العري ( حاضــــ ــــ أن أعمال المشــ
ـــت  ــــ ة قد توقفت منذ أن تعرضــ ــي اللبنان ــــ ل مجر نهر األردن على األراضـــ لتحو

ـــورة لحادث ــ ة في سـ ة.. وأنه متى  إحد األقن تخرب من قبل القوات اإلســــــرائيل
ســـتأنف العمل على  اســـتأنفت ســـورة العمل على أراضـــيها فإن لبنان مســـتعد أن 

رة ة العس ه .. واألمر موقوف على تأمين الحما    .)أراض
رة( وعند   ة العس ة ) الحما ومات العر ع رؤساء الح  ، لزم الصمت جم

اســ رون منهم قبل الســ ادة العســ يين .. وتفرس الفر علي عامر القائد العام للق
ة الموحدة القراءة ، العر عضــــــهم  ــاغل  ة  ، في وجوههم ؛ وتشــــ الكتا ــهم  ــ عضــ و

فما اتف !! ر على أوراقهم .  الرسم والتصو عضهم    و
ــألني الفر عامر   ـــــ ــــ ــ ا  ، وسـ ومقعد إلى جوار مقعده دائمًا : ما العمل 

  أخ أحمد ..
قرة .قلت : اق     رأ سورة ال
لها ؟؟   قرة    قال : أقرأ سورة ال
ة :   في منها آ عقلون  ( قلت :  م عمي فهم ال    . )  صم 
ة  ، وعاد المجلس إلى تالوة التقارر التي أمامه   عنا ـــاء  ـــــتمع الرؤســــ واســ
راتهم ، واهتمام سمعون جديدًا وألول مرة .. ولكن  ، وراحوا يدونون في مف أنهم 

حث ولم يناقش .. وصدرت ثالثة قرارات : أحدًا لم    وهامة جدًا !! ، هامة -ي
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م التقــدير  –أوًال    ــائــد العــام وعظ ر للق ـــــ ــ ــ ــــ عرب عن أجزل الشـ المجلس 
ــادة العــامـة ــــاء الق ـــــ ــــ ع األهـداف  ، لجهوده وجهود أعضــ رجو لهــا أن تحق جم و

ة المنوطة بها ..   القوم
ــًا    ـــهــا على جهودهم عرب المجلس عن التقــدير للمنظمــة و  –ثــان ــــ ــ ــ ســـ رئ

ة رجو لهم اطراد التوفي في مهمتهم القوم   . )المخلصة و
اه نهر األردن  –ثالثًا    ــتثمار م ـــ ــ ــ ــــ أة اسـ ر له ــ ــ ــــ ــ ــ عرب المجلس عن الشــ

  وروافده على ما بذلته من جهود ...
ر   ــ ـــ ــــ ــــ رمًا في الشـ ــــاء  ــــ ــــ ر فق ، ان مجلس الرؤســ ــ ــ ــــ ــ ــ ألن  ، وفي الشــ

ــة ومــات العر ون عن األداء  ومن فوقهــا الملوك ، الح عــد مــا  ــــاء أ ـــــ ــ ــ ــ والرؤسـ
طوا ـــــرف ( والوفاء .. مع أنهم ارت انهم الختامي  )  لمة الشــ ما جاء في ب ـــــ حســ

ندرة ... ـــــ ــ س تعبير .. إنه تعبير الملوك  ( في مؤتمر اإلســـ ـــــرف ل لمة الشـــــ و
عهم ..   )1( .) والرؤساء سجلوه بتواق

دا واضـــحًا في ذلك االجتماع   في  ، شـــامخة )  قمةال ( عد مؤتمرات ، و
ضاء ندرة والدار الب رة غير قادرة على تحرك  ، القاهرة واإلس ادة العس أن الق

رة رة ، القوات العســ ة عســ ل الروافد ال تجد حما أة تحو وأن منظمة  ، وأن ه
ة التحرر . ، التحرر في حاجة إلى تحرر   قبل أن تدخل معر

ذلك   ــوحًا  ــ ــ دا مفضـــ ــت جمهور  ، و ــ ات ومملكة واحدة متخلفة عن أن ســـــ
ـــنوات : وهي تونس ــ ــ ــ ة لثالث ســ ـــــودان ، الجزائر ، التزاماتها المال ــ ــ  ، العراق ، الســ

من ــا متخلفتــان عن  ، والمغرب ... وأن مملكتين ، لبنــان ، ال وهمــا األردن وليب
  أداء التزامهما لسنتين ..

                                                           
مة  )1(  . ، مصدر سابمن القمة إلى الهز
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ة أن تفهم معي   ع األمة العر ــتط ــــ ان  ، ومن أجل هذا تســـ مجلس لماذا 
ح رمًا في المد ادة الموحدة ، الرؤســاء  ًا في الثناء .. للق أة الروافد ، وســخ  ، وه

  ومنظمة التحرر .
مًا في الثناء   ر ة ، ان  الرقم الذ  ، ألن تقرر اإلدارة المال قد أعلن 

د عن ثالثين مليون  مبلغ يز ة مدينة  ومات العر أن الح مار  ال يجامل وال 
ـــت ــــ ه إســــ ــاطة  ، رلينيجن ــ ــ ســـــ ل  قًا لقرارات مؤتمرات القمة الثالثة .. أ نعم  ط

ع األجهزة الثالثة المنبثقة عن  ـــتط ـــ ــ ــــ يف تسـ ــــترليني .. ف ــــ ه إســـــ ثالثين مليون جن
  مؤتمرات القمة أن تنفذ قرارات الملوك والرؤساء ..

ات   ــاء العرب بديًال عن تمن ــ ــ ــــ ــــ ان على الرؤسـ أن يدفعوا  )  التوفي ( و
ة؛ فالتوفي التزاماتهم ات ( المال ات .. )  ش   ال تمن
س( ولكن هذا الموضـــوع   قرار أتعس .. فقد قرر  ) المالي التع قد انتهى 

أن ــاء  ــ ة( الرؤســ ــداد االلتزامات المطلو ــــي المجلس ســــ ـــدرت  )يوصــ ذا أصـــ .. وه
ـــة .. وانتهى االجتمـــاع ومـــات العر ـــاتهـــا إلى الح ـــــ ـــــ ــ ـــة توصــ ومـــات العر  ، الح

عضا!!والرؤساء الكر  عضهم    ام يوصي 
س السوداني ونحن خارجون من القاعة     قال الشاعر.. ، وقال لي الرئ

رته  عمرو عند  النار    المستجير    المستجير من الرمضاء 
ت          بل قال الشاعر : ، واستدر

سعف الحال    ال خيل عندك تهديها وال مال  سعف النط إن لم    فل
  الوا : أهذا تصرح صحفي ؟؟وسمعني الصحفيون وق       

  قلت : نعم ..  
  قالوا : اشرحه لنا ..  
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شـرحوه لكم .. اذهبوا إليهم وافرنقعوا  ، قلت   اطلبوا من رؤسـاء الوفود أن 
  عني ..
ــاء الوفود   ــ ــ اح اليوم التالي  ، فذهبوا إلى رؤســ ـــــ ــ ــحف في صـ ــ انت الصــــ و

شـــة ارات المزر ن المزخرفة والع العناو الرؤســـاء يرغون وتحتها صـــور  ، طافحة 
زدون ..   و

ا   ا !! ، يرغون على أمر زدون على ألمان   و
ة بين أوراقي   نت أقلب الجداول المال عد  ، وحين  راتي  وأنا أراجع مذ
اه الملوك ورؤوس  ، الهزمة ل والثبور على ج الو ـــرخ  ــ ــ ـــــ تجلت أمامي أرقام تصــ

ـــتثنا ـــاء بال اســ ـــاء .. لقد تجلى لي أن الملوك والرؤســ حوا مدينين الرؤســ ء قد أصـــــ
ه إسترليني .. ، 1967في حزران  ، لمؤتمرات القمة عين مليون جن   مبلغ س

ارة مفجعة   ع ة قد اقتحمت ، و ام  ، فإن الدول العر أو أقحمت حرب األ
ــــتة ــــ ــ عد ذلك لماذا  ، وهي مدينة بهذه الماليين من الجنيهات ، السـ ــاءل :  ــ ــ ــــ ونتسـ

ة ؟؟. سرت األمة العر   ان
رات وأحســب   قرأون هذه المذ ون  ، أن الرؤســاء ســ ضــح عجبون و وهم 

..  

  . )      وتضحكون وال تبكون ، أفمن هذا احلديث تعجبون  (   

م                صدق هللا العظ
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  أ جاللة وفخامة ؟؟

ادة ؟؟    وأ سمو وس

  
ل عام   ار من  ـــهر أ ــطيني ، شــ ــ ـــعب الفلسـ ـــهر الشــ بته  ، هو شــ شـــــهد ن
ــــاته ا ، الكبر  ــــرائيل على وطنهومأســ ام إســ ــرده في اآلفاق ، لعظمى في ق ـــ  ، وتشـ

ل سماء.. ل أرض وتحت    فوق 
يتناد الشـــعب الفلســـطيني  ، وٕالى أن تزول إســـرائيل ، 1948ومنذ عام   

د العزم على النضـــال من أجل  ؤ بر يجدد العهد و في مهاجره إلى اجتماعات 
ات .مهما طال الزمان ومهما تعا ، تحرر الوطن السليب   ظمت التضح

ار من هذا العام    ان الشـــعب الفلســـطيني يجتمع  ) 1966(وفي شـــهر أ
ان  ر المشئومة وهو أكثر عزمًا ومضاء .. ففي السنين الخوالي  على هذه الذ
ة .. ولكنه في هذا العام قد حشـــد القوة إلى  الكلمة الواع ة  علن عن آماله الوطن

  جانب الكلمة .
ـــد ( ولقد اخترت لفظة   ـــ ــ ــ ــ ــــعب قد بدأ في هذا العام  ، )  الحشـــ ــــ ــــ ألن الشــ

ة انعقاد المجلس  حس قوته .. وتجلى ذلك أكثر ما تجلى لمناســ ســتشــعر ذاته و
  الوطني في دورته الثالثة في غزة .

ار   ـــهر أ ــــرن من شــ ر هذا التارخ  ، ان ذلك في العشـ وقد آثرت أن أذ
األرقام ام ، الحروف ال  ان ..إذا  ، حتى ال تطمسه األ   طمسه النس
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لعقد المجلس  ، واالســتعدادات قائمة على قدم وســاق ، منذ مطلع الشــهر  
ة تنقل أعضــاء  ل العواصـــم العر ة من  انت الطائرات العر الوطني في غزة.. 

التأكيد من المح إلى الخليج ـــعب  ، المجلس الوطني إلى القاهرة .. و ــ ــ فإن الشـــ
مون في الوطن ق ه  ـــــطيني وممثل ينتظرون يوم العودة إلى  ، العري الكبير الفلســ

  الوطن الصغير . 
ة إلى قطاع غزة    ــطين ــًا ينقل الوفود الفلســـ ومن القاهرة أعددنا قطارًا خاصـــ

ـــد .. أردنا أن  ــ ــــ الطائرات .. ولكننا أردناها عن قصـ ــــــورًا أن ننقلهم  ســــ ان م .. و
ة وهي تر قطاع غزة من  الوفود الفلسطين ه إلى شماله سير القطار وئيدًا  جنو

ــة ، : مــدينــة مــدينــة ــة قر مــاً  ، قر مــًا مخ ــارة ، مخ ــارة ب فــإن اجتالء طلعــة  ، ب
ـــطينيين الوافدين  ــت الفنادق بهؤالء الفلســ ـــدر الوحي واإللهام .. وغصـــ الوطن مصــ

القتال .. ، على قطاع غزة ؛ العدو أمامه حر وراءه وال نصر له إال    وال
ثير من البيوت   ــت  ذلك غصــــ أبون  ، فال زال الناس على تقاليدهم ، و

وا أصدقاءهم في الفنادق .. هذا عيب بير . ، أن يتر   وعيب 
ـــان الوافـــدون فرقين .. األول جيـــل الرجـــال والكهول   وهؤالء عرفوا  ، و

ــــي ة من  ، قطاع غزة في الماضــ ــنين ليروا هذه الرقعة الغال ـــ عد السـ وجاؤوا اليوم 
ه حالها وحا ، وطنهم م منهم والالجئ .. والفر الثاني : ما آل إل ل شــعبها المق

ــاعد ه ، الجيل الصــــ ــع عرف شــــ عرفه وال  ما قرأ  ، يدخل وطنه الذ ال  عرفهما 
ًال وهوًال مما فات  ـــد و ون أشــ ــ ــ قدرون أن ما هو آت سـ ونوا  ــمع .. ولم  ــ  ، وسـ

ام حزران المشئومات !!    وأعني أ
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ـــان أهـــل القطـــاع في مثـــل هـــذ         ـــانوا فرقين .. و ـــة.. ه الحـــاالت الوجـــدان
عد أعوام..والثاني: جيل  األول: جيل الرجال والكهول يلتقون مع لداتهم ألول مرة 

عرفون من أبناء وطنهم . اب يتعرفون على من ال    الش
اما هبت فيها راح الوجد        انت أ ـــعد اؤلئك ، و ـــ ــ أولئك..وســــ فاحتفى هؤالء 

ــعب الواحد..تمزقوا..تفرقوا بهؤالء..وما هؤالء واؤلئ ــــ ك أال أبناء الوطن الواحد والشــ
أ..    أيد فلسطين..بدال من القول الشهير تفرقوا أيد س

س، وأنا أر الشعب        وصلت إلى قطاع غزة تغمرني هذه الخواطر واألحاس
ــــطون، يتنــاجون  ــــ ــ ــ ــاســ ــا، يتعــانقون، يت ــادين، زرافــات ووحــدان ــوارع والم ــ ــ ـــ ــ ــ في الشـ

ـــاكون... و  ـــ تشــ ان أول لقائي مع الوفود في و عض .. و ـــهم على  ــــ عضـ تعارف 
ــــماك  ــــ عا أســـ ــــاطئ .. وأكلنا جم ــ ــ ــ ة غزة في مطعم على الشـ حفل غذاء أقامته بلد
انت مشدودة  صارنا  اق الطعام، ولكن أ انت أيدينا في أط حرنا، وطيور برنا..

حرنا..نحن الشعب الفلسطيني. حر..   إلى ال
دأ جيل الرجال والك      ـــاءلو تســـ تكلم و ر و ــــتذ ســ افا، ــنا  ( هول من أبناء  ــ ألســ

اب نا نأكل الحمص والك ام  افا. أ ــــاطئ  ــــ ـــاكوش على شـــ ـــــ ؟  )  في قهوة أبو شـــ
فا ــاءل أبناء ح ــ فا ( وتســ ـــــنا في الكازنو في ح أتينا  ، ألسـ ــمك  ــ نا نأكل الســ ام  أ

حر وهو ا؟ )  يلع ( من ال د أمام ألسنا في قهوة أبو محم ( ؟ وتساءل أبناء ع
ع .. ، السور حر وال نش ح في ال نا نس ام     .؟؟)  أ

ـــات    ــا ـ ـــــتمعون إلى هـــذه الح ــــ ــــ سـ ـــاب من الوافـــدين  ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــان جيـــل الشـ و
ع الوطن السليب  ، والتشبيهات عرفون مرا سمعون .. إنهم ال  وهم في حيرة مما 

مــة  …الحبيــب  ـانـت الول مــة في غزة .. ولكن جيــل الرجـال والكهول  ـانـت الول
الهمفي  عها ومغانيها ..  ، خ أسرها .. في مرا   في فلسطين 
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ــام   عـــد الفراغ من الطعـ ــنـــا  ــــ ــــ ـــات ، ونهضــــ ر ــذ ــد بنـــا الـ ـــادت أن تقعـ  ، و
ــاعة من الراحة ة  األولى  ، وانصـــــرفنا إلى ســـ ـــة االفتتاح ـــهود الجلســ ــتعدادًا لشــ اســـ

  للمجلس الوطني . 
ان المجلس الوطني الفلســطيني متكامالً     في ســينما وفي الموعد المحدد 

آ من القرآن الكرم دأ االجتماع  ـــر .. و ــ ــ ـــ ــ ــيد  ، النصــ ــ ــ ـــ ــ ــ لمة ترحيب من السـ و
غزة ــــرعي  ـــــ ــــ س المجلس التشـ خطــاب من اللواء عبــد المنعم  ، محمود نجم رئ و

س عبد الناصر . ة عن الرئ ا   حسني حاكم القطاع ن
والحشود محتشدة من الداخل ومن الخارج .. في  ، ووقفت على المنصة  

اخل من األرض حتى السقف عند الشرفات ؛ وفي الخارج حشود مقرفصة في الد
ادين ـــاحات والم ــوارع والســ ــوت  ، الشـــ ــهم وعيونهم وآذانهم صـــ ــعدوا برؤوســـ وقد صـــ

ة فوق الجدران والعمدان واألشجار. برات الصوت المنصو   م
ـــطيني ومن ورائه األمة    ــعب الفلســـــ ـــ ــهل أن أخاطب الشـــ ــ ــ ن من الســ ولم 

ة ؛ ففي  انت مؤتمرات القمة  ، تلك الظروف التي يجتازها الوطن العريالعر
غيب عنه  ، الثالثة تترنح في الهواء ل شيء .. وال  عرف  ان الوطن العري  و

ة الموحدة مصاعب ادة العر انت أمام الق ل الروافد  ، شيء ..  وأمام هيئة تحو
  متاعب .. وأمام منظمة التحرر نوائب !!

ـــــع   اب والطالبوقد زاد من صـــ ـــــ ــ الشـ انت مملوءة  ــرفات  ــ ــ تي أن الشــ  ، و
ــوف( وهم يهتفون من حين إلى حين .. ــــ ــ ــ شــــ ي على الم ارة  ) بدنا نح وهي الع
س عبد الناصر . ، التي صاغتها الجماهير في القاهرة   في لقاءاتها مع الرئ

ــي له .. ولكني وجدتني أمام حالة فردة    ما أعددت نفســـــ دأت أتحدث ف و
اتي( فيلم أواجهها  اب والطالب قد  ) ح ــ ــ ــــ ـــــ ل عمر .. ذلك أن الشـ ة  الخطاب
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ــوت واحد ــ ــــ صــــ حون  ــ ــ ــــ ــ صــ ـــرفات  ـــ ــ ــ وهم يلحون أن أتكلم في هذا  ، وقفوا في الشــ
حاتهم ..  ــــــ دًا صــ ــــوع أو ذاك ... والجمهور يهتف من ورائهم وأمامهم مؤ الموضــــ

عد أمامي إال أن أسلم إليهم لساني حيث لم  الغًا أشده  ان الحماس  ليتحرك  ، و
ما يردون !!   ف

ـــمع عن    ـــ ــ ــ د أن نســــ ـــاحوا أوًال : حدثنا عن إنجازات المنظمة .. نر ــ ــ ــ ــــ صــ
ل شيء ..   اإلنجازات قبل 

رمة    ـــادفة  ــ ــ قلت : إن إنجازات المنظمة تتحدث عن ذاتها .. وٕانها مصـــ
عــــة .. إن  ــد المجلس الوطني في غزة حتى ير اإلنجــــازات على الطب أن ينعقــ

ـــطيني  ــ ش التحرر الفلسـ ــــائه إال عام  ، قائم في قطاع غزةج مض على إنشــ ولم 
عض عام نت في األســـبوع الماضـــي مع الفر فوز  ، و ة (. ولقد  وزر الحر

عد ما  شــــنا ) ف نت  ، نتفقد وحدات ج التدرب والكفاءة .. وقبل شــــهر  فأعجب 
ة الموحدة ادة العر رة لوحدات وشهدنا معًا مناو  ، مع الفر عامر القائد العام للق

ـــورا ــ ــــ ــ ــ ش التحرر في سـ ش  ، ج ع الذ بلغه ج ـــتو الرف ــ ـــــ المســــ ان مأخوذًا  ف
حق هذا  ، التحرر ــير أن  ــ ــــتطاع في مثل هذا الوقت القصـــ يف اســـ وقد عجب 

اهر .. فقلت له يومئذ : ال تعجب   فهذا هو شعب فلسطين ..  ، التقدم ال
ش التحرر   ــة الكالم عن ج ــت على نهــا ــاح ح ، ومــا أن قــار ــــ ــــ ــــ تى صــ

ين اب من الشرفة : وماذا عن زارتك ل   نحن لم نسمع إال القليل ؟؟ ، الش
ـــمعوا إال القليل ، قلت : نعم   ــــ ــمت لظروف  ، أنتم لم تســـ ــ ــ ــ ألننا أثرنا الصــ

ــــمع من المجلس الوطني ــــ ـــي قادرًا اآلن على مســـ ــــ اب .. ولكني أجد نفســــ ـــــ ــ ــ  ، وأســ
عض أن أكشـــف  ، بل والعالم أجمع ، ومســـمع من الشـــعب في غزة الســـتار عن 

فة  ــــلحة الخف األسـ ة أن تزودنا  ــعب ـــين الشـــ ــرار .. ولقد وافقت جمهورة الصــ ــ األسـ
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س هذا  ــلحة إلى ميناء عري .. ول ــ ـــحنات األســـ ــ ـــلت شــ ــ ــطة .. ولقد وصــ ــ والمتوســـ
ين ليدخلوا أحد  ، فحسب اطنا إلى  ام وصل أول فوج من ض ضعة أ فإنه منذ 

ة للتدرب على فنون حرب ا   .. )1(لتحرر المعاهد الحر
وشــو  ، والجموع تصــف لماوتســي تونغ ، وتعالت الهتافات من الشــرفات  

ادرة هذه المرة بدًال من  ، آن ال ـــاء المجلس الوطني بزمام الم ــــ ــــ .. وأخذ أعضــــ
اب ــ ــوفييتي ..  ، الطالب والشـ وصـــاحوا : نرد أن تحدثنا عن موقف االتحاد السـ

قة صراحة . ، نرد أن نعرف الحق   و
ًا ومحرجاً ان ه   ـــؤال رهي ن موقفه من  ، ذا الســ ـــوفييتي لم  فاالتحاد الســ

ـــيين .. قلت ــــ ــــ ــ ًا طوال العامين الماضـ ـــرف  ، المنظمة إيجاب ــ ــ ــــ وأنا أحاول أن أصـــ
حث هذا الموضــوع مع  الجماهير عن هذا الموضــوع : ســنخصــص جلســة مقفلة ل
أعلى  حون  ــ صــ ع أخر تتطلب الســــرة .. فوقف أعضــــاء المجلس وهم  ــ مواضــ

ـــــواتهم : نحن المجلس الوطنيأ ل  ، صــ ون  ــــة مقفلة .. يجب أن  ال نرد جلســـ
وســيجن في القاهرة .. نرد أن نعرف ماذا جر  شــوفًا .. لقد اجتمعت  شــيء م

و ..!! ما تحدثت عن الصين نرد منك أن تتحدث عن موس   .. و
فخضت في حديث  ، ولم أجد مفرًا من أن أتحدث عن االتحاد السوفييتي  

ل عن الماضـي ألهرب من الحاضـر ؛ وأسـهبت في الكالم عن تأييد االتحاد طو 
ــــة في مجلس األمن ــ ــ ـــوفييتي لنا في األمم المتحدة وخاصــ ــ ــــ يف أن الفيتو  ، السـ و

ات المتحدة ائل الوال ــــي قد أنقذنا في مجلس األمن من ح ــ ــ ــــ ومحاوالتها  ، الروســ
ة بدعوة الد ــدار قرارات من المنظمة الدول ــ ــــ ــــ ــ ــتصـ ــ ــ ـــــ ة إلى المتعددة الســـ ول العر

ـــــرائيل ؛ ثم عرجت على المعاونات  ـــلح مع إســ ـــرة وعقد الصــــ اشــــ ــات الم ــ المفاوضـــ
                                                           

مة  )1(  .بمصدر سا،  من القمة إلى الهز
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ة في القاهرة  ـــــوفييتي إلى الجمهورات العر ــــ قدمها االتحاد الســ رة التي  ــ ــ ــــ ــ العسـ
عــد أن غــداد والجزائر .. و ـــــ و ــ ــ ــــ المجلس الوطني في هــذا  )  أغرقــت ( ودمشـ

ــوفييتي تعر  ــ ل عن االتحاد الســ ـــورة موجزة إلى لقائي مع الحديث الطو صـــ ـــت  ضـــ
س وزراء االتحاد السوفييتي وسيجن رئ سي  ه خمسة  ، السيد أل وأنني قدمت إل

ـــها على المجلس  ـــ عرضــ ـــطيني وأنه وعدني  ــــ ــم منظمة التحرر الفلسـ ـــ ــ اسـ مطالب 
ــأنها .. فهدأ روع  ــ ــ شــ ـــها واتخاذ الموقف الالزم  ــ ـــــوفييتي لدرســـ ــ األعلى لالتحاد السـ

اب والطالب لهذا الحديث ، إليجازالمجلس الوطني لهذا ا ـــــ ــ نت ثائرة الشـ ـــــ ــ  ، وسـ
اذب ـــف  ه نصـــ نت ف ر لهم وقوفي  ، وقد  ونصــــــف صــــــادق .. ذلك أني لم أذ

ة ة ، على أبواب الســــفارات الســــوفييت ــم العر لين ، في العواصــ  ، طيلة عامين طو
ان .. ولكن على غير جدو .. ائنًا ما    ألتمس العون من االتحاد السوفييتي 

ـــيد    ــــ ـــة التي قدمتها إلى السـ ــ ــ اب : وما هي المطالب الخمسـ ــ ــ ـــــأل الشــــ وســـ
  وسيجن .

ر لكم ما قبل    و .. وســأذ صــل جواب موســ رها لكم حينما  قلت : ســأذ
ل  ـــــيء .. وأن تقبل برمتها .. وعلى  ــــ منها وما رفض .. وأرجو أن ال يرفض شــ

م تعرفونهـا .. ول ر لكم تلـك المطـالـب ألن ــألتم حـال فال حـاجـة بي أن أذ ــــ ـــ ــ ــ و ســ
م وعقولكم لوجدتم الجواب .. إن المطالب الخمسة التي قدمتها هي ما  ، ضمائر

ــمرون  ــ ــ ـــ ــ ــ ه وما تضـ رون ف ه المنظمة في هذه المرحلة من  ، تف هي ما تحتاج إل
ارة ، نضـــالكم توا  ، واإلشـــارة تغني عن الع غني عن التصـــرح .. فاســـ ح  والتلم

م من المنتظ   رن ..واصبروا .. وانتظروا إني مع
و   اب عن هذا الموضــوع .. وأفلت من أزمة موســ ت الشــ ألســمع  ، فســ

ة إلى  ــمت حوله الدول العر ــ ــ ًا انقســ ــــائ ـــــوعًا شــــ فتحون موضـــ اب والطالب  ـــــ الشـــ
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ــوع الحلف اإلســــالمي رن .. ذلك هو موضــ ــ صــــورة عامة ..  ، معســ واألحالف 
نت إلى ذلك العهد أتجنب الخوض في هذا الموضــوع اها خوفًا من ال ، و تهمة إ

.. الشقير عميل عبد الناصر .. وهي التهمة التي ألصقتها بي دمش والراض 
ـــيء ــ ــــ ـــــيء ، معًا .. رغمًا عن اختالفهما في أ شــ ـــ ــ ل شـ فقد اتفقتا أني  ، وعلى 

ـــــر زميل ال عميل ــ م أعلنت أني مع عبد الناصـ ــر ؛ و ــ زميل  ، عميل عبد الناصــــ
فاح    ولكن أنى للفجار أن يؤمنوا !! …نضال و

ة فلسـطين    ، منذ اإلسـراء والمعراج ، وشـرحت الجانب اإلسـالمي في قضـ
دًا أن فلسطين وطن اإلسالم  ، إلى الفتح العري إلى حروب صالح الدين .. مؤ

ار الحجازة ل مسلم .. وأنه  ، عد الد وأن الجهاد في تحررها هو فرضة على 
ام الحلف اإلســـ ان انعقاد المؤتمر اإلســـالمي وق  ، هو إلعالن الجهاد ، الميإذا 

ـــالمي ، والزحف المقدس ــ ان الحلف  ، فنحن مع الحلف اإلســ ولكن .. ولكن إذا 
ام إسرائيل ق ومات التي اعترفت  ضم الح ون اجتماعًا  وتتعاون  ، اإلسالمي س

ـــــرائيل ـــالمي ... وذلك  ، مع إسـ ـــنا مع الحلف اإلســـ ــ ا وٕايران .. فنحن لسـ مثل تر
عة الحال ـــــالم دين الجهاد .. ما ه ، طب ــالمي ... ألن اإلســـ ــ و حلف وال هو إســــ

اً  ان ملكًا أو مملو س مسلمًا من يوالي إسرائيل .. سواء  أميرًا أو مأمورًا ؛  ، ول
ة في هذا الصدد ات القرآن   …وما أكثرها  ، وتلوت اآل

ـــاعتين   ــ ــــ ًا من ســ ــيت أخطب قر ــ ــ ــ ذا مضـــ ــــوع إلى  ، وه ــ ــ أنتقل من موضـــ
ما يرده المج ـــوع ف اب والطالب مرات ..  ، لس الوطني مرةموضــ ــ وما يرده الشـــ

قع في حفرة أخر .. وحمدت هللا أني خرجت من  من ينهض من حفرة ل نت  و
مًا معافى ما أرد ، هذه الحفائر ســــل طة تمأل فؤاد أني خطبت ال  ولكن  ، والغ

ة نجوت ..   ما أرادوا .. وفي النها
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س لها مثيل وال  ، نعقد جلسة فردةأننا س ، وأعلنت في ختام االجتماع   ل
قة في صــحراء من الصــحراء ..  ، ســنعقد جلســتنا المقبلة في الهواء الطل (، ســا

اح الغد ش التحرر ، جلســـتنا ســـتكون صـــ ة .. ، مع ج الذخيرة الح  )في مناورة 
.  

صـــف بيده وعلى الكراســـي  ، يتفجر حماســـة ، ووقف المجلس الوطني   و
ــد ؛ حتى ال عمائمهم  ، علماء والشــــيوخ خرجوا عن وقارهم وهيبتهموالمناضــ فلوحوا 

قتها ــيهم على حق دت نواصــ ـــلع ، و ـــلع أصـ ـــيب ، األصـ ــيب أشـ غ  ، واألشــ ــا والصــ
  مفضوح !!

ادين    ـــاحات والم ـــوا الســـ وخرجت من القاعة .. ألجد الجماهير وقد افترشـــ
ارات الشــرطة التي شــقت لنا   ، الطروالشــوارع واالســطحة والشــرفات .. ولوال ســ

ــعب ــــ ًا عن الشــ ــاهد فيلمًا ح ـــــ ــينما نشـ ــ ــينا ليلتنا في دار الســــ ــ وهو في ذروة  ، لقضــــ
  حماسته ..

ــحراء..    ــحراء في الصـــ حة اليوم التالي إلى صـــ ــب ارات في صـــ ــ وأقلتنا الســـ
ش التحرر على أتم  تــائــب ج ــانــت  ــام .. و لنعقــد المجلس الوطني تحــت الخ

الذخيرة  دأت المناورات  ــتعداد .. و ــرب االســــ ــ ة تضــ ة المدفع تي دأت  ة .. و الح
نتصــب أعضــاء  اشــرة ؛ و ات م لها إصــا عد واحد .. فتصــيبها  األهداف واحدًا 
ــــاق من عيونهم فرحًا  ــــ ــهد الرائع .. والدموع تتسـ ــــ ــ المجلس الوطني ليروا هذا المشـ

  وابتهاجًا .
ــأل :   سـ ــمعت واحدًا خلفي  ت ) أهؤالء مصـــرون ؟ ( وسـ ــ وعزمت  ، فسـ

أنفسهمأن يجيب ج   ألسنتهم .. ، نودنا على هذا السؤال 
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ة   التح نت أدعوهم واحداً  ، عد انتهاء المناورة ، وتقدم إلينا الجنود   ، و
صوت عال : ، واحداً    وأنا أسألهم 

  اسمك ؟ - 
  قال : محمد بن علي القاسم 

  قلت : جنسيتك ؟
  قال : فلسطيني .

  قلت : بلدك ؟
افا .  بير  نة أبو    قال : من س

انوا يجيبون .. وشهدت السماء والصحراء  ذا  نت أسألهم .. وه ذا  وه
ـــنا من أبناء فلســـــطين شــ ـــك في ذلك وال  ، من مدنها وقراها ، أن ج ال شــ

ـــببين مختلفين ..  ـــ ـــؤال على هذا المنوال لســــ ــــ رب .. ولقد أطلت في الســـ
اح ذلك  ــ ــ ــــ انت تهاجم المجلس الوطني صـــ ــورة  ــــ األول أن اإلذاعة الســـــ

ــقير ( قول عن االجتماع أنه واحد منوت ، اليوم ـــ ــ ــ ات الشـــ ــرح ــ ــ ــ ..  ) مســــ
ــــاء المجلس الوطني الوافدين من  ـــــ ــ ــ ـــبب الثاني أن عددًا من أعضــ ــ ــ ـــ ــ والســ

ظنون  ، األردن ة ، انوا  ة الرســـم أن  ، ما أوحت إليهم األجهزة األردن
اطًا وجنوداً  ش التحرر الفلسـطيني جله من المصـرين ضـ وأن هذه  ، ج

وأن دور الفلســـطينيين فيها هو  ، هي مناورة مصـــرة ، يالتال ، المناورة
  حفر الخنادق ونصب األهداف ... ودور المصرين إطالق النار !!

عد انتهاء المناورة   شــوفة  ، ووقفت  وأعلنت : لقد انتهت اآلن جلســتنا الم
ـــئون  ــ ة لتدرس شـ ــات اللجان الفرع ــ عد غد تكون جلســ في الهواء الطل .. وغدًا و

  ن مختلف جوانبها .المنظمة م
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قولون  ، وعدنا في ذلك اليوم األغر إلى غزة   ـــاء المجلس الوطني  وأعضــ
ــنا في الميدان ــ ــ ــــ شـ اجتماعات اللجان .. لقد رأينا ج موت  ، : ما لنا حاجة  ومن 

عد اليوم ون مطمئنًا في قبره أننا على طر التحرر .. ومهما طال  ، منا  ــ ــ ســـ
  الزمان .
ـــــينا يومين   ــ ــ ــــ ــانوال ، وقضـ ــــ ـــــ ــ ـــــناعة القلم واللســ ــــ ــــ تبون  ، ارعون في صـ

ــــــوغون  صـــ ات الالزمة ، و ــ ــ ــــ تجادلون .. وأخيرًا اتفقوا على التوصـ تحاورون و  ، و
ة ـــة الختام ــ ــــ ة ، ودعي المجلس الوطني إلى الجلســــــ  ، فناقش تقارر اللجان الفرع

ــة ــامــل من التقــاليــد البرلمــان ـــــدر  ، في جو  ــــ ــــ ــة .. وأصـــ ونحن ال أرض وال دول
ما يلي : ، راتهالمجلس قرا حدد فيها موقفًا..  بيرة إال و غادر صغيرة وال     -ال 

ات حرة للمجلس الوطني المقبل .. -  ادرة إلى إجراء انتخا     الم
ــــلح مع  -  اك المســـ ــت ــ ــ ـــــتكمل العدة لالشـ ـــطيني أن تســ ــ ات العمل الفلســ أول واج

   إسرائيل ..
ـــة  -  ومـــة األردن س المنظمـــة إلى الح هي الحـــد المطـــالـــب التي تقـــدم بهـــا رئ

  األدنى .. 
أن تلتزم بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمة .. -  ة  ة الدول العر    مطال
ـــطيني وحده -  ـــعب العري الفلســــ ة الشــــ ـــــ ــت قضــ ـــ ســ ــطين ل ة فلســـــ ـــــ وأن  ، قضــ

ة .. مستقبل الثورة العر    مستقبلها مرت 
ة  -  ــتعداد إلى مرحلة التهيئة الفعل ـــ إن الوقت قد حان لالنتقال من مرحلة االســ

ة .. ، ةالنهائ قع على قو الثورة العر ة     وٕان واجب إشعال المعر
ـــة  -  ـــًا عن األهـــداف الثور عتبر تخل ـــالتجزئـــة بـــديًال عن الوحـــدة  إن القبول 

ة ..  العر
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ًا السترداد الوطن السليب  -    ضرورة استخدام البترول العري سالحًا أساس
لها أو تسميتها .. -  ان ش    شجب األحالف مهما 

ــــدرهـــا المجلس الوطني ـــانـــت هـــذه ـــــ ــــ ــ ـــدة القرارات التي أصــ من غير  ، ز
ــة من عــدهــا قرارات بتــأييــد الثورة ال ــة ؛ ثم جــاءت  ــابهــا الموج ــ ــ ــــ ــ ــ ــاجتهــا وأســ  ، دي

ة في تأييد إسرائيل  ، والجنوب المحتل ة العالم ا واإلمبرال ار مواقف أمر واستن
.  

ة( ولكن   ــ ــ ـــــ ــــ امله ) توصـ ة نهار  ـــتغرقت قرا ــــ ــــ ــ الحوار دار حولها  ، اسـ
الً  ــترك فيها معظم أعضـــاء المجلس الوطني ، طو ة ( وهي أن ، واشـ ــ تظل القضـ

ة ة في منأ عن الخالفات العر ــــطين ــ ــ ــــ ت المجلس يناقش هذا  ) الفلســ وقد تر
الً  ه منذ أن قامت منظمة  ، الموضــوع طو ان الشــعب الفلســطيني مشــغوًال ف فقد 

ة صل إلى رأ حاسم ، التحرر الفلسطين   .. دون أن 
ل يدور   ــاكت ، ان هذا النقاش الطو ــ ـــ ــ ـــــة ، وأنا ســ ــ ــ أعطي  ، أدير الجلســ

س  طلبها من األعضاء .. وقال األعضاء .. نرد أن نعرف رأ رئ الكلمة لمن 
  المنظمة ..

ضاح..    حتاج إلى إ غة نعم أو ال .. األمر  ص س عند رأ  قلت : ل
ع وأنا أقول لهم ــحك الجم م .. المنظمة  أنا مواف على رأ ( ، وضـ الفرقين من

م  ـــم ــ ــ ــ ــــ ــذلــك فــإن المنظمــة في صـ جــب أن تكون .. و ــة و فوق الخالفــات العر
ة  ــ ــ القضــــ ــل  ــ جب أن تكون .. حين تكون الخالفات ال تتصــــ ة و الخالفات العر
ــة فنحن فوق الخالفـات .. ومثــال ذلـك خالفـات الحــدود بين الجزائر  ــــطين ــ ــ ــــ الفلســ

ون على والمغرب .. نحن فوق هــــذا النوع من  قطع النظر عمن  الخالفــــات 
ة  ، ح ــ ــ ــــ ــ ــ القضــ ــًال  ــ ـــــ ــــ ون الخالف متصـ اطل .. أما حينما  ون على  ومن 
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م الخالفات ـــم ة فنحن في صــ ـــطين ة  ، الفلســ ومثال ذلك الخالف بين الدول العر
ـــــيتنا ون في معزل عن قضـ ن أن ن م ة .. ونحن ال  ـــــأن موقف أبو رقي أو  ، شـ

اد مع قضــيتنا ون الخالف العري على قضــيتنا .. و .. و   ،في حالة ح حين 
.. (.   

ــيت على هذا النحو   ــــ ل  ، ومضـ أجمع آراء الفرقين المتناحرن ؛ وطرح 
غتين ــ ــ ــــ غة قرار .. ولكن المجلس رفض الصــــ ـــــ ــ ـــ ة أن ، منهما صــ النها  ( وواف 

ــــة تعبيرًا عن رأ  ــا الجلســ س المنظمة في مضــــ ـــاح الذ قدمه رئ ضـــ يثبت اإل
ـــة ثورـــة ) الوطنيالمجلس  ر ـــة ف هـــذا انتهينـــا من معر ــــف  ، و ــــ ــ ــ ـــادت تعصــ

  المؤتمر .
ان مدعاة العتزاز    ع قراراته ف امل في جم وانتهى المؤتمر إلى إجماع 

نت أسعد من المنظمة ومن الشعب على السواء  منظمته ؛ و الشعب الفلسطيني 
غ علي قالدة ال تزال مستقر  ولن  ، ة في فؤاد.. ذلك أن المجلس الوطني قد أس

ــدرت  ــ ــــ ة الكرمة التي صـ ــ ــ ــــ ــــل القدر وحافر القبر .. تلك التوصـ ــــ ينتزعها إال غاسـ
ة واحدة ( قرر فيها ، بإجماع المجلس ـــطين المحتلة دائرة انتخاب ــــ ـــــ ار فلســ  ، اعت
س منظمــة التحرر  ، لهــا مقعــد واحــد ــقير رئ ــ ــ ــ ــــ ــتــاذ أحمــد الشــ ــ ـــــ ــــ وانتخــاب األسـ

ًا عن هذه الدائرة ة نائ ــطين ــــ ًا في المجلس الوطني  ، الفلســ ع ـــوًا طب ــ ــ اره عضـ واعت
ه في العام المقبل   . )  الذ سيجر انتخا

راتي .. طة من أن تنساب إلى مذ س هذه الغ   ولم أستطع أن أح
ة غزة   تي ر  وهو على قيد  ، ومن قاعة ســــينما النصــــر انتقلنا إلى معســــ

ان اللقاء بين الشـــ ًا .. وهناك  شـــه .. قامت خطوات .. فذهبنا إليها مشـــ عب وج
الهرولة الشجاعة ارعة .. وقامت فرقة الصاعقة  ة  ة بتمارن راض وهم  ، الكتي



  

-240-  

أنها تســوقنا شــماًال .. شــماًال  حون عودة .. عودة .. وهبت نســائم الجنوب  صــ
  .. إلى فلسطين .. ونحن على مقرة منها .. بل أقرب من حبل الورد.

ي   عاً وقفنا أمام هذه المشاهد .. و والكهول  ، الرجال قبل النساء ، نا جم
ان ـــدرة  ، قبل الفت ــ أننا اجتمعنا عند ســــ ة ..  ة نوران نا نفحات روحان وتملكت قلو

ة ..  ، المنتهى عيد عن الحضرة اإلله   غير 
د ، وهذه المرة   ما أر ما يردون  ، وقفت أخطب   ، وقفت أخطب ، ال 

نوالوجدان من غير بدن .. والضمير من غي ًا : ، ر س   وقد بدأت سائًال ومجي
ـــت (    ــــ ــــ م  هذه الدموع .. لقد مضــــ اء وف عًا .. ولكن لم ال ينا جم لقد 

ينا بدموع حزنة ي ..  ـــالفات ونحن ن ــ ـــنون الســــ ــ ــ ـــرة ، علينا الســ ــ ســــ  ، بدموع من
ار ــــاجع  ، حنينًا إلى مدننا الجميلة وٕالى قرانا الوادعة ، حنينًا إلى الد ــــ ــ ــ وٕالى مضــ

ة من ــت حزنة  األح ــ سـ ــمهم الثر .. أما دموع اليوم فل ــ اء واألجداد الذين ضـ اآل
اء والكبراء .. إنها دموع فرحانة جذالنة .. ألنها  اإل وال ذليلة .. ولكنها مملوءة 
ة  ــ دموع تتطلع إلى النصــــر والتحرر .. ومن حقنا أن نفرح ونحن في هذه األمســ

اطنا ـــــ ــ ــ ل و  ، مع جنودنا وضـــــ ــاعقة ؛ و ــ ــ ـــــ ة الصـــ في  ، احد منهم في هرولتهتي
حته وخطوته ة صاعقة بنفسه .. نحن اآلن مع شعبنا وعلى أرضنا ..  ، ص تي

ال .. وأرضـــنا أرض معطاء ..  طوالت على مر األج ســـاالت وال شـــعبنا صـــنع ال
ة شــهدها  ، يوليو 23وفي زماننا هذا نبتت على أرضــنا هذه ثورة  أعظم ثورة عر

ون مع شــعب فلســطين تارخنا الحديث .. نحن ننا س أن  ل رئ ل ملك و شــد 
ان معنا فنحن معه ــطين ؛ ومن  ـــــ ن معنا  ، .. مع الكفاح لتحرر فلســ ومن لم 

ون على خالف مع  ، فلسنا معه ة معه .. نحن ال نرد أن ن ست األمة العر ول
س ون على خالف  ، أ ملك أو رئ س أن ال  ل ملك أو رئ ولكن يجب على 
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اطلمعنا .. و س يختلف معنا فإنه على  ــــطين  ، ل ملك أو رئ ــعب فلسـ ألن شـــ
عة :  ــنتنا تجر ألقاب رف ــ ــــ ــ ة وعلى ألســ عد الن ـــنون  ــــ ــ على ح .. لقد مرت الســـ

ادة .. ولكن  ، صاحب السمو ، صاحب الفخامة ، صاحب الجاللة صاحب الس
ة ادة وشعب فلسطين شرد ..  ، أ جاللة وفخامة وفلسطين سلي وأ سمو وس

ـــطينإ ــ ـــحابها حين يتم تحرر فلسـ أصـــ عة جديرة  عود  ، ن هذه األلقاب الرف حين 
رمًا إلى وطنه ــــــعبها  ة  ، شــ ــهد األمة العر ــ ـــ ــل هذا العار الذ لم تشـ ـــ ــ غسـ حين 

ين هذه  قوم الحوار بيننا و ل .. ولقد ســـــئم شـــــعبنا أن  مثيًال له في تارخها الطو
ون .. ون وما ال  ومة أو تلك حول ما  ــرًا ألحد الح ــمر شـــ ــ وال  ، نحن ال نضـ

ة ..  يف وقعت الن م و نحمل حقدًا على أحد .. وال نرد أن نفتح الحســـاب القد
ش حاضرنا لمستقبلنا .. و .. و ..    .) نحن نرد أن نع

يف بدأت   يف انتهيت  ، ومضيت في هذا الحديث ال أعرف  وال أعرف 
اني ـــــ ، .. وما أن عدت إلى م ــ ــ ـــيد ســ ــــ أحد  ، يف الدين الكيالنيحتى انبر الســــ

قامته الفارعة ، أعضــــاء المجلس الوطني ـــاد  ، ووقف  ــماء أشـ ــيدة عصــ يلقي قصــ
ش التحرر منظمـة التحرر وج ى وتجـاوب معـه الرجال  ، فيهـا  ـــت ــ ــ ــ ــ ى واســـ و

الزغارد .. ، التهليل والتكبير حت معه النساء    وتصا
 ، الحســن في المغربان الســيد الكيالني ســفيرًا للملك حســين عند الملك   

ه وأنا أستمع إلى  حضر اجتماعات المجلس .. ولقد خشيت عل صًا ل وجاء خص
ه من غضب الملك حسين ..    قصيدته الرائعة .. خشيت عل

ـــيتي في محلها .. فما أن عاد الكيالني إلى مقر عمله في    ــ ــــ وجاءت خشــ
ق ، المغرب ة من عمان بإنهاء عمله .. و ي الكيالني حتى صـــدرت اإلرادة الملك

عد ذلك ببرهة وجيزة .   في المغرب أستاذًا في جامعتها، وتوفاه هللا 
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راتي هـــذه   ــان حقـــًا علي وأنـــا أكتـــب مـــذ ـ  ، أن أترحم على الكيالني ، و
ة الصـــــراع القائم  ــقطون في حل ــ سـ ــهداء الذين  ــ ــــعب .. الشـ ــهداء الشـ واحدًا من شـــ

  الدائم بين الملوك والشعوب .

  )رية أفسدوهاإن امللوك إذا دخلوا ق(

م    صدق هللا العظ
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  ..رـين الكبيـن الحسـم

  ين الصغيرـإلى الحس                     
  
ــــهر     ـــــ انتهى المجلس الوطني من دورته الثالثة التي عقدها في غزة في شـ

ار من عام  ـــاء إلى مهاجرهم في الوطن العري ، 1966أ ــ ــــ ــ ــ وهم  ، وعاد األعضـ
ش التحرر في مع راته وفي مناوراتهيتحدثون عن ج ــ ــ ــــ ــ ر  ، ســ الذ ـــــون  ـــــ خصــ و

ـــــارة ــ ــ انت تهز األرض تحت هرولتهم الضــــ يف  ـــــاعقة و ــــ ــ وتهتز  ، تائب الصــ
ة  )  عودة .. ، عودة ، عودة ( ، األجواء على رجع نبراتهم حتهم المحب وهي ص

..  

من عاد   ـــــطينيون األردنيون ..  ، وعاد ف ــ ــــاء المجلس الوطني الفلسـ أعضــــ
انت عودتهم إلى األر  طوفان اجتاح المدن والقر و ه  ـــــ اره  ، دن أشـــ وحمل في ت

ار عن منظمة التحرر وٕانجازاتها ار واألخ ش التحرر  ، الداف األخ تائب ج و
ن والمقاهي والبيوت  دأ األعضـــاء يتحدثون في المضـــافات والدواو ســـاالته .. و و

ــــعب في غزة،  ومنجزاتنا في غ ، عن المجلس الوطني في غزة ــــ ــــ زة .. ولقاء الشــ
أنما عادت البالد ســـيرتها  حون .. و صـــ مســـون وحين  ان ســـمر الناس حين  ف

ام السمر والسمار ، األولى قبل قرون    والقصص والقصاصين .. ، في أ
ـــة   ــــ ــ ــ الحماســ ـــتعلت خواطر األهلين  ــــ ــــ ة ابتداء من  ، واشــ في القر األمام

ة أرحا ، قلقيل ة انتهاء  المدن الكبر و  ، إلى القر الخلف الصــغر من الخليل و
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ــفة  ــ ــ مات الالجئين على امتدادها في الضـ انت مخ ـــماًال ؛ و ًا حتى جنين شــــ جنو
ــة ــالحــديــث عن المجلس الوطني في غزة .. فقــد عــاد  ، الغر لفــًا  أكثر ولعــًا و

ــا ممثلوهم في المجلس الوطني مـــــات  ، إليهـــ ــت مخ يف تحولـــ ــدثونهم  حـــ وهم 
رات .. يتدرب ـــــ ــ ــــالح الالجئين في غزة إلى معسـ ل قادر على  ، فيها على الســــ

  حمل السالح ..
وقد أضفى عليها الحب غاللة من الزادات  ، وفي أعقاب هذه األحاديث  

الغات ان أكثرها : ، قفزت األسئلة الحائرة ، والم   -وما 
ش  -  ة وتقول ال يوجد ج ومة األردن انت تكذب علينا الح لماذا 

ش مصر ؟ ، فلسطيني   هذا ج
عارض -  ش تحرر  لماذا  ـــاء ج ــــ ــ ـــين في إنشــ ــ ــــ الملك حســ

ة ؟   فلسطين في الضفة الغر
ش التحرر الفلســـطيني  -  ســـمح الملك بدخول ج لماذا ال 

  إلى األردن ؟ .
رات للتدرب في  -  ــ ــ ـــاء معســ عارض الملك في إنشـــ لماذا 

مات الالجئين ؟ .   مخ
شوفة عزالء  -  ة م ولماذا يترك الملك حسين القو األمام

.  
ح يتداولها ولماذا .. ولما    ــ ــ ـــــ ـــئلة أصــــ ــــ ـــــ ــرات من هذه األسـ ــ ــــ ــ ــ ذا .. وعشـ

ة ، األهلون  ة والسالم . ، في الضفة الغر ادلوا التح   لما ت
ة التي وفدت على    ـــين من هذه الموجات الروح ــ ـــــ ـــــاي الملك حســــ ــــ ــــ وتضـ

قًا حين تحولت  ، األردن من غزة ــ ــد أثرًا وخطرًا .. وازداد ضــ الحمى الوافدة وأشــ
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ــــاطات ..  ــــاؤالت إلى نشـــ ــ ابالتسـ ــ ــ ــــاطات قام بها الطالب والشـــ ل فئات  ، نشـــ و
  الشعب .
انت قد بدأت الندوات واالجتماعات    وحتى قبل انعقاد المجلس الوطني 

ة  ومة األردن  ) 1966آذار (تطالب بتنفيذ االتفاق الذ عقد بين المنظمة والح
م .. وقد مضــــت أشــــهر من غير إنجاز  ح والتنظ شــــأن التجنيد والتدرب والتســــل

ة بهذه المطالب ؛ و  ــــين مطال ــــ ـــل إلى الملك حســ ـــ دأت العرائض تصــــ ال تنفيذ .. و
ــد  ــ ة ضــ ة عدائ ـــرة لتقول أن هناك حر ــ ومع العرائض جاءت تقارر األجهزة السـ

ة الكبر  ( النظام .. ضد سيدنا   !! ) وأرث الثورة العر
ـــدرت األوامر من   ــ ــ ــ ــيدنا( وصـــ ــ ــ ــــ ض على )  ســ حيثما  )  المخرين ( الق

ة في القدس .. وجدوا في  ــطين ــ ـــــ ــــ ـــرة مقر منظمة التحرر الفلسـ ــ ــ ــــ ــ البالد ومحاصـ
ــتى :  ــ ــ اب والطالب تحت تهم شـــ ـــــ ــ وانطلقت قو األمن تداهم البيوت وتعتقل الشــ

ــيوعيين ــ قوميين عرًا..  ، عثيين ، تحررين ، عقائديين ، مخرين ، حزيين ، شــ
ن جاللته إلى ذلك الوقت قد ـــالم .. ولم  ـــ ــ ــ ر السـ ـــتعمل  إلى آخر جمع المذ ــ ــــ اســ

عتقل ـــالم ل ــيدات ، جمع المؤنث الســـــ ــ ات والفالحات ..  ، األوانس والســــ من المدن
عد .. ومع تشديد النون الثقيلة !! ما    فقد جاء دورهن ف

ار وأنا    ــلتني هذه األخ القل والتوتر .. ووصـــ وســـــاد الجو شـــــعور متزايد 
ة .. ، في القاهرة عت تطوراتها في اإلذاعة األردن   وتا
اكر    ة و ــــــفارة األردن ــــ ــ اح إلى السـ ـــــ ــ ــ واجتمعت  ) 66-4-14(ت في الصــــ

ــعد جمعة ، الممثل الخاص لجاللته ــ ــ ــيد سـ ــ ــ عد( ، السـ ما  س وزراء األردن ف  ) رئ
  ألستوضح الموقف ..
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اب الذين    ــ ــ ــــ ع المعتقلين هم من أعداء منظمة التحرر .. الشـــــ قال : جم
ر القوميين العرب الذي ـــبونك دائمًا .. أال تذ ســ ــورات انوا  انوا يوزعون المنشـــ ن 

ـــة ــــاعــــ ــــة التحرر .. وجمـــ ــ ــــاومون منظمـ ــ قـ ـــذين  ــــ عثيين ال ـــدك .. وال ــــ ــ ــ ــــ ــــ    ضــ
  الذين يتحينون الفرصة لالستيالء على منظمة التحرر .. )  فتح (

وال أحزابهم .. أنا أعرف  ، قلت : أنا ال أعرف المعتقلين .. وال أسماءهم  
ـــــعب .. أبناء  ـــــطينيون .. أنهم أبناء الشـ ون بينهم من أنهم فلسـ المنظمة .. وقد 

ــوش على المنظمة ــ ــــ ــ شـ ــجن  ، ان  ــ ــ ــ ولكن واجبي أن أدافع عنهم .. إنهم في الســـ
  فلسطينيون وال أعرف لهم صفة أخر .

نك أن تكتب إلى   م ومة ..  ـــــاص الح ـــوع من اختصــ ــ  قال : هذا الموضــ
  .) سيدنا(

  قلت : هذا رأ سديد ..  
ــفارة ووجهت   ــ ــــ ــ ــالة إلى وتناولت واحدة من أوراق الســ ــ ــــ ــ جاللة الملك  ( رســ

ـــين المعظم ــ ــــ ــــ بير من  ( قلت فيها : )  حسـ إن االعتقاالت قد امتدت إلى عدد 
قات اإلذاعة  ، المواطنين ة إلى تعل ـــــ ــ ــ ام األرعة الماضــ ـــــتمعت خالل األ ــ ــ وقد اســ

ارات تدين المعتقلين وهم ال يزالون رهن التحقي قبل أن يدينهم  ة وفيها ع األردن
ــــاء ــراح وٕاني أر  ، القضــ ــ ادرة إلى إطالق ســ الم م  ــدروا أوامر ـــ جو جاللتكم أن تصـ

 ، أولئك الذين ال تتوافر عليهم الدالئل الصــادقة في جو من التحقي النزه األمين
ه  ــــتقرار في األردن ف اب الطمأنينة واالسـ ـــاء العادل .. إن تكامل أســـــ وأمام القضــ

ة والقو الوطن ــعب ع الطاقات الشــ ـــخة لتعبئة جم ة التحررفالة راسـ  ، ة في معر
    .) وهذه هي الروح التي أملت علي أن أكتب لجاللتكم في األمر ..



  

-247-  

لمتين   عد يومين جاءني الجواب من الملك حسين مؤلفًا من  ح  ، و وأص
ه .. ل ما ف ــــطرن .. و ــــ ــ اجة ســ ة  ( عد الدي أن هذه اإلجراءات هي أمور داخل

  .  )  اقتضتها مصلحة األمن
ــع نطاق    ــ ــ ــــ ــــرطة إلى عدد من زعماء واتســ ــــ االعتقاالت فامتدت أيد الشــــ

ــــار المنظمة ة  ، البالد أنصــ ل ذنبهم أنهم يردون أن يجعلوا من الضــــــفة الغر و
  ما رأوه في قطاع غزة .

ة   ــالة ثان ــــ ــين رسـ ــ ــ أن  ، أر من األمانة للتارخ ، ووجهت إلى الملك حسـ
ة : عد التح املها  ســــــها  ـــر عاماً  ( اقت عة عشـــ  ،  التي أعقبت الكارثةخالل الســــــ

ة ة وعقائد ابنا وطالبنا في منظمات حز ــ رة .  ، انخر عدد وافر من شــ وعســــ
ـــطين في تلك الفترة قد دفع  ــ ـــ ــ ــته فلسـ ــ ــ ًا فإن الفراغ الذ عاشـــــ ع ان ذلك أمرًا طب و
أنه هو الطر  مانًا منهم  ـــلوك هذا الطر إ ــ ــ ــــــطين إلى ســ العديد من أبناء فلســـ

ة ، لما قامت منظمة التحررلتحرر فلســـطين .. و  ــعار الوحدة الوطن  ، طرحت شـ
ل ما اســـتطاعت من جهد .. وفي المرحلة األخيرة قطعت  قه  وعملت على تحق
ة إلى التجمع على العمل الواحد  ـــطين ــــ ـــــنًا في دعوة المنظمات الفلســ ــ ـــوطًا حســ ــــ شــ
ــمن إطـار منظمـة التحرر وعلى هـد من ميثـاقـه.. والواقع أنـه مـا لم تكن  ــ ــ ــــ ضــــ

ةهنا االعتقال ، لك جرمة عاد ـــفة ال تعالج  ــ ــــ ة بهذه الصـــ بل تعالج  ، فإن الحز
ــا العامة ؛ وهنا يبدأ دور منظمة التحرر ــ ــ ــــ ــــ ادين النشـ ه القومي في م  ، التوج

ة لشعب فلسطين وال  وهذا هو األسلوب البناء اإليجابي في توحيد الطاقات الوطن
ـــلوا جال ـــــ ــــ ـــديًال ؛ وٕاني أتطلع أن تتفضــ ــه ب ـــإعـــادة النظر في هـــذا أعرف لـ لتكم ب

م التوفي  م ؛ سدد هللا خطاكم وألهم ة التي أضعها أمام الموضوع من هذه الزاو



  

-248-  

ــة التحرر  10-5-1966 )  .. ــ س منظمـ ــــــقير .. رئ ــ ــ ــد الشــــ ع : أحمـــ التوق
ة .   الفلسطين

صـــلني جواب من الملك حســـين .. فقد   اني( ولم  ــ س عبد  ) شـ إلى الرئ
ــــر ـــورة عن  ، ير األردني في القاهرةعن طر الســــــف ، الناصــ ه صـــ الذ حمل إل

علم ــقير يرد أن  قول .. وهل الشـــ ـــالتي .. وهو  ات ) ســـــيدنا( رســ  ، قانون العقو
  وأسلوب المحاكمات !! 

ة    ــ ه في منشـــ ت س أن أحضـــــر لمقابلته .. وفي م تب الرئ وطلب إلي م
ــــر عن س عبد الناصـ ر تحدث الرئ تفرض علينا أن الظروف الراهنة التي  ( ال

ــــين من اليد فلت الملك حسـ صـــــل .. وأنت عارف  ، ال  ضـــــة الملك ف قع في ق و
  دسائس االستعمار إلنشاء الحلف اإلسالمي) .

ـــين   ــ ــــرفات الملك حســـــ ــ ــجرت من تصــــ ــ ــ ــــح .. لقد ضــــ ــ ـــ  ، قلت : وماذا تنصـ
ل شيء ، والشعب الفلسطيني يلهب ظهر  والملك حسين ال يواف على  ، يرد 

  شيء ..
الملك حسين ، أر أن تسافر إلى عمانقال :    وسأطلب من  ، وتجتمع 

  سفيرنا في عمان أن يهيئ الجو المناسب .
ة هللا .     قلت : على بر
تبي   ثيرًا من األمور  ، وعـدت إلى م ـام  ـــعـة أ ـــ ــــ ضــــ وأنجزت في خالل 

ل أرجاء الوطن العري . األعاصير من  انت تهب علي    العاجلة التي 
ــافرت إلى عمان   ــ ــ ــــ ــلت إلى الفندق  ،وســ ــ ــــ ــلت ، وما أن وصــــ ــ ــــ ــ    حتى اتصــ

له من غير  )  جاللة الملك ( أطلب موعدًا لمقابلة ) المقر ( .. ومضـــى اليوم 
  جواب .
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 ، فجاءني الجواب عند المســـاء ، اســـتوضـــحت وأكدت ، وفي اليوم الثاني  
ــيدنا( أن ــ ــ ر إلجراء فحص عام ..  ) ســـ ـــــ ــ ـــفى العســ ــ ــتشــــ ــــ ــ   مرض وقد دخل المسـ

شفاء الروح قبل شفاء الجسد ..قلت : شفاه هللا نت أدعو له     .. و
اح اليوم التالي   ان المعتاد الصادر  ، وجاءتني الصحف في ص ألجد الب

ــــتقبل دولة فالن ــ ــــ ــ أن جاللته قد اســ ة  فات الملك ــــر ــــ ـــــ  ، ومعالي فالن ، عن التشـ
  وسعادة فالن .. وفر البولو اإليراني !!

ــد هـــذا الكـــذب    عـ ـــــحوانتظرت يومين آخرن  ــــ ــ ــ ـــل ، الواضـ ـــــ ــــ ــ ــ ـــا أتصـ    وأن
أن ) المقر ( ـــرفات يتلعثمون  ــ ــيدنا مرض( ورجال التشــ ــــ .. وأنا أقول في  )  سـ

اذب!! س    نفسي : ناقل الكذب ل
عد في قوس الصبر منزع   فخرجت من  ، ما قال األجداد األكارم ، ولم 

الً  ث فيها طو سورًا علي أن أم ن م الثة فإن التحضير للدورة الث ، عمان ؛ فلم 
العودة العاجلة إلى القاهرة .   للمجلس الوطني يلح 

تمــت إهــانتي   تم إهــانتــه ( ، ال امتثــال للقول المــأثور ، و  )  الكرم من 
ثير من األخوة  ه  ــدعه وف ــ ــ ــ ــــ ًا لتصـــ ــــمانًا لنجاح المجلس الوطني وتجن ــــ ــ ــ بل ضــ

دأ المجلس الوطني في غزة وانتهى ــطينيين األردنيين .. و ــــ ــــ ــ وتحدثت في  ، الفلســ
ـــين لفر البولو  ــ ال الملك حسـ ــتق ــ ة اســ ا ـــيء إال في ح ــ ل شـ ـــيء .. في  ــ ل شـ
تمت ذلك  ة .. ولقد  ـــطين س منظمة التحرر الفلســ ال رئ ـــتق اإليراني ورفضـــــه اســ

عود أعضــاؤه األردنيون إلى المطار ، حرصــًا على المجلس الوطني ة أن   ، وخشــ
  هذا الميدان !! ومنه إلى السجون والمعتقالت .. ولألردن سيرة شهيرة في

ح من واجبي   ـــدرها المجلس الوطني ، وأصــــــ أن  ، عد القرارات التي أصـــ
ة  غة موضوع ص أوجه رسالة ثالثة للملك حسين تكون أكثر شموًال وتحديدًا .. و
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ـــها الكامل ..  ، هادئة ـــها بنصــ اســ أكثر من اقت راتي  ـــفها مذ ع أن تصــ ــتط ال أســـ
ما يلي :   -وهي 

ة .صاحب الجاللة الحسين ا   ة الهاشم   لمعظم ملك المملكة األردن
تابي    ًا على  عد أكتب إلى جاللتكم مع أني لم أتل جوا ة و ة العرو تح

ورغم أني في زارتي األخيرة لعمان ما  ، 1966-5-10شـــأن المعتقلين المؤرخ 
ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ــأن مختلف جوانب القضــ ــ ــ ــــ شــــ م  ـــة لمقابلتكم والتحدث إل ــ ــــ أتحتم لي الفرصـــــ

ة .. ول ـــطين ـــعي مع الفلســ اتي أر من واجبي أن أواصـــــل الســ ـــئول مســ امًا  كني ق
ة ـــطين ة لمطالب منظمة التحرر الفلسـ ــتجا ال يثنيني عن ذلك ما  ، جاللتكم لالســ

ــوع هذا  ــــ ـــــة أن موضـ ـــاعب الطر ؛ وخاصــ ة أو مصــــ ــلب ــــ أالقي من المواقف السـ
حول دونه  صح أن  اشرة بهدف التحرر الكبير مما ال  صورة م الكتاب يتصل 
ة والمنظمة قد  ومة األردن حائل ؛ وتعلمون جاللتكم أن االتفاق الذ تم بين الح
ش التحرر  تائب ج ار وٕانشــاء  تناول في جملة ما تناول موضــوع التجنيد اإلج

ــدر المجلس الوطني في دورتــه الثــالثــة ــــ ــــ ــ ــ الــذ انعقــد في غزة في  ، .. وقــد أصــ
ار  ــهر أ ــ ــ ــــرن من شــــ ـــــ ال 1966العشـ ًا  ة بتطبي قانون التجنيد قرارًا إجماع مطال

ان هذا القرار  ــطيني في األردن ؛ و ش التحرر الفلسـ تائب ج ار وٕانشـــاء  اإلج
قة ة عم ــوع ــ ــــ ـــــ ــــة موضـ ـــ ــ ــ ار ظروف األردن من  ، نتيجة دراســــ عين االعت أخذت 

ة  ، مختلف نواحيها ــًا في معر ــ ـــــ ــــ ًا وأرضـ ـــع ــ ــ ــــ وفي مقدمتها دور األردن الكبير شـــ
الذ ة الموحدة قد أعرت عن تأييدها التحرر ؛ وما هو حر  ادة العر ر أن الق

تائب التحرر في األردن ؛ وأن تنفيذها ينتظر  ــاء  ار وٕانشــ لتطبي التجنيد اإلج
ـــت أن أكتـــب إلى جاللتكم ــذا رأي ــة األردن . لهـ ــأن  ، موافقـ ـ ــاء  لي أمـــل ورجـ و

ادرة إلى ة للم ومة األردن اتكم الكرمة إلى الح ـــــ ــ ــ ـــــدروا جاللتكم توصـ ــــ ـــــن  تصـ ــــ سـ
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ع المواطنين من أبناء األردن ار على جم  ، التشــــرع الالزم لتطبي التجنيد اإلج
ـــعتها  ــب الخطة التي وضــ ـــطيني حســـ ش التحرر الفلســ تائب ج ــــاء  ـــير إنشـ ســ وت

اته ر م ورحمة هللا و ة الموحدة والسالم عل ادة العر   . )  الق
ع    س منظمة التحرر الفلس –أحمد الشقير  –(التوق ة رئ   .)  طين
غني عن التعلي   ة ووضوحاً  ، وهذا الكتاب  استنفادًا  ، ولطفاً  ، موضوع

  لكل وسائل اللطف !!
ان ما يزال ممثل ، ســـلمت هذه الرســـالة الثالثة إلى الســـيد ســـعد جمعة    و

عة في القاهرة ) جاللته( قرأها قبل أن أقفلها ..  ، في لجنة المتا ه أن  وطلبت إل
ارة ة الموحدة قد أعرت عن تأييدها لتطبي قانون  ( ووقف عند ع ادة العر الق

ار في األردن الخ .. وقال:   التجنيد اإلج
ان ذلك .. نحن ال نعلم شـــيئًا عن هذا الموضـــوع  -  متى 

علم..   .. وأعتقد أن جاللته ال 
ة  تاب الفر عامر القائد العام للقيـادة العرـ قلت : هذه هي صورة من 

   .)الموحدة ..
وغراف .  الزن   وسلمته صورة من الكتاب مصورة 

ة الصـــراحة   تاب الفر عامر صـــرحًا غا ان  من غير  ، الموافقة ، و
ــــر وال تحف ــــ ــ ار في األردن ( على ، شـــ ـــرورة تطبي نظام التجنيد اإلج ــ ـــــ  ، ضـــ

ة تستدعي عند الطوار  اط يالت احت ان إيجاد تش   . )  إلم
ــالة الثالثة ال   ــــ ــــ ــ ــت في حاجة إلى  ، تي وجهتها إلى الملكوهذه الرسـ ــ ــ ــ ــــ سـ ل

ـــوحاً  ، تعقيب ــــ ة ووضــ ـــوع ــ ــ ة الموحدة ..  ، موضــ ادة العر ـــفعتها برأ الق ــ ــ وقد شــ
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ــــاء  ــ ــ اد االعتقاالت وٕافشـ ازد ـــين ال يجيب .. إال  ــــ ام والملك حســ ام وأ ـــت أ ــ ــ ومضــ
  حمالت اإلرهاب في البالد .

ــطـــت في تلـــك الفترة   ــــ ــــ عـــاد ، ونشــــ ـــة حملـــة أمر  ، ـــأن األمر على م
ـــة الجماهير  ة .. في أنها أثارت حماســ ــطين ة على منظمة التحرر الفلســـ ــرائيل إســـ

ـــر عاماً  ــعة عشــ ضـــ ون دام  عد ســـــ ة فلســـــطين  ــ ــ ة في قضـ وأن األحالم  ، العر
ار .. وأن االنه ة آخذة  ــلم ة ســـ ــو ة للوصـــــول إلى تســـ ـــقير عميل  ( األمر الشــ

و    .)  ولعبد الناصر  ، لموس
ات  ) 1966حزران (وفي أوائل الشهر    رت همفر نائب الوال خطب رو
ة فلســــطين ، المتحدة قضــــ الشــــعب الفلســــطيني و  ( وأن منظمة التحرر ، منددًا 

ي الصهيوني غارنشين  )  خطر على إسرائيل عده السناتور األمر ... ثم جاء 
ف الة اإلغاثة ودفع األموال رأسًا إلى الدول المض ة .. وجاء وقدم اقتراحًا بإلغاء و

ة وطالب  ة األمر ــــم وزارة الخارج اســ ــمي  ي المتحدث الرســــ ــ ــ عد ذلك ماكلوفســ
عد  ش التحرر .. وجاء  ـــمون إلى ج ــطينيين الذين ينضــ قطع اإلغاثة عن الفلســـ
ة وعلى شــعب  ة العر حمل على القضــ ند القتيل  ند الصــغير شــقي  ذلك 

ش التحرر .      فلسطين ومنظمة التحرر وج
ــة على منظمــة التحررو    ـــرائيل ــ ــــ ــ ــ ــة اإلسـ ــة األمر  ، في غمرة هــذه الحمل

ــعت ــــ ــ ــ ة لمنع الحرب الثالثة ( وضـ ة )  الجماعة األمر ــهيون ــ ــــ  ، وهي منظمة صـــ
ــافــة أرجــاء العــالم ــاآلالف على  ـــرة دورــة جر توزعهــا  ــــ ــ ــ العــالم  ( تحــذر ، نشـــ

ـــقير أحد دعاة الحرب في العالم ـــر من أحمد الشــ املين على وأحد الع ، المتحضــ
ــقير وأمثاله ــ ــــعوب .. وأن الشـــ ـــأنهم ، إثارة الفتن والقالقل بين الشـــ ــ وا وشــ  ، إذا تر

ة ثالثة ..    )  سيدفعون العالم إلى حرب عالم
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ــب   ــ ــ ـــ ــ ــرائيلي ، انت هذه هي موجة الغضــ ــ ــ ــ ـــ ي اإلســ انت  ، األمر حين 
ــــين موجة الغضــــــب هذه ب الملك حســ ــل إلى عمان .. فر ــ  ، رســــــائلي الثالث تصــ

اً وألقى خ عد بخطاب عجلون ..  ، هائجًا مائجاً  ، طا ما    اشتهر ف
ة : االحتفال بخرجي  ، 1966حزران  14ان ذلك في    انت المناســ و

  معاهد المعلمين والمعلمات في عجلون ..
ن خطاب   ة )  جاللته ( لم  ة العلم تهنئة للخرجين  ، في هذه المناســــــ

ـــه هذه الم ما تفرضـ ـــين أن وال تمجيدًا للعلم؛  ة الكرمة .. واختار الملك حسـ ناســــ
ة ــطين ة الفلســ ــ ـــيء .. في القضــ ل شـ ة ، يخطب في  ة العر وفي  ، وفي القضــــ

ة ــاكل العالم ــــ ــيوعيتها ، المشـ ــ ــ ـــها ، فهاجم منظمة التحرر في شـ ــ ســ ة رئ  ، وغوغائ
ة وقادتها ة العر القوم ــوفييتي والصــــــين ؛ وأثنى  ، وندد  وحمل على االتحاد الســــ

ــتورة ؛ ودعا إلى الحلف اإلســـالمي ؛ ومجد على الع ــاته الدسـ الم الغري ومؤســـسـ
ة الكبر .. وعلى الجملة فإنه لم  اتها في الثورة العر ــح ة وتضــــ ــم ــ ــرة الهاشــ األســــ

  يترك شاردة وال واردة إال وحدد موقفه منها .
ص لخطاب عجلون    ــعي أن أكتفي بهذا التلخ ــ ـــــ ــــ ان بوسـ لوال أن  ، ولقد 

عده سلسلة من األحداث ة قد تعاقبت  ة والدول ان آخرها هزمتنا الكبر  ، العر
انه  ـــين من م عد أمامي إال أن أنتزع خطاب الملك حسـ في حرب حزران .. فلم 
ًا  ـه .. خطـا عـه بجوابي عل ـــه الكـامـل .. وأن أت ــ ــ ــــ راتي بنصــــ ـــمـه إلى مـذ ــ ــــ ــــ وأضـ

اد أظلم ..  ، بخطاب   وال
قرأ الجيل المعا ، وٕاني أفعل ذلك   ًا  ، صــر والجيل المقبلال ل ســردًا تارخ

اب الهزمة .. فإن في  ، للوقائع واألحداث ـــــ ــ ــ ــــ ه ووجدانه على أسـ قل بل ليتعرف 
اب .. بل أن هذا الخطاب هو واحد من  ــ ــ عض هذه األســ ـــين  ــ خطاب الملك حسـ
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ة ـــمير األمة العر ـــــ ع من ضــ ه نا اب .. وأن جوابي عل ـــــ بجماهيرها  ، هذه األســـــ
ة ة والعر   على السواء .. الفلسطين
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   خطاب الملك حسين
  أيها األخوة   
ة نتطارح  ، األمس القرب"    ة الفت وقفت مع أبنائنا في الجامعة األردن

ــيرنا واتجاهنا ــــ ــــ ــتنا ومقومات  ، األحاديث في ســـ ــ ــــ ــ ادل الرأ في مظاهر نهضـــ ونت
ة .   حضارتنا وفي مدلوالت أمانينا القوم

م اليوم   ــــأني مع ـــــ شـ نت معهم  ل موقف يجمعني  ، ولقد  عهد في  و
ة ــــرتي الحبي ــــة الطالئع الذين نعل عليهم أكبر اآلمال ، أبناء أســـ ــ لر  ، خاصـ

ــينا ماضـ ة القاصـــدة في إعالء البناء للمســـتقبل األفضـــل ..  ، حاضـــرنا  والمشـــار
م اليوم .. أحدثكم حديث القائد الذ ال يخدع جنده  ، نت معهم .. وها أنذا مع

ــذ ال ـــد الـ ــده والرائ ـــة والمودة ، يخون عهـ س  ، حـــديـــث المح ــار .. إذ ل واإليثـ
ــرا  ، المطارحة الصـــرحة ــبيًال بيننا إلى الصـ ة في الســـر والعلن سـ وصـــدق الن

م .   القو
ة االنتقال من مرحلة إلى    ـــــعدني حقًا أن ألقاكم وأنتم على أه ــ ــ ــــ سـ وأنه ل

ـــتعداد والتلقي لعطاء .. من جو إلى مرحلة الخدمة وا ، مرحلة .. من مرحلة االســ
حة بتجارها اة الفســــــ ــــة المثالي .. إلى أجواء الح ـــاكلها ، الدراســ ــ  ، وآالمها ، ومشـ

ل ما نتمناه لكم ونأمله  ـــعارًا واحدًا يلم  ــ ــــــوغ شـــ وآمالها .. ولعلي لو أردت أن أصــ
م م  ، ف م.. تجاه بلد مسئوليتكم تجاه مجتمع ة ..  المسؤول لقلت : أنه الشعور 

ال .. فقـد اختـارتك ـالنـا الطـالعـة.. ومن ح تلـك األج ـة لتكونوا النواة ألج م العنـا
م أن تصــدقوا لها الخدمة حة ، عل وأن تحموها من مزال  ، وتخلصــوا لها النصــ

انة لموروث تقاليدنا  ـــــ االنحرافات الضـــــــالة .. ومتاهات العقائد المســـــــتوردة .. صــ
ل اإلدر  ين  ة .. مدر ــيتنا القوم ة وشـــــخصـــ منا الروح اك أن مناخ الجامعة أو وق
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ـــة ــ ة أو المدرســـ رس للعلم وحده .. وأن ما ابتليت  ، إنما هو حرم مقدس ، الكل م
ة ضــع عشــرة ســنة الماضــ ة  ، ه هذه المنطقة في ال اســة والحز من افتعال الســ

ة ع الطل يرهم وتنمو  ، في مرا تكامل تف ــاعدهم و ــتد ســ شــ قو عودهم و قبل أن 
ة ـــــاف المتعلمين الذين هو  ، ملكاتهم الواع ه بالدنا من فراغ أنصـــ ــبب ما تعان ــ ســــ

ل  حوا أداة هينة في يد  ــ ــ ــــ ـــتغالل .. وأصـ ــــ هجروا مقاعد الدرس إلى مطارح االســ
ــبوهة ــ ل مبدأ مدخول ، دعوة مشــ ــتوردة تخرج بهم عن نطاق  ، و ل عقيدة مســــ و

م ــــعناها ، دينهم وقوميتهم وتراثهم التارخي العظ ــــ ــ ــ  ، لقد بددت طاقات هائلة أضــ
شـــع اســـتغالل اب أ واســـتخدمت جذوة الحماس فيهم فغدوا  ، واســـتغل عنفوان الشـــ

ـــلحة  ــــ ــ ة األولى لذلك المصـ ــح ــــ انت الضــــ ونوا دعائم بناء و أدوات هدم بدل أن 
ا ة العل ــاهمة  ، العر م أنتم المســــــ ة . وفي يد ة الثان ـــح ــ ــهم الضـــ ــ ــ انوا هم أنفســ و

م المعوج ة في تقو ـــال إلى جا ، الفعل ـــ ــ ـــوابوٕاعادة الضـ ــ ــ ـــير من  ، دة الصــ ــ ـــ صـ وت
هم نزوات الغرور . ولعل من أهم  ــــاوة الهوس ومألت قلو ـــــ ــــارهم غشـ ــــ صــ غطت أ
م ولو بإيجاز حول  صـــر ل خاص أن أ ــ شـ م  اتي نحو أمتي وأســـرتي ونحو واج

ة ــيرتنا وأهدافنا وأمانينا القوم ــعنا ومسـ ــمحت  ، وضـ لما واتت الفرصـــة وسـ شـــأني 
  الظروف .
ــيء أنن   ــ ــ ــ ل شـ ة ال تكون ونحن نؤمن قبل  ة العر رة القوم ا عرب وأن ف

ة  ، ذات جدو ومدلول إال حين تكون في إطارها الديني ة العر فاإلسالم والقوم
ــمان ، الصـــــورة والمحتو  ــ طان ال ينفصـ ــنوان متالزمان مترا ل انحراف  ، صـــ و

ض دعائم  ، ودعوة مدســــوســــة يراد بها تقو ه ح اطل يراد  عن هذا المفهوم هو 
ة  ، عقيدتنا ة الماد شـــعارات الجدل رة  ة الف وتخرب أســـس قوميتنا وتغليف قدســـ

ــــي ســــ ـــة في  ، والمذهب المار ة ومنها تجرتنا الخاصـــــ ولقد أثبتت التجارب العالم
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اد ديننا الحنيف ، هذا البلد ة والحرة تتف مع م موقراط اد الد وهو  ، أن م
ـــاعة دين التطور والتقدم . ولذا فهي أقوم النظم لتو  ــــ ــــ ـــتقرار وٕاشـ ــ ــــ طيد األمن واالســـ

ة م العدالة االجتماع ـــس  ، الخير وتحقي االزدهار وتعم ــ ناء المجتمع على أســ و
ــادهــة  ـــــجع الم ـــــ ــة وتشــــ ــة تحترم الفرد وتقــدس الحرــة وتحمي الملك ــة أخالق روح
ة  ق ــــتغالل والفروق الط ـــع واالســ ــــاواة في الفرص والحد من الجشـــ ــــة والمســ الخاصــ

ون الفرد فيها لبن ســــي و ــماء في مجتمع بول م ال آلة صــ ــالحة في بناء ســــل ة صــ
  ولذا فنحن ننتمي إلى أسرة األحرار في هذا العالم وال ننتمي لسواها. ، رهيب

ة   ــطين ــ ــ ــ ة الفلسـ ـــــ ــ ـــيتنا األولى واألخطر  ، ونحن نؤمن أن القضــ ــ هي قضــــ
ة لنا ، واألهم النســ قاء أو فناء ، ألنها  اة أو موت ..  ة ح وهي التحد  ، قضــ

ــنعناه ونصـــنعه ا ل ما صـ ــوانا .. ولذا ف ه في هذه المنطقة قبل سـ لكبير الذ نجا
ــتمرار  ــدنا هو اســـ ــطين .. وجهدنا وحشـــ في هذا البلد هو لفلســـــطين ومن أجل فلســـ
ا  ـــحا ــ ـــــ ان قائدها أول ضـ مة التي  ـــالتها العظ ــ ــــ ة الكبر ورســ اد الثورة العر لم

  فلسطين . 
ما قلنا مراراً    ل مهمة مزدو  ، ومهمتنا  جة فنحن من جهة عملنا ونعمل 

ان القوة الرادعة ثم نهيئ  ــلحة لنبلغ م ـــنا ودعم قواتنا المســـ شــ ة ج مان لتقو ثقة وٕا
ـــتعادة الح العري المهدور ــ ــ ــنا الســ ـــــ ـــواطًا في هذا الطر  ، أنفســ ــ وقد قطعنا أشــــ

عث على االعتزاز الثقة وت حت قواتنا المســلحة ، توحي  في مســتو  ، حتى أصــ
ســــالة وٕاقدامًا عالمي تدر  انت دائمًا مضــــرب األمثال  حًا مثلما  مًا وتســــل ًا وتنظ

..  
ل ما حل بنا من    ـــتعمار وقواه وراء  ــ ــــ ــــ وٕانها لدعو فارغة أن نعتبر االسـ

ه ــح لما نعن ــ ــــ ــ ــ ات دون تحديد واضــ ة  ، ن ــهيون ــــ ــــ ة الصــــ قة األمر أن الحر فحق
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ة ة العالم فعل التخط والتنظ ، تدعمها اليهود نت  م واالســـتعداد تم م والتصـــم
ــها في هذا العالم على مجتمعاته  ــ ــ ــــ ة مهما غلت من أن تفرض نفســ ـــح ــ ـــــ لكل تضــ
رها  ادين فتحولت من خالل علمائها ومف ــتى المجاالت والم ـــــ ــــ ــ المختلفة وفي شـ
ة واإلعالم إلى قوة  ــناعتها والمختصـــــين منها في شـــــؤون الدعا ــ ورجال مالها وصـ

ـــغيرةهائلة لها وزنها وتأثيرها على العال ــ ــ ــ ــــ انت أم صـ بيرة  أن  ، م ودولة  فالقول 
ــب ــ ـــ ــ ــــتعمار فحسـ ــــ ائز االســ يزة من ر هو قول  ، قلب وطننا العري المحتل هو ر

انه هو قاعدة  ـــــ ــاحته وقلة ســ ــ ــغر مســـ ـــ قة على صــ ناقص ألن هذا الجزء في الحق
ــتعمار خطير قادر ـــتعداد  ، ومقر ومنطل اســ م واالسـ ــم ومن خالل الوعي والتصــ

ة لد الكثي ـــح ــ ــ ــ ة للتضـــ ـــهيون ــ ــــ رن جدًا في هذا العالم ممن يدورون في فلك الصـــ
ة حق أهدافه . ، العالم حرك األمور وف مصلحته وما    على أن 

ة تتأرجح في دوامة المزايدات والمســـاومات    ة الفلســـطين انت القضـــ ولقد 
ــتهد العرب في مطلع ســــنة  ــتغالل حتى اســ إلى وجوب لقاء عري  1964واالســ

امل  ، ة موحدةوخطة عر ، جماعي ـــتعداد علمي  ـــترك واســـــ ــ ومنهاج قومي مشـــ
  مدروس لدرء الخطر واسترجاع الح السليب .

انت مؤتمرات القمة وما نجم عنها من مقررات حتى اآلن حدًا فاصــًال    و
ــــتهالل العمل الهادف من جهة أخر  ، بين التخ واالرتجال من جهة ــ ين اســـ و

انت آخر فرصــة وأمل لألمة العر ة وٕادراك .. و المســؤول ة في تعمي الشــعور 
ـــمة التي تنتظرنا وقد تفرض  ــ ة الحاســ ــــتو خطورة المعر ة على مســـ ـــــ عاد القضــ أ

عيد .   علينا غير 
ان     ل ما  ــتطعنا منذ أول مؤتمر للقمة إلى اآلن  ال أن نحق  ــ ــ وقد اسـ

قه ن تحق ـــتط ، م ــ ان يخامر عقولنا وال نســ الفعل الكثير مما   ، عهولكننا حققنا 
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المعارك  ــــغالهم  ـــتت أهوائهم وانشــــ ـــفوفهم وتشـــــ ــــ ـــدع صـ ــ ــ نتيجة تخاذل العرب وتصـ
ســرني أن  اع التي انقضــت . و ة عن معارك المصــير خالل ســنوات الضــ الجانب
ه  ع وأرســـــينا ف أشـــــير إلى المهرجان القومي الذ عشـــــناه في هذا البلد قبل أســـــاب

اف قة الحجر األســاســي لمشــروع ســد خالد ومعنا إخواننا من  ة الشــق ة الدول العر
  داللة واضحة على العمل القومي المشترك والحشد العري الموحد .

ل العرب في    ـــارك  ــ ــ ــ شــــ ـــتتحق عندما  ــ ــــ ة ســــ أن الوحدة العر إننا نؤمن 
 ، دولهم المختلفة المتناثرة ضـمن وطنهم الكبير في وضـع أسـسـها وٕارسـاء دعائمها

ع ــت ــير  ، ادوحدة أنداد ال وحدة قســــر أو تســــل أو اســ ـــتقبل واحد ومصــ مليها مسـ
عضًا  عضهم  مل  ن  ونهم أخوة متساو مليها  ع أفلحوا أم فشلوا و ينتظر الجم
ال رائعًا ما في ذلك رب ..  مثلما تمثل بالدهم بخيراتها ومميزاتها وخصــائصــها 
ة فيها روحًا جديدة  عثت مؤتمرات القمة العر ة وقد  إننا نؤمن أن الجامعة العر

ة . وهذه  هي ل رعا ل دعم و ــــتح  ــــ ح تســـ ــح ــــ ينة على الطر الصـــــ خطوة م
ل األمل القو  رة الموحدة المنبثقة عنها تشــــــ ـــــ ادة العسـ األمل  ، المؤتمرات والق

ـــتعادة حقوقنا فق وٕانما لتحقي أغلى أهدافنا وأعز أمانينا  ــ ــ ــ ــ األول واألخير ال الســـ
ــاملة تبني في ظالل الحرة والقوة العر  ــ ـــل وتحق في وحدة شــــــ ـــــ اة األفضــ ة والح

انت لنا بين األمم والشعوب .  انة المرموقة التي    استعادة الم
ـــتمرار    ــ ــ ــ ــ قيــت القمــة فعًال في اســـ ــل ذلــك لن يتم إال إذا  إننــا نؤمن أن 

ـــلحة  ــ ـــــدر عنها بدافع من حرص القادة العرب على المصــ صــ ل ما  وجودها في 
م الهادف لديهم على بلوغ ــم فعل التصـ ة و ة العر ة الســـام وٕاذا  ، األهداف العر

غي على القادة  ة التي ين ل الخالفات الجانب ادة الموحدة في منأ عن  قيت الق
ـــفيتها مرة واحدة ــــ ــــ ــ ل عمل خارج هذا  ، مجتمعين مواجهتها وتصـ وٕاننا لنؤمن أن 
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ا وهدر للطاقات والجهود المصـــلحة العل ــتهتار  ع لقضـــيتنا  ، النطاق هو اسـ وتمي
ـــيرة ــ ــف وخطة  ، المصـ ــ ل خروج عن وحدة الصــ ــــف  شــ ــ ــ وأن الوعي العري ســ

ه ــامن وأنه قادر على أن ينبر وهذا واقع ال رب ف ــــ ــ ــ ـــع حدًا لكل  ، التضـــ ــ ــــ ــ ضــ ل
التالي  اتها و ــؤول ــ ـــــ محاولة لهدم مؤتمرات القمة وتعطيل مقرراتها والتخلي عن مسـ

ة إلى ما هو أســـــوأ من ســـــيرتها األولى ــ ح القضـــ ـــاو  ، تطو مات في متاهات المســ
ة . ة مظلمة حتم ة نحو نها   والمزايدات واالرتجال

ــة    ـــــ ــ ــ ــــ ـــع القضـ ــــ ــ ــ لقــد تواف القــادة العرب في أول مؤتمر للقمــة على وضـــ
ة تطغي  ل خالف .. ومن المحزن أن نر الخالفات الجانب ة فوق  ــــطين ــ ــ ــــ الفلســ

ة المصـــيرة وتكاد تعصـــف بها ــ ــنا والفلســـطينيين من  ، على القضـ وأن نجد أنفسـ
ة عيدًا عنها أبناء الن ان  ة أو من  مســافة  ، ســواء من انتمى إلى أســرتنا األردن

المنظمة منظمة  ، والعرب من حولنا ، ال واقعاً  عد أن عصفت  في دوامة فارغة 
ح القائمون عليها  ـــــ ــــائها األهواء فأصــ انت لنا اليد الطولى في إنشـــ التحرر التي 

ان الحزيين المخرين عليها ــــنا وٕانما  معاول هدم ، عد طغ ــــ ــــ لما بنيناه ال ألنفســ
ــف العري والعمل الموحد وقروحًا تترعرع فيها  لفلســـطين ومعاول هدم لوحدة الصـ

ة عن وطننا الكبير م غر ــالح اعوجاجها  ، جراث ــ ــــ ــ ــ ل محاوالتنا إلصــ وأن تذهب 
ــــاض  ــ ــ ة واالنقضـــ اء الخالفات العر أدراج الراح حين غدت قطب الرحى في إذ

ـــامن العري و  خدم على التضــ ة و ــ ــأنه أن يجمع األفئدة حول القضـــ ل ما من شـــ
ل أمل  أن  ــــرح  ــ ــد األلم أن أصــ ــــ ؤلمني أشــ ــي و ــ ــ حز في نفســ ـــلحتها . إنه ل مصـــــ
ان التعامل مع  ا وزال حول إم صًا خافتًا قد خ ص ان  قائه ولو  حرصنا على إ

مضمونها الحالي جملة وتفصيًال .    هذه المنظمة 
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ما ال يد   ع أدنى مجال لسوء فهم أو تفسير أننا قد أرجو أن أوضح هنا و
ل  ن  قة ونم ان إلى حق رة الك ة لنجســـد ف منتهى اإلخالص وحســـن الن عملنا و

ة وجدارة فعال ـــيته  ــــ ــة حقه في خدمة قضـ ــ ــ ــطيني من ممارســ ــ أردنا المنظمة  ، فلســــ
اق تدعمه  ــطين  ــ ــ ــعب فلســ ــ ــــاطع أمام العالم أجمع على أن شــــ لتكون البرهان الســــ

ة ب منحه األمة العر ــمير العالمي من غفوته ف ق الضــ ـــت سـ رمتها في انتظار أن 
ـــير ولتكون  ــــته إال وهو ح تقرر المصــ ذلك الح المقدس الذ حرم من ممارسـ

ع ــ ــ ــــ ضــ ع مهما طال الزمن  ، الدليل القاطع على أن الح لن  ة لن تم ــــــ والقضــــ
ــلحتها أوالً  ة ولمصـــــ ـــــ ـــــنون .. أردنا المنظمة مثلما أردنا القضــ  وأخيرًا وتعاقبت الســ

لما  ــعًال يلم الشـــعب  ع مشـ ولمصـــلحة أمتنا التي ال تنفصـــل عنها أن تكون للجم
ة  ــ ــ ماننا الذ لن نحيد عنه. إن قضــ ــــل الطر تأكيدًا إل ضــ عض أن  ـــك ال أوشـــ
ل فلســـــطيني قادر ليؤد  أ  ع ة العرب أجمعين . وأردنا أن  فلســـــطين هي قضـــــ

ــــيته وخدمة أمته ــ ــ ــــ ه في خدمة قضــ ة في وأعطينا  ، واج من خالل تجرتنا المثال
ة واالندماج  ة الفعل حتذ للمشار أن  ًا وقوات مسلحة مثاًال جديرًا  هذا البلد شع
ًا واحدًا ضــمن حدود بلدنا وضــمن حدود وطننا  وننا شــع فرضــه  ح الذ  الصــح

  الكبير وتفرضه وحدة الهدف والمصير .
م و    ــة الهزلة القائمة ثم إننا قد انتفضــــنا دائمًا على المنط الســــق اســ ــ الســ

ة  ـــائ ــالكها الشــ ــ ــــمن أسـ راتهم وضـ ــ ــ امهم ومعسـ ــــطينيين قيد خ قاء الفلسـ بوجوب إ
قاس لها  ة إغاثة وٕاعانة  ـــــ ــ ــ ًا مجرد قضـــ اتها دول ة وح ــ ــ ــــ ــ قة القضــ حيث تكون حق

عد ســـنة المقدار المتوفر منها ســـنة  ــل  ــقاء  ، النجاح أو الفشـ ون البؤس والشـ ول
ـــــة ال ــ ســـ ـــورة التع ــ ــــ ة في األمم محتو الصـ لماتهم التقليد اء في  تي يتناولها الخط

اتنا  ان ــمن إم ــ ــنا ضــ ــ ــــتمر . نحن انتفضــ ـــتجدائهم المســ اســـ ام  ل عام للق المتحدة 



  

-262-  

قائه تحت رحمة ما ينال من  اته وٕا أســــره وأمانة معنو ــعب  اســــة أمانة شــ ــ على ســ
شـــعبنا الذ رامة شـــعب  رامة إنســـان وال  طاقات التي ال تلي  ينتمي  فتات ال

  له مثل هذا اإلنسان .
رامته    ــالت تموت  ــ ــ ـــــ قتات الفتات والفضـــ ش على العدم و ع ـــــعب  ــ ـــ ــ فشــ

ــة تولد الحقد وأن الحقد والجوع  ــــ أن هذه التعاسـ ــــيته معها . والقول  ع قضـــ ــ ــ وتضـــ
ة إلى النصر مة . الشعب  ، والجهل هي السبل المؤد هو منط فارغ وحجة سق

رم ش  ع ًا في أرضــه وأرض أهله وٕاخوانه ينمي الذ ينتصــر هو الشــعب الذ 
يره ورزقه حًا في جســـده وذهنه وتف ســـب  ، ملكاته صـــح قو حقه ف قوته فق  ف

ــاه .. الــذئــاب الجــائعــة تهــاجم دون وعي أو تمييز مــا يواجههــا  نــال من الجولــة و
ــان  ن صـــدها والقضـــاء عليها . أما اإلنسـ م عضـــًا و عضـــها  ضـــًا تأكل  ولكنها أ

مًا في  الواعي المثقف ـــحته متح ــــ ًا في صـــــ مًا في معتقده قو ـــــل ــ ــ ة ســـ أ للمعر المه
انت  ًا في حقه فهو المنتصـــر أخيرًا دون أدنى شـــك .. هذه  إرادته وتصـــرفاته قو
عًا أســرة  قى ســبيلنا إلى النصــر واضــحًا لنا جم قى في هذا البلد وســي أهدافنا وســت

ة  ل يد عر ــارًا نمد أيدينا إلى  ــ ــ ـــ ــ ها قلب عري يؤمن واحدة مهاجرن وأنصــ حر
ة وال  ة وال غر ـــرق ـــــ ــــ ة هادفة ال شــ ــر لن يتم إال من خالل إرادة عر ــــ ــ ــ أن النصــــ

ة س ة وال مار ل . ، صين ة شرفة على الطر الطو ات عر تضح   و
ن قبل عام    م ان  ة  ـــــ ـــطين القضــ ــ عض في  1948فلســ قبل رأ ال أن 

أن تعتبر  ًا  س واقع ًا ول ـــلوب معالجتها تكت ــ ــطين وحدهم أســ ــ ة أبناء فلســـ ـــــ قضــ
يدهم حلها ارهم أصـــحابها و عض في أســـلوب  ، اعت قبل رأ ال ن أن  م ان  و

ة نظرًا  حتاجونه لخوض المعر ل ما  ــــطينيين  ــ ــ ــ معالجتها عن طر مد الفلســــ
ة آنذاك ــتو المعر مسـ م العري   ، لحالة الضـــعف وفقدان التخط وانعدام التنظ
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ة قد زالت عنه ة المطلقة منذ اللحظة التي دخلت ولكن القض غتها الفلسطين ا ص
ة أبناء  ة قضـــــ ــطين القضـــــ ــ انت فلسـ ـــطين . لو  ة أرض فلســ فيها الجيوش العر
ة  مخططات الصــهيون فلســطين وحدهم دون ســواهم لما اصــطدمت الثورة الكبر 

ـــهدائها اها وشــ ــحا ـــين بن علي أول ضـــ ان قائدها الحســ ـــتعمار ولما  ولما  ، واالســ
ـــــتو تمزق ا ــــ ــــ مسـ ـــان العري الواحـــد إلى دول متعـــددة عجزت عن أن تكون  لك

ة فوقع ما وقع عام  ــتمر الكثيرون في  - - 1948المعر ــ ــــ ــ ــ له فقد اســ ومع هذا 
عـــالمنـــا العري وحتى يومنـــا هـــذا وعلى مـــا يبـــدو يؤثرون في وجـــه التحـــد أن 
ة أهلها وحدهم على ما في ذلك من خور وقصـــــر  ــ ـــطين قضـــ ة فلســ عتبروا قضـــــ

ض ودرع األمــة المتين نظ نــا نحن في هــذا البلــد قلــب الوطن الكبير النــا ر . و
ة في وجه أصحاب هذه  ل عق ل نش الواقي من مواجهة الخطر على الخ الطو

ة ال في وجوههم فحسب وٕانما  ، المدرسة ومن يدور في فلكهم ل عق وسنظل نش
ــة والمهرجين الــذين  ــ ــ ــــ ــ ــ ــالقضــ هم األيــد في وجوه الكثيرن من المتــاجرن  تحر

ر دخيــل  ــل مبــدأ هــدام وف تهم يوم اعتنقوا  عرو فروا  ــة والمخرين الــذين  الخف
عًا بوجوههم  طلوا اليوم جم ة ل ة الدول ــيوع ـــفوفهم اليوم في العمالة للشــ ووحدوا صـ
طولة والحرص على  اهم الخبيثة من خلف أقنعة ال ــود ونوا ــ الكالحة وحقدهم األســ

ة التي ارتدوها في ــ ــلتهم حتى إلى  ، غفلة من الزمان القضــ ما أوصــ فأوصــــلتهم ف
ده لها  نا نأمله فيها ونر حاولوا من خالل ما  منوا عليها و منظمة التحرر ليه
ــف العري ووحدة الجهد  ـــف وحدة الصــــ ــررة لنســـ ــ عًا أن ينفذوا مخططاتهم الشــ جم

ــطين ــــ ــ ــ ل ما بنيناه لفلســــ روا على أبناء هذا ا ، العري و لبلد وهم وتمادوا حتى أن
ـــهم في وجه  ــ ــمدوا على أرضـــــ ــــ ة المطلقة حقهم وهم الذين صــــ ــــطين ـــ األكثرة الفلســـ

ــرة واحدة ــــ ــــ ــدوا يواجهون التحد أســــ ــ ــ ــ ــــ روا عليهم حقهم ح  ، الخطر وتصـــ و أن
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اء  ــ ــ ـــهم أوصــ ــــبوا من أنفســـ األكثرة في منظمتهم منظمة التحرر وحاولوا أن ينصــ
  علينا وعلى فلسطين وشعب فلسطين . 

ـــفتين هي وحدة ونحن في هذا ا    ــ ــ ــ ــــخًا أن وحدة الضـ ــــ مانًا راســ لبلد نؤمن إ
ة للوحدة الكبر  ع ـــعب وهي نواة طل ها هللا وأيدها الشــ ـــتطاعت هذه  ، ار وقد اســ

ح منطل خطة  ا أشالء الوطن السليب لتص قا الوحدة الرائدة المقدسة أن تحمي 
ش فلس ، الحشد ش التحرر .. ج ض في خنادقه هو ج شنا الرا ح ج ص طين و

ــطيني في وطننا الكبير ليلتقي معنا على درب  .. وأيدينا ممدودة لكل عري وفلســ
ة ال نقدم على عمل إال إذا وجدناه يتف  ـــــ ــ ــ ــــحاب قضــ ــ ـــ البناء والواجب ونحن أصــ
ـــال هذه الوحدة وتفتيت  ــ ــــ ع أوصـــــ ة أو لتقط ل دعوة لالزدواج ــلحتها .. و ــــ ــــ ــ ومصــ

ـــــد بها وجه هللا .. قصــــ ل يد  ( عراها،هي دعوة ال  إلى  ، تمتد إلى هذه الوحدةو
سـوء سـنقطعها ل عين تنظر إلينا شـزرًا سـنفقؤها ، هذا البلد الواحد المناضـل   ، و

عد اآلن .   ولن نتهاون أو نتساهل قيد أنملة 
ة   طوالت المسرح  ، يف تفوتهم هذه البداهة ، وعجبي ألناس يتعشقون ال

ًا رنا ــــــت خط ســ ـــد ل ــ بل  ، نة ومظاهر زائفةفيجهلون أو يتجاهلون أن خطة الحشـــ
  هي تعب وعرق وتقشف وعمل صامت دؤوب .

هم    ما بينهم وفي معار ة انقســام العرب ف نحن في هذا البلد نؤمن أن بدا
فيدون  فة ال  ة أكثر وأكثر ســـوف يجعل وطنهم الكبير مســـرحًا لمعارك عن الجانب

ة  ة في معر ـــت ة المتقابلة المشـ قدر ما تفيد القو الدول ـــيرة هائلة .. منها  مصـ
ــلل إلى بالدنا ــ ــــ ـــتهدف التســ ــ ــ ة تســـ ــ ــ ــــ ســ ة المار عن طر  ، ونؤمن أن األيديولوج

ة  حة.. وهي أيديولوج ـــح ــ ــ ــ ــــ مة صـ ل ق ة والدعاو العاطلة من  النزوات العاطف
ة فوق أن األحزاب العميلة لها  تتعارض مع معتقداتنا وموروثاتنا ومقوماتنا الروح
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صراحة ووقاحة إلى الصلح مع إسرائيل على أساس طمس  ، في المنطقة تدعو 
انت هذه  ة .. لقد  شــعار األخوة الشــيوع قوميتنا وٕالغاء ديننا واالســتعاضــة عنها 
ـــرة  ــ ــ ــــ صـــ ا الق ــــــ ــــ ــ م موقعها هدفًا تطمع روســ ح ة الهامة  ـــــتراتيج ــــ ــ ــ المنطقة االسـ
اتي والصـــيني لما فيها من  شـــقيها الســـوف ة  قيت هدفًا للشـــيوع ه و االســـتيالء عل

ـــاد ت بخناق القو التي تقابلهامصـــــ ـــــ ت بها أمســـ ـــــ ة إذا أمســـ ولكونها  ، ر بترول
بر إلى أنحاء العالم  ة  ــتراتيج ــ ة اسـ ـــقها خطو مواصـــــالت ذات أهم منطقة تشــ

ة من أن تعبره فإنها عندئذ  ، المختلفة ــيوع ـــ نت الشـ ـــــرًا لو تم ل جسـ ولكونها تشــــــ
ا وتكون عندئذ قد خطت خطو  أفرق ــلت  ــ ــ ــ ـــ ـــلت واتصــ ــ ــــ ــ ة هائلة نحو تكون قد وصــ

ه طرة عل ــ حز في نفوســــنا أن هناك ثغرات  ، بلشــــفة العالم والســ نحن نعلم واأللم 
ـــتغاللها وهي  نها اسـ م ارنا  ة في د ــيوع ــات التي واجهتها الشــ ثيرة رغم االنتكاســ
عض األنظمة  ــــعف  ــ ة وضــ ة الجانب عتها الخالفات العر ـــتغلها فعًال وفي طل ــ ــ تسـ

عض أجزاء وطننا إلى درجة  ر الشـيوعي في  جعلتها تترامى في أحضـان المعسـ
قاء ًا لل ان هذا على حساب مستقبل األمة ومصيرها . ونحن نعلم أن  ، طل ولو 

ـــلل من  ــ ة حيث تتســ ــــيوع ــجع على نمو الشـــ ــ ــتقرار من العوامل التي تشـــ ــ عدم االســـ
ـــعف والفقر وفقدان األمل إلى أهدافها ــــ ــــ ــالح  ، خالل الضـــ ـــ ــ ــ ــــ ونحن نعرف أن السـ

اتي الذ  ـــوف ــ ــــ ون السـ ــدر آخر لن  ــــ ــ ـــالح من أ مصــ ــ أغرق المنطقة أو أ ســـــ
ة قو  ة أل ــيلة تأبى أن تكون مط ة أصــــ ًا إال عندما تحمله أيد عر ـــالحًا عر ســـ

ة ل  ، خارج ة تعز عليها معتقداتها ومقوماتها فترفض أن تستبدلها  وقلوب عر
ــتورد غرب ل ضـــــراوة أ تســـــلل إلى  ، مســـ ـــنقاوم حتى الموت  نحن نرفض وســ

له ولبوسه ان ش ائنًا ما  ان و ولن تكون انتفاضة العرب  ، هذه المنطقة، أينما 
ون من  اء .. ثم أننا نرفض أن ن هذا القرن وثورتهم انتفاضــــة الموت ما دمنا أح
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اتي  ستغفلنا هذا القبيل أو ذاك أو يجعلنا نعتقد أن االتحاد السوف حيث  السذاجة 
فتانا الوح ة حل ـــيوع ـــين الشـ الهما أو الصـ يدتان الراغبتان مخلصــــتين إحداهما أو 

ذا  قاءها ه ة و ة فلسطين لصالحنا .. إن وجود القض يننا من إنهاء قض في تم
أسرها . نحن  ة تستغلها هذه القو للتسلل إلى المنطقة  قى وسيلة مثال ان وسي
ــل القو الطــامعــة إال من خالل اإلرادة  ـــد في وجــه  ــــ ـــــ ــ نؤمن أن الثغرات لن تســ

ل ال ة وتســـتخدم  ل الطاقات العر ع أن تجند  ة المؤمنة التي تســـتط ة الواع عر
ــواها . نحن نرحب  ــ ــــ ا دون ســــ ة العل ة القوم ـــــلحة العر ــــ ــلحة لخدمة المصـــ ــ ــ ــ ـــ األسـ
ل دولة أننا  ل دولة في هذا العالم عندما تدرك  ــوفييت ومع  ــ ــ ـــــ التعاون مع الســـ

ع حترمنا ونعاد من  تنا نحترم من  عرو ادينا نملك امرنا ونتعامل عرب نعتز 
ـــتنقل بالدنا  ــــتمرار الخالفات ووجود الثغرات ســ ــعف . إن اسـ ز قوة ال ضـــ من مر
ــــرن عندئذ أوًال  ــــ ــ ون نحن الخاســ ـــن ــ ــ ــ ــ أكثر وأكثر نحو المعترك العالمي الكبير وسـ
ة بين  ار العالم أجمع ميدان معر ــطين فال بد من اعت ة لفلســ ــ النســ وأخيرًا . وأما 

اطل أعدائن ا ميدانًا ال ننســـحب من أ جزء منه لمجرد أن إســـرائيل دخلته حقنا و
انت وحيثما وجدت حتى ننتصــــر  ، أو احتلته ة أينما  ــهيون ه الصــ ميدانًا نقابل ف

.  
ـــواها    ة الهدامة وســ ـــيوع حد من غلواء الدعوة الشــ ــيء  إننا نعتقد أن ال شـــ

ان والتي  ل زمان وم ـــب  ــعائر ديننا الحنيف التي تناســـ ــ شــ ـــــك  ـــعت التمسـ ــ وضـ
ـــة إلى  ل دعوة مخلصـــ م .. ولهذا ف ــل ة إلقامة المجتمع الســــ ــب الحلول العمل أنســــ
ة يؤد  ــالم ــ ة واإلسـ عض الدول العر ـــاكل القائمة بين  ــالمي وحل للمشــ لقاء إســـ
ة بناءة  التضــامن العري يجب أن تدرس دراســة واع حف  إلى تضــامن إســالمي 

ة تالقي الدول لم ، غ ة على  ـــالم ــعوب اإلســــ ـــ ــواء بينهماوالشــ ا  ، ة ســـــ تؤمن 
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حميها  ـــندًا  ة ســـ ادئها الروح ـــتمد من م ر وتســـ المعروف وتنتهى عن المن وتأمر 
ــــر  ــ ــعوب األخذ بناصـــ ــــ ـــدة تلك الدول والشـــ ــــ من المد اإللحاد واألخطار مع مناشــ

ة ة على ضـــوء األخوة اإلســـالم ا العر ة فلســـطين ، القضـــا تر  ، خاصـــة قضـــ و
عضها بإسرائيل  ن لو عاملنا هذه الدول ل عالقة ل سر ومم .. وتحقي ذلك مت

مثل ما نرغب في أن تحترمنا  ه واحترمناها وقدرنا ظروفها  ما نحب أن تعاملنا 
مثل ما نتوقع أن تنتصر لنا ولحقنا ولقضيتنا الواحدة  ، وتقدر ظروفنا ونصرناها 

ــــالت روح ــ ـــها ما بيننا من صـــ ــ ة التي تفرضــــ ــالم ــــ ــ ة وما المتمثلة في األخوة اإلسـ
قى لنــا  ــافح لت ــــات في هــذه األرض التي نــدافع عنهــا ون ــــ ــــ ــ ـــالم من مقــدسـ ــ ــ ــــ لإلســـ

  وللمسلمين في هذا العالم.
ة التي تقف في مواجهة القو    ــالم ــــ ــ ــ عض الدول اإلســــ إن الهجوم على 

ة .  ــيوع ــ قدر ما يخدم أهداف الشـ ة  ــــلحة العر ـــرة ال يخدم المصـ اشــ ة م ـــيوع الشــ
ة تتحق لو انهار  ــــلحة عر ــــ حنا وأ مصــ ـــــ ــ ــ ت دولة من هذه الدول أو أكثر وأصـ

المقارنة  قواها ومخططاتها لبلشــفة العالم التي يتضــاءل  ة  ذات يوم لنجد الشــيوع
ـــح في  ــ صــــ يف تر  ــهيوني ذاته على أبواب وطننا العري . و ــ ــ ــ بها الخطر الصـ
حبل هللا  ــام  ــ ل دعوة إلى االعتصـ ــمير أن تهاجم  ــ عقل أو منط أو خل أو ضـ

ة ا اد وٕاعالء را ــلمين ؟ أم لعل ترد وتهافت الم ــ لدين وٕالى التعاطف بين المســ
المســـتوردة يجعلها ترتعد أمام جبروت العقيدة الســـمحة والدين الحنيف فتحاول أن 
شـتى األسـاليب .. وما  عارضـها وتكتم أنفاسـه  الح أو  تخن أ صـوت يدو 

ة تســـود العالم اليو  م وترمي إلى مقابلة التالقي اإلســـالمي إال جزء من حملة روح
ــتبداد ــ ة الظلم واالســ ة اإللحاد .. وال أخالق ا مدعو إلى  ، ال أخالق ل مؤمن  و
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ه تعيد إلى  ــــة عل ــ ــة مفروضـ ــ ــ ـــاهمة في حرب مقدسـ ـــــواء تحت رايتها والمســــ االنضــ
شر اطمئنانهم الروحي وسمتهم الخلقي في نطاق مخافة هللا وشرف الضمير .   ال

ن   ش تحرر لن يتم إذا انهارت القمة وانهار التعاون العري  إن ألف ج
ــمه  ــ ضــ ــطيني عري مخلص  ل فلســــ مأل الفراغ في حين نعلم نحن جيدًا أن  أن 
نضم إلى صفوفنا لنعمل معًا  م فلسطيني سيلتقي بنا و ش التحرر أو أ تنظ ج
ـــلحة  ا ومصـ ة العل ة العر ــلحة القوم في ظل القمة والتعاون العري وخدمة للمصــ

ة  ـــل عنها إن عاجًال أو آجًال . أما إذا انهارت القضــــــ ة التي ال تنفصـــ ـــطين الفلســـ
عًا معارك  ــــتفرض علينا جم ــ ة وســ ــفا هاو ــ ون على شــــ ـــن ــ القمة وانهار التعاون فســـ

ة إجماالً  ون فيها خاسر إال العرب والعرو ان هذا الشعب في  ، هائلة لن  وٕان 
ـــم نه من الصــ م ــائص ما قد  ملك من الخصـــ قاء في خاتمة الوطن الكبير  ود وال

  المطاف .
ــها    ــــ ــــ العزز القدير لنخوضـ ـــم  ــ ــــ ة فإننا نقســ ــت علينا المعر ــ ــ ــ أما إذا فرضـــ

ـــتة وثمانون عامًا  ــــ عرف لها الوجود مثيًال وخلفنا ألف وثالثمائة وســ ــــراوة لن  ضـــــ
ة أمة ننتمي إليها . ش نها قوافل شهدائنا مستعذبين الموت على أن نع   حافلة 

طعن مؤتمرات القمة إن من المؤلم حقًا أ   ـــمع من هنا وهناك من  ــ ــ ــــ ن نســـ
ة ـــيرة القوم خذل المســـ عض القادة العرب  ، و ــطنعها  صــــ ـــارة  ة شـــ أنما القضــــــ و

ع أنانيتهم ضروا بها عرض الحائ روا للوعود  ، للتزين بها حتى إذا لم تش وتن
ة حمقاء . ة هينة ولع أنما هي تسل   والعهود 

ــار ف   ير والقول والعمــلإن جوابنــا على هــذا االنه أن نهتف في  ، ي التف
ة أخطر مما تصـــوره لكم  ما تفعلون .. إن القضـــ وجوه هؤالء الســـادة : اتقوا هللا ف
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م ة القادمة  ، أوهام ال العر م فإن األج ـــعو ــ ــ م شــ والتارخ ال يرحم وٕاذا لم تلفظ
ما فرطتم م  شع اللعنات . ، ستصب على رؤوس   أ

ام بإ    ـــف ونبذ ولقد دعونا قبل أ ــــ ة إلى وحدة الصـ ــــدق وحم ـــ خالص وصـ
ات التجارب الماضـــ ين خطة الحشـــد ودعم مقررات  ، التخالف واالســـتئناس  وتم

ــة في الوطن  ــل زاو ــــل هــذه الــدعوة إلى  ــ ــ ـــ ــ القمــة .. وأننــا لنرجو ونــأمــل أن تصـــ
ون دائمــًا جنــد أمتنــا وجنــد  ، العري ــة حــال لن وأننــا نــدعو هللا أن يوفقنــا على أ
  . انتهى خطاب الملك حسين هنا " الح 

ه هذا   ــين خطا ات ، ألقى الملك حســ عجبون .. لماذا  ، والطالب والطال
قول .. وقد  قول ما يرد أن  ة في ذلك اليوم حتى  ـــين مط ــــ ــــ ــ اتخذهم الملك حسـ

ــور لهذا الخطاب التائه ــ ــد  ، وجم الحضــ ـــالل ؛ حتى أن أشــــ ــ اطل والضـ ه ال في ت
اب الملك ومغامراته ش   قالوا إن الملك خانه التوفي ..   ،المعجبين 

ة    ، وهي تعيد خطاب الملك حســـين ، واســـتمع الشـــعب إلى اإلذاعة األردن
ة في قاعة االجتماع .. وأصيبت  عث من الصفوف الخلف وس هتافات خافتة تن
ان .. لم هذا  ل م الدهشة والذهول .. وتواترت التساؤالت في  جماهير الشعب 

ــينالهجوم على االتحاد  ــ ــوفييتي والصـ ــ ان لنا في هذه  ، السـ اق قان ال ــد وهما الصـــ
ر الغري ــ ا ؛ ولم الثناء على المعســ ضــــم أعداءنا وال أعداء لنا  ، الدن وهو الذ 
ًال على أعتاب  ، ســـواه .. ولم التصـــد لمنظمة التحرر ســـها الذ وقف طو ورئ

ه وهو يناشده التعاون مع منظم ، الملك ذل ماء وجهه بين يد   ة التحرر ؟؟و
ات تدير مفتاح الراديو على إذاعة    ـــــ ـــــعب عند األمســـ دأت جماهير الشـــ و

ــها ردًا على تلك الحملة  ســـــ ـــتقول المنظمة ورئ ــمع ماذا ســــ ــ منظمة التحرر .. لتســـ
  الظالمة ..
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ر .. ماذا أصــنع .. هل أتكلم أم أصــمت..    امله وأنا أف وقضــيت يومًا 
ـــــ ـــين على األمة وعزمت أن أتكلم فإن هذا الهجوم الكاســ ــ ــنه الملك حســ ح الذ شـــــ

وت . ، وعلى الشعب الفلسطيني ومنظمته ، وقادتها صح معه الس   ال 
ــــيت يومًا آخر   ه حفائر التارخ .. فلم  ، ثم قضـ ش ف ًا أن وأنا أكتب خطا

س لنا أن نهرب  ة ول ـــين المعر ــ ــــ عد مجال للمجاملة .. ولقد بدأ الملك حســـــ عد 
  منها . 

دأت إذاعة المنظ ــــراتها  ) 1966حزران  17(في  ، مةو ــــ ــــ ع في نشــ تذ
أن ـــــعب  ــــ ه على ( الثالث تنبيهًا إلى الشـــــ ًا يرد ف ــيلقي خطا ــ ــــ ــــ س المنظمة ســ رئ

  .خطاب الملك حسين الذ ألقاه في عجلون)
ــاء ذلك اليوم   ــ ــ ــــ ــفير القاهرة في عمان ، وفي مســ ــ ــ ــ خلت  ، ما أخبرني ســــ

ل أنحاء البالد روأقفل الن ، الشــــــوارع من المارة في   ، اس حوانيتهم في موعد م
ماتهم إلى جوار أجهزة الراديو له وراء الجدران في منازلهم ومخ ــعب  ــــ  ، وغدا الشـــ

ان الملك حسين يداعب جهاز  ، في قصره ، ينتظرون موعد إلقاء الخطاب .. و
قوله  ، الراديو ــــــ ــمع ما ســـ ــ ـــ ســ ـــــقير  ( مع المنتظرن ل ـــيوعي ، الشــــ ــــ  ، العميل الشــ

    .).. الغوغائي ، المأجور
ة في    ــطين ــــ ــــ ــ وفي الموعد المحدد ذهبت إلى إذاعة منظمة التحرر الفلســ

اً  ، القاهرة ه مثل قصـــاص األثر ، وألقيت خطا ع الملك حســـين في  ، نت ف أتا
ه فقرة فقرة فإنه   ) بسم هللا الرحمن الرحيم( ما خال االســتهالل المعروف ، خطا

  ال معقب لكلمات هللا ..
ذلك   ـــرة والمقبلة وجدت ، وهنا  ــــ ـــ ــ ة المعاصــ  ، أن تعرف الجماهير العر

راتي اب الكارثة، تفرض علي أن أنتزع خطابي من ملفاتي وأضــمه إلى مذ  ، أســ
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ة  ــ ارزة واضــــحة .. وخاصــــة أن خطابي تناول القضــ لتكون الصــــورة في وجهيها 
ة والظروف التي تكتنفها ــين  ، العر ــــوفييتي والصـــ ــــار إلى موقف االتحاد السـ وأشـ

ةال ة من عهد الحسين الكبير إلى حسين الصغير  ، شعب اسة الهاشم وأوجز الس
  ..و .. و.. و ... 

  وهذا هو الخطاب للتارخ وللتارخ فق :  
  أيها األخوة المواطنون ..((  
ـــي يومًا رائعًا حقاً    ــ ــــ ــــ ان يوم  ، ان يوم الثالثاء الماضـ يومًا مجيدًا ألنه 

  الخرجين في عجلون .
واألهــل  ، وتعتبر عجلون بلــدهــا ، تعتبر الخرجين أبنــاءهــاوالمنظمــة ((  

عي في المنظمة ، أهلها ـــو طب ــ ــــ ــــ ل مواطن في األردن هو عضـ ل بلد في  ، ف و
له في األردن هو شعب المنظمة . ، األردن هو بلد المنظمة   والشعب 

ان رائعًا ومجيداً ((   إال الملك حســين وخطاب  ، ل شــيء في ذلك اليوم 
ـــين. ـــين الملك حســــ ــ ان خطاب الملك حســ ــتو الخرجين ، فقد  ــ ــ دون  ، دون مسـ
ثير ــين  ، المســــتو  ا التي عالجها . فقد تحدث الملك حســ ثير من القضــــا في 

ة ة العر ــالمي ، عن القوم ــ ــ ــ ــــ ة ، عن الدين اإلســ ــــيوع ــ ــ ــــ عن االتحاد  ، عن الشــ
اتي ة ، السوف  ، عن منظمة التحرر ، عن الحلف اإلسالمي ، عن الصين الشعب

  عن مؤتمر القمة ؛ وتحدث أخيرًا عن خطر أنصاف المتعلمين .
 ، وقد أثبت خطاب الملك حســـين خطر أنصـــاف المتعلمين ؛ فالمواطن((  

ــــاف المتعلمين فإنه خطر على الوطن بال رب  ، أ مواطن ــــ ــ ــ ان من أنصـــ إذا 
ان الملك ، وخطر على األمة بال رب ــاف  ، أ ملك ، ولكن إذا  هو من أنصـــ

ل الخطر على الشعب وعلى األمة .المتعلم   ين فذلك هو الخطر 
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ـــين ، ولقد لقي هذا الخطاب((   ــــ اء عامًا لد  ، خطاب الملك حســــ ــت ــ ــ ــــ اسـ
له أسرها . ، الشعب الفلسطيني  ة    ولد األمة العر

ـــعب في األردن((   ــ ــعب ، الشــ ـــ ـــــاخ على خطاب الملك  ، ل الشــ ناقم ســ
ة عًا في الضـــفة الشـــرق ة أجمعوا على  حســـين ؛ المواطنون جم وفي الضـــفة الغر

ار خطاب الملك حسين .   استن
اطه الشــجعان وجنوده البواســل((   ش األردني ضــ  ، لهم غاضــبون  ، الج

ـــــين . إخواننا في المدن وفي القر  ــ ــ ــــ في  ، لهم ناقمون على خطاب الملك حسـ
عًا غاضبون  ة جم مات وفي الخطو األمام عًا ناقمون . ، المخ   وجم

ــرائيلولكن ال((   ــ ــ ــــرائيل وٕاذاعة إســــ ــــ ـــين إســ ــــ  ، ذ يبتهج لخطاب الملك حســـ
ا ا وٕاذاعة برطان ا ؛ فهنيئًا للملك حســين بإســرائيل ، برطان ا وٕاذاعة أمر  ، وأمر

ا ا ؛ ونحن نقدم هذه التهنئة  ، وهنيئًا للملك ببرطان أمر ــين  ــ و هنيئًا للملك حســـــ
قلوب حزنــة ألننــا ال نرــد أل ملــك ع ـــــين  ـــــ م أن  ، ريللملــك حســــ وال أل زع

ر االســتعمار ؛ ولكن حســين اختار  ر إســرائيل وفي معســ حشــر نفســه في معســ
ر االســـتعمار فهنيئًا له ما اختار ر إســـرائيل وفي معســـ ون في معســـ ا  ، أن  و

  شر ما اختار !!
ـــًا على الــدوام أن ال أقحم ((   ــ ــــ ـــــ نــت حرصـ أيهــا األخوة المواطنون : لقــد 

نت حرصًا على الدوام الملك حسين في أ خال ف بين المنظمة واألردن ؛ بل 
ــين ــ ــ ــ الثناء والتقدير ، أن أجامل الملك حسـ ره  ـــًا على  ، وأن أذ ــــ نت حرصــ ما 

وأن أزل هواجس الملك  ، الدوام أن أزل مخاوف الملك حسين وما أكثر مخاوفه
ــــه ــ ــــين وما أكثر هواجسـ الطمأنينة ، حســـ ه  ه ، وأن أمأل قل ن في قل ان  ولم  م

  للطمأنينة . 
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ان األردني ..((     أعلنت مائة مرة ومرة أننا ال نرد أن نتدخل في الك
ة .   ة من الشرق   أعلنت مائة مرة ومرة أننا ال نرد أن نسلخ الضفة الغر
ــطين ال في الوطن    ومة فلســـ م ح أعلنت مائة مرة ومرة أننا ال نرد أن نق

  وال في المحجر . 
ة أو أعلنت مائة مرة وم   رة أننا ال نفرق بين المواطنين من الضـــفة الشـــرق

ة .   من الضفة الغر
ولقد وضـــعنا في ميثاقنا الوطني مادة صـــرحة أننا ال نرد أن نمارس  ((  

ة ؛ ولقد ضجت الطائرات وأنا أسافر إلى عمان  ة على الضفة الغر م ادة إقل س
اً  ا ًا وٕا ــين وهواجس ال ، ذها ـــين . ولقد اتهمت ألزل مخاوف الملك حســ ملك حسـ

ابنا المتحمس ـــــ ــ ــ ــين ، غير مرة من شــ ــــ ــ ــــــلمت المنظمة للملك حســـ ــــ وأن  ، أنني أسـ
ة عة للملك  حسين .. ، المنظمة لم تعد فلسطين ة تا حت أردن   وٕانما أص

ــة مع األردن((   ع االتفــاق وم تم توق ــير ، و ــ ــــ ــ ــ ــالتقصــ  ، واتهمــت المنظمــة 
وم تقرر وقف الحمال ــديد ؛ و ـــير الشـــــ ــ التقصــ ة بين المنظمة واألردنو  ، ت اإلذاع

عون والكتــــاب  ، ـــاد العــــاملون في اإلذاعـــة ــذ ــة منظمــــة التحرر : المــ في إذاعـ
ضروا عن العمل احتجاجًا  ، والمحررون والسعاة والحجاب عًا أن  اد هؤالء جم

تمت الخبر وما  ــين مقابلتي في عمان  وم رفض الملك حســ على هذه الهدنة ؛ و
  سمحت بنشره .

ارنا  ، من العنت واإلرهاق ، لقد لقيت هذا وغير هذا((   الذ طال اصـــط
ل  ســـير الملك حســـين مع منظمة التحرر  ؛ لقيت هذا وغير هذا طمعًا في أن 

ل أمانة لننسى الماضي القرب الحزن ش حاضرنا مع الملك  ، إخالص و ونع
نت أطمع أ ، ومن أجل مســتقبلنا مع التحرر ، حســين ح الملك بل إنني  صــ ن 
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ماً  انت  ، حسين محررًا عظ لمة واحدة .  ال ملكًا له في التارخ سطر واحد أو 
انت هذه ير ، إن شـــئتم ، هذه آمالي في الملك حســـين ؛ أو  ــذاجتي في التف  ، سـ

ة للملك حسين ؛   النس
ة((   و من المعارك الجانب ــــــ ــــ شــ ه في عجلون  ـــين في خطا ــ ــــ ــ  ، الملك حسـ

ــه أن ــ ــ ـــــ اح لنفســــ ة مع المنظمة ولكنه أ ة الجانب ــــعب  ، فتح هذه المعر ـــ ــــ ــ مع شـ
ــــــطين ة  ، فلسـ انت تحزننا هذه المعر ة جمعاء .. ونحن وٕان  بل مع األمة العر
ة ـــيرها ، إال أننا نعرف نتيجتها ، الجانب ـــ ــ ــ ـــارًا  ، نعرف مصــ ــــ ـــتكون انتصـــــ ــ ــــ إنها ســـ
 ( وهزمة للملك حســين ومن هم وراء الملك حســين ، انتصــارًا للشــعب ، للمنظمة

ـــين ــــ ــــ ــين ولمن هم وراء الملك حســـ ـــ ــــ ــ ــ  ، ال ظلمًا وال بهتاناً  ، أقول هزمة للملك حسـ
ن  ـــي في عجلون لم  ــ ــــ ــــ ــين يوم الثالثــاء المــاضـ ــ ــ ــ ــــ ولكن ألن خطــاب الملــك حســ

زة ، مصــادفة في توقيته ة مر جزء من حملة أمر ان  ة  ، بل لقد  حملة أمر
ة ة العر زة على القض ة فل ، مر ة على قض ة  ، سطينحملة أمر حملة أمر

ش التحرر .   على منظمة التحرر وعلى ج
ــات ((   س الوال رت همفر نــائــب رئ ــهر خطــب رو ـــــ ــــ في أوائــل هــذا الشـــ

ــطين ــ ــعب فلســـــ ــ ــ ــ ة فحمل على شـ ة العر ـــــ القضــــ ة  ، المتحدة منددًا  ــ ــ ــــ وعلى قضـ
عده  ــــرائيل .. ثم جاء  ــ ــ ــ ـــطين ؛ وقال إن منظمة التحرر هي خطر على إسـ ــ ـــــ فلسـ

الة اإلغاثة ودفع السناتور األمر  ي الصهيوني غارنشتين وقدم اقتراحًا بإلغاء و
ي المتحدث الرسمي  عد ذلك ماكلوفس فة ؛ وجاء  األموال رأسًا إلى الدول المض
ــطينيين الذين  ــ ــ ــــ قطع اإلغاثة عن الفلســـ ة وطالب  ة األمر ـــم وزارة الخارج ــــ ــ ــ اســ

ني عد ذلك  ش التحرر الفلســـطيني ؛ وجاء  د الصـــغير شـــقي ينضـــمون إلى ج
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ة ة العر ــ ــ حمل على القضـــ ـــطين وعلى  ، نيد القتيل  ــ ـــعب فلســ حمل على شــــ
ش التحرر .   منظمة التحرر وعلى ج

ام وقف الملك حسين في عجلون يخطب ((   وفي يوم الثالثاء منذ ثالثة أ
ة ة العر ة فلسطين ، ضد القوم ضد منظمة  ، ضد شعب فلسطين ، ضد قض

ش ا ـــد ج ــ ــ ــــ خطــاب الملــك  ، لتحرر .. وحين يترجم هــذا الخطــابالتحرر وضـــــ
ليزة ـــــين إلى اللغة اإلن ــ ــ ــــ س  ، حسـ ة يبدو تمامًا أن هذا ل أو إلى اللغة األمر

اً  ًا عر ي على لســان ملك عري ، خطا فبئس الخطاب  ، وٕانما هو خطاب أمر
ئس الذ خطب .   و

ــت أقول هذا الكالم جزافاً ((   ــ ــــ ــ ـــ ولكني أقوله  ، أيها األخوة المواطنون : لسـ
ير ؛ لقد قرأت خطاب الملك حسين ثالث مرات ة وعن تف ثم استمعت  ، عن رو

ـــــمان  سـ ـــدق أذنا ما قرأته عينا ؛ وليت أحدًا في  ــ امل له حتى تصـ ــجيل  لتســــ
ة حســــب  ــب اآلن أنه في العق ــين اليوم يوم الجمعة ؛ وأحســ حث عن الملك حســ ي

ـــما ــ ــــ ــ ــ سـ ـــتمع إلى عادته في يوم الجمعة ؛ ليت أحدًا في  ــــ ــ ــ ســـ حث عنه حتى  ن ي
ه . ما استمعت إلى خطا   جوابي 

ة فأبدع وأجاد((   ة العر وقد حسبت  ، لقد تحدث الملك حسين عن القوم
ة ه نبرة قو ــوت ف ــ ة ؛ الصـــــ اراة خطاب ه أنه طالب يخطب في م ـــتمع إل ــــ  ، وأنا أســ
ــين إلى أن تكون القوم ــ ــــ قاع ؛ دعا الملك حســــ ـــجع وٕا ــ ــ ــ ارات جميلة فيها ســـ ة والع

ة في إطارها الديني ة في إطارها الديني ( ، العر ة العر هذا ما دعا  ) القوم
ـــين في عجلون  ــــ ـــــ ه الملك حســ ًال عن الدين الحنيف ، إل م  ، تحدث طو عن الق

ة ة األخالق ـــام  ، الروح ـــمحاء وآدابها ؛ ثم حض على االعتصــ ــــرعة الســ عن الشـ
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ــة الــدين والتعــاطف بين  ، حبــل الــدين ــالمعروف وٕاعالء را ــــلمين واألمر  ــ ــــ المســــ
ر .   والنهي عن المن

ًا يخالفه في هذه ((   ــب عر ارات الملك حســـين ؛ وال أحسـ ل هذه هي ع
ـــع الملك ، الدعوة ــ ــاءل أين موضـ ــع  )  المعظم ( ولكن نرد أن نتســــ ؟ أين موضــــ

ــــرعة  ــــ ــين من الشـ ــ ــــ مة ؟ أين موقع الملك حسـ الملك المعظم من هذه الدعوة العظ
ــــمحاء ة التي أمر بها الدين الحنيف ؟  ، لدين الحنيفمن ا ، الســ م الروح من الق

  أين ؟  ، أين
ة أل ملك((   ــ ــ ــخصـــــ ــ ــ ـــــئون الشـــ أل  ، نحن في المنظمة ال نتعرض للشــــ

س ــين في ليله ونهاره ، رئ ـــ ــلوك الملك حســ ــ في عقبته وفي  ، نحن ال نتعرض لســـ
ـــمانه ــين يتحدث ب ، سـ ان الملك حســ ــهاب في ســــره وفي عالنيته ؛ ولكن إذا  إســ

انه من الدين  ، عن الدين الحنيف ــأله عن م ــــ ــ ــ ـــعب أن نســــ ــــ ــ ــ فمن حقنا نحن الشـــ
  الحنيف ..
ــيدنا عمر قال :((   ـــــ ــ ــ ــ قومه ( سـ م في اعوجاجًا فل .. ولما  )  من رأ من

ه  ـــيف . أجا ــ ــــ حد السـ ك اعوجاجًا لقومناه  ـــلمين وهللا لو رأينا ف ـــــ قال له أحد المســ
ــــلمين م ( عمر : ــــ فهأحمد هللا أن جعل في المسـ ــ ــ ــــ سـ قوم اعوجاج عمر  .  )  ن 

ــالم التي  ــ اد اإلســ ــالم، هذه هي م ة .. هذا هو تراث اإلســــ م الروح هذه هي الق
اع وفي خطبته في عجلون ؛  ــين من وراء المذ ــــ ــــ ــ ًال الملك حســ يتحدث عنها طو
م مرة صلى  فهل لنا نحن الشعب أن نسأل الملك المعظم الداعي إلى اإلسالم : 

ـــجد األ ــــلمين في األردن الجمعة في المســـ ـــــى منذ تولى الملك ؟ جماهير المســ قصـ
ون من حول مدينة القدس  ، تؤم المســــجد األقصــــى لصــــالة الجمعة إخواننا القرو

فلسطين يجهزون  ًا على أقدامهم .. والكثيرون من مدننا وقرانا  يؤمون القدس مش
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ــى ؛ إخواننا  ــ ــــ ــ ـــجد األقصـ ــ ــ ـــالة الجمعة في المســــ ــ ــ ــ ــــهم ليوم الجمعة ألداء صــ ـــــ أنفســ
ــــالة في أول ا ل جمعة إلى القدس للصـ ارات  بون الســـــ ـــورون في دمشـــــ ير لســ

القبلتين وثالث الحرمين ؛ فهل صلى معهم الملك المعظم مرة واحدة ؟ هل صلى 
  ملك الشعب مع الشعب ؟.

ارس((   ـــفاره الكثيرة إلى  ــ ــ ــ ا ، إلى لندن ، وفي أســـ هل خطر  ، إلى أمر
صلي ال الملك حسين مرة واحدة أن  ة  في  في مساجدها حتى تر الدول الغر

شــعائر اإلســالم التي جاء ليدعو إليها أخيراً  ه  ، أن الملك حســين قائم  وفي خطا
  في عجلون .

عًا : الملكة اليزابيث((   ة جم  ، أديناور ، ديجول ، إن رؤســــاء الدول الغر
ــون  ــة يوم األح ، جونســ ســ ات متعددة يذهبون إلى الكن ــ ع هؤالء وفي مناســ  ، دجم

ســــر  ارس حتى  ــجد في  ـــين أن يذهب إلى المســ ال الملك حسـ فهل خطر على 
 ، المصرون  ، التوانسة ، المراكشيون  ، الجزائرون  ، المسلمون : إخواننا المغارة

ارس لهم في  ســـروا بلقاء الملك حســـين  ، والعرب المســـلمون الموجودون  حتى 
ــعًا ؛ و  ، خاضـــعاً  ، ســـجد  في بيت هللا حتى ير الشـــعب الفرنســـي رجاله خاشـ

عرف ح هللا في  نا الشــاب الذ يدعو إلى اإلســالم في عجلون  ونســاؤه أن مل
طان إلى غير طاعة هللا . ه الش   ارس ؟ وال يذهب 

ة ال ألنني أرد ((   قتد برؤساء الدول الغر لقد دعوت الملك حسين أن 
ة قدوة أو أســـوة .. هذا .. أبدًا .. ال أرد لعري أن يتخذ من رؤ  ســـاء الدول الغر

ون رؤساء الغرب له  ولكن حسين هو الذ أراد لنفسه هذا .. هو الذ أراد أن 
ـــــوة  ــ ه في عجلون : …قدوة وله أسـ ــــرة األحرار  ( قال في خطا ــ أنه ينتمي إلى أســ

ـــر التي ينتمي إليها ؟ ومن هم أولئك األحرار  )  في العالم ــــ ــ ـــ ؛ من هي هذه األســ
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ي إليهم الملك حســـين ..؟ أســـرة أحرار العالم .. نرد من الملك حســـين الذين ينتم
ة ، أن يدلنا عليها .. إن أســرته من أحرار العالم هؤالء  ، هم رؤســاء الدول الغر

فعلون . ، هم أسرته ؛ أال بئست األسرة انوا  ئس ما    و
ـــارحة((   ـــب من هذه المصــ غضــ ـــين أن  س للملك حســ م  ، ول هذه هي الق
ة ــالم الروح ــــ ــنها اإلسـ ـــ ة التي ســ ــالم ــ ًا رنانة ، اإلســـ س خط ـــالم ل ــ ولكنه  ، واإلســ

ًا عسيرًا . ، شعائر تؤد حاسب عليها القافلون حسا ات    وواج
ــالم((   غًا في حديثه عن اإلســ ل حًا و ــ ان الملك حســــين فصــ ومن  ، ولقد 

ه، بل من حقنا أن نناقشــــه ــ ح من  ، حقنا أن نحاســ انه الصــــح حث عن م وأن ن
ح .اإل   سالم الصح

اإللحاد((   ه يندد  ــــين في خطا ــــ ــ ــ ـــى الملك حســ ــــ ــــ دعو إلى  ، وقد مضـــ و
اً  ــب عر ــــ أهداب الدين، وال أحسـ ـــك  ــ اً  ، التمســ ح ــ ــ ان أو مســـ ـــلمًا  ــ حالف  ، مســ

ة هذه الدعوة ـــــ ـــين في هذه الدعوة ؛ ولكن ما مناســ ــ ة هذا  ، الملك حســ ــ ــ ما مناســـ
ة أمة متدينة ام ؟ األمة العر عقيدتها ، الكالم في هذه األ ة  ــ واإلســــالم  ، متمســ

ة س في الوطن  ، بخير في األمة العر ـــــالمها ؛ ول ــــ ة بخير في إســــ واألمة العر
مــان ؛  ــل اإل ــة مؤمنــة  ـــعوب العر ــــ ـــــ العري إلحــاد وال دعوة إلى اإللحــاد ؛ الشــ
قصــد بدعوته  ان الملك حســين  أســره ؛ وٕاذا  الشــعوب مؤمنة في الوطن العري 

ـــــ ــ ــ ح إلى االشـــ ةالتلم ـــلوب تهدف إلى العدل ، تراك ــــ ــ نهج وأســـ ة  ـــتراك ـــــ  ، فإن االشــــ
حيرة قدم  بير في ال ــعبي  ــ ــ ــ ــــ ـــالم ؛ وقبل يومين في اجتماع شــ ــ ــ ــــ والعدل روح اإلســـ

س جمال عبد الناصـــر ومثل هذا  ، محافظها المصـــحف الشـــرف الكرم إلى الرئ
ة ؛ فعالم  ــر العر غداد وفي الجزائر وغيرها من الحواضـ ــ وفي  حدث في دمشـ
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ــالم  ـــالم ؛ اإلســـ ل على حضـــــارة اإلســ ـــالم ؛ وعالم هذا العو هذا النواح على اإلســ
س بخير . ، بخير   ولكن الملك ل

الملك حسين يدعو من وراء هذا الكالم إلى حرب مقدسة ضد االتحاد ((  
الم ورد في خطاب الملك  ة .. الحرب المقدســة  الســوفييتي وضــد الصــين الشــعب

المي س هذا  ـــين ول ــ ــ ، حســـ ــ ةإن شــــ ــــــطين ومعه األمة العر ال تدين  ، عب فلســ
ة لها دينها وتقاليدها ولها  ة ؛ إن األمة العر الشيوع ة وال ترد أن تدين  الشيوع

ــارتها وتعتز بها ـــوفييتي  ، حضـــ ـــد االتحاد الســ ـــة ضــ ولكن الدعوة إلى حرب مقدســ
ات  الم داالس الراقدة عظامه تحت تراب الوال ة هو  ــعب ـــــ ــــين الشــــ ــــ ــ ــد الصـ ــ ــ وضـــــ

ا  ، دةالمتح ــ ــ ــد روســــ ــــ ة ضــ ــــليب ــ ة الذ دعا إلى حرب صــ ة األمر وزر الخارج
اً  ذا يبدو جل ة ، وضـــد الصـــين ؛ وه أن خطاب الملك حســـين لو ترجم  ، مرة ثان

ي بلسان ملك عري .   إلى لغة داالس لبدا أنه خطاب أمر
قــارن بين خطر ((   ـــين المعظم يرتكــب خطــأ أعظم ؛ إنــه  ــ ـــــ والملــك حســــ

ة وخطر ا ـــيوع ــــ ـــــ هالشــ قول في خطا ة ف ــهيون ــــ ــــ ــ المه : ، لصــ إن خطر  ( وهذا 
ة ة يتضـــاءل حين يتقارن بخطر الشـــيوع إن منظمة التحرر نعلم  ، )  الصـــهيون

ع الدول ، جيدًا أن للدول ون  ، جم ـــــنا نرد أن ن ــ ــ لها مطامعها وخططها .. ولســ
ة  ــيوع ــرق أو للمغرب ؛ ولكن الشـ عًا للمشـ ة ؛ لســـنا ت عًا للدول الشـــيوع ة ت ــ النسـ

ــــررهـا أو خطرهـا ، لنـا ــــ ــ ـــ ـان ضـ ولكن  ، فـإنهـا خطر محتمـل وقوعـه ، ـائنـًا مـا 
ة خطر قائم ــهيون ــــ ــ ــ ــين أن يجعل  ، خطر واقع ، الصــــ ـــــ ــــ يف يجوز للملك حســـ ف

ة على أســـــوأ حاالتها تفرض  ــيوع ــ ة ؟ إن الشـ ــيوع ــ ة أقل خطرًا من الشـ ـــهيون الصــ
ق فى ؛ ولكنها ت ًا و ــ ــ اســـ ــ ــ ًا وســـ ــاد ــــ ًا واقتصـ ــــعب في وطنهنظامًا اجتماع  ، ي الشـــ

ة  ـــهيون ــ ــ ـــعب ؛ الصـــ ــ ــ ــ ة فقد طردت الشـ ـــهيون ــ ــ ــ ــعب .. أما الصـ ـــــ قي الوطن للشـــ وت
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ـــبت الوطن ــ ــ ـــمة ؛  ، اغتصـــ ــ ــ ــ ــين على هذه المقارنة الغاشـ ـــ ــ ــ يف يجرؤ الملك حسـ ف
المقارنة الفاضــحة الظالمة ؛ هذا هو اإللحاد .. اإللحاد القومي من غير شــك وال 

هرب .. وقد وقع الملك حسين في اإللحاد ال ان ملحدًا في مقارنته  ، ذ يندد  ف
ة . ين الصهيون ة و   بين الشيوع

قول :((   ـــين  ــ ــ ــ ــــ ا راح الملك حسـ ـــــ ــ ــ ــــ إن  ( وانطالقًا من الحملة على روسـ
ما جاء في  ــين  ــــ الم الملك حسـ ة قد أغرقت المنطقة . هذا  ات ــوف ــ ـــــلحة الســـ األســ

ه ة أن يتحدث الم ، خطا ة ووجدان المي ؛ وٕانها لكارثة عقل س  ــين ول ــــ ــ ــ لك حســ
ــة لكــان  ــة : لو ترجم هــذا الكالم إلى اللغــة العبر بهــذا المنط ؛ وأقولهــا مرة ثــان

الم إسرائيل ًا تمامًا ؛ هذا هو  ا مع إسرائيل  ، منطقًا إسرائيل الم أمر وهذا هو 
ة قد أغرقت  ــوفييت ــ ــ ـــلحة الســـ ــــ ــوتها أن األســ ــ ــ ــ ملء صـ ــــــرائيل تقول  ــ ؛ وما فتئت إسـ

ــوفييت ــ ــــ ــ ــ ـــلحة الســ ــ ــ ـــ ــ ةالمنطقة . األســ  ، جيوش ثورة ، ة هي في أيد جيوش عر
ة المتحدة ة ثورة : الجمهورة العر ة ثورة ودول عر ـــعوب عر ــ ــــ ــ  ، وراءها شـــ

ــورا ماذا يرد الملك حســـين من وراء هذا الكالم عن  …والجزائر  ، والعراق ، وسـ
ون حال األردن ة في المنطقة ؟ بل ماذا  ـــوفييت ــ ــ ــ ــــلحة الســـ ــــ حال األردن  ، األســــ

غداد وفي الجزائر ، ذاتال ــ و ة في القاهرة ودمشــ ــوفييت ؟  ، بدون األســــلحة الســ
ــجاعة شـــ ـــئلة  ــين أن يجيب على هذه األســ ـــعب ، على الملك حســـ فإن  ، أمام الشــ

ه . حاس يف  عرف    الشعب 
ــــطين عام ((   ــ ــ ــ انت لنا تجرة مررة في حرب فلســــ . الدول  1948ولقد 

ة منعت عنا السالح والذخيرة وقطع ة ترفض أن تسلح  الغر ار ؛ الدول الغر الغ
شـــرو ثقيلة في األعناق شـــرو و ة إال  وعلى أســـاس التوازن مع  ، الدول العر

ة ة ، إســـرائيل ؛ فهل نضـــع أنفســـنا مرة ثان هل نضـــع  ، هل نضـــع شـــرفنا مرة ثان
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ة ــــيرنا مرة ثان ــــ ان  ، مصـــــ ا ؟ إذا  ا ومن أمر ـــــالح من برطان ــ ــ تحت رحمة الســــ
فر ؟ .الملك حسين  ر .. فلماذا  ش ع أن  ستط   ال 

ره من أجلها السالح السوفييتي((   ثيرة  اب   ، ولكن الملك حسين له أس
الدين ره السالح السوفييتي ال ألن األمر يتصل  أو يتصل  ، إن الملك حسين 

لف  ـــالح الغري  ــ ــــ ــ المال .. إن الســ ـــل  ــــ ــ ــ اإللحاد .. إن األمر يتصــ العقيدة أو 
ـــعاف  ــة أضــ ـــرقيخمســـ ــالح الشــ ــ ــالح  ، ثمن السـ ــ ـــيون من السـ ون القومســ هذا  و
ه قومســــيون أو  ، الغري أكبر وأكبر س عل ل حال ل ــالح الســــوفييتي على  والســ

اه الملوك .  ، ال للوسطاء وال للسماسرة ، سمسرة ًا أو أش انوا ملو   حتى ولو 
مضــي ((   ا والصــين .. ولكنه  الحملة على روســ تفي  الملك حســين ال 

عد من هذا الملك حســين يبر االســتعمار الغري وقد تعجبون من هذا..  ، إلى أ
ولكن حسين  ، وقد تعجبون من هذا ، الملك حسين يدافع عن االستعمار الغري

لماته :  س  قول وأنا أقت ه  ــــتعمار ( في خطا ــــ ــ ــ إنها لدعوة فارغة أن نعتبر االســ
ات ا أن ) وراء ما حل بنا من ن ــــان  وٕاني أعوذ  ــــ ــــ ــ قول ملك عري بل إنسـ

ــان منصــــف في هذا الوجود ، عري مثل هذا القول الغاشــــم اآلثم ؛ إن  ، بل إنســ
ة وٕالى التارخ ..  ه وٕالى العرو تبوا هذا الخطاب للملك حسين قد أساؤا إل الذين 

قرأ هذا الخطاب ـــه أن  ــ ــ ــ ــــى الملك نفسـ ــ يف يرضــــ ـــتعمار هو  ، و ــ ـــ س هو االســ أل
ة ف اشــر في ن س االســتعمار هو أس الداء ورأس البالء الســبب الم لســطين ؟ أل

ة انة في األمة العر س له م ــتعمار ل ـــ ــ س جديرًا  ، ؟ إن الذ يدافع عن االسـ ول
  شرف اإلقامة بين ظهرانيها أو االنتساب إليها . 

ة((   عد ذلك عن الوحدة العر ــين  ـــ ــ ــ ــ تحدث الملك حســـ حديثًا جميًال  ، و
ه : قول في خطا ــى جهدنا  ( رمًا ؛  ــــ ــــ قها أقصـ ــــبيل تحق ــ ــ ــ يجب أن نبذل في سـ
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ة طاقاتنا ـــاعر مبدعاً  )  وغا ــــ ــ ـــ ان الشـــ ة إذا  أو  ، . والحديث عن الوحدة العر
ــقعاً  ــ ــــفقنا له ، الخطيب مصـــ ملك إال أن يتمنى  ، صـــ ـــاعر والخطيب ال  ألن الشــــ

ــعره ــ ــــ شــ تمنى  ــنا لتحقي ما يتمنى ؛ ولكن الملك يوم  ، بنثره و ــ ــــ ســ ــ ــ ـــــ وليثير أحاسـ
دعو إلى يتحدث ع ة و ــــين حين يتحدث عن الوحدة العر ــــ ــ ن الوحدة ؛ ولكن حســ

ة طاقاتنا ـــــار جهدنا وغا قها قصــ ــبيل تحق ه ، أن نبذل في ســـــ ــ ــ  ، يجب أن نحاســـ
ه ؛ وها نحن اآلن في ساحة الطلب وفي ساعة الحساب ؛ وعلى  جب أن نطال و

قف أمام الشعب يؤد الحساب .   حسين أن 
ــــة حــــاجــــة إلى  ، واطنون األردن أيهــــا األخوة الم((   أكثر األقطــــار العر

ــة في المغرب ــــرورة قوم ــــ ــ ــ ــة ضــ ــانــت الوحــدة العر ــة . إذا  فهي  ، الوحــدة العر
ات  ش عالة على الوال ع ست له مقومات الدولة وهو  لألردن تحرر ؛ واألردن ل

حزننا هذا ش منة  ، المتحدة .. و ة تع ون قطر عري ودولة عر فجعنا أن  و
ات المتحدة ؛ لكن هذه هي الواقعةعلى ا ـــطين .  ، لوال ــ ارثة فلســ ة الكارثة :  تر

لة مع العدو ـــعب في  650 ، األردن له حدود طو ــــ ــرائيل ؛ والشـــ ــ ــ ـــ يلومترًا مع إسـ
ملكون وســائل الدفاع فضــًال عن  ش في األردن على شــجاعتهما ال  األردن والج

لهــا عن الوحــدة  ــة  س لألردن أن الهجوم .. فــإذا تخلــت الــدول العر ــة فل العر
هي  ، هي إنقــاذ وتحرر ، ألن الوحــدة لألردن هي دفــاع وهجوم ، يتخلى عنهــا

ــورا ــ منة األردن ســـ ش أكبر  ، قاء أو فناء .. على م ـــعب أكبر ولها ج ــ وفيها شــ
مــا هو الحــال بين األردن  650ال  ، يلومتراً  75وحــدودهــا مع العــدو  يلومترًا 

ه شــعب أكبر ، العراق وٕاســرائيل ؛ وخلف األردن ش أكبر ، ف ه ج ه موارد  ، ف ف
ه إال أن  ، أكبر ة فما عل ــين جادًا في الكالم عن الوحدة العر ــ ــ ـــ ــ ــ فإذا الملك حسـ

ر الوحــدة مع  ــا هنــا ال أذ ليهمــا ؛ وأن ـــورــا أو  ــــ ــــ ــ علن الوحــدة مع العراق أو سـ
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ــــــ ــــ ــ غمى على الملك حسـ ة المتحدة ألني حرص على أن ال   ، ينالجمهورة العر
ة المتحدة . ر الجمهورة العر   ونحن نذ

ة فلسطين هي قضيتنا األولى ((   ه : إن قض قول الملك حسين في خطا
ة  حًا فإن الوحدة هي الطر إلى التحرر ؛ إن العق ــح ان هذا الكالم صـــ . فإذا 

ــــان واحد ـــان واحد فق ، أمام هذه الوحدة هي إنســ ـــين .  ، إنســـ ــ ــمه الملك حسـ ــ اســ
ة هي  ـــــين أن يختار بين العرش والوحدة ، العرشالعق ــ ــ ــــ بين  ، وعلى الملك حسـ

ـــطين ــ ــ ـــادقًا في  ، العرش والتحرر . بين العرش وفلســ ــ ـــــين صــــ ان الملك حســــ إذا 
ـــطين ــ ــ ــ ه أن يختار فلسـ ه فعل أن يختار التحرر ؛ فإن  ، أن يختار الوحدة ، خطا

فعــل ذلــك ــه ونزل في ، فعــل ذلــك .. ونحن نرجو أن  ـــادقــًا في خطــا ـــ ــ ــ ــــ  ــان صــ
ان من ح  فعل  ــرق العري . ولكنه إن لم  ــ ــ ــــ أعظم مواطن في المشــــ التارخ 

ة أن تحسب الملك في حديثه عن فلسطين ه عن الوحدة ، األمة العر  ، في خطا
فى هللا المؤمنين هؤالء الصغار . ائها الصغار ؛ و   إنما هو في عداد خط

علن أن تحرر فل((   ه  ــين في خطا س أقول هذا ألن الملك حســ ســــطين ل
ندرة مؤتمر القمة  ــ ــالم عارف ؛ في مؤتمر اإلســـ ًا رنانة ؛ رحم هللا عبد الســـ خط

ه  ، العري الثاني ًا من جي ــحب خطا ــ ســ ـــين  ــالم عارف رأ الملك حســـ ــ عبد الســ
قرأه ا أخي ما جئنا هنا لنخطب؟ ، ل   فصاح : 

  ومع هذا فإن الملك حسين مازال يخطب .  
عد الحديث عن الوحدة الع((   ــــينو ــــ ــــي الملك حســـ ــــ مضـــ ة  إلى تأييد  ، ر

ــة ووجودهــا عي أن الملــك  ، الجــامعــة العر ــدعو إلى دعمهــا وتــأييــدهــا ؛ وطب و
ــة تجمــد  حلو لــه منهــا . الجــامعــة العر ــة مــا  ــد من الجــامعــة العر ـــين ير ــ ــــ ــــ حسـ
ة ؟ الجامعة  ــين الجامعة العر ة القائمة ؛ فلم ال يدعم الملك حسـ األوضـــاع العر
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ة قرا ــاهاالعر ـــين الجامعة  ، راتها غير نافذة إال لمن يرضــ فلم ال يدعم الملك حسـ
مجد الجامعة ـــين  ــ ة ؟ من أجل هذا فإن الملك حســ ولكنه ال يتقيد بها إال  ، العر

ه . حلو له أن يتقيد  ما    ف
ــــدر في ((   ــــ ـــ ــ عيدًا .. إلى قرار صــ عيدًا و الذاكرة  د أن أعود  ــت أر ــ ــ ــ ــــ لســـ

ـــنة  ــ ــــ ة سـ ــم ؛ ذ 1950الجامعة العر ــــ ــ علن عدم الموافقة على ضــ لك القرار الذ 
ة ؛  عة في المملكة األردن ار فلسطين ود ة واعت ة إلى الضفة الشرق الضفة الغر

م م وقد ه ؛ ولكن األمر الحادث الحديث أن  ، فذلك حديث قد ال أرد أن أعود إل
ة أرادت أن تعقد مؤتمرًا إلجهزة فلسطين في القدس في هذا الشهر  الجامعة العر

عتذر  ة فلسطين ؛ وٕاذا جاز للسودان مثًال أن  ؛ إن في ذلك تعززًا لألردن ولقض
ائنة  ، عن عقد هذا االجتماع لســـبب أو غير ســـبب عتذر  فال يجوز لألردن أن 

اب ؛ يجب أن تفتح عمان وأن تفتح القدس لهذا االجتماع ؛ الملك  انت األس ما 
ة فلسطين هي قضيتن قول أن قض عتذر األردن عن  ، احسين  يف يجوز أن  ف

ـــعب  ــطيني على أرض فلســـــطين ومع شــ هذا االجتماع العري بل االجتماع الفلســـ
ة األردن ــ ة فلســــطين هي قضــ ح أن قضــــ ــطين . صــــح ولكن على صــــعيد  ، فلســ

ــين  ، الشـــعب الشـــجاع اســـل ؛ أما على صـــعيد الملك حسـ ش ال ــعيد الج على صـ
ة خطب رنا عزف من حين  ، نةومن حول الملك حســين فهي قضــ وســالم ملكي 

ون . ، وأقواس نصر تقام هنا وهناك ، إلى حين عد ذلك ما  ن    ول
ة فلســطين عند الملك حســين  ، ولســنا نقول هذا الكالم جزافاً ((   فإن قضــ

اة أو موت ة ح ة فلســـطين هي عنده قضـــ ًا عابرًا ؛ لو أن قضـــ ســـت إال خطا  ، ل
ه ة .. فمن حقنا أن  ، ما قال في خطا ـــأله عن موقفه من الحبيب بورقي ــــ ــــ ــ نســ

ش السلمي ة دعا إلى التعا إلى التفاوض مع إسرائيل .. وأول ما  ، الحبيب بورقي
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ان في األردن ك األردن  ، وعلى أرض األردن ، دعا حينما  وعلى مسمع من مل
ة، منع  ــين منع المظاهرات الشــــعب ــين ؟ الملك حســ ان موقف الملك حســ ؛ فماذا 

ــال الب ة .. لقد غضـــب شـــعبنا في إرسـ ار موقف بورقي ــتن ات إلى المنظمة السـ رق
ــــرحات  ، األردن ة وهو يدلي بتلك التصــــ ــب على بورقي ــ ــ غضــ ان من حقه أن  و

ــعبنا ــ ــ ــــ ـــــمع من شـ ــ ــ ـــنا وعلى مســ ــــ ــ ولكن ملك األردن لم  ، اآلثمة الخائنة على أرضــ
ــعب في واد والملك في واد ــ ــعب ؛ فالشـــ ــ ــب مع الشـــ ــ ــ ــــرق  ، غضـ ــ ــتان بين مشـ ــ وشـــ

  . ومغرب
ض((   ض..  ، ولكن الملك حسين قد هو إلى الحض بل إلى قاع الحض

إنه حديث عن القمة ولكن من  ، عن مؤتمرات القمة –حين يتحدث عن القمة 
ض ض إلى الحضـــ ا الملك من الهجوم على مؤتمرات القمة ...  ، حضـــ لقد شـــ

اكى على مؤتمرات القمة ان يت ح أنه  ـــح ــ ــ ــ ــــ ي ؛ الصـ ان ي لقد   ،وقد يلوح أنه 
بر  ســـة  ون  ، قال : إن نســـف مؤتمر القمة هو ن وأن مؤتمر القمة يجب أن 

  قمة فعًال .
ـــين((   ــ ــــ ــطيني أو  ، ونحن نرفض هذا الكالم من الملك حسـ ــــ ولو قاله فلســــ

ــميره وأعماقه ــ ــ ة من ضــ ة العر ــ ــ حس القضــــ ة إلى قراراتها ، عري  لقبلنا  ، والن
س المهم أن الملك حســـين منه هذا الكالم ؛ ولكننا نرفضـــه من المل ك حســـين ؛ ل

س عبد الناصـــر حيثما دعا إلى مؤتمر القمة  ، ان أول من اســـتجاب لدعوة الرئ
ــتجاب س المهم أنه أول من اســ ــلوك الملك حســــين ، ؛ ل  ، لكن المهم أن نعرف ســ

  تصرفات الملك حسين تجاه مؤتمر القمة .
ــــف مؤتمرات القمة((   و من محاولة نسـ شـــــ ــين  ــ ولكن الملك  ، الملك حسـ

انت  ، حســين هو أول من طعن وهو أول من خالف قرارات مؤتمر القمة ؛ منذ 
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ــين يخطب عن مؤتمرات القمة ، القمة ة ، والملك حســــ ــ ــ ة أو غير مناســ ــ ــ  ، مناســ
ــارك بخيرات مؤتمر القمــة ت ــأعتــاب مؤتمر القمــة  و ــح  ــ ــ ــــ ــأموال  ، يتمســــ نعم  و

ــات القمــ ـــئول ـــ ــــ مســــ قوم  ــات القمــة ؛ الملــك  ، ةمؤتمر القمــة ؛ ولكن ال  وال بواج
ل خطاب  ــــرح ؛ في  ل تصـ ة الموحدة في  ادة العر الق ــــح  ذلك يتمسـ ــين  حســـ
ة المتحدة  ادة العر قول : نحن ملتزمون بخطة الق ــين وهو  ــــ ــ ــ ـــمع الملك حســ ــ ــ ــ ــ نسـ
ر أن ال يرد علينا  ف اح الخير قد  ـــــ ــين صـ أنه يبدو لنا إذا قلنا للملك حســــ حتى 

ة اح ا ، التح ة الموحدة!!ألن ص ادة العر   لخير لم ترد في خطة الق
ــين هو أول من خالف مؤتمر القمة   ــ ــ ــــ وأول من  ، والواقع أن الملك حســــ

ــراحة ــ ــ صــ ة الموحدة ؛ ودعوني أقلها لكم  ادة العر عد  ، خالف الق ألن األمر لم 
ــراً  ــــ ة  ، ســ ـــعود ــ أن تدخل القوات الســـ ـــي  ــــ انت تقضـ ـــوعة  ــ ة الموضـــ الخطة العر

ة إل ةوالعراق ــــــين رفض قرار القمة ؛  ، ى داخل الحدود األردن ــــ ولكن الملك حســــ
زة في  انت متمر ة  ة والعراق ادة الموحدة ؛ ولو أن القوات السعود رفض قرار الق

اســل بجنوده الشــجعان ش األردني ال طال ، األردن إلى جانب الج اطه األ  ، ضــ
زة في داخ انت متمر ة  ـــعود ــ ــــ ــ ــ ة والسـ ما جرؤت  ، ل األردنلو أن القوات العراق

الته  ، إسرائيل أن تضرب قرة رافات في الشهر األخير وتلقي إلى أطفالنا الش
  الحلوة وهي أمر من العلقم في الهزؤ والسخرة!!

ة ؛ لو ((   ـــرب القر األمام ـــرائيل أن تجرؤ على ضـــــ ــ ان إلســـ بل إنه ما 
ـــلحة ة مســــ ـــــرائيل أن تعبر خ ال ، انت القر األمام ان إلســ  10860هدنة ما 

ــحف  س من أرقام المنظمة وال من أرقام الصـ ة ول ومة األردن مرة ؛ وهذا رقم الح
أن  ــرحوا أخيرًا  ــ ــــ ــ ـــ ــئولون عن الهدنة في عمان صـ ــ ــ ــــ ة ؛ والمســــ ة أو األجنب العر

ة الهدنة خرقت خ الهدنة  ــرائيل منذ وقعت اتفاق ــ ــ ـــ ــ ــ ان  10860إسـ مرة ؛ لو 
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ع ا ه على جم ار معموًال  ــعب يرد هذا الخرق التجنيد اإلج ـــ ـــ ــ لمواطنين لهب الشــ
ة الهدنة أسره . ، التفاق صر من األمم المتحدة ومن العالم    على مسمع وعلى 

ــئت((   ة الموحدة منذ أنشـــ ادة العر ــين  ، إن الق وهي تلح على الملك حســـ
ــار  طب التجنيــد اإلج ــة الموحــدة ، أن  ــادة العر  ، ولكن من غير جــدو . الق

ة في عمان في ، إلى الفجر ال متعاق ــــئولين في األردن أن  ، ل ــ ــــ ــ تلح على المســ
ــة  ــة نر الجمهور منــة األردن ــار في األردن .... على الم قوا التجنيــد اإلج ط

ار  ة المتحدة تطب التجنيد اإلج ـــور  ، العر ــ ــــ ش السـ ــرة نر الج ــــ ــ ســ وعلى الم
ار  طب الت ، طب التجنيد اإلج ــرائيلي  ــ ــ ــــ م العدو اإلســــ ار وأمام  ، جنيد اإلج

اب وللرجال 26 ة ؛ ومع هذا فإن  20و ، شــهرًا للشــ شــهرًا للمرأة والفتاة اإلســرائيل
ًا  ــوته مطال ــ أعلى صــ ة يخطب  ـــــ ة وفي غير مناسـ ـــــ ل مناسـ ــين في  الملك حســــ

ة الموحدة ادة العر ادة  ، التزام خطة الق الق عد ذلك ال يلتزم  ـــين  ــ ــ ــ والملك حســـــ
ا ست خط الق ة شرف االلتزام الموحدة ؛ ل ادة العر ًا فارغة ؛ الق ة خط دة العر

ه  ان الملك حســـين عامرًا قل ألن شـــرف التحرر يدعو إلى شـــرف االلتزام .. إذا 
ــة بتطبي التجنيــد  ــادة العر ــة أن يلتزم بخطــة الق ــاتــه القوم ــالتحرر فــأقــل واج

ع المواطنين في األردن ار على جم أسره .على الشعب في األ ، اإلج   ردن 
م ؛ ((   عد ذلك من التارخ الحديث إلى التارخ القد قفز  ــين  ــــ ــ والملك حسـ

ة  ــ ــ ــــ ــ قضــ ـــلتها  ــ ــــ ــ ة الكبر وصـ ه تحدث عن الثورة العر ــين في خطا ــ ــــ ــ الملك حســ
ة الكبر فيها جوانب مشرفة اتها وفي  ، فلسطين ؛ إن الثورة العر مشرفة في غا

ــهداء من ، دوافعها ــــ ــق فيها من الشـ ــ ـــورا ولبنان  وفي من ســـ ــ ــطين وســ أبناء فلســـــ
ـــة الكبر فيهـــا جـــانـــب  ـــة ؛ ولكن الثورة العر والعراق وغيرهـــا من البلـــدان العر

ـــين ، جانب مظلم جداً  ، مظلم ـــرف حسـ ة ، هو الشـ وٕانني ال أحمل  ، شــــرف م
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ـــين الكبير ــغير أوزار حســــ ــ ــين الصـــ ــين  ، حســـــ ــــ فال تزر وازرة وزر أخر .. وحسـ
ــغير على غير ما قال ح –الكبير  ــ ــ ـــــ ـــين الصــ ـــ ــ ــ ـــهدائها وال أول  –ســـ ــ ــ ـــــ س أول شـ ل

ه في عجلون  قول في خطا ما  اها  ــحا ــ ــ ــ ــــ ة  ، ضــ ـــــ ــ ــ س.... إن قضـــــ على الع
ة ، فلسطين ا حسين الكبير . ، إن الوحدة العر   هي أول ضحا
اب ((   ــ ــ ــعل نارها الشــ ـــ ــترك في الثورة التي أشـ ــ ــين قد اشــ ـــرف حســــ ــ إن الشـ

ـــورا ولبنان والعراق وغيره ــ ــــ ــطين وســـ ــ ــ ــ ة .. لكن العري في فلســــ ا من البالد العر
ة ــترك فيها ال من أجل األمة العر ــ ــين اشـ ــ ـــرف حسـ  ، ولكن من أجل الملك ، الشــ

ــل همـــه ؛ لقـــد دخــل في  ، ومن أجــل العرش ــان الملـــك  ومن أجــل التـــاج ؛ و
ة األولى ان هنا في القاهرة في الحرب العالم ماهون الذ  ـــــالت مع م ـــــ  ، مراســــ

ر والشــرف حســين يتســاءل عن حدود مملكته، دخل معه في مراســالت لمدة أشــه
ة معروفة  ـــهيون ــ ـــــ انت الصـ حرر ؛ و ال عن حدود الوطن العري الذ يجب أن 

لها ان في أورا  ة  ــهيون ــــ ــــ ل أخطارها .. الحديث عن الصــ ان في  ، يومئذ  و
ة ًا  ، ان في البرلمان العثماني ، الدول العثمان انوا نوا ـــين  ــرف حســـ ــ وأوالد الشــ

ــتمعوا إلى نواب القدس  ، جاز في البرلمان العثمانيعن الح ــــ ـــــ ــ الخالد   …واسـ
رون خطر  عوثان ن يذ ـــطين في مجلس الم ــ ــــ ـــيني وغيرهم من نواب فلســـ ــ ــــ ــ والحسـ
رها وأطماعها في  م علم  ان  علم خطرها و ان  ة ؛ فالشــرف حســين  الصــهيون

ــــرف ح ــائل : أرع من الشــ ين إنجلترا ثماني رســــ انت بينه و ــطين ..  ــين فلســــ ســــ
شــأن الحدود ة  ماهون عائدة من القاهرة إلى م  ، وافدة إلى القاهرة . وأرع من م

لف قلمه مرة واحدة ــين لم  ــــ ــــرف حســـــ ــــ ــ تب مرة واحدة ، ولكن الشـ لمة  ، أن 
ـــائل الثماني ، واحدة ـــــ طالب مرة واحدة أن  ، في هذه الرســــ ـــطين . لم  ــ ــ لمة فلســـــ

ـــتقالل ..  ــ ــ ــمن حدود االسـ ــ ــطين داخلة ضــــ ــــ عد تكون فلســ س من ذلك ف وعلى الع
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ـــين وفي جردته  ـــرف حســــ ــ تب الشــ ــدور وعد بلفور  ــــ ــــهر من تارخ صـ ــ أرعة أشـ
ة ) القبلة(المســماة  انت تصــدر في م  1918آذار ســنة 23تب بتارخ  ، التي 

ان العرب في فلســــطين إلى أن ــ ه الســ ــب أعينهم أن  ( مقاًال يدعو ف ضــــعوا نصــ
افة والتســــامح تبهم المقدســــة وتقاليدهم تحتم عليهم ــ حثهم  ، واجب الكرم والضــ و

أخوة اليهود  .  ) وعلى التعاون معهم من أجل الخير المشـــترك ، على الترحيب 
ــين  ان حســــ ـــهر . لذا  ــــعة أشـــ ضــ عد وعد بلفور ب ــــين  ـــرف حســ ه الشـــ ت هذا ما 
ـــتعدة  ة مســ ـــطين عرف أين ورد هذا الكالم فإن منظمة التحرر الفلســ ـــغير ال  الصــ

ة . و  ، أن تعلمه ة الفلسطين ة في القض جزء من واجب التوع   هي تفعل ذلك 
ـــين((   ـــرف حسـ صــــل بن الشـ صــــل .. ف أمر من والده اجتمع  ، ثم أن ف

مة تور وايزمن في الصـــحراء في خ صـــل بن الحســـين شـــرف  ، الد مة ف هي خ
ة ـــنة  ، م ــ ــهر حزران ســـ ــ ه في شــــ ن  1918اجتمع  ـــرح بلفور ؛ ولم  ــ عد تصـــ

صــل يجهل ت ةف أخطار الصــهيون ان على علم  صــل  ان  ، صــرح بلفور ؛ وف
ة ؛ اجتمع  ستمع إلى النقاش العري حول خطر الصهيون ًا في األستانة وهو  نائ

ة ال شــمال العق ضــعة أم عد  صــل في الصــحراء على  ة  ، وايزمن وف ة عق العق
ـــين ؛ وقد نتج عن ه ، األردن ة التي ال يجهلها الملك حســــ ذا االجتماع وهي العق

ة وعد بلفور  ا صـــاح صـــل اجتماع آخر في لندن عاصـــمة برطان بين وايزمن وف
ه في  ـــنة 4. اجتمع  ــ ــ ــ ــــ ـــــل 1919انون الثاني سـ ــــ صـــــ  ، ؛ هناك التقى وايزمن وف

صل يرد الملك له وإلخوانه انت المساومة ؛ ف ه ، وهناك  يرد  ، يرد الملك ألب
عرف حــدود هــذا الملــك وحــدود هــذه الــد م أن  ــاوم زع ــــ ــ ــ ــــ ســ ــل  ــــ ــ ـــ ــ صـــ ــان ف ولــة؛ 

ة د  ، الصـــهيون ة في أورا يوم ذاك وقدرتها على أن تؤ عرف قوة الصـــهيون وهو 
ضــاعة انت فلســطين هي ال صــل ؛ ف انت فلســطين هي الســلعة ؛  ، مطالب ف و
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ين وايزمن ــل و ــ ــ صـــــ وورد في المادة الثالثة من هذا االتفاق  ، ووقع االتفاق بين ف
ةوقبو  ، قبول وعد بلفور ـــبب هذه االتفاق ــ ــ ســـ ـــطين . و ـــــ قه في فلســ نحن  ، ل بتطب

ة ل  ، الوفود العر ة عشر عامًا في األمم المتحدة ؛ و امًا مررة لثمان قضيناها أ
ة صــــل ووايزمن ؛ ووقع علينا العبء  ، مرة إســــرائيل تقدم لنا هذه االتفاق ة ف اتفاق

قة المررة  ة ؛ ولكن الحق المادة المرر أن ننفذ هذه االتفاق صل قد ارتضى  أن ف
ــــطين ..  ــــ ـــــ قبول وعد بلفور وتطبي وعد بلفور في فلسـ ة  الثالثة من تلك االتفاق
اطلة إذا لم تنفذ  ة تعتبر  ح أنه ورد في ذيل هذا الكتاب أن هذه االتفاق ــح ــــ ــــ ــ صــ

ــل ــ ــ ــ صـــــ ــــين ، مطالب ف ــــ ــــ أ العروش والتيجان ألبناء الحسـ حينئذ  ، عني إذا لم ته
ة  ـــل وأراد تعتبر هذه االتفاق ــ صــ ــــم الزعاف قد تجرعه ف ة .. ولكن هنالك الســـ الغ

ة ؛ وما نزال حتى يومنا هذا  أن يجرعه إلى الشـــعب الفلســـطيني وٕالى األمة العر
ة الثقيلة على أكتافنا ــين وخلفها أبناؤه ، نحمل هذه التر ة التي خلفها الحســـ  ، التر

الموافقة على وعد  صل في اتفاقيته مع وايزمن    بلفور .وخلفها ف
ــين ((   ن الحســ ـــين في إنقاذ فلســــطين .. ولم  ـــرف حسـ هذا هو دور الشـ

ما  ح أن الشـــرف حســـين ف ة .. صـــح انت الضـــح ة ولكن فلســـطين  هو الضـــح
ــد ــــه في  ، اعتقــــل في قبرص ، عــ ــة غفلت ـــذا نتيجــ وأهين في قبرص ؛ ولكن هـ

اها ا عرف خ ـــين أن  ــــ ـــتطاع الحســـ ــ رها ؛ فما اســـــ م ا  ـــات مع برطان ــ  ، المفاوضـــــ
مة ـــي إلى المح ــــ ـــــ ان اعتقاله في قبرص .. ومرة ســ ــغيرة في  ، ف ــ ــــ ــــ مة صــ مح

أجر البيت ، قبرص ه  طال ه  ن ف ــ ــ ســـ ـــــاحب البيت الذ  ـــاه صــ ــ وأبناء  ، وقاضــ
صل في العراق ، الحسين ملوك في الشرق العري ؛ الملك علي في الحجاز  ، وف

ــى في قبرص على وأبناؤه ملوك، ووالدهم العجوز يتقا ، وعبد هللا في األردن ــ ــــ ضــــ
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ان األبناء على مثل هذا العقوق مع والدهم نها ؛ وٕاذا  ــ ــ ــــ ــ ــ ســ  ، إيجار الدار التي 
ة . ون وفاؤهم لألمة العر يف    ف

ة التي ((   انت الوحدة العر ــــين فقد  ــــرف حســـــ ة للشـــــ ة الثان ـــح ــ ــ أما الضــ
ان المشــرق العري ة ، يخطب عنها الملك حســين . لقد  ام الدولة العثمان  ، في أ

اً  من جنو ال طوروس شماًال إلى ال بالدًا واحدة في السفر واإلقامة وفي  ، من ج
ـــاة ، العمـــل ـــل مظـــاهر الح ـــة  ، في  ـــل مظـــاهر الوجود ؛ ولكن المطـــال وفي 

صـــل في ســـورا ثم انهارت ، العروش قد هدمت تلك الوحدة ثم  ، فقامت إمارة ف
ـــل في العراق ووقعت تحت االنتدا ــ ــ صـــ ة ف ثم قامت إمارة لعبد هللا  ، بقامت ملك

عد ذلك مملكة  ــطين ؛ ثم قامت  ة فلســــ ــــرقي األردن وورثت ن ــــمي شــ عد ســ ما  ف
ـــاً  ــ ــــ ــ ــ ضــ ـــين ولكنها انهارت أ ــ ــ ــ ذا ، في الحجاز لعلي بن الحســـــ مت هذه  ، وه أق

الت في الوطن الواحد في المشرق العري من أجل الحسين وأبناء الحسين  ، الدو
ـــل وعبدهللا وعلي ؛ ثم  ــ صـــــ ـــغير ليتحدث عن الوحدة ف ــ ـــين الصـــــ ــ ــ أتي اليوم الحســـ

ـــة ــارخ ، العر عرف التـ ـــان ال  ــارخ إذا  عرفـــه  ، فليرجع إلى التـ ـــان ال  وٕان 
ة.   فالمنظمة مستعدة أن تعلمه تارخ الوحدة العر

ة((   الحديث عن الثورة العر ـــين  ــ ــــ تفي الملك حسـ بل يتطرق إلى  ، وال 
ارثة فلسطين في سنة  تعرض فيها لشعب فلسطين 1948الحديث عن  وقد  ، و

ارثة فلسطين سنة  يف جرؤ الملك حسين أن يتحدث عن  ؛ لقد  1948عجبت 
ـــطين ــــ ــعب فلسـ ــ ــ ارثة  ، تعرض لشــ ـــئوًال عن  ـــ ن مســ ـــطين لم  ــــ ـــعب فلسـ ـــ ولكن شــ

ــطين شــــجاعة ، فلســ ـــطين دافع عن وطنه  ــعب فلسـ ـــالة ، شــ سـ  ، دافع عن وطنه ب
ة  اب هذه الكارثة . ولكن األمير عبدهللا ابن شرف م   ان من أهم أس



  

-292-  

ــد أن أتعرض للموتى((   نــت أر ـــعــب  ، ومــا  ـــ ــ ــ ألنهم في ذمــة هللا ؛ وشــــ
ـــعف أمام الموتى في قبورهم ـــعب مروءة وشـــــعب نخوة ؛ ونحن نضــ ـــطين شــ  ، فلســ

ان ــاب أمام الد ــ ــ هم للحســـ نت أرد أن  ، ونتر ــــبهم ؛ وما  ــــ حاسـ هم للتارخ ل ونتر
مة أ الجراح القد لوال أن الحفيد حســـين هو  ، جع إلى جذور الكارثةوال أن أر  ، أن

ش العظـــام ش التـــارخ .. ون ر لـــه  ، الـــذ ن ـــان علينـــا أن نـــذ ش القبور ف ون
ح .   التارخ الصح

م فلســطين    ان موافقًا على تقســ ح هو أن األمير عبدهللا  والتارخ الصــح
ح مملكة .. األمير عبدهللا1937منذ عام  ان يرد أن  ، حتى تكبر إمارته وتص

الملك  ، ون ملكاً  لما سمع  اله ؛  ش في خ ع ه و ش في قل ع ان هذا الحلم 
ت الغيرة في أعماقه صــل ملكًا في العراق تحر ان األمير عبدهللا  ، ف ه ؛  في قل

ون ملكًا على المملكة  ــطين ؛ يرد أن  ــالء فلســ ون ملكًا ولو على أشــ يرد أن 
ــال ــم أشــ ة التي تضــ ان األمير عبدهللا األردن ــطين .. ووصــــوًال لهذا الهدف  ء فلســ

ــا وقعـــت حرب  ــواء ؛ ولمـ ــ ــــ ــ ـــ تفـــاوض مع اليهود على السـ يتفـــاوض مع إنجلترا و
قدر قتطع منها ما  ـــطين لم يدخلها للتحرر وٕانما دخلها ل ــ ــ ــمها إلى  ، فلســــ ــــ ضـــــ و

ان . ذا  ة . وه ة الهاشم جعلها المملكة األردن ة و   اإلمارة األردن
عد ولقد ((   اجتمع األمير عبدهللا بزعماء اليهود في أثناء حرب فلسطين و

ــــونة ــــطين .. اجتمع في الشـ مع زعماء اليهود :  ، بين القدس وعمان ، حرب فلسـ
ة الة اليهود ــرائيليين  ، قادة الو ـــــ ا اإلســ ـــــ ــ ـــــرتوك وجولدا مائير وعدد من الضــ ــ شــ

ة نزلت ف ـــرائيليين ... هذه الحقائ تارخ اســـــة اإلســ ــ ــ فيها  ، ي التارخورجال السـ
ســــت أراجيف ولكنها حقائ  ــت شــــائعات ول ســ ة ؛ ول وثائ وفيها ســــجالت تارخ

ـــلم األمير عبدهللا اللد والرملة إلى اليهود ــ ــــ قة . لقد ســ ـــيلة عم ـــ ــ ــ وهذه حقائ  ، أصـ
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شهد بها األلوف من الالجئين من اللد والرملة ة  الذين  ، الرجال والنساء ، تارخ
ــــلم المـــدينتين العريتين  ، وعراةخرجوا من بيوتهم حفـــاة  ـــــ ــ ــ ألن األمير عبـــدهللا سـ

ـــــطينيين  ـــــ ـــع مئات من إخواننا الفلسـ ــ ــــ ضــ قي إلى اآلن  الكبيرتين : اللد والرملة .و
ل يوم عذبون  شـــون في اللد والرملة  ل يوم ، ع هانون  ل يوم  ، و ضـــرون  و

ـــتمع إلى هذا العذاب ــ ــــ ــــ سـ ان األمير عبدهللا في قبره  إلى هذا  ، ؛ وال أدر إذا 
ـــــلم  ، الهوان ــ ــ ة رودس ســـ عد اتفاق ـــطين في اللد والرملة . و ــ ــ ـــ الذ يلقاه أبناء فلســ

قراه الجميلة ة ، األمير عبدهللا إلى اليهود المثلث العري  ـــــ ــ ـــ ــ ه الخصــ ــــــ ــــ ــ  ، أراضــ
ا  ـــحا ل ضــ ــهد عليها  شـــ ــطين ؛ ســـــلمهما األمير عبدهللا و ـــي فلســـ ـــب أراضــ أخصــ

ــة ــام ، الن مــات األردنفي  ، ـل العــائـدين في الخ ــة جبر وغيرهـا من مخ  ، عق
ة ن شعب فلسطين سبب الن ة من  ، لم  ان األمير عبدهللا هو سبب الن لقد 

ه إلى هللا .. إلى  ـــا ان نترك حســـ ــوعًا أمام هللا وأمام الد ــ أولها آلخرها .. وٕاننا خشــ
  هللا العلي القدير .

ما اقترفها األمير عبدهللا .((   ة  ان هذه هي أسرار الن . األمير عبدهللا 
عرف تقاليد الجوار ، جارنا ــطينيين ؛ واألمير عبدهللا عري  ــ ــــ الجار  ، جار الفلســــ

ـــن الجوار ــ ـــ ــ ــــن جوار  ، وال يخفر ذمة الجوار ، حسـ ــ ــ ولكن األمير عبدهللا قد أحســـ
ـــطين ، اليهود ـــــن جوار إخوانه عرب فلســـ حسـ ــــاء ، ولم  ــيوخ  ، الرجال والنســ ــ والشــ

ة هذا العار الكبير الذ الذين شــردوا م ، واألطفال األمة العر ن وطنهم ؛ ونزل 
ــان  ل هذا إنســ من وراء  ل ؛  ة مثيًال له في تارخها الطو لم تعرف األمة العر

وأنا ال أحمل األوزار على الملك حســين ملك  ، اســمه األمير عبد هللا بن الحســين
ة ـــم ــ ــ ــــ ة الهاشـــ ني أرد من الملك ولك ، فال تزر وازرة وزر أخر  ، المملكة األردن

ح ـــح ــ ـــين إذا تحدث عن التارخ أن يرجع إلى التارخ الصـ قول الح  ، حســـ وأن 
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ائه ة التي يدعو إليها الملك حسين  ، ولو على آ ة اإلسالم م الروح فهذه هي الق
.  

ـــين في عجلون ((   ـــع الملك حســــين أمام  ، غير أن خطاب الملك حسـ ضـ
الذات ؛ إن الملك حســـين يرد أن ة فلســـطين أوزاره  وهذا واضـــح  ، صـــفي قضـــ

ه لماته :   ، في خطا م (وهذه  ــق ــ ــــ ـــــ ـــــة هزلة ، إنه منط سـ ــ ــــ ــ اسـ ـــــ ــ ــ قاء  ، وســـــ إ
امهم ــطينيين قيد خ ــــ ــين ؛ التوطين وراء هذا  )  الفلســــ ــ ــ ــ الم الملك حســ . هذا هو 

ة وراء هذا الكالم ، الكالم ما يدعو الســـناتور الصـــهيوني  ، التصـــف وخصـــوصـــًا ف
ــــنطن ف ــــ ي في واشـــــ ــيوخاألمر ــ ــ ــ الة ، ي مجلس الشـــــ وٕالى إعطاء  ، إلى إلغاء الو

قول : سرع في الجواب ل فة ؛ وحسين في عجلون  ة المض  ( أموالها للدول العر
ام قى الالجئون في الخ م أن ي ــق قول  )  إنها مهزلة ومنط ســـ ــين  ؛ والملك حســـ

ة المطلقة من ـــطين ــفتها الفلسـ ـــطين قد زالت عنها صــ ة فلسـ ــ ه : إن قضــ ذ في خطا
ة عام  قوله الملك حسين 1948اللحظة التي دخلت فيها الجيوش العر ؛ هذا ما 

الم  ة. ولكن هذا الكالم هو  ة الفلســـطين ة عن القضـــ في زوال الصـــفة الفلســـطين
ة عشر عامًا .   إسرائيل الذ حارناه في األمم المتحدة لمدة ثمان

ـــــرائيل((   ــ ــ ــ ة إســـ ا  ، المرأة العجوز ، جولدا ماير وزرة خارج ومن قبلها ا
س الوزراء ان الذ هو اآلن نائب رئ ة عشـــر عامًا قالوا في  ، اي على مد ثمان

ة اسمها فلسطين فهنالك دولتان : إسرائيل  ، األمم المتحدة أنه لم تعد هنالك قض
والشعب الفلسطيني اندمج في  ، في الغرب واألردن في الشرق ؛ فلسطين قسمت

لمة فلسطين ل ، األردن ام إسرائيل .و عد ق   م تعد موجودة على خرطة العالم 
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الم جولــدا مــاير((   ــان منــذ  ، هــذا هو  الم اي . وهــذا مــا  1947هــذا 
ـــين في عام  ــ ــ ة  1966قوله الملك حســـ ــ ــ ــــ ـــهرنا هذا في عجلون . إن قضــ ــــ ــ من شـ

ة.   فلسطين قد زالت عنها الصفة الفلسطين
ــــفتين((   عد ذلك عن وحدة الضـ ــين  وهذا الحديث  ، ثم يتحدث الملك حســـ

ح ممجوجًا مملوًال ؛ إن أحدًا في األردن أو خارج األردن ـــــ ــ ــ ــــ ال يتحدث في  ، أصـ
ـــفتين  ــ ـــين يتحدث عن الضــ ــــفتين؛ ولكن الملك حســــ ـــره أو علنه عن وحدة الضـــ ســــ

ة العرش ــفتين من زاو ــ ـــــ ــــ ة التاج ؛  والمنظمة تتحدث من  ، ووحدة الصـ من زاو
ــعب ــ ة الشــ ة الوطن ، زاو ة التحرر ، زاو عرف التارخ  زاو ـــين ال  ــ .. الملك حسـ

ـــعب واحد ، وأن واجب المنظمة أن تعلمه التارخ . هذا وطن واحد ــــ ــ ـــ  ، وهذا شــ
ـــطين األنهار .  ، واألردن نهر من أنهار فلســـ س  وٕاننا نقول أنه نهر تجاوزًا إذا ق

ــغيرة ؛ األرض أرضـــنا ة صـ ــاق ــعب شـــعبنا ، والوطن وطننا ، فما هو إال سـ  ، والشـ
ــل ـــ ة هو األمير عبدهللا بن وأن أول من ســ ــــفة الغر ة عن الضـــ ـــرق ــ ــــفة الشــ ــ خ الضـ

ــين ــرقي األردن ، الحســ ــموها شــ ــرقي ( و ، لما أســــس له اإلنجليز إمارة أســ إمارة شــ
ة  )األردن ـــم معروفًا قبل ذلك في تارخ العرب وال في جغراف ــــ ــ ــ ن هذا االســـ لم 
ه في عجلون إن ، العرب قول في خطا ان الملك حسين  تمتد إلى ل يد ( وٕاذا 

ل عين تنظر إلينا شـزرًا سـنفقؤها سـوء سـنقطعها و فإن المنظمة  ، ) هذه الوحدة 
ــــــتقطع اليــدين االثنتين ــ ــ ألن الوطن وطن المنظمــة  ، وتفقــأ العينين االثنتين ، ســــ

ة تنظر  ل عين عر علم أن  والشـــعب شـــعب المنظمة ؛ وعلى الملك حســـين أن 
الحب والتأييد ؛ ماليين ال ة في الوطن العري إلى األردن  عرب في األمة العر

ــاً  ـــع ــ ــ ــ ـــ ـــًا وشــ ـــ ــــ ــــ شـ  ، ـالحــب والتــأييــد ، الكبير عيونهم ممــدودة إلى األردن وطنــًا وج
ـــزر ــــ شــ ار ؛ ولكن عينًا واحدة هي التي تنظر لألردن  ولكن يدًا  ، واإلعزاز واإلك
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العدوان ــــرائيل وحدها ، واحدة هي التي تمتد لألردن  ــــ ــ ــ  ، هذه العين هي عين إســ
ان له عين واحدة فقئت ، اليد هي يد إسرائيل وحدهاهذه  فليتفضل  ، إن موشى د

ة فقأ عينه الثان أن  ون مع أبناء فلســطين : أم أن الحســين ، الحســين   ( حتى 
  .أسد علي وفي الحروب نعامة)

ـــد في األردن((   ًال عن خطة الحشــ ـــين طو تحدث الملك حســ ارات  ، و ع
ـــاة ، جميلــة ــ ــ ــ ــــ ــعــة مزنــة موشـــ ــــ ــــ س  ، مرصــــ قول عن هــذه الخطــة وأنــا هنــا أقت   ف

ســـت مظاهر زائفة بل هي تعب وعرق وتقشـــف ( لماته : . هذا  )  إن الخطة ل
الم الملك حسين عن التعب ح  ، وعن العرق وعن التقشف ، هو  ل هذا صح

ــه ــف ؛  ، وفي األردن تعــب وفي األردن عرق  ، ال خالف ف ــ ـــــ ــــ وفي األردن تقشـ
ط ش ال ـــــل والج ــــ ــ اســ ــعب ال ــــ ــ ــ عرق  ، ل هو الذ يتعبالشـــ هو الذ  ، هو الذ 

ة ــف ؛ القر األمام ــ ــعبنا ، يتقشــ ــ ام من شــ ان الخ ــ ــ هم  ، هم الذين يتعبون  ، وســ
عرقون    هم الذين يتقشفون . ، الذين 

ــف وفي عرق ؟ ((   ــــ ـــــ ولكن هل الملك ومن حول الملك في تعب وفي تقشـ
ة ؟ هل األسفار إلى أورا تعب و  سمان أو في العق عرق ؟ هل األموال سواء في 

الطائرات  ا الميالد التي تنقل  التي تودع في بنوك أورا عرق وتقشــف ؟ هل هدا
ــــادر في الغور  ــــعب التي تصـ ــي الشـ ــ من لندن إلى عمان تعب وعرق ؟ هل أراضـ
ش الكبر تقشـــف وتعب  وفي القدس وفي غيرها تعب وعرق ؟ هل ثروات الحشـــ

ــــف وع ، وعرق  ــ ــ ـــ حة تقشـــ ــــلحة الرا ـــــ ــ  ، رق وتعب ؟ إن أموال الملكهل تجارة األســـ
ة ، أموال األمراء ــم ــ ــــ ــرة الهاشـ ــ ــــ ـــرفات من األسـ ــــ ــرفاء والشــ ــــ ة  ، إن أموال الشـــ اف

ة ــين القر األمام ــــ ــ ــ ة إليواء األيتام ، لتحصــ ـــهداء ، اف ــــ م أبناء الشـــــ ة لتعل  ، اف
ام ان الخ ة لتحسين أحوال العائدين من س قول عنهم الملك حسين  ، اف الذين 
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ه إن ــاً  ( همفي خطا عضـ عضـــهم  أكل  س شـــعب  )  ذئاب جائعة  ؛ إن شـــعبنا ل
ان أولئك األعداء ..   ذئاب جائعة ولكنه ذئاب تفترس أعداءها حيثما 

ــعب((   ــ ـــ ــــ ــ لها يجب أن تقدم للشـ ـــعب في  ، هذه الثروات  ــــ ــ ــ ألنها مال الشـــ
ــــله ـــعب في األردن ، أصـ ة . إن  ، ســـــواء خرجت من مال الشــ أو في األمة العر

ــعب من حقه ـــرفات من  الشــــ قول للملك واألمراء ولألشــــــراف وللشـــ في األردن أن 
ة الشهيرة ؛ الحسين  )  من أين لكم هذا ( أين لكم هذا ؛ .. هذه المقولة اإلسالم

ـــالم ــ ــ ــالم ، يتحدث عن مآثر اإلســ ــ ــــ ة في اإلسـ ـــلف  ، وعن القو الروح ــــ وعن الســ
ـــالم ــ ــــالح في اإلســ ـــهورة : ، الصـــ حة المشــــ ــ ــ ؟ ما  )  من أين لك هذا ( وهذه الصـــ

لمـة في التـارخ ـة في األمة  ، أرادهـا قـائلهـا أن تكون  ولكنـه أرادهـا أن تكون ح
ة ها ورؤساؤها وأمراؤها ، العر عمل بها ملو حة  ، و فمن أين لك هذا ؟ هذه ص

واألشراف والشرفات في األردن  ، واألمراء في األردن ، الشعب إلى ملك األردن
ــعب إلى القر ؛ هذه األموال التي خرجت من ا ــ ــعب يجب أن تعود إلى الشــــــ ــ ــــ لشــ

ة ــهداء ، إلى أبناء العائدين ، األمام أموال  ، إلى أبناء الشــــ ــعب أح  فأبناء الشــــ
  الشعب ؟
ًا ؛ ((   ـــــ ــ ــ ن مسـ ًا ولم  ان إف ــــين  ــ وختام الحديث في خطاب الملك حســــ

ة فاحنا ، ان عن منظمة التحرر الفلســـطين  ، منظمة الشـــعب الفلســـطيني ورمز 
انت له اليد الطولى في بنائها ؛ أرد وعنو  ــين إنه  ــ قول الملك حســ ـــالنا ؛  ــ ان نضـ

انت له يد ، أن أكون منصـــــفاً  انت له يد في بنائها  ، وٕان لم تكن طولى ، لقد 
عــة لعمــان ، ألنـه أرادهـا منظمــة لـه ـــــير وف هواه ، ألنـه أرادهـا منظمــة تـا ـــــ ــ  ، تســ

أراد منظمة التحرر أن   ،شــعب فلســطين ، وتســير وف مشــتهاه ؛ ولكن الشــعب
ع عمان وال ملك عمان ؛ منظمة  ، تكون لنفســه ة ال تت أن تكون منظمة فلســطين
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ل ملك يتعاون معها ة تتعاون مع  ـــطين ــ ـــ ــ ــ ولكنها ال تكون عميًال  ، التحرر الفلســ
ـــعب  ــًا فالشـ ســ ان أو رئ س ؛ فمن تخلى عن المنظمة ملكًا  لهذا الملك ولهذا الرئ

ة تتخلى عنه .واألم ، يتخلى عنه   ة العر
إنه ال أمل في التعامل  ( ، قول الملك حسـين في حديثه عن المنظمة((  

ه في عجلون أن ال يتعامل مع  )  معها ــين في خطا ــ ــ ــــ .. ولقد قرر الملك حســــ
ت  ، المنظمة ــين تر ــــ قها حول قرار الملك حسـ األمس ليًال إذاعة عمان في تعل و

زت ع ، ل شيء في منظمة التحرر س منظمة التحررور وأعلنت إن  ، لى رئ
ة ــعب ــــ ـــــين الشــ ـــــوب الصـــ المنظمة صـــ س المنظمة ينحرف  المنظمة  ، رئ ينحرف 

ــــوفييتي ــوب االتحاد الســ ــ ة  ، صــ ــف ـــ ـــير في عمله نحو تصـ ســـ س المنظمة  وان رئ
ة ــطين ــــ ة الفلسـ ـــــ ــًا للمنظمة أقول  ، القضــ ــ ــ سـ ـــــفي رئ وصــ هذا هو تعلي عمان ؛ و

ــــــ ــتفتاء شـ ــ ــ فتح اسـ ـــــين أن  ةللملك حســ ة والغر ـــرق ه الشــــ ـــفت ــ ضــ ًا في األردن   ، عب
ة ـــراف الجامعة العر ــ ـــتفتاء حرًا نزهًا تحت إشــ ــ ــعب ؛  ، اســ ــ واطرح الثقة أمام الشـــ

ـــة  ـــــ اسـ ـــــ ــ قر ســ ان  ــأل : إذا  ــــ ســـ ــعب ل ــ قف وجهًا لوجه أمام الشـــــ س المنظمة  رئ
قول الملك حســينإنه ال أمل في التعامل مع  اســة الملك حســين ..  المنظمة أو ســ

لمة ، مةالمنظ ــدد على  ــ ــ ًال من  ) تعامل المنظمة ( وأنا أشـــ ت طو ـــح ــ ــ ألني ضــ
ـــأتها إلى  ــهد المنظمة منذ نشـــ ــ ــطين في األردن الذ شــ ـــعب فلســــ هذا الكالم ؛ وشـــ
قال إن  صـــــدر عن الملك ..  ـــحك على هذا الكالم الذ  يومنا هذا ال بد أنه ضــ

ــ ـــ ــــ الم الملك هو ضــ حك الكالم .. الم الملوك .. ملك الكالم .. لكن هذه المرة 
المنط س إال هزءًا  الواقع ؛ الملك حسين  ، ألن هذا الكالم ل س إال سخرة  ول

ـــين مع  ، ) ال نرد أن أتعامل مع المنظمة ( قول ـــــ ــــ لكن متى تعامل الملك حســ
حتى يوقف تعامله مع المنظمة ؟ الملك حسين لم يتعامل مع المنظمة  ، المنظمة
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ان يجامل المنظمة . لم يتعامل مع ا ، يومًا واحداً  ــاعة واحدة ؛ لقد  ــــ ــ ــ لمنظمة ســـ
عامل المنظمة ن  ــطين ال يرد المجاملة ولكنه يرد  ، لكنه لم  ــــ ــ ــ ـــــعب فلســــ ــ ــ ــــ وشـ

  المعاملة ؛ وأنا هنا دعوني أن أعلم الملك حسين شيئًا من الصرف والنحو ..
ــة((   لمــة تعــامــل في اللغــة العر ــل طــالــب في اللغــة  ، إن  عرف  مــا 
ة ةنح ، العر على وجود عمل مشـــترك ؛ فما هو  ، وًا وصـــرفًا تدل على المشـــار

ه مع الملك حســـــين منذ أن قامت المنظمة إلى أن خطب  نا ف ـــتر العمل الذ اشــ
  الملك حسين في عجلون .

ار .     الملك حسين منع المنظمة من التجنيد اإلج
م الشعبي .     الملك حسين منع المنظمة من التنظ
ــين منع ال   ــــ ــــاء الملك حســــ ــــ ش التحرر وٕانشــ تائب ج ـــاء  ــــ ــ منظمة من إنشـ

اب والطالب .  رات الش   معس
ة التحرر .   الملك حسين منع المنظمة من تحصيل ضر

ل نشا للمنظمة في األردن .   الملك حسين منع المنظمة من 

  الملك حسين منع تنفيذ االتفاق الذ تم بين األردن والمنظمة .
ه((   شــأن المعتقلين  والملك حســين حينما ذهب إل حدثه  س المنظمة ل رئ

س المنظمة ه في وجه رئ ه إنه يلتزم  ، أقفل أبوا ــين في خطا ــ قول الملك حسـ ثم 
ـــــطيني  ، قرارات مؤتمرات القمة ان الفلســـــ ــــأن الك ــ ــ شــ وأول قرار من مؤتمر القمة 

فاحه ة تمثل إرادة الشــعب الفلســطيني في   ، قول : إن منظمة التحرر الفلســطين
ة ؛ فهل هذا  وعلى ـــطين ــــ ــــ ــهل مهمة منظمة التحرر الفلســـ ــ ــــ ــــ ة أن تســ الدول العر

س المنظمة ؛ لكن  اب في وجه رئ قفل ال ة أن  تسهيل لمنظمة التحرر الفلسطين
غضــب س المنظمة ال  غضــب ، رئ ســمان ، والشــعب ال  اب  ان قد أقفل   ، إذا 
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ــل األبواب ماليين القلوب في ماليين األبواب و  ، فقــد فتحــت في وجــه المنظمــة 
الذات . ة .. وشعب األردن    األمة العر

ــين أبدًا ؛ نحن ((   إن المنظمة ال تجزع لهذا القرار الذ اتخذه الملك حســــ
وال نجزع لهذا القرار .. الشعب سيتعامل مع المنظمة  ، شعب ال نخاف وال نهاب

فينا ان الملك ال يتعامل معنا ، وهذا  نا أن نتعامل ، إذا  ــــعب  في ـــــ ــــ مع الشـ
فيها هذا ش األردني و ـــتتعامل مع الج ـــعب يتعامل معنا ؛ إن المنظمة ســـ  ، والشـــ
ش فينا الج فينا الشــعب و ان الملك حســين ال يتعامل معنا ؛ و  ، وال نجزع إذا 

ضير شعب فلسطين  حينما يتعامالن مع المنظمة وتتعامل المنظمة معهما ؛ وال 
ة منفردين أو مجتمعينأن يتخلى عنه الملك حســــين والرئ ــيرنا  ، س بورقي ضــ ال 

عتقل  اتب المنظمة في القدس وأن  قفل م ــــين أن  ــ ــ ــ ع الملك حســــ ــــتط ــ ــ ــ ســــ هذا ؛ 
ـــيتنا ومنظمتنا إلى بلدنا  ــ ــ قضــ ــتعدون ألن نهاجر  ــــ رجالها في األردن ؛ ولكننا مســـ

ة إلى المدينة ؛  ، وٕالى وطننا في غزة م من م ولنا أســوة في هجرة الرســول العظ
ة . ولكننا م إلى م ما عاد نبينا العظ   سنعود إلى القدس 

ة في ((   ومة األردن ـــــاهمة الح منع عنا مســـ ـــــين أن  ــ ع الملك حسـ ــتط ــ ــ ســ
ة المنظمة ــــطين  ، ميزان ـــــعب فلســــ ــد العجز وشـــ ــ ة قادرة على ســــ ولكن األمة العر

ثير المروءات وغني النجدات ؛ نحن  ـــطين  ــعب فلســــ ــ ــد العجز وشـــ ــ قادر على ســـ
ــين غير مســــتعدين أن نب ة من الملك حســ ة فلســــطين لقاء مســــاهمات مال ــ ع قضــ

ة س بورقي ة في غنى عنهم وعن أموالهم ، والرئ والحمد   –ألننا  ، فإن القضــــــ
ة . – األمة العر شعبنا و بير    في غنى 

ًا على شـعب فلسـطين في ((   لقد أراد الملك حسـين أن ينصـب نفسـه وصـ
ــان  ــــين قبيــل انعقــاد المؤتمر األردن وعلى حقوقــه في المنظمــة ؛  ــــ ــــ الملــك حســ
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أن تكون  ، الوطني في غزة طالبوا  ـــــطين في األردن على أن  حرض أبناء فلســــ
ة المجلس الوطني المنتخب ؛ ونحن ال نفرق  ) الثلثان(لهم األكثرة  ــــو ــــ في عضـ

ــطيني خارج األردن ــــ ــطيني في األردن وفلسـ ــ ــ إن نظام انتخاب المجلس  ، بين فلسـ
عترض الوطني عرض لمدة سنتي املتين في الصحف ؛ نشر في اإلذاعة فلم  ن 

ـــا  ة اعتراضـــ ـــطين ــ ـــطيني واحد في األردن ولم تتل منظمة التحرر الفلسـ ه فلســـ عل
ة من األردن أو من خارج األردن ؛ لقد  ــ ــ ــطيني حول هذه النسـ ــ واحدًا من أ فلسـ

اً  ـــتون نائ ــ ون لهم في المجلس الوطني ســ ــي إخواننا في األردن أن  ــ ــ ألن  ، رضـ
ةا ـــعود ــطينيين في السـ ت ، في العراق ، لنظام أعطى للفلســ  ، في قطر ، في الكو

ا ة ثالثة وعشرن مقعدًا ..  ، في ليب في الجزائر وللمغترين في المهاجر األمر
ــطين في األردن ــ ــ ــــ لهم من أبناء فلســــ مزارعهم في  ، منازلهم في األردن ، وهؤالء 

ــائالتهم  ، متــــاجرهم في األردن ، األردن عملون خــــارج األردن عــ في األردن ؛ 
عودون في إجـــازاتهم إلى مـــدنهم وٕالى قراهم وٕالى عـــائالتهم ومزارعهم هـــذا  ، و و

ًا من أصـــل  83تكون حصـــة الفلســـطينيين في األردن  اً  140نائ فهم الكثرة  ، نائ
ة ق ست الخطب التي  ، هذه هي األرقام التي ال تكذب ، وهذه هي الكثرة الحق ول

المجلس الوطني ؛ لكنا تكذب ؛ ه ات  ذه أرقام ووقائع موجودة في نظام االنتخا
ــــوع ؟ هذا  ـــين في هذا الموضــ ـــين : ما دخل الملك حســـ ــأل الملك حســـ ــ نرد أن نســ
أبناء فلســـطين . وأبناء فلســـطين ارتضـــوا ألنفســـهم هذا التوزع ؛  موضـــوع يتعل 

ــ ــ ــــ ــ ــ ي بهــذا طرح األمر على المجلس الوطني في اجتمــاعــه األخير في غزة ورضــ
ــين في هذا األمر ؛ لم يتكلم عبد الناصــــر في هذه  ، التوزع ــأن الملك حســ فما شــ

ة ـــــ ــ ــطينيين في الجمهورة  ، النسـ ــــ قطاع غزة أو الفلســ ــطينيين  ــ الفلســــ ما يتعل  ف
ـــطينيين في  ــ ــــ ــ ــ عض إخواننا الفلسـ و من  ـــــ ــ ــ ـــ ـــمعت شــ ــ ــــ ــ ــ ة المتحدة ؛ وقد سـ العر
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أن ثالثة مقاعد قليلة ألن ع ة  ة العر ون الجمهور بير ومن حقهم أن  ددهم 
ـــر ولم يتدخل في هذا  ــ ــ ــــ س عبد الناصـــ ـــك الرئ ــ ــ ــ ــــ شـ عددهم أكثر من ثالثة .. لم 

ــوع ــــ ــــ ـــأل : لم  ، الموضــ ــ ـــــ س . ونرد أن نســ ال هو وال غيره وال أ ملك وال أ رئ
ة ــطين ـــــ ــــ منظمة التحرر الفلسـ ة تتعل  ــين ؟ هذه أمور داخل ـــــ ــــ  ، يتدخل الملك حسـ

ة دو  ــين وال أل ــ ــ ـــــ س للملك حسـ ـــئون ل ــــ ــ ــ س أن يتدخل في الشـ ة وال أل رئ لة عر
ة الملك  ــا ــعب فلســـــطين يرفض وصـــ ة؛إن شـــ ـــطين ة لمنظمة التحرر الفلســ الداخل

س ، حســين ة أ ملك أو أ رئ رفض وصــا وشــعب فلســطين هو ســيد أمره  ، و
ان يواف على  ــــين : إذا  ــرحة للملك حسـ ـــيره ؛ ولكني أقولها صـــ ــاحب مصــ ــ وصـ

ار في األ ش  ، ردنالتجنيد اإلج تائب ج ـــاء  ــــ ــين يواف على إنشــ ــــ ان حســـ إذا 
ة إلى اجتماع عاجل وأن  التحرر في األردن فإني مستعد أن أدعو اللجنة التنفيذ

ـــــاء المجلس الوطني ل قوتي أن تجعل أعضــ ــدها  ــ ــاء المجلس  ، أناشـــ ل أعضـــــ
  من أبناء فلسطين في األردن فإن فعل الملك فإنا فاعلون .  ، الوطني

ـــطيني لكن عل((   ـــعب الفلســ ــــين قبل أن يتحدث عن ح الشــ ى الملك حسـ
ر اإلهانة الكبر التي يوجهها إليهم ـــــطين ، في المنظمة أن يذ ــعب فلسـ ــ  ، إلى شــ

قول إنهم أردنيون من أصل فلسطيني إنهم أردنيون من وٕانهم فلسطينيون  ، حين 
ـــواء ال فرق عندنا ــ ــطيني ( ولكن ، على الســــ ــ ــــ ــــل فلسـ ــــ فر   )  أنهم من أصـ فهذا 

وطني وٕالحاد قومي . بل إن الملك حسين قبل أن يتحدث عن أبناء فلسطين في 
ـــطين في  ، األردن ــ ــ ـــه عن حقوق أبناء فلسـ ــــ ــأل نفسـ ــــ ســ وحقوقهم في المنظمة أن 
امل ؛ أبناء فلسـطين في ضـفتي  ، األردن إن حقهم على الصـعيد الشـعبي قائم و

افة حقوقهم . إنهم ق اتهم األردن على الصعيد الشعبي متمتعون  ل واج ائمون 
ة ؛ نحن معهم إخوان وما أكرم  ، رم ومروءات ، مع إخوانهم في الضــــفة الشــــرق
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ة وما أكبر مروءاتهم ؛ ولكن على الصعيد الرسمي أين  إخواننا في الضفة الشرق
ــــة فــــالمنظمــــة ترفض التفر بين  ــة واألقل ــ هي األخوة وال أقول أين هي األكثر

ــة أو أقل ، المواطنين قــائم  ، في األردن ، نظــام الــدولــة ، ــة ؛ ولكن النظــامأكثر
ل  ، على التفر والتمييز بين المواطنين ـــرًا  ان هذا النظام شــــ ثرة وقلة ؛ فإذا 

ــــمي ــعيد الرســ ــ ـــر على الصــ ل  ، الشـــ ــعبي هو خير  ــ ـــعيد الشــ عزنا أنه على الصـــ
ل ا ، الخير لهم خير  ة ألنهم    لخير .وأنعم وأكرم بإخواننا في الضفة الشرق

لمة أخيرة أرد أن أقولها للملك حسين .     ولي 
ساالت((   طوالت وال وقد تمرس في تارخه  ، إن شعب فلسطين شعب ال

ه عن عزمه .  قهر إرادته أو يثن ع أحد أن  ستط ات فلن  الكوارث والن ل  الطو
ه أن ف ـــطين  ــ ــ ـــعب فلسـ ــ ــ ـــــين شـ ــ الحة وقروحًا عفنة ( لقد اتهم الملك حسـ  ) وجوهًا 

ــعب طهور زاده  ، هذا الكالم الكالح والكالم العفن .ف ــ ــــ ـــعبنا شــ ــ ــ ــهد هللا أن شـــ ــ ــ وشــــ
ل طهرًا ونوراً  ـــال الطو ــ ـــت إال في  ، النضـــ ــ ســـ وأن الوجوه الكالحة والقروح العفنة ل

اءه من  ـــــ ة . أنســ ـــــل الن ـــبب الكارثة واصــ ــ انوا ســ ـــين الذين  اء الملك حســــ ـــــ أنســ
ضاح والتعرف ، اإلنجليز   .. وال حاجة لمزد من اإل
ة ح وعدل   ــ ـــطين قضــ ة فلسـ البد أن  ، وأن هللا العلي القدير ، إن قضــــ

ـــر العدل ــــ ــ ـــــر الح وأن ينصـ ــ ــ ة إلى يوم التحرر ، ينصـ اق  ، وأن منظمة التحرر 
غدون .. الملوك  ـــاء يروحون و ــ ــ ــ ـــير . الملوك والرؤســـ ــ ــ ة إلى يوم تقرر المصـــــ اق

موتون أو يخلعون  اق ، والرؤســـاء  ة  ولكن شـــعب فلســـطين  ، ةولكن األمة العر
  اق وخالد .

ة((   ــالم ، هذا هو وحي العرو ضـــلل هللا فما  ، وهذا هو هد اإلسـ ومن 
م .     )  له من هاد .. صدق هللا العظ
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ستمع  ، ولكن األمر لم ينته عند هذا الحد   فقد مضى الشعب في األردن 
بير من األسر عد ليلة لخطابي مسجًال .. فقد سجله عدد  لما  ، ليلة  حوا  وأص

قوا من تصـرفات الملك حسـين في أ من األمور  ، اسـتمعوا إلى التسـجيل ، تضـا
ثيرًا من فقراته حفظون عن ظهر قلب  اب  ــ ــ ح الطالب والشـــ ــ ــ وراح  ، حتى أصـــ

ه محاكاة وتقليدًا !!  صوت صاح   الصغار يلقونه 
حت    ــ ــ ــــ ــ رها .. فأصـ س عند أحد إنجازات يذ ـــاء .. فل ــ ــــ ت األعضــ ـــــ ــ ــ وســ

ــــات ــــ ــ ــ س المنظمة عن  ، األرع الجلســـ ــاعات طوال .. حديث رئ ــ ــ ـــ ــ ــ على مد ســ
  خطاب الملك حسين في عجلون . 

ــعد    ــيد ســـ ــات ممثله الخاص الســـ ــين في تلك الجلســـ مثل الملك حســـ ان  و
عــد(جمعــة  مــا  س الوزراء ف ــاد ذ بــدء أن يتجنــب الخوض في  ) رئ فــأراد 

س معه ) جاللته( الموضوع استنادًا إلى خطاب  ه ال يرد أن يتحدث من وأن ، ل
  الذاكرة .
ـــين   ــــ ـــورة عن خطاب الملك حسـ ــــ ه صـ وأنا أقول له : هذا هو  ، فدفعت إل

ــين ــ ــ ــ ل حال  ، خطاب الملك حسـ ـــتعين بذاكرتك .. وأنت على  ــ ـــ ال داعي ألن تسـ
ة هذا الخطاب؟! تا ت في    شار

ن    م ة قائًال : إن خطاب الملك  ـــعد جمعة إلى حجة ثان ــ ــيد ســ ــ ــ فعاد السـ
ـــوع إلى مؤتمر القمــة في الجزائر  ، أمــام الملوكأن ينــاقش  ــ ــ ــ ــــ ولنترك هــذا الموضـ

ع .. ضعة أساب عد  عقد    الذ س
ة وخاصة    ا العر ة للقضا النس س حصانة  س أل ملك أو رئ قلت : ل

ة فلســـطين.. ولم تلتفت لجنة الممثلين إلى النقا ة( قضـــ التي تذرع بها  ) القانون
  السيد سعد جمعة !!
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ضاحات ، ند ما ورد في خطاب الملك الحسينومضيت أف    ، في شروح وٕا
عد ما  عت ف راس مستقل ، ط لغت مئة وخمسين صفحة .. وقد توسع  ، في  و

ــين الكبير ــ ــ ـــــرف حســ ة برمتها منذ عهد الشـــ ة العر ـــــ ــ حيث تناول القضـ  ، النقاش 
ة الفلســطين ام الملك حســين .. مســتعرضــًا موقف الملك عبدهللا من القضــ ة إلى أ

.  
امًال    ــاء اللجنة ملفًا  ــ ـــــة األخيرة قدمت لكل عضــــــو من أعضــ وفي الجلسـ

ـــالت التي تبودلت بين الملك  ــــــمن المراســـــ ة تتضــ وغراف ــور زن ــ ــر صــــ ــ ــ حتو عشــ
ن غورن، وغولدا مايير ، عبدهللا من جانب ــاســــون  ، و من الجانب اآلخر  ، وســ

في  ، ء إســرائيل.. مع تفصــيل عن اللقاءات التي تمت بين الملك عبد هللا وزعما
ــره في الشـــــونة  ـــر –األردن  –قصـــ يف أن غولدا مايير دخلت إلى القصــ في  ، و

اب المطبخ ، إحد زاراتها س سيدة مسلمة !! ، من    وفي مال
ــعد جمعة   ـــ ــ ـــــيد سـ ــ ان السـ ماً ( و فلم  ، فقد اعتمد اإليجاز في إجابته ) ح

ــــانيد الدامغة ..  قوله ردًا على الحجج واألســــ المه على ن عنده ما  ــــر  ــ واقتصــ
أن ــي تونغ .. ونحن ال نلتفت إلى افتراءاته ( القول  ــ ــ ــ اع ماوتســـ ـــقير من أت ــ ــــ الشــ

ة ، وتهجماته على سليل بيت النبوة   !! ) ووارث النهضة العر
مة مجرمي الحرب في نورمبرغ   مح ه  ـــــ ــ ــ ــــ ــــــات أشـ ــ ــ ــــ انت تلك الجلسـ  ، و

ة ـــت فيها مواقف المملكة األردن ــــ ــتعرضـــ ــ ـــــ ــين الكب ، اسـ ــــ ــ ام حســ ير إلى عهد من أ
  حسين الصغير .

غير خائف  ، ضمير مسترح وقلب مطمئن ، أقدمت على ذلك العرض  
ـــت النبوة ــ ـــاب إلى بيـ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــالى ، من دعو االنتســـ ــــــه تعـ قول ــــن  ــ ــ ــ ـــا متحصــــ ــ    وأنـ

  )  إن أكرمكم عند ا أتقاكم (
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م   صدق هللا العظ
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ةـرة مععـا شـقطعن                              ..او
  اـاصر وأنـبد النـع                   

  
نت  ، 1966 ) في مســاء اليوم الثاني والعشــرن من شــهر تموز (يوليو  

ــعبي الكبير  ــ ــ ــ ــ ـــــهد المؤتمر الشــــ ــــ ــ ــ في طرقي إلى ميدان الجمهورة في القاهرة ألشـ
انت حرارة الجو في ذلك اليوم ـــرة .. و ــــر للثورة المصــ ع عشـ ة العيد الرا ــ ــ  لمناسـ

ــاً  ــــ ـــام .. ، في ثورة حق ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــار الشــ ــ ـ ــامي المعروف في د ـــالقول العــــ ـــ ــت  ــ ــ    وآمن
الكوز .. ( ة      .) في تموز بتغلي الم

ه الحرارة إلى درجة االنفجار   ــــــل ف ـــــ ــ ان مقدرًا لذلك اليوم أن تصـ  ، ولكن 
ون خطاب عبد الناصر في عيد الثورة قمة االنفجار ة  ، وأن  تشهد األمة العر

ـة ـه النهــا ـــيرة جـديـدة  في أعقــا ــ ــــ ــ ــ ـة لمسـ ـة لمؤتمرات القمــة والبــدا ـة .. النهــا والبــدا
ـــقطت في أول الطر ..  ــــرات حتى ســـــ ـــرات تلو الضــــ ــ الضـــ عاجلتها األحداث 

ام الستة ..  ات حرب األ   على عت
ل أرجاء    جلست على المنصة إلى جوار رؤساء الوفود وقد تقاطروا من 

تظاً  ــــرادق أمامنا م ــــ ان الســـ ـــر الوطن العري .. و ــ ــ ـــ ــعب المصـ ــــ ــ ــ  ،  بجماهير الشـ
ة ة العر ــعب ــ ــــ وهي تئن من وهج ذلك  ، تنبئ عنهم وجوههم ، وأمامهم الوفود الشــ

  اليوم األغبر األغر .
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س عبد الناصــــر   مقدم الرئ الت مؤذنة  ــ فصــــعد إلى  ، وقعقعت الموتوســ
ه العهد  ـــة،  انه في المنصـ حملها  ، م فة التي  س في وجهه ما ينم عن القذ ول

ل أرجاء الوطن العري . ، ات لسانهبين ط ها في  تردد دو   و
س وزراء العراق   تور عبد الرحمن البزاز رئ يد  ، وتكلم الد ــ ــ ــ ــ ــــ ه الســ وأعق

ة عن مجلس الثورة الجزائر  ا قائدها  ، شرف بلقاسم ن الثورة المصرة و فأشادا 
.  

تــب    عــدهمــا .. غير أن مــدير م ـــمن البرنــامج أن أتكلم  ــ ــ ــــ ــان من ضـــ و
س يردك أن تتكلم في الر  ادة الرئ ــ ــ ــــ ــ ــ س اقترب مني وهمس في أذني وقال : ســ ئ

ندرة في الثامن والعشرن وسأرسل لك غدًا مظروفًا  ، المؤتمر الشعبي في اإلس
ما يختاره هللا.. ، خاصًا .. قلت .. حسناً    الخيرة ف

ـــر   ــ ــ ـــ ــ س عبـد النـاصــ ـدا أن الخطـاب ، وفتح ملفـه المعتـاد ، ووقف الرئ    و
وأسهب في الحديث عن  ، ودخل في صلب موضوع الثورة وٕانجازاتها ،  )سمين(

ــــد العالي ــــتراكي ، الســ ة ، وعن التحول االشــ ـــــ ـــائر  ، وعن الخطة الخمسـ وعن ســـ
ــوع ة في مصـــر منتقًال من موضـــوع إلى موضـ ة واالجتماع  ، المشـــاكل االقتصـــاد

األرقام واإلحصاءات ..   مع االستشهاد 
ــين ما   ــــ ــــ ــــيد حسـ ــــ ــ ان بجانبي السـ ظهر أن و ا آنذاك فقال :  زق ممثل ليب

ة .. وما أن فرغ من هذه المالحظة  ه على الشئون الداخل قتصر خطا س س الرئ
س .. ـــرأبت األعناق  )  أنتقل اآلن إلى العمل العري ( حتى أعلن الرئ ــــ ـــ ــ .. وأشــ

انت تســتمع إلى  ، وتطاولت اآلذان ة التي  وأحســب أن الماليين من األمة العر
س عن العمل الخطاب ف قوله الرئ ــ ـــها لتر ما ســ أنفاسـ ت  ي ذلك اليوم قد أمســــ

ض . ان رجل الشارع ير أن العمل العري قد هو إلى الحض   العري .. يوم 
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اته فقال   ــر عن العمل العري من أول بدا ــــ ــــ ــ س عبد الناصــ    وتحدث الرئ
ــطين  1963في آخر  ( ــــ ــــ ــ دعيت إلى مؤتمرات القمة لتوحيد العمل من أجل فلســ

ــه  ــة وف ــه دول رجع نــا نعرف إنــه ف عــًا  ــانــت متخلفــة .. ط ــة  ألن الــدول العر
عد هذا اجتمع مؤتمر  ـــاها .. ثم  ــ ــ ــــ ــ ان رأيي أننا يجب أن ننســ دول متحررة .. و
ــاس أنها  ــ ة على أسـ ضـــــاء .. لقد هادنا الرجع عده مؤتمر الدار الب ندرة و ــ ــ اإلسـ

السنة بدأت حمالت علينا  تشترك في وحدة العمل من أجل فلسطين . ولكن هذه
ــان  الذات علشـ ة  ة من الســـعود ه لمؤســـســـة أمر .. انصـــرف خمســـة مليون جن
ــد  ــ لمة ضــ ة ما فيهاش وال  ا .. وهذه الدعا ــدنا توزعها في أمر ـــ ة ضـ تعمل دعا

ة المتحدة .. أما راح الحجاج  ، إسرائيل ل الكالم إلي فيها ضد الجمهورة العر
ة السنة د توز    عت منشورات ضدنا ..السعود

ـــالمي فقال :   ــ ــ ــــ عد ذلك إلى الحلف اإلســـ ـــر  ــ ــ ــــ س عبد الناصـــ    وانتقل الرئ
أما ســعود رجع من  ، 1957الحلف اإلســالمي موضــوع مش جديد .. ده ســنة  (

نا ــعود تكلم معا ــ ــــ ــ ــ ــــالمي .. وجه ســ ــــ ـــــ ان اعمل حلف إسـ ا قالوا له األمر  ، أمر
راته .. الحلف  تب هذا الكالم في مذ ــدنا وضــــد وايزنهاور  ـــالمي موجة ضــ اإلسـ

ــاه إيران واقف في وجه رجال  ــــ ــ ـــ ــ لنا نعرف أن شـ قو الثورة في العالم العري .. 
ة أد فتو بإفطار  ، الدين في بلده ورقي ا .. و ــي أكثر أوقاته في أور ــــ ـــــ قضـــ و

ة مهووس . هؤالء  ــرائيل .. بورقي الصـــلح مع إسـ طل الصـــوم وناد  رمضـــان وأ
المؤتمر اإل ة داخل مناط هم القائمون  ــع البالد العر ــ ــ ــــ ــالمي من أجل وضــ ــ ــ ــــ ســ

ة  النفوذ .. نشــوف موضــوع الســالح .. إللي ســلح إســرائيل هو اللي ســلح الســعود
رة إنجليزة ..  عثة عســ ه  ة وف رة أمر عثة عســ ة  عًا في الســعود ه ط .. ف

ة مع االستعمار .. ة العر حت وحدة الرجع    .) أص
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صــار إلى الرئ   وحتى الوفود الجالســون  ، س عبد الناصــروشــخصــت األ
ه ه الجدو إن إحنا نروح ونحضــر  ، على المنصــة لووا أعناقهم إل قول : إ وهو 

عض إزـــك  ، المؤتمر وده الجو ..  حنروح نعقـــد اجتمـــاع عري ونقعـــد نقول ل
ــــا .. ومعنى هذا إن إحنا برأنا  ــــرب شــ ـــرب قهوة ونشــ ـــالمات وٕازا القمة ونشـــ ســـ

ــــر الرجع ل العناصــ ــــعب العري في  املة من التهم التي يدينهم بها الشــ ة براءة 
ان ..     .) م
قول جديداً    س عبد الناصــر ال  ان الرئ انت  ، وٕالى هذا الحد  فذلك ما 

الجديد أجمعه .. ولكنه أخيرًا جاء  ة ذلك العام  وتفجر  ، تقوله الجماهير العر
ـــفي حين أعل ــــ ــــ ــ ـــالهتـــاف والتـــأييـــد والتصـ ـــــرادق  ــ ـــ ــ ــــرالســ ــــ ــ ــ س عبـــد النـــاصــ    ن الرئ

ة  ( ع أن نجلس مع هذه القو الرجع ـــتط ــتقر رأينا على اآلتي .. إحنا ال نســــ ــــ اسـ
ة المتحدة لن نذهب إلى مؤتمر  في مؤتمرات قمة قادمة .. إحنا الجمهورة العر
ــة أن يؤجــل مؤتمر القمــة إلى أجــل  القمــة القــادم .. وحطلــب من الجــامعــة العر

ــمى .. إذا أرادوا ــ ــــ عقدوا المؤتمر غير مســـ عقدوا المؤتمر ولكن  ، اقي الدول أن 
ه ع أبدًا أن نحضر هذا المؤتمر والحال على ما هو عل   .. )  لن نستط

س عبد الناصر بهذه القنبلة   ل مواطن مصر  ، ألقى الرئ أنما ألقاها  و
ة ان هذا ما ترده الجماهير العر   ،وعري شــــهد ذلك االجتماع التارخي .. فقد 

ــد تقززت النفوس من مؤتمرات القمـــة ـــاء ، لقـ ــــ ـــــ ــــ ــاس الملوك والرؤسـ  ، وعـــاف النـ
  اجتمعوا أو لم يجتمعوا !!

قول   ه وهو  ة بين يد شعرة معاو س عبد الناصر عاد وأمسك   ولكن الرئ
ة على  ( ق ات حق ـــرف واتفاق ــ الم شــ ــل  ــ ة وحصـــ ان ه إم ــــفنا إن ف إذا رجعنا وشـــ

ه فرصة قى ف ان بها ي     .)لعقد المؤتمر .. عدم الغدر 
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ـــاء ، لكن الجماهير   ــــ ـــــ ة مع الملوك والرؤســ ــعرة معاو ــ ــ ــــ شــــ  ، لم تعد تؤمن 
ه شرف عند الخونة ( فصاح الصائحون من السرادق ..   .)الم شرف.. ما ف

ر    ة ال ــ ــ ه وعاد إلى منزله في منشــ ــر خطا ــ س عبد الناصــ  ، وأنهى الرئ
قات  ، لتهتز موجات األثير ة فحســـبمع اإلذاعات والتعل  ، ال في العواصـــم العر

أسره من القطب في الشمال إلى القطب في الجنوب ..   ولكن في العالم 
ــأل   ــــ ـــيت ليلتي وأنا أســ ــ ـــر .. وماذا  ، وقضـــ ــــ عد خطاب عبد الناصـ وماذا 

ون مصـيرنا نحن ش التحرر .. وأغمضت  ، سـ ة وج منظمة التحرر الفلسـطين
ــة مع الــدول عيني على رأ لم أجــد لــه بــديًال .. وعزمــ ت أن نبــدأ عالقــات ثنــائ

ــة مفردهــا .. ونرجو أن نثير فيهم روح التنــافس .. وعلى  ، العر ــل دولــة  مع 
  هذا الرأ نمت واسترحت .. 

تبي في اليوم التالي ألجد أحد رجال   اوران( وذهبت إلى م ـــة  ) ال ـــــ لرئاســ
انتظار  ــمع األحمر ..  ، الجمهورة  ـــ الشــ بير مختوم  ــرت ومعه مظروف  ســـــ ف

س جمال  ( وٕاذا بها رسالة من الملك حسين إلى ، ومزقت وقرأت ادة األخ الرئ س
  . 1966تموز سنة 14مؤرخة  )  عبد الناصر حفظه هللا

لها تدور وتدور    ــفحة و ــــ ـــر صـ ــ ًا .. أرعة عشــ ـــــالة وقرأت عج قرأت الرســ
ــتولت عليه( حول عد أن اسـ ه منظمة التحرر  ــقير وما آلت إل ا الســـيد أحمد الشـ

ـــة وعميلة ــ حالها  ) قو مخرة مرضــ انت  ــيء ..  ــ .. والمنظمة ما آلت إلى شـــ
ـــين افتتاح المجلس الوطني األول في بيت  ـــــ ــــ ـــــر الملك حســ ــ ــ الذ بدأته يوم حضـــــ

ار     .)1(1964المقدس في أ

                                                           
مة )1(  . ، مصدر ساب من القمة إلى الهز
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يلها الملك    ح  ارات الثناء والمد ثيرًا من ع ــالة  ــ ــــ ــــ ــمنت الرســ ــ ــــ ــ ــ وقد تضــ
س جمال عبد  ــاب إلى الرئ ــرحســــين بال حســ ادة األخ .. ذلك  ( إلى ، الناصــ ســــ

ســـها  ) المســـئول العري الكبير المنظمة والتنديد برئ مدخل إلى الطعن  ل ذلك 
.  

ــيرة   ع ، وفي فقرات قصــ اب التنو ــالته  ، من  ينتقل الملك حســــين في رســ
ــر إلى عتاب ــ ــــ ــ س عبد الناصـــ قول ) غرامي( للرئ ا أخي وحز ( وهو  م آلمني  و

لمة وجهتها ما معناه : الشخص الذ في نفسي ما بلغني م ن قولك مؤخرًا وفي 
حلف إســالمي .. وال أخال غير هو  شــر اآلن  غداد ي ما اســتطاع دخول حلف 

ا أخي أن أعتب وأن أتألم ، المقصود بها ح لي    . ) أفال 
ما فهم   ان على ح ف س عبد الناصر قصده  ، والملك حسين  فإن الرئ

عود ال قول :الذات .. ثم  ــين إلى المنظمة و ح واضـــحًا من  ( ملك حسـ ــ لقد أصـ
طر عليها الحزيون والهدامون  عد أن ســـــ ـــقير أن هدف المنظمة  ــرفات الشــ تصـــ
يل  ة أن تش والمخرون هو شرق خ الهدنة ال غره .. ونحن قد فهمنا من البدا

ة ال قاء القضــ ة وٕا ة المنظمة ما هو إال لملء الفراغ في المجتمعات الدول فلســطين
م وتعبئة طاقات الفلســـطينيين خارج األردن ام بتنظ ة في األذهان والق إذ إن  ، ح

ة  ل .. إنه ال يجوز خل ازدواج م منذ زمن طو ــتمر في ذلك التنظ ــــ ــــ ــ األردن مسـ
ة  ة محل ة مذهب في داخل األردن .. ثم إنه ال يجوز أن تكون المنظمة أداة لحر

ة ..    )  أو دول
ــ   الم طو عــد  ــارة  ، ل على هــذا النمو ع ــه  تــا ــــين  ــــ ــــ ختم الملــك حســ

ح واضحًا لدينا أن هدف المنظمة هو نسف لألردن  ( حاسمة قال فيها : لقد أص
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اننا التعامل مع المنظمة لما نعرفه عن  ، ونســف لمؤتمرات القمة عد بإم ولذا لم 
اها ..   .) سوء نوا

ات مع ، ثم عاد الملك حســين   ه( إلى الغرام س عبد الناصــرا ) أخ  ، لرئ
لد ( فقال : ومتي و ـــي وح ــ ة على شـــــــخصــ  ، وقد حرمتني تلك الحمالت المتجن

ــة التحرر والقو الواقفـــة وراءهـــا ــان  ، تطلقهـــا على أمواج األثير منظمـ ـ من إم
ــــي أن أقف من  حز في نفســـ ما اعتدت من قبل .. و أخي  ـــــر  اشــ ـــال الم ــ االتصــ

اني  ون موقفك .. أخي موقف العاتب .. ضع نفسك في م وقل لي برك ماذا 
طرة لكم عليها ون الرد على هذا السؤال أن إذاعة منظمة التحرر ال س  ، ورما 

اني ون موقفك .. ضع نفسك في  ، والجواب : ضع نفسك في م وقل لي ماذا 
ــاء  اح مســ ــ ش صــ ائك وأجدادك .. وهي تن ــتمع إلى قبور آ اني .. وانظر واســ م

أ ج ح أن نن ا أخي وقل لي ماذا .. أ اني  ل مرة .. ضـــع نفســـك في م راحنا 
حرص على  ـــحف قــاهرــة لتقول أن األردن  ــــ ــ ـــ تفعــل ؟ ومرة أخر تطــالعني صــ

ًا .. سب منها ماد رة  ) مؤتمرات القمة ألنه  إلى آخر هذه التساؤالت الذليلة المن
..  

امله   س جمال عبد الن ، قرأت هذا الكتاب  ــر وفهمت لماذا أراد الرئ اصــ
ـــعبي في  ــ ــــ ــ ــ ــعبي في القاهرة إلى المؤتمر الشـ ــ ــــ ــــ أن أؤجل خطابي من المؤتمر الشــ

ندرة .   اإلس
ندرة في مســاء الثامن والعشــرن من شــهر    ان اللقاء الكبير في اإلســ و
ندرة ، ) في الهواء الطل1966تموز ( ــ ــ ـــــ ــــ ـــاحات جامعة اإلسـ ـــ ــــ واكت  ، في ســــ

ة . ــ ســـ ـــة الرئ ة على المنصــ ــعب ة والشـــ ـــم ان الوفود الرســ س إلى م ــل الرئ . ووصـــ
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ة التي حشـــــدت فيها  ــ ـــدة في تلك األمســـ االجتماع وســـــ هتافات الجماهير الحاشــ
ل نسماتها الناعمة .. ندرة    اإلس

ــــر ..   س عبد الناصـــ ـــين.. ( وقال الرئ ـــالة الملك حســــ ــ ال بد أنك قرأت رســ
ر اســــمه .. المنظمة حرة في إذاعتها  س ال تذ إنت تخطب ز ما إنت عاوز.. 

ك محسوب علي.. القاهرة ..في  ون خطا   ) ولكن هنا في المؤتمر س
م عامر   س عبد  ، وتدخل المشـــير عبد الح ين الرئ ان يجلس بيني و و

صل ك ف اشرة، وقال : وصاح ه ؟؟ ، الناصر م ه إ   حاتعمل ف
اً (قلت    لتنا  ) ضــاح من .. أما نحن فمشــ لته معك في ال صــل مشــ : ف

ة هي في األرد س   مع الملك حسين . ، نالرئ
دأ الحفل   ر وزر  ، ودعي إلى الكالم ، و ـــــ ــ ــ ــــ ـــاكر محمود شـ ــــ ـــــ اللواء شــ

س عبد  ـــرـة وقـائـدهـا الرئ ــ ــ ــــ ـا فيهـا الثورة المصـــ لمـة ح الـدفـاع العراقي .. فـألقى 
ة . ، الناصر   وهاجم االستعمار والصهيون

ــالــة  ، ثم دعيــت إلى الكالم   ــ ــ ــــ ــل النقــا التي وردت في رســـــ وفي ذهني 
ــة على الهواء مع الملك  ــين .. فعزمت أن أفندها واحدة واحدة .. وٕانها لفرصــ حســ

ة التي شدت آذانها إلى إذاعات القاهرة ..    ماليين األمة العر
ندرة   دأت حديثي عن مؤتمر اإلس يف  ، و ندر و الشعب الس مشيدًا 

أســـــرها ة  ة عن األمة العر ا ـــاء ن ـــتقبل الملوك والرؤســ ذان وهو يهتف في آ ، اســ
ة  ــت غر ــ سـ ة ل ـــاعر الوطن ـــاء بتحرر فلســـــطين .. وأن هذه المشــ الملوك والرؤســ
بيرًا في الكفــاح  ــة وهي الثغر العري الكبير الــذ لعــب دورًا  نــدر ــــــ ــــ ــ على اإلســ
ـــة .. ثم تطرقــت إلى أن مؤتمر القمـــة في  ــليب ــ ــــ ــ ــ العري في وجــه الحمالت الصــ

ار منظمة التحرر الفل ندرة هو الذ قرر اعت ــــــ ةاإلسـ ـــطين ــ ـــعب  ، ســ ــ ممثلة للشــ
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مه على تحرر وطنه .. وأن هذا القرار معناه  ـــم ــ ــ ــ ــــ ــطيني في إرادته وتصـ ــ ــ ــــ الفلســــ
ة  ة في معر عة لألمة العر ـــطيني وتوجيهها طل ـــ ــ ــ ــــعب الفلســـ ــ ــ ــــ ع طاقات الشـ تجم
ًا .. وأن على عمان أن  ـــع ـــًا وشــ التحرر .. وأن األردن هو منطل التحرر أرضــ

م الش ، تفتح قلبها للمنظمة اق لتنظ ه وتسلحه .. ومضيت في هذا الس عب وتدر
ــمه .. والجماهير تهتف لمنظمة  ــــ ــ ــ ر اســــ ـــين من غير أن أذ ـــــ ــــ أجادل الملك حســ

ــترك في التصـــفي ، التحرر شـ س عبد الناصـــر  وأول من يبدأ وآخر من  ، والرئ
  ينتهي ..
ــذا الثغر العري الكبير أعلن إلى  ( وختمــــت خطــــابي وأنــــا أقول   من هــ

عًا على هدف التحرر .. نتعاون معهم الملوك والرؤســا ء أننا نمد أيدينا إليهم جم
عـــًا على هـــدف التحرر .. ال نختلف مع أحـــد وال نحقـــد على أحـــد .. وال  ، جم

ًا على أحد .. نحن في منأ عن الخالف العري ما دام الخالف في  ندير انقال
ــــاء  ان معنا من الملوك والرؤســ ــطين .. ومن  ة فلســــ ــ ــ  ، فنحن معهمنأ عن قضــ

ن معنا فلسنا معه ة معه .. ، ومن لم  ست األمة العر    .)ول
ــــة   ــ ـــــ ــارمة إلى  ، وانفجر الجمهور حماسـ ــ ــ ــــ اراتي الصــ روفون ينقل ع والم

ة لوحون  ، أرجاء الســــاحة الرح قفزون في الهواء و اب والطالب  وجماعات الشــــ
ان من حســـن ح الملك حســـين في ذلك المســـاء أن ال حار والقفار أيديهم .. و

ندرة عن عمان   !! وعن قصر رغدان  ، تفصل اإلس
ه   ــــر ليلقي خطا ــــ ــ ــ س عبد الناصــ اجًا  ، ووقف الرئ فازدادت الجماهير ه

نت .  ث مدة واقفًا حتى هدأت الجماهير وس   وحماسة وم
ـــب العادة   ــــ ــ ة ، وحســـ المه في األمور الداخل س  ــئون  ، بدأ الرئ ـــ ــ ــ عن شـــ

ةال ـــتراك ــ ــر في ظل الثورة واالشــــ ــ ة إلى الحديث  ، مجتمع المصـــــ وانتقل في النها
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زًا على عــد أن أجهز على األعــداء في الــداخــل .. مر  عن األعــداء في الخــارج 
ة في عام ( ة العر انة الرجع ة في  1948خ ة العر ـــنا مع الرجع ــ .. ونحن جلســـ

س أل ـــطين ول ـــلحة مصــــرة .. مؤتمرات القمة بهدف واحد هو تحرر فلسـ  مصـ
ة تكرهنا أكثر  ة العر ل ألم .. الرجع وٕاننا اتخذنا قرارنا بتأجيل مؤتمرات القمة 
ة  ة عليها أن تتحرر أوًال من القواعد األمر ـــعود ـــــ ــــ ـــــرائيل .. الســ ــــ مما تكره إســـــ

ة لن تحارب إسرائيل .. ة العر ة ثم تتجه إلى فلسطين .. والرجع     .)والبرطان
بير من  ، ن المســلمينثم خص اإلخوا   عملون في الخارج بجانب  الذين 

عــد ذلــك ــة  ( الحملــة  ــــدنــا منــذ قــامــت الثورة معر ــ ــ ـــ ــ ــة اللي موجودة ضـــ إن المعر
ة مع  ة العر ة مع الرجع ــهيون ــــ ـــتعمار مع الصــــ ـــــ تحالف فيها قو مختلفة : االســ

ة في ا ة والرجع ة في الســـعود ة .. الرجع ة في البالد العر ألردن النظم اإلقطاع
عض أفراد  ة واألردن  ــعود ـــتخدموا اإلخوان المســــلمين .. ولهذا احتضــــنت الســ اسـ
عًا اللؤم في هذه  ـــي .. وط ــــ ــــ ــــلمين الذين تآمروا علينا في الماضـــ ــ ــ ــــ اإلخوان المســ

ة هو لؤم دولي     .) على لؤم إخوان مسلمين .. ، لؤم سعود ، العمل
ه   ــر من خطا ــــ س عبد الناصــ االن ، وفرغ الرئ ــراف .. فمد وأخذ يهم  ــ صــــ

ة للجمهور ، إلي رافعًا يد بيدهذراعه  ــورة ، تح ــورون هذه الصـــــ ــ  ، وليلتق المصـــ
قول: أن لســـان حاله  ًا للملك حســـين على رســـالته .. و ها قد أعلن  -لتكون جوا

شتم وال يهرج وال يرد إال إعداد الشعب الفلسطيني للمعر    ة .الشقير أنه ال 
قبلون  ، وغادرت المنصة ، وانتهى االجتماع   ندرة  وأساتذة جامعة اإلس

ان زعماء  ام زمان .. حين  قولون : لقد عدت بنا إلى أ ــافحين وهم  ــ ــ ــــ علي مصــ
رت لهم تحيتهم ــ ــ ــــ ـــرة .. وشــ ـــــ ــــحى في عهد الثورة المصــ ـــ الفصـــ  ، الوفد يخطبون 

ارتي .. وٕالى بيتي في  اب والطالب إلى ســـــــ ــ ــ ًا للنجاة وهرت من الشـــ القاهرة طل
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ة التي رطت بين  ـــــعرة معاو ــــ قنت يومئذ أن شــــ ــــة الجماهير .. وأ ــــ ــــ .. من حماسـ
س عبد الناصر وخطابي: ، مؤتمرات القمة عد خطاب الرئ   قد انقطعت 

ــامــًا حــافلــة   عــد ذلــك أ ـــهــدت القــاهرة  ــ ــ ــــ غص  ، وشـــ تبي خاللهــا  ــان م
ـــــفراء العرب واألجانب ــ ــحفيين ، الســـ ــ ــ ــ ــ ، والصــ ــ ــــ ع يتســ ــير والجم ــ ـــ اءلون عن مصـــ

ـــاالت بين  ــ ـــــ ــر .. ودارت االتصــــ ــ ــــ ــــ س عبد الناصــ عد خطاب الرئ مؤتمرات القمة 
ـة لتحـديـد الموقف ومـات العر ـة والح ـان علينـا في المنظمـة  ، الجـامعـة العر و

  .. )  تأجيل مؤتمر القمة ( أن نفتح ملفًا جديدًا عنوانه
ادرة األولى من السيد محمود راض وزر خارج   ة الجمهورة وجاءت الم

س عبد الناصــر في  حة اليوم التالي لخطاب الرئ ة المتحدة فأرســل في صــب العر
القـاهرة  ة  رة ) 1966-7-25(ميـدان الجمهور أنه نظرًا  ( ، ل ما فيهـا ، مذ

ع للملوك  ــد المؤتمر الرا ــدة من أن عقــ ــــة المتحــ ـــح للجمهورــــة العر ــ ــــ ــ ــ لمــــا اتضـ
ــبتمبر  ــهر ســ حق في  ، 1966والرؤســــاء في الخامس من شــ مدينة الجزائر لن 

ـــة ـــة الحـــال ـــة  ، الظروف العر ــة العر األهــداف التي من أجلهـــا نــادت الجمهور
ة المتحدة ، المتحدة إلى عقد هذه المؤتمرات ة الجمهورة العر  ، فإن وزارة خارج

  . )  تطلب تأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى
ة المعتادة ، ةوراحت األمانة العامة للجامعة العر   اشر مهمتها البرد  ، ت

ـة ومـات العر ـة المتحـدة على الح رة الجمهورـة العر وفي خالل  ، فعممـت مـذ
من والعراق  ــام جــاءت الموافقــة على التــأجيــل من لبنــان والمغرب وال ــــعــة أ ــ ــ ــ ضــــ

ــــودان ت والســـ ا والكو ــورا وليب ــــ ة في  ، وسـ ــعود ــــ ل من األردن والسـ ــت  وعارضـــــ
  التأجيل .
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ــد   ــ ـــوع ولق ـــ ــــ ـــت إلى ملف الموضــــ راتي فوجــــدت ، رجعـ ـــذ ــب مـ ــــا أكتــ    وأن
ة لتتعرف على جوانب  ) طرائف( ــعها أمام األمة العر ــ ــــ ــ ــ ة تغرني أن أضــ عر

ر العري الرسمي ..    معينة من الف
ـــة من أن   رة اللبنـــان مؤتمرات ( من ذلـــك مـــا جـــاء في المـــذ لبنـــان يتقيـــد 

قة ، القمة أن سائر الدول الشق شك  ضاً  والتي ال  مع أن لبنان لم  ،) تتقيد بها أ
ة ل الروافد على األرض اللبنان ة لمشروع تحو النس امل التزاماته  ذلك  ، قم  و

رة !! ة والعس التزاماتها المال قة األخر لم تف    فإن الدول الشق
ـــيتها   ة أعرت عن خشــــ رة المغر فهم الرأ العام ( ومن ذلك أن المذ أن 

ار مؤتمر القمة  العري والدولي عني إق ـــمى  ــــ ـــــ أن تأخير المؤتمر ألجل غير مســ
ة ة ، صفة نهائ ها خي سبب لشعو ة و سجل إخفاق الدول العر  )  الشيء الذ 

ــــاهم في   ـــى المغرب أنه سـ ار( وقد تناســ ــاهم في  ، مؤتمر القمة ) إق ــ سـ ألنه لم 
ة الموحدة ولمنظمة التح ادة العر ة للق ش التحرر !!دفع التزاماته المال   رر ولج

ة   ــعود ـــ ــــ ــ ــ ة السـ رة المملكة العر اً  ، ومن ذلك أن مذ ــــلت برق ــ ـــــ  ، وقد وصـــ
ـأنـه ـة  ( ، لجـأت إلى التهـديـد  مبـدأ التـأجيـل فـإن المملكـة العر في حـالـة األخـذ 

افة التزاماتها تجاه مؤســســات المؤتمر.. ة تر نفســها مضــطرة لتجميد   ) الســعود
ة إلى ال ـــعود ــــ ــ ــ هذا لجأت الســـ حت و ــ ــ ــــ ــ ــ ذا أصــ ة لفرض رأيها .. وه ات المال عقو

اتي في مجلس  ــأن االتحاد الســــوف ة تمارس ح الفيتو شــــأنها في ذلك شــ الســــعود
  األمن !!
ـــورــة التي أكــدت   ــ ــــ ــــ رة السـ  ، عــدم جــدو هــذه المؤتمرات( ومن ذلــك المــذ

ة والثورة في  ة التقدم ـــــرب الحر ــــ ة لضــــ ة العر ــتغلت من قبل الرجع ــــ ــ ــ وألنها اســـ
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ادة  ) لعريالوطن ا رة السورة الحرب الساخنة التي شنتها الق وقد تجاهلت المذ
ة الموحدة . ادة العر رة السورة على الق   العس

ــة التي أعلنـــت   ـ رة األردن أن أ زعزعـــة لمؤتمرات ( ومن ذلـــك أن المـــذ
ــان من أهم  ) القمــة تعني زعزعــة للعمــل العري الموحــد على حين أن األردن 

اب في  ـــــ ــ ة  ) الزعزعة( هذه األســ ة والعراق ــعود ــــ عد أن رفض دخول القوات الســـ
ة الموحدة . ، إلى األردن ادة العر ات الق ثيرًا من توص   وخالف 

ــة األخر موجزة   رات الــدول العر ــانــت مــذ ــاب  ، و ـــــ ــ ــ ــــ ــة من األسـ خــال
فت نفسها مئونة التعلي . ، والمبررات هذا    و
ة وأخيرًا اكتمل البرد في األمانة   ــدرت  ، العامة لجامعة الدول العر فأصــ
رة   نـــاء على مـــا تقـــدم فـــإن تـــأجيــل  ( تقول في ختـــامهـــا ) 1966-8-5(مـــذ و

ل دور األمانة العامة للجامعة  ان هذا هو  ح أمرًا مقررًا) و ـــــ ــ ــ ــــ المؤتمر قد أصـ
ة !!   العر
ـــاغل في هذه    ــ ــ ــغل شــ ـــــ ة في شــ ه الجامعة العر انت ف وفي الوقت الذ 

ان ام العرباألوراق  اسة التكتالت والمحاور آخذة طرقها بين ح ام  ، ت س وح
عرف موقف الحاكم  ، العرب ينســـون أن المواطن له ذاكرة حادة ع بها أن  ســـتط

عرف موقفه غدًا !! ، األمس ع أن  ستط   وموقفه اليوم ... ومن طول اإلدمان 
ــــألن   ســــ ـــــوت العرب  ي إذاعة صـــ ام أحد مندو ي رأيي وجاءني في تلك األ

انت هذه واحدة من تلك التكتالت والمحاور  ــــــل لتونس .. و صــ في زارة الملك ف
..  

ة ؟     قلت : ما هي المناس
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ة في تونس   س أبو رقي صل قام بزارة للرئ وعقد مؤتمرًا  ، قال : الملك ف
ة  ة الفلســطين ة عن القضــ س بورقي ه إن آراء الرئ ة الزارة قال ف ًا في نها صــحف

س عبد  )  ف عن آراء غيره من رؤســـــاء العربال تختل ـــد بذلك الرئ قصــ .. وهو 
  الناصر .
ــــوع .. في االجتماع الذ    س هذا هو الجانب المهم في الموضــــ قلت : ل

اإلجماع ة قرروا  ومات العر ــاء الح إدانة  ، ومنهم الوفد الســــعود ، عقده رؤســ
ــل يتر  صـــ ة، فما الذ جعل الملك ف س بورقي ـــرحات الرئ اجع عن موقفه من تصــ

االت  ما أذاعته و ـــل  ــ ــ صـ ـــمح الملك ف ــــ سـ ـــاءل ألم  ــ ــ ة .. وٕاني ألتسـ س بورقي الرئ
ة  اء العالم عتذر فيها  ) 1966-7-12(األن ة  ة أرسل برق س بورقي من أن الرئ

ـــالم الذ أقامته  ــ ز السـ ـــاس لمر ـــع حجر األســـ ــوره االحتفال بوضـــ ــ عن عدم حضــ
قة ( إســـرائيل في القســـم المحتل من القدس اطاته الســـا ًا النجاح  ، نظرًا الرت متمن

ز) ة عن  ، للمر وغراف ة صـورة زن وقد نشـرت جردة الجروسـالم بوسـت اإلسـرائيل
ة .   البرق
  قال : وهل تأذن لي بإذاعة هذا التصرح .  
ـــل   صــ ة مع الملك ف ـــغولون  ، قلت : ال أرد أن أفتح جبهة ثان ونحن مشــ

ة مع الملك حسين س   . الجبهة الرئ
ـــين   ــ ــ ــــ ة مع الملك حسـ حتى جاءني  ، ولم أكد أفرغ من حديثي عن المعر

ـــــلوا اليوم إلى  ة قد وصــ علمني أن ثالثة من موظفي اإلذاعة األردن تبي ل مدير م
ـــــاهرة ـــاق ، القــ ــ ــــدون االلتحــ م األردني وأنهم يرـــ ـــاد الح ــطهــــ ــــ ــ ــ    فرارًا من اضـــــ

  إذاعة منظمة التحرر . ) بإذاعتهم (
  واإلذاعة إذاعتهم . ، منظمة لهمقلت : فليدخلوا .. ال  
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تب   الشر فقالوا : ، فدخلوا إلى الم   ووجوههم طافحة 
اب والشـــتائم لمنظمة  -  ع الســـ انوا يجبرونا أن نذ م ..  ش في جح نا نع

ـــها ــ ســــ ة المتحدة وقائدها .. وأخيرًا قررنا  ، التحرر ورئ وللجمهورة العر
ـــــ ــ ــ ــــ نا أهلنا وراءنا في الضـ ة تحت المملكة الهرب من عمان وتر فة الغر

ة .. ة الهاشم   األردن
اً  م ومرح وثقوا  ، اذهبوا اآلن إلى إذاعة منظمة التحرر ، قلت : أهًال 

ًا على الذين سبوا منظمة التحرر . ا عوا س م لن تذ   أن
ــدقائنا   ش األردني ، قالوا : إن عددًا من أصــ ا الج ــ ينتظرون  ، من ضــ
ش التحرر .ليهروا إلى ا ، منا إشارة نضموا إلى ج   لقاهرة و
قوا في    ــــارة عاجلة .. قولوا لهم ال تهروا .. ا ــ ــ ـــ ــ ــــلوا إليهم إشـ ـــ ــ ــ ــ قلت : أرسـ

ـــره  ــ ــ ـــ ــ أســ ش األردني  ش التحرر .. ونحن نعتبر الج م في األردن فأنتم ج مواقع
اطًا وجنوداً  ش التحرر . ، ض   هو ج

اب الثالثة ــ ــ ــــ ــ ـــ ة ، وذهب الشـ ـــفة الغر ــ ــــ ــ ــ لى إذاعة إ ، وهم من أبناء الضـ
ة ــطين ــــ ـــعب في األردن ، منظمة التحرر الفلســ ــ ــ فاجئوا الشـ ـــاء ، ل ــــ  ، في ذلك المسـ

ة  عون من إذاعة منظمة التحرر .. وأنهم براء من إذاعة المملكة األردن أنهم يذ
ة ..   الهاشم

عون الثالثة قبل انصرافهم :   وسألني المذ
ماتكم ؟؟ -    ما هي تعل

ســت في حاجة إلى الكذب .. قلت : توخوا الح والصــدق .. إن قضــ يتنا ل
م الدعوة الحسنة ة.. ، وٕان شعبنا في األردن يرد من فة المهذ   الكلمة العف

ة .. ، واإلقذاع ، قالوا : والشتائم     واألراجيف التي ترددها اإلذاعة األردن
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قول هللا  ـــالح .. و قلـــت : الـــدفـــاع عن األنفس فرض محتوم .. اجهروا 

ه ال تا   . ) ال حيب ا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم(كرم تعالى في 

م   صدق هللا العظ
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االبل عتهم شتما وراحوا    أش
  

ــهر آب اللهاب   أنه ، في شــــ ـــعب العراقي وصــــــفه  ــ يذيب ( الذ يجيد الشـ
اب ثر األرطاب ، المسمار في ال قلل األعناب و اب).. ، و فتح الى جهنم    و

ـــهر من عام  في هذا ــونة األمين  1966الشــ ــيد عبد الخال حســـ ــ ان السـ
ة ـــتقبل  ، العام لجامعة الدول العر ــــ ســـ المعتاد ..  ــيته الهادئة  ــ ــ ــ يتحرك بدبلوماســ

عــد أن  غي عملــه  ــادل الرأ معهم حول مــا ين ت ـــفراء العرب في القــاهرة و ــ ــ ـــ ــ الســ
ــــر بتأجيل ــ ــ ــ س عبد الناصــــ ة على اقتراح الرئ مؤتمرات  وافقت معظم الدول العر

  القمة الى أجل غير مسمى..
ــور أحد هذه االجتماعات ــ ـــاعة من الزمن في  ، ودعيت لحضـــ ـــ فنعمت سـ

ه المبرد ت تبي ، م ــت من م ــ م إلى  ، وتخلصــ ق ه اال مروحة تحتاج أن  س ف ول
لما عرجت أو تعطلت.. صلحها    جوارها عامل فني ل
ة ينعقد مجلس وأنه ير أن  ، ولخص الســـيد حســـونة مواقف الدول العر

ة. ة في الدورة المقبلة (أيلول) على مستو وزراء الخارج   الجامعة العر
  قلت : وماذا ترجو من اجتماع المجلس على هذا المستو ؟

ووقوفنا  ، قال : نعطي الرأ العام العري واألجنبي الدليل على تضامننا
  صفا واحدا.
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ار الشام مثل لطيف ان ، قلت : في د معروفا في مصر..  ال أدر إذا 
علم أنه ال يوجد ( قول المثل العامي له  األبواب..) أن العام  ــموات  ــ ــ تغطي الســ

ة فائدة من هذه االجتماعات ؟؟ ، صف عري   وال تضامن عري ... فأ
ـــتو  ــ ــ ــــ لــة على مســـ ــان ينعقــد منــذ مــدة طو قــال : إن مجلس الجــامعــة 

ـــفراء ـــ ــــتو وز  ، هذه المرة ، فإذا عقدناه ، الســ ون قد أعطينا دعما على مســــ راء ن
  للجامعة.

قول العامة م ..  الح ة  ة غن ــعب ـــ ــ ــ ــ ة .. إن األمثال الشـــ  قلت : مرة ثان
ـــل الملوك ( ــ ــ ــ ــــ عـــد أن فشــــ فعـــل الوزراء  هـــذه الخميرة من هـــذه العجينـــة..) مـــاذا 

  والرؤساء.
ل حال .. ولكني أردت أن أرجوك أن تعاونني  قال : إنها تجرة على 

  س .في موضوع أعتقد أنه 
طا. س ون األمر    قلت : خيرا إن شاء هللا ؟ وأرجو أن 

ا مع األردن  ــ ــ ــــ ــ ــ ك في االجتماع المقبل أن ال تكون قاســ قال : أتمنى عل
اب النجاح؟ ل أس ة حتى توفر لالجتماع    والسعود

ة ــعود ة للســـ ــ ــ النسـ وال في  ، ال في خطبي ، أنا لم أتعرض لها ، قلت : 
ة لألردن وال في اجتماعات ، اإلذاعة ــ ــ ــــ النســـ ة ؛ و انه هو الذ  ، الجامعة العر

اب والشـــتائم الرد الموضـــوعي .. ومع هذا فإنني  ، شـــن علّي حملة الســـ وقابلتها 
ــارة  ـــ ـــوة والعنف في حمالته الضــ ــ ــــر من القســ س عبد الناصـــ لن ابلغ ما بلغه الرئ

ان لهذه الدول أن تغضـــب فع عث وتونس.. فإذا  ة واألردن وال ليها على الســـعود
وهو قادر أن يؤلب عليها الجماهير .. أما نحن  ، ان تغضــب على عبد الناصــر

ــر .. ومع هذا نحن فان الدول  ــ س عبد الناصــــ ــت لنا قدرة الرئ ـــ ســـ في المنظمة فل
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س  طنا واطي أل ســها على أتفه األخطاء .. نحن ح ة تحاســب المنظمة ورئ العر
  ذلك ؟؟..

اد بإطالق اتفاق الج( وانتهت الجلسة بيننا على ان ال أكون ال نتلمان) 
ان المهاجم. ، النار ائنا من    وأن من حقي الدفاع عن النفس 

ــــة ( ــة في دورتــــه العــــاد ــ ــدول العر ــة الــ ــد مجلس جــــامعــ أيلول  10وانعقــ
م المفتي 1966 ـــيد إبراه ــ ــ ــــ ــــره الســ ــــ ة .. وقد حضـــــ ـــتو وزراء الخارج ــ ـــــ ) على مســـ

اجه جي (العراق) تور عدنان ال تور  (السـودان) الد السـيد فيليب تقال (لبنان) الد
ي  ـــن م ـــ ــ تور حســ ــيد محمود راض (القاهرة) الد ــ ـــ ــ ـــورا) السـ ــ ـــ م ماخوس (ســ إبراه

ت).. اح األحمد (الكو من) الشيخ ص   (ال
ترث وزراء خارجيتها لهذا االجتماع، وأنابوا عنهم  ة األخر فلم  أما الدول العر

  سفراءهم في القاهرة.
دأ االجتماع في ظل ا   ـــحفيون على و ــــ ــ ــ م التي ألفها الصـ ـــــ ــ ــ لتقاليد والمراســـ

تبوا في صحفهم  حوا قادرن أن  ل، حتى أص ة لزمن طو مستو وزراء الخارج
قا عن االجتماع قبل انعقاده وعن القرارات ، وعن الخطب قبل إلقائها ، وصــــفا دق

ــــــدارها ة ، قبل إصــــ طارات العر ـــرحات قبل انطالقها من ال ــ ــ ، وأخيرا عن التصـــ
ا ــيئا هذه المرةو ــ ــــ ــــ أنها على  ، ن ح الوزراء العرب ســ فقد انعقدت هذه الدورة و

  موعد مع األحداث .. األحداث الخطيرة التي تتطلب موقفا حاسما.
ة  ، من هذه األحداث   ــ ــ ــــ ــ ــ بر لمناســ احتفاالت  ـــرائيل قد قامت  ــ ــــ ــــ أن إسـ

ــت الجديد في القدس ( ـــ ســ ـــرون  ، )1966آب  30افتتاح مبنى الكن ان الحاضــــ و
افة دول العالم .. ، هذه االحتفاالتفي    اآلالف تجمعوا من 
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ـــدا وأرعين دولـــــة مثلون واحــ ـــانيون  رلمــ ـــان بينهم وزراء و ــ ـــاءوا  ، و جــ
ــمة  ــ ــ ــــ أن مدينة القدس هي عاصـ ــرائيل وهم يجددون العهد  ــــ ــ ــ ـــمعوا زعماء إسـ ــــ ســــ ل

   .وأن إسرائيل من غير القدس جثة بال رأس وجسد بال روح ، إسرائيل الخالدة
ـــاالت ومن هـــ   ذه األحـــداث التي واجهـــت مجلس الجـــامعـــة مـــا تنـــاقلتـــه و

ة ــلحة هجوم ــــ أســ ــرائيل  ــــ ا إلســ د أمر اء عن تزو ــــــوع القنبلة  ، األن ذلك موضــ و
  الذرة التي تمضي إسرائيل في صنعها.

قة   ـــا ــ ــ ــ س الدورة الســــ ــــة خطب رئ ــــ ة الجلســـــ س الدورة  ، وفي بدا عه رئ وت
ا ونان  ه ما  انت تعد للجمعة الالحقة ؛ في خطابين أشــــ لخطب المنبرة التي 

ـــــان ــ ــ ــوال ، األولى في رمضـــ ـــ ــ ــ ة ، والجمعة األخيرة في شـــ ذا لكل جمعة خط  ، وه
ار إلى أحداث تلك الجمعة    دون ما اعت

ــازات لم تنجز   ـــام تقرره عن إنجــ ــذ ، ثم تال األمين العـ  ، وقرارات لم تنفــ
ال أحد بهذا الجانب ؛ ولك ة والمغرب والتزامات لم تدفع ؛ فلم ي ـــعود ــــ ــ ن وفود السـ

ـــار األمين العام في تقرره إلى ــ ــــ ــ ـــت حواجبهم حين أشــ ــــ ـــــ ا واألردن قد رقصـ  ( وليب
ـــطين ة مع الح العري في فلســ ــعب د ذلك  ، اندفاع الصـــــين الشـــ وهي ما تفتأ تؤ

ش التحرر الفلسطيني من أسلحة  ، قوال على ألسنة زعمائها ما تقدمه لج وعمال 
  )1(أن هذه اإلشارة قد عبرت من غير تعقيب.. وحمدت هللا ) وعون فني
ة    عد ذلك إلى دراســـة جدول األعمال في جلســـات متعاق وانتقل المجلس 

ام ضـــعة أ وأعطوه عنوانا مثيرا  ، وقد اســـتحوذ موضـــوع القدس على اهتمامهم ، ل
د مدينة القدس).   (محاولة إسرائيل تهو

                                                           
مة مع الم :انظر )1( ـــــين من  ، لوك والرؤســــــــاءمن القمة إلى الهز ــ ـــ ــ في موقف جمهورة الصـ

ة فلسطين  .  قض
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انت خطب الوزراء بل   مة ..  واشهد أن الخطب  ، غةوحسب العادة القد
ــــرن عاما ـــــة وعشـــــ ة على مد خمســــ ــمعت معظمها  ، في الجامعة العر ــ وقد ســـــ

ة ال تتجلى إال حين  ، أذني ة العر س عليها اعتراض إطالقا.. ذلك أن الخي ل
اغة القرارات عدها تنفيذ القرارات !! ، تنتهي الخطب وتبتد ص   و

اغة قرار عن   ــ ــ ــــ عا في صــ ــترك الوزراء جم ــ ــ ــ د القدس) وجّودوا  ( واشــ تهو
ــل بوا  ــ ــ ــــ ــ ــ ــارات( األلفــا وســ ور) العري على الع  وأعلنوا في قرارهم أن ، الــد

فلسطينها ( ام إسرائيل  األمر الواقع المتمثل في ق م  ة إذ ترفض التسل األمة العر
ة ، المحتلة ارها جزء من فلســـطين العر اعت ة  د أن مدينة القدس عر وأن  ، تؤ

ـــرائيلي فيها  ، يدة جزءًا ال يتجزأ من بيت المقدسالقدس الجد ــ ــ ـــــ وأن الوجود اإلســ
ـــطين .. وأن افتتاح المبنى الجديد  ــ ــــ ـــرائيلي العدواني لفلســــ ــ ــــ ــ االحتالل اإلســ مرت 

ســت (البرلمان) اإلســرائيلي في القدس المحتلة الكن ا جديدا  ، المســمى  مثل تحد
  .للح العري في فلسطين ..)

اإلج   ــــدر هذا القرار  ـــيء ، ماعصــ شـــ ه التزام  س ف ــرعة .. فل ســــ وال  ، و
الم..!! الما في  ه من اإلجماع ما دام    مانع ف

  وأعارضه .. ، قلت : أنا أواف على هذا القرار  
ـــونة   ــ ـــــ ــيد حســــ ــ ـــــ ــــ ير لي ، فنظر إلّى السـ ه تذ ان ابر بوعد  ، وفي عين

ــــاب الذ قطعته له ــــ ــ ــ ان التزم ، الســـ ه ..  ت جانب  في اجتماعنا األخير في م
ينة.   الهدوء والس

المي    ون واضحا أنى ال أرد من  ثم استأنفت حديثي وقلت : أرد أن 
الذات  أ جراحا أرجو أن تكون قد اندملت .. أنا ال أخص في حديث دولة  أن ان
ع  .. غن اعتراضي ينصب على القرار في مجموعه .. إنه قرار إنشائي مثل جم
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ـــدرتها جامعة ا ــ ـــ ةالقرارات التي أصــ ــطين ــــ ة الفلســــ ــ ــ ــــ ة عن القضــ منذ  ، لدول العر
  أنشئت الجامعة .. قبل رع قرن من الزمان..

أنه وجد فّي مقتال فقال بلهجة الســاخر   الشــقير ( فتنطح الوفد األردني و
ة ة الفلسطين أن يدلنا على  ، هو أستاذنا الكبير، وخاصة في القض فهل يتفضل 

  اه) ؟!قرار عملي غير هذا القرار الذ اتخذن
قلت : نعم .. عند اقتراح عملي .. أنا ســــأتكلم وأنت اكتب ..وضــــحك   

تبون  ، الوزراء .. وقلت لهم : ـــيت أتكلم وهم  ــ ــ اس أن تكتبوا معه .. ومضـــ وال 
..  

ـــرائيل في بيت المقدس   ــ ـــــ عد مقدمة عن أطماع إســــ أتيت فيها على  ، و
ة من هرتســــل ــهيون إلى جولدا مايير  –بن غورون  ، وايزمن ، أقوال زعماء الصــ

ان ا اي    -قدمت ثالثة اقتراحات : ، وأ
ة   ومة األردن ادر إلى  ، أوال : نقترح على الح واجب قومي أســمى أن ت

أســرها ومن جملتها فلســطين المحتلة ؛ وان تنقل  ، إعالن القدس عاصــمة للبالد 
ة إلى مدينة القدس ســــ ار أن األ ، الوزارات ومؤســــســــات الدولة الرئ ردن هي اعت

  وفلسطين هي األردن..  ، فلسطين
مدينة القدس   ـــرائيلي المحدق  ا : نظرا للخطر اإلسـ التي تعتبر تراثا  ، ثان

ـــــارا في المقام األول ـــــ ــ ا وحضـــ ة ، دين عد  ، والن الدفاع عن هذه المدينة العر
ة ة مشــــــتر ة عر ـــؤول ــ املة  ، مسـ ــــع خطة  ة الموحدة أن تضــ ادة العر تكلف الق

ــة بتنفيــذهــا من أجــل الــدفــاع عن القــدس ؛ وأن منظمــة التحرر تلتزم ا لــدول العر
ش التحرر في هذا الواجب المقدس قوات ج ــترك  ــ ـــتعدة أن تشــ ة مســـ ــطين  ، الفلســــ
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ش التحرر  ار أن األردن وفي مقدمتها القدس هي وطن المنظمة ؛ وأن ج اعت
  مستعد أن ينتقل فورا إلى مدينة القدس ألداء هذا الواجب.

ة في    ة وعمران ـــائ ــــ ـــروعات إنشــ ــــ مشــ ام  ة في الق ثالثا : تلتزم الدول العر
للعمل على تنشـــ المدينة وأهلها والقر  ، حســـب خطة مدروســـة ، مدينة القدس

ة التي حولها   .  العر
ة   الموافقة  ، وحتى ال أدع مجاال لمناقشــــات بيزنط م  قلت : أنا ال أطال

ومات  الفورة على هذه المقترحات .. ل ما أرد أن تحال هذه المقترحات للح
ة لها .. النس ة لتحديد الموقف  ادة العر ة وللق   العر

ة  ومات العر ـــع الح ــــ ــــ ــ ضـ ــــع أن هذا اقتراح عملي  ــــ ــــ وفي رأيي المتواضــ
القرار اإلنشـــائي الذ أصـــدرتموه  س  اتها ول ة الموحدة أمام مســـئول ادة العر والق

  قبل قليل ..
وهو ير الوفود األخر أمــام اقتراح  ، األردني في مقــاعــدهتملمــل الوفــد 

ــــؤاال أراد من ورائه أن يوقع بين منظمة التحرر  ــ ـــه ؛ فطرح ســ ع رفضـــــ ـــتط ال تســـــ
ة ة  ، والدول البترول فقال : ومن الذ ســيتولى اإلنفاق على المشــروعات اإلنشــائ

طة بها ؟ ة التي تقترح إقامتها في القدس والقر المح   والعمران
ة قاء القدس عر نا نرد  قع واجب الدفع..  ، قلت : إذا  عا  فعلينا جم

ة ـــرائيل ــرائيل مبلغ عشـــــرن مليون ليرة إســ لف إســـ ــت الجديد قد  ســـ  ، إن مبنى الكن
ة واحدة .. هي عائلة روتشــليد .. أن في الوطن  معظمه عائلة يهود وقد تبرعت 

ثيرة ، العري ة  ـــرات عر ــــ ه حاكمة ، أسـ ـــــ ــ ع أن تقوم بهذا  ، حاكمة وشـ ــتط ــــ تســ
  الواجب.
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ـه ر في مقلـب آخر فقـال ( ورأ الوفد األردني أني فوت عل المقلـب) فف
ــــوع إلى  ــ ــ ــ ان يتولى مجلس الجامعة إحالة هذا الموضــــ : ولماذا تطالب المنظمة 

ومته حمل هذه المقترحات إلى ح ــ ــ ــــ ــ ــ ل وفد منا ســ ة ..  ومات العر وال  ، الح
ر شيء عن الموضو    ع في مضا الجلسة.داعي أن يذ

المنظمة م ترون  ، قلت : أنتم قطعتم عالقتكم  وال تعترفون بها .. بل إن
صـــدر القرار من  ســـت من اختصـــاصـــنا .. ولذلك أنا أصـــر أن  أن هذه األمور ل

  مجلس الجامعة..
ـد المنظمـة ..  ـالمنظمـة .. نحن نؤ س .. نحن نعترف  قـال : على الع

  نحن..
عني ما قلت : أنا أعني ما أقو  ـــيد وصــــفي التل  م السـ س وزرائ ل .. ورئ

  قول ..
س وزرائنا.. قول رئ   قال : وماذا 

س  ، وتناولت ملفا فتحته ، فمددت يد إلى حقيبتي وقلت : لقد أعلن رئ
ــفي التل أمام مجلس األمة في الجلســـــة التي عقدها في  ـــيد وصـــ -17الوزراء الســ

و من ثغرة 7-1966 ـــــ انت تشـ ـــطين  ــ ة فلسـ ــ ــ ة ؛  ، أن قضــ في المجاالت الدول
ان لعدم وجود هيئة تمثل الفلســـطينيين عض األح وعلى هذا  ، ينحرج العرب في 

ـــعناها في  ان الفلســـــطيني.. وهذه التعرفات التي وضــ األســـــاس برز موضـــــوع الك
ـــطيني  ــ ـــــ ان الفلســ األردن عن منظمة التحرر أخذت بها مؤتمرات القمة .. إن الك

ـــــاعدة ة لمســـ ــ ــ ـــــرورة دبلوماســــ ــي في المجاالت  هو ضـــ ــ المجهود العري الدبلوماســــ
ا الشقير وجدنا انه ال بد من قطع  عد أن تكشفت لنا وللعالم نوا ة .. وأننا  الدول

  .العالقة مع المنظمة ..)
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س  قولــه رئ عرف مــا  ــان الوفــد األردني ال  ــيــت قــائال : وٕاذا  ـــــ ــــ ــ ثم مضـ
  وزرائه فانه له العذر في ذلك !!

عد أن انتهت ةالمقالب( و مقلب آخر ، ) األردن ــعود  ــ ــ ــ  ، جاء الوفد الســـ
س ادة الرئ ـــــ ــ ا سـ س المجلس :  ــح..  ، فقال وهو يتحدث إلى رئ ـــ إن موقفنا واضـــ

ة إلى مؤســســات مؤتمرات القمة  النســ ة قررت تجميد التزاماتها  ومة الســعود الح
ل الروافد ة وهيئة تحو ــطين ــ ــــ ة الموحدة ومنظمة التحرر الفلســــ ادة العر ، وهي الق

س المنظمة. ع الموافقة على اقتراحات رئ   ولذلك فنحن ال نستط
ة  ة الســعود ة والمدينة المنورة .. والمملكة العر قلت : إن القدس توأم م
ــالم، فهل جمدتم التزاماتكم تجاه بيت المقدس وهي موطن اإلســـراء  دســـتورها اإلسـ

ـــالموالمعراج واولى القبلتين وثالث الحرمين .. وهل جمدتم التزا ــ  ، ماتكم تجاه اإلســـ
ـــعود ــــ ــــــالم.. ولم يجب الوفد الســـ ــات اإلســــ ـــ ــ ــ مات  ، ومقدسـ ه تعل ن لد ألنه لم 

ة !!   اإلجا
انت هذه المقالب تدور في أروقة الجامعة ـــــلكي بين ، و ــــ ــ وجهاز الالســـ

ـــين ــ ــ ــ ــــ ة في القاهرة والملك حسـ ـــفارة األردن ــ ــــ ا آخر .. وجاء المقلب  ، الســـــ عد مقل
يرا وٕاخراجا.. ، سمجا   تف

ـــلتنا من األردنو  ــ ــــ ــ ــ ة وصـ أثناء انعقاد  ، جاء هذا المقلب عن طر برق
ة الخليل وهو من  ، المجلس س بلد ـــيخ محمد علي الجعبر رئ ــ ــ ــ ــــ موقعة من الشـ

ــين ــــ ــ ــ ة الموحدة ( قترح فيها أن ، المعروفين بوالئه للملك حســــ ادة العر تنقل الق
ان اقتراحا مضــ ادا القتراحنا بنقل مقرها من القاهرة إلى القدس) وواضــح أن هذا 

  العاصمة من عمان إلى القدس!!
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ـــيخ الجعبر  ــــ ـــــ ة الشــ ة الملك  ، ولم يناقش المجلس برق األحر برق أو 
غير االبتسامات ؛ وأطرق الوفد األردني  ، حسين عقب عليها رؤساء الوفود  ولم 

  عدها متشاغال في أوراقه!!
بير انتهي إلى قرار صغير .. ذ عد ذلك موضوع  لك هو موضوع وجاء 

ل روافد نهر األردن .. فقد  ــروع العري لتحو ــ ة على المشـــ ـــرائيل االعتداءات اإلســــ
قوم بها العمل اإلغارة على المواقع التي  ــرائيل  ــ ت الطائرات  ، قامت إســـ ـــت واشــــ

انت النتيجة أن دمرت  ة .. و ة جو ــورة في معر ــ ــ ــ ــــ الطائرات السـ ة  ـــرائيل ــــ ــ ــ اإلســ
امال ات مختلفة.م ، معدات العمل تدميرا    ا أصيب عدد من العمال إصا

ة التي  ، وتلي تقرر األمين العام في هذا الصدد موضحا الخسائر الماد
رن  دين ؛ مستن رن مؤ المشروع العري .. وتحدث رؤساء الوفود مستن لحقت 

دين للموقف السور .. ، العدوان اإلسرائيلي   مؤ
س الوفد األردني منعم الرفاعي الشــاعر الناغم الســيد عبد ال ، وأســهب رئ

عه رؤســاء  ش الســور .. وت ســالة الج موقف ســورا و والدبلوماســي في اإلشــادة 
  الوفود اآلخرون..

م ماخوس تور إبراه ــــتحث المجلس على اتخاذ  ، وتحمس الد ــ ــ ــ ســــ وهو 
ــــتو األحداث ة تكون على مســــ ــرحات  ، قرارات إيجاب ــ ــمع هذه التصــــ ــ عد أن ســــ

  الدسمة.
ــيد في موقف  وجاء دور في ــ ـــ ــ ـــهل األمور أن نشــ ــ ــ ــ الكالم فقلت : إن أســ

ش  ـــائد نمتدح الج ــ ــ ــعر حتى ننظم القصـ ــ ـــنا في ندوة شــــ ــــ ــورا .. ونحن هنا لسـ ــ ــ ســ
ـــور .. لقد قام العدو بهذه اإلغارة ــ ـــــ وأبلغ مجلس األمن أنه  ، واعترف بها ، الســــ

ـــرائيلي هو الذ أمر بها ول وزر الدفاع اإلســ ــ ـــارت  ، قام بها .. وٕان اشـــ ما أشــ
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ة ذاتها .. إن خير وسيلة لتأييد موقف سورة هو أن إ لى ذلك الصحف اإلسرائيل
ر  ة .. على الصعيد العس رة والمال التزاماتها العس الوفاء  ة  تقوم الدول العر
ة  ة إلى األراضــــي األردن ة والســــعود ــمح بدخول القوات العراق ســ على األردن أن 

ادرالدو  التزاماتها المختلفة وقد .. وعلى الصعيد المالي أن ت ة إلى الوفاء  ل العر
ــت نظر المجلس الكرم إلى خطورة  ــــ ـــت الماليين والماليين .. وٕانني ألفـ بلغــــ

ــوع ــــ ــوع  ، الموضــــ ــ ــ ـــال من أجل موضــــ ــ ــ ة قد انعقدت أصـــ فان مؤتمرات القمة العر
ل روافد األردن ــــرائيل ، تحو ــ ــ ــ فإنها تكون قد  ، االبل) هذه المرة( فإذا فازت إســــ

عد ذلك أن نشتم إسرائيل ونمدح سورا..عرفت ا   لطر إلينا ؛ وال يهمها 
ة اإلبل.. ا م ماخوس.. ما هي ح تور إبراه   فسال الد

ــوص ه اللصــ ــطا عل ة األعرابي الذ ســ ا فســــرقوا اإلبل  ، قلت : إنها ح
الشتائم عهم  االبل.. ، وأش عتهم شتما وراحوا    وذهب القول المأثور .. أش

ـــ ـــهودار حوار طو ــــــائي بتوج ــــ ــ ــ قرار إنشــ ـــل انتهى  ـــة إلى ( ل وطو التح
سالة في رد العدوان  طولة وال ا لل شا وشع ومة وج ة السورة ح الجمهورة العر
ــار معها في رفض  ــ ــ ــ ات المتحدة ومن ســـ ار موقف الوال ـــتن ــــ ـــرائيلي .. واســــ ــــ ــ اإلســ

و السورة.)   الش
و الســورة في عدة جلســات مت ان مجلس األمن قد درس الشــ ةو  ، عاق

ة ( ة الدول و الســورة .. ولســت 66-8-3إلى أن ختمت المســرح ) برفض الشــ
انت هي السبب، فهي جذر البالء وأس  ات المتحدة  ر أن الوال في حاجة أن أذ

  الداء.
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ات المتحدة ــبت اللعنات على الوال ــ ــ ــ ـــ ة وانصـ ـــوع مرة ثان ـــــ ــ  ، وانفتح الموضــ
ـــروع ــ ــــد مشــ ـــوتت ضـــ ــ ــتعملت ح الفيتو فصــ يف أنها اســـــ ـــجب  و ــ شــ القرار الذ 

  العدوان اإلسرائيلي.
م ـــــؤال القد ــــ ــــ ة إلى السـ ماذا يجب أن  ، وعمره رع قرن  ، وعدنا مرة ثان

ات المتحدة . هل سنظل نصب عليها اللعنات وانتهى ؟. الوال   نفعل 
ـــترا اللعنات   ــ ســ ـــترك في أور ــ وما أظن أحدا  ، وقلت : إنني ال أرد أن اشــ

ــات المتحــد م قــد هــاجم الوال مثــل مــا فعلــتمن ــالــذات ، ة  ورك  وفي  ، وفي نيو
ا واحدا .. ولو  م لمرة واحدة أن تتخذوا إجراء تأديب األمم المتحدة .. ولكني أناشد

اكوال.. على األقل!   صغيرا ..، وهو االمتناع عن شرب زجاجة واحدة من الكو
تـة الموجعـة   ــدر المجلس القرار  ، لم توجع أحدا ، ولكن هذه الن ــ ــ ــ ــــ فأصـــ

النص المعتاد ..(المع ة  تاد ؛  ة بتحديد عالقات الدول العر التزام الدول العر
ة فلسطين) .  ة على أساس مواقفها من قض   الدول األجنب

ات المتحدة قد حددت موقفا..    ا على هذا القرار : ولكن الوال وقلت تعقي
في أن تعملو  ، إنـــه موقف عـــدائي قي علينـــا أن نحـــدد موقفنـــا .. و ا أن وقـــد 

ة  ان يتغد في وزارة الخارج و  ــ ســ ة الســــيد ســــ ة األمر ـــاعد وزر الخارج مسـ
ــــي  ـــ ـــف األراضـ ــ ة تقصـــ ـــرائيل ــــ انت الطائرات اإلسـ ة في تل أبيب حين  ــــرائيل ـــ اإلسـ

  ورما في الساعة نفسها .. ، ).. في اليوم نفسه1966-7-14السورة (
ة .   ا ه الح قول : إ س الوفد األردني وهو  ة..وقاطعني رئ ا ه الح   . إ
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طة  ســـــ ة  ا ة  –قلت : الح ــرائيل ــ ـــت اإلسـ ــــالم بوســ وتناولت جردة جروسـ
اللغة اإلنجليزة  ــــــدر  ــــ ــ ة وهذا هو خبر  –التي تصــ ــرائيل ـــــ ــــ هذه هي الجردة اإلســـ

مة..     الول
اإلنجليزة ـــونة الخبر اإلســـــــرائيلي  ــ ـــرة).. ولكن ( وقرأ الســـــــيد حســ ــ المصــ

ـــمت ــ ــ ة العرب التزموا الصــ ـــجب  وزراء الخارج ــــ شــ ــــدروه  القرار الذ أصـــــ واكتفوا 
ات المتحدة.. ار موقف الوال   واستن

ات المتحدة ـــها الوال ــــ ــــ ة ؛ وعلى رأســـ أ الدول األجنب بهذا القرار  ، ولم تع
قين تــام ـــــالحهــا المتعــددة في هــذا الجزء من العــالم  ، ذلــك أنهــا على  ــــ ــــ ــأن مصـــ

ة .. إســــرائيل تصــــون المصــــالح األمر ةمصــــونة في أمان وعاف ــتراتيج  ، ة االســ
ا أكثر من  ة .. وماذا ترد أمر صون مصالحها البترول م العري الرسمي  والح

ــاؤوا من القرارات ــــدر العرب ما شــــ صــ ـــير ، هذا .. ول ــ ح من  ، فالقافلة تسـ ـــــ صـ و
حون  حون !! ، ص ح من ين   وال أقول لين

ـــتو  ــ ــــ ــ ــ ون على مسـ وانتهى اجتماع مجلس الجامعة الذ أرادوا له أن 
ــه القرارات  ، لوزراءا ــ ــــا أعلن ف ـــحــــاف ــ ــ ــ ــــ ــد األمين العــــام للجــــامعــــة مؤتمرا صـ وعقــ

  والتهديدات.
ــاعــــة االجتمــــاع ــألون  ، وخرجنــــا من قــ ــ ــــ ــ ــ ســـــ ـــــحفيون  ــ ــ ــ ــا بنــــا الصـــ وأحــ

ــحون  ــــ ــــتوضــ ــ ســ عد  ، و عد أول اجتماع للجامعة ينعقد  وتجنب الوفود أن يتكلموا 
ـــمى ــ ــــ ــــ س منظم ، تأجيل مؤتمر القمة ألجل غير مسـ ة التحرر فأحالوهم على رئ

ة.   الفلسطين
االبل..   فقلت : أوسعتهم شتما وراحوا 

  قالوا : وما تفسير ذلك.
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ــين تور طه حســ شــــرح  ، قلت : اذهبوا إلي عميد األدب العري الد وهو 
  لكم ما تسألون..

  . )  يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم(

م   صدق هللا العظ
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  ..األقصى ال إلى المسجدـتع
تـنتعاه               اب هللاـد على 

  
   -وقال : ، دق جرس التلفون   
ة الموحدة   ادة العر ادة الفر أول علي عامر القائد العام للق يرد  ، (ســـ

ل ادتك .. لحظة معا من فضلك أن     .)م س
ــة الموحــدة   ــادة العر ــذا فــاجــأني عــامــل التلفون في الق ملي  ، ه ــأنــه  و

را .. وانتظرت لحظة عليّ  الفر أول علي عامر يتحدث بنبرة  ، أمرا عس وٕاذا 
ة:    -عصب
ار العدوان اإلسرائيلي على السموع قد وصلتك ..؟      قال : ال بد أن أخ

ــرائيل منذ  ــلتني . أنا هنا مع إذاعة األردن وٕاذاعة إســـ قلت : نعم لقد وصـــ
اح..   الص

م مرة حذرت  ا أخي ..  ــاهد  ــ ــــيد قال : أنت شــ ة أن الســ األردن .. والبل
عد أرع  عد أرع ســــاعات من انتهاء الغارة ..  وصــــفي التل يخبرنا بهذا العدوان 

ة. عد أرع ساعات من انسحاب القوات اإلسرائيل   ساعات من انتهاء الغارة .. 
ة  ح القر األمام م مرة طالبت األردن بتسل ضا ..  قلت : وأنت شاهد أ

  وتحصينها.
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ادلنا ة  وت صـــدد الغارة اإلســـرائيل ــمع وما ســـمعت  عد ذلك الكالم عما سـ
  وتفاصيلها .

ـــرن الثاني من عام  ــ ــ ــــهر تشـ ــ وهو يوم  1966ان ذلك في الثالث من شــ
ة أن تنساه. س لألمة العر   ل
ـــفر ، ففي فجر ذلك اليوم ــ ــ ــ ـــ ـــاعة الصــ ــ ــــ ــ ــ انطلقت القوات  ، حين دقت ســ

ة تدعمها ة مخترقة خطو الهدنة األردن ــــرائيل ــــ ــــ ـــفحات اإلســ ــ ـــــ ات والمصــــ ا  ، الد
ارات ة من مختلف الع  –وتحميها مظلة من الطائرات المقاتلة  ، وتســندها المدفع

ــموع  ـــوب قرة الســ ال صـ يلو مترات بين الج تقدمت هذه القوة الضــــخمة خمســــة 
ــة على خ  ــ ضـ ــوفة العزالء، الرا ــ شـ ــرات القر الم (الخليل)، وهي واحدة من عشـــ

ة ة األردن   .الهدنة اإلسرائيل
املة ــت ســـاعات  ة مراكزها  ، وعلى مســـتو سـ اتخذت القوات اإلســـرائيل
ة حول مدخل القرة ومخارجها ــتراتيج ــ ــــف والتدمير تبث  ، االســ وراحت فرق النســ

ــاحات العامة ــ وهي مطمئنة أن أحدا لن يخدش  ، المواد المتفجرة في المنازل والسـ
ان ال حة .. فقد خال لها الجو .. و طلقة أو ص   جو ينشد معها:أسماعها 

ضي واصفر      و   * دمر ما شئت أن تدمير  خال لك الجو فب
ــة   ــان اآلمنــة من حول القر ــال الوادعــة والود ــانــت  ، واهتزت الج حين 

ــتثن مدرســــة وال مصــــحًا وال جامعًا .  ، منازلها تتســــاق بجدرانها وســــقوفها فلم تســ
ل شـــيء في القرة قاعا صـــفصـــفا ح  عد أن إال المئذنة ف ، واصـــ قيت قائمة  قد 

أنما أرادت إســـــرائيل أن تقول  فة اخترقت خرطومها األعلى .. و ســـــددت إليها قذ
ة المسددة : أرأيتم !! وهذه مئذنتكم تحت رحمتنا..   لمن ير هذه اإلصا

                                                           
 .  بيت الشعر في األصل : و(نقر ما شئت ان تنقر ) *
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ــف والتدمير   ع  ، ومع النســ حملة التقتيل والترو ة  ــرائيل قامت القوات اإلســ
ـــرات ا ــــاء ؛ حتى إذا فرغت من هدم عشــــ ـــرات من الرجال والنســـ لبيوت وقتل العشــــ

ـــيوخ ــ ــرائيليون إلى ما وراء خطو الهدنة ، والشــ ــ ــ ــدون ، عاد الجنود اإلسـ ــ وهو ينشـــ
اه البررة في قتال األعداء ـــا ــ ــ ـــاهم التلمود في وصــ ــ ــ ما أوصــ هزجون ..  بال  ، و

  شفقة وال رحمة..
تب األمم المتحدة في القاهرة   ـــلني من م ــ ــــ ــــ أعلن  ، وفي تقرر أولي وصـ

بير مراقبي الهدنة انت تسندها ثمانون  ( الجنرال أود بول  ة  أن الغارة اإلسرائيل
ــــرة طائرة مقاتلة ؛ وان عدد المنازل المدمرة  ــ ة، واثنتا عشــ ا ــــــفحة، وثمانون د مصــ

    .)وان القتلى والجرحى قد تجاوزوا المائتين ، مئة وخمسة وعشرون 
ــاح ذلـــك اليوم أدير مفتـــاح الراديو بي   ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــان نـــت في صــ ن إذاعتي عمـ
ـــرائيل ائها  ، وٕاســ ار هذه الغارة المجرمة .. وقد روعني من أن ـــتمع إلى أخ وأنا اســ

  -أمور ثالثة:
ة قد أكدت   ستهدف احتالل ( األول : أن البالغات األردن ان  أن العدو 

عد أن لقنته  ــحاب  ــ ــــاهرة قد أجبرته على االنســـ ـــموع .. ولكن القوات الســـ ــ قرة الســ
ا ..) وت حادرسا قاس ان هذا الكذب صح عض الشيء!!، منيت لو    ولو 

ة قد أكدت   ــرائيل ش  ( الثاني : أن اإلذاعة اإلســــ أن الغارة التي قام بها ج
ــتهدف الملك حســـين ــتهدف تأديب أهالي  ، الدفاع اإلســـرائيلي لم تكن تسـ وٕانما تسـ

ون الملك في واد والشــــعب  ، القر القائمة على خطو الهدنة) .. وفجعت أن 
الذات.. ، ي وادف   وفي نظر إسرائيل 
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ه إلى  ــل ف ــ ــ حة اليوم الذ وصــــــ ـــب ــــ والثالث : أن الغارة قد وقعت في صـــــ
ة ، عمان ـــم ــ ـــــ ــ س الجمهورة ألكبر دولة  ، في زارة رسـ ــير أيوب خان رئ ــ ــــ ــــ المشـ

أنما مصادفة األقدار ة .. و  ، لتقول إسرائيل في يومها للعالم اإلسالمي ، إسالم
ارز ..؟ أين  ن هذا التحد للعالم هل من م ـــلم؟؟ ولم  ـــ ــــ ة مليون مسـ عما ـــــ ــ ــ الســ

ال .. فان السموع وهي  ، واحدة من قر مدينة الخليل ، اإلسالمي من وحي الخ
م ع المقدســـات  ، مدينة خليل هللا إبراه مي الجليل؛ ولعله را وفيها المســـجد اإلبراه

عة في اإلسالم يت ال ، الرف ة والمدينة و   مقدس...عد بيوت هللا في م
ة ام رهي ــت أ ــ ين الوطن..  ، ومضــ ــل تتوالى بين المنظمة و دأت الرســــ و

ــحب اعترافه بها المنظمة وســــ ان الملك حســــــين قد أعلن أنه قطع  عالقته   ، فقد 
عد أمامنا من ســبيل  الشــمع األحمر .. ولم  وأغل مقرها العام في القدس وختمه 

ــعب إال بإذاعة المنظمة ف ــال بجماهير الشــ نخاطب من خاللها  ، ي القاهرةلالتصــ
أسره.. ، والخليل ، أهالي السموع   والشعب أجمع في الوطن 

ــــلي  ــ ــ ــــحفيين العرب واألجانب ومراسـ ــ ـــة حملت الصـــ ــ ــ وحجزنا طائرة خاصــ
ة عن التدمير الناز والتنقيل  ـــــورة رهي ــــ ــ ــ اإلذاعة والتلفزون إلى األردن ونقلوا صـ

ة على  شر . البرر الذ اقترفته القوات اإلسرائيل   الحجر وال
ــــاهدوا خالل  ــــ ـــاهدوا انفجارات أروع وارفع .. لقد شـ ــــ ــــحفيين شــ ــــ ولكن الصـ
ــعب على الملك حســـين فقد اندلعت  ام انفجار الشـ ام وأ إقامتهم في البالد وعلى أ

ة ة ؛ ومنها انتقلت إلى الضـــــفة الشـــــرق ـــفة الغر وخرج ، المظاهرات في مدن الضــ
ح القر الشــعب إلى الشــارع وهو يهتف صــارخا متمزق طلب : الســالح .. تســل ا 

ة القر  ـــطيني لحما ــــ ش التحرر الفلســــ ار .. دخول ج ة .. التجنيد اإلج األمام
ة ..   األمام
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ســــع رجال األمن  ل فئاته ؛ ولم  ــعب  واشــــترك في هذه المظاهرات الشــ
ســقو  لغ الغضــب ذروته فهتفوا  ة ؛ و ســاهموا في هذه المســيرات الشــعب إال أن 

ـــي ومة ؛ وحملوا الوالة على أكتافهم  ، نالملك حســــ ن الح ــــوره في دواو ــ ومزقوا صـ
هم وأفواههم... سق الملك حسين !! فهتفوا ملء قلو حوا ل ص   واجبروهم أن 

ســــورا على الملك حســــين أن ينحني أمام العاصــــفة حتى تعبر ؛  ان م و
ـــعه أ ــــ ـــــ ن بوســ ش التحرر إلى األردن : لم  ن ولكن المطلب الرهيب : دخول ج

ة ه .. فصدرت األوامر الملك صبر عل س وزرائه السيد  ، حتمله وال أن  إلى رئ
ـــفي التل ــــ ــاغبين بيد من ( ، ما رددتها إذاعة عمان ، وصـ ــــ ـــرب على المشــ ــــ الضـ

ال رحمة)..   حديد و
اج جماهير األمة  ، وازداد الموقف توترَا، وازدادت مضاعفاته وشمل اله

ــره ؛  ــ ــ ــــ أســ ة في الوطن العري  ة ؛ العر ـــــم العر ــــ فقامت المظاهرات في العواصـــ
ــــهداء ــ ــ ــ ـــلوات الغائب على أرواح الشــــ ــ ــ ــ ــــ مت صـ وتناد الطالب العرب في  ، وأق

عثروا أوراقها ، القارات الســت إلى مســيرات هائجة ة و  ، واقتحموا الســفارات األردن
عوا تمزقه. ، ومزقوا صور الملك حسين ستط   وداسوا ما لم 

ام الحالكة،  ة في القول وفي وفي تلك األ ان ال بد من الصفاء والصوف
ـــين ، العمل ــ الملك حسـ ـــال  ــتأنف االتصـــ ـــ ــي .. رأيت أن اسـ  ، ورأيت أن ابدأ بنفســــ

ل عذاب  ل آالم الوطن و ة التي بيننا .. واحتشــدت في نفســي  رغما عن القطع
منذ ( -) قلت فيها :1967-11-15فوجهت إلى الملك حسين رسالة ( ، الشعب

ة أن ألقيت خطا حت المنظمة غر ــــــ ـــلة بيننا، وأصــ ــ ك في عجلون انقطعت الصـــ
  ).عيدة عن شعبها. ، في وطنها
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س لــك ، (ولكن هــذا الوطن الجرح س لي ول لينــا إلى زوال ، ل ا   ، فــأنــّ
قى ولســت في حاجة أن  ، وهذا الشــعب هو الذ يدوم ، وهذا الوطن هو الذ ي

اجة .. فان الهجمة  ة الغادرة على لواء أجعل لحديثي مقدمة أو دي ــرائيل ــ ــــ ــ ــ اإلســ
اجة.)، الخليل ل دي ل مقدمة وافصح من    أبلغ من 

ة قد حققت أغراضــــها وف الخطة التي وضــــعتها  ، (وٕان الغارة اإلســــرائيل
ــتهدف احتالل األرض ة .. وهذه الغارة لم تكن تسـ ادة اإلســـرائيل أبدا، لم  ، لها الق

ان هدفها الشـــعب  ، شـــعب اآلمن، الشـــعب األعزلال ، ن هذا ضـــمن خطتها ؛ 
ة ما أرادت ــرائيل ــحبت ، فأنجزت الغارة اإلســـ ت وراءها األرواح وقد  ، ثم انســـ وتر

اها الشيوخ والنساء والرجال واألطفال  ، أزهقت ان ضحا والمنازل وقد دمرت ؛ و
قع على وطننا وعلى شعبنا عد حين) ، ؛ ومثل هذه الغارة بل أشد منها س   .حينا 

قع مثل  وفي نابلس  ، وفي القدس ، هذا بل أشد من هذا في الخليل (س
ـــد ، وفي جنين ، وطولكرم ـــة على  ، وفي ار ع المـــدن والقر األمـــام وفي جم

ة   . )على خطو الهدنة ، طول الخطو األمام
ة على مجلس األمن و األردن ــ ــ ـــتم الشـ وهذا عمل ال طائل  ، لقد عرضــ

ــين ــ ــ ـــنين ، تحته ؛ وخذها عني أيها الملك حســ ــ إن مجلس  ، خذها عني خبرة الســـ
ات والطائرات  ا المدافع والد ــــرائيل  ــــ ــــعبنا ووطننا من غدر إسـ ــ ــ حمي شـ األمن ال 

  التي ضرت قر الخليل أول أمس.
ـــى وقوع الذ وقع ، ومنذ قامت منظمة التحرر  ــ ــــ ــــ بل إن  ، وهي تخشـ

ار  ة منذ قامت وهي تدعو إلى التجنيد اإلج ح  ، منظمة التحرر الفلسطين وتسل
ة ة. ، المدن والقر األمام رات للتدرب على أعمال المقاومة الشعب   وٕانشاء معس
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ر اآلن للتارخ والعبرة ــــة الوزارة في  ، وٕاني أذ ــــ ــ ــ اســـ أنه يوم التقينا في ر
ة حث مطالب منظمة التحرر الفلسطين وجهت السؤال واضحا صرحا  ، عمان ل

س الوزراء : هل  ــفي التل رئ ــ ــ ــ ــ ـــ يد وصـ ــــ ــ ــ ــــ طت فرقة من المظليين إلى الســ إذا ه
ـــرائيليين على الخليل ــــ ـــهم  ، اإلســ ــــ هل أهالي الخليل قادرون على الدفاع عن أنفســ

س الوزراء فورا نعم إن أهــل الخليــل قــادرون على الــدفــاع عن  ، ؟.. فــأجــابني رئ
  أنفسهم.

ـــــان الغيب نت أتكلم يومئذ بلســــ ـــب أنني  ــ  ، فها قد وقعت الواقعة ، وأحســــ
ا ـــهموعلى أهل الخليل  ــ ــتطاعوا الدفاع عن أنفســـ ــ فقتل من قتل  ، لذات .. فما اســــ

يت جاال ــير ينتظر أهالي القدس و ــــ ــ ــ ـــ ح ؛ وٕان هذا المصـ ح من ذ  ، ورام هللا ، وذ
ة.. ، ونابلس وجنين وطولكرم ع قرانا األمام ة وجم ع مدننا األمام   وجم

ـــاب ـــــ ــــ ــ س الوقت اآلن وقت مالمة وحسـ د أن نعود إلى  ، ول ــنـا نر ــ ــ ــــ لســــ
ــي قر ــ اب والنتائجالماضــــ ــ ــ عيدا ؛ وال نرد أن نتحدث عن األســــ ان أو  وما  ، ا 

فاح وجهاد ـــتعداد  ، ان بين المنظمة وعمان ؛ فان الزمن زمن  وزمن إعداد واســ
م ؛  ة تعرضــها عل ســت لها مطالب شــخصــ ة ل ؛ وٕان منظمة التحرر الفلســطين

جب أن يدرب إنها مطالب التحرر : هذا الشـــعب يجب أن ينظم ؛ هذا الشـــعب ي
سلح.   ؛ وهذا الشعب يجب أن 

ــعب يجب أن ينظم ة  ، وحين نقول هذا الشــ ــاء فرق شــــعب فإنما نعني إنشــ
ل مدينة ة في  ل قرة ، للمقاومة الوطن م ؛ وحين نقول هذا  ، في  ل مخ في 

ــعب يجب أن يدرب رات للتدرب في طول البالد  ، الشــ ــ فإنني أعني إنشــــاء معســ
ل يدرب فيها ا ، وعرضها اب والطالب والنساء والرجال على حمل السالح  لش

ســـلح وأن  ، فإنما أن تســـلح المدن  ، أنواعه ؛ وحين نقول هذا الشـــعب يجب أن 
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ة على طول خطو الهدنة لتكون قادرة على الدفاع .. الدفاع  تسلح القر األمام
اة وعن الوجود ..   عن الح

ات وٕان منظمة التحرر ال تقدم اقتراحاتها إلى الما وتمن  ، الملك حســين 
ما   عمال ونضاال. ، ولكن تشفعها عزما وتصم

ده ـــقي . إنها تؤ بلد شــ د األردن  ة ال تؤ ــطين ــ  ، أن منظمة التحرر الفلسـ
ـــيرها د ذاتها ووجودها ومصــ قا .. إنه بلدنا  ، ألنها تؤ ــق س األردن عندنا بلدا شـــ ل

ه وطننا ه شعبنا ، ف   وواجب الجهاد. وله علينا ح النضال ، وف
ش  ع وحدات ج ـــتعدة أن تنقل جم ــــ ة مســــ ـــطين ـــ ــ ــ إن منظمة التحرر الفلسـ

ــورـــا ، التحرر من غزة ــــ ــــ  ، إلى ارض الوطن في األردن ، من العراق ، من ســــ
ة الموحدة ادة العر ـــها الق ــــ ـــصـ وٕان تعمل  ، لتتخذ مراكزها في المواقع التي تخصـــــ

ش ا هذا يجد الج ادة الموحدة .. و ـــقي تحت إمرة الق ــ ـــ ــــل توأمه الشــ ــ ــ اســ ألردني ال
ش التحرر الفلسطيني ة التحرر  ، ج تجمعهما اخوة الدم واخوة السالح في معر

  وعلى أرض التحرر .
ـــتعدة أن تقدم إلى المدن والقر  ـــــ ــــ ة مســ ــطين ــ ــــ ــــ إن منظمة التحرر الفلســ

فة واألســلحة المتوســطة ع أنواع األســلحة الخف ة في األردن جم ما فيها  ، األمام
ات .األ ا ة واألسلحة المقاومة للطائرات والد   سلحة األتومات

ة  اتها المال ان ــع إم ــــ ــتعدة أن تضـــــ ــــ ة مســـــ ـــــطين إن منظمة التحرر الفلســــــ
ة ـــعب ــ ــ ــــاء فرق للمقاومة الشـ ــ ة إلنشــ رات للتدرب ، والمعنو ــ ــ حتى  ، وإلقامة معســــ

طل. ش األردني ال ا للج ل الشعب سندا قو   تجعل الشعب 
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قا وٕانني في هذه اللح ا وعم ظات الحاسمة أطلب إلى الملك أن يتأمل مل
ـــعنا  ــــ ــ ة تضــ ـــعبنا ووطننا ؛ إنها مرحلة تارخ ــ ــ هذه المرحلة الخطيرة التي تواجه شــــ

ة وجها لوجه. ة القوم عا أمام المسؤول   جم
ة  ل الشعب لمعر ة ترد أن تعبئ الشعب  إن منظمة التحرر الفلسطين

اة .. بل هذا ما قامت من أجله منظمة التحرر ؛ هذا هو هدفها الوحيد في ا لح
  التحرر.

م ــين : لســــنا طالب ح لمة صــــرحة للملك حســ ولكننا  ، أرد أن أقولها 
  والمصير واحد. ، الشعب واحد ، طالب تحرر ؛ الوطن الواحد

ــين ــــ ــابر ، نحن نطالب الملك حسـ ــ ــ ــعبنا الصـ ــ ــ ــمع من شـ ــــ ومن  ، على مسـ
طل ش األردني ال ـــه إ ، الج ــــ ادر بنفســـ حدد موقفه أن ي ة ل لى دار اإلذاعة األردن

ة التي تعرضها المنظمة..   من هذه الخطة النضال
علن قبوله لها ؛ فان قبل ــين أن  فســـــــتكون  ، نحن نتطلع إلى الملك حســـــ

ــادتهــا ، المنظمــة ــهــا ، ق ــ ــ ــ ــ ـــ شـ ــل طــاقــاتهــا وقــدراتهــا ، وأجهزتهــا وأموالهــا ، ج  ، و
طل ــعب ال ـــتكون في األردن غدًا مع الشـــ افح معا من مع ال ، ســ ــــل ن اسـ ش ال ج

  اجل تحرر الوطن السليب.
الذات.   نحن ننتظر الجواب من عمان ومن الملك حسين 

ا وال حوارا.   ال نقول هذا تحد
اما بواجب النضال اما بواجب الجهاد. ، ولكننا نقوله ق   وق

ـــين ، نحن ننتظر الجواب من عمان  ، نحن ننتظر الجواب من الملك حسـ
ــــنا فان قبل فنحن على ـــــنا ؛  ، وفي وطننا ، موعد على اللقاء في أرضــ شـ ومع ج
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ادة المنظمة ة.ق لنا في المعر ون  ـــن ـــها ، ســ شــ ــعبها، قواعدها، أجهزتها ، ج  ، شـــ
ة    لنا في أرض المعر

قابلها  ة وأنا اطمع أن  وجهت هذه الرسالة إلى الملك حسين بنفس صاف
ة .. ولكنه حســب أني اســتعطفه وا ه بنفس صــاف أنما قرة من جان ســتنجده .. و

  وجئت اليوم أطلب نجدته .. ، السموع هي دار التي تهدمت
ام ضـــعة أ ة في  ، ونام الملك حســـين على رســـالتي  اإلذاعة األردن وٕاذا 

ة وجهها جاللة الملك المفد ـــام ــــ ة ســ ــــالة ملك ــ ــ ع نص رسـ إلى عززنا ( عمان تذ
ــــفي التل) ــ س وصــ ـــــالة ج ، دولة الرئ عد ذلك رســـ ع  س الوزراء ثم يذ ة من رئ واب

ة).( مروعة إلى   أعتاب موالنا صاحب الجاللة وارث الثورة العر
م  م العظ ارات التفخ استمعت إلى الرسالتين دون أن تتقزز نفسي من ع

س وزرائه ادلها الملك ورئ ل وأنا اســتمع  ، التي ت فقد تبلد إحســاســي منذ زمن طو
ه ما تكون  ــ اغات وهي أشــ ــ ه ا( إلى هذه الصــ مة الجن ق لمجوهرات)) العصــــرة 

ه اع على أرصفة الشوارع ! ، وأنصاف الجن   مما ي
لة  ، وقد استمع الشعب إلى هاتين الرسالتين ودماء الشهداء ما تزال طو

ل ما فيهما هجوم على منظمة التحرر التي ، على ترابنا الطهور تسعى إلى ( و
س المنظمة  والتفر بين أبناء الوطن ، تخرب هذا البلد ــــالة رئ ــــ الواحد) وأن رســ

تهدف إلى (تعطيل جهودنا المتواصـــلة التي تهدف إلى التعبئة والحشـــد على خ 
س وزرائه  ا العرب). وطلب الملك حســين في رســالته من رئ الدفاع األول عن دن

ـــى والتخرب ( أنه ـــ ـــراف إلى الفوضـــ ــ ــ ــــه االنصــ ــول له نفســـــ ــ إذا ظهر بيننا من تســـــ
عاقب دون هوادة..) قوله فل س الوزراء على ذلك  ــمع من ( وأجاب رئ ــ ــــ ســــ أن ما 

رة إنما هي أصوات عميلة مأجورة   !!)أصوات من
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ــــته ولعة من نار ــ ــ ــــ غاز البترول مســ ه  ــ ــ ــــ ــ ــ ان هذا الوعيد والتهديد أشــ  ، و

حت المظاهرات  ــ ــ ارا ؛ وأصــ ـــــتن ا واسـ ــ ــ ــعب وازدادت غضــ ـــ ـــاعر الشـ فتأججت مشـــ
ـــــها الجم ـــــ ة تمارســــ ـــيرات من األعمال اليوم ــــ ــــ س لها من  ، اهير الحانقةوالمســـ ول

  مطلب أال السالح .. السالح..
الذات ــموع  ـــ ــ ــــ ــــالح ذروته ؛ فقد  ، وفي قرة الســـ ــ ــــ بلغ اإللحاح على الســــ

أو إليها األهالي الذين  ام ل الخ ارات محملة  ــ ــ ــــ ة ســ ــــلطات األردن ــــ ــلت الســ ـــ ــ ــ أرسـ
ومة واحدة ، دمرت منازلهم ــاحة القرة  ــ ـــــ ــــ ام في ســ ان أن جمعت هذه الخ  ، و

ح رمادا تذروه الراح .. وتقد ــ ــ ــــ ــ ـــبوا عليها الجاز وأحرقوها لتصــ ــ ـــــ اب وصــ ـــــ ــ ــ م الشـــ
ام .. نرد السالح .. حون : نحن ال نرد الخ ص اب    والش

ة قول المثل العامي ، ومرة ثان ما  ك  ـــفى من عين الد ــ ــ ـــــ نفس أصــ  ، و
ة ( ــالة ثان ــ ــــ ــ ــ ــــــين رســ ــــ ــ ه1966-11-22عثت إلى الملك حســ  ، ) لعل هللا أن يهد

  -وقلت:
ك هذه الرســالة ألعبر عن مشــاعر الشــعب المناضــل مرة   ة أوجه إل ثان

س الوزراء ــالتك لرئ ــت أرد أن أتحدث عن رســـ ــ ــل ؛ ولسـ اســـ ش ال وال إلى  ، والج
س هذا وقت الحوار والجدال .. ولكنه وقت الكفاح والقتال. ك، فل ه إل   جوا

صــدد العدوان اإلســرائيلي على قرة الســموع  إن مناقشــات مجلس األمن 
ــفي غليل األمة  شـ تدور في حلقة مفرغة .. وٕان صـــدور القرار بإدانة إســـرائيل ال 

ش أســو جراحنا  ، وال يثأر لشــهداء الشــعب والج عمر الخراب والدمار .. وال  وال 
ـــــاف إلى قرارات عديدة  ــ ــ ضـــ مة والحديثة .. ولن تكون اإلدانة أكثر من قرار  القد
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ة ـــدرتها المنظمة العالم ـــ ــــ ــ ــ الم ، أصـ انت  المف وتراكمت أوراقا على  ، ا على 
  أوراق.

ـات المتحـدة  ، ونحن ال نتوقع أكثر من هـذا ـه الوال فـان مجلس األمن ف
ة . مجلس األمن هذا  ة واألســــلحة األمير األموال األمير ـــرائيل  التي أقامت إسـ

ـــعبنا ووطننا حمي شـ شــــه ، ال  ه وج ـــع ه شـ ة ، حم ه األمة العر س  ، وتحم ول
  أو نطمع في غير هذا. ، جو غير هذالنا أن نر 

ات المتحدة ــاءت الوال أن  ، حتى من غير حاجة لمجلس األمن ، ولو شــ
ومها  ـــالح عاما واحدا . و ــرائيل المال والســ تقف إلى جانب الح لمنعت عن إســـ

ــرائيل جاثمة على جبهتها ــنر إســ ـــرائيل هي  ، ســ ـــلمة ؛ ولكن إسـ ـــتسـ ـــعة مسـ خاضـ
ة لالســـتعمار وع ا . وقد آن لنا أن نغســـل أيدينا من القاعدة األمام لى رأســـه أمير

ان وما يزال أصــل  ة فلســطين . فان الغرب هو الذ  ة في قضــ اســة الغر الســ
ـــبب البالء ــ ما ، الكارثة وســــ ـــم ح ــــ عده عبث أن نجعل من الخصــ  ، وٕانه لعبث ما 

  وأن نلتمس من العدو حقا وعدال.
ك أيها الملك  ـــت عل ــــ ــ ك عرضــ ــــالتي األولى إل ــــ ـــين خطة وفي رســـ ــ ــ ــ الحســ

ه وطننا  ـــعتها منظمة التحرر لنقابل بها األحداث الخطيرة التي تجا ة وضـ نضــــال
  في حاضره ومستقبله .

ـــرا حتى اآلن ـــ ــ ــ اشــــ ا م ان األمر بيننا يتناول  ، ولم أتل منك جوا ولو 
رامته عتز  عري فلسطيني  ك، فاني  ت عن االتصال  ة ألمس  ، أمورا شخص

ات أمام األبواب المقفلة. وال أسمح لنفسي أن اقف   على العت
ــير الخطير الذ  ـــــ المصــــ ـــعب ؛ يتعل  ــ ــ الوطن والشــــ ولكن األمر يتعل 

ـــبر الصــ ــم  ــ ان ال بد لي أن اعتصـ ة  ، ينتظرنا ؛ ف ــ ــ ــخصـ ــ ـــع الكرامة الشـ وان أضــ
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ا؛ فان فلسطين فوقك وفوقي ع الملوك والرؤساء ؛ وال حرج علي  ، جان وفوق جم
ـــــطين أن أظل وا ع ح ؛ من أجل فلسـ ـــــ ضـ قفا على األبواب اقرع وأطالب ؛ فال 

  وشعب مطالب. ، وراءه مطالب
ا قا أن  ، واألمر الذ أرد من الملك حســين أن يتأمله مل ه عم ر ف ف و

الفدائيين المناضـــلين من أبناء فلســـطين ســـيواصـــلون ضـــرب إســـرائيل في المنطقة 
زدادون نضـــاال وعزما ؛ المحتلة ؛ الفدائيون ســـيزدادون عدة وعددا . الفدائيون ســـي

ش  ـــهداء الج ــ ـــــيثارون لشـ ــعب ؛ انهم سـ ـــ ش والشـ ــهداء الج ــ ــيثأرون لشــ ــ الفدائيون ســ
ـــيثارون ألهالي الخليل ـــعب ؛ انهم ســـ ة  ، والشـــ ــطين بل لالمة العر بل ألهل فلســــ

  أسرها.         
ــطين ؛ انهم  طال فلســــ ــلين من أ ــ ه عزم الفدائيين المناضــ هذا ما انتهى إل

ل شـــب ا إلى عجلون شـــماال  ، ر من أرض الوطنســـينطلقون من  ة جنو من العق
عد حين. أه  قين وستعلمون ن   ؛ هذا هو علم ال

ام المهلهلة منذ وقعت  ــه تحت الخ ــــ ــعبنا على فراشـ ــ ــــف شـــ ولقد مات نصـــ
ــطين طــال انتظــارهم ــ ــــ ــــ ــــلون من أبنــاء فلســ ــ ــ ـــ ــ ونفـذ  ، الكــارثــة ؛ فــالفــدائيون المنــاضـ

عد أمامهم أال أن يبدأوا ارهم ؛ ولم  ــط ـــ ة التحرر اصـــ وأن يجعلوا دماءهم  ، معر
  فداء السترداد الوطن السليب..

له ـــــين أن يدرك هذا  ــــ ــ ـــعب وح  ، على الملك حسـ ــــ ــــ وأن يدرك ح الشـ
ة ش في هذه المعر له واجب منظمة التحرر  ، الج وأن يدرك إلى جانب ذلك 
  إزاء هذا الهدف المقدس.

ة التي أذ ـــم اء البالغات الرســ ــــعب أن ـــمع الشـ عت من عمان عن ولقد ســ
ــد  ــــ ــــ ــ ــ ل قصـ ة الغادرة على لواء الخليل ؛ وٕانني امتنع اآلن  ـــرائيل ــــ ــ ــ الهجمة اإلســـ
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عرفها ـــعب  ــــ ة ونتائجها فان الشـ ر حقائ هذه المعر م عن ذ ـــــم عرفها  ، وتصـــ و
م الشارع.   رجل الشارع في صم

ـــــر الذ يواجهنا ــتقبل الذ ينتظرنا ، ولذلك فان الحاضــ ـــ فرض  ، والمســ
عا أن  ــعبناعلينا جم ــ ــ ـــــ عا في وطننا وشـــ ــتو  ، نتقي هللا جم ـــ ــــ ــــ وأن نرتفع إلى مسـ

ــين  ــ ــ ــ ل جوارحنا ؛ وها أنت أيها الملك حسـ ل عزائمنا و ـــها  ــ شــــ ة وأن نع المعر
اب والطالب من  ــ ـــعب تنطل من الشــ حات المتظاهرن ونداءات الشـ ـــمع صــــ تسـ

ع فئات الشعب على السواء. ، الرجال والنساء   ومن الفالحين والعمال ومن جم
ادتها  ق ك أن تتحرك المنظمة فورا  وحين عرضــت في رســالتي األولى إل

ة ـــها وأجهزتها إلى أرض الوطن إلى أرض المعر ــ ــ ــ ــــ شـ ما أردت من وراء  ، وج
ل  ش والشـــعب . هذا تصـــور خاطئ نرفضـــه  ذلك معاونة األردن ومســـاندة الج

اء ــق ، شــــمم وٕا س األردن بلدا شــ األردن  ، قانحن ال نقدم معاونة إلى األردن . ل
ه شعبنا .. وانه واجبنا المقدس بل حقنا األسمى للدفاع عن وطننا ه وطننا وف  ، ف

ــل اســ ش األردني ال تف مع الج تفا إلى  ــعبنا  وعلى  ، وأن نســــارع لنذود عن شــ
ش التحرر تائب ج تائبنا،  ال  ـــتق ـــ ــ ون في اسـ ه  ، الملك أن  فذلك ما يدعو إل

  شرف الكفاح والجهاد . 
ة على لقد  ـــلحة إلى المدن والقر األمام ـــ ــــ ع األســ ـــنا أن نقدم جم ــــ عرضـــــ

  طول خطو الهدنة..
ـــتعدون أن نقدم هذه  ــ ــ ـــين إننا مســ ـــ ــ ومنظمة التحرر تقول اليوم للملك حسـ

ك لتوزعها ـــلحة إل ــ ــــ ــعب ، األســ ــ ــــ ك على أبناء الشـــ ــعب لو  ، لتا يد ــ ــــ وأبناء الشـــ
السالح طالبون  حاتهم    نقدم السالح . ونحن حاضرون أن ، أصغيت إلى ص
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ع فنون   ـــعبي على جم رات للتدرب الشــ ــــئ المعســـــ لقد عرضـــــنا أن ننشـ
رات حتى  ، القتال فتتح بنفســـه هذه المعســـ ونحن نعرض على الملك حســـين أن 

ل الشــعب ح الشــعب  قادرا على حمل الســالح وأن يتصــد للعدو هجوما  ، صــ
  لساحات وفي الشوارع.في ا ، في المزارع والمصانع ، ودفاعا في المدن والقر 

ـــــطيني فورا إلى مراكزه التي  ــ ــ ش التحرر لفلســـ ــنا أن ننقل ج ــ ــــ ولقد عرضــــ
ــة الموحــدة ؛  ــادة العر ون تحــت إمرة الق ــة الموحــدة وأن  ــادة العر تحــددهــا الق
ــتعدون أن يتحرك عشـــرة آالف  ــين إننا مسـ ومنظمة التحرر تقول اليوم للملك حسـ

اطهم إلى وطنهم فلســطين .  جند . نعم عشــرة آالف جند ومعهم قادتهم وضــ
ا إلى جنب ـــجاع جن ــ ش األردني الشــ ونوا مع الج وٕان  ، إلى وطنهم األردن .. ل

ش التحرر قادر وحاضر للمزد.   شئت المزد فان ج
له من أبناء فلسطين لحما ودما ش التحرر الفلسطيني  وٕان شئت  ، وج

ل من أبناء األردن لحما وعظما ودما . ــــمان فأنه  ــــ ــــ ــطين اســ ـــــ ــــ ــ . فاألردن وفلسـ
ــورا ش التحرر في غزة وســـــ والعراق قد بلغت  ، مترادفان للوطن ؛ إن وحدات ج

ة من الكفاءة والقتال .. ذلك هو  عا من النظام والتدرب ودرجة عال ـــتو رف ــــ ــــ مسـ
ة الموحدة ادة العر ــيد علي عامر القائد العام للق ــ م في  ، تقرر الســ والتقرر عند

القتال والنضـــال ملفاتكم ؛ وإ  ذا أضـــفنا إلى ذلك شـــجاعة أهل فلســـطين وتمرســـهم 
ال ــؤال الخطير نفســــه أمام الملك حســــين  ، عبر العصــــور واألج طرح الســ حينئذ 

الحديد  -: ــرب  ــــ ــ ــ ضــــ ش التحرر في العراق ولواء الخليل  تائب ج ماذا تفعل 
ــا والمــدن والق ــور ــ ـــــ ــــ ش التحرر في سـ تــائــب ج ــالنــار ؟ مــاذا تفعــل  قــذف  ر و

ش التحرر في غزة  ــــوفة عزالء ؟ ماذا تفعل وحدات ج ـــ ــ ــ شـــ ة في وطننا م األمام
الجواب.   وٕاسرائيل تتوعد شعبنا في األردن ؟ أن الملك حسين وحده مطالب 
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ش التحرر ــمع من الشــــعب ، وج مؤلف  ، أقولها للملك حســــين على مســ
ة ة ونظام ة والدف ، من وحدات فدائ ــلحة الهجوم ــ ــ ــ ــــ مختلف األســ ما مجهز  ة  اع

طرح الســــؤال الخطير نفســــه مرة  ات ؛ و ا فيها األســــلحة المضــــادة للطائرات والد
ـــطين ـــطين على ارض فلســـــ ش فلســـــ ون ج ــــين: لماذا ال  ــ ة على الملك حســ  ، ثان

ــطين ــ ـــعب فلســ ـــل ، ومع شـــ اســـ ش األردني ال قاتل مع الج ــــل و إن الملك  ، يناضــ
الجواب.   حسين وحده مطالب 

الما ولكن ــت أعلنها  ــ ـــ ش التحرر يوم يدخل ولســــ ــما إن ج ــ ــ ــ ــ ي أعلنها قسـ
ون للتحرر وال شــــيء إال التحرر ــ ــب هدفنا ، وطنه في األردن ســ  ، فال المناصــ

عــد قبلتنــا ، وال الرواتــب مطمعنــا ــــــليــب قبلتنــا  ــ ــ ــ م غــايتنــا .. الوطن الســ  ، وال الح
ماننا. عد إ ماننا  عبتنا ؛ والتحرر هو إ عد  عبتنا    و

ــلح للقتالأما أنا فإنني ال أ  ــ ــــ ــتين من عمر  ، صـــــ ـــــ ــــ  ، وأنا أقترب من الســ
شــنا طاقة وعدة،  ولكني أصــلح لما أصــلح له ؛ ان أعمل مع قادة الشــعب نزد ج
صبر وعزم  قاتلون  مانا ؛ فان النصر معقود اللواء للذين  وصبرا وعزما وأمال وٕا

مان.   وٕا
ش  تائب ج ال  ـــتق ــ ــ ون في اســ ـــين أن  ــــ ة أطلب إلى الملك حســ مرة ثان

ـــينا ـــي الملك حســـ وهذا هو رجائي  ، لتحرر حين يدخل أرض الوطن ؛ فان رضـــ
ــين  ، ودعائي ون لقاؤنا األول مع الملك حســـ ــنا إذا ؛ وأرجو أن  ــ شـ ــيدخل ج فســـ

ـــى ــ ــــجد األقصــ لنتعاهد على التحرر في أولى القبلتين وثالث الحرمين  ، في المســـ
ــين بهذا ــتكون الكلمة  وفي موطن اإلســـراء والمعراج ؛ فان لم يرض الملك حسـ فسـ

اسل . ، للشعب المناضل ش األردني ال   والج
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ة إلى الملك حسـين ولكن .. ولكن لم تجد  ، انت تلك هي رسـالتي الثان
فآثر اإلصــرار على موقفه ؛ وازداد الشــعب إصــرارا  ، توســالتي إلى الملك حســين

ــــرارات الثورة في البالد ــ ــــ ــ ــه ؛ وتطــايرت شــ  فــأخــذ األهــالي يهــاجمون  ، على مطــال
ـــرت المدارس ؛  ــ ــلحة ؛ وأضـــ ــ ــ ــتيالء على ما فيها من األســ ــ ــرطة لالســــ ــــ مراكز الشــ
ش في ثكناته  ــم الج ــــ ــــ ــ ـــــوات االنفجارات في الليل والنهار ؛ واعتصــ ــــ ــــ وتداوت أصـ
ه األول واألخير  ــعب ؛ فان واج ــ ـــ طش في الشــ اع إلى األوامر لل ــ ــ يرفض االنصـــــ

اآلمنين األبراء ، التصد إلسرائيل يل    الشعب الشرفاء.. من أبناء ، ال التن
ــــطراب الحال في داخل األردن ــطرب اثنان خارج األردن  ، ومع اضـ ــ اضـ

ات المتحدة ون أن ، .. إسرائيل والوال ة ( فقد بدأ اإلسرائيليون يدر الغارة اإلسرائيل
ا فادحا اســ صــداقته الشــديدة للغرب ، انت خطأ ســ  ، فان الملك حســين معروف 

ة م ضــــرة قاســــ ـــها وٕان إخراجه من الح  ، )لكل العرب المحافظين وإلســــرائيل نفسـ
  وهذا ما نشرته االسوشيتدبرس لمراسلها في تل أبيب ..

ي ات المتحدة فإنها أصدرت أوامرها إلى األسطول األمر ان   أما الوال
ــتعداد للتدخل ــ ــ ــــ ة الملك وعرش الملك .. وأن على  ، ون على قدم االســــ لحما

ي أن تتخذ م ــطول األمر ــــ ـــــ وحدات األســ ــ ض المتوسـ حر األب ــرقي ال ــ ــ راكزها شــ
ــين ــــ ورك  )  إلنزال الجنود في األردن عند طلب الملك حســـ ــرته النيو ــ ــ وهذا ما نشـــ

مز (   ).1966-11-28تا
و  ــ ــ ــــاته الهزلة للشــ ار مجلس األمن في مناقشــ ع أخ ـــعب يتا ــ ان الشـ و
ي الدول األرع وهم ينددون  ــتمع إلى خطب مندو ــ ــــ ــ ــ ســ التي تقدم بها األردن ؛ و

ـــموعال ــ ة على قرة الســــ ـــرائيل ــ ــ طالب بإنزال  ، غارة اإلســ والى مندوب األردن وهم 
ة بإســـرائيل .. دون أن ينحرف مجلس األمن عن  ة واالقتصـــاد اســـ ات الســـ العقو
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ة ( إطار القرار التقليد ــفاق ــ ــ ــ ـــصوص اتـــــ ــ ــ بإدانة إسرائيل على غارتها المخالفة لنــــــ
التزام وقف إط ، الهدنة ع الفرقاء  ة جم   ..) الق النارومطال

  
ش األردني من ثكناته  ــتدراج الج ــ ــ ــين في اســـ ــــ ـــلت جهود الملك حســـ ــ وفشــــ

ش الســـعود إلى األردن ت مفارز من الج فالمملكة  ، ليتصـــد للشـــعب ؛ فتحر
ــمي يترنح في عمان  ة العرش الهاشــ ع أن تحتمل رؤ ـــتط ة ال تسـ ــعود ة الســ العر

ـــعو  ــــ ار الحروب الطاحنة بين الســـ ـــــت وجيلي أخ ــــ ــميين.. ولقد عشـ ــ ــــ  ، ديين والهاشــ
ــميين عن ملكهم في الحجاز .. غير أن الظروف قد  ـــــ ــ يف انتهت بجالء الهاشـ و

القوات ، تبدلت ة .. وذلك ما حدا  وصارت الراض تر في عمان قلعتها األمام
ة أن تتحرك إلى األردن ــعود ــ ـــور  ، الســـــ ــــ ــعب يتحرك حول القصــ ــــ ان الشـــ حينما 

ة في عمان.   الملك
ة وفي هذه المرة رأ ال ـــعود ــ ــين قد إذن للقوات السـ ــ ـــعب أن الملك حســ ــ شـ

ة ن قد دعاها هو بنفســـه ، ان تتجاوز الحدود وتدخل األراضـــي األردن  ، إن لم 
ــالــدخول ــاملــه دون أن يؤذن لهــا  ــة عــامــا  قيــت هي والقوات العراق  ، عــد أن 

  لتكون في مواجهة إسرائيل.
ة مواقعها في الخطو الخلف ة من البالد شـــرقي واتخذت القوات الســـعود
ـــــوأ ــــ ـــــيت أن تتطور األمور إلى ما هو أســـ ــ ــ ك القوات  ، نهر األردن وخشـــ ـــت ــــ ــــ وتشـ

ة مع الشـعب تبي إلى ، السـعود صـر تتفرج .. فغادرت م وٕاسـرائيل على مرمى ال
ة .. اإلسـالم .. اإلسـالم، منظمة التحرر ، والقرآن والقرآن، أناشـد القوات السـعود

  في رسالة قلت فيها : 
م والصالة والسالم على سيد المرسلين ... سم هللا(     الرحمن الرح
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ــجعان  ــ ــ ــ ـــا الشـ ــ ــ ش العري  ، (أيها الضــ ــــل من الج ــــ إليها الجنود البواسـ
..   السعود
ة واإلســــالم(  ة العرو م تح مان ، أحي ــالم االخوة واإل م ســ  ، وأســــلم عل

م البرار والقفار ، وها أني أحدثكم اليوم ـــنلي عن ــ اكم اقرب  ولكنا نحن ، تفصــ وٕا
ــــام لها ، فإنما المؤمنون اخوة ، من حبل الورد ــ ــ ــــ مان وثقى ال انفصـــ  ، وعروة اإل

مان انا على اإل ي، أماتنا هللا وأح ا ومماتي ، (قل إن صالتي ونس   ، ومح
  رب العالمين).

عد اخوة اإلسالم(  م ، واني  ا عن  ، فقد عرفتكم في الحجاز ، لست غر
ة ؛  ، ممه الوحي العظ طولة العر ة وال ــــالم ــــ ـــمائل اإلســ ــــ ــ وفي نجد موئل الشـ

ــبون إليها ائلكم التي تنتســ م ؛ عرفت ق م وجنود اط وهم  ، عرفت الكثير من ضــــ
ـة، المرحوم عبـد العزز  طـل الجزرة العر ـة  طـال تحـت را الـذين قـاتلوا قتـال األ

  وطيب ثراه. ، نور هللا مرقده ، آل سعود
ا(  ــت غر ــ ــ م اجل إنى لســ ة ، عن ــعود ــ ة الســــ ــنين  ، وقد مثلت العر ـــ ــ سـ

ة ، طواال في األمم المتحدة ا العر وفي  ، فأعرت عن آمالكم الكبر في القضــا
ة العرب األولى ة فلســطين ، مقدمتها قضــ ة اإلســالم والمســلين ، قضــ  ، بل قضــ

ـــجد  ــــ ـــجد الحرام إلى المسـ ــــ عبده ليال من المسـ ــــر  حان الذ أســــ ــ ــ وهو القائل (ســــ
ــ ــ ــــ ـــــ نــا حولــهاألقصـ ــار ــأون للــدخول إلى ) ى الــذ  م تته ــاء أن ؛ وقــد تواترت األن

ل واحد منهم، األردن من تبوك ؛ وٕان شــــعب األردن ــان  من  ، وٕاني أحدثكم بلســ
ــوار القدس غرا ــرقا إلى أســ م ، الصــــحراء شــ عا أن تدخلوا بلد ــعدهم جم أن  ، ســ

مـــات ـــر، فـــ ، تـــدخلوا المـــدن والقر والمخ ــــ ــ ــ انتم على الرحـــب والبواد والحواضـــ
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ـــعـــة ــــ ـــــ مـــان ، وأينمـــا نزلتم، حيثمـــا حللتم ، والســ وٕاخوان في  ، إخوان في هللا واإل
  وتنزلون سهًال.. ، تأتون أهال ، الجهاد

م تخرجون من تبوك  قــدرهـا  ، (وٕانــه لمن بوادر الخير أن وانتم عــارفون 
ـــلها في اإلســــــالم ــ ــــه ، وفضـ م بنفســ ـــولنا العظ ــن ، فغزوة تبوك قادها رســـ ــ ة في الســ

ه نبينا الكرم انت تبوك آخر ما وصــل إل صــوب فلســطين  ، التاســعة للهجرة ؛ و
م رســالة الجهاد  م في قلو م في طرقكم إلى فلســطين ســتحملون مع قيني أن ؛ و

  التي قاتل من أجلها رسول هللا .. ، في سبيل هللا
م(  مات التي لد ـــت أعرف التعل رة  ، ولســــ ــ ــ ات العســـ وال ما هي الواج

مالت ل إل م وافدون من بالد دينها اإلســـالم ، ي ســـتو ودســـتورها القران  ، أعلم أن
مات ل تعل ـــالم فوق  ل توجيهات . فما هو واجب  ، ؛ واإلســـ علو على  والقران 

ما يجر من األحداث على  ة فلســـطين ؛ وما هو أمر القران ف ــ اإلســـالم من قضـ
  أرض فلسطين ؟.

ــجعان(  ــ ــ ــ ا الشــ ــ ــ ــــ ش العري أيها ال ، أيها الضــ ــــل من الج ــ ــ جنود البواســ
ــعود ــــ ـــين ، لســــ ـــــ ــــعب والملك حســ ــ س خالفا  ، إن الخالف القائم اآلن بين الشــــ ل
ا اســــ ا ، ســــ ا ، وال عقائد ا ، وال اجتماع وٕان الشــــعار الوحيد الذ  ، وال اقتصــــاد

ة اته القوم هو شــعار التحرر ال شــيء  ، طرحه الشــعب في هذه المرحلة من ح
  غير التحرر.

ـــرائيلي األخير على لواء الخليــلوم(  ــــ ــــ ــ هــب  ، نــذ أن وقع العــدوان اإلسـ
الســـالح طالبون  ثأرا  ، دفاعا عن الوطن ، الشـــعب األردني وعلى رأســـه زعماؤه 

ع أنحاء البالد ـــعب ؛ وانطلقت المظاهرات في جم ــ ش والشــ ـــهداء الج تدعو  ، لشــــ
ش التحرر الفلسطيني. عتها ج ة وفي طل   إلى دخول الجيوش العر
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ــين على هذه المطالب العادلة(  دال من أن يجيب الملك حســـــ ــــل  ، و ســـ
ـــعب ــ وامتألت  ، فقتلوا العشـــــــرات من أبناء الوطن ، زانيته من المرتوقة على الشــ

الجرحى ات  ـــــف ــــتشــ ــ ـــجون بزعماء البالد وأحرارها، حتى لقد  ، المسـ ــ ـــت الســ ـــ وغصـ
حت غارات الملك حســين على الشــعب ة ، أصــ تقتيال  ، أشــد من الغارة اإلســرائيل

له ــعب  عا ؛ والشــ ه ، وترو قلب بين يد ــفحات القران الكرم من أبناء  ، وهو  صــ
صد عن سبيل هللا   والجهاد في سبيل هللا. ، الشعب يرد من الملك حسين أن ال 

دال  ، اجل بدال من أن يتجه الملك حسين صوب إسرائيل لينتقم منها( و
ش ـــعب والج ــ ـــهداء الشــ ــ دال ، من أن يثأر لشــ ـــتمع إلى القران الكرم  و ســــ من أن 

قول  ل هذا اتجه ) ا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال(وهو  ؛ بدال من 
ـــعب ـــوب الشـ ــين صـ يل والتقتيل ، الملك حســ ع والتدمير ؛ وقد وجد  ، التن والترو

ـــعب األعزل ــ ــ ــالح في وجه الشـ ــ ة المرتزقة الذين حملوا الســــ فقتلوا  ، نفرا من الزان
ــاء وا ــ ــــ ـــــ مين والالجئين ، ألطفــالالنســـ عــد  ، وهم خــارجون من بيوت هللا ، والمق

قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  ـــالة الجمعة فح عليهم قول هللا تعالى (ومن  صــ
ه ، خالدا فيها مًا). ، ولعنه ، وغضب هللا عل ا عظ   وأعد له عذا
ه واجب الجهاد ؛ إني ال ابتد( م إل م الذ يدعو عه واآلن ما هو واج

ه القران ا غير ما أوج س لمخلوق على هذه األرض أن يبتدع لكم واج  ، لكم ول
قول ـــا ، والقران  ـــاليوم اآلخر) فـــاحـــذروا أن  ، (قـــاتلوا الـــذين ال يؤمنون  وال 

م في األردن م إلى صدور إخوان ا واليوم  ، توجهوا سالح فهؤالء قوم مؤمنون 
ــالح ، اآلخر ــ ــــ ـــــالم ، إنهم مجاهدون من غير ســ ــ ة واإلســـ م عن وطن العرو  ، مع

ــار مع المهاجرن في المدينة المنورة ـــيرة األنصـــ انت هذه ســ على ســـــاكنها  ، فقد 
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رومهم وأعنابهم . منازلهم  أفضل الصالة والسالم ؛ األنصار قاسموا المهاجرن 
  وطعامهم وسالحهم. ، ونخيلهم

ــة( ــجعــان في الخطو األمــام ــ ــ ــــ ــ طوا أيهــا الشــ مــة ال في في المقــد ، ورا
ــالمقــدمــة وأمــامهــا الخطر الكبير، تجــدونــه على مرمى  ، المؤخرة فــانتم جــديرون 

م صار ام إسرائيل. ، أ   متجسدا في ق
طوا في بيت المقدس( ووطن  ، وفيها أولى القبلتين وثالث الحرمين ، را

  اإلسراء والمعراج.
ه الس( ح عل طوا في المدن والقر التي شهدت دعوة السيد المس   الم.را
ــالم( ه الســــ م عل طوا في الخليل في مدينة خليل هللا إبراه ولتكن لكم  ، را

ــموع ــــ ــــ ــ اتها من الخراب والدمار ، نظرة على الســ فوح من أرجائها  ، لتروا ما بجن
ة ة على أرضنا الطهور. ، عطر الدماء الز   ما تزال ند

ــــد وعلى( ـــابلس وجنين وطولكرم وار طوا في رام هللا والبيرة ونـ طول  را
طل مان الشــــعب ال ــهدوا إ ـــامد في وطنه أمام العدو  ، خطو الهدنة لتشــ وهو صـ

انت الكارثة. ، الغادر   منذ أن 
مات العائدين( ام  ، ثم انتقلوا إلى مخ ـــعب في خ ــ ــ ــ ــــ براء هذا الشـ لتروا 

رامة ، مهلهلة اء ، تحتها عزة و ة وا   وصبر على المحنة والبالء.، ووطن
ـــجع( ــــةإن دخولكم أيها الشــــ هو لمالقاة العدو ؛  ، ان إلى األرض المقدســـ

ل واحد من هذا الشعب  م ؛ و س عدو م لواحد هو إسرائيل ؛ الشعب ل وٕان عدو
م ، هو أخ لكم مان ــــــطت الّي  ، مؤمن إ ــــ ــ ســ يردد قول هللا في قرانه الكرم (لئن 
ك ألقتلك ، يدك لتقتلني اس يد إل   . )إني أخاف هللا رب العالمين ، ما أنا ب
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ـــين( ــ ــ ـــــ ـــنــا على الملــك حســ ــ ــ ـــــ ش التحرر  ، ولقــد عرضــ أن يــدخــل من ج
اطهم وسالحهم ، الفلسطيني عشرة آالف جند لكن حسين  ، معهم قادتهم وض
ار عنيد). ، أبى واستكبر، وطغى وتجبر ل ج ه قول هللا (وخاب    وصدق ف

  
ـــــين(  ــي الحسـ بير ، ولو رضــــ ـــــرف  م ، لكان لنا شـ ومع  ، أن نقاتل مع

اســلإخواننا في ا ش األردني ال تف ، لج ة المقدســة؛  ، تفا إلى  في هذه المعر
صد عن سبيل هللا منع الجهاد في سبيل هللا ، ولكن الحسين قد اختار أن   ، وأن 

ـــنا ووطنه ــــ شـــ حول بين ج ــعب ، وأن  ــ ــ ــــــالح عن الشــــ منع الســــ ان على  ، وأن  و
ه الصــــالة والســــالم أن يذ ــول عل ه إلى الرســ ي نســــ ر قول هللا الحســــين حتى يز

ــين  ـــوله (وٕاذا غدوت من أهلك تبو المؤمنين مقاعد القتال)؛ ولكن الحســــ ــ إلى رسـ
م القران . عرف القران وال ح   ال 

 ). ش العري السعود   أيها الشجعان من الج
م(  ار المقدمة وطن م ، الد م  ، فاتقوا هللا في وطن وشــعب األردن إخوان

م س أمام ، فاتقوا هللا في إخوان ــرائيلول ــ ــ ـــ وال تقاتلوا  ، فقاتلوها وحدها ، م إال إســ
ــــواها ؛ واحذروا أن تقتلوا أخا من أخواتكم ــــ ــــ هال ؛  ، طفال أو رجال ، ســ امرأة أو 

ــــاءنا ــ ــرائيل منذ قامت تقتل رجالنا ونســ ــــ في أن إســ قتل  ، و ــين  ــ ــ في أن الحســ و
ابنا وا الشعب وشأنه ، ش ة الت ، وطالبنا وشيوخنا ؛ اتر  ، حرريهيئ نفسه لمعر

عيد ــوا من قرب أو  ـــ ــ ــ ــــ اكم أن تتعرضـ ـــطين ، وٕا ــ ــ ـــــ طال فلســ  ، إلى الفدائيين من أ
ــــنا المحتلة ــينطلقون إلى أرضــــ ـــــ ـــــهادة في  ، الفدائيين الذين سـ ــ وقد عزموا على الشـ

  سبيل هللا.
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ــالم  ــــ ــــ ــ م اإلســ م القران وح ــواه؛ ذلـــك هو ح ــ ــــ ــ ــ   قـــاتلوا العـــدو وال تقـــاتلوا ســ

م . إنك أنت الوهاب ، هب لنا من لدنك رمحةو ، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا( ــدق هللا العظ ) صـــ

تــب على رايتــه ــعود الــذ  ــ ــــ ــ ــ ش الســ ال الــه إال هللا ( ــان ذلــك حــديثي إلى الج
  محمد رسول هللا).

ــعب والملك في  ــ ــ ــــ ة بين الشـــ ه المعر انت تدور ف ان  وفي الوقت الذ 
ـــملت ا ، األردن ــــ ــموع إلى خارج الحدود حتى شــــ ــــ ة الســـــ ة امتدت معر لدول العر

عات الغارات  ع ت ــين قد ألقى جم اب ذلك أن الملك حســ ان من أســــ جمعاء .. و
ة الموحدة ادة العر ة على عات الق ـــرائيل ــــ ة  ، اإلســ مرة، وعلى عات الدول العر

انت قد بدأت هذه الحملة في مؤتمر صــحفي عقده الســيد وصــفي  .. و مرة أخر
س وزراء األردن ( ل 1966-11-21التل رئ ة من  ومة األردن ) فأبرأ ذمة الح

ة المتحدة ل اللوم على الجمهورة العر ة  ( ألن ، شــــيء .. وألقى اللوم  مســــئول
) . وعلى  ة جنوب األردن تقع على ســـالح الطيران المصـــر التدخل الجو لحما

ــة الموحــدة ــادة العر ــة التحرك لنجــدة ( ألنهــا ، الق لم تطلــب إلى الجيوش العر
ــورة ألن ، ) ناألرد ة السـ ان  ( وعلى الجمهورة العر ســـالح الطيران الســـور 

ة ة الحيو ــــرائيل ــــ ـــــف األهداف اإلســـ ــــ قصــ ـــعه أن  ــ ــ ــغ على  ، بوســــ ــ ــــ خفف الضـــ و
ـــقير  ــ ــــ ــيناء بتحرك  ( األردن..) وعلى أحمد الشــ ــــ ة في ســـــ فتح جبهة ثان ألنه لم 

ش التحرر الفلسطيني المرا في قطاع غزة..)   .ج
س ع ر (وزرت الرئ ة ال منش ) 1966-11-23بد الناصر في منزله 

ـــموع ـــرائيلي على قرة الســ ه  ، ودار الحديث بيننا حول العدوان اإلســ وما تطور إل
ة.. ة ودول   من مضاعفات عر
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قال : إن الموقف في األردن خطير .. عندنا معلومات أكيدة أن القوات 
ـــة تتـــأهــب للنزول في األردن ـــام أحـــداث  1958ام مـــا جر في عـــ ، األمر أ

  لبنان .. وان من المصلحة إن نعمل على التهدئة في الظروف الحاضرة..
ـــدت الملك  ــ ــ ــــ قلت : وهذه مخاوفنا في المنظمة .. ومن أجل ذلك فقد ناشـ

ــعب ــ ــتجيب لمطالب الشـ ــ سـ ــين ان  ـــتفزاز ..  ، حســـ عيدة عن العنف واالســ بلهجة 
لمة في الموضوع.. قول  س أن  ادة الرئ قي على س   و

ه برسالة عن طر سفيرنا في عمان؟؟ عث إل   قال : هل ترد مني أن ا
  قلت : هنالك ما هو أجد من ذلك ..  
  قال : وماذا تقترح ؟  
ة انعقاد دورته    ـــــ ـــتخطب غدا في مجلس األمة لمناســـ ــ ادتك ســـ ـــــ قلت : ســـ

عة ة حســنة للتحدث في الموضــوع ، الرا ة ، وهذه مناســ ، حتى تســمع األمة العر
سمع ا   لملك حسين ..و
ــــر   ــــ س عبد الناصـــــ المي..   ، وخرجت من بيت الرئ عل على  دون أن 

ة.. عطي لنفسه فرصة للرو قبل وال يرفض حتى    فهذه عادته .. ال 
ـــرفة  ، وذهبت في اليوم الثاني إلى قاعة مجلس األمة   ــ ــ ـــ ـــت في شـ ــــ وجلســــ

س .. فتحـدث وأطـال ــــتمع إلى خطـاب الرئ ــــ ــــ وتنـاول مختلف  ، ـار الزوار  اســ
ة الســـموع ه تعرض لمعر ة خطا ة.. وفي نها ة والدول ــئون المصـــرة والعر  ، الشـ

النص  ه عنها ؛ فقد حرص أن يلتزم  صره على أوراقه أمامه ال يرفع عين فتشدد 
ذلك بنبرة هادئة ؛ وخلص إلى القول إنه، الذ أمامه ة لجبهة  ( وان يلتزم  النس

ان القر األ ح س نهم من الدفاع األردن ال بد من تسل م القدر الذ  ة ولو  مام
ة .. إن  رة النظام ـــــ ــل النجدات العســ ام بدور المعوق حتى تصـــــ عن النفس والق
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جبهة األردن أمام عدو غادر  ـــــعة  ــ ــ حمي جبهة واســـ ع أن  ــتط ــ ــ ــــ ســ ش ال  أ ج
ة ...  ح أهل القر األمام عتمد على تســـــل العدو اإلســـــرائيلي بدون نظام للدفاع 

  .ا في العدوان اإلسرائيلي الغادر على السموع ..)هذا هو رأين
ــرهم الّي وأنا    ــ صـــ ــــعدون  صـــ ال وهم  ـــــاء مجلس األمة طو ــــف أعضــ وصـــ

ــرفة الزوار ــــ ــ ــ قول : هذا تأييد لمنظمة التحرر ..  ، جالس في شـ ــان حالهم  ــ ــــ ــ ولسـ
سمع ..   وعلى الملك حسين أن 

س العر ، وخرجنا من قاعة المجلس   حمدون للرئ ــــفراء العرب  ي أنه والســـ
ة .. وقلت للسفير األردني  اتزان وموضوع ة السموع  ه وتناول قض ض أعصا
ين عمان اآلن .. ابرق إلى  ـــــلكي مفتوح بينك و ــ ــ ــــ د وجهة نظرهم : الالسـ وهو يؤ

ادر إلى تهدئة الموقف.   الملك حسين أن ي
  قال : وماذا تقترح ؟  
علن أن   ة ول ــــل الملك بزارة القر األمام ــ مد األهالي قلت : فليتفضـ ـــــ ه ســ

عمل على تحصين قراهم ..   السالح و
غلي    ــه .. واألردن  ت ــل إلى م عــا  ــــرفنــا جم ــــ ــ ـــ وعلى هــذا الحــديــث انصـ
س عبد  ، المرجل حة الرئ ــ ــ ـــين إلى نصــــ ــ ـــتمع الملك حســـ ــــ سـ ــــاءل هل  وهو يتســــ
  الناصر..
ة أن عليها أن تحدد موقفها   ــم العر ــت العواصــ ولو على صــــعيد  ، وأحســ

عد  لمته .. وصـادف في تلك الفترة أن الكالم ...  س عبد الناصـر  ان الرئ أن 
ة للمملكة  ــــم ــــــماعيل األزهر .. في زاره رســــ ــيد إســ ــ ـــــوداني الســــ س الســـ ان الرئ

ة ( ــعود ـــــ ــــ ة الســ ــاء التي أقامها الملك 2966-11-26العر ــــ ـــــ ) ؛ وفي حفلة العشــ
ة الســـموع  شـــير إلى معر ة ألن  فه وجد الفرصـــة مناســـ ــ صـــل على شـــرف ضـ ف
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ـــرحا أكثر من الالزم ( لهقو  ــ ــ ــــ نت صــ س إذا  ا فخامة الرئ إذا قلت  ، اعذروني 
ان من نتائجها أن العدو  ــــــها اليوم  شــ هذه الطرقة التي نع ــــلوب و إننا بهذا األســــ
ـــا واخوة من  ـــة أن يتعـــد على قطر من أقطـــارن ـــه الحر ــانـــت ل ـ ــا  المترص بنـ

ــقائنا شـــاء ، أشـ فعل ما  نســـحب، وال يجد منا نحن  ، و قول له قف و العرب من 
انك ــوت  ، م صــ ة  ــعود حرك ســــاكنا..) ســــمعت هذه الكلمة من اإلذاعة الســ أو 

ــل ــ صــ حة ، الملك ف ـــل هذه الصــــــ ة ، وهو يرســـ ء ، حمل غيره المســــــئول وهو بر
ض في الراض!! وا وهو را قول للعرب تحر ل دور جاللته أن    الذمة ؛ و

ذلك   ــموع ، و ــ ــ ة السـ ــــة ل ، فان معر ــ لمته انت فرصـ عث  قول حزب ال
ا  ــ ــ اســ انا ســــــ ــــدرت ب عث وأصــ ة لحزب ال ادة القوم حدد موقفه .. فاجتمعت الق و

م القـــائم في األردن29-11-2966( ـــه الح الحـــل العملي ( وأن ، ) هـــاجمـــت ف
ة شاملة .. وأنه يجب  ام حرب شعب ة بهدف ق الموضوعي هو لقاء القو التقدم

ة في القطر العر  يل جبهة تقدم ـــــ ة تشـ ـــعب ي األردني ... وأن حرب التحرر الشـــ
العرش الهاشـــمي وتدك إســـرائيل من جذورها .. وأن  ح  ع أن تط هي التي تســـتط
ــــتمرار في الثورة إلى أن يزول العرش الخائن من الوجود ... اليوم  الحل هو االســ

  .تحرر األردن وغدا تحرر فلسطين..)
ــامي الدرو   تور ســ ــور الد ـــام  ، يوزارني الســــفير الســ اء الشـ وهو من أد

عث ، المعروفين ة لحزب ال ادة القوم ان الق اراته ، فقدم الّي ب ع وهو  ، مزهوا 
  -قول:

م ضد الملك حسين .. م في موقف ان عري صدر بتأييد   هذا أقو ب
قول ــــر العامي  ـــقايين)  ( قلت : المثل المصــ ع المي في حارة الســـ ا ا 

الفصـــحى قابله  ائع  ( و عوزها الكالم؛ ا  التمر في هجر ..) إذ أن المنظمة ال 
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عث على المنظمة .. نرد  ة .. نحن نرد أن ينفتح ال ق ـــاندة حق ــــ ــــ نحن نرد مســــ
عث.. ا مع ال   تعاونا إيجاب

ــموع ــ ة الســ ــــون معر ــتها في غضــ ــــات التي عشــــ ســ انت هي المال  ، تلك 
ــفحة ــ عد صــ ـــفحة  رها صـــ ـــتذ ــ أختار منها  ألر ما ، وأنا اقلب أوراقي ، رحت أسـ

راتي .. ألضعها في محراب التارخ.   لمذ
ـــموع ــ ة الســ ة عن معر ــــرحات عر ــــلح أن  ، ورأيت بين أوراقي تصـــ ــ تصـ

م العري الرســـمي المعاصـــر ما يرســـل من الكالم .. وهذه  ، تكون نموذجا للح ف
  -هي القصاصات تتحدث:

ــرائيلي ع - انا عن االعتداء اإلســ ة أصــــدرت ب ة العراق لى األردن وزارة الخارج
ل المســـاعدات  م  ه االعتداء اإلســـرائيلي وأعلنت اســـتعداها لتقد رت ف اســـتن

نة لألردن لصد العدوان.   المم
اناتها تحت  - افة إم ـــع  ــــ ة أنها تضــــ ومة األردن ة أبلغت الح ت ومة الكو الح

ه.   تصرف األردن لصد أ اعتداء عل
ــــرائيلي على األردن .. وأ  - ــــ العدوان اإلسـ ــور ندد  ـــ ـــورة ناط ســــ ــ علن أن ســــ

  استعدت لكل احتماالت الموقف.
ـــــونة أن  - ــــ ــ ــ ــيد عبد الخال حسـ ــ ـــــ ــــ ة السـ أعلن األمين العام لجامعة الدول العر

عا.. ة تعتبر العدوان على األردن عدوانا عليها جم   الدول العر
ــــرائيلي على األردن ووقوف  - ــــ اره لالعتداء اإلســــ ـــتن ــــ ــــ مني اسـ س ال أعلن الرئ

ة إلى جان من عتد عليها.الجمهورة ال ة  ة دولة عر   ب أ
ة - ومة اللبنان س الح اره للغارة الغاشمة على األردن ووقوف  ، رئ أعلن استن

  لبنان بجانب األردن.
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ــــــرائيلي على  - ه االعتداء اإلســـ ر ف ـــتن ـــــ انا اسـ ــودان أذاع ب ــ ــ ة الســـ وزر خارج
ــذه ، األردن ــة لوقف هـــ ــ ــاذ الخطوات الكفيلـ ـــة إلى اتخـــ ــ ـــا الـــــدول العر ودعــ
..االعتدا   ءات وأكد وقوف بالده إلى جانب الشعب األردني بدون تحف
ـــموع    ــ ــ ــــ ــات التي وجدتها في ملف الســـ ــ ــــ ــــ ــاصــ ــ ــــ انت القصــــــ ولكن  ، تلك 

  حائرا متأمال.. ، قصاصة أخيرة وقفت أمامها
ــاصــــة : ة مقاال ( قالت تلك القصــ مز البرطان ــندا تا ــرت جردة الصــ نشــ

ول رئ في اشـــــ ه أن ل ر ف ـــلها في تل أبيب ذ ة ووزر لمراســ ـــرائيل س الوزارة اإلســ
ــموع ؛  الهجوم على الســـ ة  ــرائيل ـــدر بنفســـــه األمر إلى القوات اإلســـ دفاعها قد أصــ
ــــرائيل ؛ وأنه أراد أن يثبت انه  ــــ ــ ــ غطي موقفه المهتز في داخل إسـ وأنه فعل ذلك ل

م..)حارب  ، إنســان شــديد المراس قاء وزارته في الح قارنت بين هذه  من أجل 
بيراالقصاصة والقص دأ الفارق  قت .. و عمل  ، اصات التي س الحاكم اليهود 

م .. وأما الحاكم العري فانه يرســـل التصـــرحات تلو التصـــرحات  قى في الح لي
ام  ـــتو ح ســـ ـــأل : هل  ــتحي أن أســـ م .. وٕان قلمي يتلعثم وأنا اســــ قى في الح لي

ام العرب ؟؟!!   إسرائيل وح

  .. )  وما يستوي األحياء وال األموات(

م   صدق هللا العظ
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  ..ع في تموزـقررنا أن نجتم

س                  راننـر ـوان   ا في حز

  
أقفلــت األبواب على أخطر اجتمــاع عقــده مجلس الــدفــاع العري منــذ أن   

ــترك ــــ ــ ــ ة الدفاع المشــــ ــــدي على اتفاق ــــ ـــــ ع الملوك العظام  ، تم التصــ واقترنت بتوق
  والرؤساء الفخام !!

ــــهر األخير من عام ان ذ   ــ ع من الشــ ــا ــــ ان  ، 1966لك في اليوم الســ و
ــة  ــادة العر ــاحــب الــدعوة لهــذا االجتمــاع الفر أول علي عــامر قــائــد الق ــ ــ ــــ ــ ــ صــ

ـــها ، الموحدة ــموع  عبرها ودروسـ ة الســ ــوع االجتماع : معر ان موضــ موقف  ، و
الها ، األردن منها ة ح ادة العر ات الق ة ، واج ــــأنها ..  التزامات الدول العر شــ

له مة العمل العري الموحد ، ونتيجة لذلك  ومد صـــــدق الملوك والرؤســـــاء  ، ق
  داخل مؤتمرات القمة وخارجها..

ـة    ثيرًا من اجتمـاعـات مجلس الـدفـاع مع وزراء الخـارج ــــهـدت  ــــ ــــ ولقـد شــ
رون منذ  ـــــ ــيون والعســ ــ ــ اسـ ـــــ ان والخبراء والســ ــــاء األر والدفاع العرب ومعهم رؤســـ

س وزراء  ( عهد االجتماع األول في ع) مصطفى النحاس رئ صاحب المقام الرف
ــا الســـعيد  ،مصـــر) اشـ س وزراء العراق)؛ ولكن هذا (وصـــاحب الفخامة نور  رئ

ة قرب من  ، االجتماع الذ عقد اليوم في دار الجامعة العر ــــهده ما  ــــ ــ ــ وقد شــ
ــفير ، ثمانين من رجاالت العرب ــ ـــغير ، بين وزر وسـ بير وصــ ـــا  ان  ، وضــ

  ها على اإلطالق..أخطر 
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ان أخطرها   لها على الورق  ، أجل،  انت  قة  ــا ــــ ـــــ ألن االجتماعات الســ
ـــهل أن تمر األمور على الورق من  ـــــ ان من الســ ار وال امتحان ؛ و من غير اخت

ذلك أن تمر األمور على ــهل  ــ ان من الســـــ ة ( غير عناء ؛ و عقل)) األمة العر
طر على ـــــ ــ م العري مســ ـــهولة .. فالح ــ ــ ـــــر وســ ســــ أجهزة اإلعالم في الوطن  في 

األكاذيب على أنها حقائ ـــادق ..  ، العري  ــدق الصــ ــ اطيل على أنها الصـ األ و
ل لألمة امها ، ال تملك صحافتها وٕاذاعتها ، أ أمة ، والو ملكها ح امها ، و وح

  وحدهم!!
ــتها   ــ ة الســــــموع التي التقى مجلس الدفاع لمناقشــ ـــــفت  ، ولكن معر شـ قد 

الحســابوفضــحت؛ وامتدت أصــا ة تطالب  وصــاحت الجماهير  ، ع االتهام عال
ــدق اإلعالم العري  ــ ــ ــــ عــد أن تشـــــ ــال الح ..  ــة ترــد أن تعرف الح ..  العر
ندرة  ــ ــ مؤتمرات في القاهرة واإلسـ ــــيد  بيرة تشـ ن  ثيرا عن عناو ثيرا و ـــمي  الرســ

ــاء ـــــ ــــ ضـــــ ــة الموحــدة ، والــدار الب ــادة العر زات وتمجــد التعز ، وتتغنى بخط الق
رة مة.، العس   وما إلى ذلك من التعابير الفخ
ة االجتماع مناورات ومهاترات   ـــدت( وقد زاد من أهم ــ ــ ــــ الوطن   )احتشــــ

ع وحمل األردن لواءها من غير وجل وال خجل .. ذلك  ، العري لمدة ثالثة أساب
ــهير على  حملة تشـــ ــفي التل قد قاما  ــيد وصـــ س وزرائه الســـ ــين ورئ أن الملك حســـ

ــادة ا ــة الموحــدةالق ــة، لعر ــة ؛ فعقــدا  ، وعلى الــدول العر وعلى الجيوش العر
ــة ــة والنــدوات اإلذاع ــحف ــ ــ ــ ـــ ــ معلنين إلى العــالم أجمع أن الــدول  ، المؤتمرات الصـ

ة الموحدة  ادة العر ـــموع .. وأن الق ــ ــــ ة الســــ ة قد تخلت عن األردن في معر العر
ة.. ت األردن وحده يخوض هذه المعر   قد تر
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ــيد وصــــفي التل أن قرأ في مؤتمره الصــــحفي  ) لشــــجاعةا( ووصــــلت   الســ
ة الموحدة عن ادة العر ـــر في ( فقرات من تقارر الق ـــــ ــ ــالح الجو المصـ ــــ ــ ــ دور سـ

ادة  ات الق ــ ــ ـــــ ــــ ة قطاع القدس وما حولها ..) وعن توصـ ة المقبلة في حما المعر
ــة الموحــدة طــة ( العر ــة المح ـــي العر ــــ ــــ ــ  منع الفــدائيين من التحرك من األراضـ

ة  ــتدرج الدول العر ـــتعداد العري حتى ال تســ ــرائيل إلى أن يتم اســــتكمال االسـ بإســ
ة مع العدو قبل الوقت المناسب)..   إلى المعر

ـــــورا عن هذه  وغراف صـ الزن ــر  ــ ـــتعد أن ينشــ أنه مســـ ــيد التل على ذلك  وزاد الســــ
  القرارات..
ــــرن الثاني    ــــ ــهر (تشـــ ــــ ــ ة 1966وفي أواخر الشـــ ادة العر الق ـــلت  ــ ــ ــ ) اتصــ

ــنها ، موحدةال ــــ ـــ شــ وتحدثت إلى الفر علي عامر عن حملة الزور والفجور التي 
   -األردن .. فقلت له :

ة لمجلس الدفاع العري..     أر أن تدعو إلى دورة استثنائ
ــوع مع اللواء    ــ نت أتذاكر في هذا الموضــ ــها ..  عضــــ قال : القلوب عند 

ادة .. ان الق   عبد المنعم راض وأر
ــــى أ   ــموع حتى اآلنقلت : لقد مضــ ـــ ة السـ ــبوعان على معر واألردن  ، ســــ

  ؛ بل رمتني بدائها وتواقحت..)  رمتني بدائها وانسلت ( طب القول المعروف
قول   ـــحى .. المثل عندنا  ــ ا أخي أنا ال أعرف الفصـ الفاجر ( قال : وهللا 

  أكل مال التاجر..) وهذا هو السيد وصفي التل معنا..
ادتك ال تعرف األ   ـــــ ــ س وزرائه على قلت : ســـ ـــين ورئ ــ ردن .. الملك حســـــ

أكال الفاجر مع مال التاجر!!   استعداد أن 
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انون األول   ــهر  ــ ــــ ــ ــ تحرك) الفر عامر ؛ فوّجه ( وفي اليوم األول من شـ
ـــور دورة طــارئــة الجتمــاع مجلس الــدفــاع  ــــ ــــ ــ ــة لحضـ ومــات العر الــدعوة إلى الح

ـــة من يو  ة في الســـــاعة الخامســ -12-7م األرعاء العري في دار الجامعة العر
1966..  

ة على االجتماع   ان أال .. أال دولة  ، ووافقت الدول العر والزمان والم
ــهــا الــدعوة إلى هــذا  ـــ ــــ ــ ــ غي أن تتولى هي بنفسـ ــان ين واحــدة أعلنــت ترددهــا .. و
ــــة أن تلك المتمردة  ـــب أن المواطن العري يدرك بداهة وفراســــ ـــ االجتماع .. واحســ

ة الهاشم   ة !!هي المملكة األردن
ـــتمع إلى اإلذاعة    ــ ــ نت أســـ انون األول)  ــهر ( ــ ــ ففي اليوم الثالث من الشــــ

ــين ــــ ـــحفي الذ عقده الملك حسـ ـــ ـــجيال للمؤتمر الصـ ة وهي تنقل تســــ    فإذا ، األردن
ــر اجتماع مجلس الدفاع نظرا لقصــــر  ( علن ) بجاللته ( حضــ أن األردن قد ال 

ــتــأنف جاللتــه يورد عــذرا آخر ــ ــــ ــ ــ ح م ، الوقــت)) واســ ــه ، ن ذنــبعــذرا أق    قول ف
ة  ( ن المشار م ان اللواء عامر خماش مسافر إلى الخارج وال  س األر ثم إن رئ

  !! )  في هذا االجتماع
قعد على هذه المعاذير   ـــتطع أن  ــ ــ سـ ــين لم  ــــ فقد ازداد  ، ولكن الملك حســ

ــها ـــعب في طول البالد وعرضــــ اج الشـــ ا  ، ه ــ ــ اب من ضــ ــ ــ ــــوت الشــ وارتفع صــ
ـــاءل ــــ ش األردني يتسـ عد ذلك عن ترددهالج وأعلن  ، ون : لماذا ؟؟ وتراجع الملك 

ـــــدل 6-12-1966( ــ ــ ذا أسـ ـــترك في اجتماع المجلس .. وه ــ ــ شـــ ـــــ ــ ــ ) أن األردن سـ
ة الكبيرة ــرح ـــ ـــغيرة .. لتبدأ المســ ــ ة الصــ ــرح ــ ــ ـــتار على هذه المسـ ــ لتمثل فيها  ، الســ

  المأساة الخطيرة..
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ة   اها في دار الجامعة العر ـــة وا ، ودخلنا قاعة االجتماع إ ــ ـــــ فتتح الجلســــ
ة منوها بخطورة  الكلمة التقليد طرس  ـــيد فؤاد  ــ ــــ س الدورة الوزر اللبناني الســـــ رئ

قرارات رشــــــيدة ، الموقف ا إلى وحدة الكلمة والخروج  عه الفر أول  ، وداع ثم ت
ـــرة  ــ ــ ـــ ــ ــة الموحــدة فتال تقررا من اثنتي عشــ ــادة العر ــد العــام للق علي عــامر القــائ

ه تارخ ة الموحدة واختصـــاصـــاتها صـــفحة، اســـتعرض ف ادة العر وما ، إنشـــاء الق
ات ات ومخالفات .. ثم تكلم عن ، صـــدر عنها من توصـــ وما واجهت من صـــعو

ــتهدف  ــ ــ ــ ســـ ن  رة وأنها عدوان محدود لم  ـــــ ــ ــ ة العســ ـــموع من الناح ــــ ة الســــ معر
ة من  ادة العر ــي الق ــ ــ ــــ ة لتواصـــ ومة األردن ـــرح مخالفات الح ــــ ـــــ االحتالل .. ثم شـ

ة).. وانتهى إلي التســـ ( حيث ناء المطارات وٕانشـــاء األســـراب الجو ح والتجنيد و ل
ان ع االتهامات التي وجهت إليها..  ( القول  ة الموحدة ترفض جم ادة العر الق

ة ـــئول ــ ــؤاال  ، وقد دعونا إلى هذا االجتماع الطار لتحديد المســـ ــ م ســــ ولنطرح عل
ادة فعالة أم ال تردون  ، مهما   ...؟؟)  هل تردون ق

ـــه   ــــ عد أن فرغ الفر عامر من رد االتهامات عن نفســــ ــيد  ، و ـــ ــــ عه الســ ت
ة  ة العر قوم بدوره برد االتهامات عن الجمهور ة ل محمود راض وزر الخارج
ومة  ــــره .. فقد قدمت الح ــ ــ ـــلم من شـــ ــ ســــــ المتحدة .. ذلك أن األردن لم يدع أحدا 

ــتعدة أن تنف ــــ ــــ ــ أنها غير مسـ رة تتعلل فيها  ة مذ ة األردن ادة العر ـــــي الق ــ ــ ذ تواصــــ
ـــيناء وقطاع غزة ــــ ة من ســ ـــحب قوات الطوار الدول ـــــ فان ( ، الموحدة قبل أن تنسـ

حول دون تنفيذ  ل عائقا  ـــــ ــ ــ شــ ة  ة على األرض العر وجود قوات الطوار الدول
ة الموحدة..)  ادة العر   خط الق

ضعة صفحات   انا من  ه تارخ  ، فأخذ الوزر راض يتلو ب استعرض ف
ة والظروف التي أحاطت بإنشائها .. ثم خلص  ، ومهمتها ، قوات الطوار الدول
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أن ة  ( إلى القول  ل أ قيد على الجمهورة العر ـــــ ة ال تشـ قوات الطوار الدول
ا ع أن نطلب سـحب  ، المتحدة أو على حرتها في العمل الذ تراه مناسـ ونسـتط

  هذه القوات في أ وقت نشاء..)
  

ــــيد   انه أنهى الســ ون .. وقد نظر  ، محمود راض ب ـــــ ــة سـ ــ ــــاد الجلســ وســ
ـــعود س الوفد السـ ـــقاف رئ ـــيد عمر السـ ـــرون إلى السـ والى الســــيد أكرم  ، الحاضـ

ــنوات مضـــت  ة واألردن لعدة سـ انت الســـعود ة األردن .. فقد  زعيتر وزر خارج
ــوع ن وتتســـــاءالن : ة  ( تثيران هذا الموضـــ ش الجمهورة العر ع ج ــتط ســـ يف 

ـــيد أكرم زعيتر المت ــ ـــ ــ ــ ة ..؟) وتكلم الســ حدة أن يتحرك وأمامه قوات الطوار الدول
تور محمود راض  ( الثناء على ادة الوزر الد ان الموضــوعي الذ ألقاه ســ الب

ـــد التهجم قصـ ــوع  ــد  ، .. وأننا نحن في األردن ما أردنا إثارة هذا الموضــ قصــ بل 
ـــل االطمئنان والحمد  . ، االطمئنان ــــ ــ ــ ــي أن وقد حصــ ــــ ــــ .) وحمدت هللا في نفســـ

ه ومته وعلى منصــ ة الوزر األردني قد تغلبت على ح ه!!  ، فلســطين وعلى مل
ـــمت والبترول من ذهب ة الصــ ــــعود ــــعود فلم يتكلم .. فعند السـ  ، وأما الوزر السـ

  األول هو من الذهب األصفر والثاني هو الذهب األسمر !!
ةال ألتحدث في موضـــــــوع قوا ، وطلبت الكلمة   ولكن  ، ت الطوار الدول

تي  عدها .. فقال الوزر الكو ة السموع ما قبلها وما  في صلب الموضوع : معر
اح األحمد .. ض في هذا  ( الشيخ ص الم مستف نحن نعلم أن األخ احمد عنده 

ستغرق عدة جلسات فلنؤجل االجتماع إلى الغد ان ..)الموضوع  ذا    .. وه
ـــــة ــ ة الجلســ اح  ، وفي بدا ــ ــ ــــ م المفتي وزر  ، اليوم التاليصـ ـــيد إبراه ــــ تحدث الســ

ة عن التضـامن العري مناشـدا ة السـودان انه  ( الخارج األخ الشـقير أن يرجئ ب
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ع أصدقاء الطرفين التوس بين المنظمة واألردن  ستط إلى الجلسة األخيرة حتى 
ا ة ليب ــتي وزر خارج شــــ تور أحمد ال عه الد ــيد محمد ال ، ...) وت ــ ــرقاو والســ شــــ

ــذا الرأ  ـــد االقتراح .. وواف المجلس على هــــ ــــــة المغرب بتــــــأييـــ ـــارج وزر خـــ
  الصمت..

ـــــة : فلننتقـــل ألي جـــدول األعمـــال   ــ ــ ــــ ــ س الجلســ  ، قـــال الوزر اللبنـــاني رئ
ــهم إلى  ــ ــ عضـ ـــاء ينظر  ــ لة واألعضــ ــل من يرد الكالم .. ومرت فترة طو ــ وليتفضـــ

  عض دون أن يتكلم أحد..
قول : هــــل م   س  ــاد الرئ ــدا لم يتكلم .. وعــ ــــد الكالم ؟ ولكن أحــ ن ير

تور ماخوس الوزر الســور  فماذا  ، أن نســمع األخ الشــقير  ( وعندها اقترح الد
ون من يرد أن يتكلم  ـــة اآلن .. وقد ال  ــ ــحافة إذا أعلنا انتهاء الجلســ ــ نقول للصـــ

  في جلسة المساء..)
ذا   ة في الكالم .. رسا علي المزاد) ألشغل الجلسات األرع المتوال ( وه

فتح ملفاتي قول للمجلس :  ، وهممت  ـــــيد أكرم زعيتر  ــــ الوزر األردني الســـــ وٕاذا 
ــتماعنا لحديث المنظمة ) المتكلم( أن اسـ عني اعترافنا  ة قد  ، ال  ومة األردن الح

ــــجلوا  ـــرة.. ونرجو أن تســ ــ ادتها الحاضـ المنظمة إلى أن تتغير ق ــــحبت اعترافها  ســ
طة ال    .جلسة..)هذا التحف في مض

ة الذ اختاره    ــــطين س منظمة التحرر الفلســــ دأت حديث قائال : إن رئ و
علن إلى ) أن مجلس الدفاع قد اجتمع ألمور ( الشعب الفلسطيني  المتكلم الساب

حث في الســـفاســـف الصـــغيرة .. لقد وقع على قرة الســـموع عدوان  ، خطيرة ال لل
ع ـــن ــــ ــرائيلي شـــ ــ ــ عده اتهامات أرد ، إســــ ـــنع .. ونحن هنا نرد أن وانطلقت  ــ ة أشـــــ ن

قة.. شف عن الح والحق   ن
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س : أرجو أن نحصــــر الكالم في الموضــــوع الذ اجتمعنا من  فقال الرئ
المه محددا ون  س  المنظمة أن  ـــم المجلس أرجو من رئ ــ ــ اســـ ، أجله .. واني 

قته.. ، نقطة نقطة ع أن نفهم موقف األردن على حق   حتى نستط

دأت حديثي قائال  التحديد .. وأول و ه .. سأتكلم  : وهذا ما أنا عازم عل
ــــائهــا في  ــــ ــــ ــ ــة الموحــدة منــذ إنشــ ــادة العر ، قــد 1964هــذه األمور المحــددة أن الق

ر العري عد دراسة الموقف العس امال في مراف  ، أوضحت  أن هناك نقصا 
ة يجب ة الجو ة .. وأن التغط ــم ـــــ ــــ ة الهاشـــ أن  الدفاع الجو في المملكة األردن

ع من أرض الدولة ذاتها ة من الخارج متعذرة ، تن ــر  ، فالنجدة الجو ــ ــــ وذلك لقصـــ
ة الموحدة في  ادة العر مد عمل الطائرات المقاتلة .. وعلى هذا فقد طالبت الق
ة  ز المقاتالت العر ع تقاررها المقدمة إلى مؤتمرات القمة الثالث أن تتمر جم

ة ــي األردن ـــ ـــت  ، في األراضــ ــ ة هذا الطلب إلى يومنا وقد رفضــ ـــلطات األردن ــ الســ
  هذا..

ـــت  ، وثاني األمور المحددة ــــ ــــ انت قد عرضـــ ة الموحدة  ادة العر أن الق
ة مقاتلة جديدة من أحدث  ــ ــ ــــ ة أن تورد لها طائرات روســــ ــلطات األردن ــ ــــ ــ على الســ

ـــــراء طائرات  ، طراز في العالم فورا ــ ــ ــرت على شــ ــــ ــ ــ ة أصـ ــــلطات األردن ــ ـــ ولكن الســ
مة مجدد ة قد ادة  ، ةأمر ـــتها الق ــ ــعاف التي عرضـ بلغ ثمن الطائرة ثالثة أضــــ و

ة الموحدة ة يتم توردها خالل سنتين أو ثالثة !! ، العر   وهذه الطائرات األمر
ة الموحدة ، وثالثها ادة العر ــــرح  ، أن الق ــــ ــ ــ ــــــتها لمســ ــــ ــ تبين لها من دراســ

ات في األردن ـــــلح للطائ ، العمل ــ ة التي تصـــ  ، رات المقاتلةعدم توفر القواعد الجو
ــالحة ــــ ة صــ ــــــئ قاعدة جو ة أن تنشــ ومة األردن ادة  ، فألحت على الح وقدمت الق
ــاء هذه القاعدة في شــــهر حزران  ولم يبدأ  ، 1964بدورها إلى األردن نفقات إنشــ
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املتين عد فوات سنتين  هذا على  ، 1966أ في حزران  ، العمل بإنشائها إال 
ـــا ــ ـــك االنتهاء من إنشــ ــ ة حين أنه أوشــ ادة العر ـــت الق ة التي أوصــــ ء القواعد الجو

. ة األخر   الموحدة بإقامتها في البالد العر
ة الموحدة قد طلبت وألحت على األردن ادة العر عها : أن الق في  ، ورا

ع مؤتمرات القمة ـــماح للقوات  ، جم ــــ ــــ ــ ة السـ ومات العر ــــاء الح ــــ ــــ ــ واجتماع رؤسـ
ة ة والعراق ــتراك في الدفاع عنها الدخول إلى األر  ، الســــعود ة لالشــ اضــــي األردن

لة ة الطو عة الجبهة األردن ة للدفاع عن  ، وذلك لطب ة القوات األردن فا ولعدم 
ة الموحدة. ، أراضيها ادة العر ة مطلب الق   وقد رفضت السلطات األردن

ـــة الموحـــدة ـــادة العر ــهـــا : أن خطـــة الق ــ ـــــ ــ ــ التي أقرهـــا الملوك  ، وخـــامسـ
ل دولة في رد ( قد نصت على ، ك حسين واحد منهموالمل ، والرؤساء ة  مسئول

  طالما لم يؤد ذلك إلى احتالل جزء من أراضيها. ) غارات العدوان عليها
عد المرة ة الموحدة قد طلبت المرة  ادة العر ــها : أن الق ـــادســ ة  ، وسـ تا

ــا ــــ ــ ن إنشـ م ار العام حتى  ة فرض التجنيد اإلج ومة األردن ـــــفاها إلى الح ء وشــــ
ستدعى عند الحاجة .. ولكن الملك رفض ورفض.. ش األردني  اطي للج   احت

ــت المحددة ــ ــ ـــ ــ ــ ــــرح هذه األمور الســ ــ ــ ــ عد ذلك أشــــ واحدا واحدا،  ، وأخذت 
ة الموحدة ادة العر ــهدا بتقارر الق ــ ــتشــ ــفحاتها وفقراتها ، مســــ ما  ، أقرأ صــــ تماما 
الم ، فعل المحامون أمام القضـــاء وهو يترافعون  ســـتشـــهدون  ة و ســـات القانون قت

  من هذا المرجع أو ذاك.
عد ذلك قائال : وســأحدثكم اآلن عن النعوش الطائرة  ثم فاجأت المجلس 

س الوفد الجزائر  اء ..  ، .. فقال الشــيخ توفي المدني رئ وهو من العلماء واألد
ة النعوش الطائرة .. ا   حمانا هللا من نعوش الجو ونعوش األرض .. ما هي ح
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ات المتحدة قلت : ا ي وهللا اعلم أن الوال ة .. ح ا لنعوش الطائرة لها ح

مة )  ســـار فايتر ( عندها طائرات اســـمها قدمتها إلى  ، من طراز المقاتالت القد
ومة  طالء خالب .. وما أن استلمتها الح عد أن جددتها ودهنتها  ة  ا الغر ألمان

حت تتهاو ع ـــــ ــ ــ ــــ ـــتعمالها حتى أصـ ــ ــــ ــــ اسـ دأت  ة و عد األلمان لى األرض واحدة 
قومون بتجــارهم  ــارن األلمــان وهم  ــان أن قتــل فيهــا عــدد من الط األخر .. و

ا قد قتلوا في هذه الطائرات ـــج  ، عليها .. بل إن عددا من جنراالت ألمان ــ ــــ ــ وضـــ
ــم ــ ــ ة وأط عليها اســ ــعب األلماني من الطائرات األمر ـــ  ، النعوش الطائرة) ( الشـــ

ــا  ــــ ــ ــ ضـ ار هذه ثم قرأت على المجلس ف ة عن أخ ــــحف ـــــ ــات الصــ ـــ ــ ــ ـــــاصــ ــ ــ من القصــ
ا ، الطائرات ـــفوف ألمان ــ ـــعب  ، واألزمة الكبر التي أحدثتها في صــ ــ ش والشــ الج

  على السواء..
ش  ــين يزود الج ان الملك حســـ ل إلى القول  عد حديث طو ــــتطردت  واسـ

ــــق قبل  ، األردني بهذه النعوش الطائرة ــــ ــــ ـــــور الجو األردنيين قد ســ ـــــ وٕان أحد نســــ
ق ـــهرن وهو  ـــ ــ ــ ة على هذه الطائرة .. في الوقت الذ يرفض شــــ أعمال تدرب وم 

ة الموحدة لتورد أحســــن الطائرات المقاتلة ادة العر ه عرض الق عد  ، ف علن  ثم 
ا !!   غارة السموع أن القاهرة لم تؤمن له غطاء جو

ـــموع ــــيل غارة الســـ ة تفاصــ ــــات التال ـــرحت للمجلس في الجلســ يف  ، وشـــ
حتو عشـــرات الصـــور عن الدمار الذ حل وقدمت  ، بدأت وانتهت امال  ملفا 

واألشــالء المهشــمة للشــيوخ والنســاء واألطفال .. ، وعن الجثث المحترقة ، القرة
ة التي اندلعت في أرجاء البالد وهي  ـــعب ــ ــ ــــــور المظاهرات الشـــ وملفا آخر عن صــــ

ح والتدرب ــــل ــ ــ التجنيد والتســــ ــين  ــ ــ ــ ـــ  وقد ظهرت فيها الالفتات ، تطالب الملك حسـ
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تب عليها : د مطالب المنظمة ( الكبر  ش التحرر ( ، )  نؤ  ) نرد دخول ج
الملك حسين   القلم العرض!! ، .. والفتات أخر فيها تنديد 

عد ذلك إلى موقف األردن من مطالب الشــعب وأن الســلطات  ، وانتقلت 
ـــعب ــ ـــ ـــتجيب لمطالب الشــــ ــ ـــــ اإلرهاب والقمع بدال من أن تســ ة قامت   وأن ، األردن

ــالح ــ حثا عن الســ ة  بدال من أن تزودها  ، قوات األمن أخذت تداهم القر األمام
  السالح .

ة السموع والمخالفات الخطيرة التي  وأحسست أن المجلس قد أثقلته معر
ه أكثر  ، اقترفتها األردن ه .. ولكنه ترف الترف فرأيت أن اختم حديثي إلى الوزراء 

  أيالما من الحديث الجاد..
قول واحــد من هــذه األمثــال قلــت : م .. و ــالح ــة  ــة غن    األمثــال العــام

  ..)  العلي يوم الغارة خسارة (
ه .. ما نحن ف   قالوا ما تفسير ذلك .. وما عالقته 

اق  الجواد في يوم الســـ عنون  ة ال  ة األصـــل اد العر قلت : إن هواة الج
ل ه لزمن طو عنون  والنظافة المســـتمرة  ، الدائمالعلف الجيد والمران  ، .. إنهم 

ل هذا ــعير والمـاء في يوم  ، .. ولكن الجواد إذا أهمـل في  ــ ـــــ ــــ التبن والشـ وأتخم 
قدر على الجر  ، الغارة ـــارة .. انه لن  ـــتكون النتيجة خســ رشـــــه  ، فســ وقد امتأل 

اق..   في يوم الس
عد ذلك إلى القول إن الملك حســين قد وقع في الخســارة ألنه  ت  واســتدر

ـــدد أراد أ ــ شـ ــــين  ـــموع راح الملك حســ ــ ة السـ عد معر علف الجواد يوم الغارة ..  ن 
سألها ة الموحدة وهو  ادة العر ير على الق ة  ، الن لماذا لم تتحرك الجيوش العر

ــدت  ة قد حشـــ ر أن القوات العراق ــين أن يتذ لنجدة األردن .. وقد فات الملك حســـ



  

-379-  

قيت في عر  ة و ة خارج الحدود األردن ـــحراء ما يزد على العام في الرط ض الصـ
الدخول ة  مما دعا إلى ســحب هذه القوات  ، دون أن تســمح لها الســلطات األردن

ــــاء الثالث في الدار  ــ ــ ـــــ قرار من مجلس الملوك والرؤســ ة  ة العراق داخل الجمهور
ــــول  ــ ــ ــــ ــلــــ ـــ ــــ ــ ــ ـــي أيـــ ــ ــــ ــ ــ ـــاء فـــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ضــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــبــ ــ ــــ ـــــ ـــــد أن ، 1965الــ ــــ ــ ــ ـــعـــ ــ ــ ــــ ــ    ـــ

ة ( طت روح رجالها المعنو ـــاب معداتها التلف وه ق )  أصــ ادة ما  ول تقرر الق
ة الموحدة   النص والحرف.. ، العر

ــعداء الفر علي عامر ة وتنفس الصــــ ــه اناتي المســــ وهو  ، فرغت من ب
ــة عنــه ، يجلس بجوار  ــا ــالن ــا أترافع  أدافع عن خططــه  ، فقــد وجــد فّي محــام

اته ــ ــ ر  ، وتوصــ ـــــ ــير .. أوال ألنه عسـ ــ ـــــانه قصــ ا ألنه  ، وعن موقفه .. ولسـ وثان
  جد الحرج أن يثنى على جهوده ..ي ، متهم

ر  ما (وتدخل الفر فوز األمين العام المســـاعد العســـ ة ف وزر الحر
ة الموحدة على  ) عد ادة العر ــــرة التي قدمتها الق وقال : لقد قرأت التقارر الســــ

ومات ، مد ثالثة أعوام ـــاء الح ــــ ــــاء والى رؤسـ ــ وٕاني الفت  ، إلى الملوك والرؤســ
م إلى ال ـــوعات المطروحة أمامنا .. وأني نظر الموضــ ـــل  فقرات الهامة التي تتصــ

ة: سات الخطيرة اآلت قرا المقت م .. وراح    أقرؤها عل
ــة الموحــدة إلى مجلس الملوك  -11 ــادة العر من تقرر القــائــد العــام للق

ـــبتمبر  ندرة في ســ ــفحة  23بند  ، 1964والرؤســـــاء الثاني المنعقد في اإلســـــ صـــ
14...  

ــــرائيل قادرة على  يجب أن( ـــــ ــــ طة بإسـ ة المح ل من الدول العر تكون 
ـة األخر التـأثير  ـات الجيوش العر ون لعمل ــــمود لهـذا العـدوان إلى أن  ــ ــ ــــ الصــ
ـــة إذ إنهـــا قـــادرة على  طب على القوات الجو المطلوب على العـــدو . وهـــذا ال 
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اتها فورا عمل ام  ما عدا قوات الدفاع الجو التي يجب أن ت ، الق ع من أرض ف ن
  .)  الدولة نفسها
  
ا  -2 ة الموضـــــوعة حال ــتخدام القوات العر ــ اسـ من تقدير موقف خاص 

ــاني  ـــاء الثــ ــــ ــــ ــ ــ ــدة مرفوع إلى مجلس الملوك والرؤســـ ـــة الموحــ ـ ــــادة العر بــــإمرة الق
ندرة في سبتمبر    .14بند هـ ص ، 1964اإلس

ة ( المدفع المقاتالت أو  ـــواء  ــ ــ ــــ ـــــائل الدفاع الجو ســـ ــ ــ انت وســــــ أو لما 
ع من أرض الدولة ذاتها لقلة المد المؤثر لهذه األسلحة  الصوارخ يجب أن تن

عتها ســــتغرق  ، طب يالت جديدة لهذا الغرض بهذه الدولة ســــ ـــاء تشــــ ما أن إنشـ
قل عن  ال ال  ــنوات 3-2وقتا طو ــ ــــ ـــائل الدفاع ، ســ ـــــ ة دعم وســ من هذا نر حتم

ة األخر إلى  ةالجو لهذه الدول من الدول العر يالتها المطلو  أن تقام بها تشــ
 (.  

ا  -3 ة الموضـــــوعة حال ــتخدام القوات العر ــ اسـ من تقدير موقف خاص 
ــاء الثـــاني  ــــ ــــ ـــــ ـــة الموحـــدة والمرفوع إلى مجلس الملوك والرؤســ ـــادة العر ـــأمرة الق

ندرة في سبتمبر    .15بندا و ص ، 1964اإلس
الدفاع ال( ما يتعل  ــة ف ــــ ـــــ ل يجب دعم الموقف الجو وخاصــ جو في 

ـــى هذه  ــ ة األخر تعمل من أراضــــ قوات الدول العر ــورا ولبنان  ــــ من األردن وســـ
  .)  الدول

ــــاء  -4 ــــ ة الموحدة المرفوع إلى مجلس رؤســ ادة العر من تقرر القائد للق
ة األول في يناير  ومات الدول العر   .5بندا صفحة  ، 1965ح
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ــاء الثاني منح القائد ا( ــ ـــ ــــرح قرر مجلس الملوك والرؤســـ ــــ لعام حتى التصــ
ات القوات من دولة إلى  رة على أن يراعى في تحر ــ ــ ــــ ــ ات العســ التحر المطل 

ــة.  ، أخر قبــل وقوع القتــال ــل دول ــة في  ــة والنظم المرع ـــتور ــ ــــ ــــ ــام الــدسـ األح
ـــان تواجد قوات الدعم الالزمة لها من القوات  شــ ة  ـــلطات األردن الســ ــال  االتصـــ و

ة وافقت ـــعود ــ ة والقوات السـ ــتلزمات اإلدارة الالزمة لهذه  العراق ــ على دخول المســ
ة ، القوات فق س مدن مال ــيها  ، مع خبراء  ــمح بدخول القوات إلى أراضــ ولم تســ

ــــد هذه القوات في  ادة إلى حشـــــ ــطر الق ــــ ة (H 3)مما اضـــ وتبوك  ، للقوات العراق
ـــافات  ــــ ــــ ادة تر أن وجود هذه القوات على مســـ ة . وال زالت الق ــــعود ــــ ــ ــ للقوات الســ

ـــع ــاســ ر في المملكة شـــ ل خطرا على الموقف العســـــ ــ ات تشـــ ـــرح العمل ة من مســ
ون في ظروف  ــ ــ ــــ ــ ــ ات ســ ات لهذه القوات عند العمل ة إذ أن إجراء تحر األردن

ون في صــالحنا ل خطرا  ، موقف جو قد ال  شــ ادة أن هذا الوضــع  وتر الق
ة ر  وال زالت تر أنه من الصـــالح لســـالمة الموقف ، على الجبهة األردن العســـ

ة في  يالت المعاونة لها من العراق والســـعود ة أن تتواجد التشـــ في الجبهة األردن
  .)أراضيها من اآلن 

ــة الموحــدة المرفوع إلى مجلس  -5 ــادة العر ــائــد العــام للق من تقرر الق
ة الثاني المنعقد في مايو  ومات الدول العر صـــفحة  17. بند  1965رؤســـاء ح

7.  
ـــب أن أور ( ادة إلى مثل هذا الموقف ما سـ دت في تقرر فقد نبهت الق

ع من أراضــــى الدولة ذاتها وذلك  وخاصــــة موقف الدفاع الجو الذ يجب أن ين
ـــــاء الثاني قبل  ــ ــ ــ في تقررها  وتقرر الموقف الذ رفع إلى مؤتمر الملوك والرؤســـ
ــير  ــ ــــ رت فان الســـــ ــب أن ذ ـــــ ــــ ما ســ ل . و ات التحو البدء في عمل إعطاء األمر 
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الدفاع الجو  ــمح لها  ــ ـــــ ســ ة في موقف  ة لن يجعل الدول المعن الخطوات الحال
ـــاملة ال نختار  ــ ــــ ة شــ ــيها في وقت قرب بدون الدخول في معر ــ ـــــ ا عن أراضــ محل

  . )نحن وقتها
ــة الموحــدة المرفوع إلى مجلس  -6 ــادة العر ــائــد العــام للق من تقرر الق

ة الثاني المنعقد ف ومات الدول العر ــاء ح ــ ــــ ـــــ ب، ج  19بند  1965ي مايو رؤسـ
  .8صفحة 

ر ( ــ ــعف الموقف العســ التخط لذلك فعال ولكن ضــ ادة  وقد قامت الق
ة هذه  ــرف وحر ــ قيد تصـ ــورا  ا في ســـ ل من األردن ولبنان وجو ا في  برا وجو
ة  ل من األردن ولبنان بدخول قوات عر ــمح  ـــــ ــ ــ ادة . وفي نفس الوقت ال تســـ الق

ـــيها لتعزز رة إلى أراضــ ــ ــ يالت الجار  عسـ ــ ــ ـــتكمال التشـ دفاعها إلى أن يتم اســ
ستغرق فترة تقرب من العام من اآلن   .)إنشاؤها بها والذ س

  .8ومن نفس التقرر الساب بند د صفحة  -7
ـــيها في حالة  ـــــ ــ ــ ذلك لم تقبل هذه الدول عمل هذه الطائرات من أراضــ )

ادة في تقررها المقدم إلى مؤتمر  ما طلبت الق ــــاء وجودها وذلك  ــــ الملوك والرؤسـ
  .)الثاني

  .8صفحة  20ومن نفس التقرر الساب بند  -8
ات (  ــ ــ ــــ التوصـ م الموقر  ـــــ ادة إلى مجلســــ لمجابهة هذا الموقف تتقدم الق

ة:   -اآلت
مـا يدعو -أ ـة إلى لبنـان واألردن لدعم موقفهـا الدفاعي  دخول القوات العر

حرــــــة في ا ــل  ــادة من العمــــ ــ ــ ن الق لرد على إلى االطمئنــــــان حتى تتم
  اعتداءات العدو.
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ــــة المقاتالت من  -ب ــ ــ ــــ ادة وخاصـ أمرة الق ــوعة  ــــ ــ ــ ة الموضـــ زادة القوات الجو
ة األخر  اقي الدول العر ة و ة السعود ة والمملكة العر الجمهورة العراق
ن  العمل من أراضـــى لبنان وســـورا واألردن فورا حتى تتم والتصـــرح لها 

.   من مواجهة التفوق الجو المعاد
  .)9ج صفحة  20ومن نفس التقرر الساب بند  -9
ة في (  ادة مقيدة الحر ــــتظل هذه الق ــ ــــ هذا مع العلم إذا لم يتحق ذلك ســــ

ما ورد  ل  ـــروعات التحو ــــ ة العمل في مشـــ فالة حما الرد على اعتداءات العدو و
  . )في قرارات مؤتمر الملوك والرؤساء الثاني 

ـــائـــد العـــام للق -10      ـــة الموحـــدة الى مجلس الملوك من تقرر الق ــادة العر ـ
ـــبتمبر  ضـــــاء في ســ ـــم األول  1965والرؤســـــاء الثالث المنعقد في الداء الب . القســ

  .4صفحة 
ل من (  إلى أن يتم استكمال وتدرب القوات البرة الجار إنشاؤها في 

ـــف الثــاني من عــام  ــ ــــ فــالموقف البر في  1966األردن ولبنــان وذلــك في النصـــــ
التعرض عليهما في هاتين الدول ام العدو  تين ال يدعو إلى االطمئنان في حالة ق

ـــمحان بدخول القوات المعاونة من  ــ ــ ــــ ما وان هاتين الدولتين ال تســ ـــــ ــ ــ هذه الفترة ســــ
ة فالموقف في  ة الجو ــيها . أما من الناح ــورا إلى أراضــ ة والعراق أو ســ الســــعود

ـــنه في القرب العاج ـــيئ وال ينتظر تحســـ ة حتى لو هاتين الدولتين ســـ ل. فمن ناح
را  ــ ــ ظهر اثر ذلك عســـ ة الالزمة لهما اآلن فلن  ـــــلحة الجو تم التعاقد على األســ
ارن والفنيين  عد تورد المعدات وتدرب الط قبل مضي سنتين على األقل وذلك 

ًال. ستغرق  وقتا طو   الذ 
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ـــة في  زة قوات عر ــان الـــدولتـــان ال تقبالن مر ـــة أخر فهـــاتـ ــاح ومن نـ
عتها أن تقوم أراضي طب ن لمقاتالت الدفاع الجو ذات المد المحدود  م ها وال 

ة المجاورة حتى لو توفرت هذه القوات ـــي العر وال ينطب  ، حمايتها من األراضــ
ة في  ه من القواعد الجو ـــــ ــ ــ ــــ ة معظم أراضـ ن حما م ا على لبنان الذ  هذا جزئ

ة السورة   .)الجمهورة العر
  

ــفحة ومن نفس التق -11 ــ ــ ــ ــــم األول صــ ـــ ــ ـــاب القسـ ــ ــ س من ( 5رر الســـ ول
ـــة األخر  قوم العـــدو بتكرار اعتـــداءاتـــه هـــذه على الـــدول العر ـــتعبـــد أن  ــ ــــ ــ ــ المسـ
ــــعف  ـــــتغال ضــ ل مســ ة للتحو ات الفن امها بتنفيذ العمل ـــــرائيل أثناء ق طة بإســ المح

ه قي على ما هو عل   . )الموقف الجو بها طالما 
على ضوء هذه  ( 6م األول صفحة ومن نفس التقرر الساب القس -12

عرض اآلتي : م الموقر  ــ ـــ ادة تتقدم لمجلســ ارات فإن الق ه عددًا  ( االعت إننا نجا
طة في تنفيذ  ة المح ــتمرت الدول العر ــ ـــ ــ ـــراحة نيته في االعتداء إذا اسـ ــــ أعلى صـــ

ة ـــير في تنفيذ األعمال الفن االعتداء فعال أكثر من مرة  ، مقرراتكم والســـ وقد قام 
ـــــ ــ ــ حة للرد على هذا وأصـ ــح ــــ رة الصــــ ـــــ ــ ــ ــاع العسـ ــ ــ ــ ح لزاما علينا أن نتخذ األوضــ
أوجه النقص في  ، العدوان ة مع علمنا  ـــتمرار في تنفيذ األعمال الفن ــــ ــــ أما االســـ

ــالحها فهو طر ال  ــــة إلصـــ رة وعدم تقبل الحلول المعروضـ ــــتعداداتنا العســـــ اسـ
م.   يتمشى مع المنط السل

ادة في  رت هذه الق ــب أن ذ ــ ــ ما ســـ ــبتمبر و ــ ــ ــــهر ســـ ــــ م في شـ تقررها المرفوع إل
م الموقر في نفس االجتماع  1964 وفي تقررها للموقف الذ قر على مجلســــــ

أمرن: ما إال  ر سل ون الموقف العس   -لن 
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ــــرائيل وٕاتخاذها مواقع  -1 طة بإســــ ة المح دخول قوات الدعم من الدول العر
قا لتخط رة . وط مة من وجهة النظر العس ر هنا تحشد سل ادة وأذ  هذه الق

ز  ادة تتمر رة توضـــع بإمرة هذه الق في هذا المجال أنه ال فائدة من قوات عســـ
ة أكثر مما تمليها  م ات اإلقل ة والحســاســ اســ في مواقع حشــد تمليها الحدود الســ
رة من الدرجة األولى  ــ ــ ــــ ة عســـ ــ ــ ـــــ رة فنحن في مواجهة قضــ ــ ــ ــــ ات العســـ المتطل

ح رة صح ا.تتطلب حلوال عس ارات األخر جانب ع االعت   ة أوال مع طرح جم
عــادل أرعــًا  -2 مــا  ــادة  ــة من المقــاتالت بــإمرة هــذه الق ــادة القوات الجو ز

عة هذه األسلحة  طة بإسرائيل إذ أن طب زتها في األراضي المح على األقل ومر
عيدة  ـــافات  ــ ــ ــ اتها من مسـ عمل ام  نها من الق ون الموقف مطمئنا  –ال تم ولن 

ة لبنان ف ـــمال ــ ــ ــــ ــورا –ي الدول الشــ ــ ــ ــ ــــ ن قواتها البرة من  -سـ ما لن تتم األردن 
غير وجود هذه القوات, ة حدودها    العمل في حما

ان ( ـــــي و ادة بهذين المطلبين في العام الماضــــ هذا وقد تقدمت هذه الق
ام  ـــــرائيل إلى الق ــ ــــ ة لن يدعو إســ األعمال الفن ام  ـــائد عندئذ أن الق ـــ ــ ــ االعتقاد الســـ

ا اســتعداد إســرائيل للعدوان وٕاعالنها ، وانالعد عد خاف س ذلك ولم  ولكن ثبت ع
ــراحة ــ ــ ما  ، ذلك صــ ــيرنا للموقف  ــــ وهذا يدعونا أن نعيد النظر في إجراءاتنا وتفســ

ارات والســـالمة  م االعت ادة وتقد ات هذه الق ة طل أرجو أن يدعو ذلك إلى اســـتجا
  . )على غيرها من العوامل 

صه المدون.. ، الخطيروعند هذا التحذير    وقف الفر فوز في تلخ
راتي لسببين: حث لنفسي أن أدخل هذه الفقرات في مذ   ولقد أ

ـــتة ؛ فقد فات  ــ ــ ام الســ عد أن وقعت هزمة األ رة  ـــــ ــ ـــــرارا عســ ــ األول أنها تعد أســ
ــة موحــدة .. والثــاني ــادة عر ــة  ، زمــانهــا وأوانهــا ولم تعــد لنــا ق أن األمــانــة القوم
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ة في تفرض علّي  ـــاع العر قة األوضـ ـــر والوافد حق ــع أمام الجيل المعاصـ أن أضــ
عرفها من أعلى 1966عام  ــهور.. وأن  ــ ــ ـــــعة شـــ ــ ضــ ـــتة ب ــ ام الســــ ، وقبل حرب األ

ة مئة  انت تضم قرا ة الموحدة التي  ادة العر ر مسئول .. هو الق مصدر عس
ة من المح إلى الخليج ، ضا عري ممتاز رة العر   .مثلون العس

  
ص الموقف فبدأ واضحا انقسام     وعقد مجلس الدفاع جلسته األخيرة لتلخ

ة المتحدة ه الجمهورة العر رات : األول تقف ف ــ ة إلى ثالثة معســـ ، الدول العر
ــورا ــــ ــــ ــ ة واألردن  ، والجزائر ، والعراق، وســ ـــعود ــــ ـــــ ه الســ من ؛ والثاني وتقف ف وال

ا ت ؛ *والمغرب وليب ه الكو ران  والثالث وتقف ف ــ ــ ــــ ــ ـــودان ؛ والمعســ ــ ــــ ــ ولبنان والسـ
ــــادين ــ ــ مثالن اتجاهين مضــ ـــــطا  ، األول والثاني  ـــــر الثالث وســـــ قف المعســـــ بينما 

حاول أن يوف .. أو يلف ة  ، بينهما  ــــتطع أن يوف .. ولكن معر ــ ــ ــــ ســ إن لم 
ة قد دخلت  ــطيني والجماهير العر ة الشــــعب الفلســ الســــموع وما أعقبها من غضــــ

ــورا على إلى قاعة االجتماعات ولم ــــ سـ ــدقاء( عد م ــ ــ دوه في  )  أصـ األردن أن يؤ
ان أكثرها .. شوفة المفضوحة .. وما    مخالفاته الم

اغة القرارات صدر المجلس  ، وجاء دور ص فالح الفر علي عامر أن 
ــهران ..  ة في مدة أقصـــاها شـ ة والســـعود الموافقة على دخول القوات العراق قرارا 

ــتطع الوفــد األردن ـــ ــ ــ ــ ســـ عــارض هــذا المطلــب ، ي.. ولم  ــاطــا أن  ـــــ ــ ــ ــــ  ، وزرا وضـ
صدر المجلس  ذلك أصر القائد العام أن  ارثة السموع .. و والمجلس مشحون 
ة، وأن يدعى  التزاماتها المال ـــاء أن تفي  ــ ــــ ــ ـــ طلب إلى الدول األعضـ ا  قرارا نهائ

                                                           

 .قبل ثورة الفاتح من سبتمبر *



  

-387-  

ـانون الثـاني ( ـة العرب إلى االجتمـاع في  ) التخـاذ الخطوات 1967وزراء المـال
ة في هذا الصدد.التن   فيذ

ة   ة المال ــ ــ ــــ ع الوفود على هذه التوصــ عد أن ألقي ، وواف جم ـــة  ــــ ــ وخاصـ
ة اهل وزراء المال ما عدا .. ما عدا الوفد السعود فقد قال السيد  ، األمر على 

ـــقاف إنه ــــ ة عند  ( عمر السـ ــعود ـــ ة الســـ يتحف على هذا القرار ألن المملكة العر
ما ســـب ع مؤســـســـات  موقفها الذ أعلنته ف ة إزاء جم وهو تجميد التزاماتها المال

  مؤتمرات القمة إلى أن ينعقد مؤتمر قمة جديد.. 
صل..   قلت : ولكن هذا يخالف تماما ما أعلنه جاللة الملك ف

  قال : وماذا أعلن جاللته..
ــادرة في جدة    ة الصــ ـــعود فة البالد السـ ـــح ــرت  ، قلت : بين أوراقي صـ نشــ
ا لج8-10-1966( ـــــفرته إلى ) خطا ة عودته من ســ ـــــ ــــل لمناســ صـــ اللة الملك ف

ه : ا قال ف ا وأمر اتا قرارات األمم المتحدة -أورو ـــا  ــــ ـــ ألننا  ، نحن نرفض رفضـ
ـــطين ولو  م فلســ ون اعترفنا بدولة الصـــــهاينة .. .. ولن نقبل بتقســـــ إذا قبلنا بها ن

م فلس عا على قبوله .. وٕاذا رضوا بوجود إسرائيل وتقس طين فلن أجمع العرب جم
ــدون المعــارك من وراء  ـــنــا ممن ير ــ ــــ ــ ــ نــدخــل معهم في هــذا االتفــاق .. ونحن لسـ

اتب وأجهزة التلفون  فســتروني أنا بنفســي  ، فإذا دق جرس الحرب والنضــال ، الم
م أيها االخوة . واســتأنفت حديثي قائال : هذا هو خطاب  ( وٕاخواني وأبنائي أمام

ــطيني عا ــ ش التحرر الفلسـ ــار جاللته .. وٕان ج ة التي أشـــ زم على خوض المعر
ش التحرر .. وٕاذا  ، إليها جاللته ــتمر في دفع التزاماته لج ســـ ـــده أن  ونحن نناشــ

ـــــق ــــ ــ ــ ــة قــد  ، ــان مؤتمر القمــة قــد تــأجــل أو سـ ــات القوم س معنى هــذا الواج فل
ـــعود من هذا  س المجلس أراد أن ينقذ الوفد الســـ ــقطت..) ولكن رئ ــ تأجلت أو ســ
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أنفط ، الحديث الدامغ  ( لب إقفال الموضوع ملتمسا العذر للسيد عمر السقاف 
ماته ملك أن يتجاوز تعل ماته ..)!! ، الوفد السعود ال    وهذه هي تعل

عود    ــدرها على أن  ـــاته بهذه القرارات التي أصـــ وأنهى مجلس الدفاع جلســ
ـــهر آذار من عام  ــــ ــل 1967إلى االجتماع في شـ ــ ــ ـــراف على تنفيذ  ( ليواصــ اإلشـــــ

ة الموحدة) مخططات ال ادة العر   .قـ
ة    ع موجاتها تنقل إلى الجماهير العر وانطلقت إذاعات القاهرة على جم

ــــة موجزة عن أعمال مجلس الدفاع ــ ـــــ أن ، خالصــــ وفيها نغمة من التفاؤل الحذر 
ــاإلجمـاع وأن الوفــد األردني قــد واف على القرارات  ، قرارات المجلس قــد أخــذت 

االلتزام  رة وتعهد    بها.العس
ــــــاء ذلك اليوم   ــــ ة في مســــ ة  ، وفتحت اإلذاعة األردن ـــــاعة الحاد ــ ــ ــــ في السـ
ـــرة ــ قول ، عشــــــ ع  المذ ـــاعات ؛ فإذا  ــ ــت ســــــ ــ ــــ ســـ ـــــاض مجلس الدفاع  ــ ــ    عد ارفضــ

ة على قرارات  ( ـــــوع ــ ة وموضــ ــــمي أن األردن له تحفظات فن ــ ــ ـــدر رسـ ــــ أعلن مصــ
  المجلس سيبديها في اجتماع المجلس القادم ..)!!

ــك    ــــان في بيتي في ذلـــ ـ ــدنيين و ــــة من مـــ ـ عض الوفود العر ــت  ــ الوقـ
رين، جاءوا ليزورني فقلت لهم : أرأيتم إن الوفد األردني في القاهرة واف  ، وعس

رة ــ ــة من هذا اليوم على القرارات العسـ ة  ، في الســـاعة الخامسـ ومة األردن والح
ة عشرة..   في عمان تنقض القرارات في الساعة الحاد

م األردني ..  ـــنة  1948إن عمان أرأيتم الح ــ . ولم  1966هي عمان ســـ
ـــون في النهار ما يبرمون في الليل انوا ينقضـــ ــيء .. لقد  ــ أثناء حرب  ، يتغير شــ

  .. وٕانهم اليوم يلعبون الدور نفسه. 1948فلسطين 
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عد أسبوع (   عه ؛ ف عته وط -20وقد صدقت فراستي في األردن فهذه طب
ة ال12-66 ــان وزارة الخارج ـــــ ــــ ة أن) أعلن متحدث بلســــ ة  ( عراق القطعات العراق

ة ومة  ، التي أرســـلت إلى الحدود األردن قا لقرار مجلس الدفاع، لم تســـمح الح ط
ادة  ة في المواقع التي تحددها الق ــي األردن ــ ــــ ز في األراضـ ة بدخولها لتتمر األردن

ة الموحدة..)   .العر
نحن ســودان العالم العري، و  ، ومضــت ثالثة أشــهر من القل والحيرة

ـــــجلــــت ، على قمــــة الحيرة والقل ــــ ــ ــ ــت مؤتمرات القمــــة .. وسـ ـــقطــ ــ ــ ــ ــــ ــد أن سـ    عــ
اتي( عضها: ) يوم قات صغيرة.. وهذه    خالل تلك الفترة أحداثا مثيرة ذيلتها بتعل
ـــــوش على إذاعة منظمة  ، 30/12/1966    ــــ ــــ ة تشـ ومة األردن بدأت الح

الطائرات إلى ش  ــو ــــ ـــــ أجهزة التشـــ ــطيني .. وقد جاءت  ــــ ــــ  ، األردن التحرر الفلســــ
شــــوش  ا .. وقلت في نفســــي ليت األردن  عضــــها من أمر ا و عضــــها من ألمان

  على إسرائيل.
قا على أحداث األردن فقال  ، 8/1/1967 ان تعل ــي د أعلن الجنرال موشـــ
ه : إن الملك حســــين( ف ح  ط ام انقالب في األردن  فانه  ، الخطر الوحيد هو ق

ـــتقرار الوحيد في منطقتنا ــ ـــر االســ ون له نتائج  عنصــــ ـــــ ــرح ســ ــ واختفاؤه عن المســـ
ه األعداء.. )  والفضل ( خطيرة علينا ..) قلت :   ما شهدت 

ــــف  ، 5/2/1967 ــيد محمد يوســــ ــ ن رشـــــ س الر ـــل من األردن الرئ ــ ــ وصــ
ش األردني ا الج أن المخابرات ( وأعلن ، الجئا إلى القاهرة ، الحمارنة من ضـــ

س الم ـــال رئ مهمـــة اغت لفتـــه  ـــانـــت  ــانـــا في إذاعـــة األردني  ـ نظمـــة) وألقيـــت ب

ة ة القرآن اآل   .)   أتقتلون رجال أن يقول ربي ا ( المنظمة ختمته 
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سين عبد الناصر  ، 7/2/1967 ان مشترك عن محادثات الرئ صدر ب
ه : اهتمام إلى ( -وعبد الرحمن عارف في القاهرة جاء ف ــان  ســ ــتمع الرئ ولقد اســ

ه الســـيد أحمد ال ، عرض شـــامل ة أدلى  س منظمة التحرر الفلســـطين شـــقير رئ
ـــــدد من جديد تأييدهما الكامل لمنظمة التحرر  ــــ ـــان في هذا الصـــ ــ ــ ســـــ .. وأكد الرئ
طولته  ة وأعرا عن إعجابهما وتقديرهما لشــجاعة الشــعب الفلســطيني و الفلســطين

طش واإلرهاب ــنوف ال ــ ــ ـــموده أمام صــ ــ ــ ان هذا الكالم موجها إلى الملك  ) وصـ و
ع وال مجيب.حسين .. ولكن ال    سم

  
رة  ، 9/2/1967 ا مذ ة العل س الهيئة العر عث السيد أمين الحسيني رئ

ــعب  ـــــ ــــ ــ عرب عن تأييد الشـ ـــــجاعة و ــ ــ ـــين يثني على مواقفة الشـــــ ــ ــــ ــ ــ إلى الملك حسـ
  الفلسطيني .. قلت : و في خلقه شئون..

ـــل في عمان أعلن  ، 13/2/1967 ـــــ صـ مة للملك ف ـــين ول ــ أقام الملك حســــ
منلن  ( فيهــا أنــه ــت على حمــام الــدم الــذ يجر في ال ــ ــ ــــ ــ ــ ــالغزوة  ، ســ ونــدد 

ة التي تتعرض لها المنظمة س س عبد الناصر ، المار وأشاد  ، وحمل على الرئ
موقف األردن وأكد أن المؤتمر اإلســـالمي هو طر الخالص ..  صـــل  الملك ف

مت في بيت المقدس مة أق شـــهد المســـجد األقصـــى ، قلت : ليت هذه الول  حتى 
  على هذا الكالم..

ر الوحدة ، 22/2/1967 ة ذ س عبد الناصر لمناس فشن  ، خطب الرئ
صـــل والحســـين والمؤتمر اإلســـالمي ة وف زة على أبو رقي قلت : هذه  ، حملة مر

..   الحملة تغني عن التعلي
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ــــيني بزارة األردن ، 1/3/1967 ــــ ــ الملك  ، قام الحاج أمين الحســـ واجتمع 
ــين ونزل في قصــــــر الم ــ ة ..  ، لك في بيت حانيناحســ اد تائب ال ــــة  تحت حراســ

حان مغير األحوال ومقلب القلوب !!   قلت : س
ة مع  ، 2/3/1967 ــ ــ ــتئناف العالقات الدبلوماســـــ ــــ ـــــين اســـ ــ أعلن الملك حســ

ة التي  األســـلحة األلمان ــموع  ــرت إســـرائيل قرة السـ ة قلت : لقد ضـ ا الغر ألمان
ة.. ة سخ   وصلتها هد

ـــجلتهاوفي جو هذه المعا ـــ ــغيرة التي ســــ ــ ــ ـــ اتي( لم الصـ انعقد مجلس  ) يوم
ــهر آذار  ما قررت الدول  1967الدفاع العري في اليوم الثاني عشــــر من شــ  ..

.. ما سب ة ف   العر
ــور ؛ األردن ألنه  ــامنتا على عدم الحضــ ة قد تضــ ــعود ولكن األردن والســ

ــدد عدم ــ ــــ صــ ة الموحدة أمام المجلس  ادة العر موافقته على  ال يرد أن يواجه الق
ة ــــعود ــــ ة .. والســ ــــر أ اجتماع منبث عن  ، دخول القوات العر ــ ــ ألنها ال تحضــ

لتــا الــدولتين قــد أدخلتــا في  مؤتمرات القمــة قبــل أن ينعقــد مؤتمر قمــة جــديــد ؛ و
ة السموع قد بردت نت ، حسابهما أن معر فلم  ، وثائرة الرأ العام العري قد س

  ولم الحضور ؟.، العناء
ـــدفـــاع في جو متوتر ..وتال الفر علي عـــامر تقررا وانعقـــد  مجلس ال

ه من المجلس أن ــــتغرق القاؤه خمس دقائ طالب ف ا اســـ ـــب يبت في أمر  ( عصــــ
ة  ـــارح الدول العر ــ ــــ ــ ــ قى بدون عمل .. وأن تصـ ة الموحدة حتى ال ت ادة العر الق

ة لم تدخل األردن . قة .. وأن قوات الدعم العر الحق ة  . وأن عددا األمة العر
ــــداد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــة .. وأن توقف الــدول عن سـ ــالتزامــاتهــا المــال ــة لم تف  من الــدول العر
ر إلى موقف خطير ..) وختم الفر  ــ ــ ـــع العســــ ــ الوضـــ ــــوف يؤد  التزاماتها ســــ
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ه : ـــير قال ف ة الموحدة تر أن واجب  ( عامر تقرره بإنذار قصـ ادة العر إن الق
م المو  أن تبلغ مجلســ طالبها  نها من األمانة  م قران اســتمرار هذه األوضــاع ال 

ندرة)   .تنفيذ المهمة التي أقرها مجلس الملوك والرؤساء في اإلس
م  ــــادة جورج ح ــ ــ ـــتي  ) لبنان(وتكلم الوزراء الســ ــ ــــ شـ ا(أحمد ال عبد  ) ليب

قة  ر  ) الجزائر(العزز بوتفل حســن عوض  ، ) العراق(اللواء شــاكر محمود شــ
اح األحمد (راض محمود  ) الســـودان(هللا  ــ ــيخ صـ ت(ج.ع.م) الشـ اللواء  ) الكو

من(عبد هللا جزالن  اب  ، ؛ تكلموا في نبرات مختلفة ) ال وأعروا عن أســـفهم لغ
ــروا االجتماع الســــاب  عد أن حضــ ة عن هذا االجتماع الخطير  األردن والســــعود

ة الموحدة ادة العر ح الف ، .. ثم أثنوا على جهود الق المد ـــوا  ــ ــــ ــــ ر عامر وخصـ
  على صبره واستقامته وشجاعته..

م ماخوس  تور إبراه ـــور الد ــ ــــ ة تحدث الوزر الســـــ ـــــ ــ ــ ــــ وفي لهجة غاضـ
ة الموحدة مع ادة العر عاد النظر في خط الق أن  ـــقا األردن ( فطالب  ــــ ـــــ إســ

ة وتونس من الحساب   .) والسعود
ة واألردن عن هذا  ، وجاء دور في الكالم ــــعود ــــ ــ ــ فقلت : إن تخلف السـ

  جتماع ال يخلو من دالالت خطيرة ؛ ولكن تخلف األردن هو األخطر ..اال
ا ة فلســطين هي في قلب األردن وطنا وشــع ان  ، فان قضــ وٕان األردن 

ــبب الكارثة في  ــ ــ ــ ة1948ســــ ة الطي عد مؤتمرات القمة قالت األمة العر عفا ( ؛ و
ـــــلف ــــ ـــيئا واحدا  ، ) هللا عما ســـ ــ ــ ــ فق من وها نحن نر اآلن أن األردن قد نفذ شـــ
ض  ، مؤتمرات القمة ة الموحدة  22هو أنه ق ادة العر ــترليني من الق ــ ــ مليون إســـــ

ض  ـــافة إلى ذلك فقد ق اإلضـــ ه  3دون أن ينفذ خططها .. و ونصــــــف مليون جن
ح الشعب قى الشعب مجردا من السالح ، من إمارات الخليج لتسل   .)وأ
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ــى مجلس الدفاع يومين متعاقبين من غير عمل ــ ان الفر فقد  ، ومضـ
ــر الجديدة ــــ ــــ ــ ادته في مصــ ة في ق احثات جانب مع اللواء عامر  ، عامر يجر م

ش األردني ان حرب الج س أر ان  ، خماش رئ س أر واللواء عبد هللا مطل رئ
ـــعود ش الســ ــال إلى القاهرة ، الج حضـــــر  ( فقد وصـــ الفر عامر ال ل ليجتمعا 

ما أعلنا إلى الصحف ..   مجلس الدفاع !!) 
رةو ــ ــ ــــ المناورات العســـــ ه ما تكون  ـــــ ــ ــ ولكن ، انت تلك االجتماعات أشــــ

ادة قبل أن  ـــر أن ال ينفذ خط الق ــــ ــ صـ ان اللواء خماش  الذخيرة الميتة .. فقد 
ة  ان الســـعود عيد  رر و ان اللواء مطل  تدفع مزدا من المال إلى األردن ؛ و

حت ة مال لن تدفع المال قبل أن ينعقد مؤتمر قمة جديد .. وأصــ ة قضــ  ، القضــ
ة رجال !!   ال قض

ات موجزة : ة فوضع توص    -والتأم مجلس الدفاع في الجلسة الختام
ــة في موعــد ال يتجــاوز أول تموز  - 1 ــالتزامــاتهــا المــال ــة  أن تفي الــدول العر

1967.  
ر  - 2 ــ ــ ــــ ــ ــ ــع تقدير جديد للموقف العسـ ــــ ــ ــ ة الموحدة بوضـــ ادة العر  ، تكليف الق

ة وا   ألردن وتونس.على ضوء تخلف السعود
ش  - 3 ل من ســـورا ولبنان وج توزع االعتمادات المخصـــصـــة لألردن على 

رة.   التحرر الستكمال تعززاتهم العس
  ..1967تموز  4عقد مجلس الدفاع المقبل في  - 4

عة فان مجلس الدفاع لم ينعقد في تموز   ة الرا  ، وســخر القدر من التوصــ
ــانــت مع الهزمــة على ألن الكــارثــة الكبر وقعــت في حزران . تمــامــ ــأنهــا  ا 

عاد عاد.. ، م ا بئس هذا الم   و
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ا .. بل العجيب أن ال تقع الكارثة    ا وال غر ن وقوع الكارثة عجي ولم 
  .. والغرب أن ال تقع الهزمة..

ة تشير إلى الكارثة .    انت طوالع النجوم في السماء العر   فقد 
ة انت معالم األحداث على األرض العر   تسير نحو الهزمة.. و

ـالكثرة المتفرقـة المتبـددة ـالي  ـان  ، وٕان الكوارث والهزائم ال ت حتى ولو 
ـــا سـ ـــها ثالثة عشــــر ملكا ورئ ــا ؛ بل أن األمة، على رأسـ شــ ة  ، وثالثة عشــــر ج أ

من عرفت وزاملت ، أمة سا  ان على رأسها ثالثة عشر ملكا ورئ    ، إذا 
  
  

  سر .. وقد قال هللا تعالى..ال بد أن تنهزم .. ال بد أن تن

ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض مبا رحبت ( 

  ).      ثم وليتم مدبرين

م         صدق هللا العظ
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ص   ينـة والحسـو رقيبـل وأبـف

  اذا ؟ـون ..على مـاونـيتع         
  

ة ضارة على المنظمة التحرر بدت طالئع  1967في مطلع عام    معر
ة ــــطين ــ ــ ــــ ات المتحدة ، الفلســ ة : الوال ان الفرقاء في هذه المعر ــــرائيل ، و ــ ــــ ــ  ، إســ

ة عض الدول العر ة وتونس  ، و ــعود ــ ــ ــ ة التي أعنيها : األردن والســــ والدول العر
!!  

ة    انت بدايتها هي بدا ة منذ بدايتها .. و ــم هذه المعر ــ ــــ ــــ نت في خضــ و
ان ، منظمة التحرر ة مختارًا مع فر ) القتال( و ــًا  ، في هذه المعر ــ ــ ومفروضـ

ـــات  ـــانـــت الوال ـــًا مع الثـــاني .. و ـــًا مع األول ودفـــاع مع فر آخر .. هجوم
انت  ه .. و ـــرائيل هي الفر الذ اخترت القتال معه والهجوم عل ــ ــــ المتحدة وٕاســـــ

ة هي الفر الذ فرض علينا القتال معه والدفا رهين الدول العر ـــده .. م ع ضـــ
ره لكم( ال مختارن .. م القتال وهو    . ) تب عل

ًا في القتال .. ولكن    ـــرائيل ح ــــ ــ ــ ات المتحدة وٕاســـ ن قتالنا مع الوال ولم 
ان قدرًا محتومًا ؛ ذلك أن الشــعب الفلســطيني قد طرد من وطنه ؛  القتال معهما 

قاتل الذين طردوه .. ومن  ًا أن  ًا وٕانسان ع ان طب اره أخرجوه .و   د
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ة   ام منظمة التحرر الفلسطين ان ق امها ، و ة  ، مجرد ق ة المعر هو بدا
ات المتحدة وٕاســرائيل ؛ فقد اســتشــعرت وهو االســم المزجي  ، ) ااســرائ( مع الوال

ا مجتمعين ؛ استشعرت لما أردت أن أتحدث عن إسرائيل وأمر  الذ سأعتمده 
ا( ـــرائ ــ ــ ام المنظمة م ) اســ ـــعب أن ق ــ ام الشــــ ـــطيني ؛ وق ــ ــ ــعب الفلســ ــ ــ ام الشـــ عناه ق

ة لتحرر  ة العر ام الحر ة ؛ وذلك معناه ق ام األمة العر ــطيني معناه ق ــ ــــ ــــ الفلســ
  فلسطين .
ا( وقد حسبت   ة  1948عد انتهاء حرب فلسطين في  ) اسرائ أن القض

ة قد انتهت ـــطين ــ ــ ــــــرائيل في الغرب ، الفلســ حت إســـ ـــــ ة أصــــ ــــطين ــ ــ  ، فاألرض الفلسـ
ة  ، دن في الشـــرق واألر  ــ الهما عضـــو في األمم المتحدة .. ولم يب من القضـ و

ــة إال الالجئون  ــــطين ــ ــ ــــ ــالــة اإلغــاثــة ، الفلســ موتوا ، وهؤالء تعنى بهم و  ، إلى أن 
ة .. ة الفلسطين ا القض قا   وتموت معهم آخر 

ا( وقد شجع   ة ) اسرائ وقد انهزمت  ، على هذا الحساب أن الدول العر
ـــــة ، 1948في عام  ــ ــ اســ ــ ــ ــــ ة( لجأت إلى الســـ فلم تعد تتحدث عن تحرر  ) الواقع

ـــطين ــ ــ ــ ام  ، فلســــ بل نادت بتنفيذ قرارات األمم المتحدة .. وأول هذه القرارات هو ق
ادة ، إسرائيل ة دولة أخر في العالم !! ، دولة ذات س   أ

أكلها الزمن   ة  ة الفلســطين والتقاعس  ، ومرت خمســة عشــر عامًا والقضــ
ـــة على العري  ـــاطمئنـــان وتفـــاؤل إلى حمـــل الـــدول العر ـــا تتطلع  ـــرائ ــ ــ ــــ ؛ واســـ

ــلح معها ــــرائيل وعقد الصـــــ وك ، التفاوض مع إســـ ــ ــ ة الصـــ تا ـــهادة  ، و ــ ع شــ وتوق
ة!!  ة عاد ع ة .. وفاة طب ة الفلسطين   الوفاة للقض

اب الفراســـة   اب الدراســـة ؛ فقد  ، ولســـت أقول هذا من  ولكني أقوله من 
سـًا للوفد السـور  ، ن في األمم المتحدة خمسـة عشـر عاماً شـاء القدر أن أكو   ، رئ
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عد دورة  ع سـنين أخر ؛ ورأيت دورة  سـًا للوفد السـعود سـ ثماني سـنين ؛ ثم رئ
ا( أن لغ  ) اسرائ صورة هادئة ناعمة ؛ و ة  ة الفلسطين ة القض تسعى في تصف

ـــد أن ــــ ــــت تــؤ ــ ـــانـ ــــ ـــــا  ــة أنــهــ ـــــ ـــا ــــذه الــغــــ ــ ــيــ هـ ـــــا عــلــى تــحــق ـــهــ ــ ــــ ــ ــ    مــن حــرصـــ
ـــطينفل ( ــ ــ ــ س له  ) سـ ـــم ل ــ ــ ــ ا العالم الدولي ؛ وأن هذا االسـ لم تعد قائمة في جغراف

م قام الحوار المرر في  م و ــــرة .. و ة المعاصـــ وجود في قاموس العالقات الدول
ـان وجولدا ماير حول لف ين اي ـــطين( األمم المتحـدة بيني و ــــ ــــ ــ هل هو  ، ) فلسـ

اً    أم أنه مضى منذ زمان وانتهى ..  ، موجود دول
ا( حسـبتو    ة شـعبها  ) اسـرائ ة وٕاذا ة الفلسـطين ة القضـ أن األمل بتصـف

عد انتهاء  ــــاب ؛ فقد فوجئت  ــ ــ ـــــابها قد أخطأ الحســ ــــ اد .. ولكن حسـ قد تحق أو 
ــة  ) 1964(مؤتمر القمــة األول في القــاهرة   ـــطين ـــ ــــ ــام منظمــة التحرر الفلســــ ق

ــطيني حولها ـــــ ـــعب الفلســـ ــ ــ ــعار التحرر بي ، والتفاف الشـــ ــ ــ ن الجماهير وانطالق شــــ
ة على السواء . ة والعر   الفلسطين

بر    ة أمل  ا ( ان ذلك خي عد جهود دامت خمســـة عشـــر  )  الســـرائ
ة بين ا ( عامًا ؛ ومن هنا بدأت المعر ة ..  )  اسرائ ومنظمة التحرر الفلسطين

ـــحــافــة وٕاذاعــة وتلفزون هي ميــدان هــذه  ــــ ــــ ــ ــة من صـ ــانــت أجهزة اإلعالم الغر و
ة .   المعر
عـــة   ـــدأت أجهزة اإلعالم التـــا ـــا( و ـــرائ ــ ــ ــــ تهـــاجم منظمـــة التحرر  ) الســـ

ة ــطين ــ ، الفلســـــ ــ وتحول دون  ، في أنها ترد أن تخل التوتر في الشـــــــرق األوســـ
ــتقرار واألمن ـــرائيل .. وفي  ، االســ ة وٕاسـ ـــلم بين الدول العر وتخرب مســــاعي السـ
ـــا هـــذه الحملـــة ـــد عل ، ثنـــا ـــة تؤ س ـــانـــت أجهزة اإلعالم الغر ى الـــدوام أن رئ

  وأنه وأنه .. ، المنظمة عميل شيوعي
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ــين    ــــ ــ ــ عد أن قمت بزارة جمهورة الصــــ ة  ـــيوع ــ ــ ــ ــ وقد ازدادت التهمة الشـــ
ة  ـــعب ــ ــــلحة من  ) 1965(الشـــ ح معروفًا أننا نتلقى أســــ ـــــ لغت ذروتها حينما أصـــ و

ات في الصين . ، ين اطنا يتدرون على حرب العصا    )1(وأن عددًا من ض
ــــانون    ــاني  وفي  ــــة مؤتمرًا  ، 1967الثــ ـــة األمر ـ ـــارج ـــد وزر الخـ عقـ

ش التحرر ـــة وج ـــطين ــــ ــــ ــ ـــه منظمـــة التحرر الفلسـ ـــًا هـــاجم ف ــحف ــ ــ ــ ــــ    وأعلن ، صــ
ة( ات المتحدة تعارض أهداف منظمة التحرر الفلسطين انت هذه  ) أن الوال .. ف

ـــفر للهجوم على منظمــة التحرر ــ ــــ ـــاعــة الصـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــهــا ، ســ ــــ ــ ــ ســـ يز على رئ   مع التر
سق الحجر األول في هذا البناء . ، والعمل على إسقاطه  )الشيوعي(   حتى 

قنــت أن منظمــة    عــد أن أ ــات المتحــدة بهــذا الموقف  وقــد جــاهرت الوال
ة فلســطين  حت قوة فاعلة في الوطن العري .. فقضــ ة قد أصــ التحرر الفلســطين

ة ة الجماهير العر حت قضـــ ل شـــعار في  ، أصـــ ح فوق  وشـــعار التحرر أصـــ
حــت إذاعــة المواطن العري في الوطن  ، لوطن العريا ــ ــ ــــ ــ ــ وٕاذاعــة المنظمــة أصــ

حت  ، العري ــ ــ ة .. وعلى العموم فقد أصــ ـــمع إذاعته المحل ســـ ــمعها قبل أن  ــ ســ
ة في العمل العري ابتداء من مؤتمرات القمة  ، المنظمة هي القوة الدافعة المحر

ا مقاطعة إسرائيل ..    إلى مؤتمر ض
موانطالقًا من    ة  ، هذا التقي زرفر البرطان فة االو فقد وجه مندوب صـــح

ه : ) 5/2/1967( قول ف ــــر  ــــ ــ س عبد الناصـ ـــؤاًال إلى الرئ ــ ــ ــ هل تعتقدون أن ( ســ
اســـة مؤتمرات القمة وعملت على  ة قد غيرت ســـ جهود منظمة التحرر الفلســـطين

ـــرائيل ؟  ة ع ) احتمال الصــــدام المســــلح مع إسـ صــــورة جل ـــؤال ينبئ  ن وهذا السـ
ما ينبئ  ة ؛  ــطين ـــ ــ أجمعها من منظمة التحرر الفلســ ة  ة الغر مخاوف اإلمبرال

                                                           
مة من  )1(  . ، مصدر سابالقمة إلى الهز
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ة ادرة إلى  ، عن الســـبب الواضـــح في الحملة على منظمة التحرر الفلســـطين والم
مها .   تحط

ـــة إال وتنتهزها في الحملة على   ـــــ  والمنظمة من جانبها لم تكن تترك فرصــ
ا( ـــرائ ــ ًا ألقيته ) اسـ ر خطا ة إال وأعلنت ؛ وال أذ ات القوم ــ ــ ـــرات المناســ في عشـــ

ا( العداء على ــــرائ ــ ــ ًا وٕالى األبد من  ) اسـ ـــل يديها نهائ ــ ــ ة تغســ ؛ وأن األمة العر
ات المتحدة ــاف ، الوال ــ أن تقف موقف العدل واإلنصــــ أو موقف  ، ومن أ أمل 

اد على األقل ..   الح
ـــــعيد الدولي   ــ ــ ـــ حتاج  ، ان ذلك على الصــ ــحًا ال  ــ ــــ ــ ـــ ان هذا واضـ إلى و
ضــاح تنا مع ، إ ا( فإن معر ص عنها  ) اســرائ ة ال مفر منها وال مح هي معر

الشــعب الوطن و ة   ، ؛ فقد يجامل المرء أو يتســاهل .. ولكن حينما تتصــل القضــ
ــتمراراً  ـــ ــ ــ انة  ، تكون المجاملة تفرطًا مجرماً  ، وجودًا واســ ـــاهل خ ــــ ح التســــ ـــــ ــ ــ صــ و

  عظمى .
ة على الصـــعيد العري   ة ، أما المعر .. من أول  ، فقد عزمت منذ البدا

ــاحب  ل جهد .. فأنا صـــ ة أن أتجنبها  يوم إلنشـــــاء منظمة التحرر الفلســـــطين
ه ، وال فخر ، الميثاق الوطني الفلسطيني عة  ( وقد أكدت ف إن تحرر فلسطين ت

ــاً  ـــعو ــ ــــ ومــات وشـــــ ــة ح بر تقع على عــات األمــة العر ــة  عتهــا  ، قوم وفي طل
ــطين عها و  ) شـــــعب فلســـ ة جم ومات العر ــت على الدوام أن تكون الح قد حرصـــ

ة ــطين فوق الخالفات العر ة فلســـــ ـــــ ـــــت أن تكون قضــ ما حرصــ  ، في الميدان .. 
ة .    وفي منأ عن التناقضات العر

ولكن ما ذنبي وذنب المنظمة إذا وقعت هذه الخالفات والتناقضات على   
ة ـــطين ــ ــ ــ ــــ ة الفلسـ ــ ــ ــــ ــ ــ عض على غير إرادتي ..  ، رأس القضــ انت  وما ذنبي إذا 
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ة هي التي فتحت النار أوالً  ومات العر ن أمامي إال أن أقابل النار  ، الح ولم 
ان اإلنسان .   النار .. وهذا أول بند في حقوق اإلنسان منذ 

ة حين دعا    س التونســي الحبيب بورقي انت أولى هذه المعارك مع الرئ و
ــرائيل  ــ ــــ ـــلح مع إســـ ــ ــــ ل ؛ فرأي ) 1965(إلى الصــ ــد له  ــــ ــــ ت من واجبي أن أتصـ

قة ( ضارًا عرض الحائ صداقتي ، صرامة   معه ..  )  العت
ــين الــذ ألقى خطــاب عجلون    ــ ــ ــ ـــ ــ ــة مع الملــك حسـ ــة الثــان ــانــت المعر و

ـــهير في حزران  ــــ ــ ــ ــحب اعترافه بها 1966الشـ ــــ ــ ــ  ، وأعلن الحرب على المنظمة وســ
اتبها ـــنتين  ، واعتقل رجالها ، وأغل م لمته ســــ ة عد أن  ـــنى لتلب الحســــ املتين 

عد أمامي إال أن أرد له الكيل اثنين .   مطالب الشعب .. ولم 
ة صامتة   انت معر صل ؛ و ة الثالثة مع الملك ف انت المعر عة  ، و نا

ـــــامت ؛ فقد توقف عن دفع التزاماته  ــــل في القتال الصــــ ــــ صـ ـــلوب الملك ف ــ من أســــ
أن الشــقير  اطلة  س عبد الناصــر للمنظمة ال لذنب إال التهمة ال هو عميل الرئ

ة معًا !! ة العالم   والشيوع
ة    رقي صـــل والحســـين و ًا بين ف حت المنظمة تواجه حلفًا ثالث ذا أصـــ وه

ون  دأ الثالثة يتحر ة ..  )  لخلع ( .. و ـــقير من منظمة التحرر الفلســــــطين الشـــ
ة عام  ة هذا التحرك في نها انت بدا ة العام الذ يل ، 1966و دا   ه ..و

اســة    حديث صــحفي لجردة الســ ة .. فقد أدلى  صــل المعر دأ الملك ف و
ة  ت ة قررت تجميد التزاماتها لمنظمة  ) 2/11/1962(الكو ه أن الســـــعود أعلن ف

ة ش التحرر الفلسطيني يدرب في فيتنام ( التحرر الفلسطين على حين  ، ألن ج
ع ــطين بدًال من أن  ــ ــ ــــ عمل لتحرر فلســــ .. وقد  ) مل لتحرر فيتنامأنه يجب أن 

ــاء  ــالــة أن ــارات وأعــذبهــا في حــديــث لو ــأرق الع ــادرت إلى تكــذيــب هــذا الخبر 
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ه أن ، الشـــــرق األوســـــ ــــل بإرســـــال لجنة  ( رجوت ف صـ ــل جاللة الملك ف ــ يتفضـ
ش التحرر رات ج ـــجالتنا حتى  ، تحقي من قبله لزارة معســـــ واالطالع على ســ

ـــل أ جند فل ــــ ـــطيني إلى فيتناميتأكد أننا لم نرســ ــــ وأننا لن نحارب إال على  ، ســ
  . ) أرض فلسطين

صل القتراحي   ستجب الملك ف صدق في قرارة  ، ولم  ى من أن  وهو أذ
قوله على لسانه !!   نفسه ما 

ـــتعد للعودة إلى    ــ ــــ ــــ ة من تونس أنه مسـ س بورقي وفي تلك الفترة أعلن الرئ
ــة و  ــة، وٕالى مؤتمرات القمــة العر ن أن يجلس مع  ( لكنــهالجــامعــة العر م ال 

ســــل  )  الســــيد أحمد الشــــقير تحت ســــقف واحد ــ ــيد ســ تب مســــتشــــاره الســ . وقد 
ة ه إلى الدول العر طلب ف ة  ــحافة األمر ـــ ــ ــ أن تختار  ( حوراني مقاًال في الصــ

مثل  ـــــقير الذ ال  ــــ ــــ ـــيد أحمد الشـ ـــ ــــ ة أو مع الســــ س بورقي   بين التعاون مع الرئ
ــ)أحداً  ان رؤســ ع . وقد فاته  ة في اجتماعهم في ر ومات العر قد  1965اء الح

اإلجماع .. ة  س بورقي ة .. يومئذ ..  ، أدانوا موقف الرئ ومعهم األردن والسعود
  فلم أكن وحد في هذا الموقف ..

قي الشقير على رأس منظمة التحرر  ، ولكن هذه الجهود لم تثمر   فقد 
ور  صل و فلح الحسين وف ة ولم  ان ال بد من خطوة الفلسطين ة في خلعه .. و قي

ة أخر ..   عمل
رة رقم    ــل مــذ ــ ــ ـــــ ــــ ــة على شـ قــدمتهــا  ) 17-7-8(وجــاءت الخطوة العمل

ـة  ـة إلى الجـامعـة العر ومة األردن س  ( جاء فيهـا ) 1967-1-29(الح أن رئ
ـــقير منذ اللحظة األولى إلنشـــــائها ــيد أحمد الشــ ة الســـ ـــطين  ، منظمة التحرر الفلســ

ع ـــة  ح وعن المهمة  ، د مؤتمر القمة الثالثوخاصـــ ـــح قد انحرف عن النهج الصـــ
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ــاصـــها ــت من اختصـ سـ ــئت من أجلها إلى الزج بها في أمور ل ة الني أنشـ ق  ، الحق
ة . رات الدول ة والمعس   وٕالى دفعها لتكون طرفًا في الخالفات العر

ومات العر   رة على الح م هذه المذ  ، ةوما أن تولت األمانة العامة تعم
رة تقول مذ ة إلى تأييدها  ـــعود ـــــ ــــ ادرت الســ ة المملكة  ( حتى  تهد وزارة خارج

ــة ــاتهــا إلى األمــانــة العــامــة لجــامعــة الــدول العر ــة أطيــب تح ـــعود ــــ ــــ ــ ــة السـ  ، العر
ة رقم  ــم ــ ــــ ــــ ة الهاشـ ة المملكة األردن رة وزارة خارج ــــارة إلى مذ ــ ــ ــ اإلشـــ  17-7-8و

ةشـــــأن منظمة التحرر الف 29/2/1967تارخ  ـــطين أنها  ، لســ تتشـــــرف بإفادتها 
ـــيد  صــــــدد انحراف الســـ ة  ــم ــ ة الهاشــ ة المملكة األردن د ما الحظته وزارة خارج تؤ
ة التي أنشــئت المنظمة  ح وعن المهمة األســاســ أحمد الشــقير عن النهج الصــح

عد  ، من أجلها أنه لم  ات  ثير من المناس خاصة وأنه دأب على التصرح في 
مؤتمرات  قراراتهــا ، القمــةعترف  ن المنظمــة التي  ، وال يتقيــد  متجــاهًال أن تكو

ما  ــقير ف ـــ ــيد أحمد الشــ ــ قرار من مؤتمرات القمة ؛ وتر الســـ ــها لم تكن إال  ــ يرأســـ
ة إلى الحد الذ  ه وانساق وراءه قد خرج عن الخ القومي لهذه القض انحرف إل

ــطي ــــ ان الفلســ ــــخص الجدير بتمثيل الك ه الشــــ حت ال تر ف ـــــ ــ ني المنبث عن أصـ
ـــل أن يوجه هذه التهم الخطيرة من  )  مؤتمرات القمة ــــ صــ ذا اختار الملك ف .. ه

ة  ا العر ـــا ـــى أرعين عامًا في خدمة القضــ غير قرنة أو دليل .. وٕالى رجل قضــ
ــــًا للوفد  ــ سـ ـــــنين األخيرة رئ ع الســ ـــــ ان في الســ ــعيدين العري والدولي و ــ على الصـــ

  السعود في األمم المتحدة !!
ــين  ، تعززًا لهذا الجهد في محاولة خلع الشـــقير و    فقد اتصـــل الملك حسـ

ا والمغرب بتأييد هذه الجهود في داخل  قنع ليب ع أن  ســتط ة لعله  س بورقي الرئ
ــــة  ــال ــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــه رسـ ــــل إل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأرسـ ـــة ؛ ف ـ ــة العر ــامعــ ـــا ) 1967-2-1(الجــ    قول فيهـ



  

-404-  

س منظمة التحرر السيد أحمد الشقير ق ( د انحرف عن تعلمون فخامتكم أن رئ
مؤتمرات القمــة إلى جر المنظمــة لتكون طرفــًا في  خطــة العمــل الموحــد وااللتزام 

ة ة بل في الخالفات الدول ـــرح  ، الخالفات العر ــ ـــافة إلى موقفه الصـ اإلضـــ هذا 
ان  ، والتحرض على الثورة ، من إثارة الفتنة في هذا البلد المرا ض الك وتقو
ــقــاق ب ــــ ــ ــ ـــ ــذر بــذور الشـ ــب  ، ين أبنــاء البلــد الواحــداألردني و والحض على التخر

ع اللقاءات المنبثقة عن مؤتمرات القمة  والتدمير والقتل ؛ وأعلنها صرحة في جم
ــأ قرار ــه ؛ ثم أن  ، أنــه ال يلتزم  حلو ل ــذ  عمــل منفردًا على الوجــه ال وأنــه 

قاؤه على الكتم فترض  ــــر  ــ ــ ور قد أثبت في نظرنا أنه غير أمين على ســ ان المذ
عقد مثلما أنه غير أمين حتى  ، عد أن يتف على وجوب ذلك في أ اجتماع 

ر الحقد والدس والتزو شـفه مشـوهًا محرفًا مليئًا  ذا  ) في ما يتماد  ذا ه .. ه
!!  

ــين يتداولون األمر لخلع    ــ ــــ ــــ ة والحســ ورقي ـــل و ــ ــ ــ ــــ صــ ان الثالثة ف وحين 
ة ــــطين ـــقير من منظمة التحرر الفلســــ ــ ــيد أنور نت أجل ، الشـــ ــ ــ س إلى جوار الســ

ة ــ ــ ســـــ ــــة الرئ ــ س الجمهورة على المنصـــ ــادات نائب رئ ــ في جامعة القاهرة  ، الســـــ
ر الوحدة  ة ذ ـــر لمناســــ س عبد الناصـ ـــتمع إلى خطاب الرئ  ) 22/2/1967(أسـ

ـــطين ــــ ة فلســ ــ ــ ــــ ــاوم على قضـ ــــ ســـ ة  ًا .. طلع الخواجه بورقي ــ ــ  ، وهو يزمجر غاضـــــ
ـــلح معها ـــرائيل والصـ التفاوض مع إسـ ــتعمار .. ثم  وطالب  ة عميل اســ .. بورقي

ا وٕانجلترا  عمل من أجل الحلف اإلسالمي لخدمة مصالح أمر صل  بدأ الملك ف
ــــل  صـ صـــــل في هذا الطر ؛ ف ــــم إلى ف ـــين و ينضـ طلع الملك حســ عدين ب .. و
ان الفلســــطيني  ـــتعمار ال يرد الك ان و اإلنجليز .. االسـ ـــين يخدموا األمر والحسـ

قـــاء النظـــام العميـــل في األردن يخـــدم وال منظمـــة التحر ش التحرر ..  ر وال ج
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ة  اســة الملك حســين .. نظام األردن حما ة من ســ قاء إســرائيل ..إســرائيل راضــ
ــام منظمــة  ــا ال تواف على ق ــا قــال إن أمر ــة أمر ـــرائيــل ؛ وزر خــارج ــ ــ ـــــ إلســ

ش التحرر ـــــل من منظمــة  ، التحرر وأهــداف ج ــــ ــ ـــ صــ وهــذا هو موقف الملــك ف
ـــــيني يد له  ، لتحررا عث يجيب الحاج أمين الحســ حارب المنظمة و ـــــل  صــ ف

   .) فلوس علشان يهدموا المنظمة .. الملك حسين ملك فاجر عاهر ..
ــــر    س عبد الناصــ ســــــتعيد الرئ ـــد في جامعة القاهرة  ــ ان الجمهور الحاشـ

ــاً  ـــة وطر ــ ــ ــــ ــــ ــارات ليزدادوا حمــاسـ ــة في تون ، هــذه الع س ولتزداد الجمــاهير العر
يدًا لمعانيها . ة استماعًا لها وتو ة واألردن   والسعود

ادة    وقال لي الســيد أنور الســادات ونحن خارجون من قاعة الجامعة : ســ
س أخذ بثأرك ..   الرئ

ـــرهــا هي    ــــ ــــ ــ ــأسـ ــة  قلــت : بــل إنــه ثــأر للعرب أجمعين .. إن األمــة العر
عد ــطين لم  ة الشــــعب  القاعدة الكبر لمنظمة التحرر .. وٕان تحرر فلســ ــئول مســ

أســــــرها ة  ة األمة العر ــئول ــ ــطيني وحده .. إنه مســ ــ .. خرجنا من ميدان  )  الفلســ
ـــوارع وهي تهتف لتحرر  ــ ــــ ــ ــ ــاحات والشـ ــــ ــ ــ ــــ الجامعة لنجد جماهير القاهرة تمأل السـ
س عبد  اهم .. الثالثة الذين حمل عليهم الرئ ــقو الثالثة إ ــ ســـ ـــــطين وتناد  فلســ

صل والحسين ه .. ف ة .. الناصر في خطا   وأبورقي
ــة    ــة لمجلس الجــامعــة العر ؛  ) 1967آذار  14(وجــاءت الــدورة العــاد

ة أن ســاعة الصــفر قد دنت صــل والحســين وابورقي وأن الوقت قد  ، قدر الثالثة ف
ة ـــطين ــ ـــقير من منظمة التحرر الفلســ ــ ان  ، حان لخلع الشــ ووزعت األدوار .. و

ة الهاشم   ة ..الدور األول على المملكة األردن
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ان يرأس الوفد    ة على مســــتو الوزراء .. و وانعقد مجلس الجامعة العر
ومة  ان يرأس الح ـــفير األردني في بيروت ؛ و ـــيد مدحت جمعة الســ األردني الســ

ـــعد جمعة ــ ـــ ــ ــ ـــيد سـ ــ ــــ ة في تلك الفترة الســــ طمئن ألحد يلعب الدور إال  ، األردن فلم 
قه السيد مدحت .   لشق

ة    دأت االجتماعات الجانب تي الشيخ و لتلطيف الجو .. وقام الوزر الكو
ـــــدني أن ال أتعرض لألردن وأن  ـــــل بي يناشــ ارز .. واتصــ اح األحمد بدور  ـــــ صــ

أن يلتزم  ، ينحصر النقاش في جدول األعمال وان السيد مدحت جمعة قد وعده 
ينة عيد ..  ، جانب الســ فقلت له : لك علي أن ال أتعرض لألردن من قرب أو 
ــفير األردني ، االجتماعودخلت قاعة  ــ ــ دبره الســ ــمره و ــ ــ ضــ  ، دون أن يدر أحد ما 

س األردني   وممثل الملك األردني !! ، شقي الرئ
لمــات الترحيــب المعتــادة   ــدأ االجتمــاع  ــات المــألوفــة ، و وخرج  ، والتح

ـــحفيون  ــ ا  ، الصــ طلب الكلمة .. و ـــفير األردني يده  ــ وأقفلت األبواب .. ورفع الســ
ـــت الكلمة .. ــ ــ ــــ ـــــفير  ، ووقعت المفاجأة بئســــ ــ ــ ــــ انت مفاجأة حقًا .. فقد فتح السـ و

ــًا مطبوعــاً  ، األردني ملفــه تو ــًا م قرأ خطــا وألقــاه في  ، حملــة من عمــان، وأخــذ 
ــتفزه أحد ــ ســــ القاهرة .. دون أن  ه ، االجتماع  ـــتدرجه أحد .. قال ف ــــ سـ لقد  ( أو 

ــقير خط ــ ة وقاعات اجتماعاتها الشــ ًا ال ينط إال عرفت ردهات الجامعة العر ي
عته في الشتم يوزعه هنا وهناك ، عن الهو  نضح عن طب قول إال اللغو و  ، وال 

ـــقير أنه  ــ ـــطيني الذ يزعم الشـ ــ ــعب الفلسـ ــ ة وفي مقدمتها الشــ ــعوب العر ــ إن الشــ
ضاعة الشقير من الكالم والشعوذة والضحك على العقول  اسمه قد ملوا  يتكلم 

حقــه في عــدم ح حتف  ــة على أ واألردن  ـــور أ اجتمــاع للجــامعــة العر ــــ ـــــ ضــ
ــقير  عد أن  ، مســـتو إذا حضـــره الشـ وأن مجرد وجود الشـــقير في أ اجتماع 
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قة رة الخطيرة والتجني على الحق ـــــ ــرار العســـ ــ ــ ــــاء األســ ــ ر  ، عرف عنه إفشــ وتزو
م الجدو والفائدة ، التارخ أن يجعل ذلك االجتماع عد واألردن إذ يتخذ  ، فيل 

موقفــه الح العــادلهــذا المو  علن الوفــد  ، قف يرجو بــذلــك أن يتــأثر اآلخرون  و
ه من االجتماع .. ان انسحا عد هذا الب    .) األردني 

ـــة في جو  ، خرج الوفد األردني من قاعة االجتماع   ــ ــ ــ ـــتمرت الجلســـــ ــ ــ ــــ واســـ
ـــب ــــ ـــــ س أقوال الوزراء  ، وأر أن خير ما أفعله اآلن أمانة للتارخ ، غاضـ أن أقت

ـــر ا ة من المحاضـــ ة للجامعة العر ـــم ــ ـــات االجتماع العاد (لرسـ ـــا الجلســـ مضـــ
ع واألرعين     -.. وقد جر الكالم على الوجه التالي : ) 1967مارس  14السا

ة :   ر الفلســطين س منظمة التحر حمد هللا من  الســيد رئ لقد خرج الوفد 
ة ..  ، هذا االجتماع ومته وملكه خارجون على األمة العر ونحمد إن وفده وح

ة  ــ ة والقضـ ة العر ــ ومة خائنة للقضـ ة تطهرت اآلن من ح هللا أن الجامعة العر
ــــيد مدحت جمعة ة .. إن الخطاب الذ ألقاه الســـ ـــطين ــ ه من عمان  ، الفلســ جاء 

ــمان ومن رغدان ســ انة ، .. من  ـــان اآلن في وحل الخ غوصـ ــمان ورغدان  ســ  ، و
اســـًا للرغد واالبتســـام ونا انع ل عمر في المحافل  بدًال من أن  .. لقد عشـــت 

ء مثل هذا الكالم البذ ـــمع  ـــ ــ ة ولكني لم أســ ة والعر ـــتنقعًا  ، الدول ـــ ــ وما رأيت مســ
قي الوفد األردني  نت أتمنى لو  ء .. و عفنًا نتنًا يخرج منه مثل هذا الكالم البذ
ومته وملكه العميل الخائن وجهًا لوجه .. إن  ه وعلى ح حاضــــرًا حديثي ألرد عل

ة عام ا طرد من الجامعة العر غي أن  ان ين ة  1948ألردن  ــ ــ ــــ ــ ــ ألنه خان قضــ
ـــين ـــــ ـــالل الملك حسـ ــــ ـــــطين وخان العرب أجمعين .. وها نحن اآلن أمام ضــ  ، فلســــ

ضلل هللا ما له من هاد .. وأنتم تعلمون أن  ه فإن من  ع أن نهد ونحن ال نستط
أنه قاعدة لح ــفت األردن أخيرًا  ــــ ة قد وصـ ونحمد  ، لف األطلنطيالدوائر األمر
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ون ذلك إلى  م الكرم .. ونرجو أن  هللا أن هذه القاعدة خرجت اآلن من مجلسـ
عود  األبـــد إلى أن يتحرر األردن من هـــذا النظـــام .. من هـــذا النظـــام العميـــل و
م الوطني األصـــيل .. ولقد ســـمعتم  الح الشـــعب األردني إلى هذا المجلس ممثًال 

س وزراء إســرائي ول رئ ان وزر خارجيته وقد أعلنا في الشــهر الماضــي أشــ ل واي
توفة اليدين إذا حدث أ تغيير في النظام األردني ..  ـــرائيل لن تقف م ــــ ــــ ــ أن إسـ

ة إســــرائيل ـــين هو في حما ات واضــــحًا أن الحسـ ه من الشــــعب األردني  ، و تحم
ان بيننا .. وأن مقعد  س له م ــرائيل فل ــ ــ ـــ ــ ــ ة إسـ ان تحت حما ــــل .. ومن  ــــ ــــ اســ ال

ـــــرف األ ــ ــعب وشـــ ــ ــــ مثل الشــ م الوطني األردني الذ  ملؤه الح ـــــ ــ ــاغر ســـ ــــ ــ ردن الشــ
ـــال ــــامن العري ، النضــ حتمي وراء ميثاق التضـ ــين أن  ع الملك حســـ ــتط ســـ  ، وال 

س  ــــانة أل ملك أو رئ انة .. وال حصــــ حمي من الخ ـــامن العري ال  ــــ ألن التضـ
ــيلها .. لقد زع ــــ ــ ــ لكم تعرفون تفاصــــ ـــموع  ــــ ــ ــ ة الســـ انة .. ومعر م الملك اقترف الخ

ـــرائيلي .. لقد  ــ ـــــالح الجو اإلسـ ارتي ميراج من سـ ــــق ط ـــــين أن األردن قد أســ حسـ
نت  فدون على القاهرة  انوا  اب فيتنام الذين  حًا .. شــ ان هذا صــح تمنيت لو 
ة التي  ــــنوعة من معدن الطائرات األمر ـــيئة مصــ عهم خواتم مضـــ ـــا أر في أصـــ

نت أتمنى لو أن ال طال فيتنام .. و ــقطها أ ــ ـــع في رقبته ســـ ــ ــين قد وضــ ــ ملك حســـ
ة .. ولو فعل ألكبرته ومجدته .. إن الخطاب  ــــرائيل طوقًا من معدن الميراج اإلســـ
الذ ألقاه مندوب األردن هو خطاب عاهر وماجن .. وفي عيد الوحدة األخير 
ست  قة ول س عبد الناصر فقال إن الحسين عاهر وفاجر .. وهذه حق خطب الرئ

ــفة .. وٕان خطاب األردن ــــ رتين  صــ ـــدد المذ ــــ صـ هو دليل اليوم على ذلك .. أما 
ح وعدم جدارتي  ة حول ما قيل عن انحرافاتي عن النهج الصح ة واألردن السعود
ــخرة .. إن األمر ال  ـــ ــ ــ ــ ـــًا لمنظمة التحرر فاألمر يدعو إلى الســ ــــ ــــ ســ أن أكون رئ
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أحمد الشــقير  ســًا للمنظمة يختا ، فأنا إنســان زائل ، يتصــل  أتي غير رئ ره وســ
س ، الشـــعب الفلســـطيني هذا هو ح الشـــعب الفلســـطيني  ، ال يختاره ملك أو رئ

ة ل وصا م  ، الذ يرفض  ة موجود هنا مع س منظمة التحرر الفلسطين إن رئ
س تمثلونه ، بإرادة الشــعب الفلســطيني ال بإرادة أ ملك تمثلونه أ رئ وال  ، وال 

فلســـطيني وحده هو الذ يختار من الملوك والرؤســـاء مجتمعين .. إن الشـــعب ال
ـــيته تولى الدفاع عن قضــــ ـــمه و اســــ نت جديرًا  ، يتكلم  قرر إذا  وهو وحده الذ 

ــــة المنظمة ــــ ه ، براســ أني انحرفت عن النهج فإني أترك لكم الرد عل  ، أما القول 
ــــع واعتزاز ل تواضــــ س المنظمة .. أقولها  عًا تعرفون من هو رئ لقد  ، وأنتم جم

ة .. لقد قضـــــيت زهر  ة في المحافل الدول ا العر ــا ابي في الدفاع عن القضـــ ــ ــ ة شـ
ا في عام  ة ليب ــ ــ ــــ ــ ـــ ا 1949دافعت عن قضـ ة  ، واحد من أبناء ليب ــ ــ ــــ ــ ــ وعن قضــ

ــة تونس عــام  ، واحــد من أبنــاء المغرب 1951المغرب في عــام  ــ ــ ــــ ــ ــ وعن قضــ
ة الجزائرة ما بين أعوام  ، واحد من أبناء تونس 1955 ـــــ ــ  – 1957وعن القضــ
وطني الصغير سنوات  ، ودافعت عن فلسطين ، واحد من أبناء الجزائر 1962

حت اآلن منحرفًا وخائنًا .. أنا حاضــر للحســاب أمام األمة  وســنوات .. فهل أصــ
اء هذا الكالم الخائر .. وقد آن لي أن أتكلم  ــمم وٕا ــ ــ ل شـــ ة ولكني أرفض  العر

ــفرو  ، من غير تواضـــع .. لقد بنيت المنظمة من العدم ش من الصـ  ، أنشـــأت الج
ل ذنبي أني أخذت سالحًا  ة من بين األنقاض .. و ة الفلسطين وأبرزت الشخص

ان  ، من الصين اطنا ليتدروا على حرب التحرر في الصين ومن  وأرسلت ض
ـــل ــ ــنطن فليتفضــ ـــالح من واشـــــ ــ ســ أتينا  ان قادرًا على أن يدرب  ، قادرًا أن  ومن 

ـــل ــ ابنا في لندن فليتفضـ ــ ــ ون عونًا لنا على وإ  ، شــ ـــل أن  ــ صـ ــد الملك ف ــ ني أناشــ
ــطيني عري مســـلم  ًا وال أرد أن أكون .. أنا فلسـ ــيوع لندن وواشـــنطن .. لســـت شـ
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قولون إن الشــــقير عميل لعبد الناصــــر ل عمر من أجل فلســــطين ..   ، نذرت 
نحن ال  ، ورفي درب وســـالح ، وأنا أرفض هذا القول .. أنا زميل لعبد الناصـــر

ين شأن لن قع خالف بيننا و ة ما دامت ال تمس قضيتنا . ولم  الخالفات العر ا 
ــــوء .. ولكننا اختلفنا  سـ ـــيتنا  ة ألنها لم تتعرض لقضــ ــمال ة الرأســـ ا الدولة الملك ليب
ــة تعرض  س بورقي ــة ألن الرئ ــتراك ــ ــ ــ ـــ ــ ــة االشـ ــدولــة الجمهور مع جــارتهــا تونس ال

ســوء ذلك الملك حســين لم نتعرض إنه دعا للصــلح مع إســرائيل ..  ، لقضــيتنا  و
ة الشيوع ش  ، له إال حين هاجم المنظمة ورماها  ة للج س وأعلن أن المهمة الرئ

ة ة .. هذا هو  ، األردني هي مقاومة الشــيوع ة أخطر من الصــهيون وأن الشــيوع
ـــدقة وال منة ــ ــ م ال صـ ما تمثلون  ، موقفنا بإيجاز .. ونحن هنا مع ــعبنا  ــــ نمثل شــ

م .. وال أ شاء ..شعو      .) رد أن أطيل ألترك المجال لغير أن يتكلم ما 
ة المتحدة :   ة العر ة الجمهور ر خارج اض وز إن  الســـــــــيد محمود ر

ه مندوب األردن خطير ان الذ أدلى  ن أن نفض هذه الجلسة قبل  ، الب م وال 
حمـل الكثير  ـان المنـدوب األردني  ـــأنـه .. إن ب ــ ــ ــ ــــ شــ من أن يتخـذ المجلس قرارًا 

س المنظمة، بل ضــــد هذا المجلس ــد رئ س فق ضــ ألننا  ، الشــــتائم والمفترات ل
س  ـــتائم توجه إلى رئ ـــــ ن أن نقبل افتراءات وادعاءات وشـــــ م في هذا المجلس ال 

ــانــة هو الخــائن في الواقع ، المنظمــة ــالخ س المنظمــة  فنحن  ، إن من يتهم رئ
س المنظمـة ونعرف قـدره ـةونعرف مواقفـه ال ، نجـل رئ ـادين  ، وطن ـافـة الم في 

ع  ــطين فق بل عن جم ة فلســــ ــ ــ س عن قضــ ة التي دافع فيها ل والمنظمات الدول
ة ا العر ـــا ــ ــــتميت ، القضـــ ــ ان يدافع دفاع المســ ــئت األمم المتحدة  ــ ــ  ، فمنذ أن أنشــ

ـــونه  انوا على الدوام يناهضــ ــــتعمارة الذين  افة الدول االسـ ـــب األعداء من  ســ و
قاومونه علمو  ، و فاءته للصـــــمود وهم  ن مد صـــــالبته في الح ومد قدرته و
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ة في  ، أمام االســـتعمار وعمالء االســـتعمار وأالعيب االســـتعمار ان دائمًا شـــو ف
ي الدول االســــتعمارة في األمم المتحدة ـــتعمار وفي حل مندو لنا  ، حل االسـ و

ه بتقدير وٕاعجاب ــتمعنا إل ه والذ نقدر  ، اســ قوم  قوم ونعلم الجهد الذ  ــ أنه ســ
ة بل من أجل  ة الفلســـطين س فق من أجل القضـــ ه على الدوام في المســـتقبل ل

ا الحرة ـــا ــ ــــ ــ ــمع هذا الكالم من ممثل  ، افة قضــ ــ ـــ ــ ــ ولذا فإننا نرفض تمامًا أن نســ
م في األردن ـــرة التي تح ــ ــ ــــجل التارخ على هذه األسـ انة .. فقد ســــ ــجل  ، الخ ــ ســــ

انة فعالً  انة  ، التارخ عليها الخ ــــتمرة متوارثةوالخ ــالح  ، مســـــ ــ ن إصـــــ م ألنه ال 
ه ـــع ــ عود لوطنه وقومه وشــ لذلك أعتقد أن خروج مندوب األردن ال  ، الخائن وأن 

ـــــهل عملنا ــ ــ ــــ سـ ـــيئنا إطالقًا بل هذا  ــ ــــ ــ ــ ة فائدة عندما نناقش  ، سـ فلم تعد هناك أ
ة ..  ة الفلســــطين ــتمر أو نتعاون مع أ خائن للقضــــ ســ ة أن  ــطين ة الفلســ ــ القضــ

ننا في هذه اللحظة أن ننتهي قبل أن نتخذ قراراً  وأعتقد أنه م وٕاني أعرض  ، ال 
ة  قرر مجلس الجامعة العر ـــــه ما يلي :  ــ ــ ـــ على المجلس الموقر قرارًا محددًا نصــ
ة والذ  ـــم ــ ــ ــ ة الهاشــ ان الذ ألقاه مندوب المملكة األردن ــــتمع إلى الب ــ ــ عد أن اســـ

ل ما جاء  ــطين رفض  ــــ ــ ـــ ــ س منظمة تحرر فلسـ ه رئ ان من هاجم ف في هذا الب
ــديره واحترامـــه وثقتـــه  ، ادعـــاءات وافتراءات عبر عن تقـ قرر المجلس أن  ولـــذا 

س منظمة تحرر فلسطين   .. )  الكاملة في رئ
ت :   ة الكو ر خارج اح األحمد وز ـــيد  الشــــيخ صــــ د الزميل األخ الســ أؤ

ه اآلن ـــجل تقدير واحت ، محمود راض في اقتراحه الذ أتى  ــ رامي وأود أن أسـ
ـــاء  ـــ ــ ــ نت طلبت هذا المســــ ومتي له .. و س المنظمة واحترام ح للزميل الكرم رئ

ًا في جمع الكلمة ًا ح ـــــوع ون موضـــ ــــــقير أن  ـــيد أحمد الشــ ــ ل ما  ، من الســـ و
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ـــتجاب له ـــاكر له ومقدر ، طلبته منه قد اســـ ــــيد  ، ولذلك فإني شـــ د اقتراح الســ ونؤ
ة المتحدة .. ة الجمهورة العر   وزر خارج

ة الجزائر :ال   ر خارج قة وز ز بوقفل د الزميل األخ  ســــــــــيد عبد العز أؤ
ه  ره على ما قام  ــ ــ ـــــ س المنظمة أر من الواجب المقدس على وفد أن نشــــ برئ

ات ومجهودات ال تعرف التواني ــح ًا من تضــــ ـــــ ــخصـ ــ وال تعرف أ تردد في  ، شــ
ة على العموم ة العر ة الجزائرة على الخصــوص والقضــ وهو إذ  ، خدمة القضــ

ة فإننا نعتبره في الجزائر ال  ة العر ــ ــ قة خائنًا للقضـ ــق ــ عض الدول الشـ عتبر في 
ة ة العر ــ ــبيل القضـــ رمًا في ســـ رمًا  ــًا ولكن مجاهدًا م ســـ ـــائر  ، رئ ســ ومجاهدًا 

ش التحرر أو في الســــجون  ـــفوف ج ـــلوا في صـ المجاهدين الجزائرين الذين ناضـ
ــ ــ انت تقاوم االســــ ــــي في في المنظمات التي  ام االحتالل الفرنســــ تعمار حينذاك أ

ادين الكفاح وخدم  ه المقدس في م ــقير أد واج ــ ــ ــ ـــتاذ الشـــ ــ ــــ الجزائر .. فإن األســ
ة الجزائرة ــبر  ، القضــــ ان وعلى أ شــ ــتعمار األجنبي أينما  وقام في وجه االســ

ة عد  ، وعلى أ رقعة من البالد العر ة  ـــطين ــــ ة الفلســ ــ ــ ــــ ـــامننا مع القضـ ــ إن تضــــ
ــئ ــ ــ ــطًا ضـ ــــ ــهم قسـ ــــ ــطين وعلى رأسـ ــــ يًال للدين الذ علينا من الكثيرن من أبناء فلسـ

ة .. ثم إنه من حقنا أن نسأل هل تغير الشقير  س منظمة التحرر الفلسطين رئ
ح المنحرف الخائن .. وٕاذا  ــ ة وضــــحاها وأصــ ــ ــنوات بين عشــ الذ عرفناه منذ ســ

م من دون استثناء شار  ة فأعتقد أن انة ان الشقير قد خان القض تموه في الخ
ـــقير الوفاء  ــقير فإن عهدنا في الشـ الشــ ما يتعل  ه ف عد أن قال األردن رأ .. و

ة . ة العر القض ه التشبث    وعهدنا ف
ة :   اإلنا ة الســودان  ر خارج إني متف مع  الســيد حمد عوض هللا وز

ــ ـــ الســـ ــًا  ــــ ه مختصــ ل الحديث الذ جاء  ة الجزائر في  ــــيد وزر الخارج ــ يد الســ
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مواقفه العديدة الرائعة تارخه و ــاله و ــ ــــقير ونضــ ة  ، الشــ ــ ــ فقد وهب نفســــــه للقضــ
ة ـــطين ــ ــ ـــيد  ، الفلســ ــ ــ الســ ة . لقد التقيت  ـــطين ـــ ــ ة الفلسـ ــ ــ ــــ ح أبو القضـ عتبر  وهو 

ــــنوات في إبرل  ــ ـــــر سـ ـــقير منذ أكثر من عشــ ــ اندونغ في  1955الشــ في مؤتمر 
ـــًا للمنظمة ـــــ ســ ن رئ ا حيث لم  ــ ــ ـــــ سـ قو  ، أندون ــــــتطاع  ة واســــ ــ ــ ــــ القضــ مانه  ته وٕا

ة في ذلك المؤتمر الكبير ــ شـــ طر تلك القضـ ة أن  ــتطاع أن  ، الفلســـطين واسـ
ة ــب تأييد ذلك المؤتمر للقضــــــ ر ذلك الحديث الوطني الرائع  ، ســــ وما زلت أذ

ــــداؤه ترن في أذني حتى هذه اللحظة . ونأتي  ــــ ه والذ مازالت أصــــ الذ تحدث 
ا الرجل نفس عد أكثر من عشر سنين لنلتقي  لسيد الشقير في هذه القاعة فإذا 

مان ، الرجل مان نفس اإل اإل ــــطيني وفي  ، وٕاذا  ــــ ــ ــعب الفلسـ ــ ــــ الثقة في الشـــ وٕاذا 
ة لم يتغير ولم يتبدل ة الفلســطين فهنيئًا للشــعب الفلســطيني المناضــل أن  ، القضــ

ه هذا الرجل ــــة ، يوجد ف ــــ ــــيد  ، إني قد تحدثت معه قبل هذه الجلســـ ـــ ــــة الســــ ــ جلســـــ
ـــقير ال ـــميها بهذا ، شـ مة وقدر هذا  ، وأرد أن اسـ شــــفت عن الكثير عن ق ألنها 

عرف السيد  ، الرجل الدعوة لزارة السودان ألن الشعب السوداني  ه  وتوجهت إل
ة ــطين ــــ ة الفلسـ ـــــ س عن طرقي ولكن عن طر القضــ ــقير ل ــ ــ وعن طر  ، الشـ

ــودان ــ ــ ــم الســــ ـــ ــ ــ اسـ ل الثقة في  الدور الهام الذ قدمه لها . ولذلك أقول  أننا نث 
س المنظمة ونقول له إلى األمام ـــة  ، رئ ــادقون دائمًا هم عرضـــ فالمجاهدون الصــــ

ـــة الجمهورـــة  ، للنقـــد والتجرح ـــه وزر خـــارج ـــد االقتراح الـــذ تقـــدم  ونحن نؤ
ة المتحدة .   العر

س الوفد العراقي :    ــــن زلزلة رئ تور عبد الحســــــ لد ــل مــا قــالــه ا ــد  أؤ
قوني في الكالمإخواني الذين  ؤسفني أن أر أن أروقة الجامعة وسجالتها  ، س و

ـــحن بها خطاب مندوب األردن  ، لم تشـــــهد مثل هذه التمزقات والمغالطات التي شــ
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ـــيد  ــــ ــ ــطيني الذ اختار السـ ــــ ـــعب الفلســــ ــ ــ ــ ة والشـ إن ذلك الخطاب أهان األمة العر
عاً  ، الشقير معبرًا عن إرادته وممثًال له وني جم م تشار ار الشديد  وأظن االستن

س المنظمــة ـــيــد رئ ــ ــــ ــــ ــالــه الخطــاب للسـ ــذ  ــاطــل ال وهو  ، للتجرح واالتهــام ال
ة في  ـــال ل صــــدق وٕاخالص وصـ ــلت  ـــلة التي ناضــ ة المناضـ ة العر ــخصــــ الشــ

ة ومقاومته االســتعمار انا العر صــدر المجلس فورًا قرارًا  ، ســبيل قضــا وأر أن 
س المنظمة وٕاك ــح ثقته الكاملة برئ ــ اتهيوضــــ ــح ــــ ـــرورة  ، اره لجهوده وتضــ ــ مع ضـــ

رامة المجلس والمنظمة . ار تهجماته حرصًا على  ان األردن واستن   شجب ب
ة :   ة السور ر الخارج م ماخوس وز تور إبراه عد أن استمعنا إلى  الد

مات من  ة والموقف الذ اتخذه بتعل ه مندوب المملكة األردن ان الذ أدلى  الب
شــعبنامتضــمنًا افت ، ســيده ًا  ق ة عن تلك  ، راءات وازدراء حق ق عطي صــورة حق

ومة م عن طرح المواقف  ، الح انه الق س المنظمة في ب يد رئ ـــــ ــــ وقد أغنانا الســـــ
ـان األردني  ل هذه اإلهانات التي وردت في الب ة التي وقفهـا األردن ..  المخز

ل من ا أ شــ س المنظمة ال نقبل بها  الوالتي وجهت إلى الســيد رئ إن  ، ألشــ
ة ذلك الموقف  ومة األردن مان أن نتخذ قرارًا حاســـمًا إزاء موقف الح أضـــعف اإل

ـــــروع القرار الــذ اقترحــه وزر  ، الخــائــب الخــائن ــ ــ ــــ وٕاني مع تــأييــد الكــامــل لمشـ
ومــة األردن  ــة المتحــدة أر أنــه يجــب علينــا إدانــة ح ــة العر ــة الجمهور خــارج

ة تحمل معنى اإل ارة مناس   دانة.بإضافة ع
ة :    من ة ال ر الخارج ز ســــالم وز ــــتمعنا الســــيد محمد عبد العز لقد اســ

ــــقير  ـــــ ـــيد أحمد الشــ ــــ ــ ار للســ وأقول ان الكالم الذ قاله مندوب  ، ل اعتزاز وٕاك
ان متوقعاً  أني  ( وأقول ، األردن  ـــهادة لي  ــ إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشــ

ـــــقير  )  امل ــيد أحمد الشــــ ــ بيرة للســـــ ة  ة فهذه تز ــ ــ افح من أجل القضـــــ  الذ 
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ة ــطين ـــــ ــــ من ، الفلســ مني المحتل ، ومن أجل ال ومن أجل  ، ومن أجل الجنوب ال
ا ، ومن أجل المغرب ، الجزائر أكمله  ، ومن أجل ليب ومن أجل العالم العري 

ة  ، من المح إلى الخليج ه وزر خارج ــروع القرار الذ تقدم  ــ ــ ــ ــــ د مشــ وٕاني أؤ
ة ا   . )  لمتحدة بإدانة الخونة في األردنالجمهورة العر

ة لبنان :    ر خارج م وز تور جورج ح د الزمالء الذين تقدموني الد أؤ
س المنظمة ــف لما  ، ما أبدوه من تقدير لرئ أســـف شـــديد األسـ إن الوفد اللبناني 

أن  د  ة أؤ هذه المناس ان األردني الذ هاجم األخ الشقير .. و سمعناه في الب
س ا امل ثقتنارئ حظى  ل االحترام ، لمنظمة  ن له  د االقتراح  ، وأننا ن ونؤ

ة المتحدة . ة الجمهورة العر   من وزر خارج
ة المتحدة :   ة العر ة الجمهور ر خارج اض وز لمة  الســـيد محمود ر

ان في اجتماع  س لألخ وفد المغرب الذ حضـــر اآلن فقد  ضـــاح ســـيد الرئ إ
س عبد ال أنه خائن مع الرئ ـــقير  ــ ـــــ ـــر .. لقد اتهم مندوب األردن األخ الشـ ــ ــــ ناصــ

ن أن  م مجلس الدفاع .. فال  ــــة  ــــ رة الخاصــ ــــــ ــرار العســــ ـــ ــ ح األســـ أنه يب اتهمه 
فيجب أن نبر الشقير  ، نذهب إلى منازلنا هذه الليلة قبل أن نجلي هذه النقطة

انة ـــقير من الخ ــ ــــ ــــنا قبل الشــــ ــــ ــــ جب علينا أن نقرر حذف  ، ونبر أنفسـ ان و الب
طة الجلسة س المنظمة ، األردني من مض   . ) ونظهر تقديرنا وثقتنا في رئ

ة :   ة الليب ر الخارج شـــتي وز تور أحمد ال ــم الوفد الليبي  الد اســ أعلن 
ـــقير  ــ ـــــتاذ أحمد الشــ ـــها األســ ــ ســ ــامًال منظمة التحرر ورئ ــ ــ امًال شـ د تأييدًا  أننا نؤ

لمة الوفد  ه عما ورد في  ر نضــال وننزهه ونرتفع  شــك وال ين لنا ال  األردني و
ـــها الكرم ســـــ لمة  ، المنظمة ورئ ـــديد لما ورد في  ــــف الشـــــ ــ ونحن نعرب عن األســ
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ة  ة الجمهورة العر ـــروع القرار المقدم من وزر خارج ــــ د مشـــــ مندوب األردن ونؤ
  .) المتحدة

ــــاء الوفود   لمات رؤســـ ــــروع القرار الذ  ، وانتهت  ت مشـــ ــــو ــ وطرح للتصـ
ــــه وز ـــدم  ـــدةتقـ ــــة المتحـ ــة العر ــ ـــة الجمهور ـ ــــه  ، ر خــــارج فتمــــت الموافقــــة عل

ة .. من غير  ، اإلجماع ــــعود ــــ ــ ة الســ ت وفد المملكة العر ــــو ــ ــــ وامتنع عن التصــ
ضاح .. وهذه مرة أخر خرج فيها الوفد السعود عن اإلجماع !!    إ

قليل   ـــف الليل  ــــ ــــ عد منتصــ ــحفيون  ، وخرجنا من قاعة االجتماع  ــ ــــ ــــ والصـ
شأن األردن .ينتظرون في م ستمعوا إلى ما قرره المجلس    عابر الجامعة ل

  وسألوا هل قررتم طرد األردن من الجامعة ؟  
م ماخوس الوزر الســـور : ســـنتقدم بهذا االقتراح    تور إبراه فقال لهم الد

  في الدورة المقبلة .
ة القرار الذ    وتال الســيد عبد الخال حســونة األمين العام للجامعة العر

ة .ا ي الصحف األجنب   تخذه المجلس، وترجمه إلى اللغة اإلنجليزة إلى مندو
ة ما قاله مراسـل    ي الصـحافة األجنب ان أطرف تعلي صـدر من مندو و

مس من أن ورك تا ــــــين قد تعاونوا على خلع  ( النيو ــــ ــل والحســــ ــــ ــــ ــ ــ صـ ة وف أبورقي
ة .. تعاونوا على هذ ــطين ــــ ــ ــــة منظمة التحرر الفلسـ ـــ ــقير من رئاســ ــ ــ ــ  ، ا الهدفالشـ

عوا .. ستط   )  ولكنهم لم 
عوا في مطلع عام    ــتط ــ ــ ــ ســ عد  ، 1967حقًا إنهم لم  ــــتطاعوا  ــ ــ ولكنهم اســ

  في أخرات العام نفسه .. ، أشهر معدودات
عد الهزمة   ـــقير  ــ ــــ ــتطاعوا خلع الشـــ ــــ ــــ وفي  ، عد حرب حزران ، لقد اســ

راتي عن الهزمة ال ة ســـأشـــرحها في حينها مع ذ ة ودول راء ؛ وال ظروف عر ن



  

-417-  

ة فقد أوردتها ال لما حوته  لمات رؤساء الوفود العر اسي  أرد أن أعتذر عن اقت
  ما لهذا قصدت ..  ، من الثناء
ًا    له أن أضـــــرب مثًال واحدًا ح ــل  ــ ة هذا الفصـ تا ـــد من  ان قصــ لقد 
ة من بالء وعناء ، ما وقع ة الفلســـطين ه القضـــ ون ذلك  ، لما تعان وأردت أن 

س منظمة التحرر ، ثلالم امه وأعوامه .. ، بلحمه ودمه ، هو رئ   وأ

م  ) ضرب لكم مثال من أنفسكم(      صدق هللا العظ


