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  رض األول ـــعـال
  

لة المحزنة   ــ ــرع في الحديث عن هذه المشـــ لة ، أود قبل ان اشـــ وهي مشـــــ
ح اللجنة عذراأن أ، الالجئين الفلسطينيين م لخطابي هذا ، وصبرا،  ستم في التقد

ـــة عض المالحظـــات األول ــدرج على جـــدول ، ب ـــوع البنـــد المـ ــ ــــ ــ ــ التي تمس موضـ
م ، الذ تتولى اللجنة دراسته، األعمال    .في الصم
ــيء   ــ ل شــ س، وأود قبل  ـــيد الرئ ا ســـ وألعضــــــاء اللجنة ، ان أعرب لك 

ـــماح لنا بإلقاء هذا الخ ــ ـــــ الســ ــــلكم  ــ ــ ـــادق تقديرنا لتفضــــ ــــ ــــ طاب على الموقرة عن صـ
م ـــامع ــــ ـــة. مســـ ــ ــــ ـــطين ان يهتبل هذه الفرصـ ــ ــ ود وفد فلســـ ــجل هنا اعترافه ، و ـــــ ــ سـ ل

ــطينأل، الجميل ــعب فلســ ــمحت لشــ عبر عن، ن اللجنة قد ســ ـــة لكي   بهذه الفرصـ
ة ــ ة، آرائه في هذه القضــ ــيته القوم ة إلى قضــ ــ النســ عتبرها جوهرة  فنحن . التي 

ة ة الرسم ع ، نظهر أمام هذه اللجنة، نعرف أننا من الناح حمل طا م سماح  ح
از ه أعضـــاء األمم المتحدة وحدهم، االمت ، ونحن ندرك. ال ممارســـة لح يتمتع 

ــوتنا ــ ون ، أننا ال نســـــمع هنا إال صـ ة ، لنا ح االقتراع دون ان  ولكننا من الناح
ة ة والعمل ــالمه، الفعل ــــ ــــلحة أمن العالم وسـ ــ ة مصـ م ، بل ومن ناح ح نظهر هنا 
م حقنا الواضح الصرح، الح والعدالة ح   . بل 

ــحة   ـــرحة واضــ ارة صـ فيز في ع تور د ر الد في الخطاب النبيل ، فقد ذ
األمس ا لة الالجئين الفلسطينيين (ن الذ ألقاه على مسامع لجنتكم الموقرة  لمش

ـــالمأثره ـــــ وســــ ــرق األوســ ــ ــتقرار الشـــ ــ ــ له ، ها في اسـ ــتقرار العالم  ــــ ومن ثم في اسـ
فيز. )وسالمه تور د يلكم ،   ممثلكم المعتمد في المنطقة،  هذا ما قاله الد بل و
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ارة متزنة واضحة ، النبيل فيها ح حتما، وٕاذا صح قوله هذا. ع إذ ال ، وهو صح
ــ ــ ــــ ــ ـــ ه على اإلطالقيتطرق الشــ م هنا، ك إل ال ، في هذه اللجنة، فإننا نمثل أمام

م حقنا فحســب م الضــرورة المطلقة للحفا على الســالم واالســتقرار ، ح ح بل و
فيز في ، ال في المنطقة وحدها تور د ـــا على حد تعبير الد ــ ــــ ــــ ضـ بل وفي العالم أ

األمس  ه  م الواقع. خطا ح سي في القض، فنحن  ونحن أعضاء ، ةالفر الرئ
ـــــطين ــ ــ ــــ نمثل هذا ، إذ نمثل ألول مرة في األمم المتحدة في دورتها هذه، وفد فلسـ

ـــي ــ ــ ســ ــطين، الفر الرئ ــــ ــعب فلســـ ــ ــرعي في البالد، أ شـــــ ــــ ــحاب الح الشـــ ــــ ، أصـــ
ــرعي في الوطن ـــحاب الح الشــــ اء واألجداد، وأصـــ عد جيال، الذ هو وطن اآل  

ـــور التارخ ــــ ـــطين .جيل منذ اقدم عصــ ــ ــ م اآلن ، هذا هو وفد فلســ مثل أمام الذ 
  . ممثال شعب فلسطين 

ة   ــ ــ ــــي في هذه القضـــ ســـ ــير ، أجل نحن الفر الرئ ــ وال رب في ان المصـــ
ــعب فلســــطين م ، النهائي لشــ ة المعروضــــة عل ســــ ة الرئ قرر القضــــ ــ هو الذ ســ

لة ــ ــ ــــ عة عن هذه المشـ ـــالم، وهي الحرب او الالحرب، والنا ــ ــالم او الالســــ ــــ . والســـ
قرر مصير شعب فل ة ، ومستقبله، سطين النهائيوس   . هذه القض

ر لجنتكم الموقرة   ــــة التي ، ولكن دعوني أذ ــان ــ ــة الرن ــانــ ــ ــــارات الطن ـــالع ـ
ــمنها ميثاق األمم المتحدة بيرها، تضـــ ـــغيرها و ــعوب صــ ع الشـــ  .والموجهة إلى جم

ـــفحات األولى من الميثاق ــــ ــــ ــ ــمنت الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ع الدول ، بل مقدمته، فقد تضـ تعهد جم
ــاء في األمم المت ــــ ــير األعضــــ ـــ ــــ حدة بتطبي مبدأ التكافؤ في الحقوق وتقرر المصـ

ع الشعوب ة(ما تعهدت ، على جم ة ، احترام الحقوق اإلنسان والحرات األساس
ــــر او الجنس او اللغة او الدين ــ ــــ ــ ع دون تمييز في العنصــ وأعرب الميثاق  )للجم

ــاء على  ــ ــ م الدول األعضـــ ـــم ــ ــ ـــــا عن تصــ ــ ضــ ة (أ ــــــان الحقوق اإلنســـ مان  تأكيد اإل
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ةاأل مة اإلنســان، ســاســ رامة اإلنســان وق مان  ع الناس المتكافئ ، واإل وح جم
بيرة ، من رجال ونساء انت األمم التي ينتمون إليها صغيرة او  وٕاذا ما . )مهما 

ار عين االعت ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاســ ــــ ــ ــ اد األســـ ،  وأحللناها محلها من التقدير، أخذنا هذه الم
ح العدالة ــارخ  ــ ون من اإلجحاف الصـ ــ ة الالجئينا، فســـ ــ ــ حث قضـ دون ، ن ت

ــور ممثليهم ــعب الفلســـــطي، حضـــ ر على الشـــ ــترك في او ان ين شـــ ني حقه في ان 
ــــيته.  ــــ األمس أننا ال نمثل أحدا حث قضـ قول  ــمعت هناك من  ـــ وأنا ال . وقد ســــ

قولي هذا إلى أ وفد ــير  ــــ ـــــ ــ أننا ال نمثل أحدا.  ولكن، أشـ ولكننا هناك من زعم 
ـــهم نمثل على األقل الالجئين أنف ــ مثل . ســــ ــــطين ؟ ومن  ــ ــ ــعب فلسـ ــ ــــ إذ أين هو شـ

د لكم نمثل ، أننا أعضــــاء الوفد الفلســــطيني، شــــعب فلســــطين ؟ واني ألود ان أؤ
ــطين ــ ــ ـــعب فلســ ــ ــفاق ، شـــ ــــ م حقنا ال نتيجة عطف او إشــ ح ولو طب . فنحن هنا 

حا 1947ميثاق األمم المتحدة في عام  ـــح ــ ــ ــ قا صـــــ لكنا نحتل اآلن مقاعدنا ، تطب
م ة في ي دولة مســتقلة تمام االســتقالل. مثلم، هنا بين من الدول الكاملة العضــو

ر. األمم المتحـــدة  ـــان الميثـــاق قـــد تعرض للتن م هنـــا ، ولكن لمـــا  فنحن أمـــام
م، مسترحمين نا ، وقد جئنا إلى هنا نتيجة العطف، ال مقعد لنا في صفوف وان 

الفعل د لمصـــلحة الســـالم واألمن الدوليين. ، قد جئنا  ألننا ، وجودنا هناونحن نؤ
فرض الســالم او الحرب في الشــرق األوســ ع ان  ســتط ســي الذ  ، العامل الرئ

صورة خاصة عتمد على مصير الالجئين ومستقبلهم  عتمد أول ما  وعلى ، وهذا 
ـــورة عامة  صـ ـــتقبله  ـــطيني ومسـ ــعب الفلسـ ــير الشــ ـــتقبل . مصــ وال رب في ان مسـ

له طه ، رهعتمد عليهم في إقرا، الشرق األوس    . وتخط
ــــي وتصـــــدر ، وقد نجرؤ فنقول   ــع األمم المتحدة ان تقضـ س في وســـ ان ل

ا اب امها غ ــع القاضـــــي. أح س في وســـ ة، فل ــ ة قضـــ ــل في أ فصـــ إذا تغيب ، ان 
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ـــاكي او المتظلمعن  ــ ـــ ــ ــ ـــورها الفر الشـــ ــــ ــــ ــ ان األمم . حضـ م  ر ومن حقي ان أذ
ة ، المتحدة مة دول ثيرا ما أطل عليها .هي ارفع مح ه من  ،و وفي هذا ما ف

ــم ، ح ــان(اســـ ـــيره في  . )برلمان اإلنســـ قرر مصــ ـــان ان  ولذا فان من ح اإلنســ
ه  ا ــــــوره ال في غ ــ ــ ــ س هذا الح. حضــ انة او ميزة من ، ول قاعدة من قواعد الز

ــمول ـــ ــ ــ ــــ ا الشـ ة إلى التميز بها، مزا بل هو قاعدة من ، التي تهدف المنظمة الدول
ة في العدالة م اآلن هو وال، القواعد األول ــوع المعروض عل ــــ ما ان الموضـــــ ــ ــ ـــــ  ســ

  . ثمرة اعظم ظلم صارخ عرفه تارخ اإلنسان ال مثيل له وال ساب 
س ـــيد الرئ ــ ــ ا ســـ ــــاء اللجنة الموقرة ان ، واني ألرجوك  ــ ــ ما أرجو أعضــ

عينــه، تحملوا مـا أقولـه في خطــابي هـذا ـــدق  ـــــ ــــ ــ ــه وال ، على انـه الصـ ال موارـة ف
الغة  ــادة. م ــاتنا هي اكثر مأســـــاة في التارخ مدعاة لأللم  ،اجل أيها الســـ ان مأســـ
س لها من نظير وال ســـاب ، واألســـى فيز في تقرره. ول ، وقد بين لكم المســـتر د

ة في التارخ اإلنســـاني ، ان مصـــير الالجئين الفلســـطينيين . يؤلف صـــفحة مؤســـ
ـــان عري  ــــ ــدر مثل هذا القول على لســـ ــ ــ صــــ عا عن . ولم  وهو ال يؤلف اتهاما نا

ة لة ، مصــادر عر صــف مشــ فيز الذ  م موجه من المســتر د بل هو اتهام وح
ة في التارخ اإلنســـاني  أنها صـــفحة مؤســـ ولكن تر أ تارخ ؟ انه . الالجئين 

ـــطى ــ ــ ــــ س تارخ القرون الوســـ ــفحات مؤلمة ، ل ــــ ــــ ــ ه صــ قرأ ف حيث يتوقع المرء ان 
ة ــ ــ ــــ مة، مؤســ ـــفحات مفجعة حيث يتوقع المرء أن ، وال تارخ القرون القد ــــ قرأ صـــ

صــرها، ولكنه التارخ الحديث امها ، الذ وقع تحت ســمع األمم المتحدة و وفي أ
ــــاة من هذا النوع والطراز هو في حد ذاته . وعصـــــرها  وال رب في ان وجود مأسـ

ـــلطان األمم المتحدة ـــاة في ح ســ وفي ح ميثاقها الذ ينطو على ارفع ، مأســ
اد والمثل    . الم
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، بــل ومن المهين لكرامــة األمم المتحــدة وٕادراكهــا، جع حقــاولعــل من المف  
فلسطين ، من فوق منبرها، ان يزعم الوفد اإلسرائيلي لة خاصة  س ثمة مش أن ل

ـــرائيلي. على اإلطالق  ــب هذا القول إلى الوفد اإلسـ ــمعتم أيها ، وأنا ال انســ فقد ســ
ـــادة الذات، الســـ ــرائيل، من فوق هذا المنبر  ــ ل، ممثل إســ قولها وهو يزن  ، لمة 

لة فلســـطين ، عامدا متعمدا مشـــ ســـمى  س ثمة ما  قة هي ان . ان ل ولعل الحق
فيز ، هو المفتقر إلى الوجود، هذا التضــــليل اإلســــرائيلي المتعمد ــتر د إذ ان المســ

لة فلسطين، نفسه ة ، أشار إلى مش   . أكثر من مرة وفي اكثر من مناس
ـــــ   شـ ـــطين على الظهور  ة فلســـ ـــــ ـــاكل وقد دأبت قضـ ـــح بين المشـــ ــ ل واضـ

ــــجالت األمم المتحدة وتارخها منذ عام  ــ ــ ــــ ة في ســ نتم في .  1947العالم وٕاذا 
ــليل الوفد اإلســــرائيلي م في ، حاجة إلى دليل لتفنيد تضــ فإن هذا الدليل ماثل أمام

حث اآلن  ة المعروضة لل وفي هذا القاعة ، وال رب في ان اجتماعنا هنا. القض
اح اليوم لة فلسطين ، في هذا الص ولو لم تكن هناك . هو الدليل على وجود مش

لة ة الالجئين، مش حث قض التي تعتبر جزءًا ، لما اجتمعنا هنا في هذه القاعة ل
ــطين ذاتها  ــ ـــــ لة فلســـ ـــــ ــ ــ لة . ال يتجزأ من مشـــ ـــــ ــ ــ ار وجود المشـــ وال رب في أن إن

األمم المتحدة ة  ة هو في حد ذاته زرا ة ال وهزء بها بل وســخرة ، الفلســطين دول
ــماعها  ســ ن للعالم المتحضــــر ان يتســــامح  لة قائمة منذ خمســــة . م ــ فهناك مشــ

ـــــر عاما ـــــرد في ، عشـــ اة التشـــ ــون ح ــ ــ شــ ع وهناك مليون ومائتا ألف من الالجئين 
ـارهم عـد ان اقتلعوا من جـذورهم في وطنهم ود رات  ـــــ ــ ــ ــــ ـام والمعسـ عـد ان ، الخ و

ملكونه  ل ما  عد وال رب في ان ي. ســرقت إســرائيل  جرؤ إنســان على االدعاء 
لة فلسطين مش سمى  عدم وجود ما  عدها من ، ل هذا  هو في رأيي مهزلة ما 
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قبولها، مهزلة ـــامح  ــ ة العامة التســـ ن للجمع م ـــارخة ، وال  ــ ـــتهانة صـــ ــ الن فيها اســـ
  . بإدراك األمم المتحدة نفسها 

لة ، فالبند المدرج على جدول األعمال   ــ ــ مشــــ  من 710. 210. 1يتعل 
فيز نفســه ، الالجئين الفلســطينيين تور د قا لألرقام التي وضــعها الد ســت . ط ول

اة اللجوء  ا ح ح أســره  لة شــعب  لة الجئين بل مشــ لة والحالة هذه مشــ . المشــ
ة والصغر في  ة هي من التفاهة وعدم األهم ــسان ولكن يبدو أن هذه المأساة اإلنـــــ

ـــرائيل ــــ ــتح أن تؤلف بن، عيون إســ ــ ــ ــ حث في األمم المتحدةحيث ال تسـ وال ، دا لل
لة تســــمى  م الدليل على وجود مشــــ ع أن تق ـــتط ـــطين  (تسـ لة فلسـ لنا .  )مشــــ و

لة قد أثارت حرا في عام  ل ما في الحرب من .  1948عرف أن هذه المشــــــ
ــرور ــ ــ ــ ــــ ـــافة إلى ما أثارته من حرب العدوان الثالثي في عام ، مآٍس وشــ ــ ــ ــ ــــ اإلضــ

الرغم من هذه الحرب، 1956 فإن إسرائيل تجد في نفسها ، ومن ذلك العدوان، و
ـــــجــاعـة ـــــ قف ممثلهــا من فوق هـذا المنبر العــالمي، الشــــ علن أن ال وجود ، ألن  ل

لة فلسطين    . لمش
قة   قة الصــارخة، أما الحق لة فلســطين قائمة في األمم ، الحق فهي أن مشــ

ـــتظل قائمة في األمم المتحدة ، المتحدة وخارجها ـــ لة ســ ــ ــ ، وخارجهاوأن هذه المشــــ
اره ووطنه  عود شعب فلسطين إلى د   . إلى أن 

س بدعا   لة فلسـطين فان ، على أ حال، ول ر إسـرائيل وجود مشـ أن تن
ـــــه ـــــطين من أرضـ ـــعب فلسـ ـــرائيل التي اقتلعت شـــ اره، إســـ ـــــرقت منه وطنه ود ، وسـ

ه ح العودة رت عل ــهل عليها، وأن ــ ــــ ــ ــ ـــمى ، تجد من الســ ــــ ــــ ــ سـ ر وجود ما  أن تن
لة فلسطين    . مش
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ل قاطع   شـــــ د هنا  ــطرا إلى أن أؤ ــي مضـــ ـــنمثل ، وٕاني ألجد نفســـ أننا ســ
ة فلسطين ستظل قائمة، هنا في األمم المتحدة ل ، طالما أن قض ان الش ومهما 

ــورة التي تظهر فيهــا  ــ ــــ ــ ــ م تعرفون أن المثول في األمم . او الصــ وال رــب في أن
اعه في ، المتحدة ع المشاكل هو اإلجراء الذ ألفت األمم المتحدة ات معالجة جم

ة  ــمع في مختلف اللجان. العالم ان ال مناص من تأكيد مثول ، وقد ألفنا أن نســـ
ة  ــاكل العالم لة من المشــــ ل مشــــــ وغدا وجود األمم المتحدة . األمم المتحدة في 

د وجودنا في هذه المنظمة ا مألوفا ولذا علينا أن نؤ ـــل . إجراء دول ـــ ــ ــ ــنواصــــ ــ ــ ــ ــ ـــ وسـ
اب ا ع المجيء إليها من ال لذ تدخل إليها منه الشعوب المظلومة إلى أن نستط

ادة الكاملة ــ ــ ــاء ذات الســ اب الدول األعضــــ ـــول إليها من  ح ، الوصـــ ــ ــ عد أن تصــ
لها ل االستقالل، فلسطين  املة ، مستقلة  ادة    . وذات س

م   أحدهمـا ، حرم األمم المتحـدة مدخلين، وأنا اعرف ان لهـذا الحرم العظ
ادة العاملة واالسـتقالل التامللدول األعضـاء ذات ال وهو المدخل الذ تلجون ، سـ

ـــطهدة، أنتم منه ـــعوب المضـ ة على أمرها، وثانيهما للشـ وهو الذ ندخل ، والمغلو
ـــى، إليها منه اليوم ــ ــ ــــ ما مضـ م ف ثيرون من انت ، والذ طالما دخل منه  عندما 

م مضــطهدة مظلومة  ثيرون من الســاســة في هذه المنظ. بالد من ، مةولقد ولج 
ــــي إلى أن تحررت بالدهم ــ ـــ ــ ــ اب في الماضـ واعترف ، وتحققت لهم الحرة، هذا ال

انهم الدولي ات التحرر ، العالم  ــتقالل الكامل عن طر حر وتحق لهم االســــ
ــطهدة التي جئنا نحن منها هذه ، التي خاضـــــوها ة الشـــــعوب المضـــ أجل مروا ببوا

لنا أمل في  أننا لن نصــــل إلى هنا . المرة  ةو ـــتقبل عبر هذه البوا بل ، في المسـ
ــة األخر التي تــأتون منهــا ـــنفــد إليهــا عن طر البوا ـــ ــــ ــاملــة ، ســــ ممثلي دولــة 
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ة في األمم المتحدة ـــو ــ ــ ــ ـــ م، العضــ عد أن نخلع منه ، وأن نحتل مقعدنا الكرم بين
ارنا    . مضطهدنا الذ سرق منا وطننا ود

ير لجنتكم الموقرة   ظهر أن ا، وقد ال أجد حاجة لتذ ـــطيني ال  لوفد الفلسـ
متون إلى  ــحاب الدعاو الذين  ــتكون العاديون من أصـ ظهر المشـ ما  هنا اليوم 

م الذاتي الح ونحن لم نأت هنا طالبين تعديل خطأ ، بالد قد تتمتع أو ال تتمتع 
ـــــتور ــ ـــروع دسـ ــ ـــجونينا ، في مشـــ عض مســـــ ـــراح  ما لم نأت هنا طالبين إطالق ســـــ

ــ عض القضــ ح  ــيين أو تصــــح اســ ةالســــ ا واألوضــــاع المحل ولم نفد هنا طالبين . ا
ة امها ، النصـــفة من مجرد انتهاك لحقوقنا اإلنســـان فقد نظرت هذه المنظمة منذ ق

ة إلى عدد  ــ النسـ ة  انتهاك الحقوق اإلنســـان او المتعلقة  بير من الشـــ في عدد 
س إال، وأعود فـــأكرر، من األفراد ـــة الكردينـــال ، إلى عـــدد من األفراد ل ـــــ ــ ــ قضـــــ

ا *مندزنتي ارا أمر ـــر ط ة األحد عشـــ س هذان الحادثان إال مجرد . **وقضــــــ ول
م بهما ر س إال ، مثلين وددت أن أذ ة العامة. ل ــك أن الجمع ــــ ــ رون وال شـ ، وتذ

ة ـــــات اله ـــها بين هاتين الحالتين في مناقشــ ــ ة ، أغرقت نفســ . . ومجادالت عاطف
ـــاورات ملحة ــ ـــة في ، ومشــــ ــ ــ ــا ودبت الحماســ ــــ ــ ، مجلس األمن مؤخراوقد دّب النشـ

ال اتي وفنزو ــوف المغرب واالتحاد الســ عض أعضــــائه  لمجرد ، وغيرها، اســــتثناء 
اإلثارة والحماســة ، مصــرع مزارعين إســرائيليين وتميزت مناقشــاته في موضــوعهما 

 .  

                                                           
ــطهاده، فلجأ إالكر * ــ ـــ ــ اضــ اتي  ــوف ــ ـــ ــ ، الذ اتهم االتحاد الســ ـــــــفارة دينال مندزنتي المجر ـــ لى السـ

ست . ة في بودا  األمر

ي ** ارن األمر ة الط ةقض  .ين الذين اعتقلتهم الصين الشعب
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حثه اليوم   ــوع الذ ن ــــ ــــ ة إلى الموضـ ــ ــ ــــ ــ النسـ فإني أود أن أردد على ، أما 
م ــــامع لة ال تتعل، مســــ ــ ــ مجموعة من األفراد أن المشــــ وال يتعل هذا ، فرد أو 

ــا ضـــ ــوع أ ــ ة، الموضـ ـــان ا ، مجرد انتهاك عاد للحقوق اإلنســ ــع والخطر يهدد شـــ
ــره ــــ ائهم وأجدادهم، أســــ ـــردوا من وطنهم ووطن آ ـــــ ا من الالجئين الذين شــ ـــــع ــــ ، شـ

ار مطل لها ة بل إن ة مجرد انتهاك للحقوق اإلنســان ســت القضــ ل ما في ، ول
ار  ـــــاكل التي عالجناها هنا في األمم ، من معان وجذور وقواعداإلن انت المشــــ و
ة إلى فرد أو مجموعة أو عدد ، المتحدة ـــــ النسـ ة  ـــان انتهاك الحقوق اإلنســـ تتعل 

ار ، من األفراد ســـت مجرد انتهاك بل إن م فل لتنا اليوم المعروضـــة أمام ــ أما مشـ
ـــان، امل ــــ ــ ــ لي إلى الحقوق اإلنســــ غي قاطع وافتقار  املهاو ولعل هذا هو ، ة 

لة التي نعالجها في هذه الدورة من دورات األمم المتحدة  ســـبب خطورة هذه المشـــ
 .  

ش في وطنه  ع ــعب في أن  ــ ــــ ــ الح الفطر لكل شـ ة  ـــــ ــ ــ . وتتعل القضــ
ــاء في هذه المنظمة في أوطانها  ـــرة األعضـــ ش األمم المائة والعشــ ما تع . تماما 

رت هــذا الرقم ال نتيجــة خطــ ــانوقــد ذ ــ ــ ــــ ــ ـــ رتــه عــامــدا ، أ أو إدراك أو نسـ وٕانمــا ذ
ـــرائيل، ومتعمداً  ــ ــــ ، بل وال نعترف، وال نعترف بوجودها، وذلك ألننا ال نعترف بإســـــ

ان لها أ  ــاحة  ــ منتهى البالغة والفصـــ األمس  فيز  ـــتر د ـــــح لكم المســــ ما أوضــ
  . حتى ح الوجود ، ح

م   ــامع ــ ـــها على مســ ـــطيني أعرضـــ ــ ـــت هذه هي عواطف الوفد الفلسـ ســـ  ،ول
فيز ــتر د ــ ــــ ــ ـــ م إلى تقرر المسـ اه ـــترعي انت ــــ ـــــ حيث تحدث عن ، وٕانما أود أن اســ

ــرائيل ة إلى وجود إســـــ ــ ــ النســـ له  ـــعب الوطن العري  ــ ــــاعر شــ س في هذا ، مشـــ ول
الغة فيز أ ، القول أ اصـــطناع أو م س في هذا الحديث من المســـتر د أجل ل
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ة. زف  ارة واضحة جل ع له، فقد قال  مجرد ساسته أو ال ، أن الشعب العري 
ه مفرده، الجئ قاته في ، وال شعب فلسطين  مختلف فئاته وط بل الشعب العري 

ــرقا ت شــ ـــعور عمي من ، وطنه الممتد من المغرب غرا إلى الكو ـــترك في شـ شـ
قاء، السخ والمرارة ة إلى وجود إسرائيل وٕالى حقها في االستمرار وال هذه ، النس

فيز  ش أعضاء . وزدته هي خالصة تقرر المستر د ع ما  ش  ع وهو رجل ال 
ة والثالثين ، لجنة التوفي قة الثامنة والثالثين أو الثان وراء أبواب مغلقة في الط

لة. من مبنى األمم المتحدة  وتحدث إلى أصــحابها وأهلها ، إنه رجل عاش المشــ
راتهم ه، في معس قل م هنا، وقد عاشها  منتهى ، ثم جاء إل قول لكم  ، الوضوحل

ــره أســـ ـــعب  لة شــ لة عدد من الموظفين، أنها مشـــــ حقا إنها النتائج التي ، ال مشـــــ
ــــل إليها رجل نبيل ــــ ــ ــ ة ال النتائج التي ، وصـــ ـــوع ــ ـــــ ينظر إلى األمور نظرة موضــــ

ش مجمدة هنا في طاب من ، ال حراك فيها، توصلت إليها لجنة التوفي التي تع
ــة العــ، طواب األمم المتحــدة ــه لتقــدم إلى الجمع ــم ــــ ــ ــ تقرر (امــة تقررهــا الــذ تســــ

ــة، )العمــل  ـــم ــ ــ ــــ حمــل هــذا التقرر مثــل هــذه التســـ إذ من ، ومن المــذهــل حقــا أن 
األمم المتحدة نفســـها أن تســـمي اللجنة تقررها  ة  التقرر الواحد والعشـــرن (الزرا

عنى أن اللجنة قدمت عشرن تقررا قبله عن أعمالها، )عن أعمال اللجنة  ، وهذا 
  . . حقنا أن نتساءل عن العمل الذ حققته في تقاررها هذه ولكن من 
ة    موجب القرار الذ اتخذته الجمع ست هذه مهزلة ؟ فاللجنة قائمة  أو ل

وقد قدمت حتى اآلن واحدا ، للنظر في موضـــوع الالجئين 1948العامة في عام 
أن الواجب زعمت فيها التقدم في العمل وٕاني ألعتقد ، وعشرن تقررا عن أعمالها

ة ح هذه التســم س من حقي هنا، يدعو إلى تصــح ة، ول ، أن أقترح تعديال للتســم
ــمى على ، فأنا ال أمثل دولة هنا ــ ســ ولكن من حقي أن أقول ان التقرر يجب أن 
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ــل لجنة التوفي(. . النحو  ــــ ـــرون عن فشـ ــ ال عن عملها أو  )التقرر الواحد والعشــ
ــا ــــ ــ ــ ــهـ ــــ ــ ــ ـــدمـ ــــ ــ ــ ـــق ــــ ــــ ــارة، ت ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــــن عـ ــــ ــهـــ ــ ــ ــــ ــتـ ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــــ ــ ــا نـ ــ ــــ ــنـــ ــ ــ ــ ــي أنـــ ــــ ـــــ ــــب ف ــــ    وال رـــ

ـــامينها ومعانيها )التقدم( ــــ ـــــ ل مضــ عندما نزعم أن هذا التقرر ، من جذورها وفي 
ــــرن عن تقدم اللجنة في عملها ـــــ ــــ ل تقرر ، الواحد والعشـ نت اللجنة في  ولو تم

ر نجـاحهـا في إعادة الجئ واحد إلى وطنـه لقلـت أمام هذا ، من تقـاررها أن تذ
ـــرن الجئا من الجئينا، الحفل ــ ارهمق، أن واحدا وعشـ ــل ما ، د أعيدوا إلى د فضــــ

  . بذلته لجنة التوفي من جهود 
ة العامة رقم    ــرة من قرار الجمع ـــــ ة عشــ ) 3( 194وقد طلبت الفقرة الحاد

ســواء أرادت  )تســهل أمر العودة لالجئين  (أن  1948في لجنة التوفي منذ عام 
هذه الساعة قبل في ، وهاهي اللجنة تظهر أمام اللجنة العامة. إسرائيل أم لم ترد 

ح للجنة أن تعمل، األخيرة ــــا يت ــــ ــ ــــاطها في جو ، لتخل جوا خاصــ ــ ـــ ــ وأن تزاول نشـ
ة العامة تقررها الواحد والعشرن، متجمد وٕاني لذاهل ، لتزعم أنها تقدم إلى الجمع

فهم الناس ، هنا في األمم المتحدة، بل ومن هذه الشــجاعة، من هذه الجرأة حيث 
ارة من معا ل ع ه  ةما تعن ــــحة وخف ـــجاعة، ن واضــــ ــ وفي ، إننا ال نفهم هذه الشـــ

ة األمم المتحدة، متناول أيدينا ت ع أن نعثر فيها على ، هنا في م ــتط ــ ــ معاجم نســــ
لمة  ه    . والنجاح  )التقدم  (ما تعن

ـــــف   ــيء مؤســــ ــ ــ االت األمم المتحدة أن ، حقا انه لشـــ الة من و أن تزعم و
ــنوات الخمس ع ة في غضــــون الســ ق ةأعمالها التوف . انت ناجحة ، شــــرة الماضــــ

ة األمل، من حقها أن تدعي النجاح وقد اتف مع ، ولكنه النجاح في الفشـــــل وخي
ــميتها هذه أنها نجحت في الفشــــل بل وفي تحقي ، اللجنة في تســ ولكني أضــــيف 
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ــأس  س ثمــة أ معنى آخر . التــدهور وال مــا نفهمــه نحن ول هــذا هو نجــاحهــا 
ع أن نفهمه س من ح، نستط   . أن تجد أ معنى آخر ،  هذه الهيئةول

د وجودنا هنا في األمم المتحدة   لة ، ونحن نؤ ـــــ عة المشــ ــوء طب على ضـــــ
ة، ح لنا ــهام في خدمة العدالة الدول ــ ــــ إســـ ــتقرار ، و ـــــ ـــالم واالســــ ــ ــــ وامالءات الســ
ة، العالميين ة الســـام الشـــرعة الدول ، وٕاذا ما وضـــعنا ميثاق األمم المتحدة أمامنا 

ــوتنافإن من حقنا  ــغوا لما ، المقدس ان نســـمع صـ م المقدس في أن تصـ وان واج
  . نقول 

م   ــامع ـــ ــ ــها على مسـ ــ ــ ة التي أود عرضــ قة هذا ، والنقطة الثان ان حق هي ب
م ـــطيني الماثل أمام األمس، الوفد الفلســ ا ، ألنها نقطة أثيرت  فما هو هذا الوفد 

لمتين لمة واحدة أو  ــــدد، تر ؟ ال رب في أن  م  في هذا الصــــ ان إلعطائ تكف
فيز ه تقرر المســتر د عن رة أفضــل عما  انه الذ ألقاه على ، ف وعما عناه في ب

األمس م  ــــامع ــ ــ ـــائه ، إذ أن الطرقة التي ألف فيها هذا الوفد، مســـ ــ ــــ عة أعضــ وطب
فيز  ا خالصة تقرر المستر د   . تمثل تمثيال ح

ـــي   ــ ــ ــارة إلى نفســــ ــ ــــ اإلشـــ الوافد حديث، لن أبدأ  ـــت  ــــ ا إلى األمم إذ أنني لســــ
ـــنوات، المحتدة ـــور عدة ســ س للوفد الســ رئ ــا للوفد ، فقد عملت  ســـ ما عملت رئ

قا بل أخوا، الســعود ســنوات عدة أخر  شــغل صــد هذين المقعدين اآلن ، و
 .  

الجئ من الالجئين   نت دائم الحديث عن نفسي  وهأنذا أتحدث اآلن ، و
ـــيرني مطلقا أن أكون ، الجئا من الالجئين ــــ ـــــ ضــ نت ، من الالجئين وال  ولذا ما 

قة التي ال أخجل منها شف هذه الحق ة من  الزرا ، أما العار والخجل، أحس ق 
ــــتعمارة التي جعلت مني ومن موطني أمة من  ــ ــ ــ ـــيب الدول االســــ ـــــ ــــ فهما من نصــ
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ــــاء ، الالجئين ــــ ــــ ة زمالئي من أعضــ ق ومن حقي اآلن أن انتقل إلى الحديث عن 
  . الوفد 

ــــح إ   ــــ ـــطينيين بلحمهم وعلي أوال أن أوضـ ـــ عا من الفلســـ لى اللجنة انهم جم
ل شيء فقد ولدوا في األرض ، ودمهم وعظامهم وأعصابهم انهم فلسطينيون في 

ائهم وأجدادهم مذ وعى التارخ نفســه، ونشــأوا على ثراها، المقدســة ، ألنها أرض آ
ـــوا من المهاجرن الذين وفدوا إلى البالد ــ ســـ ــع اللجنة أن تث من أنهم ل ــــ  وفي وســ

ة حراب اإلنجليز د للجنة، حما ـــا أن أؤ ــــ ضـ ـــــوا غراء ، وعلي أ ســـ أن زمالئي ل
ا المعمورة، عن األرض وال عن أهلها ة من زوا ل زاو ، أو مستعمرن جاءوا من 

ة ة األمر إنهم مواطنون . ال وألف ال ، ح بهم طوفان من المســــاعدات المال
اتهم إلى تارخها ، تشــدهم جذورهم إلى ثراها، شــرعيون في فلســطين . وترطهم ح

مون فيها ملك لهم.  ق ـــاكن التي  ـــ ــ ه ، فالمســ وٕاني ألود من اللجنة أن تفهم ما أعن
  .  )ملك لهم  (أنها 

اراتهم، ومزارعهم ملك لهم   ســـاتينهم و اؤهم ، وقد زرعوا هم  انوا هم وآ و
نائس، وأجدادهم ــــاجد و ــ ــ ــ ــــ موا مدنهم وقد أقا، الذين أقاموا ما في بالدهم من مسـ

دهم وعرق جبينهم ـــــالفهم وعرق جبينهم، وقراهم  ــــ ــ ــ د أسـ أجل إنهم لم ينزعوا ، و
ملك ســـرقوا أحدا ماله، من أ شـــخص ما  ــلب ، ولم  ا أفظع سـ ــحا نا ضـ ولكننا 
ــرقة عرفهما التارخ ــ ــ ــارق ، وسـ ــ ــــــمي الســـ عرف، ولن أسـ ـــهر من أن  ــ ولن ، فهو أشــ

ــــى م موســ قوله : قد أدان، أطلب إدانته إذ أن النبي العظ ه  ك  (ه عندما خاط عل
قولك ، أال تسرق جارك   .  )واال أدنتك 

ـــــاكنهم   ــ ــ ة مســ نتمي زمالئي من ناح ــطين ، و ــ ــ ــــ إلى أماكن متفرقة من فلسـ
ــهم جاء من القدس عضـ امة، ف ســـة الق ن ــجد األقصـــى، حيث توجد  وجد المسـ ، و
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ة بين المســـلمين والنصـــار في فلســـطين وهي ، شـــاهدين حيين على األخوة القوم
يل وفدنا ــ ــ س في تشــ ـــهم من الجليل، أخوة تنع ــ عضـ م ، وقد جاء  وال رب في أن

عا تعرفون ما هو الجليل نتم قد تعلمتم ، جم ما إذا  م  )اإلنجيل(وال س في مدارس
ــغار ــة الجليل، وأنتم صـ ه الجليل وقداسـ عن م تعرفون ما  الذ شـــهد معجزات ، إن

ح ـــــ ــ ــ ـــيد المســـ ــــ ـــهم من الجنوب من، الســـــ ــ ــ عضـــــ المناط الواقعة على طرق  وجاء 
ة ـــة في م ــ ـــهم من ، الحجيج العرقة التي تؤد إلى األماكن المقدســـــ ــ ــ عضـــ وجاء 

ــاحل مة التي تر قارات العالم الثالث، الســـ عا ، ملتقى الطرق القد أجل جئنا جم
ــطين ــ ــ ــتقبلنا ، ألننا من أهلها، من فلســـ ــ ــ ــرنا وفي مســـ ــ ــــ وقد تبدلت إقامة . في حاضـ

عــد عــام  ننــا، 1948الكثيرن منــا  ــــل الكثيرون منــا على ، وتبــدلــت عنــاو ــ ــــ ــ ــ وحصـ
ــات جــديــدة  ــفر أخر . هو ــ ــــ ــــ وزاول الكثيرون منــا مهنــا وطرائ في ، وجوازات ســ

نا نزاولها اة غير التي  ـــــأنهما في ، الح ـــــ ارزتان لهما شـــ ــيدتان  ـــــ ــ ــ ين زمالئي ســ و
ة ــــائ ــــ ــــ ة النســ ين زمالئي وزر . . ولكنهما أكثر من اثنتين ، فهما اثنتان، الحر و

ــ ــ ـــاء في البرلمان، ابســـــ ــــ س ، وأعضــ ونقيب للمحامين ومزارع ومالك وطبيب ورئ
ة ومحام في لندن ــــــرة، بلد ــــ ــ اشــ ـــطينيون ، جاء إلينا منها م ــ ــــ ، ومع ذلك فنحن فلســـــ

ل شيء ان القدر قد شاء لنا أال ، سنظل الجئين، وسنظل فلسطينيين في  وٕان 
فيز  ون في عداد الالجئين الذين ترعاهم قوائم المستر د   . ن

ـــطيني  في    ـــاء الوفد الفلســ ميز أعضــ ـــيء الوحيد الذ  ولعل هذا هو الشــ
ــون في  ــ ــــ ــ ــ شــ ع يله الحالي عن المليون والمائتي ألف من الالجئين الذين  ـــــ ــ ــ ــــ تشـ

راتهم ـــــ ــ ــ ــــ ة، معسـ حملون نفس األهداف القوم عا من الالجئين الذين  ، فنحن جم
ارهم ستبد بهم الحنين إلى وطنهم ود فرقنا عن ، والذين  االخرن سو شيء وال 

ــان ، واحد ــ ــ ــ فيز أ على اإلحســـ ــتر د ــــ ــــ ــــاعدات المسـ ــــ ــ ش على مسـ وهو أننا ال نع
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ـــان، الدولي ش على اإلحســـــ رامتنا وال نع ــأن ، فنحن ما نزال نعتز  ــــ ولكن هذا شــ
ـــاء غير هذا، القدر ــــ ــــ ــ فيز، ولو شــ ـــــتر د ــ ــ ــــ ــــدقات المسـ ــــ ـــــ ش على صــ في ، لكنا نع

مات ـــواتنا إلى هذه اللج، المخ ــ ــماع أصــ ــ ـــاء القدر اال ، نةعاجزن عن إســـ اجل شــــ
ــــاعدات ـــ ــــ ــ ـــمنا قوائم المسـ ــ ــ ــــ ــ ولكن على اللجنة أن تث من أن أهدافنا واهداف ، تضـ

ه وهن على العودة إلى وطننا ، االخرن واحدة م الذ ال يتطرق إل ـــم ـــ ــــ إنها التصـ
رامة  ارنا في شرف وعزة و   . ود

ــطينيين في األردن وفي غزة   ـــطيني إلى الفلســ ــاء الوفد الفلسـ مت أعضــ ، و
ة وف ة والجنو ـــمال ــ ــ يتين الشــ ا واألمر ــورة ولبنان وليب ــــ الرغم من أننا . . ي ســـ و

ــمها الوطن العري ــــ ضــ ـــيئا واحدا، جئنا من بالد مختلفة  فنحن ، إال أننا نؤلف شـــــ
ضــة في عروقه، رجل واحد ل ، رس نفســه لفلســطين حتى آخر ن وها هو شــأن 

ام أم ، مواطن من مواطنينا ش في الخ ع ــواء أكان  ــــ ــ ــ راتســــ ــ ــ ــــ ــ ــ في ، في المعســ
  . الكهوف أم في المدن والقر 

ــــرن رجال   ة إلى أ وفد، إننا نعد عشــ ــ ــ النســ بير  ولكن هذه ، وهو عدد 
ة ضــا ظاهرة غر عا، أ شــها جم ة أخر من ، تتســم بها المأســاة التي نع إنها ناح

ل صقع وزاو ، بل الكارثة التي وصلنا إليها، نواحي المأساة ة فقد تفرق أهلنا في 
ـــع النطاق، من الوطن العري ــــ ــــ ات التمثيل الواســ ـــــرورا ليتف مع توزعنا ، و ــ ــ ضــــ

ة    . الواسع على األرض العر
الرغم من تفرقنا جئنا وفدا واحدا، ولكن   ا واحدا، و هو شـــعب ، مثل شـــع

ــطين ــ ـــمة، الحرة ال المجزأة، فلســــ ــــ ـــتقلة ال المقسـ ــ ــ من الحل ، المسـ الحل . . وهنا 
ل الجئي ف ــ ــ ــــ ــ ح لمشـ ـــح ــ ــ ــ ـــطينالصــ ــــ قوم على وحدة األرض ، لســــ انه الحل الذ 
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، واني ألصر على وحدة األرض المقدسة ألنها تفقد قداستها إذا جزئت، المقدسة
  . فالقداسة ال تجزأ 

ار   ـــيء جديد على البند ، وعندما أتحدث عن الوطن والد شــ فإني ال آتي 
ا ال عالقة له، المدرج على جدول األعمال ــا ــوع وال أحاول أن أقحم قضــــ ــ موضـ ا 

حث فيز ، ال ــتر د ــــ ة لتقرر المسـ ــ ـــ ــاســ ــ ــ ارات تؤلف المعالم األسـ ار ع فالوطن والد
حث في هذه اللجنة ة المعروض اآلن لل الة الدول ـــار ، المدير العام للو ــ ــــ ــــ وقد أشـ

الالجئين من جراء فقدهم لوطنهم  ع الذ حاق  فيز إلى الظلم الفظ ـــتر د ــــ ــــ ــ المسـ
ارهم اع الوطن والد، ود ــ ــ ــــ ــ ــ ذا فإن ضــ حثها وه لة التي  ت ـــــ ــ ــ ــــ اب المشـ ار هو ل
ـــة ـــة ، اللجنــ ــ ــا ــــة والرعـــ ـ ــــدمـــــات الطب م المهني والخـ ــــأو والتعل ــــا الغوث والمـ أمـ

ة ة، االجتماع اة الالجئ اليوم انت ضــرورة لح لة وٕان  لها فروع للمشــ إنها ، ف
لة ة للمشــ اب، الجوانب الهامشــ ار لألفراد، واألســاس، والجوهر، أما الل ، فهو الد

ـــعب  والوطن ــ ــ ــ ة التي تواجه اللجنة. للشــ ق لة الحق ـــــ ــ ـــ بل هذه هي ، هذه هي المشـ
لة ــ حث هذه المشــ ــت ل ة التي واجهت األمم المتحدة منذ تعرضــ ق ة الحق ــ ، القضــ

ارزة أمام األمم  ة ال ــ ــ ـــتظل القضــ س أنها ســـ ــــيد الرئ ا ســ قن  ــعك أن تت ــ وفي وســ
ــارهم وأوطــانهم عود الالجئون إلى د ــ، المتحــدة إلى أن  ــانــت وال ر ب في أنهــا 

قول في تقرره :  فيز على أن  ـــتر د ـــبب الذ حفز المســـ ـــورة (الســـ وما زالت الصـــ
ة عن حالة الالجئين  ة للســـــنوات األرع الماضـــــ ــمت في التقارر الســـــنو التي رســـ

ارهم وعواطفهم   .  )لم تتغير على اإلطالق ، واحدة، وأوضاعهم وأف
غة وال رب في أن هذه الكلمات التي صدرت عن ا   فيز في ص لمستر د

ــبر، عامة ـــبره إلى ، تنطو على نفاد الصــــ فيز عن نفاد صـــ ـــتر د وقد أعرب المســـ
ه  األمس عندما أعلن استقالته من منص ة العامة    . الجمع



  

-25-  

غيته فنحن    ـــالته و فيز قد حق رسـ ـــتر د ــتقالة أن المسـ وال تعني هذه االســ
الة، نعرف ة و ان إنهاء عمل أ ة التي ألفت من عندما تح، أن في اإلم ق الغا

ـــــالتها فيز لم تكن ثمرة عمل تحق أو ، أجلها وتؤد رسـ ـــتر د ــــتقالة المســـ لكن اســ
ـــتكملت ــ ـــ ـــبر، مهمة اسـ ــ ــ ولكن لم هذا النفاد ؟ وما الذ حمل ، أنها وليدة نفاد الصــ

ع هو البوح  ــتط سـ ا عدة ال  ا ــ فرغ ؟ إن هناك أسـ فيز على أن  ــتر د صـــبر المسـ
ـــعنا نحن، بها ــ ــطين ،ولكن في وســ ــ ــ فيز ، أبناء فلسـ ــتر د ــــ حث في عقل المسـ أن ن

ه عد الخدمات النبيلة التي قدمها طوال ، وقل ــبره  لنعثر على الســـبب في فروغ صـ
علن استقالته  ة العامة فارغ الصبر ل ة وقد جاء إلى الجمع . خمس سنوات متعاق

االســتقالة الناجمة عن الرضــا بإكمال الرســالة ســت  لناجمة بل االســتقالة ا، إنها ل
أس من أدائها  ــت ناجمة عن تحقي تقدم أو نجاح. عن ال ـــــ ــــ سـ ما تزعم ، إنها ل

ـــل، لجنة التوفي ــ ــتمر، بل ناجمة عن الفشــ ــ ــــل المســـ أن ، والفشـــ وهل لي أن أقول 
ــبره  ــ فيز قد أعرب في تقرره عن نفاد صــ ـــتر د قن من . . المســـ في وســــــعنا أن نت

األمس ان الذ ألقاه  ة التي أجل لقد م، ملله من الب ه الســـأم من القضـــ ل وأصـــا
ه  لت إل   . أو

حيلكم إلى تقــارره األرعـة    ـــبــب الـذ دفعــه إلى أن  ــــ ــ ــ ولعــل هـذا هو الســـ
عض عضــها إلى  اها  قة جامعا إ فيز، الســا أن المســتر د قد ثار ، ونحن نشــعر 

  . بل على تحديها الدائم المستمر ، على تحد إسرائيل
فيز    قة وراح يوجه إلى وفي الوقت الذ أحالكم د ــا ـــ ــــ ــ ــ ه إلى تقارره السـ ف

ـا ـة إنـذارا مرع ، يوجهـه قبـل أن يتخلى عن العمـل، إنـه إنـذار نهـائي، هـذه الجمع
ــميره ه، وقد أراح ضــ ــتقل برأ م في ، واســ ا إل ــ أجل لقد قرر أن يوجه إنذارا مقتضــ

لمات ــطينيين هي اليوم أكثر تعقيدا ، ضــــع  ة الالجئين الفلســ قول لكم أن قضــــ ل
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ـــــى من ة التي بذلها ، أ يوم مضـ ــن ــــر عاما من الجهود المضــــ ــــة عشــ عد خمســ ف
الندفورد وغيرهما س و فيز وأسالفه الكرام من أمثال البو قف المستر ، المستر د

لة اكثر تعقيدا من أ يوم مضى  علن أن المش م ل فيز أمام   . د
ـة العـامـة   يجعل وهو إنـذار ، هـذا هو اإلنـذار النهـائي الموجـه إلى الجمع

ان لجنة التوفي ــير في طر الحل، من ب ــــ ــ ــ لة تســـ ــ ــ ـــــ وأن ، التي ادعت أن المشــــ
ــــير في طرقها وفي  ــ ــ ات ما زالت تســ ـــتو ــ ــ ــ المحادثات التي أجرتها على أرفع المسـ

ة ة للغا ا ومثيرا للســخرة، أجواء طي فيز ، يجعلها أمرا مضــح فقد نفى المســتر د
ــ، هـذه االدعـاءات عنـدمـا أعلن في إنـذاره ــ ــــ ــ ـــ لـة أعقـد اليوم من أ وقـت أن المشـ

ـــى ان أكرم بلجنة التوفي وأشـــــرف لها، مضــ ــــارت على غرار نزاهة ، و لو أنها سـ
فيز وصـــدقه لة أكثر تعقيدا ، المســـتر د م هنا لتقول ان المشـــ ولو أنها جاءت إل

ـــبب في هذا التعقيد ــــ أن الســ ــــب ,ولو أنها قالت لكم  ــــ هو تحد ، من أ وقت سـ
ــــرائيل وغرورها ة العامةألنها ، إســ ــنة ، تتجاهل تنفيذ قرارات الجمع ــ التي أكدتها ســ

لكان ، طيلة خمســـة عشـــر عاما , ولو وقفت لجنة التوفي هذا الموقف، عد ســـنة
ـــجاما منها مع روح األمم المتحدة ـــــ ولكان حرا بها أن تحذو حذو ، ذلك أكثر انســ

ــــول ــ ـــــقــ ـــتـــ ــ ـــم لـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــي إلــــ ــأتــــ ـــ ـــز وأن تـــ ـــــيـــــ ــفـــ ــــ ــ ـــــر د ـــتـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــــمســـ ـــا .. الــــ ـــنـــــ ــ ـــــلـــ ــــ ــ ــ ـــــ   فشــــ
ـــلنا ناجما .  . ان فشــ ــرائيل المتعمد والمســـــتمرو ان إســـ ــها ، عن عصـــــ وعن رفضـــ

اد التي انطو عليها قرار األمم المتحدة بإعادة الالجئين    . قبول الم
ــحت في الفقرة    ــ انت قد أوضــ رون أن لجنة التوفي  م تذ وال رب في أن

اتا، الثالثة عشـــــرة من تقررها الثالث ـــا  ــت مبدأ العودة رفضــ ــ ــــرائيل رفضـ ، أن إسـ
ـــر عاما من قولها هذا، ه اللجنة ذاتهاولكن هذ عد خمســــة عشـ فتعلن على ، تأتى 

ة ـــــيء هاد على الجبهة الغر ــ ــ ل شــ أن  م  ــــامع ــــ ة الهدوء ، مســـ أو هذه دبلومات
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ة جبهة تعنيها ة ؟ ولكني ال أعرف أ ، التي دعت إلى القول بهدوء الجبهة الغر
ان آخر في أجواء الف   .ضاء ؟أهي في الغرب أم في الشرق أم في م

فيز توضح    سها من تقرر المستر د وال رب في أن هذه األقوال التي اقت
عده جالء م، لكم بجالء ما  ــة عل ــ لة المعروضــــ ــ ــ لة وطن ، أن المشــــ ــ ــ هي مشــــ

ـــيء ــ ل شـ ار قبل  لة مؤن توزع، ود ــ ــ ـــت مشــ ــ سـ ـــت ، فهي في جوهرها ل ــ سـ إنها ل
ـــابون أو زت أو الجئين ر أو صـ لة ســــ ــ لة وجودنا، مشــ ــ إنها ، القومي إنها مشــ

ل شيء  لة وجود أو عدم وجود قبل    . مش
فيز   ــتر د ــ ــ ــ ــــ ـــاب تقرر المســ ، وأر لزامـــا علي أن أعلن هنـــا، هـــذا هو ل

ي صوت جهور على مسامع الوفد األمر فيز واحد من قالئل ، و أن المستر د
عزمة  ـــهيوني  ـــــغ الصــــ قاومون الضــ ة العامة الذين  ات األمر ـــــ ـــخصــ ــ من الشــ

ــادقة ــ ــ ــــ ـــــ، صــ ــ ــ ارهم وٕاصـــ عملوا بوحي أف قولوا و حقهم في أن  رار ثابت محتفظين 
  . المستقلة وموضوعيتهم الحرة 

ات المتحدة، وعندما أقول هذا   ـــعب الوال ــ ــ حتى وال أولئك ، أنا ال أعني شـــــ
عون مناقشات هذه اللجنة والذين سمحوا ألنفسهم  الجالسين أمامي في الشرفة يتا

وا من قولي هذا ضح ات المتحدة ألن  فنحن ال، أن  و شيئا من شعب الوال نش
ســـتح إعجابنا لكرمه وتســـامحه وعدالته اســـة ، هذا الشـــعب  و من ســـ ولكننا نشـــ

ات المتحدة قال في اذاعاتها، الوال ـــتمع إلى ما  قال على ، فعندما نســ ــهد ما  ونشـــ
ـــات تلفزونها ــــاشـــ ـــحافتها، شــ ـــيوخها ، وعندما نقرأ ما تقوله صـــ ــ ـــدر عن شـ صـــ وما 

اتها من أقوال هناونوابها و  ام وال ات المتحدة، ح ما ما يتعل ، في الوال ـــــ ـــــ ــ وال ســ
موضوع الالجئين ة العامة من مناقشات يخيل إلينا، منها  ما يدور في الجمع ، و

طات، أن إســرائيل قد انتقلت إلى هنا ورك ، وأنها عبرت المح لتســتقر هنا في نيو
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ــاع الـذ يتولـد لـدينــا.  ـات عنــدمـا ن، هـذا هو االنط ـل هـذه الـدعـا ــتمع إلى  ــ ــ ــــ ســــ
ــــخب، الجوفاء ــــ ـــ ة وصــ ــدر من هنا ، ل ما فيها من جل ـــ ــ ــ ــ انات تصــ وٕالى هذه الب
ة ، عن مختلف األحزاب، وهناك ة الناح ـــيوح متحد ــ ــ ــــــي النواب والشـــــ ــــ وعن مجلســ

لة الالجئين ـــــ ة في مشــ ـــان ة األمل، اإلنســــ يجعل ، إنها تخل جوا من المرارة وخي
ر أن هذه هي أر ، شعب فلسطين ات المتحدةين أنها إسرائيل، ض الوال ؤمن  ، و

ورك على مقرة  ســي في نيو م مقرها الرئ طات لتســتقر هنا وتق انزلقت عبر المح
هي التي أتـاحـت لنـا ، وال رـب في أنهـا رحمـة هللا وحـده، من حرم األمم المتحـدة

ازاته ــانته ومناعته وامت ــــ ــ ــ ــــ انا هنا له حصـ ـــلين ، م ــ ــ ــــ ة إلى المتوســـ ــ ــ ــــ ـــــ النسـ حتى 
أجل إنها رحمة هللا أقامت على هذه ، دعين من غير أعضــاء األمم المتحدةالمســت

ـــــفة من النهر ــــ ــ ه ، هذا الحرم الدولي، الضـــ ر ف ع أن نعبر عما نف ــتط ــــ ــــ حيث نســــ
ــره في اليوم التالي، حرة ــحافة دون نشــ وٕان ، وٕان حالت اإلذاعة والتلفزون والصــ

ـــيوخ والكونجرس ــــي الشـــ ـــوهه رجال مجلســ رن لالجئين ، شـــ في صــــــراعهم من متن
اة ة، أجل الح   . ومن أجل قضيتهم القوم

قة   ــان إذ ، هذه هي الحق قة التي يجب أن تقال هنا في برلمان اإلنسـ الحق
ل  قولوا  سطوا قضيتهم وأن  ه الالجئون أن ي ع ف ستط ان الوحيد الذ  إنه الم

ــــمائرهم وخواطرهم ــ ــ ــــ ـــاء في الكونجرس، ما يجول في ضــ ــــ ــ ــ س ثمة من أعضــــ ، ول
ــتط ــ ـــال بهمســـ ــيوخ ، ع الالجئون االتصــــ ــ ــاء مجلس الشـــ ـــيوخ (أعضـــــ س لهم شــــ ول

ي) يتحدثون إليهم  س لهم أمثال المســتر ترومان الذ قال ذات يوم. األمر ، ول
ة س ثمة عرب في دائرته االنتخاب س لنا إال هذه األمم المتحدة، أن ل ، اجل ل

ـــر المجتمع الدولي،  هذا العالم المتحضـــ البد أن ير العدالة الذ ، ونحن نؤمن 
ــــي الزمن ا من الالجئين، مع مضــ ــع ـــعبنا وجعلنا شــــ ــ شـ زل الظلم الذ أحاق  ، و
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أسره من الالجئين ًا  ة في عصر األمم المتحدة، أجل شع اإلنسان ة  ، ومن الزرا
امله من جذوره في وطنه قتلع شــعب  ظل هذا الشــعب خمســة عشــر ، أن  وأن 

العودة ا  عد وأ، عاما يناد مطال ــنة ودورة  ــــ عد سـ ــــنة  ة العامة ســـ د الجمع ن تؤ
اة التشـــرد ، حقه في العودة، أخر  ش ح ع ظل هذا الشـــعب  ة عودة وأن  دون أ

عاد ن أن تقع في عصر األمم المتحدة ، واإل م   . إنها جرمة ال 

م سلسلة من السواب في    ست في حاجة إلى أن اعرض على مسامع ول
ـد حقنـا ف ـاةفقـه القـانون ألؤ ش، ي الح حقكم أنتم في الع ش  ، فمن حقنـا أن نع

س ثمة من تمييز في عالمنا اليوم بيرها، ول ــغيرها و ــعوب صــ ن ، بين الشــ م وال 
ـــاس الجنس أو الــدين أو اللغــة ــــ ــــ ــ جــب أال تكون ، أن تكون ثمــة تفرقــة على أســـ و

تنا أو فلسطينيتنا ا في أن نحرم من الوجود، آسيو حقنا ، سب ضن علينا  في وان 
اة داخل وطننا    . الح

ــــواهد    ـــواب والشـ لة من الســ ــلســـــلة طو م ســـ أجل لن أعرض على مســـــامع
ــد حقنــا في الوجود ــة ألؤ ــاة، القــانون ش في وطننــا ، حقنــا في الح حقنــا في الع

ارنا ـــادة، ود م أيها الســــ ر رة الوطن، ودعوني أذ رة في العالم، أن ف ، هي أقدم ف
ان لإلنسا، وأكثرها عراقة نه في فقد  س ة بيت  ة البدائ ن وهو في عصر الوحش
ــجرة حفره في قلب الصــــخور، جذع شــ ه، أو  هف يلجأ إل ار ، أو  إنها أكثر األف

ة األمم ، عراقة في التارخ عود عهدها إلى عصور أقدم من الحضارة ومن عص
ـــواء أكان هذا البيت ، المتحدة ش في بيته ســـ ع ــان الح في أن  ــ ان لكل إنســ إذ 

رة العرقة، أم جذع شجرة هفا ش في ، هذه هي الف حقنا في أن نع وٕاننا نطالب 
  . بيوتنا على أرض وطننا 
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ـــه في بيوتكم   مـــا تنعمون  ـــل مـــا نرـــده هو أن ننعم في بيوتنـــا  وأن ، و
م ــــونها في أوطان ــ ــ ــــ ا ، نمارس في وطننا الحقوق التي تمارســ ــع ــــ ــ ــ فنحن نؤلف شــــ

م ما أكدتم حقكم القو في ت، شعو مو فنحن نتطلع إلى ممارسة ، قرر مصير
والعدالة شـــيء ال ، إننا نتطلع إلى ممارســـة حقنا، حقنا القومي في تقرر مصـــيرنا

ن تجزئتــه عــدم التمييز في الوقــت الــذ ، م ن لألمم المتحــدة أن تنــاد  م وال 
ه  ل معان ه التمييز    . تطب ف

غيره من الش   ع الحقوق ومن ح الشعب الفلسطيني أن يتمتع  عوب بجم
ــمنها ميثاق األمم المتحدة ــ ــ ـــ ــ ــة التي تضــ ــ ــ ــــ ـــمول ، المقدســـ ــ ــــ ــ وال رب في أن هذا الشــ

م، العالمي لكم، هو ماعناه رجل عظ لماته، رجل تحبونه  ناقلون  أنها ، وتت و
ــد عالمي، من األناجيل ــ مرشـ اة  ه وعمله في الح ــلو ــ يوجه الناس ، رجل اعتبر سـ

شــــر  هم ال ــلو لما مات إنســــان شــــعرت  . *هو جون دون ، إلى ســ عندما قال : 
ة ولذا ال تسأل إذا ما سمعت أجراس ، أني خسرت شيئا إذ أنني جزء من اإلنسان

ســـة تقرع حزنا معلنة وفاة إنســـان اع شـــيء منك، الكن هذه ،   ، إذ أنها تعني ضـــ
ــان نبيل ــ قناها على الالجئين، هي الكلمات النبيلة التي أطلقها إنســ لعنت ، ولو ط

ــ ــ ــــا مــــ ــــ ــئ ــــ ـــيــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــال شــ ــ ــ ـــاثـ ــــ ــو. . مـ ــــ ـــحــ ــــ ــنـ ــ ــــ ـــذا ال ــ ـــى هـــ ــــ ـــــلـ ــ ــح عـ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ   . إذ تصــ

                                                           
ان من 1621 -1573جون دون ( * مبردج، و ـــفورد و ــ ـــ ســ ــــــــاعر إنجليز . درس في او ) شــ

ــهادة . درس القانون وتحول إلى  ـــ ــ ـــوله على الشــ ـــ ــ ين حصـ ه بينه و ة وحال مذه اثول ـــرة  ـــ ــ أسـ
ة  ـــتانت ـــ ه إلى الزواج من حبيبته البروتســ اته انتهت  ــتهل ح ة في مســــــ لة غرام ــــ ــ . وقع في مشــ

ســـة القصـــر الملكي .  اهنا لكن ح مقرا من الملك، وعينه  برغم معارضـــة أســـرتها النبيلة. اصـــ
عت قصائده في مجموعات  ض بها شعره . ط ات التي ين التصوف والميل إلى الروحان عرف 

 خاصة بها .
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ل تشرد إلنسان( ة، تشرد لي، ان  ولذا ال تسأل عن ، إذ إنني جزء من اإلنسان
ك، الذين توزع عليهم حصص الغذاء   .  )إذ أنها تعطى إل

ة   ان ســــت اســــتعارات ب ة ، هذه ل ــتنتاجات ســــوداو إنها اســــتعارات . أو اســ
ل زمان  ن أن تتحول إلى واقع في  انم ل أمة من األمم، وم وٕاني ، بل ضد 

ة أمة من األمم الممثلة في هذه الندوة ، ألبتهل إلى هللا صــــادقا عرض إليها أ اال 
قوم على النزوات.  ان البد للنظام العالمي من أن  ، والقوة، وعلى التحد، وٕاذا 

ــــعوب قد يتعرض القتالع جذوره ـــعب من الشـــ ــ ل شــ ــــاب ممتلكاته، فإن  ــ ، واغتصـ
فيز التي استخدمها في تقرره الموضوع ، بالدهوطمس  على حد تعابير المستر د

م    . بين أيد

ــطين ، ومن حقي أن أقول لكم جماعة وأفرادا   ــ ــعب فلســ ن لشــــ أنه إذا لم 
اره ــــعب آخر، ح في وطنه ود ــــ س أل شــ ـــيء، فل ــ ــــ وآنذاك ، أ ح في أ شـ

ــ ــطراب والفوضــ ة عائمة في مح من االضــ اة الدول ح الح م . ى تصــــ ح وأســــتم
اب  ان األس   . . العذر في ب

ــطين أوال بلد عر في القدم   ــــ ــفها ، ففلســ ــ ر التي اكتشــــ األرض ال س  ول
ـــــفين  ــ ــ تشـــ ــطين طيلة عهود التارخ. المحدثون من الم ــ ــــ ــ ة من ، ولم تكن فلســ خال

ان فيها على الدوام، الناس ونحن . أهلها وشــعبها منذ أقدم عصــور التارخ ، بل 
وهو الكتاب الذ ، ولو أخذتم سفر األسفار. مذ وعى التارخ ذاته أهل فلسطين 

ثيرا اته  آ ــــرائيلي هنا  ــــهد الوفد اإلســـــ ــــ ــتشـ ــــ ــ فإنه يتحدث عن بالدنا على أنها ، سـ
ـــة نعـــان التي هـــاجر ، أرض الكنعـــانيين القـــادمين من الجزرة العر أجـــل أرض 

ــة ى العبرانيين على مــا يتحــدث عن الوافــدين من قــدام، إليهــا من الجزرة العر
قوله ســفر األســفار. أنهم غراء وافدون  قول ما نصــه ، هذا ما  . .أ التوراة إذ 



  

-32-  

ــا  ( ــ ــا غر ش فيهــ ــان . . األرض التي تع نعــ هــــذه هي أرض ، )هي أرض 
ــتمرار اســـ فيز في تقرره و ــتر د ــير إليها المســـ شـــ ـــارات تنطو ، الالجئين التي  إشــ

  . على العطف واإلشفاف اإلنساني 
في بالده العرقة في ، وهو شــعب الالجئين اليوم، وعاش شــعب فلســطين  

ــعوب العالم، القدم ة شــــ ق ا مع  ــتر ـــت لها ، مشــــ ــرات التي تعرضـــ ــ في اآلالم والمســ
مة والوســطى والحديثة  ع الشــعوب في العصــور القد وقد اجتاح اآلشــورون . جم

ابليون والعبرانيون واإلغر والروم، بالدنا ، ان والفرس والســـالجقةما اجتاحها ال
ــعوب المحتلة. ثم اجتاحها أخيرا األتراك العثمانيون  ــــ ــ ــ ذا تقلبت عليها الشــــ ، وه

ــنا للغزوات ـــــ ــ ــ ــ عد غزوة ، وتعرضـ ـــددناها غزوة  ــ ــ ــــ مليء ، هذا هو تارخنا. ثم صــــ
ــد الغزاة وطردهم  ــ ـــــارات ، وظللنا نحن أهل البالد. الغزوات وصـــ ـــب الحضــ تســــ ن
ه من ثقاف ما تنطو عل ل ذلك ، ات ولغات وتقاليدالمختلفة  إلى أن خلصنا من 

ة ، لنغدو منذ نحو من ألف وثالثمائة عام، له ق ه مع  ـــترك ف ــ ا نشــ مجتمعا عر
ة والتارخ العري  ، هذا هو ســــجل فلســــطين. أنحاء العالم فيخل الحضــــارة العر

  . وتارخ شعب فلسطين 
فيز إلى   ستمع إلى إشارة المستر د مشاعر الالجئين  وعلى المرء عندما 

األلم ضــة  صــورة عامة، النا له  أن ، ومشــاعر شــعب فلســطين والشــعب العري 
ــخ  ارتي . يزن ما في المنطقة من مشـــــاعر األلم والســـ وٕاني ألود أن أقول أن ع

ـــــاعر  ــعب العري من مشـــــ ــ ــ ه الشــــ حس  ـــــف ما  ــــ ان لوصـ ــخ ال تكف ــــ األلم والســــ
ة اة شعب فلسطين القوم   . من دمار  وعواطف تجاه ما أصاب ح

ــاة ، على أ حــال   ر الوجود اليهود في ح عتبر إغفــالي لــذ يجــب أال 
ــطين ــ ــ ــ ــــ ــة. محــاولــة مني لطمس الحقــائ ، فلســ ــاتنــا القوم لم تكن هنــاك ، ففي ح
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ا أو غير يهود ـــان يهود ــــ ــ ــ ون اإلنســ ة تتناول  ــ ــ ــــ ان اليهود من أهل ، قضـــــ فقد 
حيين  المسلمين أو المس ن. البالد فلسطينيين  اليهود يؤلفون في فلسطين  ولم 

لة من المشاكل  شون في فلسطين. أو في أ بلد عري آخر مش ع انوا  في  و
ارزة. إخاء وسالم وازدهار مع غيرهم أنه في الوقت الذ ، ومن حقائ التارخ ال

ــان ــل م ـــطهــاد والتقتيــل في  ــ ـــ ــــ ــه اليهود لالضــ ــانوا يجــدون المــأو ، تعرض ف
اف في الوطن العري    . الذ تؤلف فلسطين جزءا منه المض

فد إليها ، وقد غدت فلســـطين منذ مســـتهل العصـــور الوســـطى   جنة أمينة 
ـالهم، المتـدينون اليهود ـــتق ــ ــ ــــ ــ رة في إقـامـة ، فتفتح لهم ذراعيهـا السـ ولم تكن ثمـة ف

ـــاب مدنهم وقراهم، أو في طرد أهل البالد، دولة ــ ــــ ــ ــرقة ممتلكاتهم ، واغتصــ ــــ ـــــ . وســ
اليهو  ذا رحبت فلســطين  افتهم، د آنذاكوه ا مع شــهامة العرب وحســن ضــ . تمشــ

ارها أو تجاهلها  ع أحد إن ستط ة ال    . هذه حقائ تارخ
ر    ا(وذ اد أن مدينة القدس لم تكن تضم ، المؤرخ اليهود المشهور )ع

ة  عين أســرة يهود عون . . هل ســمعتم . في القرن الخامس عشــر أكثر من ســ ســ
س إال    . أسرة ل

رت لجنــ   ــــطين في تقررهــا إلى البرلمــان وذ ــ ــ ــ ــة في فلســــ ة التحقي الملك
لها في عام ، البرطاني ـــطين  ــــ ــــ ــ ن ليتجاوز  1845أن عدد اليهود في فلسـ لم 

ة واحدة  1882ولم تكن هناك في عام . اثني عشر ألفا    . اال مستعمرة يهود
ـــطين من الالجئين اليهود   ــ ــ ــــ ان أول من وفد إلى فلسـ  1500نحوًا من ، و

ـــخص جا ــــ ـــــ ا، ءوا إليها من المجر وهولندهشــ . ليتلوهم نحو من أرعمائة من ليتوان
إلى أن بلغ عدد اليهود في فلســــطين نحوًا ، وظل تدف الهجرة مســــتمرا في الزادة

ـــتين ألفا ــ ــــ ــــ ــها، من سـ ـــ ــ ــــ ــ ملكون اال اثنين في المائة من أرضـ تمتعون بإخاء ، ال  و
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افته وشـهامته ف الهجرة الذ جعل هذا هو تد، الشـعب العري في فلسـطين وضـ
  . من فلسطين جنة لالجئين تؤمن المأو األمين للمضطهدين اليهود

ــرائيل    ــة صـــــرحة ما ادعاه وفد إســـ ــ ـــعني هنا إال أن انقض مناقضـ ســ وال 
ـــطين إلى  ـــطين أو من فلسـ ا إلى فلسـ ة إلى تدف الالجئين اليهود من أورو النســــ

ة ا أو من البالد العر ة من وان أقول :ان الي، أورو ونوا في البالد العر هود لم 
رمين في الوطن ، الالجئين مون معززن م ق ـــانوا من المواطنين الـــذين  وٕانمـــا 
ــــر أو أذ، تفتح لهم األذرع والقلوب، العري ـــــ ــــ ــهم ضـ ــ ــــ ـــــ مسـ إلى أن جاءت ، وال 

ون ثمة سبب يدعوهم إليها ة فأرغمتهم على الهجرة دون أن  أجل لم . الصهيون
ة ن هناك ما ي ة أو من الجمهور ـــور ـــ ــ ــ دعو إلى هجرة اليهود من العراق أو ســــ

ان آخر في الوطن العري  ة المتحدة أو تونس أو المغرب أو أ م فقد . العر
ــهامة والخير ــــ ــــن معاملة تنطو على الشـــ ــــ عاملون احسـ ن هناك اال . انوا  ولم 

اط، داع واحد ـــــ ــ سـ ة التي أخذت تلهب ظهور اليهود  ــهيون ــــ ها ال وهو ظهور الصــ
له اهم إلى الهجرة ، في الوطن العري فحسب بل وفي العالم  ة إ ر . داع وقد ذ

م دينه ، بن جورون ذات يوم ـــــرائيل يخالف تعال ــــ ش خارج إســـ ع ل يهود  ان 
ــــرائيل، اليهود ــ ــ ش خارج إسـ ع ل يهود  ارة أخر أن  ع ا ، و عتبر يهود . ال 

ــ هي التي حملــت يهود الوطن ، الهجرةوال رــب في أن هــذه العقيــدة التي تنــاد 
ـــــرائيل  ــ ــ ــــ ـــطهاد على اإلطالق . العري إلى إسـ ــ ــ ــــ ن ثمة اضـــ وهنا تكمن . إذ لم 

ه الحقائ، الســـخرة من التضـــليل وتشـــو ة ، بل  عض البالد العر ان في  فقد 
ــــــحافة، وزراء من اليهود ــ ان منهم النواب ورجال الصـ انا ، و نت تر لليهود م و

ـل درب من درو  ـاة العـامـةفي  ـــهم حتى اليوم مثـل هـذا ، ب الح ـــ ــــ عضــــ ومـازال ل
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ان ـــرائيل اضـــــطهدت هؤالء اليهود العرب، الم لتدفعهم إلى الهجرة إلى ، ولكن إســ
  . إسرائيل 
ارن للهجرة   ــرائيل ، ولم تكن ثمة حاجة إلى هذين الت ـــ ــطنعت إســ ــ فقد اصـــ
ار اآلخر، أحدهما ار المفجع الذ ولده اإلرهاب وســـــفك، أما الت فهو ، الدماء الت

ـــطين ــ ــ ــ ـــ ار هجرة الالجئين العرب وخروجهم الجماعي من فلســ اة ، ت ـــــوا ح ـــــ شــــ ع ل
قي الوحيد . التشرد واللجوء في الخارج  ار الحق   . وهذا هو الت

أخوة العرب دائما   د أن اليهود نعموا  ــتر ،   وٕاني ألعود فأؤ ــــ إذ أن المســ
ســا لوزراء إســرائيل ســنوات عدة والمســتر بن زفي الذ ، بن جورون الذ ظل رئ

ـــا لجمهورتها قبل آنذاك موته ســـ ـــطين في ، ان رئ انا من أبرز اليهود في فلســـ و
ة األولى ـــا، الحرب العالم ــ ــــ ــ ــ اشــ امها لجمال  ا في أ القائد العام للقوات ، قد أعر

ـــورة وفلســــطين آنذاك ة في سـ ا في هذه ، التر ـــع زميلي ممثل تر والذ في وسـ
حدثكم عن أه ـــــاللجنة أن  ــ ــ ـــــرق األوســ ــــ عن ، ميته في تارخ الحرب األولى والشــ

ـــنين ــ ـــمنت المأو لليهود مئات الســ ــ ة التي ضــ وهو ، اعترافهما بجميل البالد العر
افة العرب . جميل ال ينســـى  ن زفي عن تقديرهما لضـــ اجل أعرب بن جورون و
ح ، ولعل من المؤلم بل ومن ســـخرة األقدار وتناقضـــها. التي ال تنســـى  صـــ أن 

ــعب الذ قدم إليهما هذا ــ ــ ــ ة للشـــــ ا في الهجرة الجماع ــب ـــــ ــــ ان ســ ن الالجئان اليهود
ه بهذا المالذ البالد األخر  ـــــنت عليهما ف ـــــ ــ . المأو والمالذ في الوقت الذ ضــ

مثل التناقض ـــاة، أجل هنا  ــ ــ ــ ــــ إذ أن هذين الالجئين اليهوديين ، بل وتمثل المأســ
ناهما في وطننا ارزن اللذين آو حا الســـــ، ال ـــعبنا قد أصـــــ ـــي في دفع شــ ســ بب الرئ

اة اللجوء    . إلى ح
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ـــطين في عام ، وظل اليهود   ــ ــــ ــهيوني لفلســـ ـــ ــــ عد الغزو الصـــ ، 1948حتى 
ــر في وطننا العري ــ ــهم ضــ ــ مســ ــــون أحرارا ال  شــ ي ، ع وقد أدرج الحاخام األمر

ه  تا قولوا(المريرجر في  عرفون أن  ـــــالة تلقاها من يهود  )على الذين  ـــ ــ ــ رســـ
ـــــتر ا ــ ــ ــــ وهينمعروف هو المسـ اس  أن العرب واليهود ظلوا دائما  (قول فيها ، ل
، والحرة في قولهم، الحرة  في دينهم، الحرة المطلقة*يتمتعون في هذه البالد 

ــعر اليهود في الواقع ق في هذه . . والحرة في أعمالهم وتجارتهم  ــ ــــ ــ ــ شــ اجل لم 
ة أ وجود للتفرقة أو الالسام   .  )البالد 

ان الصادر عن الحاخام بيرجروال رب في أن ه   صراحة ، ذا الب يناقض 
ـــوح ـــــ ــرائيلي، ووضــ ــ ــــ ة التي اختلقها الوفد اإلســ والتي زعم فيها وجود هجرة ، األكذو

  . متدفقة لليهود من الوطن العري إلى إسرائيل 
م او    ــتدر عطف ــ س ال الســـــ ـــيد الرئ ــ ــ ا ســ ـــوعات  وقد أثرت هذه الموضــــــ

ــتنير إشــــفاقكم على الالجئين ــبب في مشــــاعر األلم والســـخ بل أل، اســ ــح الســ وضــ
ة ، عند الالجئين الة اإلغاثة الدول ـــار إليها المدير العام لو اننا لم نأت . التي أشـ

عي في ، إلى هنا لنستدر الرحمة أو نطلب اإلحسان حقنا الطب وٕانما جئنا نطالب 
ارنا  نا ســنعجز عن اســتعادة وطننا عن طر األ. العودة إلى وطننا ود مم وٕاذا 

ـــتح هذا الوطن أبدا، أو خارجها، المتحدة ــ ـــ ــ ـــتح نحن ، فنحن ال نسـ ــ ــــ ما ال نســ
ضا  ة الوجود أ   . شعب فلسطين بل الشعب العري قاط

ة   ن من ، وٕاني ألتحدث في هذه اللهجة العاطف م إذ أن هذا هو أقل ما 
أسره والذ  شعب  اس اإلنساني لهذا اإلجحاف الصارخ الكبير الذ لح  االنع

ة  ال   . يوازه أ إجحاف مماثل في تارخ اإلنسان
                                                           

البالد * ة المتحدة . –هنا  المقصود   الجمهورة العر
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لة وجوب    ــ ــ ــــ ــ حث هذه المشــ ـــروعها في  ــ ــــ وقد أقرت األمم المتحدة منذ شـــ
عد دورة عد عام ودورة  فيز في تقرره ، عودة الالجئين عاما  وقد أشــار المســتر د

م إلى قرار عام  ة :  1948المقدم إل ارة التال الع   عن عودة الالجئين 
ـــهر وما زال(   ــ ــمبر)  انون أول  هذا القرار الذ اتخذ في شـــ ــ ســــ عام  (د

ة ، 1948 ـــرة المتعاق ــــ ــ ة العامة تأكيده في دوراتها األرع عشـ والذ أعادت الجمع
  .  )مفتقرا إلى التنفيذ

عادل    فيز  ــوعي من جانب المســـــتر د ــ ان الموضـ وال رب في أن هذا الب
ــرائيل وحدها ـــا بل ولألمم المتحدة، اإلدانة ال إلســــ ــ ضـ وٕاني ألجرؤ فأقول : إنه ، أ

قة سلطانها  شف عن حق رامة األمم المتحدة و م يدين    . ح
عودة    ة قرارها  فقد أكدت األمم المتحدة طيلة الخمس عشــرة ســنة الماضــ

عد طيلة هذه المدة إلى وطنه  ــــتعانت األمم . الالجئين ولكن الجئا واحدا لم  واســــ
طها الدولي الكونت بر  ــ ــرائيليين قتلوه ، نادوت لتنفيذ قرارهاالمتحدة بوســـ ولكن اإلســـ
ـــة فـــأقـــامـــت لجنــة ، وهو يؤد مهمتـــه النبيلـــة في القـــدس وعـــادت المنظمـــة الـــدول

ة مهمة محددة وهي إعادة الالجئين، التوفي الدول ولكن التقارر ، وعهدت إليها 
ــر إلى أ تقدم اب وٕانما حســــرت النق، الواحدة وعشــــرن التي قدمتها اللجنة لم تشــ

ــــرائيل ــــ ان والتمرد الذ تقفه إســ ــــــ ارة أن ، عن موقف العصــــ ـــرح الع ــ ــ صـــ وأعلنت 
ــرائيل ترفض مبدأ العودة ذاته ــ ـــ ــــ س ثمة من حاجة إلى إقامة الدليل على ، إســـ ول

ار إســـرائيل على ، تحد إســـرائيل إذ إن ســـجالت األمم المتحدة ذاتها طافحة بإن
فيز ف أن الالجئين حقهم في العودة وقد أكد المستر د لة (ي تقرره هذا العام  مش

  .  )الالجئين الفلسطينيين ما زالت اليوم أكثر تعقيدا منها في أ يوم مضى
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ة نظرة    نظر الوفد الفلسطيني ومن ورائه شعب فلسطين إلى هذه القض و
ة خطيرة ِ  ــعنا أن نظ، جد س في وســ . ل ســــاكنين ننتظر إلى أجل غير مســــمىفل

ــبر واالحتمال حدود  ــ ــــ ة أمة حدوده التي ال م. وللصـ ــ النفس عند أ ــ ــــ ا أن لضـ
ن تجاوزها  وعندما ينفد صـــبر إنســـان فانه قد ينصـــرف إلى عمل من أعمال . م

ــأس  ــانــا من . ال ــأس أح ــه ال وقــد علمتنــا تجــارب األمم المتحــدة مــا قــد يؤد إل
ة ، وال رب في أن األمم المتحدة. نتائج  ات التحرر امال هذه الحر ا  تعي وع

ة ال ا وأفرق   . تي انبثقت وما زالت تنبث في آس
ة تحرر جديدة   ــرحا لحر ــطين مســ س من ، ومن المتوقع أن تغدو فلســ ول

ـــطين وطننـا وألن العودة، ح أحـد أن يـدهش من ذلـك ـــــ ــــ حقنـا الفطر ، ألن فلســ
  . واألصيل 
أن حقنا في ، وأر من واجبي أن أبين إلى األمم المتحدة بجالء ووضوح  
ــيل العودة ح عي وأصــ عي ، طب ا والح الطب إنه الح اإللهي للذين يؤمنون 

عة  الطب ة العامة في . للذين يؤمنون  ـــت العودة ابتكارًا من خل الجمع ـــ ــ ــ ــــ سـ ول
ــام . قراراتهـــا  ن قرار عـ ، ـــالعودة إال مجرد إعالن عن هـــذا الح 1948ولم 

ه ما أن حقنا في ، حدةإذ  أن ح العودة قائم قبل وجود األمم المت، واعتراف 
انت العودة حقنا الفطر األصــيل، وطننا قائم قبل وجود إســرائيل وقد ، ومن هنا 

ـــر ــ ــ ــــ عيها عد أو حصـ ال ال  ـــرائيل ، أقمنا في وطننا منذ أج ـــ ــــ ــب وجود إســ ــ ــ ــــ . تســ
ة هذا الوجود الالشرعي إلسرائيل  ة الزمن   . فوجودنا سب من الناح

ــــــتراطات أو ا   ــــ ن ثمة ، لتزاماتومن حقنا أن نعود دون اشـ حتى ولو لم 
العودة ـــادر من األمم المتحدة ، قرار  ــــ ــ ــ وأن ، فمن حقنا أن نعود إلى وطننا. صــــ

رامة وشرف وحرة  ة  اتنا القوم ه ح ا ف   . نح
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ــخ   األلم والســـ ض  م ين ان حديثي إل تف ، وٕاذا  عي و فهذا شـــــيء طب
ة ا، مع النفس اإلنســــان فيز إشــــارة  ــتر د ــار المســ ه من وقد أشــ رعة إلى ما نحن ف

  . ألم وسخ 
ثيرة من التي تحتـل مقـاعـدهـا اآلن في هـذه القـاعـة   في ، وتحـدثـت وفود 

ـــخ  ه نحن اآلن من ألم وســ قالن عما نحس  ـــخ ال  ألم وســ ـــي  ولكن . الماضــ
المحنة التي نمر بها مر  ة لم  ا الالتين ا وأمر ا وآس ا من أصدقائنا في أفرق ، أ

ة ال البل ـــــابتناوال  ــــ س إال وجاء . تي أصــــــ فقد حاروا دفاعا عن بالدهم وحرتهم ل
متظلمين ومراقبين ــمحت ، ما نحن اليوم، منهم الكثيرون إلى األمم المتحدة  وســـ

ما سـمحت لنا قولونه  سـماع ما  ة  على الرغم من معارضـة ، لهم المنظمة الدول
ـــتعمارة واحتجاجها ًا من ثمانين دولة من وال أغالي إن قلت :إن نحو ، الدول االســـ

ــــة  ــــ ــــ ضــــ ـــاء في هــذه المنظمــة قــد انتزعــت حرتهــا انتزاعــا من ق ــ ــــ ــــ ــ الــدول األعضـ
لة استعمارة. المستعمرن  لتنا إن عدنا بها إلى أصلها وجذورها مش وٕان ، فمش

ــتعمار ــ ــ ــ ــور االسـ ــ ــ ــورة من صـــ ــــ ــــع صـــ ــ شـــ لة الالجئين ، ظهرت في أ ـــــ ــ أجل إن مشــ
ط ة لالســتعمار واالســت ل ما فيها من ، ان االســتعمار الفلســطينيين ثمرة مشــتر

ا، شـــــرور ــ ــ ة وآسـ ــــتعمار في أفرق ة تمثل االسـ طرة األجنب ــ ــ انت السـ ان ، و ما 
ــورته ورمزه  ة ، ولكن الشــــعوب. االســــتغالل األجنبي الدخيل صــ الشــــعوب األصــــل

ــــــيها ، ظلت في بالدها ــــ ارها ومزارعها وأراضــــ ر أن إخواننا في . ود ونحن ال نن
ة قد تع ا وأفرق ـــــ ــ ــ ـــطهاد آسـ ــــ يل واالضـــ ــور التن ــ ــ ــ ـــــوا لكل أنواع المتاعب وصــ رضـــــ

ـــرد ــ ــطين اقتلع من جذوره، والتشـــ ــ ـــيل في فلســــ ــعبنا األصـــــ ــــ وانتزعت منه ، ولكن شــ
ــــه ـــات ـــاء، ممتلكـ ــاء الــــدخالء الغرـ مــــا فعــــل ، وجــ ـــا  ــامـ ــه من بالده تمــ ــ ـــذفون  قـ

ة ا وأفرق لة ، المستوطنون الغراء في آس ولعل هذا هو السبب في أن تكون مش
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ــــطين  ــــ ــ ـــ عتهـــافلسـ ـــاكـــل ، فرـــدة في طب ــــ ــــ ــ ــ ع المشــ وأن تكون أكثر خطورة من جم
ة ، االســـتعمارة التي واجهت األمم المتحدة ة القو ة الصـــهيون ما وأن الدعا ال ســـ

لها ة بتمو م والغن   . قد حجبت حقائقها عن العيون ، التنظ
ة ثمرة من    ـــطين لة الفلســـ ــ ــ أن المشــ ـــادة من قولي  ــ ــون أيها السـ وقد تدهشــــ

السير ، عمارثمار االست ولكن دهشتكم ستزول عندما تسمعون من إنسان حجة 
لة  طاني الذ ولد مش د هذا المخط االستعمار االست ونستون تشرشل قوال يؤ

ــرشــــل، الالجئين ـــتون تشــ ــير ونسـ ــتعمار ، فالســ هو آخر مهندس حي من بناة االســ
ة ة هذه اإلمبرا، واإلمبراطورة البرطان ــف ــ عد تصـ ــــهد  شـ ان لم  فهو ، طورةوأن 

اة ـــا، مازال على قيد الح ضـــ اة أ ا العظمى ما زالت على قيد الح ، ما أن برطان
مه ومخططه في إقامة الدولة  ـــة لح ــــم الخطو العرضـــ قول وهو يرســ تب  وقد 

ة   . اليهود
اتنا (   ح لنا في ح قع حتما، وٕاذا أت ـــــ ــ ــ ـــ ــــهد مولد دولة ، وهو ما سـ ــ ــــ أن نشـــ

ــطين وحدها ــ ة ال في فلســــ ـــــفتي األردن معابل ، يهود ة ، على ضـــ تقوم تحت حما
فإننا سنشهد ، وتضم نحوا من ثالثة ماليين او ارعة من اليهود، التاج البرطاني

ة  ة لإلمبراطورة البرطان ق   . )وقوع حادث يتف تمام االتفاق مع المصالح الحق
ة   ــتعمار ، هذه هي لغة اإلمبراطورة البرطان ــ ــــ ـــــوت االســـ ــ ــ بل هذا هو صــ
ةواإلمبر آخر االستعمارين في عصرنا ، صدر عن السير ونستون تشرشل، ال

ـــدق من هذا الدليل. الحديث  ــــ ة ، وال أر دليال اصــــ مه إلى الجمع ع تقد ـــتط ــــ أســــ
لة الالجئين، العامة لة اســتعمارة، ألبرهن على أن مشــ ســت مجرد ، مشــ وأنها ل

ة  ــهيون ــــ ـــــ ة من ثمار التحالف بين الصـ ـــــ ــ ــ ســـ ة بل ثمرة رئ ــتعمار ثمرة فرع ــ ــــ واالســــ
ة ان في قول تشــرشــل هذا من معنى، واإلمبرال المعاني، وٕاذا  فهو ، وهو حافل 
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ان ال بد لهذا الهدف المشــين من ، أنه الصــورة المجســدة لالســتعمار ما أنه  والســ
من ان ، استيراد ماليين اليهود ال إلى فلسطين وحدها بل إلى ضفتي األردن معا

لة الالجئين    . ينطو على مش
ـــدد   ــــ ر في هذا الصـ ــهم، وحر بنا أن نتذ ــ ــ ة أنفســ ـــهيون ــ ــ لم ، أن قادة الصـ

ـــتعمارة  ــــ ــ ة اسـ ة حر ــهيون ــــ ــ قة الواقعة وهي أن الصــ وقد . حاولوا ق إخفاء الحق
ارزة ة  ــهيون ــــ ة صــ ــ ــ ـــخصــــ ــ ــ ــاحبها يناور وراء ، عثرنا على قول مدون لشـ ـــــ ان صـ

ـــهيون ــ ــ ــ مــا ينــاور اآلن الكثيرون من الصـــــ ــة  ومــة البرطــان س الح يين وراء وال
ات المتحدة س الكونجرس في الوال عث بها إلى دافيد ، وال ـــالة  ــــ ـــــ ـــمنه رســـ ــ ــ ــــ ــ ضـ

ــــون  ة، وولفســ ــهيون ــ ة الصــ ادة الحر فه هرتزل في ق ه ، خل انني بذلت (. . جاء ف
االســتعمار ه  ســم أن ما  س إال ، أقصــى ما لد من جهد إلقناع اللورد ميلنر  ل

عينها ة    .  )الصهيون
س هذا اعتراف   ارزةأول ة  ــهيون ة صـــ ة هي ، ا من شـــــخصـــــ ــــهيون ان الصـ

ــتعمار  ــ أن االســ ـــار جهده إلقناع اللورد ميلنر  أنه يبذل قصـــ عينه و ــتعمار  االســــ
ا إلى جنب سـيران جن ة صـنوان  عتبر هذا القول مجرد دليل، والصـهيون بل ، وال 

ة واالســـــتعمار يؤلفان جانبي القطعة  ــهيون أن الصـــ ــح  ــــرح وواضـــ هو اعتراف صـ
ة الواحدةالن قا، قد رة تفصـــيال دق تور وايزمن هذه الف وتؤلف هذه ، وقد فصـــل الد

لة الالجئين وهي في مرحلتها  س جذور مشـــ ا ســـيد الرئ ما ســـتر  التفاصـــيل 
ة  قة جديدة . الجنين ــــرائيل على وث ــ ــــ فقد عثر بين مجموعة وثائ وايزمن في  إســ

تور وايزمن وال ع منتظهر لنا أن مقابلة جرت بين الد انون  لورد بلفور في الرا
سمبر)  أول  ه الحديث التالي ، 1918عام   (د   . . دار ف
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ــــة ماليين من (   ــــ ـــم أرعة او خمســــ ــ ـــــ ضــ وقد بينت للورد أن إقامة مجتمع 
ــطين ة، اليهود في فلســــ اف ة  ــــاد ون قاعدة اقتصــ ـــــ ع اليهود منها أن ، سـ ــتط ــ ســ

ة من  اق ـــعاع إلى األجزاء ال ــ ــــ طر اإلشــ ــرق األدنىينتقلوا  ــ ـــــ ـــهموا ، الشــ ــ ــ ــ ســ وأن 
ام انت مزدهرة في يوم من األ ــهاما ضـــخما في إعادة بناء تلك البالد التي   ..إسـ

ة الوطن القومي اليهود في فلســطين  لكن هذا العمل يتطلب أول ما يتطلب تنم
ة حرة وغير مقيدة  ــة من . . تنم ان أرعة ماليين أو خمســ ــ ن من إســ حيث نتم
ة في ، غضون جيل واحد اليهود في فلسطين في ونجعل من فلسطين بالدا يهود
  .). . ظـل التاج البرطاني 

ــ   ـــ ــــرق األوســ ــعاع إلى الشـــ ــ ار عن اإلشـــ ــت هذه األف ـــ ســ وٕاعادة بناء ، أول
ــتعمار ، بالده ـــ طان االســ ـــت ـــتعمار واالســــ ــ ار االســ ـــت تمثل ، هي عين أف ــ ســ أول

عنها لتبرر استعمارهم الرسالة المقدسة التي طالما سمعنا االستعمارين يتحدثون 
ة  ا وأفرق ــ ـــمعها إخواننا في . آلســـ ة التي طالما ســ ـــتعمار واإلمبرال إنها لغة االســ

ا ة وآسـ وال رب في أن اسـتيراد أرعة ماليين أو خمسـة ماليين من اليهود ، أفرق
ـــرة  ــاحتها عن عشــ ــ ــطين والتي ال تزد مسـ ــ فلسـ ـــماة  ـــغيرة المســ إلى هذه البالد الصــ

ــطرا إلى طرد أهلها األصــــليين من ، ال المرعةآالف من األم فســــيجد نفســــه مضــ
  . بالدهم

ه اآلن    ــبب ما نحن ف ــ ــ ــ ــطين . . وهذا هو ســ ــــ مليونان من اليهود في فلســــ
تور وا، ومليون من الالجئين العرب في خارجها ما ، يزمنوهذا هو مخط الد

  . حسر عنه النقاب في مجموعة وثائقه مؤخرا 
الرغم من أن هجرة ا   ــــطين قد بدأت في عام و ــ ــ ــــ ة من فلســ لعرب الجماع

ع هناك منذ أمد إف، نتيجة لإلرهاب اليهود 1948 انت تق لة الالجئين  ن مش
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ــــروع في التنفيــذ ــــ ـــــ ــة متوقعــة تختفي وراء ، عيــد منتظرة الشـ ل ـــــ ــ ــ ــــ ــانــت مشـ اجــل 
ة ـــهيون ــ ــ ــ ة في عام ، الصــ ــهيون ــــ ــ ــ ــة أخيرا للصـ ــ ــ ــ وقع ، 1948وعندما الحت الفرصـــ

لة الالجئين حادثان في وقت واحد ــ ــ ـــرائيل وثانيهما ظهور مشـــ ، أولهما ظهور إســــ
لة الالجئين ــ ــ ـــرائيل وجود مشــ عنى فيها وجود إســـ ة  ما ، حقا أنها معادلة هندســــــ

لة الالجئين ة مســرحها ، عني اختفاء إســرائيل اختفاء مشــ حقا إنها معادلة هندســ
  . هالشرق األوس بل العالم في مجموع

لة   ه مش لة أخر  وعلى ضوء هذا ال تش ة مش الالجئين الفلسطينيين أ
عتهـا ، لالجئين في العـالم مهـا وال من حيـث طب ـة الكم . ال من حيـث  فمن ناح

كثر من نصف شعبنا أن إجل أ، أو العدد يتجاوز عدد الجئينا نصف أفراد شعبنا
ــرد واللجوء  ــــ اة التشــ ش اآلن ح لة أخر لالجئين في العالم . ع ـــــ ــ س ثمة مشـ ول

ة بلغت حدود ــ ـــ مثلون ، فهم في أ بلد آخر، هذه النســـ ـــــ أال  ــ سـ كثر من جزء 
ة  ام الحرين العالميتين األولى والثان ان حتى في أ   . من مجموعة الس

ــين مليون   انه خمســـ ة على بلد آخر يبلغ تعداد ســـــ ــ قنا هذه النســـ ، اولو ط
ـــم هذا العدد من الناس ـــ ة في المنظمة تضــــ ــــــتر ــ ن إف، وهناك عدد من البالد المشــ
ـــرن مليونا من األنفس  ـــتتناول نحوا من خمســـــة وعشــ لة الالجئين ســ ــ ني إ و . مشـــ

ـــامتها  م أيها اإلخوة أن تتصــــوروا ضــــخامة الكارثة وجسـ وقد تعمدت . البتهل إل
انها على مئات الماليين من الناس  ر البالد التي يزد عدد ســـ تصـــوروا . أال اذ

م ال قدر هللا  شعو وآنذاك ستفهمون لماذا ، أيها اإلخوةلو أن هذه المأساة حلت 
أس  األلم والســـخ، شـــعبناســـتبد الحنين وال ين  ضـــا ، مصـــحو اإلصـــرار أ بل و
  . على تحرر وطنهم 



  

-44-  

س إال   ــــور الدورة الراهنة ل ــــ ــــ ـــاء هذه اللجنة لحضــ ــ ــ ــ عض أعضـــــ ، وقد وفد 
ــــورة دائمة في األمم المتحدة ــ ــ ــــ صــ مثلون بالدهم  ــهم  ــ ــ ــــ عضــــ وال رب في أنهم ، و

ون  ـه الحنين إلى الوطن يـدر عن حنينهم إلى بالدهم . مـا  روا  ف أهيـب بهم ان 
اتهم هناك في أوطانهم  يوتهم وأطفالهم وأصــدقائهم وح عد ذلك إلى . و ولينظروا 

ه من حنين    . ما نحس 
سفرتكم القصيرة  ست  فنحن لم نفد إلى هنا لحضور هذه ، لكن سفرتنا ل

عدها إلى بيوتنا  إن رحلتنا قد طالت خمسة عشر عاما ظللنا فيها  .الدورة لنعود 
ــل الحــب اجــل بالدنــا التي جعلنــاهــا اجمــل مــا ، عيــدين عن بالدنــا التي نحبهــا 

دنا، تكون البالد عرقنا و ومألناها ، بالدنا التي ضــمناها صــلواتنا، وجنينا ثمارها 
ائن، نوز حضارتنا ائنا وآ ل بالدنا التي خلفنا وراءنا فيها أحداث أح ا واخوتنا و

ة ، من هو عزز علينا ام الطي عا نحبهم في تلك األ   . والذين قضوا جم
ي اة ، اجل أنا ال أندب مصيرنا، أنا ال أندب وال أ ولكني أصور لكم ح

ل ما فيها من حقائ ووقائع  س. الالجئين  هي في حالتنا ، فالعواطف واألحاس
قة الحق ض  ه النا اب الواقع وقل ــــتلتهبوأن، ل ــ م سـ ـــــك في أن عواطف لو ، ا ال اشــ

م ال قدر هللا وأعطيت لكم مقاعد من ، حرمتم من المقاعد التي تحتلونها اآلن، أن
ة التي نجلس فيها  لة الالجئين. الناح ــ ــ ة إلى مشــ ــ ــ النســ فإني أود أن أقول ، أما 

لة ، جهارا ـــــ ة مشـــ ـــــعيد أ ــعيد يختلف تمام االختالف عن صـــ ــ ــ أنها تقف على صــ
ــــاكل الالجئين في . ئين في العالم أخر لالج ــ ــ ا عدة لمشـ ا ــ ــ ــــ ر التارخ أسـ وقد ذ

اب هذه . مختلف أنحاء العالم  ــ ــ ـــــ ــــ ا من أسـ ــ ــ ـــــ ــــ سـ ا رئ ــب ــ ــ ــــ انت الحرب دائما ســــ و
ابها األخر ، المشاكل ان االضطهاد الديني والصراع المدني من أس   . ما 
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ــطينيين تقف فردة من نوعها    ــ ــ لة الالجئين الفلســــ ـــــ ــ ـــيتنا . لكن مشـــ ــ ــ فقضـــ
ة ، تختلف تمام االختالف ة بين اليهود من ناح ســت ثمرة الصــراعات الدين إنها ل

ة األخر  ــــلمين من الناح حيين والمســ ـــراع ، والمســــــ ــت نتيجة صـــ ــ ســ ــا ل ــ ضــ وهي أ
اســـي  مين . اجتماعي أو ســـ ــا ال ضـ مثلون هم أ ما ال  ســـار  . فنحن ال نمثل ال

ة وا ا االجتماع ا على القضــا ســت صــراعا مذهب ةانها ل ة والعقائد ما ، القتصــاد
ســـت ثمرة خالفات على الحدود أو صـــراع مســـلح  ل هذا . ألنها ل إنها أكثر من 

  . وأعم جذورا 
الجئين   ــعنا  ــ ــــ ــي في وضـــ ــ ـــ ــ ــاســ ــ ــ هو أننا نفتقر إلى الوجود ، والعامل األســـــ
ــعب  ــ أيديهم . شـ ــــون  ضـ ق وأنا أقول اننا نفتقر إلى الوجود في رأ أولئك الذين 

ــــــ ة الســــ ـــعب في نظرهم. لطان في العالم على ناح ــ ـــ شــ فنحن ، اجل إننا ال نوجد 
ــعب عندهم شــــ ـــان، غير موجودين  ملكها إنســـ ـــدر ، ما أن بالدنا ال  ــ وعندما صـ

ــــرن ثـــاني وعـــد بلفور في الثـــاني من ــــ ــ ــ ومـــة  1917عـــام  )نوفمبر( تشــ عن الح
ــة التي وعــدت بــإقــامــة وطن قومي لليهود ــا تفترض أن ، البرطــان ــانــت برطــان

ــةبالدنــ س فيهــا أحــد، ا خــال ــعبنــا على اإلطالق ، ل ــ ــ ــــ هــذا هو . وأن ال وجود لشــــ
لة الالجئين ونمت  ــ ه مشــ ـــأت ف ـــتنبت الذ نشـ ا اليهود . المسـ فقد وعدت برطان

ازتها ــت في ح ـــ ــ سـ ــيرنا نحن ، أرض ال تملكها ول ــ ــ ـــــتشــ ــ على حين تجاهلت أن تسـ
ـــان رأينا. الذين نملك األرض ونحوزها  ـــألنا إنســـــ ــ ســـ ـــــ. اجل لم  ونا وقدمنا وقد شـــ

أن بالدنا من الممتلكات ، احتجاجاتنا بل وثرنا وحارنا وعد بلفور ولكن هذا تم و
نها أن تعد بها دون أن تستشير أهلها الشرعيين م حار التي  ة وراء ال ، البرطان
أن بالدنا من مجوهرات التاج البرطاني أنها تملك بالدنا أو  ، أجل فعلت ذلك و

ال نه  ح من الالجئين إذ أن . فعل وهو ما لم ن ــــــ ان ال بد والحالة هذه أن نصــ و
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ل عقيدة  ل عنصـــر و متون إلى  حشـــود الغراء والدخالء الذين  بالدنا اكتظت 
 .  

لة    ـــــ ــ ــ ــــ ــئنا العدالة فعلينا أن نعتبر وعد بلفور أول تقرر عن مشـ ــ ـــ ــ ــ ــ وٕاذا شـ
ـــطينيين  ــ لة الالجئ. الالجئين الفلســ ــ ــ ين هو ولكن تقرر الكونت برنادوت عن مشـــ

ــائ األمم المتحــــدة  ــه في وثــ ــ ن العثور عل م ون من . أول تقرر  ولكن قــــد 
ـــمول ــ ـــاف بل ومن الشــ ــ ــــلطات ، اإلنصــ ة والى ســـ ومة البرطان أن نطلب إلى الح

ة لوعد بلفور  متحفها الوطني  ــل ــ ــ ـــ ــ ــ ـــخة األصـ ــ ــ ــــ قة ، حيث توجد النســـ نقل هذه الوث
ة المخزة إلى األمم المتحدة بوصــــفها اإلدارة األولى ال ــرح تي أدت إلى هذه المســ

ة    . بل المأساة اإلنسان
ات المتحدة في تنفيذ وعد بلفور   ــهمت الوال ـــ فعلت ذلك وهي ، وعندما أســـــ

شــــعب أن فلســــطين، تفترض أننا ال نوجد  جزرة غير مأهولة ، وقد فعلت ذلك و
ي  ـــاحل األمر ان من الحتمي والحالة هذه أن . من الجزر التي تقوم أمام السـ و

ــتقر في أ بلـد إال إذا ، من الالجئين نفـدو ــ ــ ــ ــــ ســ ن للغرـب الـدخيـل أن  م إذ ال 
ادهم ، أخالها من أهلها   . أو طردهم وأ

ات المتحدة   ا العظمى والوال ذا فإن برطان ــــتا أننا غير ، وه ــ ــــ قد افترضــــ
ة رة إقامة الدولة اليهود ة ، موجودين عندما تبنتا ف اسة الهجرة اليهود وشجعتا س

ان البالد  إلى فلســطين ات ســ ولقد دخل إلى فلســطين . دون أن تأبها مطلقا برغ
ة  حما عمائة ألف من اليهود اســــتوردوا  في عهد االنتداب البرطاني نحو من ســــ

ة  ـــاعدة الدوالرات األمر ــ مســ ة و س هذا التدف في الهجرة . الحراب البرطان ول
ان إال الغزو الذ ال مثيل له  ان . في التارخ المعاصر الرغم عن إرادة الس و

ترث بوجودنــا، البــد أن نغــدو من الالجئين نــا غير ، إذ أن أحــدا لم  أجــل إننــا 
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ــة  ــات المتحــدة أو في نظر اإلمبراطورــة البرطــان ــة إلى الوال ـــــ ــ ــ ــــ ــالنسـ موجودين 
ة  عد نظر ومن قدرة على الرؤ ه من  ات . الرغم مما عرفنا  ومع ذلك فان الوال

رط تنا أو اإلحساس بوجودنا المتحدة و عا رؤ ا العظمي لم تستط   . ان
ا العظمى طان ا لليهود، وعندما اقترحت بر ، أن تكون يوغندا وطنا قوم

ــة ومع احترامي الزائــد وٕاعجــابي بوفــد يوغنــدا  ر تــارخ مجرد ذ وأنــا أقول هــذا 
ومتهــا  ــعبهــا وح ـــ ــ ــ ــــ مــا احتج . وشـ ومتــه  ــامي على قرار ح ـــــ ــــ ــ هــا الســ احتج منــدو

ــ ــ يون فيها المسـ ــت يوغندا من هذه ، وقد رفض المشـــــروع. توطنون األورو ــ وخلصـ
انت تهددها ــاءت ، الكارثة التي  ــ لة لالجئين في بالدها وقد شـــ ــــــ ومن ظهور مشـ

امل االســـتقالل ح يوغندا اآلن بلدا  ادة وان ، رحمة هللا أن تصـــ املة الســـ ودولة 
ة ة م، مثلها هنا وفد في منتهى الكفا الالجئين وأال تواجهها أ ــــة  لة خاصـــ ــ ــ . شـــ

ـــاة وتلك  ــــ ــــاءت أن تنقذ يوغندا من هذه المأســـ ــ ولكن رحمة هللا وحدها هي التي شــــ
حتــل مقعــده الكرم. الكــارثــة  ــة تــامــة في األمم ، وقــد جــاء وفــدهــا إلى هنــا ل فــا
  . المتحدة

ـــت في الحــديــث عنهــا ــــ ــ ــ ال ، وقــد أكــدت هــذه النقطــة من الالوجود وافضـــــ
ميأو لدوافع تت، شيء تارخي حث األكاد ال أننا غير ، عل  نا نبدو  بل ألننا 

ونحن مازلنا غير موجودين في المجتمع الدولي . موجودين حتى األمس القرب 
ـــرن من تقارر لجنة .  ــ ــ ــــ ـــير إلى التقرر الواحد والعشـ ــ ــــ وأنا أحدد األمس ألني أشـــ

ة عن تقدمها في عملها    . التوفي الدول
م عما في هذا ا ــــح إخواني ولن أتحدث إل ــ ــ لتقرر من مغالطات إذ أوضــ

ـــالء ـــ ــــ ــافح ، الفضــــ ــة األرعـــة لكم أن التقرر طـ فـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــة المضــ ـــدول العر ممثلو ال
ل ما للتقرر من ، المغالطات الكبيرة قضى على  التي تبلغ من ضخامتها حدا 
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انة  أننا . منزلة وم القول  وأنا لن أشير إلى هذه المغالطات وٕانما أود أن أكتفي 
ة ، نشـــعب فلســـطي ر تقررها . غير موجودين في نظر لجنة التوفي الدول فقد ذ

ـــتو  ة قد شـــــرعت في محادثات على مســ ومة األمر الموجود بين أيدينا أن الح
أنهم إســرائيل واألردن ولبنان والجمهورة  عال مع الفرقاء المعنيين الذين حددتهم 

ة المتحدة  ة السورة والجمهورة العر   . العر
ــوع هذا التقرر ولك ــ ــ ــاءل عن موضـــــ ــــ ــ ــ س من حقنا أن نتسـ هل هو . ن أل

القنبلة الذرة ؟ أو هل هو موضــــوع يتعل بخالفات الحدود بين  موضــــوع يتعل 
ة إلى  النس ة  موضوع الخالفات التعاهد هذه الدول ؟ أو هل هو موضوع يتعل 

ــــرائيل  ــــ ــوع يتعل بهؤالء الفرقاء أ بين إســ ـــــ ــ ة اتفاق دولي ؟ أجل الموضـ من ناح
ة األخر ؟ إنه موضوع فلسطين  ة األرع من الناح ومات العر ين الح   . و

ا  س من الغرب أال يؤلف شعب فلسطين في نظر اللجنة فرقا معن أو ل
ة  ــ ــ ــــ ـــــير إلى وجود قضـ ــ شــ ة ما  س في تقرر لجنة التوفي الدول ـــــوع ؟فل ــ الموضــ

ة فلسطين ، فلسطين ن أن تكون هناك قض م ن ثمة شعب في حين ال  إذا لم 
ن ثمة شـــعب . فلســـطين  ة لفلســـطين إذ لم  ن أن تكون هناك قضـــ أو من المم

ـــرة  ــ ــــنوات الخمس عشـ ــون الســ ــ ة العامة في غضــ ـــهدنا هنا في الجمع ــ لها ؟ وقد شـ
ة ـــــ ة الجزائرة مثال ، الماضــ ــ ــ القضـــ ا عدة  ــا ا جزائرا . قضـــــ ـــع ــ . ولكن هناك شــ

ة الكونجو ان لها شــعبها أ، وشــهدنا قضــ اشــرة و انت اإلشــارات توجه م ضــا ,و
ــعبها المعني بها  ــ ا إلى شـــ ــا ة من أمثال هذه القضـــــ ــ ــ ل قضـــ ومع هذا فمن . في 

ـــطين وجود في نظر لجنة ، الغرب حقا بل ومن المدهش ــ ـــعب فلســــ ــ ــ ون لشــ أال 
  . التوفي 
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ه  ش ف ـــعوب الذ نع ــــ ـــر الشـ ــ ــ وأنتم ال تمثلون في هذه المنظمة في عصـ
ا مت، دوال متحدة ، وقد أطل على هذه المنظمة اسم األمم المتحدة. حدة بل شعو

ومات أو الدول المتحدة  الح ــــم  ــــ ـــــ ومع ذلك فقد تجاهلتنا لجنة التوفي . ولم تسـ
ـأمـة تمـام التجـاهـل ـة  فر ذ عالقـة ، الـدول ولكن هـل تمثـل . بـل وتجـاهلتنـا 

ة فرقاء ذا ومات العر ت عالقة إسرائيل فرقا ؟ في وسعى أن أفهم أن تكون الح
ـــطين  ــ ــعب فلســ ــ ــ ــفهم إخوانا ينجدون شـ ــ ة بوصـــ ـــرة أو قر ــ اشــ أجل انهم ذو . إما م

أمن . عالقة ألنهم إخواننا وأهلنا  ــل  ــ ــوع يتصـــ ـــا ألن الموضـــــ ضــــ وهم ذو عالقة أ
عبرون مسئولين عن ضمان استقرارها وأمنها    . المنطقة التي 

ومات الع   يف اعتبرت لجنة التوفي الح ـــعى أن افهم  ــ ــــ ة أجل في وسـ ر
لة ــ ــ المشــ يف تعتبر ، فرقاء ومعنيين  ع أن افهم على اإلطالق  ـــتط ولكني ال أســـ

ش وادعا  ع ان  ــــطين الذ  ــعب فلسـ ــ ــــرائيل فرقا على حين تر اللجنة أن شـ إسـ
ـــلح واالحتالل والطرد ، في بلده ـــــ ــــ ـــــراع المســ ــ ــ ــــ ة العدوان والصـ ــح ــــ ــــ ات ضــــ والذ 

ال ، إلى هذا الشــــعب إن اللجنة لم تشــــر، غير موجود على اإلطالق، الالمشــــروع
ثير    . في قليل وال في 

لة ـــــ ــ ــ ن لكم أن تحلوا المشــــ م يف  عين ، ولكن  ـــعبها  ــ ــ ــــ إذا لم تأخذوا شــ
م ســتعجزون عن حلها من وراء ظهر شــعب فلســطين  عي أن ار ؟ من الطب االعت

ــتو .  ـــ ــــ ـــــوع على مسـ ــــ ات المتحدة تعالج الموضـ وقد قال لنا تقرر اللجنة أن الوال
أن  تر ما هذا. عال  فيز  ـــتر د ــمعتم أيها الســـــادة من المســ ــ م سـ ـــتو ؟ إن المســ

ــعب فلســــطين بها  ة ال شــــأن لشــ ة أو قضــــ ــ اســ ة ســــ ــت قضــــ ســ لة ل انها . المشــــ
لة الجماهير ــره، مشــــ أســ لة الشــــعب  ــ ات ، بل مشــ ــتو ولن تؤد اتصــــاالت المســ

ا لعواطف ثمانين مليونا من  لة حال مرضــ ة إلى حلها إال عندما تحل المشــ العال
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ســـهم وأمانيهم ا ن أن يولد ذلك اإلنســـان الذ . لعرب وأحاســـ م عد وال  ولم يولد 
ة  ــعوب العر ــ ــطين والشــ ـــعب فلســــ لة دون موافقة شـــ حل هذه المشــــــ ع أن  ـــتط ســـ

  . أسرها 
األمم المتحدة   ــخرة من اللجنة  ا قائما، إنها مجرد ســـ ــع . إذ أننا نؤلف شـــ

المجتمع الدولي الذ نؤلف جزءا  ــال ، منهومن الهزء  ــ ــ عض االتصــ حاول ال أن 
ـــة من وراء ظهورنـــا ومـــات العر ـــة ، ـــالح قين من أن الـــدول العر فنحن على 

ة ستبذل . ستدافع عن قضيتنا  ومات العر ولست اشك لحظة واحدة في أن الح
ــيتنا  ـــ ــار جهدها لتبني قضـ ــ ـــنا على أ حال. قصــ والبالد بالدنا ، فاألرض أرضـــ

ة قضيتنا ونحن الفر اشر ومن حقنا أن نقبل أو نرفضوالقض   .  األول الم
ــارة    قــال أن أجــد ع عنــد قراءة  )المحــادثــات الهــادئــة(وقــد أذهلني والح 

ــــطور  ــــ ـــطور وما بين السـ ــ ــ لة الالجئين ؟ وٕاالم . الســ ــــــ فما هو الحل النهائي لمشـــ
قول ان هذه  ة منها ؟ ولكن التقرر نفســه   )المحادثات الهادئة(تهدف ؟ وما الغا

عة الحل النهائي(إلى العثور على  تهدف لة الالجئين  )طب ولكنها مأســــاة . لمشــــ
ع لجنة . تنطو على مهزلة في الواقع  ــتط ــ ــ ــ ــــ يف تســ اني أن افهم  س في إم ول

حث عن حل نهائي  عد خمسة عشر عاما في تقررها عن ال التوفي أن تتحدث 
لة الالجئين ــــــ ــــر عاما أخر ، لمشــ ـــة عشــــ ـــــتغرق منها خمســـــ ســـ أن األمم  مع، قد 

فهــل تهــدف اللجنــة إلى العثور .  1948المتحــدة قــد قررت هــذا الحــل منــذ عــام 
ولة إليها  ـــالحيتها والمهمة المو ـــ ــــ على حل مزدوج ؟ وهل انحرفت اللجنة عن صــــ
حث عن حل آخر ؟حقا إنها معضـــالت  رت لقرار األمم المتحدة وهي ت ؟وهل تن

ع أن افهمها    . ال أستط
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ـــعب فل الجنون وأنا ال أظن أن شـــ ــــاب  ــطين مصــ ــ قرأ ، ســ ـــعه أن  ففي وســـ
ـــطور  ــ ـــــطور وما بين الســـ لة الالجئين ؟ ونحن . الســـ ــ ــ فما هو الحل النهائي لمشــــ

لـــة في عـــام  ــ ــ ــــ ــ ــ وأن ، 1948نعرف أن األمم المتحـــدة قـــد أقرت حال لهـــذه المشــ
عد عام  ة العامة عادت فأكدت موقفها هذا عاما  ات . الجمع واآلن تقوم الوال

حث عن  لة(المتحدة فت قة  )حل نهائي للمشــ وتتحدث عن عدم وجود شــرو ســا
عة هذا الحل النهائي  ـــتر بيلمبتون . عن طب ـــ ــ ي المســ وقد تحدث المندوب األمر

ــرو  ــ ــ ــ ــــ ارات لجنة التوفي ال تعني وجود شــ ر أن ع األمس إلى هذه اللجنة فذ
لة عة المش قة لطب قة ، سا على  لطرق تنفيذ اللجنة للمهمة الملقاة(بل شرو سا

  .  )عاتقها
ه  ــ ع حلها فإنها أشـــ ـــتط ة ال أســ حقا إني أر في هذا القول لغزا بل أحج
ات المتحدة  الغاز الكلمات المتقاطعة التي نقرأها عادة في صحف الوال ما تكون 

قة لطرق تنفيذ الحل النهائي في .  ــا ــرو الســـ مبتون يتحدث عن الشـــ ــتر بل فالمســـ
عــة الحــل النهــائي حين تتحــدث لجنــة التوفي في طرقت فهنــاك فرق . هــا عن طب

ه ووســـائله  ين أســـالي عة الحل و خيل إلى أن المســـتر . بير في الواقع بين طب و
ات المتحدة في لجنة التوفي  مثل الوال مبتون  ة. بل إذ نحار ، وهنا تمثل األحج

  . أم نصدق اللجنة التي هو عضو فيها، أنصدقه. فمن نصدق
عضـــو في لجنة التوفي على النحو الذ هل نصـــدق المســـتر بل   مبتون 

ات المتحدة مندوب للوال مبتون  على ، أوضحته في تقررها أو نصدق المستر بل
ات  ن وفد الوال ضـــوء ما قاله في جلســـة األمس ؟ حقا إنها معضـــلة آمل ان يتم

  . المتحدة من حلها اليوم قبل الغد 



  

-52-  

عة هذه  ــــاءل عن طب ــ ــ ـــ ــ م .  )لهادئةالمحادثات ا(ونعود فنتسـ بدو لي أن و
لة تنحرفون عن الحل الذ أقرته  ــــــ ــــ ــ عندما تتحدثون عن إيجاد حل نهائي للمشــ

ــدة في العودة  ــ ــا . األمم المتحـ ــ ـــأنهـ ــ ــاوالت  ـــف هـــــذه المحـــ ــ ــــ ــ ن أن توصـــ م   وال 
تقودها لجنة التوفي  لدفن  )جنازة هادئة( بل هي في الواقع )محادثات هادئة(

ــطيني  ــــ ــــ ـــعب الفلســ ــ ــ ــــ قى من الشـ ــــاء الوفد . من ت ــــ ــ هذا هو مد فهمنا نحن أعضــ
ــطيني للتقرر ـــطين، الفلســــ ــعب فلســـ ــ ه شــ نا ف ــار ــ شــ ــوع ، و ــ ـــح الموضــ إال إذا اتضـــ
ا اف ا و   . اتضاحا جل

ــة التي تثيرها الجوانب التي تنيرها األخر من تقرر لجنة    ــ ـــــ ولكن الدهشــــ
ة التي أثرتها مت اللجنة منذ عام . التوفي ال تقل عن هذه الناح ، 1948فقد أق

تها ثالث دول ــو ـــترك في عضـــ ـــا ، وتشــ ا وفرنســ ات المتحدة وتر أجل . هي الوال
ـــــاء في اللجنة  ــ ــ ــــ . وقد أقامت األمم المتحدة هذه اللجنة . هذه هي الدول األعضــ

مهمة واضحة وهي العمل على تسهيل عودة الالجئين  وها نحن . وعهدت إليها 
ا وإ  ـــلل جانب ــ التســـ ــــائها  ــــمحت ألحد أعضــــ محادثات هادئة  (جراء نر أنها قد ســــ

ة  )وعلى مستو عال  ومات العر   . مع أرع من الح
ــــرح لقرار األمم المتحــدة    ــــ ــ ــ وأود أن أقول هنــا أن هــذا العمــل انتهــاك صــ

ــــاء ومن واجــب هؤالء . وإلجراءاتهــا ونظمهــا  ــ ــ ــ ــــ ــــم ثالثــة أعضــ ــ ــ ــــ فهنــاك لجنــة تضــ
عملوا معا ــــاء الثالثة أن  ــ ــ ــ ير ، األعضــ وا في القول والتف ـــتر ــ ــــ ــ شـ ن . وان  م وال 

ــو واحد من هؤالء  ــ ــــ ــــ ــمح لعضــ ــ ـــ ــ ــ موجب نظمها وٕاجراءاتها أن تســـ لألمم المتحدة 
مهام اللجنة ام  التســـلل والق ة، األعضـــاء الثالثة  الن هذه المهمة ، صـــورة انفراد

ن للجنــة أن تكــل مهمتهــا إلى أحــد . هي من عمــل اللجنــة في مجموعهــا  م وال 
ــائها ــــ ــــ ــ يف جاز لها أن تنتدب الوال، أعضـ ات المتحدة وحدها لهذا العمل ؟ هل ف
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بيرة أخر  بيرة ؟ولكن هناك دوال  ات المتحدة دولة  الدافع إلى ذلك هو أن الوال
ام . في العالم   فلماذا ال تكل اللجنة على ســبيل المثال إلى االتحاد الســوفيتي الق

ــات المتحــدة ألنهــا دولــة محــايــدة ــار على الوال  بهــا العمــل ؟ أو هــل وقع االخت
ــطين  ــ ــوع فلسـ ــ اعترافها لم تكن في يوم ما محايدة في موضـ انت . ؟ولكنها و فقد 

ـــتمرار وجودها  قائها واســ ـــرائيل و ــي في خل إســ ســـ إذن لم . وال تزال الســـــبب الرئ
ل هذا العمل إليها وحدها ودون غيرها ة العامة ، أو ل مثال إلى الجمع ولم يو

  في مجموعها ؟ 
ــعى أن أقول   ــ ــــ ل احتر ، وفي وســ ــت على ، امو ــ ــــ أن لجنة التوفي قد قضــ

ـــها بهذا العمل  ـــلوب ، أجل توقفت اللجنة عن الوجود. نفسـ ألنها عملت بهذا األسـ
ة العامة لألمم المتحدة  ــادرة إليها من الجمع ــ مات الصــ ة التعل عد . متحد نعم لم 

ح األوضــاع وٕاصــالحها. لها وجود  ا ، وما لم يجر تصــح حا واضــحا وجل تصــح
فا فان هذ ـــرة )المحادثات الهادئة(ه ونظ ــ ة الســ ـــت إال مرادفا للدبلومات ســــ التي ، ل

ـــر األمم المتحدة  ــــ ــ ــ ــــى عليها عصـــ ــــ ــــ ـــــرنا اليوم مجال . قضــ ــ ــ ـــ س ثمة في عصــ فل
ــــرـة  ــــ ــ ــ ـة الســ ــت إلى غير رجعـه . للـدبلومـات ــ ــــ ــــ ــ ـارة . أجـل إنهـا مضـ وقـد تكون ع

فا، )المحادثات الهادئة( ارة تنطو على ال، تعبيرا لط تضـــليل ولكنها في الواقع ع
ة واحدة على األقل. والخداع  ـــــع من ناح ــ ــ ـــالح الوضــ ــــ ــ فنحن . ومن الواجب  إصــ

ة فلسطين ه قض لة دون موافقتنا أجل ، الشعب الذ تعن ن حل هذه المش م وال 
ة   . وقد جئنا إلى هنا للدفاع عنها ، إننا شعب القض

س ــيد الرئ ــ ـــــ ا ســ ة، وها أنتم  ــ ــ ــــ ــ حثون في القضـ ــى على ، ت ــ ــــ وقد انقضـــ
ــها عل ـــة عشــــر عاماعرضــ . وهنا البد وان يثار الســــؤال الخطير ، م زهاء خمسـ

لة الالجئين  ة لمش س ثمة نها ة ؟ أو ل ة من نها س لهذه المأساة اإلنسان تر أل
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سمح إلسرائيل ؟ قرارات األمم ، أو  ات المجتمع الدولي وان تهزأ  أن تتحد رغ
ـــة ؟ أو من ح األمم المتحـــد ة أن تهجع  هجعـــة أهـــل المتحـــدة إلى مـــا ال نهـــا

ة الدائمة ة إلى هذه القضـــ ــ النسـ ــلولة، عاجزة، الكهف  ال حول لها وال طول ، مشـ
ـــئلة  ــ ــــ ـــطين تواق لمعرفة الردود على هذه األســ ــ ــــ ـــعب فلســ ــ ــــ أجل إننا وفد . ؟ إن شــ

ـــطين ــ ه، فلســ ـــعب الذ نمت إل ــ ـــفنا ممثلين للشــ ــ ــئلة على ، بوصــ ــ نعرض هذه األســـ
م  اننا . مم المتحدة على هذه األســئلة المذهلة إننا نرد أن نعرف رد األ. مســامع

ماننا بهذه المنظمة، نرد أن نعرف ان من حقنا أن نظل على إ وعلى ،   ما إذا 
ـــــالم مرتكزة على العدالة  ــــ ــ ــ د أن نعرف ما إذا . ثقتنا من أنها أداة للسـ إننا ال نر
ارنا ـــتعادة وطننا ود ة الســ ــلم ــؤالي هذ. انت هناك طرقة ســـ ، اوٕانني ألعرض ســـ

ـــــراحة ــــ ــ منتهى الصـ ــملها هنا، و ـــ ــ ــ ــ ع الوفود التي اجتمع شـ أهناك طرقة ، على جم
ارنا؟  ة الستعادة وطننا ود ة ؟ أجل أهناك وسيلة سلم   سلم

ان ثمة مجال للعدالة في األمم المتحدة، ونود أن نعرف أخيرا   ، ما إذا 
ـــالح  ـــاف وتقرر الم. دون الرجوع إلى قوة الســ ــير أهناك مجال للعدل واإلنصــ ــ صـ

سواء أكان ، دون اللجوء إلى القوة ؟ فالقانون أيها السادة، في هذا المحفل الدولي
ــا ــا أو محل لهــا تنص على أن من حقنــا أن نعود إلى ، وميثــاقكم وقراراتكم، دول

اراتنا وزتوننا رومنا، ممتلكاتنا ومزارعنا و يوتنا ، و فهل في . بل والى وطننا و
عيد ـــع القانون وحده أن  ــ ــ ــــ ــ أيدنا ؟ ، إلينا حقوقنا وسـ أو هل يتحتم علينا أن ننفذه 

وســـيلة أخيرة ؟ هذه هي األســـئلة  ــالح ؟هل نلجأ إلى الحرب  أجل هل نحمل السـ
منتهى الجد والصدق  م    . التي نضعها أمام

عتنا أننا ال نميل إلى الحرب    ــنا من مثيرها ودعاتها. ومن طب ــ . أجل لسـ
ــالم ــ ــ ـــار السـ ــ ــالم وقد جئنا، فنحن من أنصــ ــــ ــــول ، من أرض السـ بل من أرض رســـ



  

-55-  

ــالم  ـــــ ــ ــــالم بديال عن العدل والح. الســ ــــ ون الســـ ون الحفا ، ولكن هل  وهل 
ــعب لنا تارخنا  ــ ـــ ــــاب الح والعدل ؟ إننا شـــ ــ ــ ه على حســ إننا قاومنا العدوان . عل

امنا مع االنتداب البرطاني. هذا هو تارخنا . وطردنا  الغزاة  انت أ ـــــجال ، و ــ سـ
ادين هذا النضال قوافل الشهداء، ي من أجل التحررللنضال الوطن ، وقدمنا في م
  . قافلة إثر قافلة

ـــل األمم المتحدة   ــــ ــ ــ عتها تلك الدول الكبر التي ما ، فهل تواصــــ وفي طل
اســة من الجمود والال عمل ؟ إنها في عملها هذا، زالت تمالئ إســرائيل ، هذه الســ

حث عن حقوقه خارج نط ـــــطين إلى ال ــــ ــ ــ ـــــعب فلسـ ــ ــ ــــ ةتدفع شـ ، اق المنظمة الدول
ة للسالم لتأييده ع الشعوب المح ما تستفزه إلى حمل ، وتستثيره إلى مناشدة جم

األســى، وٕاني ألقول لكم. الســالح  منتهى الجد مقرونا  حدث حتما ، و إن هذا ســ
حدث ع أن أعرف، إذ إنه مالذنا األخير ؟ أما متى ســ وٕان ، فال أعرف وال أســتط

حدوثه قع.  نت اقطع جزما  ـــع األمم المتحدة أن ، وعندما  ــــ ــ ــ ون في وســـ فلن 
  . تتدخل 

ــها على األمم المتحدة ة التي أعرضـــ ـــالم رني هذه النغمة الســ بذلك ، وتذ
األمس  ــــالمي الذ وجهه وفد إســـــرائيل  طالب . النداء السـ ها  ــــمعتم مندو وقد سـ

ـــتعملــه، بجوار ثنــائي ــ ــ ـــــ ــة، وهــذا هو التعبير الــذ اســ ين و، بين العرب من نــاح
ة األخر    . إسرائيل من الناح

ــطين   ة، ولكننا شــــعب فلســ لمة داو أن حقوقنا ال تقبل التفاوض ، نعلنها 
قبله  قبل التفاوض ولن    . وٕان حقنا في وطننا ال 

م على صعيد    حققه ؟دعوني أتحدث إل ن لهذا الحوار أن  م وما الذ 
عن. األمم المتحدة وقراراتها وفلســفتها  ن له ، ه هذا الحوارما الذ  م وما الذ 
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قوم  ــه ؟ ومــا األهــداف المتوخــاة من هــذا الحوار؟ فــالمعروف أن الحوار  عن أن 
لة الالجئين . بين فرقين  ة إلى مش النس قه  ن تحق م   . تر ما الذ 

ــت، فنحن نعرف   ــ ــ ـــرائيل قد عارضـ ــ ــــجالتكم ان إســ وما زالت ، وهذا في ســـ
عد إلى وقد أب. تعارض  عودة الالجئين  لغتكم لجنة التوفي أن الجئا واحدا لم 

حق هذا الحوار. وطنه  ــد ، إذن ماذا ســــــ ــ قصــ عن عودة الالجئين ؟ فهل  إذا لم 
ون حوارا منتجا حقا ــاخر هاز ؟ وٕاذا لم تكن ثمة ، منه أن  ـــ ــ ــ أو مجرد حوار ســ

  فأ جدو من الحوار ؟، عودة لالجئين
ل القدس    لة تدو وأنا ال أعدو هنا أن أتحدث على . ولنعد اآلن إلى مشــــ

ة . صــعيد قرارات األمم المتحدة  النســ ولســت هنا في معرض اإلعراب عن رأيي 
ــة  ــمن قــاعــات األمم المتحــدة. إلى أهــدافنــا القوم ـــ ــ ــــ ــ فقــد قررت ، إنني أتحــدث ضـ

ل القدس ة تدو ــرائيل في هذا القرار في أكثر من ، المنظمة الدول ــــ ــت إســ ــ ــ وعارضــ
ة الن، مناســـ ما  ــ ة إلى الجزء الذ تحتله وال سـ رون ما . ســـ م تذ وال رب في أن

ة العامة ومجلس األمن، قاله بن جورون  ـــجلة في وثائ الجمع ، إذ أن أقواله مســ
انت القدس ســتظل عاصــمة .  )ســتظل القدس عاصــمتنا الخالدة(أنه قال :  وٕاذا 

لها، إسرائيل الخالدة ن وما القصد من الحوار الذ تقترحه ، فأين تدو ؟ وٕاذا لم 
ل القدس ؟  ، ثمة تدو القدس ؟وما عالقة هذا الحوار    فماذا سنفعل 
اســـم شـــعبي أو أعبر . ولنعد اآلن إلى موضـــوع البالد    وأنا ال أنط هنا 
ــها ، عن آماله ــ ـــ ـــعيد األمم المتحدة نفســــ ــ ــ قال بن جورون . وٕانما أتحدث على صــــ

دونالد ات المتحدة في ، للمستر م لن نتخلى  (إسرائيل ما نصه : أول سفير للوال
سبناه في الحرب    فما معنى الحوار وما جدواه ؟  )على مائدة المفاوضات عما 
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را   ـــرحا لألو ـــها مسـ وأال تجعل من ، على األمم المتحدة أال تجعل من نفسـ
ه وال ممثلين وال فائدة اة ف انا للحوار الذ ال ح ة من . حرمها م ــت الغا ـــ ــــ ــــ ســ فل

را إال ، حوار إســرائيل ان القصــد . أن تجعل من األمم المتحدة مســرحا لألو وٕاذا 
را ة لألو ق ـــهد تمثيال فخلي بنا أن نذهب إلى دار حق ــــ حيث نجد الحوار ، أن نشـــ

ح ــح ـــ غ الصــ اللذة واإلثارة ، الحوار الطرف الممتع، البل ـــــح  بل الحوار الذ ينضــ
ة    . هذا هو الحوار الذ ينشده وفد إسرائيل . والتسل
و وقد   وقال أن علينا أن نلتزم ، آثار الوفد اإلسرائيلي موضوع روح موس

و. جانب هذه الروح  ــ ــنا أنا أعرف روح موسـ و نفســـها ، حسـ ــ . ألني أعرف موسـ
نت فيها في السـنة الفائتة و طيلة الخمسـة عشـر ، فقد  اسـة موسـ ع سـ نت أتت و

ة  حتم علينا أن نتخ. عاما الماض و ما  لى عن وطننا ولست أر في روح موس
ارنا  و . ود ســت هذه هي روح موســ و تتطلب . أجل ل فأنا أعرف أن روح موســ

ل إنســــان ان يتمســــك بوطنه  ة ســــتالينجراد. من  التي هي من ، وأعرف أن معر
و  ــبر. روح موســــــ عد شــــ ـــــبرا  عد جدار، قد حورت شـ عد غرفة ، وجدارا  وغرفة 

و. دفاعا عن وطن الروس  س. هذه هي روح موســ من شــأننا أن نتخلى عن  ول
و . وعن حقنا في العودة ، حقوقنا وعن وطننا   . هذه هي روح موس

ا    ا س أ ـــا موضــــوع مؤتمر أد ضـ وٕاني ألحيي . وأثار الوفد اإلســــرائيلي أ
ــتقاللها ، هذا المؤتمر ا دفاعا عن حرتها وعن اســـ ـــعوب أفرق ــــال شــ . وأحيي نضـ

اع  ات ا  ا س أ ـــاكل إن المؤتمرن طالبوا في أد ة في حل المشــــ ـــلم ــ ـــائل الســ الوســــ
ة  ــــعب أنجوال وحقه في التحرر . الدول د شـــ ا تؤ ـــعوب أفرق م تعرفون أن شــــ ولكن

  . ونضاله من أجل هذه الحرة 
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ـــا هي روح التحرر ــير الوطني، فروح أفرق ــ ــــ ــ ــ س ، وروح تقرر المصــ ول
ا واحدا ممثال في . القصد من التفاوض أن نتخلى عن حقوقنا  ولست أعرف شع

ــاره ، هــذه الهيئــة المحترمــة ــان يتفــاوض على وطنــه و على التخلي عن د قبــل 
ة في تخط الحدود. وأهله  ة وعمل ــلم ــ ــ ـــ ـــــيلة ســ ــ ــ ون التفاوض وســ حث ، فقد  و

ـــابهها ــــ ــ ــ ــراعات والمنازعات وما شــ ــ ـــ ــ ــ الوجود ، أما التفاوض على الوجود ذاته، الصــ
ـــعب ــ ــــ وطن، شـ ش من أجله، والوجود  اة الذ نع ونموت فأمر  وعلى نظام الح
  . ال أفهمه 
. ولكن الســـالم عمل ال قول.  )الســـالم  (وأشـــار الممثل اإلســـرائيلي إلى   

ــة ـــعنــا إذا مــا تحرنــا قليال، إنــه حــالــة عقل ــ ــ ــ ــ أن نعثر على هــذه الحــالــة ، وفي وســـ
ة إلى إسرائيل  ة إلينا . النس النس ل الوضوح  فنحن لم . والسالم شيء واضح 

ــعل حرا على أ إنســـان  اعتداء على أ قوم . نشـ ــواء . ونحن لم نقم  ونحن سـ
له ــطين أو في الوطن العري  ة من جانبنا على ، في فلسـ ــعلها حرا عدوان لم نشـ

نا دائما في حالة الدفاع ال الهجوم. أ شعب طيلة تارخنا  وقد تعرضت . أجل 
ة له ـــح انت ضـ ــان، بالدنا دائما للعدوان و ا. ولكننا لم نعتد على إنســ ة أما  ــ لنســ

ــــرائيل ــرائيل ثمرة الحرب، فاألمر جد مختلف، إلى إسـ ـــأت في ، فقد خلقت إســـ ونشــ
ة ، حضن العدوان استها القوم انت دائما أداة من أدوات س   . و

وقــد قــال الكونــت برنــادوت في تقرره الــذ قــدمــه إلى األمم المتحــدة في   
ــير جهوده ما نصـــــه  1948عام  ما  (عن ســـ ة  ان مؤمال لم تولد الدولة اليهود

ـــرن من ــع والعشـ ـــالم )نوفمبر( تشــــرن ثاني في قرار التاســ ـــن السـ وانما ، في حضـ
  . )  A/648 )5فقرة (، ( القسم الثاني. )ولدت في حضن العنف وسفك الدماء 
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ـــرائيل   ـــــ ــ ــ قامت على الحرب ، بل والدتها، من هذا يتبين لكم أن وجود إســ
ما قال الكونت برنادوت  انون رون في الثامن من وقال بن جو . وسفك الدماء 

زــة لحزب ، 1948عــام  )ينــايرثــاني ( في خطــاب ألقــاه في اجتمــاع اللجنــة المر
ان ظهور إسرائيل ال يزال في طي الغيب، العمال اإلسرائيلي ، إن قوة السالح، و

ة  ة ال القرارات الرســـــم ـــرائيل على قوة . هي التي ســـــتقرر القضـــــ ذا قامت إســ وه
ـــالح ال على قرارات  ــــ ة العامة الســ ـــه . الجمع ــــ . هذا هو ما قاله بن جورون نفســ

وهنا ال بد . وانطلقت في خضــمها ، ونشــأت في حضــنها، أجل ولدت في الحرب
م ــانش موجودا اآلن ، لي من أن أعيــد إلى أذهــان تور  ون الــد نــت أود أن  و

د قولي ــــات مجلس األمن في عام ، ليؤ ــــ ـــــ ان مناقشــ أن اليهود هم الذين أعلنوا ا
ة على فلســطين 1948 م ، حول موضــوع الوصــا وضــرورة فرضــها بدال من تقســ

ة إذا شــاءت  شــنونها حرا على الوصــا أنهم ســ ة  طرقة ســلم البالد إلى دولتين 
ـــــرائيل  قاتلون حتى تقوم إســ ــ ــ ــهاِ وأنهم ســـ ــ ــ ـــوء . األمم المتحدة فرضـ ــ ذا فإن نشــ وه

طن الحرب وفي أحض، إسرائيل ووجودها ومولدها   . انها  أمور قامت في 
ة على فلســطين    ام مشــروعا للوصــا وقد أعدت األمم المتحدة في تلك األ

ام إسرائيل  ه عن ق ة هي التي وجهت . ستعاض  ا اإلسرائيل ادة العل انت الق و
س  ســ ك ســ هل تردون أن . ذلك اإلنذار إلى األمم المتحدة التي اجتمعت في ل

ـــرائيل من إنذار إ ــــ ــــ ــ ـــتمعوا إلى ما وجهته إسـ ــ ــ ــ ــــ ة ؟ لقد قالتتسـ ، لى المنظمة الدول
م ـــالف س، ألســــ ـــــ ســ ــ ــ ك ســـ م في ل ـــة ، الذين مثلوا بالد انوا يتولون دراســــ والذين 

ة على فلســــطين  الوصــــا ي  نا هي التي ســــتقرر  ( …المشــــروع األمر إن معار
ــطين  ــ ـــم في فلســـ ــ ــير الحاســ ــ ــيء ، وهنا يتبين لكم أن الحرب وحدها. المصـــ ــ وال شـــ

  . يل وأوجدتها هي التي خلقت إسرائ، غيرها
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اسة ، 1950و 1949إلى عام  1948ولننتقل اآلن من عام    حثا عن س
ـــرائيل وتحرا لها  ــيء غيرها . إسـ اســــة الحرب والشــ ــ انت  الحرب . إنها ســ ولقد 

عها إســــرائيل والســــجالت هي الشــــاهد األمثل  ة التي تت اســــة القوم ــ . هي أداة الســ
ومة إســـرا تاب عام إنه الكتاب الســـنو الذ تصـــدره ح بين  1951ئيل وها هو 

ـــحفي. يد  ــــ ان صـــ س مجرد ب بل إنه . أو مقتطفات من جردة أو مجلة ، إنه ل
ل عام ، تاب إســـرائيل الرســـمي قول  …الذ تصـــدره في  لقد حققنا  ( …إنه 

ـــتقاللنا في جزء من بالدنا الصـــــغيرة ، اآلن فق ة اســ ة .  )بدا ــــمعتم ؟ بدا هل سـ
عني استقاللنا في جزء من ب ه هذا القول ؟ انه  عن الدنا الصغيرة ! تر ما الذ 

س إال ـــرائيل قد أقام في جزء من البالد ل ـــــ ــعب إســ ــــ ــ حتل ما ، ان شــ ه ان  وٕان عل
قى منها  ة تتســـلل عن طرقها إســـرائيل لتســـتولي . ت ونحن ال نعرف وســـيلة ســـلم

ــــلمي. على الجزء األكبر من البالد التي تدعيها  ــــ ــــ ــــلل ســ ــ ـــــ عد هناك تســـ في  ولم 
ــــرنا ـــلح ، عصـــ ــ ر . وٕانما هناك توغل مســ ــ ــ ومع ذلك فهم  بل هناك احتالل عســـ

ة االســـتقالل في جزء من وطننا ، يتحدثون هنا في الكتاب الســـنو  وٕاذا . عن بدا
س إال م في جزء من وطنه ل ق أنه يتطلع إلى ، فمعنى هذا، ان شـــعب إســـرائيل 

ـــع، العدوان ــــ ـــد التوسـ ــ نشـــ عتمد على الحرب، و ــته ، وأنه  ــــ اســ ــ ــ أداة لســــ نظام بل 
لها  ة إلى الوصـــول إلى حدود البالد  ة الرام تاب إســـرائيل . القوم قوله  هذا ما 

ـــنو  ــ مس . الســـ ورك تا ـــحفي في النيو أ صـــــ س مجرد ن وٕاني ألطلب إلى . إنه ل
ــة في حرم األمم المتحدة ــ أتي إلى هنا إلى هذه المنصـــ ـــرائيل ؟أن  قول ، وفد إســــ ل

قو ، لكم مة ما  ــرائيل ما ق ـــعب إســــ ـــنو عندما يتحدث عن وجود شـــ له الكتاب الســـ
  . في جزء من وطنه 



  

-61-  

انت إسرائيل   ه اآلن مجرد جزء من الوطن، وٕاذا  ، تمثل على ما هي عل
قوم الجزء اآلخر ؟ وأين تقع الحدود التي تتطلع  ـــاءل أين  ــــ ــ فإن من حقي أن أتســ

ان ثمة حدود أخر  الحرب فإن هذه الحدود لن تتحق، إليها ؟ وٕاذا  وٕاذا .  إال 
قها عن طر الحرب قادر على أن أفهم الســيد القادم ، ان البد من تحق فلســت 

ــرائيل ــ ــــ األمس عن ، من إســ ـــالم(وهو يتحدث  ــ ــــالم هو قلب  )الســـــ ــــ ا أن الســ مدع
ابها  لة ول   . المش

قال اآلن.  1951ان هذا في عام    انوا حديثي ، وقد  إن هؤالء الناس 
ــتقالل ــــ االســ ــــيء من التعالي والغرور آنذاك ، عهد  شــــ ــعرون  ــ ــ شــ قال . انوا  قد 

ــتقاللهم  ــ ــ ــ ـــــ ــاسـ ــ ــــانوا فرحين  ــد  ــانــــات . ــــأنهم قــ ــ ــذه الب ــل هــ مثــ طلعوا  البــــد أن 
ـــرحات ة إلى عام ، والتصــ ــ ــ النسـ ــــح هذا  صـ ــا ؟1952ولكن أ ــ ضـ إننا نقرأ في ، ا

ـــادر  ــ ــــرائيلي الصــ ـــنو واإلســـ ــــرن أولالكتاب الســــ ر)  تشـــ إن ، 1952عام  (أكتو
مت في جزء فق من أرض إسرائيلإسرا مت في جزء ، أسمعتم. ئيل قد أق إنها أق

قول ، من أرض إسرائيل مضى الكتاب ف ه في إعادة ( …و ظهر ش وهناك من 
ة المقررة منذ أقدم العصـــور  ضـــا ال . إســـرائيل إلى حدودها التارخ ولكن هؤالء أ

ــــذوذ الحدود الجديدة روا شـــ عون أن ين ــتط ــ ــمعتم. )ســـ أن الحدود الجديدة ، هل ســـــ
وأن أرض إســرائيل ال تحتل إال شــطرا من األرض التي وضــعت حدودها ،   شــاذ
ـــورأمنذ  ــ ـــرائيل ؟ ومع ذلك . قدم العصــــ ــ إذن أين هذا الوطن ؟ أجل أين وطن إســــ

ـــالم(وهنــا في األمم المتحــدة عن ، اآلن، فهم يتحــدثون  ــ ــــ ــ ــ في الوقــت الــذ ، )السـ
ه التوسع ة  )لوطنا(للعودة إلى حدود ، ينشدون ف   . التارخ

انات    ـــتمع إلى مثل هذه الب ــ ســ ن للمرء وهو  م قوله أوال  ــــدق ما  صـــ ن 
ة . المندوب  اإلســرائيلي في حديثه هنا عن الســالم  ق س معزوفة موســ فالســالم ل
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ة هنا في األمم المتحدة  ق ةإ. تعزفها جوقة موســ اســة القوم ما تصــدر ، نها الســ
ة في إسرائ ك ، يلعن السلطات الرسم ا ممثل إسرائيل رد على هذا ؟ عل ك  ألد

ــالمأقبل  ــــ ـــح، اجل تعال. ن ترد على هذاأ، ن تتحدث عن الســ ــ ـــة  وأوضـــ ـــ اســ ــ ــ ســــ
ــرائيــل التي تتحــدث عن الحــدود ــ ــ ـــ ــ ــ ــة، إسـ التي تمتــد إلى مــا وراء ، الحــدود التــارخ

ـــاذ، الحدود الراهنة أنها شـــ ة  ــم ــ ــفها وثائقك الرســ ــ ن تخبرنا أفهل لك .  ةوالتي تصــ
  . هذه الحدود التي تراها شاذة قبل ان تتحدث إلينا عن السالم  شيئا عن
ــنو لعام    ــ ــــ ــ ــ ــرائيل السـ ــ ــ ــ ــــ تاب إسـ ن اقتطف أ نص آخر اود، 1952وفي 

ارات منه  ـــرائيل في  (فقد جاء في ما يلي :  …عض الع ــ ــ ـــ ــ أعيد بناء دولة إســ
ــــطر الغري  ــ ــطر الغري ) …الشــ ــــ ــــرائيل اآلن في الشــ انت إســــ قوم ، وٕاذا  فأين 

ي، الشـــرقيالشـــطر  ان اإلســـرائيلي إ، والشـــطر الشـــمالي والشـــطر الجنو ن هذا الب
ــمي ــ ة، الرســـ ــم ــرائيل الرســـــ ــ ــــة إســـ اســـ ــ ـــ يتحدث عن إقامة ، الذ يؤلف جزءا من ســ

س إال  ـــــطر الغري ل ــ ــ ـــرائيل في الشــــ ــ ــ ــــ عنى هذا القول ؟. إســ عنىإ وماذا   أن نه 
ست ضمن إسر ، هناك أجزاء من البالد في الشرق والشمال والجنوب ، ائيل اآلنل

لتنقل إلى األماكن ، نه عندما تحين الفرصـــة فســـترفع الحدود الراهنة من أماكنهاأو 
ع الجنود التي    . ن يخطوا فوقها أستط

ن قوة الســـالح ال إ، قول بن جورون نفســـه. 1954ولنعد اآلن إلى عام   
ة ــم ــ ة ، القرارات الرسـ ــ ــ ــتقرر القضـ ــ ع ، 1955وفي عام . هي التي سـ عد ســـــ أ 

ام إســرائيلســنو  عد أإذ يتوقع المرء ، ات من ق مة  صــرة والح ن ير شــيئا من الت
ع من الوجود الدولي ان التالي : ، س ال يؤثر ، ن خل الدولة الجديدةإ (صدر الب

ـــــرائيــل  ــــ ــ ــام إجــل أ.  )حــال من األحوال على المجــال التــارخي ألرض إســـ ن ق
حال من األحوال عن حد صرف النظر  ة د و إسرائيل ال    . إسرائيل التارخ
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ـــت في عـــام أر أو    ــــ ــــ ــ ــ ســ مـــا قـــالـــه بن جورون في الكن م أخيرا  ر ن أذ
قه في حملة سيناء ، وفي أعقاب حرب العدوان، 1956 وما تصورت إسرائيل تحق

ــت في أ.  ــــ ــ ــ ســــ ـــرن ثانيجل لقد تحدث بن جورون إلى الكن ــ ــ ــــ ــ عام  )نوفمبر( تشـ
ة الثالثة ان أحد ا(في أعقاب الحرب مع مصــــر فقال :  1956 ســــ ألهداف الرئ

ــرائيل في حملة ســــيناء تحرر جزء من  ال يزال في ، رض الوطنأالتي حققتها إســ
ة    .  )أيد غر
س هذا قول رجل مسأ   نه إ. لةؤو وأمام هيئة مس، في زمن دقي. ل ؤو و ل

ةأقول  ة وأنها في أيد غر ــرائيل ــــيناء جزء من األرض اإلســــ وأنها جزء من ، ن ســ
، ن مندوب إسرائيل يجد في نفسه الشجاعة والمنطإومع ذلك ف. رض إسرائيل أ

ات والصالفة م هنا متحدثا عن السالم ، والث أتي إل   . ل
ة   ل هذه المصــــادر الرســــم س قول بن جورون ، حينا، ولنتجاهل  ، ولنقت

ام س وزراء برطان ا رئ س البرطاني آنذاك يتحدث عن الســالم، خاط ، ان الرئ
قترح ان  ة إلى الحدود  و النســـــــ ــال  ـــرائيل وٕاجراء اتصـــــ التفاوض بين العرب وٕاســــ

ــة بين الجــانبين  م س البرطــاني . اإلقل أتعرفون رد بن جورون على اقتراح الرئ
ـــل ؟ ــــ ــ ــيـ ــ ــ ــــ ــــرائ ـــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــدود إسـ ــ ــ ــي حـ ــــ ــــ ـــــدالت ف ــــ ـــبـ ـــــ ـــــتــ ــــ ــــض الـ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ـــ ــراء  ــ ــ ــإجــــ ــ ــ ــــ   ب

ــا عن الحرب قول ، انــه ينفجر متحــدث ــالحرف . . وعن هــديرهــا و ــــه  ــ ــ ــــ مــا نصــــ
  …الواحد

ــأمن  إنني على ثقــة(   عرف تمــام المعرفــة  ــا  س وزراء برطــان ن أن رئ
ة  ن ان تتبدل دون حرب دام م اة أو موت. . حدود إسرائيل  ال    . )حرب ح
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ــة   عــد حرب دام ــانــت هــذه الحــدود لن تتبــدل إال  ــاة ، وٕاذا  و أحرب ح
ان الذ تنته، موت حث الم ه حدود إسرائيل ؟ و  يفما جدو الحوار في  ني إ إل

ضا ألتحدث ة ، هنا بلغة األمم المتحدة أ   . ألبلغه أهدافها القوم
وم   ـــرائيل في األمم المتحدة )  يوألعد اآلن إلى ما قاله  ــــ ــــ ــ ( مندوب إسـ

لة ، 1960عام  )نوفمبر( تشـــرن ثانيقال في خطاب ألقاه في . نفســـه  عن مشـــ
ــها ــــ ـــه ، الالجئين في هذه اللجنة نفســ ـــبيل واقعي إال (. . ما نصـــــ ــ س ثمة من ســـ ل

ان الالجئين فوق أنقاضها، حطم إسرائيل، لحربا عيد إس   . )و
ــالم ــــ ـــ ــ نه يتحدث عن إ. هذا هو المندوب الذ يتحدث وفده اآلن عن السـ

لة الالجئين إلى هذه اللجنة في عام  ــ دا ، 1960حل مشــ س ثمة ســــبيل أمؤ ن ل
انهم فوق  لة الالجئين عن طر إســ م إســرائيل لحل مشــ آخر إال الحرب وتحط

ــأنقا ــ ــــ ــ ــالم الذ . ا هضـــ ــ ــــ ــ ــ ـــدونه ؟وهل هذا هو السـ ــــ ــ ـــ هل هذا هو الحوار الذ ينشـ
ـــات ؟انها الروح التي تقوم وراء معزوفة  ــ ــ ــــ ه ؟ هل هذه هي المفاوضــــ يتطلعون إل

ــالم ــــ ــرائيل عزفها بين الحين والحين ، الســـ ــ ــل إســـــ ــــ انهم يتحدثون عن . التي تواصـــ
الحرب شــيء ال يتحق إال  م إســرائيلإ و ، العودة  عودة الالجئين ولكن ، ال بتحط

الحرب على اإلطالق ، ح عي أصـــيلإ. وال شـــأن له  ومن الواجب ، نه ح طب
قه  قه وتطب   . تحق

الذات   ــــب الحـديث عنها ، ولن أطيـل الحـديث في هذه النقطـة  ــــ ــــ فقـد ســ
م  س دولة عظ ان صــدر عن رئ بإســهاب وتفصــيل ولكنني أود اإلشــارة هنا إلى ب

ة العامةفي قاعة ا، هنا في األمم المتحدة ــالســــي إ، لجمع . نه اإلمبراطور هيالســ
ــــه الجئـا ذات يوم  ــــ ــــ ــ وجـاء إلى ، خرج من بالدهأنـه إجـل أ. ـان اإلمبراطور نفسـ

ة األمم في جنيف ــ ــ ـــــ ة، عصــ ــ ـــ ــــ ــــاء العصــ ــــ ــ ، ، رجل بال بلد وهناك تجاهله أعضـ
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ه ــتماع إل ــوا االســـ ــ حقه، ورفضـ ــوا االعتراف  ــتمعت دورة األمم ، ما رفضـــ وقد اســـ
ة ادة . إلى الالجئ اإلمبراطور  المتحدة الحال س دولة ذات ســــ رئ ولكن . ولكن 

سهولة ؟ عد ث أتم هذا  اه من الدماء والشقاء اإلنساني مانه تم    . ن 
ــان قــد ألقــاه في    ــان الــذ  ــه إلى الب ـــــار اإلمبراطور في خطــا ــــ ـــــ وقــد أشــ

ة األمم عد ، عص ة العامة  انت بالدهأوتحدث في قاعة الجمع مر مقرا لمؤت، ن 
هأ، أفرقي أخيرا ه مندوب إسرائيل في خطا   :قال اإلمبراطور، شار إل

اه  توقد تحدث(   ــغ . آنذاك إلى ضـــمير العالم مناشـــدا إ صـ ولكن أحد لم 
المي  ـــحة التحذير الذ أطلق كومع ذل. إلى   تةفقد أقام التارخ الدليل على صــــ

  . )1936في عام 
ـــــا لألمم  ن ب ان تكو يجــ، ن هــذه الكلمــات المتزنــةأوال رــب في    ــــ ــ ــ نبراســـ
الشقاء ، إلى ضرورة التخفيف عن الجئينا، يرشدها، المتحدة سفك الدماء وال  ال 

السالم والعدالة، اإلنساني   : بل 
ن ألخص قضــيتنا اآلن في مجموعة من األســس الواضــحة أ يوفي وســع

  المطلقة  
لة فلإ -والأ   لة الالجئين الفلسطينيين جزء ال يتجزأ من مش سطين ن مش

ة  ــطين ــ ة الفلســ ــ ــ ـــمن إطار القضــ حث عن حل لها إال ضـــ ن ال م وعلى ، اهلوال 
  . أساس ح أهل فلسطين في تقرر مصيرهم 

ا   ــــــطين -ثان لة فلسـ ـــــ ة لمؤامرة ، انت مشــ طها بين جر ثمرة حتم تخط
ــتعمار العالمي  ة وقو االسـ ــطين. الصـــهيون لة فلسـ ن حل مشـــ م ة ، وال  ــ قضـ

ـــتعمارة ــم، اســ ة االســـــتعمارإال ضـــ ــف وهو المخط ، ن إطار المخط العام لتصـــ
    . الذ رسمته األمم المتحدة في عهدها األخير 
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ام إســـرائيل –ثالثا    اشـــرة لق ــطينيين الثمرة الم ، ان تشـــرد الالجئين الفلسـ
العالقة بين السبب والنتيجة  ان شعب غرب في البالد. تماما  ان البد إلس ، و

عاد أهلها األ ارهم واقتالع جذورهم من وطنهم من أ   . صليين وسرقة د
عا    مصــمم على ، ن شــعب فلســطين بوصــفه المالك الشــرعي لبالدهإ –را

  . على الصعيدين القومي والشخصي ، ممارسة حقه الكامل
ـــممإ   ــطين مصـــ ـــعب فلســــ ــرار، ن شـــ ــ م من إصــ ــم على ، ل ما في التصــــ

اره ه، اســتعادة د وتراث ، ل وعلى اســتعادة وطنهب، ومدنه وقراه، ومزارعه، وأراضــ
ــل دون لين . التارخ ذاته  ىمنذ وع، أجداده منا هذا ســــنناضــ و أونحن في تصــــم
ة وهي . ون وحيدين إطالقا نولن ، هوادة ، خوة لنا وأهلأوستمدنا الشعوب العر

ن ــــيتنا في جوهرهاأإذ ، ل عون مم ــ ـــ ة عامة، ن قضــ ة عر ــ ــ ــــ ــــيهب ، قضـــ ــــ وســـ
ر ــرف  ل إنســــان شــ ــرتنا  ــيتنا هي إإذ ، ســــواء أكان رجال أم امرأة، ملنصــ ن قضــ

رامته  ـــرفه و ـــان في شـــ ة اإلنســـ ة للســــــالم . قضــــــ ــعوب المح ــ ع الشــ ـــتهرع جم وســـ
ــبل ــ ــ ــــ مختلف الســ ـــيتنا  ــــ مختلف أ، وأنا أعني ما أقول، والحرة إلى تأييد قضـــــ جل 

ا، السبل صراحة وجالنالتي ال أتردد في ب ة السالم أإذ ، ءها  ن قضيتنا هي قض
  . ة والحر

ة التي تواجه األمم المتحدة اآلنأومن هنا يتبين لكم    ــ ــ ة ، ن القضـــ ــ ــ قضـــ
ـــــاو  ــ ــ ةحضـــ ــاؤل عن موقف المنإ. ة وجل ــــ ــــ ة ظمنها التســ ة التي . ة الدول ــ ــ ــــ ــ فالقضــ

م ـــمة، تواجه ـــــ ة حاسـ ـــــ ــــير و ، قضــــ ــ ــ ة مصـ ــ ــ ــــ م أبل قضـ ن تردوا على هذا أن عل
م بهذا الرد أومن حقنا ، التساؤل   . ن نلحف عل
م أ   ــؤالنا ن تر أن عل ــ ــرح . دوا على ســ ـــ ــــح الصـ ـــؤالنا الواضــ ــ أتردون . سـ

ـــالم ا ــ ــــ م . الحرب  مالســـــ ار في متناول أيد م إ و . والخ ـــد ــ ــــ ــــ ن تختاروا أني ألناشـ
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ــيء غير الســــالم ــيء غير العدلأعلى ، الســــالم وال شــ قوم على العدل وال شــ ، ن 
  . بل هذه هي صالتنا وابتهالنا ،   وهذا هو رجاؤنا ، هذا هو أملنا
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  ي ـانــرض الثـعـال
  

فيز   ــتر د ــ ــــ ــ ــ ــالــة ، ال رــب في أننــا مــدينون للمســ المــدير العــام لو
ـــطينيين ــــ ــ ــ عض العوامل األخر ، غوث الالجئين الفلســـ قاء على  كوذل، ول في اإل

ة في األمم المتحدة  ة الالجئين ح فيز. قض ما قدم أسالفه ، وقد قدم المستر د
ــادقة و ، من قبل دائما ــ ــورة صــ ــ ــها صــ ــ شــ ع ــحة عن األوضــــــاع المفجعة التي  واضــــ

ـــقاء إنســــاني ، الالجئون  عانونه من شـ ـــتهم وما  وحاولت إســــرائيل من . وعن تعاسـ
ـــورة ، ان تحجب الحقائ عن العيون ، جانبها دائما ــــ ـــــوه الصــ ــ وان تحول . وان تشــ

ة بوضــــــوح  ــ ــ ة القضــ طرة . دون رؤ ــ ــ ما تملكه من ســ ة  ــهيون وأفلحت القو الصــــ
ــــائل  ـــ ــ ــ ةاملة على وسـ بير، اإلعالم في معظم البالد الغر قاء ، إلى حد  في اإل

عيدة عن العيون  لة الالجئين  ة ، على مش   . وان تنأ بها عن الذاكرة اإلنسان
ملــك الالجئون العرب   مــا . أ نفوذ انتخــابي في العــالم الخــارجي ، وال 

ـــول إلى أعضـــــاء الكونجرس ـــبيال للوصــ ــانعي، ال يجدون ســ ــيوخ وصـــ  ومجلس الشـــ
ـــنوات التي تـدور ف، الرأ العـام ـــ ــ ــ ــ ــديـد في الســ ــــ ــــ ــ ــ ـالقل الشـ ا منهـمـا نحس دائمـا 

ات المتحدة ات هنا في الوال لة الالجئين في غمرة ، االنتخا ــ ــ ع مشـــ ــ ــ من ان تضـــ
ة  ـــطين في مجموعها. الحمالت االنتخاب لة فلســـ ــ ــ لة ، وال رب في ان مشــ ومشــــــ

ات المتحدة، الالجئين بوجه خاص همم، قد عانت في الوال ــم ن لي ان اســ م ، ا 
ار الذر    . الغ

ة العامة تعرف تمام المعرفة   ــعاع ، وال رب في ان الجمع ــــ ـــــ مخاطر اإلشـ
ار الذر في عالمنا الراهن، الذر  الرغم من ان ، واآلثار السيئة إلشعاعات الغ و
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ة العامة ، العلماء الصـــــحة اإلنســـــان ـــرار الخطيرة التي تلح  عد األضــ حددوا  لم 
ار الذر من جراء  ار االنتخابي(فان ، إشــــعاعات الغ ه )الغ ـــم قد الح ، ما اسـ

ــررا هائال ــــ ــره، ضــ ــ ــ أســ ـــعب  ــ ات المتحدة، شـــ ار االنتخابي في الوال هو ، فهذا الغ
أســـره ا  ــع ــعب من الالجئين ، الذ أحال شـ ح ا، ومن الضـــرور . إلى شـ ال تصـــ

ات المتحدة ات في الوال لة، جزءا أو فرعا، االنتخا ــ ــ ــــ أ  من المشــ ة  ـــــطين الفلســـــ
لة الالجئين    . حال من األحوال او حتى من مش

لـة أخر    ــ ــ ــــ ــ ـــ ة ، وأنـا ال اعرف مشـ لهـا من البروز في الحمالت االنتخـاب
ــطين  ــــ ــ لة فلسـ ــ ــ مشـــــ ة  مقراطيين او الجمهورين في . األمر ــمع ان الد ــــ ــ ولم اسـ

ا ة، أمر لة الكونجو، قولون في حمالتهم االنتخاب على يجب ان تحل ، ان مشـــ
ـــــال هنا. هذا النحو او ذاك  ــ ــ ـــعب ، وفي هذه اللجنة، واني ألود ان أســ ــ ــ ــ فلعل الشــ

ســـمع ســـؤالي ي  لة فلســـطين، األمر ــ جزءا ال ، عن الســـبب الذ يجعل من مشـ
ة  لة الالجئين. يتجزأ من الحملة االنتخاب ــ ــ جزء ، وما الذ يدعو إلى إبراز مشـــ

ات ال ة في الوال   . متحدة ال يتجزأ من الحملة االنتخاب
قــال ح ان  ــح ـــــ ــــ ــا في ، ولعــل من الصـــ مين في أمر أال اثر للعرب المق

ــة  متون إلى . المعــارك االنتخــاب يين الــذين  عض األمر ــالرغم من ان هنــاك  و
ــور او لبناني ــل سـ حاولوا ق، او فلســـطيني، اصـ ظهروا في هذه ، فانهم لم  ان 

  . الصورة 
ــــاغطة أبداانهم ال يؤلفون جماعة من الجماعات ال   ــ ــ حاولون ان ، ضــــ وال 

ات المتحدة هذه الوجهة او تلك  ــــة الوال ــــ اســـــ ــ ــ ــــ ــ ا . يوجهوا ســـ د  واني ألود ان أؤ
س ــــــيد الرئ ــــ ار االنتخابي اكثر خطورة على عالمنا اليوم من ، ســــ ان هذا الغ
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ار الذر  ــعاعات الغ ــعب فلســـطين من أخطار هذا ، إشـ ة شـ ومن الضـــرور حما
ار وٕاشعاعاته    . الغ

قالومن    ح ان  ــح ــــ ــ ــب ترومان، الصــ ــ ـــ ــ س األسـ ان ، ان الرئ قال عندما 
ـــطين ــ ــ ـــ ــ لة فلســ ـــــ ــ ــ ــــ وذلك في معرض الرد على احتجاجات دبلوماتيي ، عالج مشـ

ــــــ  ــرق األوســــ ــ ــــ ات المتحدة في الشــ ـــــواتا االوال ــــ ملكون دوائر او أصـ ن العرب ال 
ة  أ حال من األحوال عامال . انتخاب ـــوات اليهود  ــــ ــ ــ ولكن يجب أال تكون أصـــ

ات المتحدة مقررا اسات الوال ة إلى س لة فلسطين، النس ة إلى مش النس وال ، ال 
لة الالجئين  ة إلى مش   . النس

س إالتومن الواجب أن    لة فلسـطين على ضـوء خصـائصـها ل . قرر مشـ
ــــف ــ ـــع مؤســ حال من األحوال ، انه وضـــــ ن احتماله  م ـــــرور ان . ال  ومن الضـــ

ـــــوء ما لة الالجئين على ضـ ــ ــ م على مشــ س إال  ح ـــائص ل وأنا . فيها من خصـــ
لة ـــــ ــ عا نحن الالجئين، اعرف ان هذه المشــ ــدر ألم لنا جم ــ ــــ بل ، انت دائما مصـ

األســى، نحن شــعب فلســطين نا نحس  ا، و اســ صــدر ، لما ســمعنا تصــرحا ســ
ـــب لحقوق الالجئين أ  ــ ــ ــ ـــــ حســ ــة دون ان  من وقــت إلى آخر عن الــدوائر الغر

ــــاب  انا م. حســـ ون الجهل أح ــــرحاتوقد  ــدر هذه التصـــ وقد تكون البراءة ، صـــــ
عثها انا أخر م ثيرا ما تكون وليدة التآمر والتدبير الصهيوني ، أح   . ولكنها 

ـــدة   ــا على األمم المتحـ ـــات لزامــ ـ عن طر أجهزة اإلعالم الموجودة ، و
رتارتها الممثلة خير تمثيل في هذه اللجنة ، لديها ــ ـــ ــــ وأنا اوجه حديثي هنا إلى ســــ

تور  ــة ، الجــالس هنــاك، ــانشــالــد ل ـــــ ــ ــ ـــ ان تطلع الرأ العــام العــالمي على مشــ
لها ــطينيين  ـــــ ة ، الالجئين الفلسـ ـــان ــ ــ لة إنسـ ــ ــ وان تعرفه بدقائقها ووقائعها انها مشــــ

أسره شعب  ل شيء، تتعل  شرة ان تعرف عنها  وان تطلع على ، ومن ح ال
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ان الالجئون اليهود في م. حقائقها ر انه عندما  راعونحن نذ اســــ ، تهم في أورو
لها تغل شـــــرة  ان يانت ال أنها على فوهة بر لها ئوعب، و ة  ــان ت موارد اإلنســـ

ـــيتهم ــين أحوالهم ، لخدمة قضــ ع ان نفهمه. وتحســـ ــتط ـــعب ، وهذا أمر نســـ نحن شــ
عن الســـبب في هذا ، ولكن من حقنا ان نســـأل هذه اللجنة. ها يفلســـطين بل الجئ

لة الالجئين ال ـــــ ــ مشـ ح  ــمت الذ  ــ ـــــطينيين الصــــ ـــمت . فلســـ ــــ اجل لم هذا الصـ
ة إلى حالتنا ش في ، والى أوضــاع شــعبنا المفجعة، النســ ع شــعبنا الذ ما زال 

رات منذ خمسة عشر عاما ؟ اجل لم هذا التجاهل وذلك الصمت  ام والمعس الخ
  . ؟

ل ال يتجزأ   ة  ــــان ــــ ــرور ، فاالخوة اإلنســـــ ــ ــ ــ اجل ان . ال تتجزأ اومن الضـــــ
ل  ة  ـــان ــ ــ ــــ ل جهد ، ومن العدالة ان تبذل األمم المتحدة، ال يتجزأاالخوة اإلنســــ

ن ــــاة على قضـــــيتنا، مم ــفاء المأسـ ـــاة قائمة، ال إلضـــ بل لعرض ما ، إذ ان المأســ
ه األلوف من مواطنينا ــرد ، من أســــى، حس  ــعبنا من تشــ ه شــ عان ر ما  ولتصــــو

قة وان تروج، ونحن نسأل األمم المتحدة. طيلة خمسة عشر عاما  ان تنشر الحق
لتنا ، لها ة إلى مشــ النســ قة  ة. وال نرد غير الحق ة الكاذ بل ، إننا ال نرد الدعا

ــاتنا  ــــ ــ قة مأســ طلع العالم على حق ان. نرد أن  ل م عرف الناس في  ، نرد ان 
ما هي  قة  ــبيل األمثل. الحق ــطها دون ، إذ ان هذا هو الســـــ ــ ســـ قة و لعرض الحق
م ذات يوم :  *razmus)(Eوقد قال ارازمس . زادة أو نقصـــــان  المصـــــلح العظ

الدخول( وقد طال األمد على الالجئين .  )نجلي الظلميوآن ذاك ، اسمح للضوء 
                                                           

سيدبروس ارازمس (  * ر هولند . ولد في روتردام .  –) 1466-1536د مصلح ديني ومف
اهنا في عام  ح  ــ ـــــ ــ ــنتين واصــ ـــ ــ ــ ارس . زار  1492درس الالهوت في ســ ثم درس في جامعة 

سفورد، ألف عدد    . من الكتب اشهرها حوارها إنجلترا ودرس في جامعة او
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شون في ظالم ع س، وهم  ا إخواني األعضاء، ا سيد الرئ ن منصفين ، و ولن
ن عادلين عندما نعمل ، عندما نتحدث   . بل ولن

ع ان نقول الح في هذه    نا ال نســـتط فعلينا على األقل ان ، اللجنةوٕاذا 
ل، لنتجنب الكذب، نتجنب الكذب والتضـــليل ــ ثيرة ، في أ شـ إذ ان ثمة صـــورا 

ه هنا ـــو ــ ــ عض، وفي األمم المتحدة، للكذب والتشـــ اذب يرفعه ال ـــعار  ــ ــ ــ ، فهناك شـ
ة. وهو شــعار حرة القول  اذب آخر وهو شــعار الواقع ير ، وهناك شــعار  والتف

، التي سمعناها، قائع الوضع هذه هي الشعارات المضللةواالسترشاد بو ، الواقعي
  . وفد فلسطين في األمم المتحدة ، نحن هنا
ــيء آخر، ان حرة القول، ولكن دعوني أقول لكم   ــــ ــ ــ ـــليل ، شــ ـــــ غير التضــــ

ه المتعمد للحقائ ــو ــــ ما إذ، والتشـ ــ ــ ة  اوال ســـ ه ادعاء الواقع ــاح ــــ ر . صـ ـــو ـــ والتصـ
العدالة الز  ـــرلين  ـــع المتســـ ــروعا وال . ائفة الواقعي للوضـــ ـــع مشــــ ن الوضـــ وٕاذا لم 

ون موجها لألمم المتحدة ن ان  م قة دائمة، عادال فال  يتحتم عليها ان ، حق
ــوئها  الوقائع العادلة، على األمم المتحدة. تســــير على ضــ ــد  الوقائع ، ان تســــترشــ
س إال  ـــفة ل ــــ ــــ ــ م وزنااو . المنصـ انت مطلقة ، ال تق ، فاألمم المتحدة. للوقائع إذا 

ـــور والجهات في العالم  ــــ ــــ ــ نتم . تواجه حاالت من العدوان في مختلف الصـ وٕاذا 
العدواناف، تعتبرون العدوان واقعا م ستلتزمون  م إجالال له ، ن . وستحنون رؤوس

قوم الواقع على العدل واألنصاف قاء ، ومن الواجب ان  قدر له ال ومن . وٕاال لم 
ــها ف ـــ ة نفســـــ ـــطرة إلى قبول  يالواجب إذ تجد المنظمة الدول ــــ مثل هذه الحالة مضـــ

ـــعار  ـــ ـــع  (العدوان تحت شــ ــــ م حقائ .  )حقائ الوضـ نتم تردون ان توجه وٕاذا 
ـــتعدوا لقبول العدوان م ان تسـ ـــع فان عل ــان ، الوضـ انتهاك حقوق اإلنســ ـــا  والرضـ

ر لها    . والتن
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او ، في األمم المتحدة، وقد واجهتم هنا   ـــــ ــ ــ ــــ عن انتهاك حرات ،  عدة شـ
ــان وح ــــ ــ ي أفرق. قوقه اإلنســ ـــرة في جنو ــ ــ اره ، افالتفرقة العنصـــ ن إن م واقع ال 

ـــتعداد لتقبل هذا الواقع وألنه ، المجرد انه قائم في جنوب أفرق، فهل انتم على اسـ
ادة ع العادلة ائممثلة هنا في األمم المتحدة ؟ فالوق، ضمن تشرعات دولة ذات س

طة على عقولكم هي التي يجب ان تظل، وحدها واألوضـــاع المنصـــفة ســـ ة  ، ح
م م وضمائر ارة التي قالها زميلنا ، وقلو وٕاال فسأجد نفسي مضطرا إلى ترديد الع

األمس م قائال ، مندوب نيوزلندة  ، علينا في مثل هذه الحالة(. . عندما واجه
س.  )وان نعود إلى بالدنا، أن نحزم حقائبنا ا سيد الرئ م إذا تقبلتم ، اجل  عل

انت قائمة على العدل ، لوضــع دون مراعاة للحقائوقائع ا ودون التثبت مما إذا 
م، وعلى األنصـاف او على الظلم، أو على اإلجحاف وتعودوا ، ان تحزموا حقائ

 . إلى بيوتكم 

لة الالجئين إلى حيز الوجود على    ـــــ ــ ــــرائيل منذ ظهرت مشـ وقد دأبت إســــ
اه الناس عنهاا ـــرف أنظار الرأ الع، عاد انت ــ ــــ ــ ــرائيل . ام عنها وصـ ـــــ ــــ ولم تأل إسـ

رب تعن استخدام وسائل تق ةواحد ةولم تتوان لحظ. جهدا في تحقي هذا الهدف 
ــــا عل ــــ ــ ــ ضـــ نطب هذا القول أ ــائح و ــــ ــــ ــ انا من الفضـــ عض البالد التي تملك  ىأح
مة وعندما قلت  بيرا , وقوة عظ ة فيها نفوذا  نها فضــائح ,عنيت تماما االصــهيون

ل ما في هذ ــــيرات  ه الكلمة من معانٍ ما قلت ,  قات . وتفســــ ـــرت التحق ــ فقد حســـ
ة براســة الشــيخ فولبرايت في عام  ة األمر التي قامت بها لجنة الشــؤون الخارج

ســـمع  النقاب , 1963 ات المتحدة أن  وٕاني ألود من زميلنا المحترم مندوب الوال
ـــرائي ذلك ــ ــ ــ ل من إســـ ة تتلقى التمو لتقوم . ل عن أن عددا من  المنظمات األمر

ي  ـــليل الرأ العام األمر ــ ـــف تقرر ال. بتضـ ــ شـ ام , لوقد  ــــر قبل أ جنة الذ نشــ
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ـــتخدم عددا من  ــ ــــ ــ ـــرائيل تســ ــــ ـــــ م الدليل علي أن إسـ ارزة , التي تق عض الحقائ ال
ة , والعمالء  المنح والمســـاعدات المال دها  ة , عن طر تزو المنظمات األمر

قلال ما  ا العرب وال س قضا ا الالجئين , وهي حقائ أود من الشعب ضرار  ضا
طلع عليها  عرفها و ي أن    . األمر

ــمم    ون من اختصــــاصــــي التحدث عن النواحي األخر التي تســ وقد ال 
ــــرائيــل  ـــــ ــــ عنيني هنــا , هو بإسـ ــات المتحــدة , ولكن مــا  هــا عقول النــاس في الوال

لة الالجئين العرب ,وعن المد ال ــ ــ ـــــ ــــ ن ف ذالحديث عن مشـ ــرائيل تتم ــ ــ ـــــ ه إســـ
ارزة, ؤ وعمال ة  ــماء أمر ــــ ة ,التي تحمل أســ ـــتخدام المنظمات األمر ــ ها من اســـ

له إلى جانب لفي  ات المتحدة ,وتحو ــليله في الوال ــ ــــ م الرأ العام , وتضــــــ ــم ــ ــــ ــــ تســ
مصالح الالجئين العرب إلا   . ضرار والحاق األذ 

لها من تقرر ال ـــتقيتها  عض األمثلة ,وقد اسـ ـــرد  سـ شــــيخ وســــأكتفي هنا 
لها التي ابد ـــمن التقرر هذه األمثلة  ــ ــ ــ ـــ ما أ فولبرايت , وتقرر لجنته , وقد تضـ ها 

أعضــائه وقانونه  ة  ي الصــهيوني , وهو هيئة أمر يلي : يتلقى المجلس األمر
ا من إسرائيل ,قدره  دوالرا ,  350. 328األساسي ومجاالت نشاطه , جعال سنو

اآلحاد  عد  س تافها  مئات األلوف وهذا المبلغ ل ـــــرات أو المئات ,بل  . أو العشـــ
م رأي ـــــخمــة ؟إنني ال انقــل إل ــــ ـــاعــدة الضـــــ ــــ ــــ ــ ــة من هــذه المســ أو  يولكن مــا الغــا

. اســتنتاجاتي , بل رأ لجنة الشــيخ فولبرايت , واالســتنتاجات الواردة في تقررها 
قول هـــــذا التقرر,ا ـــا  مــ ــذه  ــا هـــ ـــاعـــــداتهـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــل من مســ ـــرائيــ ــــ ــــ ــ ـــده إسـ ــ ـــا تر   ن مــ
ة( افحة الدعا ة  م ـــينمائ ــــ ـــ ــ ــــــرطة الســ ــــ ــ ة عن طر اإلذاعة والتلفزة واألشــ العر

ة إلى إســرائيل وغير ذلك من الســبلوالمجالت , والخطب والرحالت  ه المجان  شــ
ــا أن هذه المنظمة نفســــها قد تلقت من  )مجاني ضــ ولعل من الطرف أن تعرفوا أ
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ضـــا 712إســـرائيل في عام واحد ( وقد خصـــص شـــطر من هذه . ) ألف دوالر  أ
قول التقرر  ما  ـــة. األموال ,  ـــــ ــــورات الخاصـــ ــ ــ ــ عض المطبوعات والمنشـ  لتوزع 

ا التي يدور حولها الخالف ــا ــ ــ عض القضــ ـــي الالجئين ، التي تتناول  ينها تضـــــ و
ـــرائيل. العرب  عمائة ألف دوالر دفعتها إســ ــ ــ ـــمعتم ؟ سـ ةأســ , هنا  , لمنظمة أمر

ات المتحدة ,  ينهفي الوال ا و عض القضا ة الالجئين العرب مجابهة    . ا قض
ــمع من زميلنا المحترم ــــ ات المتحدة في هذه اللجنة ، ونحن نســ ممثل الوال

ـــاف، الموقرة ــ لة الالجئين، حديثه عن العدل واإلنصــ ــ ــ ة إلى حل مشـــ ــ ــ في ، النســـ
ــعب بالده  ه شــ لة لالوقت الذ يتعرض ف ــ ولنســــمع من . لتضــــليل في هذه المشــ

ةالتقرر قوله أن المال يدفع إلى  ل صــانعي ، عض هذه المنظمات األمر لتمو
ف ولمساعدتهم على الحصول على تجارب خاصة ، ة من األفرادالرأ العام وم

ــــرائيل ينهم ، بإســــ ــيد  –ولتم ــ ــ انات  –وهنا بيت القصــ ـــرحات والب ــ ــ من إعداد التصـ
ـــرائيل ــ ــ ة إلســـ اتللي، الموال ام الوال ات ، قيها ح ــاء البلد ــــ ــمعتم أيها . . ورؤســــ ــــ ــ أســ

ـــا ــ ــ ــرائيل تدفع ثالثة أراع المليون من الدوالراتالســـ ــ ــ انات ، دة ؟ ان إســــ إلعداد الب
ات المتحدة  ات في الوال ات ورؤساء البلد ام الوال واني ألرجو . والتصرحات لح

ات المتحدة هنا من إعداد صانعي ، صادقا ان الذ ألقاه ممثل الوال ون الب أال 
ــه ف ي وم ــاع المليون من الــدوالرات  الــذين، الرأ العــام األمر . تلقوا ثالثــة أر

ضا ات المتحدة ذاتها، واني ألرجو صادقا أ ان من إعداد الوال ون هذا الب ، أن 
ل من إســرائيل  ة التي تتلقى التمو ون متأثرا بجهود تلك المنظمات األمر وٕاال 

  . وعمالئها 
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شنطن تدعى ن هناك نشرة تصدر في وااقول التقرر ، وهناك مثل آخر
ل ثالثة اشهر  )تقرر الشرق األدنى( على سبيل ما . تتلقى خمسة آالف دوالر 

العالقات العامة    . سمونه 
ة قدرها اقول التقرر ، وهناك مثل ثالث ــرائيل تدفع مســـــاعدة ســـــنو ن إســـ

سمى  ألف 48   .  )ون الشرق األوس ؤ مجلس ش (دوالر لما 
ع  ــرائيل تقد. وهناك مثل را لأن إسـ ة لما ، م منذ أمد طو ــاعدات مال مسـ

ة  ة األمر ح ة المضللة . سمى بلجنة فلسطين المس لجنة (أسمعتم هذه التسم
ة  ح   .  )فلسطين المس

ضـا في جلسـتها المعقودة في األول من  واسـتمعت لجنة مجلس الشـيوخ أ
ـــــطس)  آب ــــ ــ ــهادة تقول، 1963عام  (أغسـ ــــ ــــ الجامعة ، ن جامعة هارفردا، إلى شــ

ــ فيها، ة المحترمةاألمر  ــ ــــ ــ ـــــرق األوسـ ــــ ــــات الشــ ــ ــ ــ ز دراسـ ، تلقت عن طر مر
عة آالف دوالر  ســـ ة  ة . مســـاعدة ســـنو ذا تجدون أن هذه المنظمات األمر وه

ـــمائها الطنانة ــــ ة، أسـ ــــمعتها الداو ــ ـــلة ، وســ ــــ ي لمحصـ ـــــوغ الرأ العام األمر تصـــ
اســـ، إســـرائيل ة إال وال يهمني من أمر إمالء إســـرائيل إلرادتها على الســـ ة األمر

لة الالجئين اوهو عالقة هذ، شيء واحد مش ح شعب فلسطين في ، اإلمالء  و
اره  ــــرائيل. وطنه ود ــــ ــ ــ عة إلســ ات المتحدة أن تكون تا ون من ح  الوال ، وقد 

ـــوع ـــل هذا الخضـــ صـــ س من حقها أن  ــعة إلرادتها ولكن ل ـــيتنا ، خاضــــ حدود قضـــ
حقوقناواال ة الالجئين فهنا ي. وحقوق شعبنا ، ضرار  جثم الخطر الذ يهدد قض

عتبر هذا . الفلسطينيين  ه(ولعل من اإلنصاف هنا أن  على ، الصهيوني )التوج
ات المتحدة وحدها، أمرا غير مشروع، حد تعبير الشيخ فولبرايت بل ، ال في الوال

ة فيها نشاطها  ع البالد التي تمارس الصهيون   . وفي جم
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ـــطين يأما نحن الجئ ــ ــ ــعبها بل ، فلســ ــــ ــول إلى . شـــ ــ ــ ــ ع الوصـ ـــتط ــ فال نســــ
ض ـــيوخ أو البيت األب ــــ ــ ـــ وال نملك األموال الطائلة ، الكونجرس وال إلى مجلس الشــ

ا ة مال ننا من مســاعدة المنظمات األمر ش على ، التي تم ع إذ أن الواحد منا 
ــنتات في اليوم الواحد ــ ــتة ســ ولذا فنحن عاجزون عن التأثير على الرأ العام ، ســــ

ـا ـــبـب وحـده. ت المتحـدة في الوال ــ ــ ــ ــــ ممثلين ، نحن نحثكم في اللجنـة، ولهـذا السـ
م ودولكم م اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الصــدد ، لبالد لمنع . ان من واج

ه ــو ـــيل العرم من التضـــــليل ، مثل هذه الحمالت والحيلولة دون هذا التشـــ وهذا الســ
م، الذ تنظمه وتموله ة عن م، هيئة غر ـــعو م وٕاذا و ، لتضــــليل شـ ار م أف ــم تســ

مثل هذا العمل م ان تتأكدوا من ان إســــرائيل لن تكون قادرة ، ما قمتم  ففي وســــع
ات المتحدة ام في الوال ـــــواء أكان من ، على ان تعد للح ـــان آخر ســـ ــ أو أل إنســـ

ة العرب، الشيوخ أم من الوزراء ة لقض انات معاد لة الالجئين ، ب   . ولمش
ضا ان تت ومة وفي وسع اللجنة أ ن من حمل ح قن ان إسرائيل لن تتم

س قرار اتخذته ات المتحدة على ع ــرائيل ان ، الوال ــ ــــع إسـ ان في وسـ على حين 
ة فيتحق ذلك في اكثر  ــ ــ ــــل هذا ، مناســـ ه  (فضـــ ــيخ  )التوج الذ شـــــــرحه الشـــــ
تعبير عن رأ. فولبرايت في تقرره  استنتاج، وأنا ال أقول هذا  وٕانما أقوله ، او 

قــة مق ــل من . ررة حق قــة قبــل أمــد طو ــــر بن جورون عن هــذه الحق ــــ ــ ــ وقــد حســ
ـــرح  ــ ـــ ــ ــ ة وذلك في تصــ ة األمر ــئون الخارج ــــ ــ ــ ه لجنة الشــــ التحقي الذ قامت 

مز في الخامس م ورك تا فة النيو ه لصـــح عام  )نوفمبر( تشـــرن ثاني نأفضـــى 
ـــرح المهم ، 1951 ــ ــ ــــ ــات المتحــدة إلى هــذا التصـــ واني أللفــت نظر منــدوب الوال

  فقد أعلن بن جورون قائال : . الشديد الخطورة و 
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ــــرعين ومع ( ــــ ات المتحدة مع المشـ ــالنا في الوال ــــ م اتصـــ اننا ان نق في إم
ــحافة  ات عدة من . رجال الصــ ــ ومة إســــرائيل في مناســ ن هذا الوضــــع ح وقد م

قة ة ومن حملها على تغيير قراراتها السا ومة األمر   .  )التأثير على الح
ة في التبجح اوال وسواء انبث فان هذا االعتراف من ، هذا القول عن رغ
ــح، قد أعلن للعالم، جانب بن جورون  ــــ ــــ ــ مز ان وعن طر صــ ورك تا فة النيو

ة ومة األمر ة قادرة على تغيير القرارات التي تتخذها الح ـــــرائيل ــ ــ ومة اإلسـ ، الح
ة ات المتحدة النوو م هللا على قوة الوال ــف وا ــ ـــ ــ ــ ن تنقلب قراراتها من ا، واني ألشـــ

حاء بن جورون  ة التي تقدم إلى المنظمات ، نتيجة إ ـــاعدات المال ــــ ــــ ونتيجة المســـ
ة ـــي، األمر ه و ونتيجة ما يتعرض له الشـ ات والوزراء من توج ـــاء البلد . خ ورؤسـ

ات المتحدة ــف على الوال نحن الالجئين الذين نتطلع إلى اإلشــــفاق ، حقا إننا لنشــ
  .  من جانب العالم الدولي

حملوا ، سأل في ظل الظروف الراهنةأأود ان و  هل في قدرة الالجئين ان 
ـــغ  ــ ننا من الضـ م ـــع  ات المتحدة على تغيير قراراتها ؟ وهل نحن في وضـــ الوال
ــة والتــــأثير على مــــا تتخــــذه من قرارات ؟ واني ألود ان  ــ ومــــة األمر على الح

ي في هذه اللجنة على رد على فهناك . ســؤالي هذا  احصــل من المندوب األمر
غير القرارات التي ، واعتقد انه على ح، يزعم، بن جورون  ـــعه ان  ــــ ان في وســــ

ة ومة األمر ــــرحا إلى الوفد . تتخذها الح ــــ ــ ــ ـــؤاال صــ ــ ــــ واالن هل لي ان اوجه ســـــ
ات المتحدة ومة الوال ي بل والى ح ه هل، األمر على اســتعداد ال  هي أســالها ف

ه بل قوة الح ، بل تحت تأثير قوة المنط والعقل، تحت تأثير المال او التوج
  . تأييدا للعدل واإلنصاف ؟، لتغيير قراراتها، واإلنصاف
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ة الالجئين وان مولعل اقل قدر  ن اإلنصـــاف يدفعنا إلى ان ننصـــر قضـــ
ه من شـــقاء  ــاع المفجعة التي . نشـــرح ما هم ف فز عن األوضـ تور د حدثنا الد و

شون فيها عث على الفزع وال رب في ان، ع ، األرقام التي تتألف منها الموازنة ت
ة  شــون على ســتة . وتخل صــورة مفزعة للغا ع فهذه األرقام تظهر ان الالجئين 

م ، ســنتات في اليوم ة والتعل ة الصــح شــمل ذلك المأو والغوث والعنا ولســت . و
ة  ـــــ ــ ــئيلة قضــ ــــ ــــات الضـــ ـــصـــــ ــــ فاألمم . ثيرها اارغب في ان اجعل من هذه المخصــ

ــــــال ــطينيينؤ متحدة مسـ ــ ــ ــيء  عن الالجئين الفلسـ ــ ــ ل شـ لتهم ، ولة قبل  ــ ــ إذ ان مشـــ
م عام  ــ ــ ــــروع تقســــ ــ ـــرة لمشــ ــــ اشـ نتيجة م  1947خلقت على أعتاب هذه المنظمة و

ر. الــذ أقرتــه األمم المتحــدة  ــة ، ومــا زلنــا نــذ ان التحــذير قــد وجــه إلى الجمع
ان الصراع المسلح ال م وان العامة  قع نتيجة للتقس لة الالجئين البد  بد وان  مش

م ، وان تخل ـــــ ــ ــ ــــ قترعوا إلى جــانــب التقسـ ولقــد اقترع حتى أولئــك الــذين آثروا ان 
ـــى ــ ــ فعمها األسـ ـــهم ماثلين هنا، قلوب  ــ ــ عضـ وحول ، وفي هذه المنظمة، وما زال 

  . هذه المنضدة 
ره  ــرائيل وأود ان اذ ــــ ــ ـــروع خل إســ ــ د عن مشـــــ ــو ــــ ــ وقد تحدث مندوب الســ

غة اراته البل عض (.  .فقال ، ع فة و ـــــع ــــ ــ ه الضـ ـــــروع جوان ــــ ــ ال رب في ان للمشـ
ــار إليها ممثل .  )أخطائه الخطرة ــ ــــ وال رب في ان هذه األخطاء الخطرة التي أشــ

لة الالجئين  د هي التي خلقت مش   . السو
ندا اه ممثلها الحالي هنا، وقال ممثل  إلى ما ، واني ألود ان الفت انت

ـــلفه :  ـــروع (قاله ســ د هذا المشــ ــك ونحن نؤ ــ ثير من الشـ ــى و ــ األسـ قلوب مثقلة 
ــاؤم  ــ ــ ــ ــــى. والتشـ ــ ــ لة ، وال رب في وجود األسـ ـــــ ــ ـــروع انطو على مشــ ــ إذ ان المشــــ

اته انت مخبوءة في ط انت جزءا ال يتجزأ منه ، الالجئين التي  وال رب . بل 
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في ان هذا التشاؤم قد تحق في المليون ورع المليون من الالجئين الذين نمثلهم 
  . ه الهيئة الموقرة هنا أمام هذ

ــدة ـــذ ، وقـــال ممثـــل نيوزلنـ مثلهـــا اآلن وال ــذ  ر زميلنـــا الـ وأود ان اذ
ــه في مرحلــة الحقــة من  ــاألمس في هــذه اللجنــة حــديثــا أوثر التعلي عل تحــدث 

اني ة العامة، ب م في الجمع ان المشـروع ، ما قاله سـلفه عند إقرار مشـروع التقسـ
ـــير هذه العيوب إال بوجود مليون وال .  )عيوب خطيرة(ينطو على  ــــ ــــ ن تفســـ م

ـــرد واللجوء منذ  ــــ ــ ــ اة التشـــ ـــــون ح ــ ــ ــــ شـ ع ورع المليون من الالجئين الذين ما فتئوا 
  . خمسة عشر عاما 

ــحر ــ ــــ ا ببالغة وقوة ســـــ ة بلج ة العامة، وتحدث وزر خارج ، إلى الجمع
ة تنطو على الكثير من التكهن إذ قال :  ارات تارخ ع ــنا على (ففاه  ــ ثقة  ولســــ

املة  ــروع عدالة  ـــك في عمليته. من عدالة المشـــ ــى ان ، ونحن نشــ ما أننا نخشـــ
مة ثير من األخطار العظ وقد تحققت . حقا انه عراف يتكهن .  )ينطو على 

ي عن األخطار العظمي ــغرة ، تكهنات الوزر البلج ــــ ــ ــــورة مصـ ــــ وها نحن هنا صـ
  . عن هذه األخطار 

قول :  عد ذلك  ـــى الوزر  ــــ ــ ــطين  وال (ومضـ ــــ لة فلســــ ــ ــ ــــ رب في ان مشــ
يين  صورة خاصة للبلج يين ان يبذلوا جهدا خاصا لكي . مزعجة  وعلى البلج

ة  ـــهيون ــ ــ ـــــ ا . فهموا الصــ يين هو في بلج فالوطن القومي إلخواننا اليهود البلج
ــها  ــ ــ حث عن . نفسـ ــــيئة تدفعهم إلى ال ــب ألحد منا ان عاملهم معاملة ســـ ــ ــ سـ ولم 

  .  ) وطن آخر لهم في فلسطين
ات المتحدة آنذلك ه وفد الوال ــى  ــ ــــ ــ ــ ان الذ أفضــ ان اكثر ، ولكن الب

ــاحا وجالء  ــ ــ ـــــ انات إفصــــ ات المتحدة في ذلك الحين. الب ان موقف الوال ، فقد 
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ل إجالل واحترام ـــذاجة والهدم والتخرب، وأقول  ظل حتى هذ، من الســ  هحيث 
ــــوره، اللحظة من تصـــــ ارات . ق طالوغير مفهوم على اإل، موقفا ال  هذه هي ع

ات المتحدة ـــرائيل ، ممثل الوال م وخل إســ ــروع التقســـــ ارات ا. في تأييد مشـــ نها ع
ة ــحة، تارخ ــ ــ ــــ ة من الصـــ رم في العرف ، ومن المعنى، خال ل معنى  بل ومن 
ــدولي  قنوا من إنني ال أتجنى على . ال ــارات لكي يت واني ألود ان أتلو هــذه الع

ــدة ـــات المتحـ ـــارات ، الوال ع العنف والهجوم ع ــا عيـــدون عن . تحمـــل طـ فنحن 
عتنا طب ــر ، العنف  ــ ــــ ـــة عشـ ــــ م منذ خمســ ة أمام لة التي ما زالت ح ـــــ ــ ولكن المشــ

فــة ، عـامـا ــارات العن ــه الع ـات . ترغمنــا على توج ــــمعوا مـا قـالـه ممثــل الوال ــ ـــــ ــ اسـ
  المتحدة آن ذاك : 

ـــلم( ــ ــ ة وســــ ة حدودا ود ة واليهود ـــتكون الحدود بين الدولتين العر ــــ ، ةســــ
ات المتحدة  ندا والوال   .  )الحدود التي تمتد مسافة ثالثة آالف ميل بين 

فر وهرطقــة ــا ـــدر مثــل هــذه األقوال والتكهنــات عن ، لــه من  ــــ ــ ــ ان تصــــ
ات المتحدة ة ، مندوب الوال ـــرائيل والدول العر ــــ ــــ ــ ان الحدود بين إسـ وان يتكهن 

ال التي  اآلالف الثالثة  من األم ة  ة وســلم ات المتحدة ســتكون ود تفصــل الوال
ندا  ندا. عن  ــتحتج على هذا الكفر، وأني العتقد ان  ــ ــــ ــ ــ وال . وتلك الهرطقة ، سـ

ضــا  حتج أ ل إنســان شــرف في العالم ســ فلقد قتل اكثر من ألف . رب في ان 
ة  س في مثل . إنســـان على الخطو المصـــطنعة بين إســـرائيل والدول العر او ل

ــــذاجة والتفاهةما ، 1947هذا القول في عام  ــ ــــ ولكنهم يجيئون . يتجاوز حدود الســ
قولون  ـــر عاما و ــنا (عد خمســــة عشـ وان هناك ، يبدو ان الكهانة لم تتحق، حســ

ة التفاهم بين الفرقين    .  )ما يناقض هذه األقوال لصعو
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ر مندوب المملكة المتحدة عد خمسة وعشرن ، ان بالده، وقد ذ وجدت 
اسات المقررةاستحالة ا، عاما من االنتداب اجل تطلبت . لتوفي بين الوعود والس

ـــرن عاما من المملكة المتحدة  ـــة وعشـ قة خمسـ وال رب في ان . معرفة هذه الحق
 يإذ يخيل إل، واغفروا لي هذا التعبير، في روضـــة من راض األطفال، أ طفل

ع ان يــدرك، عن األطفــال إنني أتحــدث عن الرجــال ال ــتط ــ ــــ ـــــ ان هــذه ، ولتوه، سـ
ة، ودالوع ســتحيل التوفي بينها، غير عمل م الطفل ضــميره وعقله، و ، هذا إذا ح

  . العدل واألنصاف  والتزم جانب
ـــة ــ ــــ ــ ــ ات المتحدة، تبدو على زميلي، وٕاني ألر عالئم الدهشـ ، ممثل الوال

لة. ومن حقه ان يدهش فعال ، من أقوالي هذه ــ ـــ عرف تارخ هذه المشـــــ . فهو ال 
ــولقــد رأيتــه في ذلــك اليوم ي ــ ــــ ــ ــ تطلع حولــه )اإلجراءات  (ع و تحــدث في موضــ ، و

فرســــان جمســــتن قي. وخبرائها  )اإلجراءات(دا  ــد ا صــ ك  ان تعود إلى ، ولكن عل
ــــجالت األمم المتحدة ــــ ــــ ومتك، ســ ان ح ان ، وان تراجع ب وان تتمعن في هذا الب

ـــذاجة ــة في منتهى السـ اســ ــ فترض ان ، المنطو على ســ إذ يخل دولة لها حدود 
ة  ا تكون ود ندا وأمر الحدود بين  ة  ـــــلم ــــ ــ ــ هذا هو الفرض الذ قامت . وسـ

املها على أســاســه  ه إســرائيل. المأســاة  عندما تم ، انه األســاس الذ قامت عل
ض    . خلقها في قلب البيت األب

م  طر على أولئك الذين اقترعوا إلى جانب التقســـــ ــ ــ هذا هو الفهم الذ سـ
ــــرائيل و  ــوهأما أولئك الذين عار . خل إســـــ ــ انوا من الكهنة، ضـــــ ـــحت ، ف ــ ــ الذين صــ

ما هي   . دون زادة أو نقصان ، هانتهم متمثلة في المأساة 
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ير المفجع، وال رب في ان الكونت برنادوت مثل هذا التف ر  ف ، ان 
ــ ــ ــــ ــ ــ ــتمرار مســ ــ ــــ ــــ ــوع الالجئين ؤ عندما تحدث عن اســ ــ ــ ــــ ة األمم المتحدة في موضــــ ول

  . الفلسطينيين 
ـــير أعماله إلى األمم المتحدة : قال الكونت برنادوت في تقر ــــ ــــ ــ ره عن سـ

نت أود ان  ةو و ات القدرة والتارخ ره بهذه المناســـ انش هنا ألذ تور  ، ن الد
ـــــد ر  ــا وقـ ــ مــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــا أال ســ ـــ ــــا ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــدلوه في قضــ ــدلي بـ ـــاألمس ليــــ ــ ـ ـــرا  ـــــ ــــ ـــــاضــ ـــــه حـ   يتـ

ا الجوهرة  )اإلجراءات( ا عن قضا   . . متغي
ا( البلد ، ن فلسطينال رب في ان الالجئين الفلسطينيين بوصفهم من س

ــــع لالنتداب ــ ان يخضــ ــ، الذ  ــ ــــتمرة ؤ والذ يتحمل المجتمع الدولي مســــ ة مســــ ول
  .  )ناشدين المساعدة الفعالة منها، ح إلى األمم المتحدة، يتطلعون ، عنه

ــتمرةؤ مســـــ(وعندما تحدث الكونت برنادوت عن  ة األمم المتحدة المســـ  )ول
عن، .  )مساعداتها الفعالة(وعن  ن  ص ستة سنتات لالجئ الواحد ت يلم  خص

و من هذا المبلغ التافه ، أننا لم نأت إلى هنا ام، في اليوم ـــــ ــ ــ ـــ إننا جئنا . لنشــ
و من هذه المخصـــصـــات الضـــئيلة التافهة ، لعرض قضـــيتنا فهذا إجراء . ال لنشـــ

اة ، تافه من إجراءات الغوث قاء على قيد الح ات الالجئ لل متطل في  اد  ال 
 .  

ـــائل أخر وقد تحدث ال ــ ــــ ــــ الكرامة ، كونت برنادوت عن وســ اكثر جدارة 
ة مة اإلنسان ، اإلنسان قول . وق   . فقد مضى في تقرره 
ـــة إلى ؤ وال رب في ان مســـــ ( ـــرائيل عن إعادة الممتلكات الخاصــ ة إســ ول

ـــها من أضــــرار طائشــــة، أصــــحابها من العرب عضـ ض على ما أصــــاب  ، والتعو
ة واضحةؤ مس   .  )ول
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ــ ــ ــــ ــ ــ م القـــاطعولكن منـــذ ان اصـــــ لم تعـــد ، در الكونـــت برنـــادوت هـــذا الح
ــحابها ــ ــ ــ ــــ ة إلى أصــ ــــات على ما لح ، الممتلكات العر ـــ ــــ ــ ضـ ة تعو ما لم تدفع أ

ـــة  ـــرار طائشــ املة. عضـــــها من أضــ وال نقص ، وقد غدت موازنة الالجئين اآلن 
ات الكونت برنادوت. فيها  وقد . إســرائيل وصــلفها  ســبب تحد، ولم تنفذ توصــ

ع  ات مع الكونت في مستقره األزلي األخير دفنت جم   . هذه التوص
ــر عاما ــى اآلن نحو من خمســــة عشــ شـــون ، وانقضــ ع وما زال الالجئون 

لة. على الصــدقات  وما زال المجتمع الدولي يدفع ، وانقضــت هذه الســنوات الطو
ــرائيل  ثمن تحد ــرائيلي. إســ م تدفعون ثمن التحد اإلســ ــيء غير هذا ، إن وال شــ
ما اغتصــبت عائدات هذه ، وقد اغتصــبت إســرائيل ممتلكات الالجئين .التحد 

ـــل  ـــــ ــــ فيز تتوســ تور د ادة الد ق ة  الة الغوث الدول الممتلكات ودخلها وما فتئت و
قدم تبرعاته ، إلى المجتمع الدولي عن. أين  م اإلحسان إلى شعب له  يوهذا  تقد

ــعب إلى األرض ـــ ــــ ــــ فتقر هذا الشـ فله أمالكه وهي أمالك . او المال ، أمالكه وال 
ـــخمة ــــ ــخمة ، ضــــ ــــ ــــ مةا. بل اكثر من ضـ ة عظ ــــــ ــــ والرد عليها يثير ، نها حقا قضـ

ة ال مثيل لها في الضــخامة . الدهشــة والذهول  حســر النقاب عن ســرقة دول انه 
 .  

ثيرا ما تكون األرقام واإلحصــاءات جامدة ال روح فيها وال عاطفة أما . و
ة إلى ممتلكات العرب ـــــ ــ ــ ــــ ــب والنقمة فان األ، النسـ ــ ــــ ــــ عواطف الغضـــ ض  رقام تن

ــوع. والمرارة  ة أدلة في هذا الموضـــ أ ثيرة ومتوافرة ، ولن أتقدم  انت األدلة  وان 
ــاف.  ــرائيــل وحــده دليــل  ــ ــــ ــــ س ثمــة مــا هو اقو من ،   ولعــل اعتراف إســ إذ ل

ة م األدلة القانون   . االعتراف في ح
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ـــرة من التقرر الذ قدمته لج ــ عة عشـ ــا ـــفحة الســــ ــ نة التحقي في في الصـ
ان من بن جورون  ــطين إلى األمم المتحدة ب ــــ ــــ عن ممتلكات العرب واليهود ، فلســ

ون : قال بن جور . في البالد  ملكون  (و في المائة من مجموع  94ان العرب 
ــــي ــ ــ ـــتة في المائة ، األراضــ ــ ـــ ملكون ســ ـــــاب هذا .  )وان اليهود  الرغم من اقتضـــــ و
ـــــوءا على األحوال يفانه يلق، االعتراف ـــــ ــها الالجئون  ضـــ ـــ ــــ شــــ ع . المفجعة التي 

ظهر هذا الدليل ـــي التي ، و ــتة في المائة من األراضـــ ــــرائيل ال تملك إال ســــ ان إســ
ـــاة والملهاة. تحتلها  ــوروا هذا التناقض الذ يجمع بين المأســـ ة دولة . تصــــ تر أ

ة ات المتحدة األمر ندا ، ســـتكون الوال ملكون أرعة وتســـعين الو ان أهل  نوا 
إرضـــاء مني لزميلنا ، ؟ وقد جئت بهذه المقارنة. مائة من مجموع أراضـــيها في ال

ات  عقد المقارنات بين الوال ات المتحدة ألنه يلذ له دائما ان  المحترم ممثل الوال
ندا  ات المتحدة. المتحدة و ون حال الوال ــعين ، تر ماذا ســـــــ ـــ لو ان أرعة وتســ

ندا انت ملكا ألهل  ــها  ــ ــ ــ ــتة في المائة فق ملكا ، في المائة من أرضــــ ــ ــ ان ســــــ و
ات المتحدة ؟    لشعب الوال

ة إلى إســـرائيل  النســـ ــتة في المائة . هذا هو الوضـــع  إنها ال تملك إال سـ
قى، من األرض التي تحتلها عد هذا. فهو ملك لنا ، أما ما ت ــح  ــــ ــــ صــــ ان ، فهل 

ـــاع الدولة ، تكون دولة ــــ ــــ اب. وان تنطب عليها أوضـ ــ ــ ــــ ــ  ولعل هذا واحد من األســ
ـــرائيل ـــ ــــ . إذ أننا لن نعترف بها أبدا ، الكثيرة التي تحملنا على عدم االعتراف بإســــ

ــرائيل هنا وهنا ال ــ رنا إلسـ ان ذ ر  ال ينطو على أ اعتراف من ، بد لي أن اذ
ــاء هذه الهيئة الموقرة ، ا بهانجانب ــ ــ ــهيل منا لمهمة أعضــــ ــ ــ إنها ال تمثل . وٕانما تســــ

ما قلت ون بل إنها نتي، دولة في نظرنا  جة عمل من أعمال االغتصـــاب الذ 
ر ، عادة ثمرة من ثمار الغزو االحتالل العس ، وهذا هو وضع إسرائيل. تلح 
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ـــها ـــــ ـــنا نحن، بل على ارض الالجئين، التي لم تقم على أرضـ ــــ إذ أننا ، على أرضــ
ــحاب األرض التي تحتلها إســـرائيل اآلن عن طر الغزو عتبر ، نمثل أصـ والتي 

ة ، مشروعا وجودها عمال ال   . ومفتقرا إلى الشرع
ــنا وامالكنا ــــ ــرائيل هناك على أرضـــ ــ ــرائيليون بيوتنا .  ان إســـــ ـــــ حتل اإلســ و

نا.  ومزارعنا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ اراتنا، انهم يزرعون أرضـ رومنا و م هنا، و أتون إل ، وها هم 
قو  قولون اننــا ال نمثــل أحــدا . ا اننــا مجرد أفراد عــاديين لو ل ـــنــا . انهم  ــ ــــ ــ ــ وٕاننــا لسـ

ـــقير  وان، موجودين ــ ــــ مثل حتى الشـ ـــقير ال  ــ ــــ ــيد الشـ ــ ـــــ ـــة . السـ ـــــ هذه هي خالصــ
وم ـــرائيلي  األمس عن اإلســــ ــدر  ــ ــــليل الذ صـــ عارض في ، يالتضـــ ان  عندما 

  . ح الكالم في األمم المتحدة  يمنح
ــع ، اننا لم نأت إلى هنا لنطلب اعترافا من أحد ــ ــ ـــ ـــل على وضــ ــ ــــ أو لنحصــ

ه  ـــعبنا. معترف  ــتمد قوتنا من شــ ـــطين ، اننا نســـ ــعب فلســ ــ ــتمدها من . شـ ــ اننا نسـ
ة ة ، الشــعوب العر ع الشــعوب المح ونحن نحصــل على الحب والعطف من جم

  . م وعرضه لللحرة والسالم في طول العا
ــل يوقد تكرم عل ــ ــ ا ، األفاضـ ــالف ــ ــ وجوسـ ـــتان و ــ اكســ ـــــتان وال ممثلو أفغانســ

األمس س الوفد الفلسـطيني  يوأطلقوا عل، واالتحاد السـوفيتي  تلطفا منهم لقب رئ
أن تمنحنــا هــذا اللقــب او ، لنطلــب من األمم المتحــدة، ولكننــا لم نــأت إلى هنــا .

ـــيتنا. ذاك  ــــ ــتمدون حقوقهم من األمم ، اننا جئنا نعرض قضـــــ ــ ــ ــــ ســ الذين  ـــنا  ـــــ ولســــ
ــــتظل حر . المتحدة  ـــالفنا في وطننافســـــ ــــ ــــجار التي زرعها أســ ، تنا ماثلة في األشـــــ

نائســـنا ومســـاجدنا ــتظل قائمة في  ارنا وفي مزارعنا وقران، وسـ ل ذرة في . ا ود و
ــــة ـــتمد وجودنا هنا ، ومن هذا الدليل وحده، دليل على وجودنا، األرض المقدســ نســـ

ا للح والعدالة . في األمم المتحدة  ا للرحمة بل طل ــــألكم . ال طل ــ ــ ـــ ــ اننا ال نســ
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رانه . وانما نســألكم العدل ، اإلنصــاف ن ن م عي الذ ال  حقنا الطب واالعتراف 
ارنا نا نفي أرضنا ووط   . ود

س  ــيد الرئ ــ ا سـ ـــنا مجرد أفراد  ة . اننا لســ ــ ــ النسـ ان ثمة من فرد  وٕاذا 
وم، إلى فلســـطين وم، يفانه الســـيد  الفلســـطيني على صـــعيد ما ، يولكن  س  ل

ه فلسطين  م هنا، أما نحن العشرون شخصا . تعن ففلسطينيون .  الماثلون أمام
ائنا وأجدادنا وقد انطو ثر . منذ وجد التارخ ، لحما ودما وقد . اها على رفات آ
ــرق أحدا ماله . العرق ونحن نفلح أرضـــها ونزرعها  اتصـــبب من ل . اننا لم نسـ ف
ـــها. ملك لنا . ما فيها لنا  ــــرائيليون في أرضــ مثلون أفرادا ، وحيث يوجد إسـ فانهم 

ارنا ومالنا  ـــوقوا منا د ــــ ـــــ مون فيها. قد ســ ق  والمزارع التي. انبيوت، والبيوت التي 
ـــــرة . هي حدائقنا ، والحدائ التي يجنون ثمارها، فلحونها هي مزارعنا ـــــ ــ أما األســ

ــرتنا ، التي ينامون عليها والمالع . طاؤنا غطاء هو غوما عليها من . فهي أســــ
أكلون بها ــــرون ، هي مالعقنا، التي  شـ إنني ال .  ها هي أكوابنابواألكواب التي 

ة واالستعارات وانما ارد   . د الحقائ والوقائع استعمل التكن
عثة تزورها م أن توفدوا إلى إسرائيل  قن، وٕاني ألطلب إل من أن ما  والتت

  . وانما نحن أصحاب البالد ، فنحن لسنا مجرد أفراد. نحن العرب ، فيها ملك لنا
وم الفلســطيني ، يوٕاني ألقول أن الســيد  س  ة. ل . انه من جنوب أفرق

هولست هنا في معرض التنديد ا ولكنه شاهد حي أمام األمم المتحدة ، لشخصي 
قولون في عرف القانون اإلنجليز . على ما أقول  ة أقو ا، وهم  ن البينة الماد

ةنمن البي وم، ة الثانو ــــيد  ـــــ ـــــه بين يوال رب في أن الســـــ ــــ ــ ة أمام األمم  ةنفســـ ماد
ـــطيني الفلســـــ س  .  ةوانما جاءها من جنوب أفرق، المتحدة على ما أقول : انه ل

ملك شيئا في فلسطين ل ش، انه ال    . يءعلى حين نحن نملك 
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ـــيدة جولدا ماير ــ ة، وحتى السـ ــطين الفلســــ ــــت  ســ ة ، ل . إنها مواطنة أمر
ة انت دائما مواطنة أمر ــطهاد لليهود في ، إنها  ــــ ــــ ــ وأنا ال اعرف بوجود أ اضـ

ات المتحدة  ز ممتاز . الوال مر ض من ذلك  وهذا ، هناانهم يتمتعون على النق
ــه  قرون  ع و عرفــه الجم ــة أن تنقلــب ، ولكن. أمر  ن لمواطنــة أمر م يف 

ــــرائيل ــحاها إلى مواطنة في إســـ ــــ ة وضـ ـــــ مجرد أن وطئت قدمها ارض ، بين عشــ
ــطين ــ ــ ـــ ــ ــ ــا، فلسـ ــــ ــــارجيتهـ ــ ح وزرة لخـ ــ ــ ـــــ ــــ ــــــل ، لتصـ ـــــل  )أفرادا(في حين نظـ   ونظــ

ــليل الج. وال نمثل أحدا ، ال وجود لنا، )غائبين( ــ ــــ ــ ــ نوني المعروض هذا هو التضــ
م في األمم المتحدة    . أمام

ة لم تكن  ان الممتلكات العر س في القول  ــــيد الرئ ا ســـ ــهبت  ــــ وقد أسـ
أو مجموعــة من العقــارات متفرقــة ، مجرد قطع من األرض متنــاثرة هنــا أو هنــاك

ة أو تلك  مات . في هذه الناح ـــــون في المخ ــ ــ شــ ع ملك الالجئون العرب الذين  و
ملكه العرب في ، املها مدنا وقر ، االن وتظهر سـجالت األمم المتحدة ان ما 

ومعظم . قرة في مجموعها  841و، يتألف من نحو من عشرن مدينة، فلسطين
ـــاتين البرتقال  ــ ــ ــ ســـ ـــرائيل من . الحقول و ــ ــــ ــ ه إسـ ـــل عل ــ ــــ ــ ات الزتون وما تحصـ وغا

افا الذ تجدون. هو ملك للعرب وجزء من ثرواتهم ، دوالرات س برتقال  ه في ول
ــواق العالم إال من أمالكنا  ــــ ان في أســــ عرقنا وتعبنا وجهدنا . ل م . فقد زرعناه 

ان المهاجرن اليهود  ــ ــ ل إســـــ ــــرائيل دخل العرب القومي لتمو ـــ ــــبت إســ ــــ وقد اغتصـ
ة. الجدد  تب الالجئين الذ أقامته لجنة التوفي الدول في أن تعرفوا أن م ، و

ــحابه ــــ ــــي التي هجرها أصــ ــ . 16ا من الالجئين العرب قد بلغت قد أكد أن األراضــ
ــالح. يلو مترا مرعا  424 ــ ــــ ـــتثنى من هذا التقدير المناط المنزوعة الســ ــ ــــ سـ ، و

ة  يوأراض، والمناط المحرمة في القدس ة المشتر وقدر التقرر . المشاع العر
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ة إلى األمم المتحدة في   تشــرن أولالتاســع عشــر الذ قدمته لجنة التوفي الدول
ر ملكها األفراد العرب من الالجئين بنحو   1961عام  ) (أكتو ــــي التي  ــ ــ األراضـ

ع. ) ألف قطعة 450من ( الط ـــــمل هذه التقديرات  ـــــ الطرز األخر من ، ولم تشـــ
ة  ة. الممتلكات العر ة إلى المنتجات العر ـــــ ــ ــ النســـ فقد انتج العرب ثمانين ، أما 

ـــول الحبوب ــ ــــ ــــ في المائة  70ون وفي المائة من الزت 98و، في المائة من محصـ
ات  ا محصـــول إســـرائيل الحالي . من الحمضـــ نتج اثنان وخمســـون محجرا عر و

ة التي . من الحجارة الذ تصـــدره إلى الخارج  اإلضـــافة إلى مئات المقالع العر
ة    . تستخدم في أعمال البناء المحل

اتنا أو زتوننا فحســب رامتنا أو حمضــ ذا فان إســرائيل لم تغتصــب  ، وه
ضاب وتنجها وتصدرها ، وتغتصبها، أنها تسرقها، ولم توفره، ل اغتصبت حجارنا أ

ـــــواق العالم  ــ وم. إلى أســ ــــيد  أتي الســـــ منتهى الجرأة ، إلى هناي ومع هذا  قول  و
ــينا وامالكنا. اننا ال نمثل شــــيئا ، والشــــجاعة ــنا أعيدوا إلينا أراضــ ، ومحاجرنا، حســ

اتنا نا ح، وآنذاك سنصفي حسا نتم انتم او ، قا نمثل شيئا أو ال نمثللنر إذا  ذا 
  . تمثلون شيئا أوال تمثلون 

م ــيل أمام ــ ــــ ــ ــ ع ، وأنا ال اعرض هذه التفاصــ د أن نب ار اننا نر على اعت
ملكه العرب، بل ألننا نرد أن نبين للجنة، بالدنا ن من إدراك ، ضخامة ما  لتتم

ــــتان  ــــ ــ ة تلك الفقرة التي انطو عليها اقتراح أفغانســ عض الدول أهم التعاون مع 
ة ، األخر  وا أهم نتم تردون ان تدر ة إلى ممتلكات الالجئين العرب وٕاذا  النس

ـة في  ــب الكبيرة للممتلكـات العر ـــ ــــ ــــ ــــخـامة النســ ــ ــ ــــ م أن تتبينوا ضــ تلـك الفقرة فعل
ع بالدنا . فلسطين  لها ، ولن نتخلى عن وطننا. اننا لن نب نوز العالم  . مقابل 

ــت هــذه ــ ــ ــ ــ ـــ لهــا وقــد عرضــ ش الواحـد ، الحقــائ  ع ألقول لكم ان الالجئين الــذين 
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ـــــنتات، منهم ــتة ســ ــــ ـــــاو ، اليوم في على سـ الباليين   قد خلفوا وراءهم ممتلكات تســ
وقد اغتصـــبت إســـرائيل أرضـــنا . والباليين من الدوالرات التي اغتصـــبتها إســـرائيل 

ب االنتداب وها هي تغتصب مقعدنا هنا في األمم المتحدة إذ لو ط، في المنطقة
ما ـــــل ــ ــ ــــ قا سـ م اآلن ، البرطاني تطب األمس لكان أمام ما بين المندوب العراقي 

ـــطين قا ، حتل مقعده الكرم، ممثل دولة فلسـ ــتاني ط اكســ إلى جوار مقعد الوفد ال
ــيتحق في يوم ما. للترتيب الهجائي للوفود  ــ قين ، ولكن هذا ســــ ونحن على ثقة و

  . من ذلك 
ـــــورة أو  ــح عن ممتلكات الالجئينوألقدم لكم صـــ ــ أر أن اعقد مقارنة ، ضــــ

ـــطين ين ممتلكات اليهود في فلســ ــوحا اإذ أن مثل هذه المقارنة ، بينها و ــ كثر وضـ
ــتقرارا  انا واســ ــاءاتنا. و م أرقامنا أو إحصــ ة ، ولن اعرض عل اءنا الصــــحف أو أن

ــــحفنا  ــــــها. أو مقتطفات من صـــ م أرقام األمم المتحدة نفسـ ـــأعرض عل ، وانما ســــ
فلسطين  فقد وضعت هذه اللجنة في تقررها الذ قدمته . وأرقام لجنتها الخاصة 

ـــطين، إلى األمم المتحدة ــ ملكه اليهود في فلســ ما  ا  ــــائ انا إحصـــ ــاس ، ب ــ ــ على أسـ
ة  ـــــ ــ ــ مها إلى أقضـــ ـــــ ــ ــ ل ما في هذا ، أثقل على لجنتكم الموقرةاولن . تقســـ بتالوة 

ــان من أرقــام عض أرقــامــاإذ ، الب ــة نني اعتقــد أن  ــل الكفــا ــاف  ــا . ه  ففي ع
ضــاح التارخي العارض، مثال والمدينة التي ، مســق رأســي، وهي على ســبيل اإل
ملك ، ما ان هناك مدنا أخر ينتمي إليها رفاقي في هذا الوفد، إليها يانتم ال 
اجل ان اليهود ال  ود أكثر من ثالثة في المائة من المدينة التي انتمي إليهاهالي

أتي ، ثر من ثالثة في المائة من المدينة التي انتمي اليها ملكون أك ومع ذلك 
قول : ــــقير ا من  ــ ون فردَا هنا، ن الشــ عدو ان   97عري املك ، مع اني، ال 

ــرائيلي: في المــائــة من األرض هنــاك  ــ ــــ ــــ من ال ، ارأيتم اآلن مــا في المنط اإلســ
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ــفة ومن معان  ــ ــــ إليها أحد زمالئي  التي ينتمي، وفي جنين مثال. منط ومن فلســ
ـــاء الوفد ــ ــ ــــ ملك اليهود أكثر من واحد في المائة ، من أعضــــ فال ، أما زميلي. ال 

ملكون واحــدا في المــائــة ون فردا الن اليهود  ــــعــة ، عــدو ان  ــ ـــ ــ ــ ملــك تسـ وألنــه 
ـــــن  ــــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ـــــعــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــــد . وتســ ــ ــــ ـــيــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــو الســ ــ ــــ ـــي هــــ ــــ ــ ــ ـــلـ ــ ــــ ـــيـــ ــ ــ ــ ــــان زمـــ ــ ــ ــــذا فــــ ــ ــ ــــ   ول

وم )الالموجود (   . هو السيد المطل  يبينما 
ملك اليهود في نا ـــبرا واحدا وال  ــــ ملك اليهود في طولكرم التي . بلس شـ و

ـــر في المائة ــ عة عشـ ــ ــ قى وهو ، ينتمي إليها أحد رفاقي ســ ملك الزميل ما ت بينما 
ـــطيني. وزميلي يجئ إلى هنا من األردن . في المائة  83 ــــ ــ ــ ومع ذلك ، وهو فلســـ

ل شـــئ، )ال موجود(فهو ســـيد  ألنها تملك شـــطرا ، بينما الســـيدة جولدا ماير هي 
بير صـــغ ــا. يرا من قضـــاء  ضـ ع أ ملك اليهود في بئر الســـ ، واحدا في المائة، و

ملك ، ومع ذلك، وهو من الالجئين، واليها ينتمي أحد رفاقي فهو ال موجود ألنه 
ملك اليهود إال واحدا في المائة    . تسعة وتسعين في المائة بينما ال 

ه  ــع المؤلم الذ نجد أنفســــنا ف ا. هذا هو الوضــ ة لنا في فال م نة شــــرع
إنها األرض . ولكن أمالكنا موجودة . إذ ال وجود لنا في عرفهم ، األمم المتحدة

أما ، ن الالمنقوالت موجودةا. ومع ذلك فال وجود لنا . بل إنها البيوت . هناك 
اء فال وجود لهم    . شيءانهم ال . األح

ضا أحد الرفاق، *وفي منطقة النقب  مت إليها أ ، ملك اليهودال ، التي 
ال ملكون ، أكثر من نصف واحد في المائة، وهذا أمر يتجاوز حدود الخ أنهم ال 

ــــف ، واحدا في المائة ــــ ــ ــ ــــف واحد ومع ذلك فان هذه المنطقة تؤلف نصــ ــــ ــ ــ بل نصــ
                                                           

عتمد فيها اليهود على التوارة أما قد أن هناك خطأ تارخاعت * ة الشـــائعة التي  ا في هذه التســـم
ع أو ا تب التارخ العري فهي صحراء الس ة التي جاءت في  ة العر ةالالتسم ة. د  الجنو
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ملكون في نصــف فلســطين، مســاحة فلســطين أكثر من ، أســمعتم ؟ إن اليهود ال 
ـــف واحد في المائة ـــاع، نصــ قى فهو ملك مشــ عتبر ، ومع ذلك. للعرب  أما ما ت

ـــان ال وجود لهم على اإلطالق، العرب س لهم حق، و ـــأن ل ـــل . م أبـــدا وقو ف
ة ، ملك إلسرائيلييء ش انت ملكيتها لها عن طر السرقة واللصوص حتى ولو 
ا.  حت الســـرقة قانونا دول ازة واالمتالك ، وقد أصـــ ن الســـارق من الح وهذا . م

ــن ــ ــ ـــع الذ نجد أنفســــ ــ ــ ه هو الوضـــ ة والتافهة في . ا ف ة الجزئ ــت هذه الملك ـــ ــ ســـ ول
  . إال مظهرا واضحا من مظاهر التفوق العري فيها ، فلسطين

في أن . عــد أن تحــدثنــا عن الممتلكــات ، ولننتقــل اآلن إلى الــدخــل و
ـــــل إلى حدود  ــــ ــ صــ ــطين  ــــ ــ ــ ة في فلســـ ـــنو للممتلكات العر ــ ــــ ــ   تعرفوا أن الدخل الســ

ه إســــترليني 47(  عة ، أن دخل العرب في فلســــطينااجل . ) مليون جن ــ يبلغ  ســ
ة، وارعين مليونا ــ ــنوات ، إذ أن األرقام في مجموعها، ولن أتولى المحاسـ عن السـ

ة تتحدث عن نفســـها م، الخمس عشـــرة الماضـــ ولكن ، لن أتلو الرقم على مســـامع
ــلوا على ، ) مليونا بخمس عشــــرة ســــنة47في أن تضــــروا هذا الرقم أ ( لتحصــ

ة سجلها تارخ اإلنسان ، جماليالرقم اإل حسر النقاب عن اعظم سرقة دول الذ 
 .  

ـــاءل، ومع ذلك ــــ ون ثمة من يتسـ ـــرف بها ، فقد  ــ ــ عن الطرقة التي تتصـ
ـــرائيل بهذا الدخل الهائل لالجئين ــ ــ ــــ ــــرائيل بدخولنا ، إســ ــــ ــــرف إســـــ ــ ــ يف تتصـــــ اجل 

عة واألرعين ف ــ ــ ل عام وعائداتنا ؟ ما الذ تعمله إســـــرائيل بهذه الماليين السـ ي 
يف تتصــــرف بها ؟ ة و ــحف ـــا إلى األقوال أو المقتطفات الصــ ضـ ، وهنا لن ألجأ أ

اناتها ووثائقها ـــــرائيل و ــأعتمد على تقارر إســ ــفحة ، وانما ســـــ ــ ـــــاحيلكم إلى الصـــ ســ
ة بتارخ الخامس  الة اليهود ــمي لتقرر الو ــ ــــ ـــــ الثالثة واألرعين من الملخص الرسـ
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ــــرن من  ــــ اروالعشـ ــلوا على هذا  . 1951عام  )مايو( أ ــ ــــ م ان تحصـ ـــع ـــ وفي وســـ
ة األمم المتحدة ت ه ، الملخص في م م أن يرجع إل ـــاء أحد ــــ وٕاذا ما قلبتم . إذا شـ

ة :  ارو عثتسووصلتم إلى الصفحة الثالثة واألرعين ف، صفحاته على الحقائ التال
ــــالح ـــرف أرعون في المائة من الدخل على أعمال التعمير واإلصــ وهو رقم ، صـــ

ــه من زف مزف ال أود ــان مــا ف ــدفع (، الخوض في ب ) في المــائــة من 25و
ضـــرائب ضـــا ، الدخل  نف (. وهو رقم ال أرد مناقشـــته أ ) في المائة على 12و

ة ر والتنم ل، أعمال التطو عد  ـــــل  ـــرة في . المدفوعات  هذه وما الحاصـ ــ انه عشـ
س إال من الدخل قةلن أخوض في الحديث عن األرقام المزفة ، المائة ل ــا ـــــ ، السـ
ة قي ، وال عن التقديرات الكاذ حثي في هذا الرقم الضــئيل المت ولكنني ســأحصــر 

س إال    . وهو عشرة في المائة ل
ــغير التافها ــ ــ ــ ــــ ـــا ، ن هذا الرقم الصــ ــ ـــــ ضــــ انه ال يدفع إلى . ال يدفع إلينا أ
قي من العــائــدات إلى ، الالجئين ــــرائيــل هــذا المت ــ ــ ــــ ــان من المتوقع أن تــدفع إســ و
فيز االالجئين  تور د ة أو عن طر الد اجل . ما عن طر لجنة التوفي الدول

ــون على فتات الســــنتات الســــتة في  شــ ع ان من المتوقع أن يدفع لالجئين الذين 
اة الضــنك والشــقاء والعذاب واأللم ، اليوم ة ، هل ســمعتم. ح اق ان هذه العشــرة ال

افة األرقام الزائفة، من الدخل ـــم  ــ فيز أو لجنة ال تدفع ، عد خصــــــ تور د إلى الد
ة . إلى إسرائيل نفسها ، وانما تدفعها إسرائيل، لتصل إلى الالجئين، التوفي الدول

ة أخر  ة إلى أيد إسرائيل ل . إنها تنتقل من أيد إسرائيل عد خصم  إنها تستخدم 
ان المهاجرن اليهود  ــ ــ ة من المائة ا. تلك النفقات الزائفة في إســـ اق ـــــرة ال ن العشــ

ان المهاجرن اليهود  ــ ــ ـــتخدم في إســــ ــ ــ نوا ، بدال من دفعها إلى الالجئين. تسـ ليتم
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قاء على دخل ممتلكاتهم  اة وال ثقال عات األمم إبدال من . عن طرقها من الح
ة الة الغوث الدول ة تجاه و التزاماتها المال   . المتحدة 

اة الضنك والفاقة على وفي الوقت الذ  ه الالجئون ح ش ف السنتات ع
ان المهاجرن نت، الستة ة من المائة من دخلنا على إس ق ف إسرائيل العشرة المت

ـــاة . اليهود  ــ ــــ ـــــوروا المأســـ ــــ ة . تصـــ ان المهاجرن اليهود على األرض العر ــ ــ ـــــ إســـ
انهم هذا بر  ـــــ ــ ــ ـــاعدون على إســ ــــ ســــ إنها الجررة . ودخل ممتلكاتنا ، وس أموالناؤ و

  . لها التي ال تضاهيها جررة في فداحتها وهو 
ــب بل  ــ ــ ــــ ــــاب ممتلكات الالجئين فحسـ ــ ــ اغتصـــ ــــــرائيل  ــــ ذا لم تكتف إسـ وه

ـــا  ـــ ــ ــ ضــ حرمانهم هذا من عائداتهم. حرمتهم من عائداتها أ ـــــرائيل ، و ــ ــ ــ حرمتهم إسـ
ش م ، حقهم الفطر في الع شــــر وفي وســــع قاء  بل ومن حقهم األصــــيل في ال

ة مقراط ــانا من حقه في الحرة والد ــــ ــــ ــــ ادة بل ومن حقه ف، أن تحرموا إنسـ ي الع
ـــا  ــ ــ ــ ضــ ـــماء. أ ــ ــــ ح الســ ش ، ولكن  ـــان من حقه في الع ــــ ــ ن حرمان إنســ م يف 

ــــــان في هذا العالم ــــ ــــ اة. بل في هذا الكون ، انسـ ن حرمانه من الح م ، يف 
الة  ـــين الدول التي تتبرع لو شــ ــــدقات ؟ ولعل مما  ش على الصـ ع والتخلي عنه ل

ـــه إن هؤالء ـــ ـــرفها في الوقت نفســ ــــ شـ ة ومما  ــــون ، الناس الغوث الدول ــ شــ ع الذين 
هذه هي . ومن الدخل أعظمه ، ملكون من الممتلكات أضـــخمها، على صـــدقاتها

اسم أفغانستان وغيرها من الدول األعضاء على  ة مشروع القرار المعروض  أهم
  . هذه اللجنة وهذا هو جوهره 

ــره من وطنه أســـ ــعب  طرد شـــ ـــب ، وعندما  غتصــ ــلب منه ممتلكاته و وتســـ
ش عل، دخله ع الجملة، ى حافة الموت جوعاو ون قتال  عدو أن  ، فان هذا ال 
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ــرها ــــ صــ ــــمع األمم المتحدة و ــ ــر ، قترف تحت ســ ــ وعلى مرأ من العالم المتحضــــ
  . امله 

ـــنا هنا في معرض البالغة ــ ة والقول طفي الخ، لســــ ـــب لزميلنا . ا ــــ وقد ســ
ات المتحدة م، مندوب الوال ر أمام ة والخطب إن البالغ، في هذه اللجنة، أن ذ

ا، لن تخدم مصلحة الالجئين، النارة أو متكلما نار ، ولست اعرف نفسي خطي
ارة  ــع ملتهب. الع ــــ ــ ــ ع وضــــ ق س من ، تنطل النار منه، ولكن هناك ,وراءنا  ول

ــا ءالمر  يالعــار أن يلق ــار ــا ن ــه تلــك الــدول ، وانمــا العــار، خطــا هو مــا قــامــت 
ة يتدف ا، الكبر  ــاع ملته ــــ ــــ وتحمل الناس على إلقاء ، لنار منهامن خلقها ألوضـ

ثم ماذا تجد الخطب النارة على أ حال ؟ إن وراءها وضــعا ، الخطب النارة
ش على آالمه ومأســـاته، أســـرهشـــعب ســـيئا ل اة اللجوء والتشـــرد منذ ، ع ا ح ح و

ــــر عاما ــ ــ ــــة عشـ ان ثمة من عار في هذا العالم، اكثر من خمســـــ س ، وٕاذا  فانه ل
ــع  رةثمرة الخطب النا ــ ــ ـــ ــ ــ ــاعرة وانما هو نتيجة خل هذا الوضـ ــ ــ ــ ــــ ارات الســـ او الع

، وال رب في اننا ســنخون قضــيتنا، يؤد إلى إلقاء الخطب النارة المتلهب الذ
س ـــــيد الرئ ات المتحدة، ا ســ ا زميلي ممثل الوال دون ، لو أننا جئنا إلى هنا، و

  . هذه الخطب النارة 
ك غضـــ ات المتحدةممثل الو ، ا زميلي، أهناك ما  لو انك  اســـتمعت ، ال

ــالتــأكيــد أيهــا الزميــل إذ إن ، إلى لحن جنــائز ؟ انــك لن تحتج على هــذا اللحن 
ــة ، وراء هـذا اللحن ـــمعهــا أيهـا . جنــازة فعل ــــ ــــ ــ ووراء هـذه الخطــب النــارـة التي تسـ

ة اووفد فلسطين ، الزميل من أعضاء الوفود العر مثل اعظم ، وضعا نارا ملته
ا، تارخ العالمإجحاف عرفه  ا نار ــــيننا لو اننا القينا خطا ـــــ ــــ شـ س ثمة ما  ، ول

ير الزميــل ـــت في حــاجــة إلى تــذ ــــ ــــ ــ ــ نوز ، ولسـ ــة هي إحــد  ــان الخطــب النــار
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ــــارتنا وثقافتنا   ــ ــ ة لو لم تكن هناك تلك الكنوز . حضـــ مة الثورة األمر  منوما ق
ا العظام  اء أمر انت الخطب ان الثورة االخطب النارة التي ألقاها خط ؟ فقد 

ا التعبير الالهب الســــاعر عن الثورة على االســــتعمار ــتعمار ، النارة في أمر اســ
ـــتعمـار . المملكـة المتحـدة  ــ ــ ــ ـــ ـة التي تميز بهـا اســ ـــــاع الاله ــ ــ ـــــ ـانـت تلـك األوضـ و

ـــا ـــة في عهـــد الثورة ، برطـــان ــــدور تلـــك الخطـــب النـــار ــــ ـــــ هي التي أدت إلى صــــ
ة ام تلك الثورة التي ، األمر   . تعتبر من اعظم ما حققه عالمنا المعاصر والى ق

ــة  ــاء الجمع ــة بــدون ميرابو أو غيره من خط ــ ــ ــــ ـــــ مــة الثورة الفرنسـ ومــا ق
عتبرون من  ــاء الــذين  متهــا بــدون تلــك المجموعــة من الخط ــة ؟اجــل مــا ق الوطن

نوز عالمنا الراهن  ل معنى لها بل . أهم  ـــتخلو من  ــ ـــــ ال رب في أن الثورة ســــ
ل وجود اء لوال، ومن  اء العظامولو لم .  هؤالء الخط ، ن هناك هؤالء الخط

متان  انت ثمة هاتان الثورتان العظ   . لما 
ـــان البـــد لـــك أيهـــا الزميـــل ـــه اللوم والتثرـــب، وٕاذا  ـــك ان ، من توج فعل

ة  التي ، توجههما إلى ذلك الوضع الالهب الساعر اب الملته اجل إلى تلك األس
ه بين ، )الميثاق(ثم ما هو هذا . ة أدت إلى هذه الخطب النار  ـــير إل ــ ــ ــ ــــ الذ تشـ

عض إخواني من أعضـــــاء الوفود. الفينة والفينة  عض ، إنني أر  ــيرون إلى  شـــ
، بين آونة وأخر وهل ميثاق األمم المتحدة نفسه، النصوص المعينة في الميثاق

ــــامين هذا  ــ ـــــ ــ ـــر ؟ اجل ما مضــ ــــ ــــ ــ ة من آثار عالمنا المتحضـ غة ملته إال قطعة بل
س  ميثاق ؟ال عتبر من هذه المضامين )االستقالل(ل إال تعبيرا نارا ضد ، الذ 
ة  ( ع ة التي نص عليها الميثاق إال تعبيرا نارا ضد  )الت ست الكرامة اإلنسان ول
ــاني  ( ــــ ــت ، )اإلذالل اإلنســــ ـــــ ســـ ادة(ول ـــــ ــ التي تعتبر من دعائم ميثاق األمم  )الســـ
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ـــد ، المتحدة ــ ـــتع(إال تعبيرا نارا ضــ ــتعمار (و )ماراالســــ ـــ طان االســ ــت ــ ــ ان ، )االسـ
امله أداة من أدوات التعبير النار الملتهب    . الميثاق 

ي الموقر ر زميلنا األمر لة ، دعوني اذ ــ ــ ـــرة(فان مشـــ   )التفرقة العنصــــ
ة ات المتحدة األمر ــاواة ، في الوال ــــ ـــت إال تعبيرا نارا في الدفاع عن المســـ ــ ــ ســ ل

ات، بين الناس ــراع العنصـــر في . المتحدة  هنا وفي الوال ة الصـ ولم نعالج قضـــ
ات المتحدة ة، في تعابير جامعة، الوال ة، قاس ند ، وصل س  وانما عالجها الرئ

ض، نفسـه ا سـواء أكانوا من السـود أو من الب بتعابير نارة ، وغيره من قادة أمر
ة  اناتنا من حدة والتها. ملته ان . ب علينا أال نأخذ على ما في خطبنا و وٕاذا 

ات المتحدة التي أدت إلى ، خذمأالبد من  ـــة الوال اســ ــ ــ فانه يجب أن يوجه إلى سـ
  . والتي أثمرت هذه الخطب النارة في األمم المتحدة ، هذا الوضع الالهب

ــألك ــــ ك، أيها الزميل، أيجوز لي أن أســ ل خطا ــ ــ م ، عن شــــ ان عند لو 
ـات المتحــدة نحو من مـائـة مليون الجئ ؟   نال، وٕانني ألحـدد هـذا الرقمفي الوال

ــــعبنا ة الالجئين في شــ ات ، هذه هي نســــــ ــعب الوال ة على شــــ قت النســــــ إذا ما ط
عن، المتحدة لة الجئين يأو تعرف ماذا  م مشــــــ انت لد لعنت هذه ، هذا ؟ ولو 

ة وجود مائة مليون منهم ــ ــ ــــ ــ يين ، النسـ م . أ من الالجئين األمر انت لد ولو 
لة ـــــ ــ ــ ــــ اسوع، مثل هذه المشـ لتتحدث ، اكنت تأتى إلى األمم المتحدة، لى هذا الق

لة ، فيها اللطف والوداعة، ةدة وتعابير جامدبلغة جام ـــــ ــ ــ ــــارحا فيها هذه المشــــ ــــ ــــ شـ
النفي ة ؟ إنني أرد على ســؤالي هذا  د انك لن تفعل ذلك ، الرهي إنني على . وأؤ

د ثقتي هذه ولد، ثقة من انك لن تفعل ذلك   . من السواب ما يؤ
ابوت لودجدع ـــفير  ــ ــ ــــ عض الخطب التي ألقاها الســـ رك ب عندما ، ني أذ

ــنوات. ان ممثال لبالدك في األمم المتحدة  ــ ــفير قبل ســ ــ ، هنا، فعندما تحدث الســ
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ـــر ــــ ــ ــ ــارن األحــد عشـــ ــوع الط ــ ــ ــــ ــة العــامــة في موضــــ   الــذين احتجزتهم ، في الجمع
ــين الحمراء  ( ــــ لها، )الصــ س، أخذت الدورة  ــ ــ لقت التي انط، العواطف واألحاســــ

ه اإلنســـان العاطفي، عن الســـفير لودج في خط س  عا نعرف انه ل نا جم ، وان 
ه، ال انتقاصا من قدره سلو قة تتصل  انا لحق مته، بل تب وهذه هي ، فهذه هي ش

الدفء والحرارة  )ارد  (انه رجل ذو عقل ، أخالقه وقد جاء . وان تميز فؤاده 
ة أحد  ــ ــ ــــ اراإلى األمم المتحدة ليدافع عن قضــ ــــر ط ــــ ال مليون وال حتى رع ، عشــ

ارا احتجزتهم .  ا مليون ــــر ط ـــــين الحمراء(أحد عشــــ ــ وقد ألب األمم المتحدة  )الصـ
م )الصين الحمراء(لها على  الن أحد عشر شخصا احتجزوا ، وأحالها  إلى جح

ام  ضعة أ له. فيها ل عمل على إطالق سراحهم، وقد ناشد العالم  الن عيد ، أن 
ان ــــى الميالد  قضـــ ــــى هؤالء المحتجزون ، على األبواب والن الواجب  مضـــ ان 

  . العيد مع أسرهم 
ـــيناها ـــ ــ اد التي قضــــ م عدد االع ـــة ؟ ، تر  ــــ ن اعيدا عن بالدنا المقدســـــ

ن من صـــرف العيد في بيوتنا على ، خمســـة عشـــر عاما قد انقضـــت دون أن نتم
ارن األحد عشر ي للط ضا اول، النحو الذ أراده الممثل األمر شر أ سنا من ال

ــــرنا  ـــيها مع أســ ــ ــة وان نمضـ ـــ اد الميالد المقدسـ أع س من حقنا أن نحتفل  ؟  أو ل
ــــفير لودج ــــة السـ انت هذه هي قصـ ــــا ؟  ضـ مة فلننتقل ، أ ــة قد انت قصـــ ولكنها 

ـــة احدث عهدا واكثر جدة ــــ ــ ــ ـــفير ، منها إلى قصــ ــــ ــ ــ ــــة الســ ــــ ـــــل إلى قصـــــ ــــ اجل لنصــــ
فنسون  ة، ست مة بل و ، وهو رجل شجاع ذو مواهب رئاس ا عظ   . ذو مزا

ا و ان أزمة  رون وال شــك أ فنســون ، تذ وهو في مجلس ، يف وجه ســت
ــوفيتي ــؤاله إلى ممثل االتحاد الســ ا الرد، األمن ســ ـــلب أو اإليجابا، طال السـ ، ما 

ن من العواطف والحماس م ــى ما  ــتخدما أقصــ ـــوفيتي ، مســ يف ان الممثل السـ و
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ل برود وٕاصرار قول : ، لالرد على هذا السؤا، رفض  فنسون  وعاد السفير ست
ا( ا أو إيجا رر الرفض )أجبني ســـل صـــرخ فعاد ممثل االتحاد الســـوفيتي  ، وهو 

قول  فنســـون  عندما ينتهي ، ســـأنتظر ردك على هذا الســـؤال… وراح الســـفير ســـت
  . تجمد جهنم 

س هذا القول ة ؟ ، أو ل ة ملته ـــت هذه بالغة خطاب ــ ــ ســ انا نارا ؟ أو ل ب
إذ اننا نتحدث عن تجمد ، إنها تعبير جهنمي. ر من مجرد تعبير نار نها اكثا

م م ، الجح ــد الجح ــده متى تتجمــ عرف إال هللا وحــ ــذا. وال  قوم ممثــــل ، ومع هــ
ات المتحدة تحدث ، في هذه اللجنة، الوال ا  ن التعابير النارةعو ا او متناســ ناســ

ــتخد ــ ــــ ســ ات المتحدة ودبلوماتييها ال  ، وحدها مون التعابير النارة ان ممثلي الوال
ضا إلى مغامرات نارة ، إذا حزب األمر مضون أ   . بل 

اه لجنتكم الموقرة فيز ، دعوني الفت انت ــتر د ــطر من تقرر المســــ إلى شــــ
ــاع التضـــور جوعا )325(يتعل بوضـــع  شـــون في أوضـ ع ينهم على حد ، ألفا  و

عة آالف من قبيلة العز  فيز ســ ، عرضــوا لزارة مرض الســلزمة تاتعبير المســتر د
ضــا، وهم على وشــك التضــور جوعا، اجل زارهم الســل أو ، وعلى شــفير الموت أ

عينه س هذا هو القتل الجماعي  ، ومع ذلك نجد هنا من يدعونا إلى المجيء، ل
ــة  صــــورة تفتقر إلى العاطفة والحماســ هناك ثالثمائة وخمســـة . للتعبير عن آرائنا 

ـــر شـ ــ، وعشــــرون ألفا من ال الة الغوثصــ  أنهم على، فهم تقرر المدير العام لو
عة آالف من العزازمة من أهل منطقة  النقب التي  وشك التضور جوعا ومنهم س

ما  ــهااملكون فيها  ــعين في المائة من أرضـــ ــ ـــعة وتسـ ينت تســ ـــلفت و يهددهم ، ســ
ات المتحدة، خطر السل قوم ممثل الوال حة معسولة، ومع هذا   ،فيتقدم إلينا بنص

  . بتعد عن الخطب النارة نن اوهي 
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ع فيها، أنا ال اعرف أن ثمة في األمم المتحدة ع أن نق ــتط ــــ ــ ـــ ــ ، ثالجة نسـ
ــمك مثلج مقدد، حتى نجئ إلى هنا، لنبرد عواطفنا ـــــ ــ ــ أننا ســـ ة ال ، و عبر عن أ

ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ةا. عواطف حماســ ة واقع ق ن ا، ومن واجب األمم المتحدة، ن عواطفنا حق
  . تأخذها في حسابها 

قولو  م ، قد ســــمعت من  ح ــرائيل اســــتولت على أمالك الالجئين  ان إســ
ــــرعاتها  ــح أن هذا هو ، ولكن رد على هذا القول. قوانينها وتشــــ ــ ــ ــ وواضــ ـــ ســـ

اس القانون ، القتل الجماعي ا ل ـــتة من . مرتد ـــــرائيل حتى اآلن ســــ ــــنت إســ فقد ســـ
ممتلكات الالجئين ـــــرف  ة للتصــ ــــرعات القانون ع القانون إنها ال تحمل طا، التشـــ

ان لها في . وذلك ألنها تحد صــارخ لمفهوم القانون وروحه ، إال في اســمها وال م
ة التفرقة العنصــرة في جنوب ، حرم القانون المقدس اســتحالة تســم ا اتماما  فرق

ـــرة في جنوب . القانون  ــ ـــ ــ ــ ا اوتعرف اللجنة الموقرة قوانين التفرقة العنصــ . فرق
ــــرع الا ــــ ــــ ــم التشــ ــ ــــ ـــــ ع علماء القانون في العالم، قانونينها تحمل اسـ ال ، ولكن جم

ــــرائيل هذه ال تخرج . عتبرونها قانونا على اإلطالق  ــ ــ ــــ وال رب في أن قوانين إســ
ورة في جنوب  ا اعن صعيد القوانين المذ   . فرق

ــوا من الغـــائبين على اإلطالق  ــ ــــ ــ ــ ســ ـــالالجئون ل انهم مطرودون الن . ف
وال . تطرد الالجئين وتعتبرهم من الغائبين اجل إن إســـرائيل. إســـرائيل قد طردتهم 

ا من جانب الالجئين  ا عتبر هذا غ ن أن  وال رب في أن االفتقار الكلي . م
ل عري داخل إســرائيل ، إلى الضــمير اإلنســاني عتبرهم من الغائبين و هو الذ 

ش فيها ع ة في المدينة التي  ـــها ينتقل من ناح ة أخر ، نفسـ  عتبر في، إلى ناح
عرضه انتقاله هذا، عرف التشرع اإلسرائيلي ا  ة أمالكه منه ، غائ   . النتزاع ملك
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ـــة هذا  ــــ ي الذ تولى دراســ قوله دون بيرتز المؤلف األمر ــمعوا ما  ــ ــ ــ اسـ
  . الموضوع 
ــع ( ــ ـــ ــ ــ ــ عد التاسـ ـــطين ترك مدينته أو قرته  ــــ ــــ ل عري في فلســـ ح  ـــــ ــ ــ ــــ اصـ

ــــرن من  ــــ ــ ــ ــرن ثانيوالعشـ ــ ــــ ــــ ــرع عتبر ف، 1947عام  )نوفمبر( تشـ ــ ـــ ــ ــ ي ظل التشــ
ا  ــــرائيلي غائ ــــم الجديد . اإلســــ ــ ع العرب من ذو األمالك في القســ وقد اعتبر جم

ــعــة أمتــار ــ ــ ــــ ضــــ ــا من الغــائبين مع انهم لم ينتقلوا اكثر من  عنــد ، من مــدينــة ع
مـــة هروا من ، وتعرض نحو من ثالثين ألف عري، تحولهم إلى المـــدينـــة القـــد

ان إلى آخر ـــها، م ــ ـــرائيل نفســــ ـــــ ارهم من الغائبين إلى، داخل إسـ مع انهم لم ، اعت
وا البالد لحظـــة واحـــدة  ـــل عري زار بيروت أو بيـــت لحم. يتر يومـــا ، واعتبر 

ا، واحد ام األخيرة من االنتداب البرطاني غائ   .  )تنتزع أمالكه منه، في األ
ــــــدر عري ـــادرا عن مصــ ــــ س صـ ــــمعتم هذا ؟ انه ل ــ ـــدر ، هل ســ ــ ــ انه مصـ

ر واست حرة ف ي يتكلم    . قالل رأ أمر
ــرائيل على هذه المدينة ـــرعة إســـ قنا شــ ورك، ولو ط ل يلتب، نيو ن لنا أن 

ــة إلى أخر  ــا، من ينتقــل فيهــا من نــاح ــة ، عتبر غــائ يجيز القــانون انتزاع ملك
ا، أمالكه منه م غائ عتبر الواحد من ـــاء إلى ، وقد  لو انه انتقل من قاعة األعضــــ

ـــه داخل بناء األمم، قاعة مجلس األمن ــــ ـــادرة ، المتحدة نفســ ـــــ تعرض بذلك لمصـ و
ازاتها ، أمالكه   . لو لم تكن هناك لألمم المتحدة حصاناتها وامت

ر ــورة ان نــذ ــ ــ ــ ــــ ح لنــا هــذه الصــ ان اليهود قــد طردوا من بيوتهم في . وتت
ــة. وانتزعــت أمالكهم منهم، العهــد النــاز  ــا النــاز بــل في ، وقــد ابتكرت في ألمــان

ع البالد التي اجتاحتها ا جم ة ، قوانين عدة، ألمان ـــرقة الممتلكات اليهود لتبرر سـ
م النازةثولكن  عد تحط ي  ــمير األورو ــ ــــ ـــــره ، ار الضـ أســــ ـــوت العالم  ــ ــ وارتفع صــ
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ــان  ر. احتجــاجــا على هــذا الطغ لنــا يــذ لهــا ، و ــة  قــد . ان هــذه القوانين النــاز
ا ة وال متحضـــرة وعندما حررت قوات الحلفاء أورو ة وهمج قامت  ،اعتبرت وحشـــ

ة بإلغاء هذه القوانين  ومات األورو ع الح ة . جم ــدرت قوانين قوم ــ ـــ ــ ــ ــتصـــ ــ ــ ــــ واســــ
  . لتحل محل هذه القوانين النازة ، جديدة

ي في هذه اللجنة ر المندوب األمر ـــــلطات االحتالل ، وٕاني ألذ ـــــ ان ســـ
ا أصــدرت في التاســع من ة في ألمان قانونا  1949عام  (أغســطس)  آب األمر

ـــمته ، في منطقتها ضــــات العامة(أسـ ل  )قانون التعو وقد نص على أن من ح 
ـــان ا النازة على ، إنســ ــــررت ممتلكاته في ألمان ة أو اتضـ ــــرة أو دين ـــس عنصـ ســ

ض الالزم  حصـل على التعو ة أن  ة ، وقد اسـتغل اليهود هذا القانون . عقائد غا
  . وأفادوا منه اجزل الفوائد ، االستغالل

ر المندوب ال ة في وأود أن اذ ــــلطات االحتالل البرطان ــــ ان ســ برطاني 
ــــدرت قــانونــا في منطقــة احتاللهــا ــــ ــــ ــ ــا أصــ ــدعى قــانون 59حمــل رقم (، ألمــان ) و

ان الناز ( ا الطغ ــحا ض على أمالك ضــ ــر من  )التعو اروذلك في الثاني عشــ  أ
وتنص المادة األولى من هذا القانون على وجوب السرعة في ، 1949عام  )مايو

ـــورة غير عادلةإعادة الممتل صــ ــر أو ، كات التي انتزعت  العنصـــ اب تتعل  ألســـــ
ة سواء أكان أصحابها أفرادا اس ة أو اآلراء الس أو هيئات ذات ، الدين أو الجنس

ة ة قانون ان اليهود أول من أفاد من هذا التشرع البرطاني ، شخص   . و
ان ال قة والدول التي  محور وصــــدرت قوانين عدة في دول المحور الســــا

ــــطهاد الناز  ــــ ا االضــ ــحا ــ ــ ملكها ضــــ ان  ض على الممتلكات التي  حتلها للتعو
عد إلغاء القوانين النازة واني أود هنا أن الفت أنظار ممثلي هذه البالد ، وذلك 

  . إلى هذه القوانين 
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ع عشــر من   )نوفمبر( تشــرن ثانيففي فرنســا صــدر مرســوم بتارخ الرا
ة إلى أصحابها ينص على إعادة الم 1944عام    . متلكات اليهود

ـــر من  ــع عشــ ــدر قانون في التاســـ ا صـــ ــمبرانون أول (وفي رومان ســـ  )د
ة إلى اليهود 1994عام  ع حقوق الملك صورة خاصة إعادة جم   . يتناول 

ـــرن من ، وفي بلغارا ــ ــ ع والعشــ قانون في الرا ــوم  ــ ــــ ــدر مرسـ ــ ــــ اصـ ــ ــ ــــ  شـ
افة األ، 1945عام  )فبراير( ض على  ة التي ينص على التعو ـــــرار الماد ــــ ــ ضـــ

  . نجمت عن القوانين المناهضة لليهود 
ا في التاسع عشر من  وسلوفاك س جمهورة تش ارواصدر رئ  )مايو( أ

الممتلكات ، 1945عام  ع المتعلقة  ات الب عض عمل ـــــى بإلغاء  ــ ــ قضـ ــــوما  ــ ــ مرســ
وان تتولى الـــدولـــة إدارة الممتلكـــات التي ، التي جرت في عهـــد االحتالل النـــاز 

عض المنظمات والمؤسسات تخ   . ص األلمان والخونة والمتعاونين و
ـــــر من ع عشـ ـــا ــ ــــوم في هولنده في السـ ـــدر مرســ ــ ــبتمبر)أيلول وصـ ـــ عام (سـ

شــملها تعرف  1944 افة المشــاكل التي  حيث عالج  ان من الشــمول  إعادة (و
م اآلن أيها .  )العدالة ــروع القرار المعروض عل ــــ ــ ــ قا لمشـــ طلب الالجئون ط وال 

  . هذا إذ شئنا استعارة تعبير التشرع الهولند ، دة أكثر من إعادة العدالةالسا
ــــرن من  ــــ ــ ــ ع والعشــ ــدث قــــانون الرا ــــاروتحــ ــايو( أ في  1945عــــام  )مــ

ة إلى الممتلكات التي اظطر  النســــ ة  التفصــــيل عن إجراءات الملك ا  ــالف يوجوســ
ة إلى ال ـــــ النســ ذلك  ــــحابها إلى هجرها عند االحتالل الناز و ممتلكات التي أصـــ

أســره لهذه القوانين . اغتصــبها المحتلون وأنصــارهم  وقد صــف العالم المتحضــر 
حت اآلن جزءا  ال يتجزأ من قانونها الدولي الحديث ــ ـــ ــــ ـــب ، التي أصـ ــــ الذ اكتســـ

ة  ـــمعة دول ـــ ــ ــ ة تعتبر في جوهرها إلغاء . ســــ وال رب في أن هذه القوانين األورو
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ة إل ــ ــ النســـ ة  ـــرائيل ــ ا  ىلإلجراءات اإلســ ــــمير أورو ممتلكات الالجئين وقد تأثر ضـــ
ة إلى النســ ة  انت إعادة هذه الممتلكات  والشــعوب األورو ة و الممتلكات اليهود

ــة . هي العالج الوحيــد  ــانــت هــذه اإلجراءات من الثمــار األولى للحرب الكون و
ــمها على المنظمة المعروفة  ــ ـــــ ــفت اســــ ــ ـــ ــــ ة عن طر األمم المتحدة التي أضــ الثان

ـــم ـــ ــمير الجنس ، هااسـ ــ ــ ق ضـ ـــت ــ ســ ـــمير األمم المتحدة وهل  ــ تر هل يتحرك ضــ
ة ممتلكات الالجئين العرب شر لحما ما حمت ممتلكات الالجئين اليهود ؟ ، ال

وما زال ينتظر ، من خمســـة عشـــر عاما ان هذا الســـؤال ظل ينتظر الجواب نحو ا
  . شيء من العدالة واإلنصاف والصدق، الرد حتى اليوم

ــالحهم ومن والواجب ي ـــ ــ ــ ــ ة حقوق الالجئين ومصــــ حما لزم األمم المتحدة 
م ممتلكات العرب وعائداتها إلى الالجئين  ــــل ــرور تســــ ــ ــ وقد أخطأت األمم . الضــ

لة فلســطين 1947المتحدة في عام  ة معالجة مشــ . عندما ادعت لنفســها صــالح
انت األمم المتحدة قد فعلت ذلك  ـــعها اآلن أن تتراجع وا. ولما  ــ س في وســــ ن فل

ة لها  يتدع ة والسلطان اإذ لم. ان ال صالح م الصالح ، نتم قد ادعيتم ألنفس
قوة ذلك الســـلطان ة و موجب هذه الصـــالح م ان تدعو ، وعملتم  س في وســـع  افل

لــة في عــام . اليوم أن ال حول لكم وال طول  ــ ــ ــــ ـــــ نتم قــد تــدخلتم في المشـ ولمــا 
س في، 1947 ــوا اآلن في عام  فل ـــ ــ م ان تتقاعســـ ــع ــ ــــ وان تقفوا موقف  1963وســ

ن من اإلنصاف. المأساة   المتفرج من م هو أن تزلوا اإلجحاف ، ولعل اقل ما 
ــــي  ــتتحررو ، وٕاذا ما أعدتم إلى العرب ممتلكاتهم. الذ ألحقتموه في الماضـــــ ــ ــ  افســـ

ــاء األمم المتحدة اليوم  ــ ــ ــــ ة الكبيرة التي تثقل ظهور أعضــ من تلك االلتزامات المال
ش الالجئون على ع ــ ــ ــــان مهما ، دخل ممتلكاتهم وســــ ـــدقات واإلحســــ ــ ال على الصـــ

بيرة  ة . انت هذه  ــــان ــــ ــ ــ ـــد الرحمة وال . إذ أنها تحطم الكرامة اإلنسـ ــــ ــــ اننا ال ننشــ



  

-106-  

حقوقنــا  حقوقنــا التي ال تقبــل النقــاش . نطلبهــا على اإلطالق إنمــا نحن نطــالــب 
ادت أن هــذا إذا أر ، ومن واجــب األمم المتحــدة ان تعيــد إلينــا حقوقنــا . والجــدال 

ــا ميثـــاقهـ عـــة التي ينطو عليهـــا الميثـــاق ، تكون جـــديرة  ـــاد الرف ـــالم ومن . و
انتها ــ ــ ـــــ ــــ ة حقوقنا وصـ و الواجب الذ يتحتم هوال رب في ان هذا ، الواجب حما

ه ـــب ، على األمم المتحدة ان تؤد ــــ ـــفو فحســ ــ ـــــواء أتم . ال عن طر قرار شــــ ســــ
م أو عن العمــل عن طر حــارس أو عن طر يوثــانــت اإلدار  الــدولي العظ

ــبيل آخر ـــــ ــــ فيز أو أ من خلفائه أو عن أ ســ ــتر د ــ ــ ــــ فمن الواجب ، طر المســـ
عمل ما إلعادة الممتلكات إلى الالجئين العرب ام    . ولدفع عائداتها إليهم ، الق

ـــت قرارات األمم المتحدة ــ ــ ــــ ــ ة ، وقد نصــ ــــئنا الحديث من زاو ــــ ــ ــ هذا إذا شــ
ة وحدها على ضـــمان حقوق ا ة العامة ، لالجئينالمنظمة الدول وقد عادت الجمع

عد ســـنة وتضـــمن قرار . طيلة خمســـة عشـــر عاما ، إلى تأكيد هذه القرارات ســـنة 
ة األمم المتحدة وحدها ثالثة فصول، 1947عام  تنص ، وأنا أتحدث هنا من زاو

ة حقوق الالجئين ه، على حما ــ ــ ــــعب العري في أراضـ ة حقوق الشـ وحرة ، وحما
ـــةمرور أفراده إلى مم ـــول . تلكاتهم والى األماكن المقدســ ــمنت ثالثة فصــ اجل تضـــ

لة  ة ، 1947في قرار عام ، بإســـهاب وٕاطناب. طو وعلى . هذه الحقوق اإلنســـان
قة ـــوء هذه الحق ــ ـــــوا، ضــ م أن تتقاعســ ـــع ــ س في وســ م ، وان تقولوا، ل س لد أن ل

ات س في ، الصــــالح م ان تتدخلواااموان ل ــرائيل، ن ازة إســ ، الن األرض في ح
ادة الكاملة  ــ ــ ادة في ، واني ألقول. وهذه تدعى حقوق الســ ـــــ ــــرائيل سـ س إلســ أن ل

ة ة، هذه القض م منذ البدا ة في عام ، إذ أن وضعتم ، 1947أ منذ نشوء القض
ــرو ــ ــ املة، عددا من الشـ ــــول  ــ ــمنتموها ثالثة فصـ ة حقوق العرب في ، ضـــــ لحما

انة حقوقهم، ممتلكاتهم ــ ــ ــــ ــ ة  وصــ ـــان ــ ــ ــــ نتم قد. االنسـ م  ولما  ـــــ ــ ــ ــتم النفســـ ــ ـــــ افرتضـــ



  

-107-  

ات والقدرة على العمل ـــالح ــ ــ ــ م اآلن أن ، 1947في عام  الصـــــ ــع ــ ــــ ــــ س في وســ فل
ــوا وان تدعو  ــ ة، العجز اتتقاعســـ ـــالح ــ ادة ، وعدم الصــ ـــــ حجة أن األرض تحت ســ

ــرائيل  ــ ـــ ــ ــ ــ م. إسـ ر ة في ا، ودعوني أذ ة القانون ــالح ــ ــــ ـــــ ــرائيل ال تملك الصـ ــ ــــ ــ ــ ن إســ
موجب قرار عام  ــوع حتى  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــرا.  1947الموضـ ــــ ــــ ــ ئيل ال تملك هذه اجل أن إسـ

ة ـــو في األمم المتحدة، الصــــــالح التي تولت المنظمة ، فهي الدولة الوحيدة العضـــ
ة اغته ، الدول   . نفسها إعداد دستورها وص

م هي التي وضعت دساتيرها عرف أن شعو لكم  ألنها جاءت معبرة ، و
ـــعوب  مااجل . عن إرادة هذه الشــ ــ ــ م ألنفسـ ــاتير ــ ــــنعتم دسـ م انتم الذين صـ ا أم. ن

ة إلى إســـــرائيل ــ ــ ـــعته األمم ، النسـ اغة القرار الذ وضــ ـــتورها نتيجة صـــــ فان دســ
ــرائيل أن .  1947المتحدة في عام  ــ ــــ ـــع إســ ــــ س في وســـ وهو قرار نص على أن ل

ة، تشــرع أ قانون عن ممتلكات شــعب فلســطين  أو يتعارض مع حقوقه اإلنســان
ـــرائيل.  ــا لما تقرره إســ ذا فان ثمة نقضـــ ـــا تضـــــمنه قرار ، وه ةنقضــ العامة  الجمع

ــع ، لألمم المتحدة ــ ــ ــــرائيل أن تضــ س من ح إســــ وقد نص هذا النقض على أن ل
ـــرعا ــ ــ ـــطين في أمالكه أو على ، تشـــ ــ ــ ــ ــــعب فلسـ ــــ أو تتخذ قرارا يؤثر على حقوق شــ

ة    . حقوقه اإلنسان
ر زميلنا ات المتحدة، وأود أن اذ ــــوع ممتلكات ، مندوب الوال ــــ ــ ــ ان موضـ

ة ال تقبل النقاش و ، الالجئين ان الذ ألقاه . الجدال قض قول في الب فقد سمعته 
ــــمع مقترحات قابل، في هذه اللجنة ــ ــ ـــ ــ سـ للجدل والنقاش تثار من  ةأنه ال يود ان 

يف نعرف االقتراح القابل للجدل والنقاش ، حقا إنني ال افهم، جديد . وال اعرف 
خيــل إل ــات المتحــدة يتر مــا هو هــذا االقتراح ؟و ــل تود أن تعتب، أن الوال ر 

ـــرائيل ــــ ــى عنه إســـ ــ ــ قبل الجدل والنقاش، اقتراح ال ترضــــ هذه هي القاعدة . اقتراحا 
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ات المتحدة لنفســـها ــعتها الوال ان أ اقتراح، التي وضـ م على ما إذا  قابال ، للح
  . فعال للجدل والنقاش 

ـات المتحـدة في تجنـب االقتراحـات والقرارات  مـة الوال ـانـت ح تر أين 
مـة في عـام القـابلـة للجـدل والنقـ ـانـت هـذه الح عنـدمـا قـامـت ، 1947اش ؟ أين 

ات المتحدة وتقبال ، على اتخاذ اكثر القرارات هدما،   بإرغام األمم المتحدة، الوال
ـــطين واقامة ، 1947للجدل والنقاش في عام  م فلسـ ــى بتقســــ وهو القرار الذ قضــ

ان إســرائيل ؟ الد بال جدل وال إقامة إســرائيل شــيئا يتقبله العالم وشــعب الب توهل 
انت  ة تقبلها أهل البالد واصحابها الشرعيون ؟إنها  انت قض نقاش ؟ اجل هل 

، وقد عارضنا آنذاك. اقتراحا من النوع الذ يتعرض للجدل والنقاش والمعارضة 
م عليها س من ح األمم المتحدة أن تقسم أرضنا وان تق ة ، وقلنا أن ل دولة غر

  . النقاش واالعتراض انه قرار أثار الجدل و . 
اال تمض ات المتحدة  وقلنا لها ان ، قدما في اقتراحها يوقد نصحنا الوال

ـــب ــــ عتبر اقتراحا مخرا وهداما ، اقتراحها ال يثير الجدل واالعتراض فحســــ . بل و
ات المتحدة لم ترض  ــنا بولكن الوال حتنا واعتراضـــ مة . نصـــــ انت هذه الح فأين 

ة خالتي تظهرها اليوم م ام في تف مة في تلك األ آنذاك ؟ ولم لم تتجل هذه الح
ض انت ضائعة عندما خلقت إسرائيل في البيت األب ض ؟ إنها  بل ، البيت األب

ــــــنه ــادق ، في حضــــ ــــ ــ انت تلك . إذا جاز لي أن اعبر هذا التعبير الصــ اجل أين 
ــطى  ا في القرون الوسـ ما اكتشـــفت أمر ــف اآلن تماما  مة ؟إنها تكتشـ أن . الح

مة أم ا لم تكتشـــف ح إال في الســـاعة  )االقتراحات القابلة للجدل واالعتراض (ر
ان الضــــــرر قد نزل وحم، قبل األخيرة ــرد الالجئون وطر ، عد أن  ــ عد أن شــ ا دو و
ارهم قذفوا خارج أوطانه، من د أتي ممثلها المحترم هنا، مل مة ، ول ح وقد تدرع 
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مان ـــــل ــ ــ قول، ســـ ـــر عاما ل ــــ ـــة عشـــــ ــ ـــ ــ اة  اننا ال… عد خمســ عث إلى الح نرد أن ن
ــة للجــدل والنقــاش  ممتلكــات الالجئين . اقتراحــات قــابل . ولكن االقتراح المتعل 

س قابال للجدل واالعتراض ، وهذا ما أرد تأكيده الب ولعل . ل عثة  ولنعد إلى 
الب هذه الكثير  عثة  عرفون شيئا عن    . ن من زمالئي هنا ال 

الب اســمها من رئ عثة  الب حملت  م . ســها المســتر  انه مواطن عظ
ارز  ة . و عثة التي أوفدتها لجنة التوفي الدول ــا لل ســـ ان رئ دراســـــة  يلتول. وقد 

عة وفي أرضـــــــها  لة الالجئين على الطب ــ ــ عثة على أ حال. مشـــ ، وقد عادت ال
ه عن (. اقتراح قدمته  ) ألفا من الناس عزلتهم خطو الهدنة عن 325تحدث ف

شــون في (، ) ألفا325انهم (. ومراعيهم ومصــادر ثرائهم أراضــيهم  ) بلدة 118ع
عون زراعة أراضيهم. فصلتها خطو الهدنة عن أراضيها ، وقرة ستط ، انهم ال 

ــــيهم في مراعيها  ــــ ــ ــ ة مواشـ عون رعا ـــتط ــــ ــ ــ ســ انهم عاجزون عن الذهاب إلى . وال 
ارهم حصلوا عل، آ عون منه أن  ستط اه الشرب وهي المصدر الوحيد الذ  ى م

  . لهم ولماشيتهم 
ة العامة  الب تقرره إلى الجمع ــتر  ــ ـــ ــ ــ ـــمنه اقتراحا ، وقد رفع المســ ــــ ــ وضــــ

ي. ينطو على مشروع قرار  الب مواطن أمر عثة لدراسة ، والمستر  أوفد في 
عدون ( ما أولئك الذين  ة الالجئين وال ســ ، ) ألفا والذين غدوا بال ارض325قضــ

اة ـــمنهمال، وعاجزن عن الح ــ ــماء الالجئين ال تتضــ ـــ أســ فيز  ــتر د ، ن قوائم المســـــ
عون الوصــول إلى أراضــيهم لفالحتها  ســتط م تعرفون . وألنهم ال  وال رب في أن

بل ، هم هموفصــل بين الناس وذو، قد عزل القر عن أراضــيها، ان خ الهدنة
ات إلى جز  أانه جز . بين الوالد وولده  ـــــف ــــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــــ ــ ــ ى قع أحدهما عل، ءينأحد المسـ
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ـــرائيلي من الحدود قع الثاني على الجانب العري منها، الجانب اإلســــ هذه هي . و
الب في تقرره إلى األمم المتحدة  ا منها المستر    . الحدود التي ش

م طالبها ، وهناك مدرسة في الجانب اإلسرائيلي من الحدود ق على حين 
لهم من األطفال ــمع . على الجانب اآلخر ، و ــ و ومع ذلك فال نســ ـــــ تذمرا أو شـ

ات المتحدة  ــع في الوال عبر رجل او رجالن الحدود ، . من هذا الوضـ إال عندما 
ة ا الغر ة إلى ألمان ا الشــــرق ــرق ، من ألمان فتطل النيران عليهما من شــــرطة الشــ

قتالن  ات المتحدة. و و الوحيدة التي تسمعها هنا في الوال والتي ، هذه هي الش
ــحفها  حدثه خ الهدنة في البالد المقدســــة .نقرأ عنها في صــ فأمر ال ، ولكن ما 

ات المتحدة ، يهم أحدا هنا ما وفد الوال   . وال س
ـــأقول ـــدل واالعتراض الن ا، وٕاني ألعود فـ ن هــــذا االقتراح ال يثير الجـ

الب قد اقترح على األمم المتحدة ما يلي :    المستر 
لـــة الالجئين في منطقـــة غزة  ( ــ ــ ــــ ــ ـــ لـــذين قطعتهم وهم أولئـــك ا –إن مشـ

ة ، لن تحل –خطو الهدنة عن أراضيهم  فالحة أراضيهم القر إال إذ سمح لهم 
  .  )خطو الهدنة، ا اآلنهالتي تفصلهم عن

الب عثــة  عثــة أو ، هــذا اقتراح مقــدم من  ، فــدتهــا األمم المتحــدةاو وهي 
ارزة، بل هي جهاز من أجهزتها ة  ة أمر س . وترئســـها شـــخصـــ قترح أن ل انه 

لة هؤالء الناس فالحة أراضـــــيهم عبر خ ، ثمة من حل لمشـــــ ــمح لهم  إال إذا ســـ
نت أيها الزميل. الهدنة  ـــماع االقتراحات المثيرة للجدل ، وٕاذا  ــــ ــــ ــ ال ترغب في سـ

ـــك، واالعتراض ، فـــإني ألرجوك أن تقبـــل بهـــذا االقتراح الـــذ قـــدمـــه أحـــد مواطن
ــــا لجهاز من أجهزة األ ـــ ــــ سـ ون رئ ـــاء القدر أن  ــ ــ وهل في . مم المتحدة والذ شـــــ
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ــعك أن تقول ان اقتراح جهاز األمم المتحدة قابل للجدل واالعتراض ؟ إنني  ــ ــ ـــــ وسـ
  . ال اعتقد انك ستصل إلى هذا الحد مهما شططت وغلوت

ــتان ــ ــ نت ال ارغب في اقتراح أفغانســــ أن ترغب في ، فإني ألرجوك، وٕاذا 
الب  ـــتر  ــروع قرار . اقتراح المســـ ــ مشــ ــماح وٕاني ألرجوك أن تتقدم  الســــ ـــى  قضـــ

الن هذا هو الحل الوحيد ، لهؤالء الناس بزراعة أراضــيهم الواقعة عبر خ الهدنة
الب  سبب مئات األلوف ، لكنني واث من انك لن تفعل هذا. الذ رآه المستر 

م عقولكم، من الدوالرات ة لتســـم ة إلى المنظمات األمر ، التي تدفعها الصـــهيون
ات ال اســـة الوال ه ســـ متحدة في موضـــوع الالجئين وٕاني ألر أن ال لوم وال ولتوج

ك في هذا    . تثرب عل
ح تــدخــل األمم المتحــدة ــ ــ ـــــ ــــ وذلــك الن ، اكثر من حــاجــة ملحــة، وقــد اصـ

ــدة االحتداد  ــ لة الالجئين آخذة في التفاقم والشــــــ ـــــ ــ ــتقالة . مشـــ ــــ وال رب في أن اســــ
ــفة فيز المؤســ ـــتر د ـــامتا على تقاعس األمم ا، المسـ لمتحدة عن تعتبر احتجاجا صـ

ـــئنا الدقة في التعبير، العمل ــ ـــــ ت ، بل إذا شــــ على تلك الدول الكبر التي ما انف
رة تعن  ة والعس المساعدات االقتصاد اسة . دعم إسرائيل  ونحن نعرف أن س

ـــهنخارجة عن نطاق هذا البند من جدول األعمال الذ ، هذه الدول ــ ــــ ، تولى درســ
ـــة واحـــدة نتم قـــد . المتحـــدة وقراراتهـــا  وهي اإلخالص لألمم، إال من نـــاح ولمـــا 

م المعونات ، اقترعتم إلى جانب هذه القرارات ــــلوا تقد ــــ ــ ــ نتكم أن تواصـ س في م فل
رة ــ ــ ة والعســـــ ــاد ـــــ ت عن ت، االقتصــ ــو ما انف ــ هذه القرارات  حدتإلى دولة عضـــــ

ر لها  فيز. والتن ــتر د ــ المسـ ــخص  ــ ن لشـ م يف  حق تقدما في المهمة ، و أن 
ه لة إل ات المتحدةإذ، المو انت الوال د إسرائيل ، من وراء ظهره، تواصل، ا  تزو

ال المساعدات ل من أش ة؟، ل ش   ما في ضمنها القوة النوو
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ـــتقال  ــ ــ ما اسـ فيز  ــــتر د ــتقيل المســــ ــ ســــ س من الغرب والحالة هذه أن  ول
ــالفه من قبل  ســــتقيلون واحدا اثر آخر. أســ الة اإلغاثة  ال ، وقد رأينا مدير و و

لة إليهم ، ناءاستث بوا على أداء المهام المو   . بدال من أن ين
عــد عــام زداد عــدد الالجئين عــامــا  ــة ، و ــع من نهــا ــ ــــ ــــ س لهــذا الوضــ ول

ــة اجــل تزايــد عــدد الالجئين دورة اثر دورة من دورات األمم المتحــدة التي ، مرتق
لة  ــ ــ حث في هذه المشــــ ة فيها ال أن هذه المن. تولت المنظمة الدول بدو و ظمة و

لة ــ ــ ة ، تتولى تفاقم هذه المشـــ ة والرعا العنا ــعها  ــ ــ فالعدد يزداد بدال من أن . توسـ
هي التي وضـعت هذه المأسـاة من بدايتها حتى نهايتها ، وٕاسـرائيل وحدها، ينقص

ات.  ــــرائيل من اعتداءات وتحد ــ ــ ـــ ه إسـ ـــبب ما تقوم  ــــ ــ ســـ انت ، وقد تزايد العدد  و
ة السبب في إضافة اسة إسرائيل التوسع أرقام جديدة من الالجئين إلى القائمة  س

  . سجالت إسرائيل نفسها ، وال أر بينة تفوق في هذا الصدد. 
رر اموجب التق، 1947ان عدد الالجئين الذين غادروا البالد في عام 

ــان هــذا هو الرقم قبـل . ــد على الثالثين ألفــا ز ال ن، األولى لألمم المتحــدة اجــل 
ـــطينانتهاء االنتداب البرط ــ نتيجة لإلرهاب اليهود، اني على فلســ وقد ارتفع ، و

ـــين المروعة في ــ ــــ اســ حة دير  عد مذ ــان هذا الرقم  ــــ ســـــ من  1948عام  )أبرل( ن
ــ األمم المتحدة في تقرره إليها أن هذا . ثالثين ألفا إلى مائتي ألف  ــ ــــ ــ ونقل وسـ

ام إسرائيل واستمرار اإلره عد ق . اب اإلسرائيلي الرقم قد ارتفع إلى أرعمائة ألف 
ـــعمــائــة ألف، 1950وعنــدمــا حــل عــام  ــــ ــــ ــ نتيجـة ، ــان هــذا الرقم قــد ارتفع إلى تسـ

ة  ات اإلســـرائيل اد. االعتداءات والتحد ، وما زال هذا الرقم ســـائرا في طر االزد
ــذا ـــارخ حتى يومنـــا هـ ـــذ ذلـــك الت فيز في تقرره. من تور د ــد قول الـ ن عـــدد ا، و

ولكنه .  )1.210.170(نحوا من ، 1963عام  )ويونيحزران (الالجئين بلغ في 
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ه هذا  ـــا ع الالجئين في حســ ــمل جم شـــ ا في الزادة . لم  . فعددهم ما زال ماضـــــ
ـــنين ـــاء السـ فترض انه مع انقضـ لة ، ومن ح المرء أن  ة مشــــ ــير أ ال بد أن تســ

ــة  ــف ـــ ــ ــ ــ ولكننــا نر هــذه . تعــالجهــا األمم المتحــدة في طر التنــاقص بــل والتصـــ
لة لة الالجئينم، المشــــ اد المســــتمرن، شــــ ــع واالزد بدال من ان ، آخذة في التوســ

 1947وقـد ارتفع هـذا الرقم من ثالثين ألفـا في عـام . تـأخـذ في طر التنـاقص 
ــرائيــل وحــدهــا.  1963في عــام  )1.210.170(إلى  ــ ــ ــــ هي ، وال رــب في ان إســــ

ـــــبب الوحيد الكامن وراء هذه الظاهرة  ــ ــ ـــ حها و . الســ مذا ــرائيل  ــــ ــــ ــ حمالتها إنها إســ
رة ـــــ ــ ــ ــــ ـــــرائيل بوجودها، وتحديها التفاقات الهدنة، العسـ ــ ــ ــــ ــئنا ، بل إنها إسـ ـــــ ــــ إذا شـــ

ص والتحديد    . التخص
الن هذه هي النتيجة المنبثقة ، وٕاني ألقول أن وجود إســـرائيل هو الســـبب

ص عمي  ة. عن درس وتمح ام الدولة اليهود ، وعندما اقترحت األمم المتحدة ق
ة  ة المقترحة. ظهرت هناك مفارقة عجي ل ما ، فقد تبين أن الدولة اليهود برغم 

ع من دهاء ومهارة في تخط الحدود ة ، ات ة يهود ــــم أغلب ــ ــ ــــ ان عدد . ال تضـ و
ا لعدد اليهود فيها ــاو ـــــ ة مســ ــتثناء زادة إلى جانب ، العرب في الدولة اليهود ـــ ــ اســ

ــمة ــــ ــ س إال ، اليهود ال تعدو األلف نســ ـــمة ل ــ ــ األمم  هذه هي أرقام. اجل ألف نســـ
ان هذا الرقم، المتحدة عرف ما إذا  ـــمة، وهللا وحده  ـــــ قا، أ ألف نسـ النظر ، دق

  . إلى عدم وجود إحصاء دقي وفعلي 
ان العرب ــ ــم مثل هذا العدد من الســـ ن لدولة تضـــ م يف  ـــمى ، ف أن تســ

ة ؟هذه طا . المعضـــــلة هي الدولة اليهود ــ ــ سـ ـــهال و ــرائيل الحل ســ ــ وقد وجدت إسـ
وقــد طرد العرب وأبيــدوا في . ن تبيــد هؤالء العرب وان تطردهم عليهــا أ. عليهــا 
اسين في عام . الواقع  حة دير  ة  1948ولم تكن مذ   . إال البدا
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ة انت البدا اســين  رة ، وأنا أقول أن دير  إذ أن هجمات إســرائيل العســ
ة التي، على العرب العزل الرغم من قرارات اإلدانة المتعاق  اســتمرت على عنفها 

ة    . أصدرتها لجان الهدنة المشتر
ــهمت اكثر من غيرها في رفع  ــــ ــ ــ ــــــئنا تعداد هذه الهجمات التي أسـ ــــ وٕاذا شـ

ـــت له قرة الحمة ، أرقام الالجئين ــــ ـــــف الجو الذ تعرضــــ ــــ ر القصــ علينا أن نذ
ة في  ــانالعر ســـ ــت لها قرتا فلمه ، 1951عام  )أبرل( ن والهجمات التي تعرضـــ

س في عام  ـــف، 1953ورنت ــ ــ ــــ ـــه  والقصـــ ـــــ ــــ الجو على منطقة غزة في العام نفســـ
ــها والهجوم على نحالين  ـــنة نفســ درس في السـ ة و ة وشــــق والهجمات على قرة قب

ـــها والهجوم على 1954في عام  ــنة نفســ ا في  والغارة على عزون في الســـ بيت لق
ـــه والهجمات على، 1955عام  ـــــ ــــ خان يونس  والهجومين على غزة في العام نفســـ

ني ســـــه ة في يو ـــح حيرة لة وصــ ـــرقي من  ـــها والغارة على الطرف الشــ الســـــنة نفســ
ـــه ــــ ــ ـــ ــ ــة في العــام نفســ والهجوم على غزة وعلى أم الرحــان والرهوة وقرنــدل ، طبر

ــوفين في عام  ــــ ــــ ــ اس وخان سـ ة وعزرون والنبي ال ــــرف الدين وقلقيل ــــ ــ ــ ، 1956وشـ
  .  1960في في عام اوالغارة األخيرة على التو 
ة أدانت لجنة الهدنة الم، وعلى أ حال ان الدورة الحال ة إسرائيل أ شتر

ــر من ، لألمم المتحدة ر)  تشـــــرن أول أ في الثامن عشـــ ــلل ، (أكتو بتهمة التســـ
  . إلى األردن عبر خطو الهدنة وقتل عدد من رجال الحرس الوطني 

ة من  ـــلحة خال ــ ــــ ــرائيل المســـ ــــ ـــــ ولم تكن هذه القر التي هاجمتها قوات إسـ
ان العرب ، الس انت مأهولة  ح أهل هذه القر من  .بل  ص عي أن  ومن الطب

المتفجرات ــف بيوتهم  ــ ــــ ــــ ــلب وتقتل ، وتحرق مزارعهم، الالجئين عندما تنســ ـــ ــــ ــ ــ وتسـ
عد عام . مواشـــيهم  ضـــا أن يزداد عدد الالجئين عاما  عي أ والنتائج . ومن الطب
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ــــوح ةعالطب ل الوضـ ـــحة  ان ، لمثل هذه االعتداءات واضــ ــ ــ وهي أن يتحول السـ
فيز إطعامهمإلى الجئين يت ــــتر د ــ ه إيواؤهم، ولى المســ تحتم عل وٕايواء أطفالهم ، و

ـــرائيل وتدمر. واطعامهم  ذا تنســــف إسـ فيز أن يؤو ، وه ــتر د تحتم على المســ   و
طعم وغيث    . هذه هي المعادلة التي تسود منطقتنا . و

ا في ارتفاع عدد  انت ســب رة التي  اإلضــافة  إلى هذه الغارات العســ و
ـــالح طاردة أهلها ، الالجئين غزو عدد من المناط المنزوعة الســ ـــرائيل  قامت إســ

ذا أضيف عدد جديد إلى أرقام الالجئين . منها    . وه
ه ر الجنرال بن ة في تقرره إلى مجلس ، وقد ذ ة الدول س هيئة الرقا رئ

ارأن إســرائيل قامت في شــهر ، األمن طرد نحو من ألف ، 1951عام  )مايو( أ
ـــالحعري من من مائتين ، 1953ما طردت في عام ، طقة العوجة المنزوعة السـ

بإخراج  1951عام  )مارسآذار (وخمسين آخرن من المنطقة نفسها وقامت في 
ارهم785( ا من د   . وطردتهم خارج وطنهم ، ) عر

ر الجنرال رايلي س آخر، وذ ة الدول، وهو رئ ـــاء هيئة الرقا ــــ ــــ ة من رؤسـ
ـــرائيل قامت في، المتحدة في تقرر رفعه إلى األمم ــ ــــ ــبتمبر) أيلول ان إسـ ــــ ــ عام (ســ

بجمع نحو من أرعــة آالف من البــدو في منطقــة النقــب ودفعــت بهم إلى  1950
ـــرة  ـــي المصــ ـــرائيل في . األراضــ نحو ألف  1950عام  )مارس( آذاروطردت إســ

ــيهم، من العرب عدتهم إلى قطاع غزة ، من أراضـ  و (يوليو) تموزوقامت في . وأ
ــب( أيلول ـــــ ــــ ــ ـــا756طرد ( 1950عـــام  )تمبرسـ ــــي ، ) عر ـــ ــ ــ ودفعتهم إلى األراضـــ

  . المصرة 
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ع هؤالء النــــاس إلى الجئين وأد تحولهم إلى ارتفــــاع ، وقــــد تحول جم
فيز، الرقم ـــتر د ــ ــ ــ ــــ اء التي يتحملها المسـ ادة األع واالثقال التي ينوء بها ، والى ز

مه العون المالي إلى هؤالء ال   . تعساء المجتمع الدولي من جراء تقد
ـــورة نحو  ــ ـــــرائيل من المنطقة المجردة على الحدود الســـ ــ من  اوأخرجت إسـ

ا من قراهم  ـــين عر ــتمائة وخمسـ الرغم من قرار مجلس األمن الصــــادر في . ســ و
ارالثامن عشر من  وانما ، فان هذه القر لم تعد إلى أهلها، 1951عام  )مايو( أ

مات التي ــــاع ال تطاق  ات هؤالء من الالجئين تكت بهم المخ ــ ــودها أوضـ ــــ . تسـ
ة في  ة الدول س هيئة الرقا ــف رئ ــاع  1955عام  (يوليو) تموزوقد وصـــــ ــ األوضـــ

ــــه  ــقــولـــ ــات  ـــ ــ ــم ــذه الــمــخــ ــ ــ ـــــان هـ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــا ســـ ــ ــهــ ـــ ــ ــــ ــ ــ شـ ــعــ ــتــي  ـــــة ال ــ ــ ــات ــ ــ ـ    .…الــحــ
ة( ــاع ســـيئة للغا شـــون في أوضـ ع الحيوانات منه، ان هؤالء الناس  ه  ــ  مانهم أشـ

  .  )الناس 
ذا أدت هذه االعتداءات واالنتها ة الصارخة إلى إسهام وه كات اإلسرائيل

ة الزادة . يخلو من الشــرف في زادة عدد الالجئين  ونحن نخشــى ان تكون عمل
ة في طر االرتفاع  مين في إســرائيل . هذه ما زالت ماضــ بدو ان العرب المق و

ة ــر لهذه العمل اشــ ــجل، هم الهدف الم بدو انهم مســ ن على قائمة االنتظار لكي و و
حوا ال   . والمأساة أسى، ليزد الرقم ارتفاعا، جئينص

عث بها إلى  ــــالة  ـــ ــ ــ ـــــرة العري في رســـ ــ ــ ــــ ة الناصـ س بلد وقد أكد نائب رئ
ـــرن من ــ ــ ـــادس والعشـــ ـــ ــ مز في الســ ورك تا ــبتمبر) أيلول النيو ـــــ أن ، 1951عام (ســـ

والنتيجة . ) ألف دونم من األرض من أصحابها العرب 250إسرائيل قد انتزعت (
ـــرقت ، فهؤالء العرب. ال تقبل الجدل ، هذا القولالتي نصـــــل إليها من  عد أن ســ

ـــيهم ــيئا، أراضـــ ــ ملكون شــ حوا ال  اتوا مؤهلين للدخول في زمرة الالجئين، اصــــــ ، و
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صورة  فيز  يؤلفون عبئا جديدا على عات المجتمع الدولي وعلى عات المستر د
عده  ة أو عات خلفه من  اه زميلي ممثل . شــخصــ ، نيوزلندةوٕانني الســترعي انت

ــرائيل ــ ة في إســ ة العر األمس عن األقل ـــورة ، الذ تحدث  ـــالة منشـــ ان هذه الرســـ
مز ورك تا ة 250وهي تتناول موضـــوع (، في النيو ) ألف دونم من األرض العر

ـــحابها العرب  ــــ ــرقت من أصــ ــ ـــهم منهم. ســـــ ـــــ ــــــرقت أرضـ عد أن ســـ غدوا من ، وهم 
ــرا. الالجئين  ة في إســ ة العر قنا ، ئيلهذا هو وضــــع األقل ــد ــار إليها صــ التي أشــ

ـــجالت والوثائ. النيوزلند المحترم  ان يرجع إلى الســـ ـــــحه  قبل ان ، واني ألنصـ
ـــرائيل  ة في إسـ ة العر ـــاع األقل ة عابرة وددت أن ظهذه مالح. يتحدث عن أوضـ

ع ، أتقدم بها ــع وتحره من جم ــــ ــــ قنا النيوزلند من معرفة الوضــــ ــد ــ ــ ـــ ــ ــ ن صــ الم
ه لة في حديثه هنا إلى لجنتكم الموقرة قبل أن يتناول ، نواح   . هذه المش

مز ورك تا فة النيو ة لم تقف عند حدود ما تنشـــره صـــح ــ إذ ، ولكن القضـ
ة من الخطو  ــ ــ ــــ ــ ــ ففي . حيث تطلبت إثارتها أمام األمم المتحدة ، ةر انت القضــ

ــــر من  ــ ــ ـــرن ثانيالعاشــــ ــ ــ ة العامة، 1960عام  )نوفمبر( تشـــــ س الجمع ، تلقى رئ
ــــــة موقعة  ـــرائيلعرضـ ــ مين في إســ ــرة من العرب المق ــ ــ واني ألطلب إلى ، من عشـ

قنا مندوب نيوزلندة ـــد ـــ ــــ ــــ ة ، زميلنا المحترم وصـ س الجمع عود إلى وثائ رئ أن 
ؤلفون  شــون في إســرائيل و ع قرأ هذه العرضــة التي وقعها أشــخاص  العامة وان 

ة التي أشــار إليها ة العر دون ف، جزءا من األقل ي عرضــتهم هذه ليتبين انهم يؤ
ـــبت ( ــ ة قد اغتصـــ ــــــرائيل ــلطات اإلســ ــ ــ ــى العرب 315أن الســ ــ ) ألف دونم من أراضــــ

ــتعمراتهم  ــ موا عليها مســــــ ق ـــــلم إلى المهاجرن اليهود ل ـــرائيل لتســـــ ـــــ مين في إســ المق
ة    . الجماع
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ان العرب في ، مندوب نيوزلندة، وأود أن أبين لزميلنا المحترم ــ ــ ــــ ــ ــ أن الســ
ــالقوة والعنف م ــــرائيــل اخرجوا  ـــــ ــــ ــةإسـ اثنتــان منهــا ، ن منــازلهم في أرع قر عر

حيون  ــ ــ نهما المســ ــ ــ ســ ـــــلمون وهما الخس والجلمة واثنتان أخران  نهما المسـ ـــــ سـ
فر برسوم وايجرت  ع . وهما  ة بنسف جم ولقد قامت القوات المسلحة اإلسرائيل

حيتين وأحــالتهمــا إلى أنقــاض ــ ــ ـــــ ــــ ــة في القرتين المسـ بير من . األبن وطرد عــدد 
ان ة في الجليل الغري الســ ارهم ومنازلهم، من قرة شــعب العر ، وأقصــوا عن د

ين العودة إلى أراضـــيهم ش ، وحيل بينهم و ع على الع واجبر العرب في بئر الســـ
ماتهم ــتوطنين اليهود ، محصـــورن في مخ وقد . بينما وزعت أراضـــيهم على المسـ

ة إلى هؤالء ا ـــورته القانون ــ ــــ قدم مشـــ احاول محام عري أن  ـــحا ــــ ــــ فحيل بينه ، لضـ
ماتهم  ــــــول إلى مخ ــــ ين الوصـ ع اآلن في وثائ . و رة التي تق هذه هي زدة المذ

انا ، وهاأواني السألكم أيها السادة أن تقر ، األمم المتحدة وان تطلبوا من إسرائيل ب
ــــأنها  ة قد انتهت عند هذا . . شـــ ـــــ ـــــيتي هي ان ال تكون القضــ ومع هذا فان خشــ

  . الحد 
ة تؤلف مصــدرا آخروال رب في أ من مصــادر الزادة ، ن الهجرة اليهود

ــــتمرة في تعداد الالجئين ـــطين، المسـ ة إلى فلســ ــــع نطاق الهجرة اليهود لما اتسـ ، و
ان هناك المزد من الالجئين العرب    . لما 

أ حديث مز، وهناك ن ورك تا في عدد صــــدر منها في ، فقد نشــــرت النيو
ر)  تشـــرن أول ه عن  ، 1962عام  (أكتو ــيدة جولدا ماير تعرب ف تصـــرحا للسـ

معدل مليون آخر في عام ، أملها ـــرائيل  ــــ ان إســ ـــــ ــ وان ، 1970ان يرتفع عدد ســ
ــة التي تلي هــذا التــارخ  معــدل مليون ثــان في الحق وهــذه هي . يرتفع هــذا الرقم 

ات السيدة جولدا ماير وآمالها م هنا في األمم المتحدة ، تمن وهي التي تتحدث إل
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ــالم  ـــــ ــ ــ وفي مليون آخر في  1970إنها تأمل في مليون جديد قبل عام . عن الســـ
ة التي تلي هذا التارخ  الهجرة. الحق ست  ، هل هذه هي لغة السالم ؟ إن هذه ل

ــة ــرـة جمــاع ــ ــــ ــــ شــ ـة  ــل مـا تحملــه من معــان مجردة ، وانمــا هي حر إنهــا غزو 
طة  س   . و

ع التنبؤ  ارات التي تحمل طا ــــدد الع ــــ ــ ــ ر في هذا الصــ ـــتذ ــــ ــ ــ علينا أن نســـ
ـــادرة عن الكونت برنادوت  ــ ــــ ــ ــ ففي تقرره إلى مجلس األمن بتارخ الثاني . والصــ

ــ الدولي ، 1948عام  (يوليو) تموز عشــــر من تور  –قال الوســ ـــع الد وفي وسـ
م د استشهاد هذا من تقرر الوس الدول، انش الماثل بين ي الذ يخيل أن يؤ

تابته  يإل ـــترك في  ــ ـــ الحرف الواحد –أن قلمه قد اشـ ــــــه  ــ ارة نبيلة ، ما نصـ في ع
  . واضحة 

ـــتمرار الهجرة المطلقة  ( ــــ ــ ــ قة الواقعة وهي ان اســـ ر الحق ن أن نن م ال 
ة من فلسـطين ع، وغير المقيدة إلى المنطقة اليهود ضـع سـنوات إلى  دقد يؤد 

ان  ــغ الســـــ ة ظهور حالة من حاالت ضـــ ــ اســـ ــ ات ســـ ـــاحبها من اظطرا صــ وما 
ــرق  ــ ــع اليهود الحتمي في الشـــــ ــــ ة تبرر مخاوف العرب الراهنة من توســـ ـــاد ــــ واقتصــ

قــة الواقعــة وهي ان الهجرة . . األدنى  ن ان نتجــاهــل على اإلطالق الحق م وال 
ة ــــطين وحدها  يال تعن، اليهود ة من فلســ ـــعب اليهود. المنطقة اليهود ، أو الشـــ

ضا تعنى العالم ا بل   .  )لعري المجاور أ
ـــرح إذ  ــ ــــح الصـــ ـــ ـــــى أبدا هذا التحذير الواضـ وعلى األمم المتحدة إال تنســـ

لة المش قة    . هذا إذا لم ترد اإلسراع في حلها ، أرادت وقف األخطار المح
س ــــيد الرئ ــــ ــ ــ ا سـ ــــهد في هذا العام  ــ ــ ــــ حزنني أن أقول هذا ، ونحن نشـ و

فزعني، العــــام قلقني و ـــا  ـــا، خطرا آخر، مـ ـــداد الالجئين يتنـ ــــد من تعـ ول المز
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ح والعن طر . وارتفــاع أرقــامهم  ــادة عن طر المــذا ولكن لن تكون هــذه الز
ـــطهاد الديني ، الهجرة ــ ــــ ـــب الديني تاجل عن طر ال. بل عن طر االضــ ــ ــ عصــــ

ــــرة  ة ابلغ التأثر . والتفرقة العنصــ ـــــ ــــنة الماضـ وقد تأثر المجتمع العالمي في الســ
ــت ان ت ــــرائيل رفضــــ ــيتها إلى يهودالن إســ ــ ــــم ، عطي جنســ حمل اســ ا و ولد يهود

ال ، اوزوالد روفيزن حمل اسـم األب دان ا  ح راه ة واصـ . ثم تحول إلى النصـران
عن ة األب  يوهذا  ـــــ ــ ــ ـــخ العالمي في قضـــــ ــ ــ ــ ــــ ال قد يبدو لي أن السـ أن األب دان
ال  فرض عليها أ ضغ معنو . دان   . لم يترك أ اثر على إسرائيل ولم 

ــع من وشـــــرعت ــبتمبر) أيلول إســـــرائيل مؤخرا أ في التاســـ ، الماضـــــي(ســـ
ام قليلة أ ة  ة الدورة الحال ة من االضـــطهاد الديني، وقبل بدا ، شـــن حملة وحشـــ

ة في إســـرائيل ولن مضـــى في  شـــيرة والمؤســـســـات الدين عثات الت على مدارس ال
ـــيل اء هذه الحملة، إيراد التفاصــ ـــر ، إذ أن أن أســ ــرت في العالم  م ، هانتشـــ وال بد أن

ــحف  ــ ــ ــــ ـــيئــا عنهــا في الصــــ ــــ ــــ ــ في ان تعرفوا. قرأتم شـ ــاء ، و على حــد تعبير األن
ة في إســرائيل ة الكاثول س أســاقفة الطائفة الروم ة أن رئ ، وهو عري، الصــحف

بيرة ة التي . واسيئت معاملته ، قد تعرض إلهانات  انت هذه المؤسسات الدين و
ينها عدد من المدارس، ادتعرضت في إسرائيل للهجوم واالضطه ة لهذا ، و ضح

ة. التعصب الديني  اء ، وهي مؤسسات فلسطين وموظفوها سواء أكانوا من األط
ـــات ــ ــ ــــ ـــــ ــدين أم من الممرضــ ـــال الــ ـــات أخر ، أم من رجـ ــــة فئـ هم من ، أم من أ

ـــطينيين  ــطين . الفلســ لها في فلســـ اتهم  ــوا ح ــ ــارعهم . إذ عاشـ ــ وقد خدموا في مشـ
اتهم ، المحسنة . انهم من الفلسطينيين .  فقراءها ومرضاها، في فلسطينطيلة ح

س إال، وهم يتعرضـون لالضـطهاد وال رب في أن هذا ، بدافع التعصـب الديني ل
فهم إلى قائمة الالجئين ض اء التي يتحملها المستر ، التعصب س زد من األع و
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فيز أو خلفه الكرم  عن. د حون من الال يوال  ص . جئين اضطهادهم إال انهم س
ي ومــة لهم تتولى حمــايتهم  أو إيواءهم نو ولقــد . هم عــدد من العرب الــذين ال ح

اهما  ة إلى رعا النس ة في إسرائيل  ة والفرنس ولكن . احتجت السفارتان البرطان
ــطينيون هم ــ ــطينيين قبل أن يتحولوا إلى الجئين ؟ والفلســ ة الفلســــ ، من يتولى حما

ام، العراقممثل ، ما قال زميلي المحترم عة المقدسة(، قبل أ ة األمم  )الود لعص
م لعام ، المتحدة موجب قرار ـــمانتها ، 1947وهم  ة األمم المتحدة وضــ . في حما

ــــرائيل ــود اآلن إسـ ــ سـ ــب الديني الذ  ــ ــطين من التعصـ ة فلســـ ال ، ومن يتولى حما
حيين  رح عاصــفة ضــد غير اليهود ســواء أكانوا من المســ مجرد رح تهب بل 

ـــلمينأم  ــــ ــ ــ عملها هذاا. من المســ ـــــرائيل  ــــ ــيف عددا جديدا إلى أعداد ، ن إســــ ــ ـــــ تضــــ
عد األلوف إلى قوائم . الالجئين  ــــافتها األلوف  ــــ ــ ــ ــرائيل بإضـ ـــ ــ ــ ــ وال رب في أن إســ
ــخما في وجود األمم المتحدة ، الالجئين انه إســــهام مخجل إنما تســــهم إســــهاما ضــ

ــبت مقعدها في األمم المتحدة  ـــــ ــــ ــ عد ان اغتصـ ه  اعلم أن  ال ناوأ. معيب تقدم 
أ شــيء آخر لألمم المتحدة نت من اإلســهام  ســو هذه الزادة ، إســرائيل قد تم

  . المخجلة في عدد الالجئين 
فتكســــب ، وال رب في أن إســــرائيل ســــتحاول تضــــليل الرأ العام العالمي

ـــا مقبوال  ــذه المظـــالم ثو مـــة . هـ ــا المح ــدرتهـ ــــ ــ ــ ــــ ــة التي أصـــ ـ ـــام الخف ولكن األح
ة على ن أن تغطى بثوب مقبول أبدا، المدنيين في هذه المظالم اإلســرائيل م . ال 

ــرائيل أن تدع ــ ــــع إسـ س في وسـ ة إلى هذه األحداث  يول ــ ــ النسـ وال رب . البراءة 
ـــرائيل ــ ــــلة األحداث تثبت جرمة إســ ــلســـ ــ ة ، في ان ســـ م الدليل على وجود عمل وتق

  . مستمرة في هذا االتجاه 
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ة األماكن المقدسة في فلسط ست قض ادة إال ، ينول وموضوع حرة الع
ــة  ــة واحــدة من نواحي البنــد الحــالي المــدرج على جــدول األعمــال إنهــا نــاح نــاح

لة الالجئين التي  ة األماكن المقدســـة . تولى درســـها نواحدة من مشـــ انت قضـــ و
عث قل دائم للعالم في مجموع ــــدر اهتمام وم ـــ ــ ــ ادة مصــــ ة الع ان  هوحر وللفات

موضوع الالجئين وسأشير إليهاولهذه ا. صورة خاصة  ة عالقة  ة ، لقض النس
س إال  ة . إلى هذه العالقة ل ســـت األماكن واألضـــرحة المقدســـة مؤســـســـات ح فل

ــــفي على هذه األماكن ، ووجود الناس وحده. إال في تعابير الناس  ضــــ هو الذ 
اتها، واألضرحة قداستها ح بدون وجود الالجئين سواء أكانوا م، بل وح ن وستص

مة لها  حيين مهجورة وال ق قع لها. المســــــلمين أم من المســــــ ن أن  م ، وخير ما 
ــرائيل، هوان تتحول إلى متاحف نائســـنا في إسـ ، وقد اغل الكثير من مســـاجدنا و

ــدون عن ، إذ أن المؤمنين عيـ عودوا يؤمونهـــا ألنهم  ـــاتوا من الالجئين لم  وقـــد 
ــهم  نائســ ـــاجدهم و ار الم. مسـ ذا أخذت الد عها وه ــتها وتفقد طا ــة تفقد قداســ قدســ

ارهم. الديني  إعادة للقداســة إلى ، وعلى هذا الصــعيد تكون عودة الالجئين إلى د
ـــة ــــ ـــة ، األماكن المقدســ ــــ ة إلى البالد المقدســ ـــــ ــ ـــاجد . بل إعادة القدســ ـــــ فمئات المسـ

ـــة ـــ ــــ ـــــرحة المقدســـ ــــ ــ ملكه ، لها في خطر اآلن، والكنائس واألضــ مع أنها اثمن ما 
ــاجد والكنائس. روحي العالم من تراث  ــ ـــــ ــــ ، وهذا التراث بل هذه المئات من المســ

التحول إلى مجرد متاحف ارهم ، مهددة اآلن  عد الالجئون إلى د   . إذا لم 
ـــرنا صـــــفحا عل ة للعودة ىوٕاذا ما ضــ ة والقوم اســـــ توجب ، النواحي الســـــ

لة الالجئين  ــ ــ ة  في مشــ م إلى النواحي الدين اه أقحم  وأنا ال. علينا أن نلفت انت
ة ـــــ ــ ــ ا على القضــ ــــــرا غر ــــ ومن قبلها ، فقد اعترفت األمم المتحدة دائما، هنا عنصـ

ة لفلســطين وللبالد المقدســة  عة المقدســة والدين الطب ة األمم  ر . عصــ ونحن نذ
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ولكن هذه األماكن ال . إجراءات عدة اشترطت لضمان سالمة األماكن المقدسة 
قاء وحدها  ع ال ــته. تســــتط ــعبها اإنها تفقد قداســ ــعب الذ ظل ، اذا فقدت شــ والشــ

ـــى بتولي اال ال تعد وال تحصـــ ـــتها  اج ـــة. حراســـ ما ، وهاهي القدس المقدســـ ــ ــ وال ســ
ــم الجديد منها ــة ال تعد وال تحصـــــى، القســـ ـــمه من أماكن مقدســـ ضــ ــــرخ ، ما  تصـ

ـــلمين حيين والمســـــ ــ ــ أهلها من المســــ ة  لهم من الالجئين اآلن ، مطال وها هي . و
ـــرة ـــر ، الناصـ مبلدة النصـ ــالم، اني العظ ـــول الســ ح تناد، المعلم ورسـ ـــوع المســــ  سـ

ــار  ــ ـــلمين والنصــ ــ أهلها من المسـ ة  ــوتها مطال ــ لهم من الالجئين ، أعلى صــ . و
ل أجراس أو مآذن صامتة في إسرائيل ذا فان  ش اآلن في حزن واسى، وه ، تع

  . وهم من الالجئين ، منتظرة أهلها
مااوٕاذا قدر لالجئين  ظلوا مشردين  ظلوا ن  فان ، ترد لهم إسرائيل إن 

ـــطين ة ، فلســ ل ـــورة  صــ ة  عتها الدين ــتفقد طب ـــة مجرد . ســـ ـــتغدو البالد المقدســ وســ
عيد ، اصــطالح تارخي ة. مت إلى الماضــي ال ح فلســطين مزرعة آل ، وقد تصــ

ة في التارخ العالمي ، ولكنها ستغدو بيداء قفراء ل أهم ة من   يولن ترض. خال
ـــهم، هـذه الحــالـة ــــ ــ ــ ــتثير نقمتهم ، اليين المؤمنين في طول العــالم وعرضــــ ــــ ـــــ بـل ســـ
ار المقدســة الشــرعيين وســدنتها. وســخطهم  نا أصــحاب هذه الد فان مثل ، ولما 

ون مفجعا لنا  ـــع ســــ ة. هذا الوضـ ــح ة تضــ أ ــن  ـــة ، ولن نضــ للحفا على قداسـ
  . بالدنا 

ارا ع النواحي واالعت ــرورة من جم ــ ت ومن هنا تكون عودة الالجئين ضـــ
ار الديني  ة لم تخف  نا، ولعل من الحقائ المقررة. ما فيها االعت ــهيون ــــ ــــ ــ الصــ

ة الشررة تجاه األماكن المقدسة اها العدوان ة ، ق نوا انت أم إسالم ة  ح   . مس
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قاء  اب التي تدعو إسرائيل إلى اإل ا سبب آخر من األس ولعل هذه النوا
لة الالجئين  ــ ــ ولوف. على مشــــ ــو ــــ ــهيوني المعروف، فعندما قام ســ ــ م الصــــ ، الزع
ة ة الصــــهيون ة، وقائد الحر ة العالم س المنظمة الصــــهيون ان، ورئ ، بزارة الفات

ـــف عن الكثير ــــ ــ ة حقا تكشــ ـــول على تأييد ، وهي زارة تارخ ــــ ـــــد الحصــــ ــــ ان ينشــ
ة  ام الدولة اليهود ان لق ـــيي اوقد قابل . الفات ــ ارشـــ ــنيور  ــ ان هذه الزارة المونســــ

ان  والمونســنيور ة الفات ار وزر خارج إلى ، الســجالت والوثائ وتشــير. جاســ
ان أعرب عن قلقه العمي على األماكن المقدسة واقترح اتخاذ إجراءات  أن الفات

انة سالمتها    . مشددة لص
اعات  ان من انط ته مطالب الفات ســــجل ما تر ولوف وهو  ــو تب ســ و

قول ار ، في نفسـه  م هنا ع ع المؤمنين في وأنا اقرأ عل سـمعها جم ة ل ته التارخ
القشــعررة تهز عظامي(… طول العالم وعرضــه  هل ســمعتم هزت . )وأحســســت 

ـــعررة عظامه  ـــه عندما . القشـ ولوف عن نفسـ ــو اع الذ ســــجله ســ هذا هو االنط
انة األماكن المقدســـة صـــ ان المتعلقة  حرة المرور ، اســـتمع إلى مطالب الفات و

ةإلى األماكن المق ـــــالم ة منها اإلســ ح ــ ــ ـــة المســـ ــــعررة تهز (، دســــ القشـــ ــعرت  ــــ وشـ
ــهيوني )عظامي ـــ ــــ م الصـ في هذه ، عض النظر، أمعنوا النظرو ، هذا ما قاله الزع

فة  ه من معان مخ ارة القصيرة وما تنطو عل   . الع
ة، إن هذه القشـعررة في العظام خلقت  التي وهي، هي رد فعل الصـهيون

لة الالجئين  لتهم بدون حل حتى اآلن إنها الســـــ. مشـــــ ــ ــ قاء مشـ رقد . بب في  و
ولوف اآلن في مرقده األخير ، ولكن هذه القشعررة، دون أن تقشعر عظامه، سو

اردة ماتهم ال ـــــون في مخ ــــ ــ شـ ع ــيب الالجئين الذين  ــ ــ ــ ــتاء، تصــــ ــ ــــ ــ ، عانون قر الشــ
بل أتحدث ، هنا وال استعير المجازات يإنني ال أكن. وترتجف عظامهم من هوله 
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ه من صدق ، بلحمه ودمه عالواق ل ما ف الن ، وٕانني أقول ان هذا هو الواقع. و
فوق حدود التصـور صـور ما هم ، شـقاء الالجئين  نة أ تعبير أن  س في م ول

عة  ــــقاء يثير الوج ــ ه من شــــ وا هذا الواقع. ف ما ، وٕاذا أردتم ان تدر ـــــوا  وان تحســـــ
ه الالجئون  م، عان ــ ــ أنفســ ـــهدوا  م أن تشـــ ـــخامتها لتر ، فعل . وا هول الكارثة وضـــ

اسم شعبنا، وفد فلسطين، ونحن عهم، أعضاء هذه اللجنة الموقرة، ندعو  أو ، جم
ه الالجئون من شقاء، عضهم عان ة ما    . إلى الذهاب إلى هناك لرؤ

م إلى هناك ـــير الوافدون من ــ ــ اء، وسـ ـــاء، ممثلين أح ــ ، من الرجال والنســـ
ة هي مأساةيؤدون دورهم في ، والشيوخ واألطفال ماتهم، مسرح شون في مخ ، ع

ارهم  لها. على مرأ من مزارعهم ود ـــاة  ــــ  هبل لهذ، تر ما هو الحل لهذا المأسـ
املها ؟    الفاجعة 

ــنوات عدة ــ ــــ ــ ة سـ ـــــ ــ ــ مختلف ، وقد تحدثت إلى هذه اللجنة في هذه القضــ و
ــا للوفد العري  ســـ ــفي رئ ــ م اآلن بوصـ ات وها أنا أتحدث إل ـــالح ـــفات والصــ الصــ

ــطيني ال ــــ ــــ ــ عطى الالجئون حقوقهم ، والحل الوحيد أمام األمم المتحدة. فلســ هوان 
العودة إلى  يوهي حقوق ال تقبــل الجــدال والنقــاش ألنهــا تعن، ةودالفطرـة في الع

قبل النقاش . الوطن    . والعودة إلى الوطن ح مقدس ال 
ي، ولكن مع األســف الشــديد ان الوفد األمر  يالذ ألق، أر في نص ب

ـــه عليها، في هذه اللجنة عض ، والذ لم يوزع بنصــــ ه من  مما أرغمني على طل
امل ـــول على نص  ـــحفيين للحصـــ ــدقاء الصـــ ــ ه عن الملخص ، األصــ ض  ـــتع اســـ

رتارة ــ ارة، الذ وزعته الســ ات المتحدة ع ه لتفهم موقف الوال ، والذ ال أكتفي 
ع فهمها ـــتط ـــير إلى الالجئين وال أســـ ـــها : ، تشـــ ــ نا أن ال نتردد في علي (وهذا نصـ
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ــ ـــ ــرق األوســ ــ اة الشـــ ـــمان إدماجهم في ح ــ ن، بذل الجهود لضــ ــرع وقت مم ــــ ، أسـ
ة  ة وجد أكثر السبل فاعل   .  )و

ات المتحدة يتلخص في اإلدماج في  ــح أن موقف الوال ــــ ــــ ومن هنا يتضــــ
ــ  ــ ــــرق األوســ اة الشــ وك ؟ . ح ــــفير  ولكن تر من الذين ترد إدماجهم أيها الســ

ة وحاملي جنسيتها ؟هذا من شأترد إدماج مواطن ة أي الدول العر ن الدول العر
اســـمها  فهل تقترح إدماج الســـفير راض ممثل الجمهورة . وحدها ولســـت ناطقا 

ـــفير الطرز ممثل  ــــ ــــ ــ ــفير الرفاعي ممثل األردن أو السـ ــ ــ ــــ ة المتحدة أو الســــ العر
ـــورة ــ ــــ عا ال ، ســــ وا على ومن حقهم هم أن يرد. أو أ من الزمالء االخرن ؟ ط

عنيهم ان    . اقتراحك هذا ذا 
ـــطين وشـــــعبها ــاء وفد فلســ نت تعنينا نحن أعضـــ ا نوتعني إدماج، أما إذا 

اة الشــرق األوســ ما هو البند ، وهنا هل لي أن أتســاءل. فهذا أمر آخر ، في ح
ــــطينيين  ــــ ــوع الالجئين الفلســــ ــ ــ ــ المدرج على جدول أعمال األمم المتحدة ؟انه موضــــ

ة الف ة وضـــمن إطار القضـــ يف تجر . لســـطين على اقتحام الشـــرق األدنى في  ؤو
ســت من اختصــاصــك وال شــاالموضــوع ؟  ، ن لك بهاأن مشــاكل الشــرق األدنى ل

ادة ة الح المطل والتصــرف الكامل في شــ، ففيها دول ذات ســ ونها ؤ هي صــاح
س في وسعك أن تدمجنا.  ادتها. في بدالدها  ول وهذا عمل يتصل ، فهذه هي س

س من حقك أن تتدخل في ، ونحن لن نندمج في بالدها ا وشـــؤونها اســـتقالله ول
ادتها  ومات المنطقةؤ نها شا. س ح ة تتصل  س من حقك أن تمل، ون داخل  يول

ادة    . إرادتك على دول مستقلة ذات س
لة معروضــــة أمام األمم المتحدة ســــت المشــــ لة خاصــــة ، ول ــ إذ أنها مشــ

ــ وحده  ــ ــــ ـــرق األوســ ــ ــ األمم  ونحن ال نجد. الشـــ على جدول األعمال بندا يتعل 
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حمل اسم  لة الشرق األوس  (أو  )اإلدماج في الشرق األوس  (المتحدة و مش
ـــــ.  ) ـــــ ــ ــة الالجئين . ع المــدرج على جــدول أعمــال اللجنــة و فــالموضــ ـــــ ــ ــ ـــ هو قضــ

ـــطينيين  ــ ات . الفلســ ــــــوع ومده من جانب الوال ــــع في الموضـ ون التوســـ ومن هنا 
شــمل حدود الشــ . ومخالفة للنظام ، خروجا على الموضــوع، رق األوســالمتحدة ل

ــرق األوســــ ممثلوه هنا ة األمم المتحدة أو انتدابها، وللشــ ــا عا لوصــ س تا . وهو ل
ــ  ــ ـــــ ــرق األوســ ــ ــ ــ ه أهل الشـــ ان ف ل على ذلك العهد الذ  ـــى أمد طو ــ ــــ وقد انقضــ

ة دولة من دول العالم ة أو انتداب أ ــا ـــــ ــــ ــــون في ظل وصـ ــــ ــ شــ ـــواء أكانت ، ع ــ ــــ ســـ
ات ــولت لك نفســــك أن تتجرأ . المتحدة أم غيرها من الدول الكبر  الوال يف ســ ف

ومات ؟ هذه هي النقطة األولى  ة لهذه الح   . أو تتدخل في الشؤون الداخل
ة ع من الغنم؟ ، أما النقطة الثان ون ؟ انحن قط ـــؤال عمن ن ــ السـ فتتعل 

ة لنا وال مسؤول ع من الخنازر أو الحيوانات ال إنسان ات وال ، ةانحن قط وال رغ
ع من الخراف أننا قط ـــوقنا أمامك و ــ ــــ ــ ازات ؟ انك تســـ لتنقلنا من مرعى إلى ، امت

ان نمضــي وندمج أنفســنا في منطقة الشــرق األوســ. مرعى آخر  ، وأنت تأمرنا 
ـــورا أو لبنان أو العراق أو غيرها من البالد ــ ــعب لنا إرادتنا. أ في ســ ــ ، ولكننا شـــ

ـــر مثلكم انتم  شـ ـــود ون. ونحن  حن ال نقل في إنســــانيتنا عن هؤالء المواطنين السـ
ات المتحدة ــبيل المثال، هنا في الوال ــــ ـــ ـــون أن يندمجوا على ســ ــ ــ ــ في ، الذين يرفضــ

ة أو تلك ، الشـــمال أو الجنوب غيرنا ، أن لها إرادتنا. وفي هذه الوال ألننا شـــعب 
ـــعوب  ــــ ــ ــ ــحاب ح في حقوقنا . من الشـ ــــ ــــ ـــوقنا . واننا أصــ ــ ـــــ ســ ن ألحد أن  م وال 

ــنا من الخراف أو المعيز . الخنازر  ــ . نمت إلى هذا الراعي أو ذاك . فنحن لسـ
اد مصـــيرنا . اننا رعاة أنفســـنا  ش في وطننا . ونحن أســـ ل ما نرده هو أن نع و

ارنا  ـــطين والموت فيها. . ود ــ ـــ ــ ــ ش في فلســ ما عاش ، اجل إننا نرد الع تماما 
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س من حقكم أن تطلبوا إلي. أجدادنا وماتوا  ش فيها ول ا للع . نا االنتقال إلى ليب
ــت مواطنا من أهلها ــ ـــ ــ ــ ــ اة فيها ولسـ ا ؟ أنا ال أرد الح ا في ليب ، فلماذا اذهب الح

ة المتحدة  ـــت مواطنا في الجمهورة العر ــ ـــطينيون . ما اني لســ ــ ، وانما نحن فلســ
ـــطين. وقد ال تكون لنا دولة  ــ ــــطين لنا، ولكننا نمت إلى فلســـ ــتظل فلســــ ــــ ولقد ، وســ

ـــنا ف ــ ـــطينعشــــــ ــ ــ ــ ـــممون على أن نموت فيها ، ي فلســ ــ س من ح . ونحن مصــــــ ول
ــات المتحــدة إدمــاج مليون ورع ، أن تــأتى إلى هنــا لتقترح إدمــاج الالجئين، الوال

الحيوانات. المليون من الناس  ـــوقنا أمامها  ــ ــــ ــ ــ س من حقها أن تسـ وان ، اجل ل
ش هنا أو هناك    . تطلب إلينا أن نع

قة في التارخ ــا ـــت اعرف ســـ المعاملة التي نعامل ، ولســ ــعب  عومل فيها شـــ
روا أننا شعب متحضر. بها  م حضارة ، مثلكم، واني ألرجو أن تذ قل عن . وال 

ضا  طالقة أ اإلنجليزة  ع التحدث    . وها انتم ترون اننا نستط
ولكنني ال ارغب في أن آخذ من وقت اللجنة اكثر مما أخذت ولعل مما يثير 

ــة حقا أن نقرأ في ذ ــــ ــ ــ ات المتحدةالدهشــــ ي الذ ألقاه وفد الوال ان األمر ، يل الب
ـــررا ، فقرة أخيرة ــ ان وأكثرها ضـ ــــوأ الفقرات في ذلك الب ة . لعلها أســ حقا إنها النها

ي فقرة مجيدة ان األمر ة الب نت أود أن أر في نها ــيئ و ــ ــــ ان ســــ ـــيئة لب ــ ــــ ، الســـ
ات المتحدة ة شــعبها ، تظهر ســلطان الوال الد. وٕانســان ات وتعلقه  رغ ة و مقراط
ـــيرها ــعوب في تقرر مصــــ ــ ــخرة من األمم المتحدة ، الشـــ ــ بدال من أن أجد فيها ســـ

ادئها وميثاقها م قراءة هذه الفقرة األخيرة ، وهزءا  ـــتمحون لي  ــ ــ انها تقول . هل سـ
 . .  

عا( ــد في ، دعونا جم ــــ ــــاء المجتمعة إلى هذه المناضــ نحن الدول األعضــــ
ـــعنا ، نعيد تكرس جهودنا، هذه القاعة ـــى ما في وســـ أقصـــ ــــاعدة الالجئين  ال لمســ
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نتنا، فحســـــب ل ما في م ام  ــــرف ، بل وللق حث عن حل عادل وشـ ع ال ـــج لتشــ
لة   .  )لهذه المش

ــيئ  ــ ــر عاما من الجهود التي بذلتها . حقا انه قول ســــ ــ ــ ـــــة عشــ ــ عد خمسـ ف
قول، لجنة التوفي عة لألمم المتحدة و … قوم عضو من أعضاء هذه اللجنة التا

ــفا. . ا أن نجد حال علين( ــ ــ ــ ــــ عد حال عادال .  )حال عادال ومنصــ تر ألم تجدوا 
  . ؟ 1948ومنصفا ؟إذن ما هو الحل الذ وجدتموه في عام 
ــــرة من ذلك الحل ــــ ــــ ة عشــ . تتحدث عن عودة الالجئين ، إن الفقرة الحاد

ة في هذه اللجنة ة واآلســيو عرفوا، وأود من زمالئي ممثلي الدول األفرق أن ، أن 
ة عشـــرة، ه الفقرةهذ ي آنذاك ، الحاد اغة الوفد األمر اجل تولى . انت من صـــ

اغة هذه الفقرة ي صــــ ــمنها، الوفد األمر ــاحب مشــــروع القرار الذ تضــ ، ألنه صــ
ــروع  ات . وقد اقترع الوفد إلى جانب المشـ فهذه الفقرة هي الحل الذ وجدته الوال

ات الم. المتحدة  س حلنا انه حل الوال انت تتحدث عن العودة انه ل تحدة التي 
ــــيناها في متاهات األمم المتحدة.  ــ ـــر عاما قضـ ــــــة عشــــ عد خمسـ ، وها نحن االن 

ــافي المجتمع الــدولي ــات المتحــدة، وف حــث ، نجــد الوال تتحــدث من جــديــد عن ال
  . عن طرقة عادلة 

ودنـا أن نعثر على الحــل  إذ انـه الحــل الـذ ، ولكن الحــل مـاثـل هنــا. و
وقــــد جعلتم منــــه جزءا ال يتجزأ من القرار الــــذ اتخــــذتموه في عــــام  .أقررتموه 

ـه.  1948 ـة العـامـة لألمم المتحـدة أن ، وقـد اقترعتم إلى جـان وطلبتم من الجمع
ده حث عن حل ، ومع ذلك، تؤ تر ما هو الحل الذ . تجيئون اآلن تطلبون ال

ور عادل ومنصف تنشدون ؟ أترد على سؤالي أيها السيد ؟ أتعتقد أن الحل الم ذ
ــف ــ ــــ ــــ نت تعتقد انه حل عادل ومنصــ ة ، ؟وٕاذا  فما الذ دعاك اليوم إلى المطال
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حث عن حل أن الحل غير موجود ، ال ة. و ع أحد ، ا لها من أحج ــتط ــ ــ ســـ ال 
ات المتحدة نفسها صاحبتها . تفسيرها  حيث . إال الوال لة من التعقيد  وهل المش

قوم على ا لعدالة واإلنصـــاف ؟ أوال تكون العودة حال تعجزون عن اكتشـــاف حل 
  قوم على العدل ؟ 

ـــة  عد خمســ حث عن حل  طلبها اآلن ال ات المتحدة  وٕاني ألر أن الوال
ـــر عاما من جهود لجنة التوفي ــ ــ ــــ ات اللجنة ، عشـــ ـــالح ــ ــــ ــــ رت لصـ أنها تن مدانة 

ات المتحدة دولة عضوا  1948وقد نص قرار عام . وخانتها  على أن تكون الوال
مهمة محددة وهي إعادة الالجئين ف وقد . ي لجنة التوفي التي عهد إليها القرار 

اجل فشـلتم في أن تضـغطوا . فشـلتم طيلة خمسـة عشـر عاما في إعادة الالجئين 
ــــرائيل عتكم إســــ ـــن ـــان األمم المتحدة، على صـــــ ــ لحملها ، الطفل الذ ولد في أحضـــ

ين ببذل المحاوالت إليجاد حل وها انتم تأتون اليوم مطالب. على إعادة الالجئين 
ــاف  ــ ــــ ــ ــ قوم على العــدل واإلنصـــ ر . جـديـد  ي قـد تن ون الوفـد األمر ومن هنــا 

ات اللجنة التي هو عضــو فيها ة، لصــالح ، وٕاذا شــئنا اســتعمال التعبيرات القانون
ة لجنة التوفي، ات من حقنا أن نقول ـــو ات المتحدة لم تعد أهال لعضــ ، أن الوال

س في وســـعها  ةول ــتمر في هذه العضـــو وذلك ، عد أن فقدت أهليتها لها، أن تسـ
فها ات اللجنة وشرو تأل رت لصالح فنحن نر انها . وانحرفت عنها ، ألنها تن

  . بدال من العمل على تنفيذ القرار تتطلع إلى حل جديد 
ة هي في التنفيذ ــالح ــــ ــــ ــ ان هذا . ألنه قرار قائم ، أما الحل فقائم، والصــ

ــن ــ ـــ مالقرار من صـ ه ، ع ـــحا ــــ م تردون . وأنتم أصـ وها انتم تجيئون اآلن لتقولوا أن
ـــف  حث عن حل عادل ومنصــ ة . ال ــتدعي نزع األهل ــ سـ حقا انه انحراف خطير 

ة  ات المتحدة وحدها. والصالح عاز من ، واني ألر أن من واجب الوال ودون إ
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ــــدق واخالص، أحد ــ ــ ــــ ل صـ ات لجنة التوفي، أن تعلن  ـــالح ــ ــ ــ  انحرافها عن صــــ
نها تها، وشرو تكو ة األمم المتحدة ، وان تعلن انسحابها من عضو ومن عضو

 .  
م م أن تكونوا صـــــادقين مع أنفســـــ ســـــت ، عل نتم ترون ان العودة ل إذا 

ست الحل العادل والمنصف، هي السبيل ة لجنة ، وأنها ل وان تستقيلوا من عضو
اتكم تجاهها ــــحبوا من واج ـــرو ت، التوفي وتنســ ــ فها وفقا لشـ ـــــبيل . أل هذا هو السـ

اعه  ات المتحدة ات ـــرف الذ يتحتم على الوال وعلى هذه الدول الكبر أن . الشــ
ــي في تنفيـذ قرار ، لتعلن أمـام األمم المتحـدة، تـأتى هنـا ــ ــــ ــ ــ انهـا عـاجزة عن المضــ

ســبب هذا العجز  ة اللجنة  ولكن لجنة التوفي . العودة وأنها تنســحب من عضــو
ـــــرب هذه الهيئة التي أخنى ــــر ، عليها الدهر وأكل وشـ ــة عشــ ــت خمســــ ــ والتي عاشــ

ست بجهاز من أجهزة األمم المتحدة ، عاما دون أن تعمل ودون أن تحرز تقدما ل
ن أن تكون هيئة من هيئاتها .  م   . إنها ال 

ــئت هذه اللجنة في عام  ــــ ا 1948وقد أنشــ عا غر ا وطا . لتمثل لونا غر
أنها جهاز من أجهزة حل عضهم  وأنا ال أرد أن أمضي . ف األطلسي ووصفها 

قة والواقع، ولكنني أقول، إلى هذا الحد في اتهامها الدوائر ، انها تمثل في الحق
ــة في األمم المتحــدة  ــة والقطــاعــات الغر ــل العمــل . الغر إنهــا ال . إنهــا ال تمث

ا ـــــ ــ ــ ــــ ا، تمثل آسـ ة ، وال أفرق ا الالتين ارة أخر إنها ال تمثل . وال أمر ع األمم و
لهــــا. المتحــــدة  ــا أن تمثــــل األمم المتحــــدة  ــا الــــدول ، ومن الواجــــب أمــ ــا فيهــ مــ

ــوفيتي ـــ ة التي تزعمها االتحاد الســ ـــتراك ــ ا ، االشــ ــ ــ ا وآســ قة في أفرق ــد والدول الصـــــ
ـــة ـــا الالتين هيئـــة محـــايـــدة، وأمر بير من ، وهنـــاك، أو تؤلف  والحمـــد  عـــدد 
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ـــتط، الدول المحايدة في األمم المتحدة ــــ ــــ اتها تســـ ع أداء مهام األمم المتحدة وواج
رامة    . صدق ونزاهة و

ـــارات ــــ ــــ ــ انتصـ ما مرت  ـــات  ــــ ــ ــ ســـ امها بن ، وقد مرت هذه المنظمة منذ ق
انا انت فاشلة أح انا أخر ، و وال رب في أن من السهل علينا أن . وناجحة أح

لة التي ، وان نقبلها ونصفح عنها، نتقهم ما تعرضت له من عثرات ال لكن المش
ن أن تنسى أبدا لة الالجئين، م لة مفتقرة ، هي مش ما ذا ظلت هذه المش وال س

ــا البنــــد الــــدائم على جــــدول األعمــــال. إلى الحــــل  يتكرر ظهوره في األمم ، أنهــ
عــد دورة، المتحــدة عــد عــام ، دورة  وقــد حــان الوقــت لالنتهــاء من هــذه . وعــامــا 

لة مرة والى األبد  ون عرضا. المش ا ولكن لن  أن تتجاهل األمم المتحدة ، واقع
قاء الظلم ودوامه ، اإلنصاف   . وان تسمح ب

فيز ـــتر د ــــ س، وقد حدثكم المســــــ ـــيد الرئ ــ ــ س فيها وال ، ا ســــــ ارة ال ل ع
ة، إيهام لة الالجئين، وفي اكثر من مناســ ألن على حلها ، عن ضــرورة حل مشــ

ــالم الشــــرق األوســــ واســــتقراره، ما رأ، يتوقف التال، ســ أســــره و ــالم العالم  ي ســ
ود الوفد الفلسطيني هنا. واستقراره  س، و ا سيد الرئ قول لكم  أن المستر ، ان 

فيز على ح ه على صواب مائة في المائة، د ي على ، وان رأ وان الوفد األمر
ة التي . خطأ مائة في المائة  ــلم ــــ ـــطرب هذه النغمة السـ ـــاه ان تضــــ ل ما نخشــــ و

لة الراهنة، ة لحظةتسود العالم اليوم في أ   . قائمة تتحد الحل ، إذا ظلت المش
ه هو حقنا ل ما نطل ة نزاعا على . ال اكثر وال اقل ، و ــــــ ـــت القضـ ــ ســ ول

ه  ن التفاوض في موضوعة أو الوصول إلى حل وس ف م انه الوطن . الحدود 
لة وجوهرها .  اب المش ة ال تقبل التفاوض وال الحلول الوس . ل   . والوطن قض
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صدر عن العناد أو التصلب، وهذا الموقف من جانبنا أو االفتقار إلى ، ال 
عة تقول . المرونة  ة الوطن ال تقبل التفاوض …ولكن الطب ــ ــ ــت . ان قضــــ ـــ ــ ولسـ

ـــاء في  ــ ـــــر األعضـ اعرف واحدا هنا في هذه القاعة من ممثلي الدول المائة والعشـ
ولذا فإننا نعلنها . ه على استعداد للتفاوض على وطنه أو حقه ف، األمم المتحدة

ه اآلن ل حين مقبل، داو نا على ، أننا لن نتفاوض علي وطننا، وفي  ــ ــ ــ ــــ ولســــ
ه    . استعداد للتساهل في حقوقنا ف
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  ث ـالــرض الثـعـال

  
س، سألقي   ين الكرام، ا سيد الرئ ا حضرات المندو م ، و على مسامع

اح ولكن أرجو أن تســمحوا . ي المناقشــة العامة خطابي الختامي ف، في هذا الصــ
ة ، لي قبل أن أفعل ذلك ات أول   . أداء ثالثة واج

س   ا سيد الرئ م  ل شيء أن أقدم إل رنا ، دعوني أوًال وقبل  عمي ش
ــطين ــ ــعب فلسـ ــ مثل شـ ـــاء الوفد الذ  ـــعب ، نحن أعضــ ر الشــ معبرًا بذلك عن شـــــ

ـــان ـــل م ـــير النقـــاش على الطرقـــة الرائعـــة ، العري في  ــ ــــ ــــ التي وجهتم بهـــا سـ
ة والمثيرة لألســـــى ، واألعمال لة الخطيرة األهم ــ وال رب في أنك . في هذه المشـــ

ة في هذه اللجنة الموقرة اء والكفا منتهى الذ س  ا ســـــيد الرئ ــت  ما ، قد عرضـــ
ة المســــؤول ه من إحســــاس  ــاف، تتمتع  اد وٕانصــ ه من ح ا ، وما تتميز  وهي مزا

ل النبيل عرفت بها بالدك ا مة في تارخها الطو   . لعظ

س   ـــــيد الرئ ا سـ ر  ـــور ، وٕاني ألذ ــ ـــًا للوفد السـ ــ سـ نت رئ ، أنني عندما 
سًا للوفد العري السعود أن أجلس دائمًا إلى ، ان من حسن حظي، ومن ثم رئ

قًا لترتيب ، جانب الوفد الروماني ع ط ــب اإلجراء المت نظرًا لتقارب المقعدين حســـــ
ة الحروف األب ــــفة أخر . جد ــ ــعي أن ، أما وقد بت اآلن أحمل صـــــ ــــ ــ فإن في وســـ

اتت أكثر قوة وعمقاً ، أقول م  ــعب، أن عالقاتنا مع شــ ــعب  بل ، إذ أنها عالقة شــ
أمة مستقر في أرضه ، شعب سعيد في وطنه، وعالقة شعب من الالجئين، أمة 

عد انتهاء هذه الدورة.  س  ـــيد الرئ ا ســـــ ع، وقد تعود إلى بلدك  ثيرون وقد  ود 
ضــًا  لن نعود ، ولكننا نحن. غيرك من أعضــاء هذه اللجنة الموقرة إلى أوطانهم أ
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ـــرائيل. إلى وطننا  ـــــبته ، إذ أن وطننا قد احتلته إســــــ ــ اة . واغتصــ ـــنعود إلى ح ــــ وســ
ــرد واللجوء ــناها منذ خمســـة عشـــر عامًا ، التشـ قة. التي عشـ هي ، ولعل هذه الحق

ع ال م وٕالى جم ـــــالم في العالم من أبلغ ما يرطنا إل ة للحرة والســ ــعوب المح ــ ــ شـ
  . روا 

ــادق إلى الوفود المائة    ر الصــــ ــ ــ الشــ حتم الواجب الثاني علي أن أتقدم  و
ينها زميلي المحترم ممثل ليبيرا، وعشـــرة لصـــبر أعضـــائها تجاه ما أبديناه من ، و

ــــــبر ــ ــ ة ، نفاد صــ ـــرع ـــــ ل الح والشــــ ه  ــبر . أر ف ــ ـــــ وٕاني ألتحدث عن نفاد الصـــ
ـــــ ــ ر زميلنا الليبير ، روعالمشـ ـــعب ، ألنني أود أذ ــ ــ نا الشـ ــطين  ـــــ ـــعب فلسـ ــــ أننا شـ

عرف صــك . وقد أدرجنا نظام االنتداب ضــمن مجموعة (أ)، الشــرعي لفلســطين و
االستقالل، االنتداب لمجموعة (أ)  نفسه الد جديرن  فرض على شعب و . أنه 

حتاجان إلى فترة من اإلعداد للحصــول على االســتقال ادة ولكنهما  ل الكامل والســ
ع الشــــعوب التي أدرجت في هذه المجموعة اســــتقالًال . المطلقة  وقد اســــتقلت جم

ــعوب التي ، أيها الزميل الليبير المحترم، امالً  ــــ ع الشــ ـــــًا جم ضـــ ـــتقلت أ ــ ــ ما اسـ
ــعوب أخر لم تكن في أ من . أدرجت في المجموعتين (ب) و (ج)  ــ وهناك شــ

لها حت سـيدة نفسها ، قلت تمام االسـتقاللاسـت، هذه المجموعات بل دونها  وأصـ
ـــب.  ـــتقاللنا، ولم نحرم نحن من حرتنا فحسـ أو من حقنا في الجلوس ، أو من اسـ

ادة، هنا إلى جانب زميلنا الليبير  ــــــ ــــتقالل والســـــ ــــ املة االســـ وٕانما ، ممثلي دولة 
ارنا ووطننا  ضـــًا من بيوتنا ود ن للمواطن الفلســـطيني أو . حرمنا أ م يف  تر 

ــــاعرهال ــ عرب عن عواطفه ومشـ ـــطيني أن  ـــه، وفد الفلســــ ســــ ــ ــ منتهى الرقة ، وأحاســـ
ـــة والدماثة اســ اره ووطنه ؟ وقد تعود في ، والك ه قد اقتلع من د وهو ير أن شـــــع
ـــطلي ، يوم ما إلى بالدك ـــرتك تصــــ اة فيها داخل بيتك ولتجلس مع أســــ الح لتنعم 
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ة، إلى جانب المدفأة ـــة أو روا ـــًا ت، تقرأ قصــــ ــــهد عرضــــ اة وتشـــ الح ا ناعمًا  لفزون
ة ل ما تغدقه الحضارة من متع، البيئ ك، و ين شع ولكننا ،   وأنت في وطنك و

ــاء هذا الوفد موحدة . ال نعود من هذه الدورة إلى وطننا  . ولن تكون عودة أعضــــ
ــنتفرق  ــــي إلى بالد متعددة في الوطن العري ، فســـ ه هذا ؟ . لنمضـ عن أتعرف ما 

ش عني أننا نع ـــمًا  إنه  ــ ــــرنا. وجودًا محطمًا مهشــ ــمل أســـ ـــ ـــتت شــ وافترق ، فقد تشــــ
اء عن أبنائهم ـــهارهم، واألخوة عن إخوانهم، اآل ــ ، وأوالد األعمام عن أقارهم وأصــ

اننا العائلي ام ، وتحطم  رات والخ ش منذ خمسة عشر عامًا في المعس تنا نع و
قين في تعابير ، ومع ذلك.  ون رق أن ن طالبنا  ـــــين في ، ناقوم هناك من  ـــــ ّســــ

  . ألفاظنا 
س   ـــيد الرئ ــــ ــ ا سـ ا زميلي مندوب ليبيرا، ال رب  ــــنخدع ، و ــ في أننا ســــ
ـــنا ــ ارنا، أنفســ ل ما يجول في أف ــــــمائرنا ، لو أننا لم نقل  ه ضـ ل ما تخف ونطل 

ــاعرنا ــر ،   وقد قلت قبل قليل، ومشــ شــ ــر وأن الالجئين من ال شــ فإذا . أننا من ال
شــر ضــًا فإن ، نا حقًا من ال شــر أ هذه . علينا أن نتصــرف في أقوالنا وأفعالنا 

قتنا . هي عواطفنا ومشـــاعرنا  اة . وهذه هي حق فإذا اغتصـــبت . إنها شـــرعة الح
فيز، فال بد أن تغضب ما قال المستر د نا . فال بد أن تثور، وٕاذا استثرت  وٕاذا 

اة الحيوانات ش ح ـــــعنا أن نأتي، نع ــــ س في وسـ ،   ألمم المتحدةإلى ا، إلى هنا، فل
قًا مصـــطنعاً  ًا رق اتنا ثو س ح ما تردون منا أن ، لنل ســـاطة والرقة  ولنصـــطنع ال

ة. نفعل  ـــان اة اإلنســـ ـــرعة الح ــ ما تحس، هذه هي شـ ما ، وهي أن تحس  ر  وتف
ر ما تكون ، تف م. وتكون  ـــعداء في أوطان م أن ، وأنتم سـ ـــهل عل ولذا فمن السـ

حة إلينا  ــ ــ ــــ ــ ــ النصــ مو . تتقدموا  ة في أوطان اتكم القوم ح وتمثلون ، أنتم تنعمون 
ــــتقالل املة االسـ ادة ، دوًال  ــ ــ قة. املة السـ م على هذه الحق ــد ــ وال ، وٕاني ال أحسـ
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م  رها عل ليبيرا. أن ة  ل السعادة في أن أر دولة أفرق ممثلة ،  وٕاني لسعيد 
ا، خير تمثيل ه في هذا الص   . ح الخطيب المفوه الذ استمعنا إل

ـــــفين عــادلين، ولكن من حقي أن أقول   ـــ ــ ــ م أن تكونوا منصــ مع ، ان عل
مثله هذا الوفد الفلسطيني    . الشعب الذ 

ر والحمــد، وواجبي األخير   ــ ــ ــــ ــ ـــ ــالشـ التي ، للوفود العــديــدة، هو أن أتقــدم 
صـــورة ، وٕاني ألعتمد على ذاكرتي. . أعرت عن رأيها في تأييد قضـــيتنا  ر  فأذ

ــتان  ــــ ــ اكســ ــــة وفد  ــــ اتيخاصــ ـــوف ــ ا، ووفد االتحاد الســـــ ووفد ، ووفد الهند، ووفد غين
ا ومالي ، أفغانســتان ســ لي أمل أال أكون قد نســيت أحداً . ووفد بلغارا وٕاندون ، و

دونه ــى الذين يؤ ــــ ــ ــ ـــــاة البد أن ينســــ ــ ــ ــ ش المأســــ ع ون ، إذ أن من  يره  إذ أن تف
عادونها  ــيته و ســــيئون لقضــ ـــورًا في أولئك الذين  ــدقاؤنا . محصـ ، ماثلون هناوأصــ

ــــــتهم ــــ ــ ـــيتنا ومناقشــ ــــ ــــ ــ عادون قضـ إذ أن ، ولكننا نتطلع إلى الرد على أولئك الذين 
  . قضيتنا قائمة على الح والعدل 

قنا المحترم    اح إلى محاضــرة ممتعة من صــد وقد اســتمعت في هذا الصــ
ــدي الليبير . مندوب ليبيرا عن التفاوض  ــ ما وانه ، وٕاني ألحترم هذا الصــ ــ ـــ السـ

ــ ات النبيلة التي اســـتمدها من اإلنجيلتال على مسـ عض اآل العهد الجديد ، امعنا 
ل اإلجالل.  ــًا نجل اإلنجيل  ــ ــ ــــ ضـــ ل االحترام،   ونحن أ وذلك ألننا ، ونحترمه 

إننا شــعب . إننا شــعب البالد التي شــهدت رســول الســالم . شــعب البالد المقدســة 
ــهدت معجزاته وتعا، البالد التي نزل فيها وٕاليها ـــ مهوالتي شــ أعذب ، ل ة  ــــحو مصـــ

ح في بالدنا رات عن الســـيد المســـ يت لحمنا ، في قدســـنا، الذ . وفي ناصـــرتنا و
ونحترم زميلنا الليبير ألنه وجه أنظار ، ونجله. إذن فنحن نفهم اإلنجيل ونقدره 
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مه م العدالة والح، األمم المتحدة إلى تعال م الظلم واإلجحاف ، ألنها تعال ال تعال
 .  

ــهل على المرءومن ال   ــ ــ ــ ــــات، ســــ ـــــ ــعار المفاوضـــ ــ ــــ ــ رر رفع شــ إذ أن ، أن 
اتت شعاراً  لة قد  ة مفاوضات في ، المفاوضات في هذه المش ولكن ال معنى أل

لة الالجئين  ة فلسطين ومش ل معنى. قض ة ، إنها تخلو من  وال تنطو على أ
ة  م أن تردوا. أهم ـــات عل ــ ــــ المفاوضــ ــنتفاوض ؟ وقبل المناداة  ـــــ  تر مع من ســــ

ه أوالً  ــؤال الملح الذ البد من الرد عل ــ ـــــ ــــ وهو من هو الفر اآلخر ؟ ، على السـ
اســـته ســـ ه وســـجله داخل األمم المتحدة وخارجها ، وهل هذا الفر  وأقواله وســـلو

  أهل للتفاوض ؟
الوثائ، وقد بينا   ة ، األدلة المدعمة  ـــهيون ــ ــ ــــرائيل هي وليدة الصــ ـــ أن إســ

ــتعمار ـــان أن يتفاوض . ور ومظاهر ل ما فيهما من شــــر ، واالســ ن إلنسـ م أو 
ــات  ون إال مع الحر ــة هــدامــة ؟ إن التفــاوض ال  ــر مخرب وحر ــــ ــ ــ مع عنصــــ

ــــرفة ــــات الفر الذ ، الشــ اســ ــ ــ ــع ســ ــ ون في وســ ن التفاوض إال عندما  م وال 
ه وأقواله، تتفاوض معه ـــلو ــ ــ ــ ــــ ش معك، وسـ ش ، وعقائديته أن تتعا إذ بدون التعا

ـــتحيل التفاوض ــ ــ م، سـ ـــع وال  ــــ ش أن يوجد مع التوسـ ــــع . ن للتعا س في وســــ ول
ه  ن التفاوض مع المعتد. األمم المتحدة أن تتسامح مع التوسع وطالب م ، فال 
ـــًا للعدوان  ــ ـــــ ون تكرســـــ عتها. إذ أن هذا التفاوض  طب ة  ـــهيون ــ ــ ــ ــ ة الصـــ ، والحر

خصائصها ة هدامة، و ة ،   حر ة توسع ة عدوان ست أهًال ألن . بل حر وهي ل
قًا يجر التفاوض معه تك نتنا على اإلطالق. ون فر س في م أن نقبل بها ، ول

ن التفاوض معه  م   . فرقًا 
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ة   ــهيون م الصـــ ــيئًا من تعال ــ م شـ ـــامع أن أتلو على مســ ــمحون لي  ، أو تســـ
ــها وعقائديتها ، ومن أقوال زعمائها ــ ــــ ــ ــ ــائصــ ــــ ــ ــ ــــ نة أحد أن . ومن خصـ فهل في م

نظــام ؟ إنني أعرف ـان  يتفــاوض مع النــازـة  ــت ذلـك ا ــ ــــ ــ ـــ أن دول الحلفــاء رفضــ
ــــة وهي تقول  ــة الثــــان ــ ــالم ــد ، ولن نتفــــاوض مع النــــازــــة ( …الحرب العــ عــ إال 

ـــالمها الكامل والنهائي  ـــتسـ ومة .  )اسـ ـــنو لح قول بن جورون في الكتاب السـ و
ة  منه وأنا أســـتند في أقوالي دائمًا إلى  35وفي الصـــفحة ، 1954إســـرائيل الرســـم
ةوثائ إسرائيل الر  ا أو جنوب  (ما نصه : ، سم وعندما يتحدث يهود في أمر

ارة  ا إلى إخوانه اليهود مستعمًال ع ومتنا  (أفرق ومة  )ح عني بها عادة ح فإنه 
ــرائيل  ــار في .  )إســـ ارة أمام زميلي مندوب ليبيرا الذ أشـــ ــــع هذه الع وٕاني ألضـ

ا ه إلى جنوب أفرق ـــمها ، خطا ــــ ـــــورة التي يرســـ ــ بن جورون لجنوب ألبين له الصـــ
ا في ذهنه ة، أفرق ر بهذه الدولة األفرق ف يف  ة ،   و ــهيون ــ ـــ ــ ــ ر الصـــ يف تف و

ـــعب  ــ ش فيها شــ ع ة أخر  ة دولة أو ارض أفرق أ ا أو  ــــرائيل بجنوب أفرق وٕاســـ
ـــير فيها بن . أفرقي من إخوان زميلي األفرقيين  ــ شــــ ـــورة التي  ـــــ إن هذه هي الصـ

ا واأل   . فرقيين جورون إلى جنوب أفرق
ـــمعت أن اليهود في    ــ ــ ــــ ارة أيها الزميل الليبير ؟ أســ ــــمعت هذه الع ــ ــ ــ أســـ

ا ارة ، جنوب أفرق ــــتعمل ع ــ ـــــرائيل إذا اسـ ومتنا  (عني إســ ان  )ح ؟ أو في اإلم
م ــوء هذه العقيدة وهذه التعال قول ، أن يتفاوض المرء مع إســـرائيل، على ضـ التي 

عنو  ا  ك في جنوب أفرق ومتهم ؟قادتها ان مواطن   نها عندما يتحدثون عن ح
ـــد من إخوانـــك األفرقيين في طول القـــارة    أو هـــذه هي الطرقـــة التي تر

ـــها ــ ة وعرضــ ومتهم لمجرد أنهم من ، األفرق عنون ح ـــرائيل عندما  ــ روا بإســ ف أن 
س إال  ة دين ل ، وٕاني ألعرف أن هناك ألوفًا عدة من اليهود. اليهود ؟ إن اليهود
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اة ال شـــون ح ة ع ح هؤالء . رخاء واالزدهار في القارة األفرق صـــ أو تردون أن 
ة، المواطنون األفرقيون  اليهود ـــرائيل، الذين يدينون  ــ ــــ ــ يتحدثون ، مواطنين في إسـ

ومة التي تمثلهم ؟ أو ترد من اليهود في بالدك ومتها على أنها الح ، عن ح
ــة ــ ــ ــــ ــ ــ ـــرائيــل ، وهو ليبير مولــدًا وجنســ ــــ ــ ـــ عني إســ عنــدمــا يتحــدث عن وموطنــًا أن 

ومتــه ومتــه، ح ــا التي هي في الواقع ح ومــة ليبير عني ح والتي ، بــدًال من أن 
الوالء  نت من اليهود، دعني أسألك لحظة واحدة. يجب أن يدين لها  وهذا ، إذا 

ثيراً  عنيني  ــا عنــدمــا تتحــدث عن ، األمر ال  ـــرائيــل ال ليبير ــــ ــــ نــت تعني إســـ إذا 
اب القضـــ ومتك ؟ هذا هو ل لها وجوهرهاح بل هذا هو األســـاس الذ تقوم ، ة 

استها  مها وس ه إسرائيل بتعال اسة أهًال للتفاوض ؟ . عل   أو تجعلها هذه الس
قول :    ـــي بن جورون أيها الزميل الليبير المحترم ف ــ مضــ وفي الوقت (و

ـــــه تنظر جماهير اليهود في مختلف البالد ــــرائيل على أنهم ، نفســـ ـــ ـــفراء إسـ ــــ إلى سـ
د أن اليهود في مختلف البالد ، هذا هو قول بن جورون .  ).. ممثلوهم الذ يؤ

ــفراؤهم ــرائيل على أنهم ســـ ـــفراء إســـ ومي هنا، ينظرون إلى ســ ـــيد  هو ، أ أن الســ
ورك  ـــفير اليهود في نيو ــ ــ ــ ثيرن من اللبنانيين. ســـــ بل األلوف ، وٕاني ألعرف أن 

ورك  ــــون هنا في نيو ــ شــ ع ــمع ق هؤالء اللبن. منهم  ــ ــ ـــيرون إلى ولم أســ ــ شـــ انيين 
م ــفير اللبناني ح ــ ــفيرهم، الممثل للبنان هنا في هذه اللجنة، الســـ ــــ إنهم ال ، أنه سـ

قولون  م عندما  فنسون أو ، )سفيرنا(عنون السيد ح عنون المستر ست بل أنهم 
مبتون  ـــتر بل ــ ات المتحدة في هذه اللجنة، المسـ مثل الوال ان هو الذ  أجل ، إذا 

ات في وسعي أن أراه اآلن ،   يدهفقد رفع ، إنه هو   . و
مبتون    ــفير بل ســـؤالي اآلن إلى السـ ان هو ســـفير ، وٕاني ألتجه  ألر إن 

ورك ــمل يهود نيو ــ ات المتحدة التي تشــ ــفيرهم ، الوال ومي هو ســــ ـــيد  ــ . أو أن السـ
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ار عين االعت ومي ال ، وٕاذا ما أخذنا رأ الســـيد بن جورون  ــيد  تبين لنا أن السـ
ات بين . مبتون هو ســـفيرهم المســـتر بل قوم تضـــارب في الصـــالح وهنا البد أن 

نا من حله في وقت من األوقات ـــين في . الرجلين آمل أن يتم ـــ انظروا إن الجالسـ
ــاخرن من قول بن جورون  ــــ ــــ ــ ــ ون سـ ــح ــــ ـــــ ضـــ نه يثير . مقـاعد المتفرجين  حقـًا ا

ـــحك ــــ ع من ، الضــــ ــــخر الجم ــــ ســـ طلب إلينا أن نتفاوض مع هذا الذ  ومع ذلك 
ـــاس خاطئ، ولهق ــ ــــ ــ قوم على أســـ ــم ، ألن قوله  ــــ ــ ــ انش يبتســـ تور  وها أنذا أر الد

ـــاً  ــ ضــ ه ، أ ر ف ف اء. وٕاني ألكاد أقرأ ما  الذ انش  تور  ــامات الد ــ ، وتنط ابتســـ
ي المع    . وذلك ألنه رجل ذ

هذه   رة  ع التفاوض مع ف ــتط ـــة ، وال نســ اسـ ســــ اســــة وأهداف  ــ أو مع ســ
ـــة وأهـــدافهـــا ــهيون ــــ ــ ــ وألنهـــا تخل ، من الطراز المخرب الهـــدام وذلـــك ألنهـــا، الصــــ

ان أن . االزدواج في الوالء  ل م طلب من اليهود في  ــــيد بن جورون  ـــ ــ ــ فالســـ
ــرائيل علمه ــ ــ ــــ ات المتحدة، عتبر علم إسـ ـــــرائيل ال للوال ــــ ون والؤه إلســ وأن ، وأن 

ند س  س إســرائيل ال الرئ ســه، ون رئ وهذا هو ، هذه هي فلســفة إســرائيل، رئ
ة منط ا هذه ؟. لصهيون ار  ن التفاوض مع أف م يف    إذن 
ــا التفــاوض مع    طلــب إلين ًال في هــذا قبــل أن  ر طو ف وعلى المرء أن 
يف . أن يتحدث عن المفاوضات ، فمن السهل جدا على المرء. إسرائيل  ولكن 

قها ن تطب ه ؟، م الوضع الذ نحن ف   على وضع 
ــــات التي تدو    ـــــ ــــ ات المتحدة واالتحاد وقد تحدثتم عن المفاوضـ ر بين الوال

اتي  ـــوف وهما تقومان على أرض . ولكن لهاتين الدولتين الكبيرتين حقوقهما . الســـ
ست هناك حدود بين هذين الوطنين . وطنيهما  ون ثمة صراع مذهبي . ول وقد 

ة تســلح أو ال تســلح، بينهما ة ، أو قضــ ة ال نوو ة أو تقليد لكن . أو أســلحة نوو



  

-143-  

ـــيتنا ه ل االختالف ، ناقضــ ــب منه . تختلف  ــعب اغتصـــ شـــ فهي متعلقة بوطن و
عــاد في خــارج بالده ، وطنــه ـــرد واإل ــ ـــــ ــاة التشــــ ش ح هــذه هي . وأجبر على الع

ـــاطــة ــ ـــــ ــــ ســ ــة في منتهى التجرد وال ــــــ ــــ ــ ـــرائيــل ، القضــ ــ ــ ــــ ن التفــاوض مع إســـ م فال 
ة ـــهيون ــ ـــب، والصــ ــ ة إلى عقائدهما فحســ ـــــ النســ ــــــاليبهما ، ال  ة إلى أسـ ـــــ النســ بل و

ضـــًا . لهما ووســـائ وال . فأهدافهما ال مشـــروعة وطرقهما ووســـائلهما ال مشـــروعة أ
ة وٕاســـرائيل وطرقهما وتخل ، تســـتثير االضـــطهاد، رب في أن أســـاليب الصـــهيون

ة    . الالسام
م العجب أيها الزمالء   ســتبد  اســة ، إذا أكدت لكم، وال  أن شــطرًا من ســ

ة ســتثير الالســام ة وٕاســرائيل  ســت، الصــهيون ة ، فز على االضــطهادو النســ وذلك 
ع يهود العالم في فلسطين    . إلى رغبتهما في حشد جم

ــــر من    ـــطسآب (وقد عرفنا هذا منذ الثاني عشــ وٕاني ، 1961عام  )أغســـ
ـــل ــت نظر الزميـ ـــا، أللفــ ـــدوب ليبيرـ ـــة ، منـ رومر في مجلـ ـــه اللورد  ـ ت ــا    إلى مــ

تاتور ( ة نادرة، )االس فا م، وهو رجل ذو    فقد قال :. . . ة ومواهب عظ
ــطهــاد على أن ينعموا  (   ــ ــــ ــ ــ عــانوا االضــ ــة أن  ــــ ــ ــ ـــ يؤثر أكثر اليهود حمــاســـ
ــتعلة، الحرة ــ ــ ــ ة عندهم متقدة مشــــ ـــعلة القوم ـــ ــــ على شــ ق بينما ، وذلك ألن األول ي

ة على إخمادها    .  )تعمل الثان
ارز   بير و اسي برطاني  ه س ة ، هذا هو ما توصل إل أكد أن الصهيون

ع اليهود في فلســطين  ،تؤثر االضــطهاد عمل على تحقي حلمهم في تجم إذ أنه 
 .  

قول    ــنــاً . . . وقــد يتراء للمنــدوب الليبير الزميــل أن  ــــ ــــ ــ إن هــذه ، حســ
ــا ــهــا اآلن ، وجهــة نظر برطــان ــ ــ ـــــ ــ . وهي ال تنطب على الحــالــة التي نتولى درسـ
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الرجوع إلى مصــدر يهود  ه  إنه . أجل مصــدر صــهيوني . ولكنني ســأشــير عل
ة وٕاســرائيل، در إســرائيلي معاصــرمصــ هو تعرض ، ظهر أن أســلوب الصــهيون

ـــطهاد ة في العالم الاليهود ، اليهود لالضــ ــام قولون . . وٕاثارة الالســـ . . . إنهم 
ة في العالم الاليهود وذلك لنحمل اليهود على  ـــام ــ ـــعار الالســ ــ ـــتفز شــ ــ دعونا نســ

  . التدف والهجرة إلى فلسطين 
هولد اآلن مرجع ال    ن تكذي ة ، م ــهيون ـــ ــ ــــاليب الصـ ــ ظهر أن أســ وهو 

ة ـــام ــ ــــ ــــ ــــرائيل تنطو على التحالف مع الالسـ ــــ ــــ ه من ، وٕاســ ل ما تنطو عل ومع 
فة         . شرور وآثام  ة بلسان حزب  )دافار  (ففي صح وهي الناطقة الرسم

ا ) الحاكم في تل أبيب ـــتغل ، العمال ( الما ــــ ــ ــ ة تســـ ــهيون ـــ ــ ــ ــــ الدليل على أن الصـ
ة  ــان الحزب . وســــيلة لتحقي أهدافها الالســــام فة هي الناطقة بلســ ـــح وهذه الصـ

ة في البالد ، فهي والحالة هذه، الحاكم ه الرسم فة ش تر ما الذ تقوله . الصح
م لتصغوا ثير من الصبر إلى ما أقوله، ؟ اسمعوا وافتحوا آذان وأنا أتلو ، شيء 

م هذا الدليل  اتب المقال في ال. على مسامع ورة قول  فة المذ   . . صح
ــــين (   اء والمخلصــ ان األكفاء واألذ ـــــ ــرات من الشـ ـــأختار عشــــ الذين ، ســـ

ـــمى ــــ اتهم لهدفنا األسـ ــوا ح ــ ة في العمل على إنقاذ ، رســــ ـــتبد بهم الرغ ــ ــ والذين تسـ
ش فيها اليهود في حالة رضى خاطئة، اليهود ع عث بهم إلى البالد التي    . )وسأ

عثون بهم إلى ليبيرا   ة بالد ممثلة هنا  أو، وقد ي وســــتكون مهمة . إلى أ
ان في ليبيرا ة بالد ممثلة هنا، هؤالء الشـــ قول صـــاحب المقال ، أو في أ . ما 

 . .  
ان(   مظهر غير اليهود، ومهمة هؤالء الشـــ روا  حملوا على ، أن يتن وأن 

ة المتوحشـة شـعارات، الصـهيون م  اة اليهود في تلك البالد إلى جح حيلوا ح  وأن 
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ة وغير  )اذهب إلى فلسطين أيها اليهود(و  )اليهود القذر (شعار ، الالسام
ة  حققها هؤالء ، وفي وسعي أن أقول. ذلك من الشعارات المرع أن النتائج التي 

ـــرائيل ــ ــ ــ ــعيد الهجرة الكبيرة لليهود من هذه البالد إلى إســ ــ ـــــ ان على صــ ـــــ ــ ــ هي ، الشــ
عوثون العاديون من نتائج حققه الم األلوف  أضعاف ما  عدون  انوا    .  )ولو 

ــهيونيين أن يذهبوا إلى البالد التي    ان الصــــ ــ ــ طلب إلى هؤالء الشــ ـــــ إذًا سـ
م فيها اليهود  ة . ق ة المرع ــعارات الالســـام شـ هذه . وأن ينشـــروا اإلرهاب بينهم 

ـــرائيل وحيلها فة ، هي أســــــاليب إســـ ــح ــــرتها صــــ ة )دافار(ما نشــ ــم ــ ، الناطقة الرســ
ومة ال   . قائمة بلسان الح

ـــادة   ــــ ــــ ــ رون أيها الســ عض ، ولعلكم تذ ا و تلك الحملة التي اجتاحت أورو
ا اح ليجد الشــوارع ،   بالد جنوب أمر ق في الصــ ســت ان  رون أن المرء  وتذ

ــــــورات الحملة على اليهود  ــ منشـ ــك ان تلك . لها وقد امتألت  ــ ــ ر والشـــ لكم يذ و
الشعارات التي ت انت تتضمن شعارات    . ناد بها دافار المنشورات 

ان    ــحاب هذه الحملة ومن  ــ ـــــ م أن تعرفوا اآلن من هم أصــــ ـــع ــ ــ ــ وفي وســــ
  . بل واإلسرائيليون ، إنهم الصهيونيون . وراءها 

ـــاليب، أيها الزمالء الكرام. تر أ حزب هذا    ع مثل هذه األسـ ، الذ يت
ـــة ـــا الجنو ـــا وأمر ـــه إلى أور موفـــد عـــث  ــــعـــار، و ــــ ــــ  ليثيروا، حـــاملين هـــذا الشــ

ة ــطين ، وليؤثروا على اليهود، الالســــام وليدفعوهم إلى الهجرة من بالدهم إلى فلســ
 .  

ــــررة   ــــ ــ ـــ ــاليب شـ ــــ ــ ــ ــاليب مخرة، إنها أســــ ــ ــ ــ ــــ ومن الواجب طرد ، وهدامة، أســ
ــحابها من مائدة التفاوض فوراً  ــ ــــ طاء، أصـــ ـــتحقون الجلوس ، ودون إ ــ ــــ ســ ألنهم ال 
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ة التفاوض على هذا . إليها  م أن تمثلوا لع ــع ــ س في وســ س في ول النحو اجل ل
م أن تفعلوا هذا    . وسع

قول الزميل مندوب ليبيرا. ولكن لم ال نه إلى الواقع    أن ما قلته ، قد 
إذن ما هي وقائع الوضـــع ؟ ســـأمضـــي معه في . ال يخرج على حدود النظرات 

ة في موضوع المفاوضات ، فرضه هذا   . ألر مد الواقع
ــــر    ــــ ـــــ شـ عض  .قلت قبل دقائ أننا من ال عترف  حقًا انه من الخير أن 

ـــر شـــ ــلعة، الموجودين هنا أننا من ال ــ ــــر ، ان يخيل إلي أننا مجرد ســ اع وتشــ ، ت
ع من الخراف أو . على المشــترن ، معروضــة في الســوق  ان يخيل إلي أننا قط
ــان إلى آخر ، المعيز أو الخنــازر ن دفعهــا من م ـــرني حقــًا أن . م ــــ ــ ــ ســـ وأنــه ل
ــــر، لمحترم مندوب ليبيرايتحدث عنا زميلي ا ــــ ــــ شــ م تطلبون . على أننا من ال وٕان

ــــر ــــ ــ ــ شــ ومـات أن تتفـاوض على هؤالء ال م تطلبون منهـا أن تقرر . من الح ولكن
ـــيرنا  ــ ــــ اتنا المقبلة . مصــ ومات أن تتفاوض لتقرر ح م تطلبون من الح . أجل إن

ن لكم م يف  ابنا ؟  ــيرنا في غ ــ ن لكم تقرر مصـــ م يف  ـــماء  ح الســــ  ولكن 
ــها  ــ ــ عضــــ ومات  ابنا وأن يتم هذا التقرر بين ح ــير بالدنا في غ ــ ــ ــ أن تقرروا مصــ

عضها ال شأن له على اإلطالق ؟ ة و القض   معني 
ـــــيرنا الذ تردون أن تقرروه   ة ، إنه مصــ ومات معن ــير هذه الح ـــ ال مصــ

ة  ــتقبلنا . انت أم غير معن شــــر. إنه مســ نتم تقرون أننا من ال فمن حقنا ، وٕاذا 
ون لنا رأ .  )نعم  (أو  )ال  (ومن حقنا أن نقول ، شأن نع إن من حقنا أن 

ــتقبلنا ــات أن تنجح، في مســ قدر للمفاوضــ ن لنا رأ فيها ، ولن  ولم ال . إذا لم 
ـــة إلينـــا وٕالى  ـــــ ـــــ ــ ـــالنســ ومـــات األمم المتحـــدة أن تتفـــاوض  ع ح تطلبون إلى جم
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ومات ون التفاوض بين الح ـــيرنا ؟ ولم  ــــ ــ ـــتقبلنا ومصـ ــــ ة وحدها ؟ إننا  مســـ المعن
ة  ة في هذه القض ومات معن س ثمة من ح   . نحن الشعب المعني ول

ة، الفلســطينيين الذين نعد مليونين من الناس، إننا نحن   ، أصــحاب القضــ
ــــنا أنفسـ ــــيرنا  ــمنا ، ومن حقنا أن نقرر مصـ ــ اسـ س من ح أحد أن يتفاوض  . ول

شــــر. هذا هو حقنا  نتم تقرون أننا من ال شــــر .  وٕاذا  ومن . فيجب أن نعامل 
ــــر أن نتفاوض في حقوقنا  ــ ــ شـ ة . حقنا  يف . أجل حقوقنا القوم ـــت أفهم  ــ ولســــ

ـــــر األمم المتحدة ن في عصـ ـــره على مائدة ، م ــ أسـ ـــعب  ــ ــــير شـ ــع مصــ ــ أن يوضــ
ــــات . التفاوض دون وجوده  المفاوضـ ــت  ــ سـ ــعبنا. هذه ل ة لشـــ ، إنها مجرد تصـــــف
ش في عصــر. وقضــاء على حقوقنا  ة  إننا نع موقراط ن . الحرة والد م يف  ف

ة موقراط حترم الحرة والد ــان أن  ادئهما، لإلنســ حرم شــــعب ، وأن يجل م عندما 
لمته قول  ش في عصر الح ، من أن  عهد إلى غيره بتقرر مصيره ؟ إننا نع و

ــير  ـــة هذا الح القومي. القومي في تقرر المصـــ ممارســ ما نعمتم  فمن حقنا ، و
  . تقرر مصيرنا ب، أن ننعم
ة من جديد   ـــوع الواقع ــمح لي الزميل مندوب ، ولنعد اآلن إلى موضــ ســـ ول

ــوع  ــــ ة في هذا الموضـ ــامعه تقرر لجنة التوفي الدول ــ ــ أن اعرض على مسـ ليبيرا 
الالجئين  ه في ، لنر معا. المتعل  ن للمفاوضـات أن تصـل إل م المد الذ 

لة  ــ ــ ــــ ـــــ رت اللجنة في تقررها. هذه المشـ ة العامة في  ذ الثالث المقدم إلى الجمع
ـــوح والجالء، 1949عام  )يونيوحزران ( ــــ ــ ــ منتهى الوضـــ ـــأتلوها على ، و ــــ ــ ــ فقرة ســـ
م ومة إســـرائيل على قبول العودة(تقول ، مســـامع  )أن اللجنة لم تفلح في حمل ح

ومـة .  ــة العــامــة أنهــا أخفقــت حتى في إقنــاع ح هــاهي لجنــة التوفي تبلغ الجمع
قبو  ر هذا . ل مبدأ العودة إسرائيل  إذن عالم سنتفاوض ؟ ونحن نر إسرائيل تن
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ـــب ـــها فحســــ ــ ر العودة وترفضــ ــرائيل ال تن ــ ــ بل وترفض قبولها من ، المبدأ ؟ إن إسـ
ــًا  ــــ ــ ضـ ة المبدأ أ ار. ناح ــــــوء هذا الرفض واإلن ع أن أفهم ، وعلى ضـــ ـــتط ــ ــ ال أســ

ــــار الكلي حت، دعوتكم للتفــــاوض في هــــذه المنطقــــة ى لح مع وجود هــــذا اإلن
ة أن تتفاوض في . العودة ومبدئها  ومات العر ومع ذلك فأنتم تطلبون إلى الح
  . موضوع العودة 

ـــرائيل   ــ ــ ــــ إلى لجنة ، 1949عام  (يوليو)تموز فقدمت في ، وقد عادت إســـ
ـــــاعة  ان إرجاع عقارب الســـ س في اإلم ة تقول فيها : انه ل ـــم ــ رة رســـ التوفي مذ

ــمعوها. يل هذه هي تعابير إســــرائ. إلى الوراء  ن إعادة (. . إنها تقول ، اســ م ال 
ـــــاعة إلى الوراء  ــــ ــــ ة لالجئين العرب إلى أماكن إقامتهم . عقري السـ والعودة الفرد

قة أمر مســتحيل ارات التي اختارتها إســرائيل نفســها ، )الســا هل ســمعتم ؟ إنها الع
ة العامة .  ـــها إلى الجمع ــ ــــ ــ ارات بنصـــ عندما و . وقد نقلت لجنة التوفي هذه الع

ــتحيلة ــمع إســـرائيل تقول أن عودة الالجئين مسـ ــماء أن ، نسـ ح السـ ن  م يف  ف
ــــوع العودة ــ ــــ ــ ة أن تتفاوض في موضــ ومات العر مع أنها تعرف ، تطلبوا إلى الح

ـــــتحالتها  اســـــ ــــرائيل تقول  ــــ قًا أن إســ ـــــ ــ ــ عني إال أن . مسـ إن مثل هذا التفاوض ال 
عني المفاوضــة. نتفاوض على االســتحالة  ســت . على المســتحيل  أجل إنه  أو ل

ــالـــة وجود ، هـــذه مغـــالطـــة ون إال في حـ ـــة المهـــازل ؟ فـــالتفـــاوض ال  بـــل مهزل
ن ــل ، المم ـــتحيـ ــــ ــ ــ ــالـــة وجود المســـ ولعلكم تفهمون اآلن لمـــاذا نرفض . ال في حـ

  . التفاوض 
ـــورا هذه النقطة   ــ ــــ ـــح زميلي مندوب ســــ ــ ــ ـــ ــ ن يرتكز في ، وعندما أوضـ لم 

ـــاحه إلى خواء أو فراغ ــ ــــ ــ ــ ضــ فعندما تعلن . ان يرتكز إلى جوهر ومادة وٕانما ، إ
ست المفاوضات . إسرائيل أن العودة مستحيلة  ن التفاوض عليها ؟ ول م يف  ف
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ن  ــة لتحقي المم ــيل ــ ــــ ــ ـــ ين ميثــاق األمم المتحــدة أن التفــاوض طرقــة . إال وسـ و
ن ـــتحالة، محددة لتحقي المم ــ ــــ ــ ــ االسـ ـــــرائيل  ــــ ــــ ن ، ولكن عندما تقول إسـ م فال 

  . حق المستحيل للمفاوضات أن ت
قول في    (. . .  1955عام  )نوفمبر( تشــرن ثاني وعاد ممثل إســرائيل 

ه الذ يدعو إلى  ــ ــفير البواســ ومتي أن تواف على اقتراح الســ نة ح س في م ول
ة إلى الالجئين ـــــ ــ ــ النسـ ض  ار حر بين العودة والتعو ة خ س في ، عمل ما أن ل

ـــعها أن تتبناه  ــ ــ ــ عض المتاهات أوال ترون أننا ن.  )وســ عد أن . خوض اآلن في 
م اقتراح إســرائيل  ع من الظالم . تلوت على مســامع ظالم . إن هذه المتاهات تن

ـــمير  س ، ومن هنا تر أيها الزميل. الضــ أن ل ر  ان المندوب اإلســـــرائيلي قد ذ
ار  ار . لالجئين ح الخ ــــعب ح الخ ــــ ــــ ن لهذا الشــ فما الفائدة من . فإذا لم 

ــــات ــــ ــــ ـــيء غير مفهوم على اإلطالق  المفاوضـــ ــــ ــــ ؟ إن هذا شـــ إنها مجرد . ا تر
ـاز، تمرن ـــــي على الجم ــــ ــــ . ال إجراء من إجراءات األمم المتحـدة ، تمرن رـاضـ

ة اة، فإجراءات المنظمة الدول الح ـــلة  ــ ــ ــــ ــجمة مع ،   يجب أن تكون متصــ ــ ـــ ــ ــ ومنســ
قًا ، الوقائع   . ولكن إسرائيل قد سدت الطر أمامها مس

م، وهناك مصـــدر آخر   إنني أجل . إنه إنجيل إســـرائيل ، ســـأعرضـــه عل
ـــرائيل ، اإلنجيل الذ تقرأونه ــــ ــــ ــ إنه اإلنجيل . ولكن دعونا نر ما هو إنجيل إسـ

ســت وقد ، 1961وهاهو النص أمامي لعام ، برلمان إســرائيل، الذ يتلى في الكن
مز على النحو التالي : ورك تا فة النيو   نقلته صح

ـــت هذه اللي (   ســ ه اإلجماعأقر الكن شـــــ ما  ومة من عدم ، لة  موقف الح
حت اآلن جزءًا من  ــ ــ ــــ ــماح لالجئين العرب الذين فروا من المناط التي أصـ ــ ــ ــ السـ

العودة إليها  ان الذ ألقاه دافيد . إسرائيل  ست في نفس االقتراع الب وقد أقر الكن
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ـــــر من  س الوزراء في الحاد عشــــ ـــرن أولبن جورون رئ ــ ــ ر)  تشــ والذ  (أكتو
ـار ر  ـه االقتراح المعروض على األمم المتحـدة بإعطـاء الالجئين ح الخ فض ف

ان    .  )بين العودة واإلس
ـــت   ســــ ــــرائيل ، هذا هو موقف الكن عًا برلمان إســـ ما نعرف جم إنه . وهو 

ان ، يرفض العودة ار بين العودة واإلس رفض ح الالجئين في الخ   . و
  

ــــوع في   ــــ ـــــ ـــرن ثانيت واتخذ قرار آخر في نفس الموضـ ـــــ ــــ عام  )نوفمبر( شــ
قي المحترم مندوب ليبيرا، 1962 ا صد وقد نقلت . وٕانني ألتلوه على مسامعك 

ـــــر من ة في الثالث عشــ ـــحف ــ ات الصــ ـــرن ثاني البرق ــ هذا القرار من  )نوفمبر( تشــ
  القدس وهذا نصه:

ـــات الحادة على  ( ــــ عد يومين من المناقشــ ــرائيلي  ــــ ــ ــت اإلسـ ـــ ســــ اقترع الكن
ـــرائيل الخ اســــة إسـ ــ ةســ ــطينيين العرب بوجه ،  ارج ــوع الالجئين الفلســ وعلى موضــ

ة إلى . خاص ــ ــ النســ ــة الالعودة  اســــ ــ ــ ه اإلجماع ليلة أمس فأكد ســ ــ ــ شــ اد  ما 
ة    . )الالجئين إلى األراضي اإلسرائيل

ـــــرائيلي في عام           ــت على . 1962هذا هو قرار البرلمان اإلســـ ــــ وقد عرضــ
ــ اســ ل من ســــ ان الطو م هذا الب ــرائيلمســــامع مســــتندًا  إلى الواقع ال إلى ،   ة إســ

عد عام. النظرات أو األهواء  عتها إســرائيل عاما  ة التي ات اســة الفعل ،   إنها الســ
وهــا . إنهــا تقوم على  ال عودة الالجئين،   هنــا في األمم المتحــدة وفي البرلمــان

شــــعار  عني  )المفاوضــــات(نحن نســــمع هنا وفي األمم المتحدة   عودة ال (الذ 
  . )لالجئين
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ة خطيرة   ــ ــ ــــ ــ ــرائيل في األمم المتحدة وخارجها ،  حقا إنها قضــ ــ ــــ فتارخ إســــ
ة عودة للتفاوض عاد أ قرار أو أ ـــت ــــ ل االســــ عد  ــت ــ ــ ــــ ه . سـ عن ونحن نعرف ما 

ـــرائيل ــ ــ ــــ انت هناك اتفاقات هدنة معها. االتفاق مع إســـ ع ،   فقد  وقد وقعها جم
ضــًا أن إســرائيل ،   منتحت إشــراف مجلس األ،  الفرقاء المعنيين ونحن نعرف أ

ــت هذه النقطة التي  ــ ــ ــ ـــ ــ ســ تها مئات المرات ولكن ل قد خرقت هذه االتفاقات وانته
ان الذ ألقاه بن جورون في . أحاول جالءها هنا م الب إنني ســأتلو على مســامع

ــيناء ــ ــــ ه جزرة ســ ـــــ ــ ـــرائيلي عند احتالل شـــ ــــ ان في . البرلمان اإلســـ وقد ألقى هذا الب
ست في ه ،   )نوفمبر( تشرن ثاني جلسة الثامن من الكن قول ف   . . انه 

ــر إلى غير رجعة(   ــ ـــــ ما انتهت خطو الهدنة ،   انتهت الهدنة مع مصـــ
ه. معها انت عل عيدوها إلى ما  نة أ سحرة أو مشعوذين أن  س في م   . )ول

قول في برلمانه أن هذا االتفاق الذ وقع    س وزراء إسرائيل  ان رئ وٕاذا 
ــحرة ،   حت إشـــراف مجلس األمن قد انتهى بال رجعةت ــع أ سـ س في وسـ وان ل

ــــعها ذلك االتفاق إلى حالها عيدوا الخطو التي وضـ ــــعوذين أن  يف ،   أو مشـ ف
ر اتفاقات الهدنة المعقودة  ـــتن ــ ــ ــــ ســـ ن والحالة هذه التفاوض مع الفر الذ  م

ماته؟  ومع ذلك فان ًة لتعل ــراف مجلس األمن وتلب ــ ــــ ــ ـــ تم تطلبون إلينا أن تحت إشـ
  . نتفاوض مع هذا الفر

ـــل عرض على المنط   ــل اقتراح و ـ ــب أن ينطو  وأن ال ، من الواجـ
ــطه هنا على المائدة ــــ ــ ــ سـ ه ، تفى ب ير ف ــــــان على التف ــــ ل إنسـ إن هذا . وحمل 
ير إطالقاً  ه ،   االقتراح غير قابل للتف ر ف س في وسعنا أن نف   . ول

ســــطت في الخطابين ا   ة شــــعب ، للذين ألقيتهما في هذه القاعةوقد  قضــــ
ة الالجئين بوجه خاص ، فلســـــطين بوجه عام ــ وقد عرضـــــتهما وأنا ادعي . وقضـــ
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املة، هذا متواضعاً  حرة وصراحة ،   صورة  عض . و م  وتلوت على مسامع
اد األمم المتحدة ، الحجج التي تســــــتند إلى القانون الدولي ه الميثاق وم مل وما 

األرقام واإلحصاءاتواستشهد.  ، واستندت إلى المراجع والمصادر الموثوقة، ت 
تاب  ي أو من  ـــيوخ األمر ـــــجالت مجلس الشــــ ــــتقاة من ســ ـــــواء منها تلك المســـ ســ

ــــنو  ــــ ــــــرائيل السـ لها مراجع موجودة هنا، إســـ ولم ألجأ إلى . في األمم المتحدة ، و
ة إال نادراً  ـــحف ــ ــــ ــ نت أؤثر دائمًا االع، المقتطفات الصــ تماد على المراجع إذ إنني 

ة    . الرسم
ـــفني أن أقول أنني لم أتل ردًا من    ــ ــــ ــ ــ تر مــا هو أثر أقوالي هــذه ؟ يؤسـ

ــات المتحــدة على اإلطالق  وقــد تحــدثــت في خطــابي الثــاني ثالث . جــانــب الوال
ة والمتعددة . ســـاعات طوال  ة على االتهامات الخط المراجع األمر مســـتشـــهدًا 

ــــة الو  ــ اســ ــ ــ ات المتحدةالتي وجهتها إلى ســــ ــمع أ رد على ، ومع ذلك، ال ــ فلم أســــ
  . اتهاماتي هذه 

ة على أســـاس    ة التي عرضـــتها لم تكن مبن ؤســـفني أن أقول أن القضـــ و
ل ــ ــ ــــ املة، الشـــ ــــاملة و ـــــ انت شــ إلى آخر ما في الكمال من معنى تدعمه ، وٕانما 

ـات المتحــدة المحتر . األدلـة الكثيرة التي ال تنــاقض  برد ، موقـد اكتفى ممثــل الوال
ــير ــــ ــــ ــ ـــه على الجوهر والمـــادة، قصــ عل ف وال على التهم التي وجهتهـــا إلى ، لم 
ومته ــــتعملتها، ح ــــ ــ ــ . واللهجة التي لجأت إليها ، وٕانما رد فيها على اللغة التي اســ

ات المتحدة ـــفير الوال ــ ــ ــ ر سـ ارات مهينة، وقد ذ ــتخدمت ع ــ ــ وأن لهجتي ، انني اســــ
ات ال، انت تنطو على المرارة الرد على أقوالي وأن الوال متحدة ال تود تشرفي 

رم شرف.  رم شرف، ولكنني رجل  الفلسطيني بل والعري ، وشعبنا، ووفدنا 
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ــــرف ، له رم وشــ ــعب  ــر في عروقنا . شــــ ــ ســ ــــرف  قة أود من . والشــ وهذه حق
ات المتحدة أن تعرفها    . الوال

رامتنا وشـــجاعتنا   ان ثمة من دليل على  دليل ماثل في فإن هذا ال، وٕاذا 
ات المتحدة  ــعف شــــعب في العالم. تحدينا للوال ومع ذلك فنحن ، فنحن نمثل أضــ

ًا فقيراً  ــع ون شـــــ ًا أعزل وقد ن ــــع ون شـــ ــعوب العالم طرأ , وقد ن ــ ، نتحد أقو شـــ
ل ما لديها من ســلطان نوو  ات المتحدة  اســات الوال وموارد ، ولكننا نتحد ســ

ــة  ــان هنــاك من دليــل . مــاد رامتنــاوٕاذا  فــإن هــذه الكرامــة هي التي ،   على 
ات المتحدة ـــجاعة على تحد الوال ــ الشــ ان فقيرًا وأعزل ، أوحت لنا  ما إذا  ــ ــ الســـ

منتهى الكرامة والشجاعة . من السالح    . ولكننا تحديناها 
ــات    بيرًا من التهم الخطيرة إلى الوال ـــب لي أن وجهــت عــددًا  ــــ ــــ ــ أجــل سـ
ــجلوهي مازالت قائمة ، المتحدة ــ ــــ ــــ فقد تحدثت . تنتظر الرد ، حتى اآلن على السـ

ل شـــيء ة إلى الرشـــاو من ، قبل  النســـ ه لجنة الشـــيخ فولبرايت  عما عثرت عل
ات المتحدة  م عقول الناس في الوال ة لتسم وأشرت . إسرائيل للمؤسسات األمر

ام ، صــورة خاصــة إلى الجهود التي يبذلها عمالء إســرائيل إلعداد تصــرحات ح
ات المتحدةال ات في الوال ـــــاء البلد ات ورؤســ ـــرائيل، وال وظلت ، تأييدًا لمواقف إســــ

  . هذه التهم قائمة تحتاج إلى الرد 
قة    ـــرف الحق ــرفني بل تشـ ــرف أن ال تشــ ات المتحدة وأشــ الوال ان أكرم  و

ــــــدق ــــ النفي أو اإليجاب، والواقع والصـ ــــيخ ، وأن ترد  ــــ ــ قات الشـ انت تحق عما إذا 
حة  حة فولبرايت صح   . أو غير صح

ار الذر االنتخابي الذ ينهال على    الغ ات المتحدة  وقد اتهمت الوال
عد يوم  ــعبنا من الالجئين يومًا  ـــيبنا . شــ صـ ار الذر االنتخابي  وقد قلت ان الغ
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ـــتمرار اســ ـــه  ــاشــ ـــدر هنا، برشـــ ــرحات المختلفة التي تصــ في ، من جراء هذه التصـــ
ات المتحدة ــن، الوال ام الســـ ة ، ةطيلة أ ما في الحمالت االنتخاب ومازالت . وال ســـــ

ــات المتحــدة الــذ تكرم ، هــذه التهمــة قــائمــة تحتــاج إلى الرد من جــانــب وفــد الوال
ــــتعملهـا ــــ ــــ أن اللهجـة التي أســ القول  ، واللغـة التي أعبر بهـا، ممثلهـا هنـا فاكتفى 

انت مسيئة أو ال مسيئة . مهينة ومسيئة  لنت أن وقد أع. وال تهمني اللغة سواء 
ة إلى األعمال التي ترتكبها  ــ النسـ ــيئة ومهينة  ات المتحدة مسـ ــة الوال اسـ وال . ســـ

ــــي  ـــتــ ــ ــــجـ ــ ـــــه ـــأن لـ ــــ ــي  ــ ــ ـــــ ـــرـ ــ ـــدوب األمـ ــــ ـــن ــ ـــمـ ـــ ـــــول ال ــر قـ ــ ـــبــ ــ ــتـ ــ ـــعــ ــ ـ ـــن أن  ـــ ــــمــــــ   ــ
ومته مسيئة ومهينة ، )مسيئة ومهينة( انت أعمال ح   . ردًا على اتهامي إذا 

ان قرارا   قل ومته  ـــيد بن جورون وح أن الســـ ا  ـــًا وقد اتهمت أمر تها رأســـ
ة ست من أقوال بن جورون نفسه، على عقب في أكثر من مناس شير ، واقت ما 

ـــة  ومـــة األمر ــائـــه القـــدرة على قلـــب قرارات الح وطلبـــت من الوفـــد . إلى ادعـ
ـــــرائيل قادرة على قلب  ح أن إســــ ـــح ــ ــ ان من الصــ ــؤالي إذا  ــ ــــ ي ردًا على سـ األمر

ــة  ألن القرارات التي تقلــب تتعل ، ةونحن معنيون بهــذه النقطــ. القرارات األمر
ــطين  ـــ ــعب فلســــ ــ ــ ــ حقوق شـ هل . واآلن أرجو أن تجيبني بال أو نعم . الالجئين و

ة إلى  النســـ ومتك  ح أن إســـرائيل قادرة وعلى اســـتعداد دائم لقلب قرارات ح صـــح
ة ؟ إن من حقنا أن نعرف الرد  ـــتقبلنا وأهدافنا وحقوقنا القوم ــــ ـــــائرنا وٕالى مســ ــ مصــ

  . ل على هذا السؤا
ــاءت    ــ ــ ــ ة قد أســــ ـــــًا تهمة أخر وهي أن لجنة التوفي الدول ــــ ضـــ ووجهت أ

ــلوك ــ ــ ــ ــرف والسـ ــــ ـــومة لها،   التصـــ ــ وتجاهلت حقوق ، وخرجت على الحدود المرســــ
ضــــاً . شــــعبنا في العودة  ات المتحدة أ ان ، واتهمت الوال ارة األخيرة في ب أن الع

اة الشـــــرق األ ة ممثلها هنا تتحدث عن إدماج الالجئين في ح ـــاد . وســـــ االقتصــ
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صــراحة  ل هذا  اتها . قلت  ات لجنة التوفي ومســئول وهو خرق فاضــح لصــالح
ــتها.  ــ اســـ ـــــ ـــة لســ ــ ات المتحدة مخلصــ انت الوال حتم عليها أن ، ولو  فإن الواجب 

ة العامة وأن تقول، تأتي إلى هنا إننا عاجزون عن تنفيذ المهمة  (، إلى الجمع
لة إلينا  ـــة بدًال من اإلغ، )المو ل على هذه المهمة امتد خمسـ ات طو فاء في ســــ

عد انصرامها قائلة ، عشر عاماً  وها نحن نحاول العثور على حل جديد  …لتأتي 
ال والوهم .  عالم الواقع الذ تتحدثون . إن هذا القول ضرب من الخ س هذا  ول

نتم أنتم الذ.  1948وقد أقرته األمم المتحدة في عام . فالحل هنا . عنه  ين و
ــرة في هذا القرار ة عشــــ ـــعتم الفقرة الحاد ـــوًا في ، وضـــ م عضـــ م بوصــــــف ان عل و

ة  ــالحيتها. لجنة التوفي الدول ــــ ــــ ـــــين لصــ ـــــ ـــغتموها ، مخلصــ ــ ــ ــــ ولهذه الفقرة التي صـ
م ــــــ ــــ حثوا عن حل آخر ، أن تنفذوا هذا الحل، أنفســ إن الحل قائم ينتظر . وأال ت

فتقر إلى االكتشاف ، التنفيذ   . وال 
النســــ   ـــمع من دولة ، ة إلى اللغة المهينةأما  فإنني جد آســــف حقًا أن أسـ

ـــيئ ، بر ممثلة في األمم المتحدة ــ ــــ ــــ وٕاني ألقول انه دفاع . مثل هذا الدفاع السـ
ـــام  ــ ــائع واألرق ــ ــــائ والوقـ م أن تردوا على الحقـ حتم عل ـــب  ــــيئ ألن الواجــ ــ ــ ــ ســــ

ـــاءات ـــتخلص من ســـــجالت األمم المتحدة، واإلحصــ لها مســ  أجل إنها موجودة، و
وقد تحدثت . لها إما في سجالت األمم المتحدة أو في سجالت مجلس الشيوخ 

له مسيئًا مهينًا ؟ لست أعرف أن المعجم ، طيلة ساعات طوال ان حديثي  فهل 
ضــم من الكلمات المســيئة والمهينة ســتغرق ثالث ســاعات طوال ، اإلنجليز  ما 

فة. من الحديث  ـــع بيرًا  وٕاني ألعلم أن اللغة اإلنجليزة ضــ ـــم عددًا  ألنها ال تضــ
ــيئة المهينة  مبتون . من األلفا المســـ ـــتر بل ان زميلنا المحترم المســ وال ادر إن 

قة   . إذ أنه واسع االطالع في اللغة اإلنجليزة ، عرف هذه الحق
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ة    ــــاعات طوال. . . ا لها من غرا ــــ ـــمع من ، أتحدث ثالث ســ ـــ ــ ثم ال أســ
ات المتحدة رداً  ــو أن لغ، الوال ــــ ــــ ــــيئة ومهينة سـ ــــ انت مســـ ولكن اللغة التي . تي 

ارزون ، استعملتها ات المتحدة ال ستعملها مواطنو الوال ، ال تخرج عن اللغة التي 
ــئولين ــ ــ ــ ــواء أكانوا من المســـــ ـــــ ــــ اة ، ســ ة من نواحي الح ة ناح متون إلى أ انوا  أو 

  . العامة 
ات األمر    انات هذه الشخص م إلى ب ة وهنا البد لي من أن أوجه نظر

ه .  تا اروز في  تور ميلر  ر الد ـــاغل  (. . فقد ذ ــــ ـــــغلنا الشـ ــطين شـــ ــ ـــ ما  )فلسـ
  . . نصه 
ومتنا هي المسئولة عن إرغام أعضاء األمم المتحدة على االقتراع (      انت ح

ــــرن من نوفمبر عام  ــــع والعشـــ م في التاســـ ـــــ أ أن  )1947إلى جانب قرار التقســ
ات المتحدة هي التي فرضت قرا مالوال ومتها هي التي فرضته . ر التقس . إن ح

ة .  عد . . . إنها لغتكم على أ حال . أو هذه لغة معي اروز  تور  ومضى الد
قول    . . . ذلك 
اسات (   ومتنا دون خجل عن طر اللجوء إلى أساليب س وقد فرضته ح

  .  )القوة التي أخنى عليها الدهر
قًا أو م   ــيئًا تر هل تعتبر هذا التعبير رف ــ ــ ــ اروز . ســ تور  ـــي الد ــــ مضـــ و
قول    . . ف

قة المؤلمة (   ـــًا مخجًال للحق ــــ ان هذا العمل عرضـ ــع ، و ــ ـــ وهي أن في وسـ
ة ة الخلق رة من الناح ـــتن مة المســ ـــاليب القد ـــغ ، األســ ع في فرض الضــ والتي تت

ـــبوه واإلرهاب الدبلوماتي ــام وهو ، المشــــ ــ ــــئت لهدف ســـ طر على هيئة أنشـــ ــ ــ أن تســـ
ة تحقي العدالة الدو    .  )ل
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ارات    رة )المؤلمة  (و  )المخجلة  (ولم تكن هذه الع والمشبوهة ، والمستن
ــعي أنا ــ ــ ـــوة وعنفًا ، من وضــ ــــ انت أقل قسـ ــــتعملتها  ــ ارات التي اســ وٕاذا . إذ أن الع

ـــيئة ــ اراتي مهينة ومســ ـــح أن ع ــ طل على ، صــ ن أن  م ـــف الذ  ــ فما هو الوصــ
ة أذواق ــ ــ اروز ؟ إنها قضـ تور  ة بل ، تعابير الد ـــم ة تســ ــ ــ ــت أعرف . وقضـ ولســـ

ــارات المهينــة  ــة إلى اإلهــانــة والع ــ ــ ــــ ــ ـــ ــالنسـ ي  بــدو لي أننــا . ذوق الوفــد األمر و
أن نختلف . ولعل من اإلساءة للتعبير نفسه . نختلف على تعرف اللغة المهينة 

فه  ــــاءة. في تعر ــ ــــ ــ ــ اإلهانة  واإلسـ ه ، إن اتهام التعبير  في الوقت الذ يتميز ف
اس   . ة شيء مهين حقًا الرقة والك

مرجع آخر    ــهد  ــ ـــتشـ مس فورســـــتال، إنه وزر الدفاع هذه المرة. وألســ . ج
قول : اته  تب في يوم   فقد 

ـــغ واإلكراه على الدول  (    ــ ـــ ــ عت لفرض الضــ ــاليب التي ات ـــ ــ ــ انت األســـ و
ة العامة  حة الضخمة . األخر في الجمع   .  )أقرب ما تكون إلى الفض

ات المتحدة في ، يإنه وزر الدفاع األمر   ـــــة الوال ــ اســـــ ــــــ ــــ يتحدث عن ســ
ة العامة لألمم المتحدة في عام  ــغ على الجمع ــ ــها الضــ ــ ــفها ، 1948فرضــ ــ صــ و

حة اســة الفاضــحة. والفاضــحة ، الفضــ وها ، وقد تحدثت في ذلك اليوم عن الســ
د قولي  ــــــه يؤ ـــــ ي نفســــ م يجد في . هو وزر الدفاع األمر ان وزر دفاع وٕاذا 

ةنفســه الشــجاعة الك أنها فاضــحة ، اف اســتكم  صــف ســ فماذا . والصــدق في أن 
اشـــرة  نتيجة م تنتظرون منا معشـــر الالجئين الذين اقتلعنا من جذورنا في وطننا 

استكم هذه ؟   . لس
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 (أن هذا التأييد المطل إلسرائيل ، وتكهن المستر فورستال وزر الدفاع  
ة وانعدام الثقة ـــيترك آثارًا ال تزول من الكراه ـــ ات المتحدة  ) ســ ة إلى الوال ـــــ ــ النسـ

  . في الوطن العري 
ة وانعدام الثقة في الوطن    اســــتكم آثارًا ال تزول من الكراه ت ســــ أجل تر
ـــــًا لهذه اآلثار، العري ــ اســـ ـــًا إال انع ــــ ضـــ ن خطابي اليوم أ وٕاني ألجد من ، ولم 

ــة وانعــدام الثقــة ــأن هــذه اآلثــار من الكراه مــازالــت  ،واجبي أن أقول دون تردد 
ــائدة في الوطن العري  ة الفطرة . ســــ ع ة الطب الكراه ـــت  ســـ فنحن ال . ولكنها ل

ات المتحدة وشعبها  ره الوال ي. ن الشعب األمر ه ، إننا نعجب  ما يبد ونعجب 
ـــامح ــ ــ رم، من تســــ ـــهامة، و ــ ــ ة ، وشــــ موقراط الد ـــــة . وتعل  ـــــ اسـ ـــــ ــ ــ ره الســ ولكننا ن

ة و  موقراط ة لمواقفها الالد ـــطيناألمر لة فلســـ ــ ــ ـــحة من مشــ ــ ــــبوهة والفاضـ ، المشــ
  . وٕاني ألستعين اآلن في هذه التعابير من أقوال المستر فورستال 

م    ر ان أذ ـــمحون لي  ــير ظفرهللا خان، أو تسـ م الســ ـــرعنا العظ ، أن مشـ
ــوع ، 1947حذر العالم الغري في عام  ة العامة في موضــ ــات الجمع أثناء مناقشــ

قوله  م  ــ م(. . . التقســ م، أرجو ل ما لكم من ، أتوســــل إل أال تحطموا وتنســــفوا 
  .  )رصيد في العالم العري

م في عام    م في العالم العري  1947أجل إنه حذر ـــيد ـــ ــ م رصــ من تحط
م تجنون اآلن الثمرة. فلم تكترثوا بتحذيره  ة وعدم ثقة ، وها إن ره . راه إننا لم ن

ات المتحدة في يوم ما  ــمحون لي . الوال ــــ ـــــ مأو تســـ ر أن العالم العري ، أن أذ
ًا لكم في عام  لســـون نقاطه األرع  1919له صـــف إعجا س و عندما أعلن الرئ

لســون . عشــرة  س و ما للنقطة التي تقرر مبدأ تقرر ، أجل هللنا لنقا الرئ وال ســ
ـــير ــ ــــ نج، المصـــــ اقترع ، 1919رن إلى بالدنــا في عــام -وعنــدمــا ذهبــت لجنــة 
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ات ، أ من أهل ســورا وفلســطين، ناتســعون في المائة م إلى جانب انتداب الوال
ان االستقالل متعذرًا ، المتحدة علينا   . إذا 

ات المتحدة   ومة الوال ـــعها في ح ــ ــ نا نضــ إننا ، أو ترون مد الثقة التي 
بديل عن االســتقالل في عام  ي  فقد . أما اآلن .  1919طالبنا االنتداب األمر

ل ـــفرًا ، هاانهارت هذه الثقة  ــ ــ ــ حت صــ ــــــ ــــ ات المتحدة إلى . وأصـ وتحول حبنا للوال
ة اته ، راه   . وعدم ثقة على حد تعبير المستر فورستال في يوم

ـــو الكونجرس لورنس أ . وهناك مرجع آخر    ــ ان ألقاه عضــــ ش . أمامي ب
ي ، سميث.  قول :. في مجلس النواب األمر   إنه 

ــجل  (   ــــ ات –دعونا ننظر إلى الســـ ــجل الوال ــ ــ ة  أ ســـ المتحدة في الجمع
س لنر  –العامة  ــــيد الرئ ة العامة لألمم المتحدة . ا ســــ ماذا حدث في الجمع

م    . . . قبل االقتراع على التقس
مضي قائًال :     إنه 
عض مواطنينا يؤلف  (   ـــــه ممثلونا وموظفونا و ــــ ــغ الذ فرضــ ـــ ــ ــ إن الضــ

ستح الحساب ًا  ستح عقابنا وعقابهم ، سلو   .  )و
ستح الحساب(. . .  أسمعتم   ات المتحدة وموظفيها ، )سلوك  من الوال

ة العامة إلرغامها على االقتراع إلى  ــديد على الجمع ـــغ الشــــ ــت الضـــ ــ ألنها فرضــ
م    . جانب قرار التقس

ن هنـــاك في ذلـــك الحين   ـــان، ولم  وقـــد ، إال اقتراحـــان معقوالن ومنطق
ة العامة  ــا على الجمع ـــــ ومة األمر. عرضــــ ــت الح ــــ ــ ــ ة عن طر وفدها ورفضـ

ان ؟. هذين االقتراحين    تر ماهما هذان االقتراحان المعقوالن والمنطق
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ــــــتفتاء   االسـ طالب  ــطين وفي ، ان أولهما  ــ ــعب فلســـ ــ ــتفتى شـــ ــــ سـ أ أن 
قه  ما يرد تحق   . فلسطين نفسها 

ة   مة العدل الدول الرجوع إلى مح ـــي  ـــــ ــــ قضــ ان ثانيهما  لتقرر ما إذا ، و
ة الع هانت الجمع ــع ــ م وطن له شـ ــ ــ ة الح في تقسـ ـــاح ــد إرادة هذا ، امة صــ ــ ضـ

  . الشعب 
ات المتحدة هذين االقتراحين وعملت على هزمتهما    ـــت الوال . وقد رفضــ

ـــتفتاء  ات المتحدة االســ ـــت الوال ـــتها . أجل رفضــ اســ ــ ــ ــف سـ ن أن توصـــ م يف  ف
ات شـــعب البالد ؟ ولن ة عندما تعارض في اســـتفتاء للتأكد من رغ موقراط عد الد

ة. اآلن إلى االقتراح الثاني  مة العدل الدول الرجوع إلى مح الستشارتها ، طالبنا 
ه ان من ح األمم المتحدة أن تقســم وطنًا ضــد إرادة شــع ما إذا  وعلى الرغم ، ف

ات المتحدة. منه    . الرجوع إلى العدالة ، ومع ذلك فقد رفضت الوال
ل شيء    س هذا هو  ات. ول ما أنزلته بنا من ، المتحدة فلم تكتف الوال

ــــي ــرار في الماضــ الالجئين، أضــــ وقد . وٕانما تقف اليوم متهمة بإلحاق أذ جديد 
وك في ذلك اليوم ــفير  ــ ــ ــ ـــمعنا الســـــ ــــ ــــ طلب فيها اتخاذ قرار ، ســ ارة  ع انه  ينهي ب

  . بإدماج الالجئين في اقتصاد الشرق األوس 
ــن    ــرق األوســـ . .حسـ متون إلى الشـ إنهم ينتمون إلى . إن الالجئين ال 
عودوا إليها ، فلسطين ومن حقهم أن ، إنهم مواطنون فلسطينيون . ومن حقهم أن 

لة الالجئين على أنها . عودوا إلى وطنهم  نتكم أن تتحدثوا عن مش س في م ول
لة الشرق األوس فنحن ال نناقش مشاكل هذا الشرق هنا ، جزء ال يتجزأ من مش

س من ح األمم المتحد.  حثا في ، ةول ات المتحدة أن ت ة الوال ـــالح ــ وال من صــ
  . مشاكل الشرق األوس 
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قي المحترم   ــد ــ ــ ــ ــــ ر صــــ ــات المتحــدة، وأود أن أذ ر ، ممثــل الوال مــا أذ
ـــيدة ماير ر واحد، السـ قفان في معســــ انت دائمًا ، ألنهما يبدو لي  ألن إســــرائيل 

ات المتحدة المدلل س من قبيل ولذا فإن وقوفهما في صـــف ،   طفل الوال واحد ل
انها الذ ألقته ، الصدفة العارضة   . . . فإن السيدة ماير قالت في ب

ــــرة عن  (   ة عشــ وقد عادت قرارات األمم  )اإلدماج  (تتحدث الفقرة الحاد
ة ، المتحدة الالحقة اة الشرق األوس االقتصاد   .  )فحددته في ح

ات المتحدة   ــرائيل في الحديث  ومن هنا يبرز هذا االشـــتراك بين الوال وٕاسـ
ــ  ــ ــرق األوســ ــ اة الشــ التعرف اللغو . عن اإلدماج في ح س  . ولكن اإلدماج ل

س من قبيل االصطالح عود اإلنسان إلى المعجم، ول  )اإلدماج(ليجد معنى ، أن 
وعلى . وهو مصطلح من مصطلحاتها ، إنه تعرف من تعارف األمم المتحدة. 

حث عنه بين قرارات  وها إنني أجد أمامي قرار األمم . األمم المتحدة المرء أن ي
ســمبر( انون أول ) الصــادر في الثاني من5( 393المتحدة رقم   1950عام  )د

م.  انت ، وأر من واجبي هنا أن أبين أن هذه الفقرة التي سأتلوها على مسامع
ي اغة الوفد األمر ــ ــ ــــ ات المتحدة هي التي أدخلت هذه الفقر ، من صـــ ، ةوأن الوال

ــتراك مع غيرها من الدول ــ االشــ ـــمينها االقتراح المقدم إلى األمم ، التي تولت  ــ تضـ
عة من هذا القرار على ما يلي :، المتحدة   وتنص الفقرة الرا

ة  (   ة عشــــرة من قرار الجمع ـــوص الفقرة الحاد ـــاس بنصـ وتر دون المسـ
ســمبر)  انون أول  ) الصــادر في الحاد عشــر من3(194العامة رقم  عام  (د

ة 1948 ــــاد ــ ــ ــ ـــرق األدنى االقتصــــ ــ ــــ اة الشـــــ إما عن طر ، إدماج الالجئين في ح
ان    .  )العودة أو اإلس
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ة   ـــاد ــــ ــــــ االقتصـ ــــرق األوســ ــ اة الشــ ون اإلدماج في ح ذا ال  مجرد ، وه
ار الالجئين، تعرف عام اخت عود، وٕانما تعرف مرت  ، فمن يؤثر منهم العودة 

ا، ومن ال يردها منهم ون اإلدماج بال قيد أو شــر. نه عاد إســ ، ومن هنا ال 
ان  العودة أو اإلس   . وٕانما هو إدماج إما 

قة أخر    ة، وهناك وث ل األهم ــولد ، مهمة  ــ ــــ ــتر همرشــــ ــــ ــــ من إعداد المســ
راه . األمين العام لألمم المتحدة  ة لإلشــــادة بذ وال رب في أن هذه الفرصــــة موات

ـــــ.  ــ ــ ــــ ا دفاعًا عن السـ قة ، ولكنني آمل، المفقد مات في أفرق أال تموت هذه الوث
ـــيره لهذا ، التي يتحدث فيها عن اإلدماج ــ ة العامة تفســـ قدم فيها إلى الجمع والتي 

ي ، التعرف ة العامة . في عيون الوفد األمر ففي التقرر الذ قدمه إلى الجمع
ة الة اإلغاثة الدول قول ، وهو التقرر الموضوع أمامي اآلن، ؛ عن تجديد مدة و

رتير العام لألمم المتحدة    . الس
حث فيها عن اإلدماج (   ة التي يجب ال ــ ــ ــــ ة في ، والقضــ ــ ــ ــــ اســ ـــــ ــ ة ســـ ناح

ة ـــرة من القرار ، منتهى األهم ــــ ــ ــ ة العشـــ ة العامة في الفقرة الحاد فقد قررت الجمع
ســالم ، )3( 194رقم  ش  ارهم والع ســمح لالجئين الراغبين في العودة إلى د أن 

  .  )العودة مع جيرانهم 
عد ذلك قائًال :   مضي المستر همرشولد    و
ة العامة أن تقفه (   ون الموقف الذ يتحتم على الجمع هو ، ومن هنا 

ـــرائيل ــــ ــــ ة إلســـ اة اإلنتاج ة للدول ، إدماج الالجئين في الح اة اإلنتاج ما في الح
ار الالجئين أنفســهم  ة حســب اخت ، فلســطينفالراغبون في العودة إلى . . . العر

ــا ــــاجهم فيهـــ ــــاة ، يجر إدمـ ـ ــا يـــــدمج الـــــذين ال يرغبون في العودة في الح ــ بينمـ
ة  ة للبالد العر   .  )االقتصاد
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ة إلى موضوع اإلدماج ومن هنا ، هذا هو تفسير المستر همرشولد   النس
ــيء الجديد ــــ ــــ ــ الشــ س  ات المتحدة أن تجر ، يتبين أن اإلدماج ل الذ تحاول الوال

ة العامة  هالجمع ــــرها إل ــ ــ ــ . أســـ ــ ـــــ ــــرق األوســ ــــ اة الشـــ وهو إدماج الالجئين في ح
لها  ة    . االقتصاد

قول :      وقد عاد المستر همرشولد 
ناً  (   ًا أو حتى مم ـــــ ــ ــ ــــ ون اإلدماج مرضـ قه، ولن  ان تحق ينطو ، إذا 

اتهم    .  )على إرغام الناس على اتخاذ مواقفهم الجديدة ضد رغ
ــــولد قد أب   ــ ــ ــــ ــتر همرشــ ــ ــــ ــ ــ ذا فإن المســ ة العامةوه س في ، لغ الجمع أن ل

اتهم    . . استطاعتكم إرغام هؤالء الناس على مواقف ضد رغ
ون لها القول األول واألخير   ـــــت إرادة ، فإرادتنا هي التي يجب أن  سـ ول

ــات المتحــدة  نتكم أن تــدمجوا الالجئين في . األمم المتحــدة أو الوال س في م ول
، الجئين مصـــممون على االندماج في فلســـطينإن ال. ســـورا أو لبنان أو العراق 

ـــارهم ووطنهم ــذا هو قولهم األخير، في د ومن واجـــب ، بـــل موقفهم األخير، وهـ
ــــــع إلرادة هؤالء الناس وأن تحترمها ات المتحدة أن تخضــ ـــــاءت أن ،   الوال إذا شـــ

ة موقراط ـــعوب، تكون هنا ممثلة للد ــــ ـــه ميثاق ، وممثلة إلرادة الشـ ــ ــ فرضـ ولكل ما 
  . تحدة األمم الم

  
ات المتحدة   ــــرائيل والوال ــــ ، أما وقد أنهيت حديثي عن هذا التواطؤ بين إسـ

حــث في تواطؤ آخر  إنــه التواطؤ بين المملكــة . فــإن من واجبي أن أعود إلى ال
ـــرائيل ه ، المتحدة وٕاســ ـــب عرف ســ ل إنســـــان ينتظر هذا التواطؤ ل وٕاني ألعتقد أن 
ـــأته وتارخه  ــــ ون من المجد وال. ونشــــ مفيد لزميلي المحترم ممثل المملكة وقد 
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ــة ــــــ ــــ ــ ومتــه في هــذه القضــ عرف تــارخ ح ومتــه مع ، المتحــدة أن  أجــل تــارخ ح
ة  ة مع الصـــهيون األمس ردًا . إســـرائيل وتارخ اإلمبراطورة البرطان وقد تحدث 

اجه جي يد ال ـــ ــ ــــ ــ ــ ة ، على ما قاله أخي وزميلي السـ ــــهيون ــــ ــ ــ عن العالقة بين الصــ
ة واالستعمار العالمي ،   يواالستعمار البرطان ين الصهيون وتطوع المندوب . و

ــوأ الردود، برد، البرطــاني ـــــ ــــ ــد االحترام من أســـ وهو قــائم على ، أر أنــه مع مز
ع األعضــاء. االعتقاد أكثر منه على قوة وحجة  أن ، وٕاني ألوثر أن أنصــح جم

ـــوع مدرج على ج ــ ــجالت والوثائ قبل أن يتحدثوا في أ موضــ ــ ــ ـــوا السـ ــ دول يدرســ
ـــجل دولته وتارخ ، األعمال ولذا فإن من واجب وفد المملكة المتحدة أن يدرس سـ

ـــه ــ ـــتها في طول العالم وعرضـــ ــــ اسـ ــ ــ ان هنا، ســــ م ب في األمم ، قبل أن يتطوع بتقد
ـــجل والتارخ، المتحدة ــــ ـــــ ان هذا الوفد يجهل الســ ره ، وٕاذا  فإن من واجبي أن أذ

  . بهذا السجل 
ــهيو    ــــ ــــ ــ ـــب لي ان قلت أن الصــ ــ ــ ــ ــ ــتعمار وقلب وقد ســـ ــــ ــــ ــ اب االســ ة هي ل ن

ة رت الســـيدة ماير. ل ما فيهما من شـــرور ومســـاو ، اإلمبرال ان ، وذ في الب
ــاألمس أن  ـ ـــذ ألقتـــه  ـــة (ال ـــمـــة ، الوفود العر ــــ ـــــ ــاول أن تفرض علينـــا وصــ تحـ
ة واالســـتعمار  ة  )اإلمبرال الوصـــمة أو الدمغة . فاالســـتعمار واإلمبرال ســـتا  . ل

ــم أحداً  ة .  أو ندمغ أحدًا بهما على اإلطالق ونحن ال نصـــ ــهيون ـــأت الصـــ فقد نشــ
ــتعمار  ولذا . وانتقلت من حضــــن دولة إلى أخر منذ نشــــوئها . في حضــــن االســ

الوصـــمة  ســـت  ة . فهذه الصـــلة ل ســـ ة وٕاســـرائيل إال الثمرة الرئ ســـت الصـــهيون ول
ــيئة ــ ه من مظاهر ســـ ل ما ف ــــتعمار  ــرور ، لالســـ ــ ه من شـــ ل ما ف ــجل . و ــ والســـ

ة منذ نشأتها. مامي جلي واضح أ ع الدول ، حاولت الصهيون أن تتحالف مع جم
ـــتعمار وزمانه  ــ ــــر االسـ ـــتعمارة في عصــ ــ ة. والقو االسـ ــهيون ــ ان خالقو الصــ ، و
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ارزة في  ــــتعمارة ال ــــ ــــ حثًا عن األحالف مع القو االســ لها  ون أنحاء أورا  يجو
ام  فرنسا وقدموا إليه. تلك األ قولون فيها وقد بدأوا جولتهم  رة    . . ا مذ

ة ، مصـــر الســـفلى، ســـنضـــم البالد التي نعتزم احتاللها (   واألقســـام الجنو
ح ســـادة التجارة مع الهند . من ســـورا ولبنان  ننا هذا الوضـــع من أن نصـــ م وســـ

ة ها ، والجزرة العر ا وجنو ة . وشرق افرق ن لفرنسا إال أن ترغب في رؤ م وال 
ــــــير وراءها إلى الموت الطر إلى الهند و  ســ ـــعب  ــ ــ ـــين محتلة من شـ ــــ وهل . الصـ

ـــلح لهذا الهدف أكثر من اليهود صــ ـــعب  ـــاء القدر لهم منذ ، هناك من شــ الذين شــ
مثل هذا الهدف  طوا  ــور التارخ أن يرت ة عصـــ ـــك في أن . بدا س ثمة من شــ ول

عملوا معًا ، اليهود والفرنسيين قد خلقوا منذ األزل   .  )ل
ــمعون ! هذه هي   ــ ـــتعمار أتســ ة إلى ، لغة االســـ ــهيون ــ ما تحدثت بها الصــ

ة ة إلى الهند وٕالى الطرق التجارة العر ــ النســ ــا  حار ، فرنســ إنها لغة . وتجارة ال
ة بها فرنسا ، االستعمار ة . ما خاطبت الصهيون ست النها   . ولكن هذه ل
ا   ة إلى ألمان ــهيون ـــى قادة الصـــ وعرضـــــوا عليها برنامجهم على ، فقد مضــ

  حو التالي :الن
ــ  (   ـــ ض المتوســ حر األب ة لل ــــرق ــواطئ الشــــ ــ ــ م على الشــ نحن نرد أن نق

ــــرة ـــارة عصـ ــــرة أو ال ، حضــ اشـ ة م ادة األلمان ونان دعامة للســـــ زًا تجارًا  ومر
اشرة    .  )م

ــا   ــــ قولون لفرنســ ذا فهم  ــيين، وه ــ م ، إننا نعبد الفرنســــ وقد خلقنا لنعمل مع
ش معًا ونموت معاً . يدًا بيد  ونون دعامة ، نع ــ ــ أنهم ســ قولون لأللمان  وها هم 

ة  طرة األلمان قولون:. الس   ثم 
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ــــــطين (   ــتكون فلســـــ ــ ــ ة، وســـــ ة ، عن طر الهجرة اليهود ــ ــ ــــ اســ ــ ــ ــــ قاعدة ســـ
ة ، وتجارة ــخرة ألمان ــ ـــــخرة جبل طارق  –بل صــــ صـــ ة  على حدود المح ، تر

  .  )العري  -اإلنجليز 
ة أن تكون العم   ــــهيون ذا أرادت الصــ ا االســــــتعمارةوه عة أللمان ، يلة التا

ــتعمارة ــ ــ ــ ـــا االســــ ــ ــــ عة لفرنســـ وٕاني ألقول هذا مع ، ما أرادت أن تكون العميلة التا
ـــا ــ ــديد لفرنســ ـــــل قائدها ، احترامي الشـــــ فضــ ــتعمارة على اإلطالق  ــ التي لم تعد اســـ

س ديجول م الرئ ــا ، العظ قـــا ــا من آخر  ــ ــ ـــــ ــــ ن من تطهير تـــارخ فرنسـ الـــذ تم
  . رها االستعمارة وآثا

ـــا    ــ ــ ــ ا وفرنسـ ة إلى ألمان ـــــ ــ ــ النسـ ا . هذا  ة إلى برطان ــ ـــ ــــ النسـ فما الموقف 
ع عشـــر من  ات المتحدة ؟ تقول رســـالة بتارخ الرا عام  )ينايرانون ثاني (والوال

س ما   نصه ، 1918   . . . وجهها وايزمن  إلى براند
ا العظمى (   ة التي تخلقها برطان اوتساعدها ، إن فلسطين اليهود ، أمر

ة ، تعني ضــرة مميتة طرة اإلســالم ة  –توجه إلى الســ ة على  –البروســ الطوران
  .  )الشرق 

ـــيين واأللمان ، هذا هو محور جديد   ــــ ة تتخلى عن البروســـــ ـــهيون ــ ــ ــ إن الصـــ
ان واإلنجليز عني ضــرة  (قائلة لهم ان ، والفرنســيين وتتجه إلى األمر اشــتراكنا 

ـــــ ــ ــ ا واإلسـ ا مميتة نوجهها إلى ألمان ل .  )الم وتر ــتعمار جديد  ـــــ ــ إنه محور اسـ
لغة جديدة، والحديث عنه، الجدة ال من ،   جديد و ة  ــهيون ــــ ــــ تخاطب بها الصــــ

ا وٕانجلترا  مضي وايزمن قائًال . أمر   . . . و
ًا بين  (   ل اطًا  ـــوح أن ثمة ارت ــــ ل الوضــ ـــــح  ون من الواضــــ جب أن  و

ة ف ة واليهود ة والبرطان ةالمصالح األمر ة البروس   .  )ي وجه المصالح التر
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ــاتمـــة المطـــاف ؟ ال    ـــانـــت هـــذه الخطوة خـ إن . وألف ال . ولكن هـــل 
ات المتحدة  ا وفرنسا والمملكة المتحدة والوال عروضها إلى ألمان ة تتقدم  الصهيون

ة لمخططاتها ، ولكن هذه العروض.  ــع نها ــــ ــــ ــ بيرة أخر . لم تضــ ، فهناك دولة 
عــد ــة األولى أخــذت في الظهور  ــة ، الحرب الكون ــة الثــان عــد الحرب العــالم . و

ــوفييتي  ــ ــــ ــ ـــ ة التقرب إليها ؟ إنها القلعة . إنها االتحاد السـ ــهيون ــــ ــــ ــ ن للصــ م يف  ف
ــــى ، وقد تقرت منها على النحو التالي. األخيرة التي البد من اقتحامها  ـــــ إذ مضـــ

م اإلســـــرائيلي المعروف  اتي فبن جورن الزع ـــوف  1944 ي عامقول لالتحاد الســ
  ما نصه:
ة (   ا السوفييت ن روس ة من ، ولن تتم عها الهجرة اليهود عن طر تشج

ة في طول العالم وعرضــه جميًال ال تنســاه فحســب بل ، تحميل الجماعات اليهود
زًا ممتازًا في الشرق األوس  ضًا مر   .  )ستخل لنفسها أ

امله عل   ــ  ــ ــرق األوســـــ ــــ ـــون الشـــ ــــ عرضــ ــهيونيون  ــ ى االتحاد فهاهم الصـــــ
ــوفييتي هذه المرة ــ ـــــرعيون ، الســــ ه الشـــ ــــحا أنهم هم أصــــ يف أن ، وها قد رأيتم، و

ــتعمارة ة اســ حر ة  ات المتحدة ، تقرت من االتحاد الســــوفييتي، الصــــهيون والوال
ـــا العظمى رطـــان ــا، و ــ ــ ــــ ـــــ ولكننـــا نعرف أن االتحـــاد . وغيرهـــا من الـــدول ، وفرنسـ

ــخاف ــ ــ اًال إلى هذه الســ ـــوفييتي لم يل  ع الســـــ ــج ــــ ة التي تدعوه إلى تشــ ـــهيون ــ ة الصـــ
ة إلى فلســــطين ــ، الهجرة اليهود زًا في الشــــرق األوســ ــه مر ســــب لنفســ ونحن ، ل

ز ممتاز في الشرق األوس حث عن مر ألن ، نعرف أن االتحاد السوفييتي ال ي
ه  ـــحا ــــ ـــــ أهله وأصـ ــ ـــرق األوسـ ـــ ـــــ ملك ألهله. للشــ ــ ـــــرق األوسـ ــ واالتحاد ، إن الشـ

و  عد ما  ــوفييتي أ ــ ــ ــ ــــرق الســـ ــــ ز ممتاز له في الشـــ ــور مر ــ ــ ــ ير أو تصـــ ن عن التف
ة ، األوســــــ ــــهيون عها الصــ ة التي تت ــاليب الدعائ ــ . عن طر هذه الطرق واألســ
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ة ال مشروعة في االتحاد السوفييتي ة حر وٕان ألعتقد أن هذا السبيل ، فالصهيون
ــاعــه ــــعوب العــالم ات ــــ ــ ــ ع شــ ن لجم م ــة ، هو الطر المعقول الــذ  إذ أن الحر

ــ ــ ــــ ــ ــ ة هدامة ومخرة الصــ ة حر ـــوفييتي الكثير لخير . هيون ــ ــ ــ ــــ وقد قدم االتحاد السـ
ة مخرة  حر ة  هذا درس يجب . السالم واالستقرار في العالم بتحرمه الصهيون

  . أن تتعلمه الدول األخر واألمم المتحدة في مجموعها 
لــه    تفوا بهــذا  ـــــهيونيين لم  ـــــ ــ فقــد تقــدموا إلى اإلمبراطورــة . ولكن الصــ

ة متقرين منهاا انت جزءًا من هذه اإلمبراطورة، لعثمان ــطين  ــــ ــ ــ . وذلك ألن فلســــ
ــلطان العثماني عبد الحميد في الثامن ، وقد عرض هرتزل ــ في مقابلته االولى للســـ

ــــر من  ــ ــ ارعشــــــ ــترليني، 1901عام  )مايو( أ ــ ـــــ ه إســـــ ــتمائة ألف جن ـــ ــــ ، مليونًا وســـــ
الســماح لليهود بإ )فرمان  (للحصــول على  قضــي  قامة مســتعمرات في ســلطاني 

ان ذا نبل وشــرف، ولكن الســلطان. فلســطين  ، رفض العرض وازدر الرشــوة، و
تب ما يلي ة التي أود لو اطلع عليها ، و وقد استقيته من دائرة المعارف البرطان

ـــات بين  ـــاألمس عن العالقــ ــ ــــدث  ـــذ تحـ ــــدة الــ ــة المتحـ ــ ـــدوب المملكـ زميلي منــ
ة واالستعمار البرطاني  س من دائرة المعارف  أجل. الصهيون إن ما سأتلوه مقت

عث بها الســـلطان إلى هرتزل وقد جاء فيها  ة التي نشـــرت الرســـالة التي  البرطان
:  

تور هرتزل (   ة خطوات أخر في ، أرجو أن تنصــحوا الد أ قوم  أن ال 
ـــوع  ــــبرًا واحدًا من األرض. هذا الموضــــ ــعي أن أمنحهم شـــ ــ س في وســـ إذ أنها ، فل

ـــت ملكي ســ ــعبي و ، ل ــعبي من أجل هذه األرض . ٕانما هي ملك لشـــ وقد حارب شـــ
ماليينهم ، وجبل ترابها بدمائه حتف اليهود  ولو قدر إلمبراطورتي أن تتجزأ . فل
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ـــطين بال مقابل.  ـــل اليهود على فلســـ ــ حصـ قتطعوا إال جزءًا من ، فقد  ولكنهم لن 
ع بالد . جثثنا  س في وسعي أن أقبل بتقط   .  )ول

ة ، و الموقف الذ وقفه السلطانان هذا ه   الذ تصفه الدوائر البرطان
ة  ــــهيونيين ألن األرض ملك ألهلها . أنه طاغ ــ ـــ ــ ــ ولكن . إنه رفض ماليين الصـ

ا الفتاة  (مما يؤسف له أن جماعة  عد )تر ما  موا ف قبلوا هذه الرشوة ، الذين ح
في ، ر مور جنتاووأمامي اآلن الخطاب الذ ألقاه المستر هن، الضخمة الهائلة

ا، سينسيناتي سفير في تر ه  ه عن منص ة ، عد تخل ه إلى قض والذ أشار ف
ــطين  ــ ــ ــ ــــ ع . فلســ ة أن تب ومة العثمان ان قد اقترح مؤخرًا على الح فقد أعلن أنه 

عد انتهاء الحرب  ا فلسطين إلى الصهيونيين  ة . تر ومة التر وأضاف أن الح
حث قد جر في األرقام ، ناً تقبلت هذا العرض تقبًال حس حقًا إنها صفقة . وأن ال

ـــراء  ع وشـــ اع . ب أنها مزرعة ت ـــفقة و ــفقة تتناول بالدًا لها  –إنها صـــ ولكن الصــــ
ــتر مورجنتاو ــعبها , وقد تحدث المسـ ــعًا ، أهلها وشـ في خطاب انتشـــر انتشـــارًا واسـ

ات المتحدة ومة التر، في الوال ــــات التي أجراها مع الح ــ ــ ــــ ة إلتمام عن المفاوضــ
ع والشراء التي تتناول بالدًا بالدًا لها شعبها    . صفقة الب

ـــتعمار   ل الواضـــــح لالســ ــتعمار ، هذا هو الشـــــ ال االســـ ــ ـــع أشـــ شــ بل أنه أ
ـــنعها  ــــ ــــتعمار . وأشــــ ــــ طان االســـ ــت ـــــ ـــع من . إنه المظهر المرع لالســــ ــ ــــ شــ أهناك أ

املها ــــول على بالد  ــ ــد الحصــــ ــ ــــ قصــ ة  ومة التر هاء عد انت، التفاوض مع الح
ــــواء أكان هذا المال دوالرات ، الحرب ش فيها مقابل المال ســ ع ــعبها الذ  مع شــــ

ة  اع مع ، إنه أســـوأ من اإلقطاع. أو جنيهات إســـترلين ات ت انت اإلقطاع حيث 
ــة. فالحيهــا  ـــــوع متعلقــًا بــإقطــاع ــــ ــ ــ س الموضـ وٕانمــا هو متعل ببالد ، أمــا هنــا فل
ـــرها ــ وم، أســ ي مع الح ــــفير األمر ـــرائها يتفاوض الســـ ــ عها وشــ ة على ب . ة التر
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ــت مجهولة في التارخ ســــ ة، إنها بالد ل ، إنها بالد عرقة. بل لها أهميتها التارخ
أرض الســـالم إنها البالد المقدســـة . وقد شـــهدت معجزات رســـول الســـالم ، تعرف 

عها مقابل المال ي على ب ان، التي يتفاوض السـفير األمر ، ل ما فيها من سـ
رات امة، ومقدسات، وذ سة الق سة المهد، ن ن والقدس المقدسة ، والناصرة، و
ــــات . آثارها  ــــ ــــ ـــهيونيين مقابل المال عن طر مفاوضـ ــ ــ ــ ــ عها إلى الصــ إنه يرد ب

ات المتحدة  ـــفير الوال ــفه ســ ــ ا بوصـ ل هذا. يجرها هو في تر فهناك في ، ومع 
قول إنها  ــتعمار(هذه القاعة من يجد في نفســــه الجرأة والشــــجاعة ل ــمة االســ  )وصــ

ة ، نحاول أن نســـتخدمها أو . وأن ال عالقة بين االســـتعمار البرطاني والصـــهيون
س هذا هو االستعمار في مبناه ومعناه    . ل

اه الزميل المحترم   ممثل المملكة المتحدة من جديد ، وأود هنا أن ألفت انت
ة  طان عة األخيرة من دائرة المعارف البر ان . إلى الط قرأ وٕاذا  هذا الزميل لم 

عة األخيرة قرأها، الط قة، ألنه أكبر ســنًا من أن  عاتها الســا فإنني ، عد أن قرأ ط
ــتعمار اليهود في  ــ ــ ــ طان االســ ــت ــ ـــ ــ ارة رطت فيها بين االسـ ــم ع ـــ ــــ أقول انها تضـ

ين ضمان ، فلسطين س  (و   .  )السالمة الدائمة لمداخل قناة السو
اب العالقة بين االستعم   ة هذا هو ل إنه الدفاع . ار البرطاني والصهيون

ــــالمتها الدائمة  ــــمان ســ س وضــ ـــو ر الزميل المحترم . عن مداخل قناة الســـ وقد ذ
ـــه في ذلـــك اليوم ـــا تخلـــت عنـــد ، منـــدوب المملكـــة المتحـــدة في خطـــا أن برطـــان

ة  (ألنها وجدت أنه ، 1947انتدابها على فلسطين في عام  غير عملي من الناح
ة ـــارة وغير ق، العمل ــــالح المتضــ ن الســـــبب .  )ابل للتوفي بين المصـ ولكن لم 

ة االنتداب، في هذا التخلي ة، ال عمل ــــارب التزامات الدولة المنتد ـــــ ــ ــ وٕانما ، وتضــ
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م رأيتم أن طرق المواصالت م لالتصال ، ان السبب أن لم تعد الشيء الذ يهم
  . مع إمبراطورتكم 

س جزءًا من اإلمبراطورة   ـــو ــــ ــــ ــ . وٕانما هي اآلن ملك ألهلها، ولم تعد السـ
ة المتحدة في الوقت ، إنها ملك الشـــعب العري وهي ملك شـــعب الجمهورة العر

ة ، وعندما رأيتم تطور األمور. الراهن  ــــلطاتكم المنتد ــ ــ ــ وقد جئتم . تخليتم عن ســــ
ـــالمة الدائمة لخطو  ــ ـــ ـــمنوا السـ ــ ــ نتم فيها لتضــ ة إلى المنطقة عندما  ـــهيون ــ ــ الصــ

س  وضــمان، مواصــالتكم حت ملكًا لشــعبها. ســالمة قناة الســو ، ولكن القناة أصــ
ة في . فتخليتم عن االنتداب  ـــعو ــ ة أو صــ ة مجرد عمل ـــــ ومن هنا ال تكون القضــ

م  ـــالح ــ ــ ة في التوفي بين مصــ ــعو ــ ــ موجب الميثاق بل صـــ التوفي بين التزاماتكم 
س إال    . ل
ــفه ممثًال للمملكة المتحدة   ــــ ــ ــ نت أظن أن الزميل بوصـ عرف البد ، و وأن 

ة  ــ ــ ــــ ــ ة في هذه القضـ ومته البرطان ــتر . تارخ ح ــــ ــ مات المســـ عرف تعل تر هل 
ــرق بين عامي  ا في الشــــ ـــتون إلى ممثلي برطان ــ عندما ، 1841و  1839المرسـ

ا العظمى  شجعوا على التطلع إلى برطان اتضح أن على اليهود في فلسطين أن 
ة في تلك األ ومة البرطان انت الح ان لحمايتهم ؟  ـــــ ــ ــ ــروعًا إلســـ ــــ ــــ ام تدرس مشــ

ه جزرة سيناء   . على أبواب فلسطين ، اليهود في ش
ـــمبرلين   اقتراح من تشــ ــهيونيين  ـــت قبرص على الصـــ ما عرض ، وعرضــ

ة ، عليهم إذا شاءوا ة البرطان ا الشرق ة أفرق قطعة من األرض على ساحل محم
ام  انت هناك خطة ج. في تلك األ ـــرون عامًا حتى  مض عشــ ديدة يدعمها ولم 

ـــــبور  بيرة من األرض إلى ، دزرائيلي وســــــالسـ ــاحة  ــ ان اليهود في مســ ــ ــ تقترح إســ



  

-172-  

ة. الشرق من نهر األردن  ة في هذه القض ، هذا هو سجل اإلمبراطورة البرطان
مات رؤساء وزاراتها   . ووزراء خارجيتها في هذا الموضوع ، وهذه هي تعل

مر    ـــتر ا ــ ه المســ ت ــــي، لنعد إلى ما  اســـ ـــــ ارز في هذا  الســ البرطاني ال
قول . .الموضوع    . . . إنه 
ة الخالصة(   نا نر من وجهة النظر البرطان أن إقامة شعب يهود ، و

ــطين ــــ ــ ــ ـــة ، يدين بوجوده، ناجح في فلســ ــــ اســـــ ــ ــ ــــ ــــته في التطور والنمو للســــ ــ ـــ فرصـــ و
ة س من الشـــمال، البرطان محطة ، ســـب ثمين لضـــمان الدفاع عن قناة الســـو و

  .  )ة المقبلة مع الشرق للطرق الجو
مر    ـــــتر ا ــ الرجل العري، هذا ما قاله المســ س  ما تعرفون ل عن ، وهو 

ة واالستعمار البرطاني  ة بين الصهيون   . المصلحة المشتر
رة مهمة مؤرخة في عام    ــًا مذ ــ ــ ــــ ضــــ تحمل عنوان ، 1916وأمامي اآلن أ

ة( اس رة س ارز ، )مذ اسي إنجليز  تبها س   . . قول إنها ت. وقد 
ة (   ة واليهود ــــــالح البرطان ــ ــ ــجام بين أعرق . . . تتف المصـ ــ ــ ـــ وهذا االنســ

ــطين فلســــ ا العظمى،   المطالبين  ــتعمارة لبرطان ــ ـــالح االســ ــ ين المصـ فرض ، و
ــاغــة خطــة تلتقي فيهــا هــذه المطــالــب  ـــــ ــ ــ ــــ ــًا وهو صـ ــتر ــــ ــــ ــ ــًا مشــ على الفرقين واج

  .  )والمصالح وتتوحد
س اآلن فقرة من    ــد جورجوأر أن أقت ـــــتر لو ــ ـــ ــ تتحــدث عن هــذه ، المســ

قولها   . . . العالقات 
ــائد  (   ــ ــــ ــــ ان الرأ الســ هذا . و ه وعد بلفور  –إن وعدًا  ـــود  ــ ـــ ــ ــ  –المقصــ

ا ــ ــ ــــ ة خارج روســ ة العالم ًا على اليهود ـــيترك أثرًا قو ــــ ــمن لدول الحلفاء ، ســـ ـــــ ضـــ و
ة  ــالح اليهود ــــ ــــاعدات المصـــ ــ ــ مة . مسـ ا ق ــاعدات في أمر ــ ــــ ــــتكون لهذه المسـ ــــ وسـ
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ــــة ة في ، خاصـ ق ــــو ــمانات تسـ ل ما لديهم من ذهب وضـــ ــتهلك الحلفاء  ــ حيث اسـ
ة  ضائع األمر   .  )شراء ال

د جورج يتطلع إلى الضــمانات والذهب في أســواق    أرأيتم ؟ إن المســتر لو
ات المتحدة    . الوال

منــدوب المملكــة المتحــدة، وٕاني ألر    ــان أكرم  قبــل اإلقــدام على ، أنــه 
ـــجالت والوثائ، لقاهمثل هذا الخطاب الذ أ ــ ــــ ــــ قرأ السـ تبها ، أن  ال تلك التي 

ا وحدهم ــاً ، ســـاســـة برطان ضـ الذين جعلوا من لندن ، بل والزعماء الصـــهيونيون أ
ـــاطهم  ــــ زًا لنشــــ ـــــهيونيون لندن أخيراً . مر ــــ ًا ، أجل اختار الصــ ــ ــ ــــ ســـ زًا رئ لتكون مر

ة  ة الصهيون   . للحر
تور هرتزل، 1900وفي عام    ــتهل الد ــ ـــــ م ، اســـ ه الزع ـــهيوني خطا ــ ــــ الصـــ

ة ، االفتتاحي للمؤتمر الصهيوني في لندن ة التال ارة األلمان   . . . الع
لها، ال رب في أن إنجلترا (   حار  ـــتفهمنا تمام ، وعيونها تجوب ال ــ ـــــ ســــ

  .  )وستفهم أهدافنا ، الفهم
ة    ة من هذه القض   . هذا هو موقف الصهيون
اً    انات لنعود ونت، ولكن دعونا ننحي هذه المراجع جان خلى عن هذه الب

ـــــها  ــ ــ ا. إلى الوقائع نفسـ ــتعمار دوره في أفرق ــــ ما لعب رأس المال االســــ وٕاني ، ف
ـــذ عـــاد إلى مقعـــده ــا ال ـــاه زميلي المحترم منـــدوب ليبيرـ ــت انت ــذه ، أللفـ إلى هـ

قة ات في لندن، الحق ة إلى الرساميل وتأليف الشر النس ة  ، فإن نشا الصهيون
ات شــر ة التي تســجل  ة ذات نشــا ، برطان ات أور ما فعلت عدة شــر تمامًا 

ا ـــع في أفرق ـــتغالل، واســ ــتثمار واالســ ــ ات االسـ عمل ام  ـــها في أورا للق لعب ، نفســ
ا. دوره في فلسطين  ، الطرقة نفسها التي أداها رأس المال االستعمار في أفرق
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ــة إلى البالد إلقــامــ ع الهجرة الغر ـــج ــ ــ ــ ــــ ــأل جهــدًا في تشـ الوطن القومي  (ة ولم 
  .  )اليهود 
ة في عام    ة اليهود ة القوم ة في  1899وقد سجلت الشر ة برطان شر

ــندوق القومي اليهود في إنجلترا في عام ، لندن ــــ ـــــجل الصـــ ة  1917وســــ ـــر ــ ـــ شـ
ة ــطين، برطان ــان أعمالهما في فلســــ ــ تين برطانيتين تمارســ ــــر شــ ــجلتا  ــ فهل . وســ

ات التحالف بين االســـتعمار البرطاني والنشـــا  هناك من دليل أقو من هذا إلث
  الصهيوني ؟ 

ــاد تقرر    ــهــب منــدوب المملكــة المتحــدة في الحــديــث عن م ــ ــ ـــ ــ ــ وقــد أسـ
ـــير ــ موجب االنتداب ، المصـــ ا  ـــارب بين التزامات برطان ــــى . وعن التضـــــ واقتضــــ

ــــرن  ـــة وعشــ ــ ا خمسـ ــافها من برطان ــ ــارب هذه االلتزامات واكتشــ العثور على تضــــ
ة لكي تر ، عاماً  ــــتحالة على التطبي ؟ ولكن ، ما فيها من تناقض وال عمل واســـــ

ارزن ا ال ة، سـاسـة برطان وا منذ البدا لة، أدر تضـارب . بل منذ خل هذه المشـ
ة    . االلتزامات البرطان

د جورج   ــتر لو ـــ ــــ ــــ ر المسـ ما تع، فقد ذ ـــة وهو  ـــــ ــــ ــاســ ــــ ــ ــ رفون من أبرز الســــ
  . . . ما نصه  البرطانيين

ل ما تعذر على(   ة ، فهمه و ان التوفي بين وعد بلفور من ناح هو إم
ة األخر  ة األمم من الناح ين ميثاق عص   .  )و

ن    م يف  فهم  ع أن  ــتط ــــ سـ د جورج ال  ــتر لو ــــ ـــمعتم ؟ إن المسـ ــ هل ســ
ة  ين ميثاق العص   . التوفي بين وعد بلفور و

ـــهور، وقد أدلى اللورد بلفور   ـــاحب الوعد المشــــ ــ ــــرح الذ ، صــ بهذا التصـــ
ة إذ قال س اشفة للغا قة  وث   . . . جله 



  

-175-  

قه ، وقد وافقت على مبدأ تقرر المصــير (   ان من المســتحيل تطب ولكن 
ال استثناء   .  )ولعل فلسطين خير دليل على ما أقوله ، صورة عامة و

ــتثناءات من مبدأ ، إذن فاللورد بلفور   ــــ ـــــطين هي إحد االســـ ــ ير ان فلســ
ــير قر المبدأ، تقرر المصــ ـــطين منه ، انه  ــتثني فلسـ ســ ــتثنى . ولكنه  ولكن لَم تســ

ــطين  ــتثناء الوحيد ؟ إن الســـــيد بلفور ير أن فلســـ ـــطين ؟ ولم تكون هي االســـ فلســ
عد ذلك قائًال ، يجب أن تستثنى من مبدأ تقرر المصير مضي    . . . إنه 

ــعب قائم (   ـــ ــــ ات شــ ـــطين ال نعالج رغ ــــ بل نرد عن وعي ، فنحن في فلســــ
م إقامة شعب ج ضًا على  ونحن نعمل. ديد فيها وتصم م أ عن وعي وعن تصم

ة لهذا الشعب الجديد فيها في المستقبل  ة العدد   .  )ضمانة األغلب
ــمعتم    ــــ ــــ ــ حث عن . . . هل سـ ومته ال ت قول ان ح ـــيد بلفور  ــ ـــ ــ ــ ؟ إن السـ

ــعب القائم ـــعب اليهود في ، حقوق الشــ ة للشـ ة العدد بل تعمل على إقامة األغلب
  . البالد 

ـــه ومع    ل قول أن االلتزامـــات لم تكن ، هـــذا  ــدوب البرطـــاني  نر المنـ
ة ن التوفي بينهما، عمل ن من المم ومته ، قال، بينهما بلفور نفسه، ولم  ان ح

ــعــب الموجود في البالد ــــ ــــ ــالشــــ ــة ، ال تحس  ــة عــدد وٕانمــا تعمــل على إقــامــة غــالب
  . للشعب اليهود فيها 

عود بلفور   ان في منتهى، و ـــدد فيدلي بب ــ ــ ة والطرافة في هذا الصــ ، األهم
ـــطين  ــ ـــعب فلســ ـــؤالهم عن حقوق شــــ عض النواب وســــ إنه . عندما رد على تحد 

  . . . قول 
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ة (   وسواء أكانت سيئة ، سواء أكانت على خطأ أو صواب، إن الصهيون
ة لنا ة أكثر أهم مون في هذه ، أو طي ق عمائة ألف من العرب  ــ ــ ــــ ــ ــ ات ســ من رغ

  .  )البالد العرقة 
ارة واضــحة، إن بلفور   ع ة أو ، يتحدث هنا  ة طي انت الصــهيون فســواء 

األمر المهم، سيئة س  عمائة ألف من العرب ، فهذا ل ات س ترث برغ إذ أنه ال 
مون فيها  ق نون في هذه البالد العرقة و   . س

ة عدالة، تر أ ح     ـــــاف في هذا الوعد، وأ ــــ ــ ــ وعد ، وأ إنصــ
قول صــاح، بلفور ة ســواء أكانت على خطأ أم صــواب، هعندما  ، أن الصــهيون

ة ــيئة  أم طي مون ÷أ، وســــواء أكانت ســ ق عمائة ألف من الناس  ــ ات ســ م من رغ
  . في البالد 
ـــادة   ــــ عمائة ألف، ونحن أيها الســـ ــ ــ ــــ الذين تجاهلهم اللورد ، ذرة أولئك الســ

  . لمتحدة ممثل المملكة ا، دون علم زميلنا المحترم، والمملكة المتحدة، بلفور
ان فلســطين   عمائة ألف من ســ هم أهلها ، تلك البالد العرقة، وهؤالء الســ

ـــور التارخ ــحابها منذ أقدم عصــــ ائهم وأجدادهم ، وأصـــــ ان . إذ أنها وطن آ ولما 
م على هذه األسـس التي أوضـحها صـاحب الوعد . والتي تقول ، وعد بلفور قد أق

ان ير أن في ، أن أهل هذه البالد ال يهمونه في شــيء . .  عنى أنه  فإن هذا 
هو  ـــاء و شـ ما  ة ، قدرته التصــــرف بهم  أنهم من الماشــــ والمأســــاة المدرجة . و

عمائة  م اليوم تتناولنا نحن ذرة هؤالء الســ على جدول أعمال األمم المتحدة أمام
اطها ، ألف م ارت ح ــتعمارة و م نظرتها االسـ ح الذين تجاهلتهم المملكة المتحدة 
ة  في   . أهدافها ومطامحها مع الصهيون
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ل   ــجل طو عيدًا في التعداد، وحافل، والســ اســــتثناء ، ولكنني لن أمضــــي 
ــيئًا منه ــ س شــ ــطين الراهنة ، مرجع واحد أود أن أقت ــ ــاة فلســ انت . ألبين أن مأســــ

ـــة ـــاســـ ع الســـ ـــاء جيل ، معروفة ح المعرفة لجم حاجة إلى انقضـــ ونوا  وأنهم لم 
ــفوا، ــامــل ــ ــ ــــ تشــــ ود الظلم فيهــا أو ليتبينوا التنــاقض المــاثــل في االلتزامــات وج، ل

  . المتعارضة 
مة   وأن لهم ، ونحن نعرف أن الساسة البرطانيين من ذو المواهب العظ
ــة. عقوًال نيرة ــاء للغــا لهــا من خير ، فهم أذ ــات  عرفون مــا في هــذه الحر وهم 
ـــــر  ـــ ــ ة. وشـ لة ، وقد عرفوا منذ البدا ـــــ ــ ــ ــتكون هناك مشــ ـــــ ــ وأن هذه ، لالجئينأنه ســ

ات القدر لهم  لة مخبوءة في ط   . المش
تب الصـــهيوني في لندن في    ــور أصـــدره الم وأمامي اآلن قطعة من منشـ

ــتهل عام  ــ ــــ ــ ـــه.  1919مسـ ــــ ــ ــور ما نصــ ــــ ــــ وٕاني أرجو من مندوب ، قول هذا المنشـ
ــــافة إلى المندوب البرطاني اإلضـ ـــأتلوه  ســـــتمع إلى ما ســ ات المتحدة أن  .  .الوال

ا في الغالبتعني ا(   ة في أمر موقراط ة، لد م الغالب ولو طب هذا ، ح
ـــطين ــ ــ ـــــاع فلســـ ة اآلن على أوضـــــ موقراط ـــابي الفج للد ــ ة ، المفهوم الحســـــ أو في أ

رة من مراحل المستقبل ة، مرحلة م ة العر م والحالة ، فإن الغالب هي التي ستح
  .  )هذه

ة    ــــهيون ـــاب الصـــ ــ ــب. هذا هو حســ ــ ة والتناســـ ـــــ م ، إنها النســ ـــاد ح فإذا ســــ
ة ــهيوني، األغلب م ، على رأ المنشـــــور الصـــ ة هي التي ســـــتح ة العر فإن الغالب

قول . . . فلسطين  مضي المنشور ف   . . . . ثم 
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شك يهود على اإلطالق (   ا إذا ، وال  ه أمر في اإلخالص الذ ستبد
ة  ة على فلســـطين اليهود هي ، ولكن المخاطر الموضـــحة هنا. ما تولت الوصـــا

ة  امنة في األوضاع األمر   .  )مخاطر 
ــة   م األغلب ــا ح ـة ، ففي أمر ــا ــــ ــ ــ ــــ ــة ال ترــد الوصـ ــهيون ــ ـــــ ــــ ولــذا فــإن الصـ

ة  ة ألن البرطانيين أكثر دهاء. األمر ة البرطان ــا ــــ ــ ـــ ــ ، وهي تؤثر عليها الوصــ
ة ة اليهود حققوا األغلب نتهم أن  اسة تؤد إلى طرد ،   وفي م فرضوا س أو أن 

ــعب م ـــ ــــ التدف، ن بالدهالشـــ ة  ــماح للهجرة اليهود ــ ــــ ن اليهود من ، والســــ حتى يتم
طرة على البالد    . الس

ــطين   ــ ــ ـــ ــ ــ ة لفلسـ ـــدرت اللجنة الدول ــ ــــ ــ ــ وهي جهاز من أجهزة األمم ، وقد أصـ
ـــطين، ظهر، 1947قرارا في عام ، المتحدة ة فلســ ــ ــ قضـ ل ما يتعل  يخلو ، أن 

ا  (من جوهر  ة، )القضــــا ــ عتبر قضــ والوطن القومي اليهود ال  فوعد بلفور ال 
ة ــطين، عتبر قضــــ ضــــاً ، واالنتداب البرطاني على فلســ ة أ ــ عتبر قضــ وهذا ، ال 

ورة    . . . هو قرار اللجنة المذ
طب مبدأ تقرر المصــــير في فلســــطين  (   قال فعًال أن الوطن . لم  وقد 

ل التناقض مع هذا، واالنتداب على فلسطين، القومي اليهود المبدأ  يتناقضان 
(  .  

ــير لم . هذا هو قرار األمم المتحدة    ــ ـــــ أن مبدأ تقرر المصــ ـــي  ــــ قضــــ إنه 
ــطين ــــ ـــــ ر زميلنا المحترم مندوب نيوزلندة. طب على فلسـ ه قبل ، وقد ذ في خطا

ام افة الحقوق التي ينعم بها المواطنون ، أ ة في فلطين تنعم  ة العر ، ان األقل
انوأن هذه الحقوق ال تقل عن تلك التي  ــ ــ ـــها القطاعات األخر من السـ . تمارســ

ــوع ــــ ــ ــ ــيل هذا الموضــــ ــــ ــــ ــ في أن أقول أن زميلنا ، وأنا ال أود الخوض في تفاصــ و
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ة ، النيوزلند المحترم ـــــ ــ ــ ـــ ان دون أن يدرس القضـ األمس بإلقاء ب ـــل  ـــــ ــــ . قد تفضـ
ــفني أنه قال ــ ؤســـ ة األولى ، ان أبناء جيله، و ان الحرب الكون ادتهم إ انت لهم ق

ولن ، أن هذا لن يتكرر، ولكن ليث. ري وتحت ظالل األهرامات في العالم الع
ة جنودًا من األجانب عليها  ــفني هو أن رجًال من . تشــــهد األرض العر وما يؤســ

عرفه هذا الزميل ، ذلك الجيل ـــوع أكثر مما  عرف عن الموضـــ رة . ال  ــت ف ــ ســ فل
ة في فلسطين في الواقع ة العر   . طهاد إال تجسيدًا لالض، وجود األقل

ة في وطنه نتيجة تدف    ح أقل صـــــ ات المتحدة أن  ــعب الوال فلو قدر لشـــ
اني أو الكند ا ـــيني أو ال ـــــعب إلى ، موجات من الغزو الصـــــ فإن تحول هذا الشـــ

ة هو االضطهاد بلحمه ودمه    . أقل
ة   ــ ــيل الكاملة لتارخ هذه القضـ ولكن ، وأنا ال أرد أن أخوض في التفاصـ

ــا ــــ ــ ــــى ، مع الزميل النيوزلند المحترمدعوني اردد على مســ ــ ــ قضـ ان  ان الواجب 
طلع عليها ة و ــ ــ ــــ ـــــ أن يدرس القضـ ه  أتي إلى هذه اللجنة، عل ليتطوع ، وقبل أن 

انه فيها    بإلقاء ب
س المجلس القرو في إحـــد    ــا رئ عـــث بهـ ـــة التي  أمـــامي نص البرق

ة ة التي تحدثت عنها، القر العر ة العر ـــلها إلى ، وهو أحد أفراد األقل ــ وقد أرســـ
س جمهورة إسرائيل    . . . رئ

ش في دولة ؟  (  ة من قطاع الطرق أو أننا نع ش مع عصا   .  )أنع
  . قبل أن تتكلم ، لو قرأت السجل، ان من األفضل لك أيها الزميل  
ام    انها الذ ألقته في هذه اللجنة قبل أ ــيدة جولدا ماير في ب رت الســ وذ

ــة.  ــهيون ــ ـــ ــــ ــ ــةحر ،   أن الصـ عــد تحرر ، ــة تحرر وأكــدت أن من بين أهــدافهــا 
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ا، إســرائيل صــورة خاصــة، تحرر أفرق دة  ا من تجارة ، مؤ رغبتها في إنقاذ أفرق
  . الرقي 

ة إلى    ــ النســ ــوع التزامات إســــرائيل  وأنا ال أنو هنا أن أتحدث عن موضــ
ا حثه إلى الزمالء،   تحرر أفرق ــــوع أترك  ي الد، فهذا موضـ ةمندو ، ول األفرق

ــرائيل  ــــ ــــ جزء من التزامات إســــ قبلون تحرر قارتهم وٕانقاذها  انوا  إن . ألر إن 
عنيني  ه السيدة . هذا الموضوع ال  عنيني هو ذلك الجزء الذ أكدت ف ولكن ما 

أجل إنه أثار اهتمامي وحفز في إلى . إذ أنه أثار اهتمامي ، على تجارة الرقي
ــد من المعرفــة ــة في إذ أ، المز عقول متفتحــة راغ ن من واجبنــا أن نفــد إلى هنــا 

ة  ة الشارع الخامس . المعرفة الموضوع ت ولذا فقد حملت نفسي ومضيت إلى م
ًا المزد من المعرفة  ة. طال قة الثان ـــــعدت إلى الط ـــــ ــــم ، وصــــ ــ ــــ ــ قوم القســ حيث 

ة. اليهود  ت بدائرة المعارف اليهود   . وأمس
ـــفحة (    ـــوعة ) من 565وعثرت في الصــ ــع من هذه الموســ ــ ، المجلد التاسـ

ة ن أن تكون عر م ارة ، التي ال  فة على الع ــح ــــ ـــــة من صــــ ـــاصـــــ ــــ أو مجرد قصـــ
ة :   التال
ــارة الرقي(   ـــهم اليهود في تجــ ــــ ــــ ــ سـ عي أن  ــــان من الطب ــــانوا ، و التي 

ــالح ــ ل الصــــ ــالحين لها  ــ اللغات، صــــ ـــعة  ــ وعالقاتهم ، النظر إلى معرفتهم الواســـ
ع أرجاء ولقد ظهر تجار الرقي اليهود إلى حيز الوجود . العالم  المنتشرة في جم

ة في أورا  ح ــ ة المســ صــــورة خاصــــة . منذ القرن األول للحق ــاطهم  وقد تزايد نشــ
  .  )عد القرن السادس
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ة، إلى مصـــدر آخر، وانتقلت من هذه الموســـوعة   ــوعة اليهود . إنه الموسـ
ة العا ـــوعة هي غير دائرة المعارف اليهود ــــ ــ ـــرت إليها وهذه الموسـ ــ ــ ة التي أشـــ . لم

  ) من المجلد الثاني على ما يلي  409وعثرت في الصفحة   ( 
ــادس (   ح اليهود في القرن الســــ ــ ــ . أكبر تجار الرقي في العالم ، وقد أصــ

ـــلعة  ــــ ة ســـ ـــة الرومان ــ ــــــواق النخاســـــ حملون إلى أســــ ان العبيد البرطانيون الذين  و
ــــرع هؤالء ال. يتنــاولهــا تجــار الرقي اليهود  ـــــ ــــ حملون العبيــد في وشـ تجــار اليهود 

ـــرق  ــرق إلى الغرب ، القرن التاســـــع من الغرب إلى الشــ ان الكثيرون . ومن الشـــ و
ا مدينين بثرائهم إلى تجارة الرقي  ان   .  )من يهود اس

ـــدر آخر    ــــ ــــيت أنقب في مصـــ ــــ ة . ومضــ ــوعة االجتماع ــ ـــ وقد . إنه الموســـ
ار  78عثرت في الصفحة  ع عشر على الع ة :من المجلد الرا   ة التال

لة يتولون تصدير العبيد إلى مختلف أسواق  (   اًال طو وقد ظل اليهود أج
  .  )التجارة 

لي أمل   ة على التحدث عن تحرر ، و ـــيدة ماير مرة ثان أن ال تجرؤ الســ
ا وٕانقاذها ة،   افرق ة والعالم فضـــــح أكاذيبها ، إذ أن في الموســـــوعات اليهود ما 

ة  ة تحررةعند حديثها عن الصهيون ا ، حر محررة ألفرق هذا . وعن إسرائيل 
  . اذهبوا واقرأوه قبل أن تتحدثوا عن هذا الموضوع. هو سجلكم 

ــة في    ــات األثر ــيــدة مــاير إلى األمم المتحــدة عن الحفر ــــ ــــ ــ وتحــدثــت الســ
ـــطين رت أن علماء اآلثار في بالد عدة، فلسـ ـــفون عن آثار الماضــــي  (، فذ شـ
دون روا، في بالدنا ؤ ـــــارة العبرة فيها و ــــ حقًا إنه قول .  )ات التوراة عن الحضـــ

ـــتند إلى علم اآلثار  ســ انًا في العالم. طرف ممتع  ـــت اعرف م ه ، فلســ حتكر ف
س في فلسطين احتكار آلثار العبرانيين . التنقيب عن اآلثار لشعب دون آخر  ول
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ـــرين القدامى.  ــــ ابليين والمصــ ــورين وال ــ ــ ــ ـــــطين آثار اآلشـ ــ ــالجقة وا، ففي فلســ ــ ــ ــ لسـ
ع الشــعوب من مختلف األقوام ، والعثمانيين والفرس، األتراك فقد شــاء . بل ولجم

ولذا فقد توافرت ، وضع فلسطين الجغرافي أن تكون عند مفترق الطرق في العالم
ــعوب  ــ ــ ــــ اننا هنا في األمم المتحدة . فيها آثار مختلف األمم والشـــ نا نبني م وٕاذا 

ـــــتتحول إلى مجتمع لعلماء ، على علم اآلثار وعلماء اآلثار ــ ــ فإن األمم المتحدة ســ
ــــــيدة ماير، وٕاني ال أدر . اآلثار ال للدبلوماتيين  انت الســ تظهر آنذاك هنا ، إذا 

  . عالمة لآلثار تمثل إسرائيل 
ـــارة العبرة   ـــوع الحضــــ ر ان ، وأعود إلى موضــــ س ثمة من ين فأقول أن ل

ًا عبرًا قد أقام في فلســـطين  انت . شـــع ما  وجدت ، هناك حضـــارة عبرةولكن 
ة  ة وٕاغرق ــان في . في البالد حضـــــارات آشـــــورة ورومان ــمع من أ إنســـ ولم أســـ

ــــطين ــ ــــ ة في فلســــ ـــعبين حقوقًا تارخ ــ ــ ـــــ ا ان لهذين الشــ طال ألن ، اليونان أو في إ
عة الحضارات. حضارتيهما وجدتا فيها  عثها، ولو شئنا متا وأقمنا األمم ، وأعدنا 
ـــهاالمتحدة من جديد على  ــ ــــ ــــاســ ــ ــ م وقد خلوتم من أوراق ، أســـ ـــــ ــ ــ ــتجدون أنفســ ــــ فســـــ

م م ، اعتمــاد حــت اآلثــار والحجــارة هي أوراق اعتمــاد ــ ــ ـــــ ــــ ولن تتلقوا هــذه . وأصـ
وماتكم ـــحك . بل من علماء اآلثار ، األوراق من ح ــ ــــ ــــ ــــيء يثير الضـ ــ ــ ــــ حقًا إنه شــ

م حجتنا على اآلثار والحضــارات ، والســخرة ر أعضــاء . ان نق وٕاني ألود أن أذ
اآلثار . ة الموقرة هذه اللجن ــــل  ــعوب ال تتصــ ا الشــــ ــا ، فلنا نحن العرب. أن قضــــ

ا ان ة في أســـ قوم على حراســـتها وحمايتها أصـــدقاؤنا المحترمون من ، متاحف ح
ا الذ نقدره ونجله  ان ة قرون . شـــعب أســـ وقد مضـــى العرب في تلك البالد ثمان

ــــــارتهم ــ ــ ـــيدون حضـــــ ــ ــ ــ ــــ ة قائمة، شـ  من اآلثار أو ال، وما زالت لنا فيها تماثيل ح
ل اعتزاز، الحفرات علماء ، يتولى حمايتها، بل من القصــور والمســاجد القائمة 
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احثوها ا العظام و ان إن الحضــارات شــيء . تقديرًا منهم للحضــارة وفهمًا لها ، اســ
ة. عالمي  ا عر ان انت حضارتنا في اس ة، و حضارة عالم ، ولكنها تقوم اآلن 

انيون أبلغ عنى اإلســــ ـــور وآثار  و ـــاجد وقصـ ما فيها من مسـ ة  س . العنا ولكن ل
ا ان ــ اســـ ة  اطات تارخ ســـــبب ،   فينا من يدعي أن لنا ارت ســـــبب اآلثار وال  ال 

ومن واجب األمم المتحدة أن ال تسمح بهذا . حقًا إنه شيء غرب . الحضارات 
ل منط    . الهراء الذ يخلو من 

ــيدة ماير أن التوراة تف   رت الســـ ــدر للمعلوماتوذ مصـــ وأن ، ضـــــل غيرها 
ــًا لهــذه المعلومــات  وأنــا ال أختلف معهــا في أن . من الواجــب الرجوع إليهــا طل

ــطين  ــــ ـــم الكثير من المعرفة والمعلومات عن تارخ فلســــ ــ ــــ ولكن مافي . التوراة تضـ
ــــارخ ـــيين ، التوراة من ت ــــ ــــ ــ ــــالعمورين واليبوسـ ــــل  ـــائ ـ ــــاول غزوات مختلف الق يتن
عض ، نيينوالعبرانيين والكنعا عضــــها ال انت تشــــترك في معارك مع  ائل  وهي ق

ــمه التوراة .  ــــ ان البد لنا من العودة إلى التوراة. هذا هو التارخ الذ تضـــ ،   وٕاذا 
عرفون مـا فيهـا  ــيـدة مـاير تجهل . فعلينـا أن الثقـات الـذين  ــ ــــ ــ ــ وٕاني ألقول ان الســ

الحاخام. التوراة  ـــت  ـــــ سـ ــيدة ماير، فهي ل ــ ــــ وفي . أكثر وال أقل ال ، وٕانما هي السـ
قوله الحاخامون  ــعنا أن نعود إلى ما  ـــ ــ ــ ــــ في إحد المجالت . . عن التوراة ، وسـ

ــادرة في  ــــ ــــ ارزة والصــ ة ال ــــره عدد من الحاخامين، 1878البرطان ـــــ وقد ، مقال نشـــ
قي الكرم مندوب سورا  سه صد قولون . اقت   . . . إن الحاخامين      

ة منذ فتح(   اس إننا مواطنون في . الرومان فلسطين  لم نعد نمثل هيئة س
م فيها  ـــيين أو األلمان . البالد التي نق ــ ان . فنحن إما من اإلنجليز أو الفرنسـ وم

تنا قرر هو   .  )إقامتنا هو الذ 
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ـــيدة ماير وهناك ، هذا ما قاله الحاخامون    ــ التوراة من الســـ وهم أكثر علمًا 
موعــة من أبرز حــاخــامي انهم مج.  1885قول آخر قــالــه الحــاخــامون في عــام 
سبرج ام وقد اجتمعوا في بت ا، تلك األ   وصدر عنهم ما يلي :، في بنسلفان

ـــنا أمة (   ـــ ة ، لم نعد نعتبر أنفســ ة . وٕانما طائفة دين ولذا فنحن ال نتوقع أ
  .  )عودة إلى فلسطين 

ــدره الحاخامون    ــ ــ ــ وقد اجتمعوا على هيئة مؤتمر ، هذا هو القرار الذ أصـ
قولو .  ـــةإنهم  مثلون أمـ عودوا  وأنهم ال ينتظرون العودة إلى ، ن أن اليهود لم 

مصـــدر للمعلومات. فلســـطين  ان التوراة تفضـــل غيرها  نا نقر  فإن علينا ، وٕاذا 
ــــــن من غيرهم ــــ عرفون التوراة أحسـ قوله الذين  ما  إال ، وهم الحاخامون ، أن نلتزم 

ـــيدة جولدا ماير ــ ــــاءت الســـ ــ وقد ارتدت ، لدورة القادمةأن تأتي إلى هنا في ا، إذا شــ
الحاخام جولدا ماير، ز الحاخامين ونحن على استعداد لقبولها ، وأسمت نفسها 
  . بهذه الصفة 

قول . إنه الحاخام فيليب سيجال . وهناك حاخام آخر      . . . إنه 
الشــــعب اليهود  (   ســــمى  ن هناك ق وجود لما  إذ أن اليهود . لم 

املم يهتم في أ يوم من  األرض أو اللغة ، األ اتي أو  التســـلســـل العضـــو الح
اسي، أو التارخ م الس ة المقبولة ، أو التنظ   .  )أو غير ذلك من مقومات القوم
م الحاخامين    الجنس . هذا هو ح ــعب وال  ــ ــــ الشـــ األمة وال  ــــتم  ـــــ م لســ إن

ة  اس ة مقومات س ست لكم أ شر ول   .  وديناً ، إنما أنتم تمثلون عقيدة. ال
م أقوال الحاخامين في المملكة المتحدة    ـــــامع ــــ ــ ــ ــت على مســ ـــ ــــ ــــ وقد عرضــ

ات المتحدة  وها أنا انتقل اآلن إلى آراء الحاخامين في االتحاد السوفييتي . والوال
ارونة جونزرج في رسالة لها .    . . . اسمعوا ما تقوله ال



  

-185-  

عد الثورة (   ح من رأينا  لكنس يؤمون ا، أننا مجرد أناس من الروس، أص
ة للصالة    .  )اليهود

ذا فاليهود في االتحاد الســوفييتي   الذين يذهبون إلى ، هم من الروس، وه
ــالة  ــ ــــ ــ ات المتحدة. الكنس للصــ يون يؤمون الكنس ، وهم في الوال وهم في . أمر

نســـهم  صـــلون في  الشـــعب . المملكة المتحدة برطانيون  األمة وال  ــوا  سـ إنهم ل
العنصر  م التوراة هذا هو . وال    . ح

ــيدة    عرفون التوراة خيرًا منك أيتها السـ م أولئك الذين  فال ترجعي . إنه ح
ـــتندك األخير ــ ـــيتك، إلى التوراة لتكون مســ ـــل في قضــــ م الفاصــــ إذ أن التوراة ، والح

مها   . ستدينك ألن هذا هو ح
نـت ال تحبين الالهوت   قولـه العلم ، وٕاذا  تر ما . فلم ال نعود إلى مـا 

ة هو ح ات ة الح ــــة حديثة من الناح ــ ــ ة ؟ أمامي دراســ ــ ــ   م العلم المجرد في القضــــــ
ــعب اليهود ة ) للشــــ و في عام ، ( البيولوج ــ ــ ـــــدرتها منظمة اليونســ .  1960أصـ

و ما تعرفون من أكبر ،   وقد صدرت هذه المطبوعة تحت إشراف اليونس وهي 
ـــئون العلم وال، منظمات األمم المتحدة ــ ــ ـــل في شــ ــ ــ ة ولها القول الفصــ . ثقافة والتر

ـــادر عن قلم يهود و في هذا الموضــــوع ؟ إنه صـ هو ، تر ما هو قول اليونســــ
ــتاذ يهود ــ ـــابيرو إنه أســ ــتاذ هار شـــ ـــوع، قلم األســــ وهو في ، يتحدث عن الموضـــ

ي للتارخ  ـــرة في المتحف األمر ــ ــ شــــ س دائرة علم األجناس ال ـــه رئ ــ ــــ الوقت نفســ
عي  صور اليهود على النحو ال. الطب   . .. تالي إنه 
العشيرة (   سوا  القبيلة، إنهم ل ارة، وال  صرح الع األمة  سوا    .  )وهم ل
ـــئت الالهوت   ــ ــ ــ ذا إن شــــ ــئت العلم ، فهناك أقوال الحاخامين، وه ــ ــ ــــ وٕان شـــ

و  ــ ــ حاثة يهود. فهناك رأ اليونســ ــيرة وال قبيلة ، إنه  ــ م ال تؤلفون عشــ قول إن
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ــتندون ؟ وما هو . وال أمة  ــــ ـــــأل هذاإذن عالم تســـ م هنا ؟ من حقي أن أســــ ، ان
قين  ـــف إذا حملتك ماال تط ــ لة . وٕاني آلســ ـــــ ش هذه المشــ فقد مر علينا ونحن نع

ــة عشــــر عاماً . أكثر من خمســــة عشــــر عامًا  وهي المدة ، إنها عاشــــت هنا خمســ
رات والشقاء واآلالم ام والمعس ولعل هذا هو السبب ، التي قضاها شعبنا في الخ

ـــدفعني إلى أن ـــذ ي م ال ـــيء عل ــــ ــــ ــ ــل شـ ـ وعلى ، أتبين واجبي في أن أعرض 
م قة،   ضـــمائر ة في ، املة غير منقوصـــة، لتعرفوا الحق فقد عاشـــت هذه القضـــ

ة ، الظالم اهب األضــاليل الصــهيون عض الوفود تأتي إلى هنا. وفي غ ، وهناك 
ــيئاً  ــ ـــــ ــــتها ، دون أن تقرأ شــ ــــ اســـ ــ ــ ــــ ــ ومتها وسـ ولهذا فإنها تنظر إلى . حتى تارخ ح

ة تخلو من العم القض ولعل هذا هو السبب الذ حفزني على . ة نظرة سطح
م  ل هذه السجالت على مسامع   . عرض 

  
ات المتحدة وتارخها   ي إلى سجالت الوال ، وقد وجهت نظر الوفد األمر

ومته وتارخها ــجالت ح ــ ــــ ــ ــ طاني إلى ســ ووجهت نظر ، ووجهت نظر الوفد البر
ــرائيل إلى أقوال التوراة هذا هو ، ء أقامت على أســــــس الالهوت أو العلمســــــوا، إســــ

م  ل شيء على مسامع   . الواجب الذ يدفعني إلى عرض 
ــانــت مطولــة   ، وهــذا األخير، األول منهــا والثــاني، وٕاني ألقر أن خطبي 

ضاً  سي ومشاعر ، وٕاني ألقر أ انًا مع عواطفي وأحاس ولكنني ، أنني اندفعت أح
ر.  عواطفي وال لتــدف، ال لطول خطــابي، أعتــذر النــاس عنــدمــا ، أن، وٕاني ألذ

ــارح  ــ ــــ ثيرة. يخرجون من أحد المســـ ـــامات ، تبدو على وجوههم في حاالت  ــ ــــ ابتســ
ــــة ـــجون ، عرضـ ضــ ــــخبون و ة . صـ ة هزل ـــهدوا روا ة . ألنهم شــ وقد تكون الروا

ـــطورة ــ ـــامات تبدو على وجوه النظارة عند خروجهم من ، أسـ ــ ومع ذلك فإن االبتسـ
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ثيرًا ما، المســرح يخرجون من المســارح وقد امتألت عيونهم ، رأينا أناســًا آخرن و
اء ، الدموع آثار ال ـــيدات منهم  ــ ــــ ــــاة التي . وابتلت مناديل الســ ــ ــــ وقد تكون المأسـ

قة وواقع، شــهدوها أســطورة ل حق ة من  ة، خال ال اتها خ لم ، وقد تكون شــخصــ
ام ة في يوم من األ ة، ومع ذلك، تكن ح الرغم من الالواقع فإن الدموع تنهمر ، و

ة . وتبتل المناديل بها. من اآلماق  انت واقع المأساة إن  م  ولكن تر ما شعور
م اتها، ال أســـطورة ! وما إحســـاســـ انت شـــخصـــ شـــر، إن  ة من ال ال مجرد ، ح

أسره ؟ لهذا السبب وحده، أفراد ه خطابي ، أنا ال أعتذر، بل شعب  ال لما تدف 
ــاح من عواطف ــ ــ ــــ ــ ــ عــد ظهر اليوم من و ، هــذا الصــ ــه خطــابي  ال لمــا قــد يتــدف 

س    . مشاعر وأحاس
ــــــدقاً    ون أكثر صــ ـــع  ــــاة ، وال رب في أن هذا الوضـــــ ــ عندما تكون المأســ

ح بها من ســـحب األضـــاليل واألكاذيب ، لها ش في جو ما  وقد . ال تزال تع
ام ــيدة ماير قبل أ ـــتمعنا إلى الســ بيرة، اسـ ة  أكذو م، وهي تنطل  ــوع تتعل  وضــ

فة ، الالجئين مز  (فقد قالت في خطابها مستندة إلى صح ورك تا مرجع  )النيو
  . . . لها 

ــطين م(   ــــ ــــ ـة برنامجهـا الحتالل فلســــ ن قبـل جيوش أعلنـت الجـامعـة العر
  . )األعضاء  دولها

ة قد دخلت إلى فلسطين   عة جيوش عر أن س ، وال رب في أن االدعاء 
ــــممة على تحد قرار األ ــ ــ ــ ــــرائيل، مم المتحدةوهي مصـ ــ ــ ــ م وجود إسـ تهمة ، وتحط
ــع المرء أن ينتظر من مجلس . خطيرة توجه هنا في األمم المتحدة  ان في وســ و

ـــطين  ــ ة إلى أرض فلســ عة جيوش عر ــ ــ عد أن دخلت ســـ ــيئًا  ــ قول شـــ . األمن أن 
عد أن  ــيئًا  ــ ــ ــــ قول شـــ ـــع المرء أن ينتظر من مجلس األمن أن  ــ ــــ ان في وســــ أجل 
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عة جيوش عر ـــــ ـــع المرء أن . ة إلى أرض فلســــــطين دخلت سـ ــ ان في وسـ أجل 
ــهـا ، ينتظر قرارًا من مجلس األمن ـــ ــــ ــــ ـة وجيوشـ ألنهـا . بـل إدانـة منـه للـدول العر

ة ان هناك عدوان حقًا ، معتد   . إذا 
ة دخلت فلســطين   أن الجيوش العر ولكنها لم تدخلها إال ، ونحن نعترف 

ــــر من  ـــ ع عشــ ارفي الرا عد ، 1948 )مايو( أ ــــــهر من اتخاذ قرار أ  ــتة أشـــ ــــ ســـ
م في عام  اً .  1947التقس ة عمًال عدوان ان عمل الجيوش العر ان ، ولو  ولو 

ارة واحدة، لكان مجلس األمن، عملها خرقًا للميثاق ع ر ، قد أعلن هذا ولو  ستن
ان مجلس . فيها هذا العدوان  ة بهذا العمل في وقت  وقد قامت الجيوش العر

ه يوالي ـــاته األمن ف ـــطين ، عقد جلســ لة فلســ ــ ــتمرار لدراســـــة مشـــ اســـ ان يلتئم  . و
ًا دعا مجلس األمن إلى أن يواصــل جلســاته  ســود فلســطين ســب ان القل الذ  و

ــــتمرار ــ ــــ ــة، ــاســــ ــه الجيوش العر ــالرغم من أن العمــل الــذ قــامــت  ــان من ، و
ــتها ـــ ــــ ع التي درسـ ــ ـــ ــــ ة إال أن المجلس لم يتخذ أ قرار يدين الدول الع، المواضـ ر

  . بهذا العمل 
ـة    ان للبرهنـة على أن عمـل الجيوش العر وال رب في أن هذا الدليـل 

وت مجلس األمن عنه ــ ًا وال رب في أن ســ ن عدوان قرب من معنى ، لم  اد 
ة من تدخل. التأييد  ه الجيوش العر أن ما قامت  ون إقرارًا  اد  عمل ، إنه 
ــــرعي ل ما يبرر ، وقانوني، شــ ة وله  ــــرع ـــعيد الشــ ظل . ه على صـــ عقل أن  فهل 

ــالم واألمن الدوليين، مجلس األمن ــــ ــ ـــئول األول عن الحفا على السـ ــ ــ ، وهو المســ
الجلوس في اســتراحة مجلس األمن ة وهي ، قانعًا  مشــاهدة الجيوش العر ًا  تف م

ارة واحدة تحمل معنى اإلدانة ؟ ال  ــــــدر منه ع ــطين دون أن تصـــ ـــــ تدخل إلى فلســ
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ع ، ثل هذا الموقفرب في أن م ــ ة السـ ح الدول العر ًا  . عتبر اعترافًا ضـــمن
ه    . في أن تقوم بهذا العمل الذ قامت 

ــير . وٕاذا جاز لنا أن نتحدث عن اإلدانة    ـــ ــ ــــ ان من واجبنا أن نشـــ وٕاذا 
، فإن من الضرور أن نشير إلى سلسلة اإلدانات التي أقرها مجلس األمن، إليها

ة  ةال ضــد الدول العر ه . بل ضــد إســرائيل ، وال ضــد الجيوش العر وما قامت 
ح ـــجالت األمم المتحـدة، ومجـازر، من أعمـال ومـذا ــ ــ ـــ ــ ـــمن ســ ــ ــ ــ عـددًا من ، وتتضـــــ

ــروعة التي قامت بها  ــ ـــرائيل على األعمال الالمشـــ . الحاالت التي أدينت فيها إســــ
ح ومجازر ه من مذا ـــجالت إدانة ، وعلى ما لجأت إل ـــمن هذه الســــ بينما ال تتضــــ

  . ة من مجلس األمن للعرب واحد
ــــادة   ــــ ــــ م أيها الســ ـــــامع ــ ــ ــــ أن مجلس األمن قد أدان ، دعوني أردد على مسـ

ع والعشـــــرن من  ــرائيل في الرا ـــرن ثانيإســـ ــــى  1953عام  )نوفمبر( تشــ في أقسـ
ــارة ــاملهــا، وأكثرهــا تجرمــاً ، ع ــة  حــة التي قــامــت بهــا في قرــة عر وهي ، للمــذ

ة ح األبراء على الجانب األردني من، قرة قب الذين ال حول ،   الحدود حيث ذ
لها ، في وضــح النهار دون أ اســتفزاز، والعزل، لهم وال طول عد نســف القرة 

ـــرائيل على ذلك الهجوم الوحشـــــي والهمجي . وتدميرها  وقد أدان مجلس األمن إســ
ـــر ــ ــ ة إدانة للعرب من جانب ، على قرة عزالء، والالمتحضــــ بينما لم تكن هناك أ

مهاجمة جند إسرائيلي فرد ، سواء بتدمير قرة،   األمنمجلس    . أو 
، 1955عام  )مارس( آذار وأدان مجلس األمن في الثامن والعشــرن من  

ـــروع على مدينة غزة وأهلها ــ ــــ ــرائيل من جديد لهجومها الالمشـــ ـــــ ــــ حيث اقترفت ، إسـ
املة ، عمًال من أعمال القتل الجماعي ــــف  ة نســـ عمل ًا  ـــحو ومن هم أهل . مصــــ

ا تر ؟ إنهم تجمع من الالجئين  ـــــون ألفًا . غزة  ــــ ففي قطاع غزة ثالثمائة وخمسـ
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ـــفها المدفعي لمدينة مأل . من الالجئين  ــــ ـــرائيل تعتبر قصـــــ ــــ ــــ وال رب في أن إسـ
ــاتهم عمًال من أعمـــال الحرب مـ ــا ، ـــالالجئين ومخ ــا وعرفهـ . ينطب مع أخالقهـ

ة مسالمة، فهناك شعب حرم من وطنه اة شق ش ح ومع . زل من السالح أع، ع
ش  ع ذلك فإن إسرائيل تجد أن ما يناسبها أن تقصف هذا الشعب والمنطقة التي 

ة عمًال يدينه مجلس األمن ، فيها بنيران مدافعها ة . مرتك هذه هي اإلدانة الثان
 .  

ـــر من    ـــ ــــ ــع عشـــ ــــ ـــــ انت اإلدانة الثالثة في التاســ عام  )ينايرانون ثاني (و
ــرقي ، يلعندما هاجمت إســــرائ.  1956 ــورة على الشــــاطئ الشــ رة ســ ــ ثكنة عســ

حيرة طبرا  رة ال مبرر لها. ل ان هذا الهجوم غارة عســ ولم تكن ناتجة عن ، و
ل ـــــ ـــتفزاز من أ نوع أو شــ ــ م في دجى الليل، اســ ـــم ــ ـــــاب تصــ ال في ، نفذ عن ســ

ـــح النهــار ــــ ــــ مثــل، وضـــ وقــد أدان مجلس األمن هــذا . عمًال من أعمــال الجبن ، ل
ــ،   العمل ــ ــــ ــ ارةأقســـ ـــورة ، ى ع ــــ ــ ــ ة ، وحدث في ذلك الحين. وأعنف صــ ــ ــ ــــ ــ والقضـــ

ـــــة على مجلس األمن ه ، معروضــ ـــور إل ــ نت أرأس الوفد الســ انت هذه . إنني 
  . هي اإلدانة الثالثة 

انت هناك إدانتان أخران من مجلس األمن   األخيرة منهما تلك التي ، و
ة العدوان الثالثي على سيناء وع مناس   . لى قوات مصر أصدرها مجلس األمن 

، أهناك دولة من هذه الدول الممثلة في هذه القاعة، واآلن دعوني أسألكم  
  قد تعرضت إلدانة مجلس األمن مرة واحدة ؟

ام   ـــعة أ ضــ ــــيدة ماير قبل  ســـــؤاًال إلى الدول الممثلة في ، وقد وجهت السـ
انت هناك دولة واحدة ــــائلة عما إذا  ــ ـــمح بدخول الناس إلى، هذه اللجنة متسـ  تســــ

ساطة ، بالدها تر أهناك دولة . دون إذن ؟ والرد على هذا السؤال في منتهى ال
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ــت إلدانة مجلس األمن خمس مرات  ــــ ــ ــــ ــ واحدة ممثلة هنا وفي هذه اللجنة تعرضـ
ــنوات  ــ ـــون أرع ســ ــ ة في غضـ ــمة . متعاق ــ أنا ال أعرف دولة نالت مثل هذه األوســ

ـــة ــدرت من مجلس األمن على إ، الخمســــ ــ ــ ــمة اإلدانة التي صـ ـــ ــرائيلأوســ ــــ التي ، سـ
فهو ورفــاقــه يتحــدثون ، ومع ذلــك. يجلس ممثلهــا في الجــانــب اآلخر من القــاعــة 

  . عن السالم والمفاوضات والسجل الناصع 
اح    ــ ــ ــــ عن أولئك الذين يجب . وتحدث زميلنا مندوب ليبيرا في هذا الصـ

فــة  ــأيــد نظ ــأتوا إلى األمم المتحــدة  ــأن على الــذين . أن  رنــا  عــد ذلــك يــذ وراح 
فة  ونوا ذو أيد نظ ــاف والعدالة أن  ــ ـــدون اإلنصـــــ ــ ــرائيل . ينشــــ ــ تر أين يدا إســـــ

فتــان ؟ أنهمــا يــدان تملؤهمــا القنــابــل  ــادرة عن . النظ ــ ــ ــ ــــ وتلطخهمــا اإلدانــات الصــــ
إني أود أيها الزميل الليبير أن أسير على قاعدتك وان أقول ان . مجلس األمن 

فتين  ون ذا يدين نظ ــــاف أن  ــــرائيل تطلب التفاوض. على طالب اإلنصــــ ــ ، وٕاســ
ـــأل فتين، ومن حقي أن أســ ن أن تكون يداها نظ م فتان وهل  وقد ، هل يداها نظ

ــان عن  عـــد مـــا تكونـ ـــة من مجلس األمن ؟ إنهمـــا أ ــت خمس مرات متعـــاق أدينـ
  . النظافة 
مز عن دخول الجيوش    ورك تا فة النيو ـــح صــ ــيدة ماير  ــهدت الســـ ـــتشـــ اســ

ــطين  ــ عة إلى فلســـ ــ ــ ة الســـ مز في هذا ول. العر ورك تا النيو ـــهاد  ــ ــتشــ كن لم االســـــ
حث في  فة في هذا الموضــــوع ؟ أنا ال أرد ال صــــح الصــــدد ؟ أجل لم نســــتشــــهد 

ــطين ة فلسـ ــورة عامة في قضـــ صـ فة وآرائها  ــع هذه الصـــح اعاتها في ، وضـ وانط
ة عامة لهذه . موضــوع الالجئين  وال أرد أن أشــير إلى تجاهل الصــحف األمر

ة  ة فقد . القض حث في هذه القض ع ونحن ن مضى علينا حتى اآلن ثالثة أساب
ات المتحدة، في األمم المتحدة تب عنها في صــحف الوال ، ولم أر ســطرًا واحدًا 
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ـــيء عنها  ــــر شــ ومع ذلك فهناك من يزعم وجود حرة للصـــــحافة . ألنها تمنع نشـ
ــة في منع اإلعالم . واإلعالم في هــذه البالد  ــاء وٕاخفــا. أجــل هنــاك حر . ء األن

  . هذه هي الحرة التي نشهدها 
مز في هذا الصــدد ؟ أمامنا ســجالت   ورك تا النيو ولكن لم االســتشــهاد 

هي المصــدر . إن هذه الســجالت والوثائ . مجلس األمن ووثائ األمم المتحدة 
ـــهادنا  ـــتشــ ه في اســ ورك . األول الذ يجب أن نعتمد عل النيو ــتنجد المرء  ــ سـ وال 

مز أو  ــحفتا ــ ــــــجالت األمم المتحدة ، غيرها من الصـــ ان مفتقرًا إلى سـ . إال إذا 
ل الوضوح   . وسجالت مجلس األمن في هذا الصدد واضحة 

قة من وثائ مجلس األمن أنها تحمل رقم  ـــير هنا إلى وث ــ ــ ــ ــــ وأود أن أشـ
قة من وثائ األمم المتحدة، 8  /745 ـــرائيل جادة حقاً ، وهي وث ــ ــــ ــ انت إســـ ، ولو 

ما هيوتود أن تضع ا فإن عليها أن تستشهد ، أمام هذه اللجنة، لحقائ والوقائع 
مجلس األمن ، بوثائ األمم المتحدة ــًا منها  ــ ان خاصــــ ما ما  ــ ــ فقد تلقى . وال ســــ

ـــــر من  ع عشـ ارمجلس األمن عندما انعقد في الرا ـــالة ، 1948عام  )مايو( أ ــ رسـ
ة ــالة وث، من األمين العام للجامعة العر ــــ قة من وثائ األمم وقد غدت هذه الرســ

قة . المتحدة  ة ؟ هذا ما تقوله الوث عة جيوش عر إنها تتناول موضــوع دخول ســ
ومة االنتداب ( … ة، إن ح ة المنتد ومة البرطان ـــير إلى الح ــــ ــ ــ التي ، وهي تشـــ

اء االست شعر ممثلها هنا  ضع دقائ، آمل أال  وفد إلي نفسه ، فقد جاءني قبل 
عيدين عن ، وهذا شــــأن البرطانيين دائماً ، طرقة في منتهى الود ونون  عندما 

ـــة  ــــ اســ ـــــ ــ قة   …نطاق الســ ومة االنتداب قد أعلنت(  …قالت الوث أنها لن ، إن ح
عد انتهاء انتدابها  ـــطين  ــ ــ ـــــئولة عن الحفا على األمن والنظام في فلســ ــ تكون مســ

  .)…عليها إال إذا 
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عنى هذا   ـــلطة إدار، و ــ ـــطين تمامًا دون سـ ــ من حقها وفي ، ةأن تظل فلسـ
ة  ـــمان حما ـــ ــ ــ ـــتطاعتها أن تحاف في البالد على جهاز إدار قادر على ضـــ ــ ــ ــ اســــ

  . . . األرواح والممتلكات فيها 
اشرًا وخطيرًا ، ضاف إلى هذا (    ات األخيرة تؤلف خطرًا م أن االضطرا

ة نفســها  اب . على األمن والســالم في أراضــي الدول العر وهنا  – )ولهذه األســ
م إلى هذه الفقرة الهامة  البد من ـــغال الفراغ الذ ( –أن ألفت نظر ــ ة في إشـ ورغ

ة، خلقه إنهاء االنتداب ـــرع ـــ ــ ــ ــــلطة شــــ ــــ ــ ــ ســ ــتبداله  ــ ــــ ــ ــ نتيجة للعجز عن اســ فإن ، و
ــها مرغمة على التدخل  ة تجد نفســ ومات العر إلى أمر ، هادفة من تدخلها. الح

س إال  ـــــالم والطمأنينة إلى البالد. واحد ل ــ وفرض األمن والنظام  ،وهو إعادة الســ
  .  )والقانون فيها 

ة إلى مجلس األمن    اب التي قدمتها الجامعة العر   . هذه هي األس
ة   قة من الجامعة العر وانعقد ليدرس ، وقد تلقى مجلس األمن هذه الوث
ـــع ــ، الوضــــ ــ ــرق األوســـ ــ ة إلى اندالع نيران األحداث في ، المزعج في الشـــ ـــــ النســ

ــطين  ــــ ــــ قـــة أجـــل اطلع مجلس. فلســــ التي تعبر عن رأ ، األمن على هـــذه الوث
ة  ــدر المجلس ، ولكن تر . الجامعة العر ما الذ فعله مجلس األمن ؟ هل أصــ

ة ؟ ال مًا في القضـــ ــدر شـــيئًا من ذلك وٕانما ترك ، قرارًا أو إدانة أو ح صـ إنه لم 
ــالة جزءًا من وثائ مجلس األمن ، األمور تجر على أعنتها ـــ ــ ــ حت الرســــ ــ ــ ــــ ــ ــ وأصـ

  . ة الرسم
ــــيئاً    ــــ ــــ عني الكثير، ولو عنى هذا شــ ة ، وهو  عني أن الجيوش العر فإنه 

ة صورة قانون س إال، دخلت إلى فلسطين  ما تقول الرسالة، لهدف واحد ل ، وهو 
ة ، إعادة األمن والنظام إلى البالد ومة البرطان وملء الفراغ الذ خلقه تخلي الح
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ان الهـدف واحداً . عن انتـدابهـا  وهو إقامة األمن والنظـام والحفـا على  ،أجل 
  . أرواح الناس وممتلكاتهم وحمايتها من الخراب

د لكم   ــــادة، دعوني أؤ ــــ ــــ ما من ممثلي تلك الدول التي ، أيها السـ ـــــ ــ ــ وال ســــ
ار المقدســـــة ليؤدوا حجهم إليها ـــح والميالد إلى الد اد الفصــ ، يذهب أبناؤها في أع

عة م عند ذهابهم إلى فلســــطين في لما وجد ، أنه لوال تدخل الجيوش الســــ مواطنو
امة والمهد ــــتي الق ــــ ــ ــ ســ ن اد  متين قائمتين، هذه األع ـــــل ــ ــ ــــ ولما وجدوا األماكن ، سـ

مة غير محطمة، المقدســة في الناصــرة ات ، ســل ان عمل ان البد أن تتحطم إ إذ 
ة  ــرائيل ــ ة. القتل واإلرهاب والحرق والتدمير اإلســــــ ، أجل لوال دخول الجيوش العر

مةلما وج ـــــل ــ ــ ــــ م سـ ومجموعة ، بل محطمة، دتم هذه الكنائس التي يؤمها مواطنو
عة التي . أنقاض ة الس حي مدين لهذه الجيوش العر وال رب في أن العالم المس

مة ان ، حافظت على أماكنها المقدســة ســل ل م حيون من  ع المســ ســتط حيث 
  . أحرارًا للصالة فيها وأداء فرضة الحج إليها ، أن يؤموها
قة يجب أن تعرفوها    ـــــطين؟ . هذه حق ــــ ة فلســ فلماذا دخلت الجيوش العر

ة  ــد التســــل قصــ ان  ــد اللهو والمزاح ؟ أو هل  قصــ ان دخولها  أجل لماذا ؟ هل 
ًا دعاها إلى الدخول  ر ؟ ال بد أن هناك سب تر ما هو . أو مجرد عرض عس

إلســرائيليين شــرعوا إنني أقول ان ا. الســبب ؟ في وســعنا أن نعود إلى الســجالت 
ع  ــ ــ ــنوات السـ حرب الســـ ه  ــم ــ ما أسـ ـــي . ف انت أضــ الرغم من أن هذه الحرب  و

ا ع في أورو ع ، نطاقًا من حرب السنوات الس إال أنها في الواقع حرب سنوات س
ــــــعب البالد األعزل ، من اإلرهاب والتدمير ــة على شـــ ــ ــنت في البالد المقدســـــ ــــ . شـــ

ــجالت ما يثبت أن بن جو  ــ ـــيئًا في عام فهناك في السـ جب ، 1940رون قال شــ و
ع  ــــنوات الســــــ ة حرب الســ مثل بدا روا هذا التارخ ألنه  ــمعتم من . أن تذ ــ وقد ســ
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ة أصدرت في عام ، المندوب البرطاني ومة البرطان ض  1939أن الح ًا أب تا
ة في فلسطين  ه أال تكون هناك دولة يهود ض . قررت ف أجل قضى الكتاب األب

رة الــد ــةعلى ف ــة اليهود ــة بزعــامــة بن ، ول ــالــة اليهود ــــرائيليون والو ــــ ــ ــ وراح اإلســ
ة  ًا إلقامة الدولة اليهود علنون حر ــــجالت إعالن بن . جورون  ــ ــ ــــ ولدينا في الســ

ـــرحة ــــحة صـــ ارات واضــ ع ل مجاز ، جورون لهذه الحرب  ــ ــ أو في ، ال على شــ
ة واضحة ، صورة استعارة ق ارات حق ع ن جورون وقد قال ب. بل إعالن الحرب 

ض (:  ة ، سنحارب الكتاب األب ست ثمة حرب عالم أن ل   .  )و
ة في حرب مع النازين    ــــت ــــ انت المملكة المتحدة آنذاك مشــــ انت . و و

ة ـة في هذه الحرب مع النـاز ــت ــ ــ ــــ فـة مشــــ الرغم من هذا المجهود ، الدول الحل و
ــتر بن جورون أن الوقــت مالئم، الحري ــ ــــ ــ ـــ رب على إلعالن الح، فقــد رأ المسـ

ض ة قائمة ، الكتاب األب ست ثمة حرب عالم أن ل   . و
ـــمي آخر    ــــ ان هناك بالغ رســـ ــــر من . و ـــــ  إنه مرجع ثان مؤرخ في العاشـ

ر)  تشـــــرن أول ــــرق .  1944عام  (أكتو فقد أعلن القائد البرطاني العام في الشـ
ـــــ أن اإلرهابيين اليهود  ــ ــ ـــــطين الفعالين. األوســـ ــــ ــــارهم وأعوانهم من النشـــ ــ ــ ، وأنصــــ

ا اشرة المجهود الحري لبرطان صورة م ساعد األلمان في حرهم ، عرقلون  مما 
 .  

ـــان العـــدو في تلـــك الحرب ؟ إنهم النـــازون    ومع ذلـــك فـــإن . تر من 
ــ ــ ـــــ ــــ ــرق األوسـ ـــ ــــ ــ ــ ة في الشـ انه ، القائد العام للقوات البرطان عرقل  (قول في ب

ة جهود ة أو إيجاب ــــلب ـــرة ســ ـــرهم نصـــ رة  اإلرهابيون ومن ينصـــ ـــــ ا العسـ . برطان
ـــاعدين بذلك العدو على حره  ـــ ــــ ــ ان .  )مســـ الرغم من هذا الب ـــل . و ـــــ ــ ــ فقد واصـــ
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عد عام  ــ  ــفك الدماء في الشــــرق األوســ ــهيونيون حرب اإلرهاب والدمار وســ الصــ
1944  .  

ان قائمًا في .  1946ولننتقل اآلن إلى عام    ــع الذ  ــــ تر ما هو الوضـ
عرف زم 1946عــــام  مــــا  ي ؟ نحن نعرف  ــــاء الوفــــدين األمر ــــ ــ ــ ــــ الؤنــــا أعضــ

ة ، والبرطاني انت هناك لجنة أمر ة –أنه  ــــطين في تلك ، برطان ــ ــ ــــ تزور فلســ
ـــع ـــة الوضـــ ام لدراســـ اب القائمة وراء اإلرهاب اإلســــــرائيلي، األ ــ ــ وراء ، ولتر األســ

ــنتها على أهل البالد  ــ ــــ ــــرائيل وحمالتها التدميرة التي شـ ــــ وقد اجتمعت . حرب إسـ
ـــــات عدة في مختلف أرجاء البالد ، ساللجنة في القد ــ ــ ــ س في . وعقدت جلســــ ول

ضــــمه  امله على الرغم من أهميته وما  م التقرر  ــامع ــعي أن أتلو على مســ وســ
ة ن هذا ، من معلومات في منتهى األهم م عناو ــــع أمام ــــ ان أضـــ ولكنني اكتفي 

ة وهنا ال بد لي من القول أن اللجنة لم تكن . التقرر الذ قدمته اللجنة  ات ـــوف سـ
ة ـــرق ــ ــادر عن لجنة تمثل الكتلة الشـــ ــــ عون القول ان التقرر صــ ـــتط إذ ، حيث تســـــ

قول هنا ـــمع من  ــــ ــ ــ ثيرا ما اســـ إن هذه المعلومات أو هذا البالغ أو تلك ، انني 
ة، الحجج ــــرق ــــ ــــادرة عن الكتلة الشـــ ــــ ــ ـــحتها ، صـ ــ ــ ــ وذلك في معرض الطعن في صــ

ــدقها ــ ة ، وصـ ة قامت بزارة  –انها لجنة أمر ــمحون لي . البالد برطان فهل تســـ
حث األحداث ن هذا التقرر ؟ أنا لن أخوض في  ألنها تثير الرعب ، قراءة عناو

ـــى  ة . والفزع واألسـ ــهيون انت الصــ ن ألصــــور لكم اإلرهاب الذ  العناو واكتفي 
  . تشن حمالته على البالد المقدسة وأهلها 

ــة    ــــورت اللجنــة األمر ــ ــ ــــ ــة –وقــد صــ داث المفزعــة هــذه األحــ، اإلنجليز
ة  ــــحة جل ــ ارات واضــ ــيل. ع ـــ م التفاصـــ ان أقرأ ، لن أقرأ عل ـــمحوا لي  ولكن اســـــ

ـــــطين بين عامي  ــــ ــ ة في فلســـ عض األعمال التي اقترفتها القوات اليهود ن  عناو
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انت اللجنة تتولى دراسة األوضاع في فلسطين ، 1946و  1940 هذه . عندما 
س ـــيد الرئ ــ ــ ـــــ ا ســ ن  ــرات األ، هي العناو ــ ــ ـــ ــ ا حضـــ ــاء المحترمين و ــ ــــ ــ ــ . . . عضــ

ـــة( ـــاتـــدرات ــدس التحرش   س جورج في القـ ـــال المنـــدوب (، )القـــد ـــة اغت محـــاول
ــامي  ـــطين  (، )الســـ إطالق القنابل على  (، )الهجوم على دائرة المهاجرة في فلســ

ـــرطة ــــة دائرة الشــــ ــ ة الدخل (، )رئاسـ ــــر اتب ضـــ ـــــرطة (، )تدمير م قتل رجال الشــ
ـــة (، )اإلنجليز ـــاجمــــــة دار اإلذاعـــ ـــابــــــل(، )مهـــ ــــــالقنـــ ـــة  ومـــ ـــذف دوائر الح   ، )قـــ

ـــامي وعقيلتــه( ــ ــ ــــ ــــ ن وزر الــدولــة (، )محــاولــة قبــل المنــدوب السـ ــال اللورد مو اغت
ــ ــ ـــرق األوسـ ـــطين(، )البرطاني في الشــ ك حديد فلســ قتل الجنود (، )مهاجمة ســـــ

ا  (، )البرطانيين نسف فندق الملك داود وقتل تسعين شخصًا  (، )خطف الض
ـــال ــرات  ــ ــ ـــــ ـــة العشـــ ـــا ــ ــ ــ ــــ ــرطـــة(، )جراح وٕاصــــ ــ ــ ــ ــــ ـــارة شــ ـــــ ـــــ ــ   ، )إلقـــاء القنـــابـــل على ســ

فــا عن طر المتفجرات( ــالجملــة في ح مــة(، )القتــل    )خطف قــاض في المح
ه القضــاة من حصــانة . . . مته رغم ما يتمتع  هل ســمعتم خطف قاض من مح

ع أنحــاء العــالم ــة (، في جم مهــاجمــة (، )إخراج القطــارات عن الخطو الحــديــد
ــائل البرد (، )ةالمدن والقر العر ـــ ــ ــها إلى ، )المتفجرات في رســـ ــ ــــ عضــ وقد وجه 
ــــل واتلي ــ ــ ــرشـ ــ ــ ـــون وغيرهم من القادة البرطانيين، تشـــ ــ فن وهررت مورســــ هل . و

ارزن ـــة البرطانيين ال ـــاســــ ــ المتفجرات إلى هؤالء الســ ــــائل مأل  ـــــمعتم ؟ رســـ ، ســ
  . حيث تنفجر عند فتحهم لها 

ــألون    ة إلى فلســــ، وتســ طين ؟ فقبل عام واحد من لم دخلت الجيوش العر
ــرائيل ــ ــ ـــمى بدولة إســــ ــ ــ ســـ ــير على هذا النحو هناك، ظهور ما  ــــ ــ ، انت األمور تســ

انت الخط تعد هنا في األمم المتحدة ـــاءل، و ـــاة في ، وٕاني ألتســ قبل القضــ هل 
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ا ـــــؤولة فيها، أمر ـــلطات المســــ ــــ ات ، وتقبل الســ اقتراف مثل هذه الجرائم في الوال
صره المتحدة تحت سمع النائب ال صرها . عام و ة العامة و ا   . أو تحت سمع الن

ــــر   ة  (ونشـ ــــندوق المقاومة الفلســـــطين طل على ، )صـ ــــم الذ  وهو االسـ
ة ــهيون ــــ ــ ــ ــر من ، إحد المنظمات الصــــ ــ ــ ــــ ع عشــــ ارإعالنًا في الرا عام   )مايو( أ

فة ، 1947 ورك بوســــت  (في صــــح ة، )النيو فة أمر ما تعرفون صــــح ، وهي 
  هذا نصه :

اً في  (   ــجنًا برطان ـــــ ــ ه سـ ــفون ف ــ ـــــ ًا ، ل يوم تنسـ أو تدمرون قطارًا برطان
أجزائه متطايرة في الهواء عثون  اً ، وت ـــرفًا برطان ــ ـــــلبون مصــــــ ــــ أو تطلقون ، أو تســ

ــا فرحــًا  ــابلكم على البرطــانيين ترقص أفئــدة اليهود في أمر ــادقكم أو قن نيران بن
أنهم في عيد    .  )وطرًا و

ــاد    ـــبــب في أن وأنتم تعرفون أع ــ ـــــ ــات المتحــدة ؟ لعــل هــذا هو الســــ الوال
ــام ــات المتحــدة قــد تنــاقص في هــذه األ ــاد في الوال إذ لم تعــد هنــاك قنــابـل ، األع

ة  ــارف البرطان ـــ ــ ــ ــــ اد. تقذف على المصــ عض األع حتى ، ولكننا نحب أن نر 
ا في األمم المتحدة سر في أذني شيئاً ،   أتي زميلي المحترم ممثل برطان ال ، ف

  . يرغب في تسجيله 
ـــدر آخر   ــادر الثقة ، هذا مصــ . إننا ال نلقي القول على عواهنه. من مصـــ

ــجالت موثوقة ــــ ــ ــ ة قد قدمتها في، فلدينا ســــ ومة االنتداب البرطان  تموز انت ح
  . إلى األمم المتحدة  1947عام  (يوليو)

قة   ــــجالت األمم المتحدة ، هذه وث ــــ ــــ ة . في ســ ـــــؤول ــ ــ ــــ رة تلقي مسـ إنها مذ
ــرة، في فلســــطينالحرب  اشــ ــورة م رة ما ، على عوات اليهود فيها، صــ تقول المذ
  نصه :
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ة عام  (   ــطين منذ بدا ــ ــــ ة في فلســــ ــها  1945ادعت الطائفة اليهود ــ ــ ــــ لنفســ
ـــي اســ ـــرح في ارتكاب اإلرهاب الســـــ ه حمالت منظمة من ، الح الصــ تدعمها ف

أنــه ، هــا هــذاوهي تزعم في ادعــائ، القتــل والخروج على القوانين وأعمــال التــدمير
قها انت األهداف التي تعمل هذه الحمالت على تحق فمن الواجب أن ال ، مهما 

ة الوقوف في وجه الدولة اليهود ــــيء  ــ ــ ـــ ــمح أل شــ ــ ــــ ــ ــ ة إلى ،   سـ والهجرة اليهود
  .  )فلسطين 

قة من وثائ األمم المتحدة   ة، هذه وث ة المنتد طان ، قدمتها الدولة البر
أعمال التي تقول أن اليهود قد ا ام  ـــهم الح في إعالن الحرب والق ــ ــــ ــــ دعوا ألنفسـ

ة ، اإلرهاب ع الوقوف في طر إقامتهم للدولة اليهود ستط ومع . وأن ال شيء 
تجد الســــيدة ماير في نفســــها الجرأة على أن تأتي إلى هنا لتتســــاءل عن ، ل هذا

ة إلى دخول فلســطين  اب التي دعت الجيوش العر م تدعون ألنف. األســ م إن ســ
أعمال اإلرهاب ام  ــيوخ وأطفال، الح في الق ــ ــ ــ ــــ وتدمير ، وفي قتل الناس من شــ

ة التي تضم القنابل إلى الوزراء البرطانيين في ، المنشآت وٕارسال الرسائل البرد
ـــطين لتمأل الفراغ الذ ، لندن أن تدخل إلى فلســ ة  ــمحون للجيوش العر ثم ال تســـ

حقًا أنها مهزلة . يد األمن والنظام إلى البالد خلفه انتهاء االنتداب البرطاني ولتع
  . المهازل 
ة هذه المرة   ـــرائيل ـــجالت اإلســـــ ــ ومة ، وهناك في الســـ ــجالت الح ــ ال في ســــ

ة د هذا ، البرطان ـــجالت الهاجاناه. ما يؤ ــ ــ ــــ قة في ســـ ــرائيل ، إنها وث ــ ــ ـــــ ش إســـ ج
ام إســــرائيل ــمي قبل ق امها ، الالرســ عد ق شــــها الرســــمي  لب إن الهاجاناه تط. وج

ـــة العرب واهتمام بوجودهم ــ معارضـــ ة دون اكتراث  وذلك في ، إقامة الدولة اليهود
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ة قدمتها إلى لجنة األمم المتحدة هذه المرة  ــم ــــ رة رســـــ رة مقدمة من . مذ إنها مذ
  وقد أعلنت فيها ما يلي :، الهاجاناه إلى لجنة األمم المتحدة

ة تن. . .  (   ـــك في تفوق القوات اليهود ـــــ ــــ ــ س ثمة من شـ ماً ل ًا ، ظ وتدر
طًا ومعدات ة. وتخط الحل الصــهيوني في إقامة الدولة اليهود نتم تقبلون  ، وٕاذا 

م عاجزن عن فرضــــه  م. وال ترغبون أو تجدون أنفســــ ل ما نرجوه من أن ال ، ف
قه   وتنفيذه ، تتدخلوا   . )ونحن قادرون على تحق

ــت هذه لغة الحرب ؟ إنها موجهة إلى األمم الم    ســ ومع ذلك . تحدة أو ل
ة دخلت إلى فلسطين ، تأتي إلى هنا،   فإن السيدة ماير لتقول أن الجيوش العر

لة الالجئين ، وأن دخولها ـــــ ــ ــ ــــ وتهاجمون ، فأنتم تقتلون الناس. هو الذ خل مشـ
ــــوفــة ــ ــــ شــــ وعنــدمــا تــدخــل الجيوش ، وتخرجون أهلهــا من البالد، قراهم العزالء الم

ـــــه ــتة أشـــ ــ ــ عد ســ ــطين  ــ ة إلى فلســــ ة العامة لألمم المتحدة العر ر من اتخاذ الجمع
م في عام  ـــــ ــ ــ ــــ انت ، تفدون إلى هنا، 1947لقرار التقسـ لتقولوا أن هذه الجيوش 

م. الســـبب في المأســـاة  قنابلكم ومدافع نتم تصـــنعونه  وأســـلحتكم ، تر ما الذ 
م م أنتم وحد   . الذين خلقتم المأساة وأثرتموها ، النارة والتدمير؟ إن

ـــة انت م   اســــ ـــــ ة إنها ســ ة حتى النها ــــــة من البدا جزرة مخططة ومدروسـ
ـــرائيل ــــ ــــ ـــطيني ، إسـ ــ ــــ ــــــعب الفلســـ ــــ ح الشــ وأنتم تعرفون أن الدولة . التي خططت لذ

مت على أســاس ضــمها ألرعمائة وخمســين ألفًا من اليهود ومثلهم  ة قد أق اليهود
ـــم، ومثل هذه الدولة. من العرب  ــ ـــــ ة في االسـ ــــــ، يهود ــــ ة الجنسـ ة في إذ أنها ثنائ

ة في الواقع؟ إن السـبيل هو . الواقع  لها إلى دولة يهود ولكن ما السـبيل إلى تحو
ـــين ألفًا من العرب  ــ ــــ ـــــاء على األرعمائة والخمسـ حهم. القضـــــ حًا ، عن طر ذ ذ

ح المدروس المنظم (و. منظماً  ــــتعملته، )الذ وٕانما هو ، تعبير لم أكن أنا الذ اسـ
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ــ ــ ــرائيليون أنفســـ ــ ــــتخدمه اإلســـ ــرحًا ، همتعبير اســـ ــ ـــــوءًا صـــ قة تلقي ضــ ولد هنا وث
ح المدروســة المنظمة (وواضــحًا وتبين أن إســرائيل قد اســتخدمت  جزء .  )المذا

استها    . ال يتجزأ من س
تاب    جند مع العرب  (ونحن نعثر في الصــفحة الواحدة والثمانين من 

ة ) . . األســـى وهي قصـــة تجمع بين دفتيها الطرافة و ، على القصـــة الطرفة التال
 .  

ش العري األردني من البرطانيين يزور  (   ا الج ـــــ ــ ــ ــــ ار ضـ ان أحد 
ــهر ــ ــ ــمبر)  انون أول  في شــ ــ ســــ ة اإلنجليز في ، 1947عام  (د ام األلو أحد ح

ــطين  ــــ ــــ ــ ــهــد المقــابلــة. فلســ ـــ ـــ ــ ــ عمــل تحــت إمرة الحــاكم ، قــائم مقــام يهود، وقــد شــ
  .  )اإلنجليز 

ة    ات التال ـــــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ـــة الشــ ــ ـــ ـــم القصــ ـــــ ذا تضــ ، الحاكم البرطاني. . . وه
حضــرون معًا إحد حفالت . والقائم مقام اليهود ، والضــا اإلنجليز  انوا  و

تيل  ان الثالثة . وما دار فيها من نقاش ، ولنر اآلن ما وقع في الحفلة. الكو
ـــرون معاً  ام، في المســــاء، شـ انت األمم المتحدة قد نشــــرت قبل أ ـــروعها ، و مشـ

ــطين  م فلســ ــ ســــأل القائم مقام اليهود. لتقســ ـــا البرطاني  عما إذا ، وراح الضـ
ة ــــاعب الداخل ــ ــتواجه المصــ ــ ــ ة المقترحة ســ قة ، انت الدولة اليهود من جراء الحق

ان العرب ، الواقعة ون معادًال لعدد الســـ ــ ان اليهود فيها سـ ــ . وهي أن عدد السـ
اء  ــؤال في منتهى الذ ان الســ ــا البرطا. حقًا  ســــأل اليهود فقد راح الضــ ني 

ـــطين ؟ وماذا تعتزمون أن  (. . . قائًال  ــــ ــــير العرب في فلسـ ــ ون مصــ ـــــ ــ وماذا سـ
انت تواجه اليهود  )تفعلوا بهم ؟  لة الهائلة التي  ـــــ ــ وأر هنا أن . هذه هي المشـ

تور وايزمن في عــام  ــه إلى الــد ت تور زاكر قــد  ــان الــد مــا  م  ر إذ ، 1917أذ
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افة  ( …قال  ان العرب يؤلفون ، مشروعاتناوحتى لو تحققت  ظل هناك الس فس
فة  لة مخ   .  )مش

ل ما فيها من قوة في عام    لة  ـــــ ــ ــ ــــ عندما ، 1947وقد ظهرت هذه المشـ
ـــطين ــ ــ ــ ــين ألفًا من عرب فلسـ ــــ ــ ة وجود أرعمائة وخمســ ما ، واجهت الدولة اليهود ف

ة الدولة اليهود ـــمى  ــــ ــ ــ ــاوون عدد اليهود فيها ، ســـ ـــــ ــــ ســــ ام وقد رد القائم مق. وهم 
ــا ، اليهود ـــة وعن خفـــا ــهيون ــ ــ ـــــ ــ ـــــف عن خط الصـ ــ ــ ــــ وفي رده الكثير من الكشـ

له  لها . الموضوع    . إن فيها آثار المأساة 
ال . .ال  (. . تر ما الذ قاله القائم مقام اليهود ؟ إنه قال ما نصـــه   

اع األول عند القائم مقام اليهود.  ) لة العرب ، هذا هو االنط ة إلى مشــ النســ
ة . لة الهائ ن أن تحل . . داخل الدولة اليهود م لة  عدد من . هذه مشـــــ ام  فالق

ة ن أن يؤد إلى الخالص منهم ، المجازر المدروسة والمحسو هل سمعتم . م
ان موظفًا متحضـــراً  ة، ؟ إنه  فة عال ومة ، عمل في وظ في ســـلك اإلدارة في ح

ــ ( …ومع ذلك فقد قال . االنتداب  ــ ــــ عض ، لةإنها ال تؤلف مشــ ام ب في الق إذ 
ـــة للخالص منهم  ــــ ة والمدروســــ ــو ــــ ــ ه هذه .  )المجازر المحســـ عرف ما تعن لنا  و

ـــة  م صــــورة منها. المجازر المدروسـ ال ظهر ، ولكن اســــمحوا لي أن أعرض عل
ارهم، لكم ـــطين من د ــــ ـــــ اة ، لم طرد أهل فلســ ــــوا ح ــ ــــ ــ شــ ع ولم أخرجوا من وطنهم ل

ـــــرد في البالد المجاور  ــ م. ة اللجوء والتشـ ـــرد ، وٕاني ألطلب إل ـــ الرغم من هذا الســ
م م أن تعيروني أسماع   . مدة أطول ، المرعب للقصة التي تلوتها على مسامع

ـــر من    ـــ ـــانففي العاشـ ــ ســ وهذا التارخ في منتهى .  1948عام  )إبرل( ن
ة ـــطين بنحو من ، األهم ــ ــ ــ ــــ ة إلى فلسـ ــب موعد دخول الجيوش العر ــ ــ ــــ ــ إذ أنه ســ
اســـين في ضـــواحي مدينة القدس هاجم الصـــهيون، شـــهرن وجمع . يون قرة دير 
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عدون ستمائة إنسان ان القرة الذين  ة س ل ما فيها ، الجنود اليهود غالب ونهبوا 
مة اء ذات ق ــ ــ ــــاني، من أشــــ ــ اههم إلى النهب اإلنســ انت ، فقتلوا الرجال، ثم تحولوا 

ــاء واألطفال ــ ــــ ـــــفاق ، والنسـ ــ ح اليهود في ال. دون رحمة أو إشــ قرة نحوًا من وقد ذ
ـــاً  ــخصـ ــين شــ ــعن ، مائتين وخمســ ـــون من األمهات الالئي يرضــ بينهم اثنتان وخمسـ

ــتون امرأة وفتاة أخر ، أطفالهن ـــرون من الحوامل، وســــ ــ قر ، وخمس وعشـ الالئي 
ـــهيونيون جثث األطفال على مرأ  ــ ة ومزق الصـــ ـــــ ــ منتهى الوحشـ طونهن  اليهود 

ه في جب في وقذفوا بنحو من مائة وخمســـين جثة ، من أمهاتهم أنزلوا بها التشـــو
ا هذه المجزرة. القرة  ـــحا ة ضـــ ين رؤ ة بين الناس و ـــهيون ــ ، وحالت القوات الصـ

ـــليب األحمر الدولي اإلذن ، وعندما طلب المســـــيو جاك رنر مندوب منظمة الصــ
ة الة اليهود ان، من الو ح ، معاينة الم امًال لتت ه يومًا  ه إل الة ذها أخرت الو

  . ة اإلعفاء على آثار جرائمهم للقتلة فرص
ما قلت مندوب الصليب األحمر الدولي ،   وقد تحدث المسيورنر   وهو 

ان في منتهى الفظاعة ، عن حقائ الحادث ر أن الوضـــع  اإلضـــافة إلى . فذ ف
عثرة بين أنقـــاض ، ـــانـــت هنـــاك جثـــث أخر ، الجثـــث التي ألقيـــت في الجـــب م

  . البيوت المدمرة 
ـــة ، هذه المجزرة وال رب في أن   ـــت إال واحدة من المجازر المدروســــ ــ ســ ل

ة والتي قصـــد منها الخالص من ، التي أشـــار إليها القائم مقام اليهود، المحســـو
لة الهائلة ة ، هذه المش لة العرب في الدولة اليهود   . وهي مش

ــين   ــــ اســـ انت مجزرة دير  ـــــتاذ ، و ــ حث والدرس األســ ال ــوعًا طرقه  ـــ موضــــ
نبي المؤرخ الع ه ، المي المشــهورتو تا ة  (الذ تحدث في  عنها  )دراســة تارخ

  . . . فقال 
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وال رب في أن األعمال الشررة التي ارتكبها اليهود الصهيونيون ضد  (  
الجرائم التي ارتكبها النازون ضد اليهود ، عرب فلسطين ن أن تضاهى    .  )م

ه جرائم النازين    ـــــ ــ ــ ــمعتم ؟ إنها تشـــــ ــ ــ ـــــ رنة التي عقدها هذه هي المقا. أســـ
ة والنازة  نبى بين الصــهيون نبى المؤرخ المشــهور. تو وقد ، أنها أداة أصــدرها تو
ــــرن ـــجلها تارخ القرن العشــــ ة ، ســـــ ـــهيون ــ ــــى  …معادًال بين النازة والصـــ فقد مضــــ

قول  نبى    . . . األستاذ تو

اســين في التاســع من  (   وقعت مجزرة الرجال والنســاء واألطفال في دير 
ســـان ة الدم العري الذ ســـفك في دير . . .  1948عام  )إبرل( ن وتقع مســـؤول

ساناسين في التاسع من  أما طرد ، على عات األرجون ، 1948عام  )إبرل( ن
عد الخامس عشـر من  ارالعرب الجماعي  فتقع مسـؤوليته ، 1948عام  )مايو( أ

لها    .  )على إسرائيل 
ـــدره األســـــتاذ    م الذ أصــ نبيهذا هو الح ـــاحب العقل الالمع في ، تو صــ

أسره ، المملكة المتحدة وٕاني ألعتقد أن هذه اإلدانة أهم . والذ وجهه إلى العالم 
ــعيد العالمي ـــخمة لوزارة ، على الصـــ ــدر عن اجتماعات ضــ من القرارات التي تصـــ
ة  ة البرطان   . الخارج

ــه   ــ ة الصـــــ فًا في تجرمه لألعمال اإلرهاب نبي عن ـــتاذ تو ــ ــ ان األســ ة و يون
ـــير ندا في ، قبل وقت قصــ ـــرائيل في  ـــفير إســ ين ســ أثناء الحوار الذ دار بينه و

ـة في الواحـد والثالثين من  ـانون نـدوة جـامعـة مـاجيـل في مـدينـة مونترـال الكنـد
  . . . إذ قال ، 1961عام  )يناير(ثاني 

ما اقترفه األلمان (   رهه ف ـــير على ، هو أن جرائمهم، وما ن ــ ــ ـــــ انت تســ
منتهى القســـوة، عة ومدروســـةخطة موضـــو  م ، نفذت  . وعن ســـاب قصـــد وتصـــم
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اق على ما  قت تمام االنط عها قد انط ــاه أن تكون هذه النقا جم ــــ ل ما أخشـــــ و
  .  )اقترفته قوات إسرائيل المسلحة 

قول   ون هناك من  ـــــر آراء المؤرخين، وقد  ــ ــ ــــ ، اننا لم نأت إلى هنا لننشـ
ــة للنقاش والحوا س إال ، روأن هذه اآلراء عرضـ ما وأننا نعرف أن التارخ ل ــ ال سـ

ـاين بين آراء مختلف النـاس ــًا للت ــ ــ ــــ ـاســـــ ين مختلف االتجـاهـات والميول ، انع . و
ة  مة إسـرائيل ضـًا موضـوع النقاش في مح انت أ اسـين  أجل . ولكن قصـة دير 

ة  ة في هذه القضــ مة إســرائيل م الذ أصــدرته هذه . نظرت مح تر ما هو الح
مة  ــــرائيلالمح ـــلطات إســ ــ ـــان سـ ة ؟ جرت عادة الناطقين بلســـ ــ ــ ينهم ، في القضــ و

ع ــيدة ماير، الط ــ ــــ ــ ــين واالعتراف بهولها، الســ ــــ ـــــ اسـ ، على التبرؤ من جرمة دير 
ا ســادة، ولكن، ونســبتها إلى المتطرفين . إنها لم تكن من اقتراف المتطرفين ، ال 

ذا هو القرار الذ صدر وه. إن إسرائيل هي التي اقترفتها ونفذتها قواتها المسلحة
ة  ـــرائيل ــ ــ مة إســـ عض الناس. عن مح قة مرة ، فهنا  عون قول الحق ــتط ــــ ســــ الذين 

ة، واحدة على األقل ــ ــ ة أو أكثر من مناســ ــ ــ قات من الطهر ، وفي مناســ فهناك أو
. سـواء أكان هذا العنصـر من اإلسـرائيليين أم من غيرهم ، في العنصـر اإلنسـاني

ـــر  مة اإلســ ـــينوهذا هو قرار المح اســ ة إلى مجزرة دير  النســـــ ة  وذلك في ،   ائيل
وفمان ة التي رفعها  ــؤوًال عن المجزرة، القضــــــ ــ ان مســ ــا إســــــرائيلي  ، وهو ضــــ

ومة إســـــرائيل ض ، على ح التعو ــرائيلي . طالبها فيها  ر إســـ ـــا عســـــ إنه ضــ
اسين ض ، أسهم في مجزرة دير  التعو طالبها  ومته  ة على ح وقد . ورفع قض

ل التعم وتوصــــلت إلى القرار الذ أعلنته تعمقت  ة  ــ حث القضــ مة في  المح
  . . . قولها 
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ة هو الذ  (   ـــرائيل ة اإلســــ أن وزر الحر مة تمام االقتناع  اقتنعت المح
اسين ة دير  عمل ة موجهة ضد العرب ، أصدر أمره    .  )عمل

ـــذا يتبين أن المجزرة   ين أو لم تكن عمًال من أعمـــــال المتطرف، ومن هــ
رة ، المنشقين ات العس جزء من العمل ة اإلسرائيلي و أمر من وزر الحر وٕانما 

ة . ضـد العرب  ة الذ ال بد وأن أطره هنا غا مة اإلسـرائيل وهذا هو قرار المح
ــــاتها في وطني . اإلطراء  ــــ ة التي تعقد جلسـ ـــرائيل ــــ مة اإلســ أجل إنني أطر المح

ـــعر من واجبي أن  ومع ذلــك فــإنهــا. وعلى تراب بالد  ــــ ــ ــ قــة التي أشـــ تقول الحق
ــــدرها ـــــ ــــ ان مصــ ا  ــــيدة ماير عندما ، أعترف بها هنا أ ــ ــ ــــ وأن أرفض أكاذيب الســ

  . تستهدف التضليل 
حث إلى حادث آخر    ال اب التي دعت . واآلن لننتقل  ــ ــ ــاح األســـــ ـــــ ضــ إل

ع عشـر من  عة إلى فلسـطين في الرا ة السـ ارإلى دخول الجيوش العر  )مايو( أ
ه بين الفرقين.  1948عام  اتفاق خطي تم الوصـــول إل أ العرب ، إنه يتصـــل 

ــافــا تــب حــاكم اللواء البرطــاني في  وهو من طراز االتفــاق الــذ ، واليهود في م
ـــه اآلن عن طر التفـــاوض  ــول إل ــــ ــــ واآلن . تـــدعون العرب واليهود إلى الوصــــ

ه بين ــول إل حث في نتيجة هذا االتفاق المحلي الذ تم الوصـــ افا من  لن ان  ســـــ
هود افا مدينة مفتوحة، عرب و ال تجوز مهاجمتها ، فقد تم االتفاق على إعالن 

تب اللواء .  ه في م ع عل ــوع تم التوق ــع اتفاق خطي خاص بهذا الموضـــ . ووضـــ
افا الرغم من هذا االتفاق الذ أعلن مدينة  فإن القوات ، مدينة مفتوحة، ولكن 

ة ما لبثت أن هاجمته ة منها اإلسرائيل عد انسحاب القوات البرطان   . ا 
متي   تب جون  اُ ، وقد  ن صهيون ومن ، وهو من ابرز اليهود وان لم 

ـــات ــ ــحاب المؤلفات والدراســـ ـــ ه ، أصـــ تا ة  (في  عة المتهاو ـــــ وهو ، )األعمدة الســـ
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ات فلسطين، الكتاب الذ ضمنه ان مع الجنود في ، مشاهداته أثناء اضطرا إذ 
  . . . ما نصه ، ذاكهذا الجانب أو 

ار ثالث بوصــــات وهي  (   ــف بإطالق مدافع الهاون من ع وقد بدأ القصــ
ع ــــاب ــ ــعة أسـ ــ ضـــ ـــتولوا عليها منذ  ان اليهود قد اســــ في أثناء الغارة ، المدافع التي 

طًا وأرعة من الجنود  ــا انها ضـ رات والتي قتلوا ا التي قاموا بها على أحد المعســـ
ــــف المدفعي مو .  ــ ــ افاوقد أحدث القصــ اقون ، جة من الفزع بين عرب  ـــرع ال ــ ــــ وشـ

ـــرن ألفـــاً ، منهم ــ ـــ ــ ــ حرًا ، يتجـــاوزون عشــ ـــدأت القوات . غـــادرون المـــدينـــة برًا و و
ة في نهب المدينة ًا ، اليهود ًا جماع ة . نه ان في البدا ــ ــ دأ جنود األرجون الشــ و

س والحلي ات، بنهب المال قاتهم من الفت ـــد ــ ــــرعان ما تخلوا عن ، لصــــ ــــ ولكنهم سـ
ــاتهمهــ ن نقلــه من أثــاث ، ذا التمييز في منهو م ــل مــا  ــافــا  وأخــذوا ينقلون من 

ة، وزخارف، وصور، وسجاد ة ، ومجوهرات، وأدوات صين   . وأدوات بيت
افا   ذا نهبت األجزاء المحتلة من مدينة  ـــــرعان ما ظهرت إحد ، وه وســـ

شــع صــورها  رة المألوفة في أ عوا ما ، فقد حطم اليهود. الظواهر العســ ســتط لم 
ه  ة . نقله ونه انو والستائر واألضواء الكهر النوافذ وأجهزة الب   .  )ولح الدمار 

مشــي    ان. هل ســمعتم ؟ هذه أقوال جون  يرو ، يهود، إنه شــاهد ع
افا    . ل ما وقع في 

ــة   ــ ــ ــــ ــ ــ من فوق هــذا المنبر في األمم ، وعنــدمــا تحــدثــت في المرة المــاضــ
ــيء قلـــت أن اليهود، المتحـــدة ــ ــ ــ ــــ ـــل شــ ــتعملون  ـــ ــ ــــ ــ أجـــل إن . حتى مالعقنـــا ، سـ

ســـتعملون حتى مالعقنا في فلســـطين  عض األعضــاء . اإلســـرائيليين  وقد ابتســـم 
ارة مجازًا ، عندما قلت هذا ، أجل خيل إليهم. وقد خيل إليهم أنني أقول هذه الع

ـــيئًا آخر  ه شــ ــتعمل هذا التعبير ألعني  م ســـــمعتم اآلن من جون . أنني أســـ ولكن
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ل شيءمش س البنات، ي أن اليهود نهبوا  وأدوات الخزف ، حتى السجاد ومال
ــة ــــيء من البيوت العر ــ ــ ــــ ــل شــ ــانوا من الجنود الــذين ، والطبخ و وأن نــاهبيهــا 

ـــفك الدماء  اد الهدم واإلرهاب وســـ م ــألنا ، ومع ذلك. يدينون  ســــ فإن هناك من 
ع عش ة إلى فلسطين في الرا اب دخول الجيوش العر ارر من عن أس  )مايو( أ

  . هذا هو الرد على هذا السؤال .  1948عام 
افا   ـــة  ــ ــير آخر أمامي، ولنعد اآلن إلى قصــــ ـــ ال بد أن ، هناك مرجع قصــــ

قول : ه إنه    أشير إل
فا (   ة في التقدم داخل مدينة ح ـــرعت القوات اليهود ين ، وشــــ ــ ــ أنها ســـ و

فرون من المدينة فزعين، تشــطر الزدة اســين وهم ، وأخذ العرب  صــرخون دير 
انوا .  ـــطين من أهلها الذين  ــمالي فلســ ـــفد في شـــ ولم يب عري واحد في بلدة صــ

ـــر ألفاً  ــ ــ ــ ة الهجرة ، عدون أرعة عشــ س إال من بدا ــــاعات ل ــــ ــ ـــت سـ ــ ــ عد ســــ وذلك 
ة    .  )الجماع
تــاب    ــارة ؟ إنــه  ـــدر هــذه الع ــــ ــ ــ م بيجين )الثورة(أو تعرفون مصـــــ ، لمنــاح

ــــرائيليين اإلرهابي اليهود المعروف وال م األرجوني بين اإلســـ قول : ان . زع إنه 
ـــطر الزدة ــ ــــ ــ ين تشـ ــــــ ــــ أنها ســ فا و ة أخذت تتقدم في مدينة ح إنه ، القوات اليهود

ين الســـ صـــفه  ا اإلرهاب اليهود الذ  ؟ وال رب في . الزدة ، صـــف ضـــحا
ة لشعب فلسطين  ه الهجرة الجماع ل الذ تمت ف   . أن هذه الصورة تعرض الش

ة . إنه من جماعة الهاجانا . لدينا مصدر آخر و    فقد ألقت القوات اليهود
وأعلن قائد الهاجانا في الســادس عشــر ، منشــور من الطائرات في الجليل األعلى

ارمن  ش النظامي اإلســرائيلي )مايو( أ ادة الج عته ق ، في هذا المنشــور الذ ط
ة ما يلي :   ووزعته الطائرات اإلسرائيل
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ع من ال يرغبون في هذه ، فأنا أعلن في هذا البالغولهذا  (   أن على جم
غادروا أماكنهم مع نســـــائهم وأطفالهم حوا في نجوة من الخطر ، الحرب أن  صـــــ ل

س ثمة من ســـبب . فالحرب التي نخوضـــها ســـتكون ال رحمة فيها وال شـــفقة .  ول
م إلى  الخطر  م إلى تعرض أنفس   .  )يدعو

ـــوت الذ    ــ ــ ــ بر الصـ ة في مدينة وراح م العر علن  ـــتخدمه الهاجانا  ــ ــ ــ تسـ
ـــة  ــاعة الخامسـ غادروا المنطقة قبل الســ ان العرب أن  ع الســــ القدس أن على جم

ـــر من  ــــ ــ ــ عد ظهر الخامس عشـــ اروالرع من  وهذا نص ، 1948عام  )مايو( أ
  اإلعالن:
م وأطفالكم (   ــــائ ـــفقوا على نســــ . وأخرجوا بهم من هذا الحمام الدمو ، أشـــــ

ــوا بهم  ــ ــ ــ م أمضــــ أما . عيدًا عن طر أرحا قبل أن تقفل هذه الطر في وجوه
م إلى الكارثة  م تعرضون أنفس قاء فإن   .  )إذا آثرتم ال

ــت هذه دعوة موجهة إلى الالجئين للخروج من البالد ؟ أما إذا    ــ ــ ــــ ســـــ أو ل
ــطين ــــ ـــاء هؤالء الالجئون من أهل فلسـ ــ ة ، شــ أن يوجهوا الدعوة إلى الجامعة العر

ـــال ج ــــ ة أرواحهمإلرســــ فإن هذه الدعوة تعتبر جرمة في عرف ، يوش دولها لحما
  . إسرائيل وشرعتها 

ســتر   رت اآلنســة بيرتا ف لها ، وقد ذ اتها  ة قضــت ح شــرة أمر وهي م
تابها ، في مدينة القدس انوا يوجهون اإلنذارات ، )قدســنا  (في  أن القادة اليهود 

ة المجا ان القدس والقر العر ـــــ ــ ــ قولون فيها : ، ورةإلى ســ وما لم تغادروا  (وهم 
م ، بيوتكم ــين ينتظر ــ ــ اسـ ــــير أهل دير  ــ هذه هي الدعوة التي وجهتها .  )فإن مصـ

ــلحة ة المســـ ادة اإلســـــرائيل ة، الق ــيدة األمر التي ال ، الممتازة، وقد نقلتها هذه الســـ
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لها، أو تمت إلى طرف في النزاع، تعتبر متحيزة اتها  اطنة مو ، والتي عاشت ح
  . هادئة آمنة في مدينة القدس 

ارز   ــطين وقد غدا ، وهناك شــــهادة أخر من يهود  ش في فلســ ع ان 
وهو من طالئع المهاجرن اليهود ، إنه ناثان شــوفشــي. اآلن مواطنًا في إســرائيل 

قة ما وقع، إلى فلسطين   . . . قوله ، صف حق
ــتوطنين اليهود األول ف. .  (   ـــعنا نحن المســــ ــ الذين ، ي فلســــــطينوفي وسـ

أنفســـنا الطرقة التي فر فيها العرب أن نعرض األســـلوب الذ ، من البالد، رأينا 
عه اليهود في إرغام العرب على مغادرة مدنهم وقراهم  عضــهم على . ات فقد أرغم 

ــالح ــ ــــ ــ ــ قوة الســ ـــتخدم الخداع والكذب، الفرار  ــــ ــــ ــ ـــليل في الوعود ، بينما اسـ ــ ــ ــ والتضـــــ
عض ا، المعسولة الفرار في إقناع ال افا . آلخر  ما وقع في  في أن نستشهد  و

ا ع وع ـــــ ــ ئر السـ ـــر، والرملة و ــ ــ والتي ، وغيرها من المدن التي ال عد لها وال حصـ
  .  )طرد منها أهلها العرب 

قة أخر    تب األب رالف جورمان في مجلة ، وهناك وث ، )اإلشارة  (فقد 
ة مســـتقلة ذات انتشـــار عل ة أمر اثول وتتميز ، ى الصـــعيد القوميوهي مجلة 

ة ـــــوع ــ ــ ــــ ة التي تفتقر إلى ،   بنظرتها الموضـ ـــحف األمر ـــــ ــــ خالفًا لعدد من الصــ
قول  ة في وجهة نظرها واتجاهاتها  ــوع ــــ ــــ ـــب للنازين  أن  (. . . الموضــ ــ ــ ــ ســـ لم 

عـــه  مـــًا من اإلرهـــاب الـــذ ات ــوة وتعم ـــــ ــــ ــ ـــورة أكثر قسـ ــ ــ ــــ صـــ لجـــأوا إلى اإلرهـــاب 
ة  حة قب ــــرائيليون في مذ ــــ ــــ تب في .  )اإلســ هذا هو األب رالف جورمان وهو 

ــارة  (مجلة  ــ ــ ـــعيد القومي ، )اإلشـ ة على الصــــ ة أمر اثول وٕانني . وهي مجلة 
قرأه ـــرائيلي ل ــــ ــــ ــ ه إذا أراد، ألعرض هذا المرجع على أنظار الوفد اإلسـ نف وٕاذا ، و

ه  ن من ذلك دون تضليل أو تشو   . تم
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م قائمة نشــــرتها ، وأخيراً    فة أود أن أعرض عل مز (صــــح ورك تا  )النيو
ل من  ة قبل أمد طو ــرائيل ة التي احتلتها القوات اإلســ ـــماء المدن والقر العر أسـ

ة إلى فلسطين عضها من المدن والقر ، دخول الجيوش العر التي تقع ضمن ، و
م ة وفقًا لمشروع التقس   . الدولة العر

ــــيء معين    ــــ م تعرفون أهدافنا فأنت. . . وأنا ال أهدف من هذا إلى قول شــــ
ــة قــة موقفنــا ، القوم ــة . وحق ـــمن حــدود قرار الجمع ـــ ــــ ــ ولكنني أود أن أنــاقش ضــ
مز وهي تظهر القر والمدن ، العامة ورك تا فة النيو عارضــًا قائمة نشــرتها صــح

ة ــرائيل لة من دخول الجيوش ، التي احتلتها القوات اإلســــ ــــهر طو ع وأشــ ـــاب قبل أســـ
ـــطين  ـــ ــ ــ ــ ــة إلى أرض فلســ ــ ـ ــذه. العر ــ ــــة  وهـ فـ ــح ــــ ــــ ـــاة من صــــ ــ ـــتق ــــ ــــ ــ ــــة مسـ ـــــائمـ   الق

مز  ( ورك تا   . . .  )النيو
سمبر)  انون أول  21احتلها اليهود في . . . قزازه       1947عام  (د
ا ( 16احتلها اليهود في . . . سعسع       1948عام  )فبرايرش
فا    ا 21احتلها اليهود في . . . ح    1948عام  )فبراير( ش
   1948عام  )مارس( آذار 1ي احتلها اليهود ف. . . سلمه   
   1948عام  )مارس( آذار 6احتلها اليهود في . . . بير عدس   
نة       1948عام  )مارس( آذار 13احتلها اليهود في . . . فر 
سان 4احتلها اليهود في . . . القسطل       1948عام  )إبرل( ن
اسين       1948عام  )إبرل( 10احتلها اليهود في . . . دير 
سان 15احتلها اليهود في . . . ون اللج      1948عام  )إبرل( ن
سان 17احتلها اليهود في . . . سارسي       1948عام  )إبرل( ن
سان 20احتلها اليهود في . . . طبرا       1948عام  )إبرل( ن
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فا    سان 22احتلها اليهود في . . . ح   1948عام  )إبرل( ن
سان 25احتلها اليهود في . . . القدس      1948عام  )إبرل( ن
سان 26احتلها اليهود في . . . افا      1948عام  )إبرل( ن
ا       1948عام  27احتلها اليهود في . . . ع
ار 1احتلها اليهود مناط أخر فيها في . . . القدس      1948 )مايو( أ
ار 7احتلها اليهود في . . . صفد       1948 )مايو( أ
سان    ار 9ود في احتلها اليه. . . ب    1948عام  )مايو( أ
ع    ومن هذا يبدو أن اليهود قد احتلوا هذه المدن والقر قبل أشـــهر وأســـاب

ة لة من دخول الجيوش العر مز وهي ، طو ورك تا فة النيو ـــح ــ ــ ـــ ــ قًا ألقوال صــ ط
ما تعرفون  ة  فة غير عر   . صح

ــدر آخر   ــــ لها ، وهنا مصـــ ـــادر  ــ ــ قل وثوقًا عن هذه المصــ وال إنها أق. ال 
ع . صدرت عفوًا  قت الرا ة وفي فترة محددة س ات المتحدة األمر عن وفد الوال

ـــر من  ارعشـــ انت من اللحظات النادرة التي تميز بها العقل ، 1948 )مايو( أ و
لة  ة طيلة هذه المدة الطو ـــطين ــ ـــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ ــ ي في معالجة القضــ مة . األمر الح

ـان الممثـل. والتعقـل  ي في مجلس األمن أجـل إنهـا فقرة من ب وقـد جـاء ، األمر
  فيها ما يلي : 

ــــــح (   ان قد اتضــــ ة العامة ، ولما  ــــود هنا قرار  –أن قرار الجمع ــ ـــ المقصـ
م لعام  ة – 1947التقســـ الوســـائل الســـلم وأن ، عســـير بل ومســـتحيل على التنفيذ 

س على استعداد لتنفيذه فإن في وسع المجلس أن يوصي بإقامة ، مجلس األمن ل
ة  ة وصا   .  )مؤقتة على فلسطين تحت إشراف مجلس الوصا
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مة والتعقل   التي ندر وجودها ، انت هذه لحظة قصـــيرة من لحظات الح
ة لة الفلســــطين ــ ات المتحدة للمشــ إذ أبلغت مجلس األمن ، في تارخ معالجة الوال

ة الوســـائل الســـلم ن تنفيذه إال، أن قرار األمم المتحدة متعذر على التنفيذ  م  وال 
وغير ذلك من األعمال التي ، عن طر ســـفك الدماء واإلرهاب والتدمير والحرق 

ع عشر من  اراقترفتها إسرائيل قبل الرا ل  1948عام  )مايو( أ وقد . بوقت طو
ة على فلسطين ألنها رأت أن هذا القرار ال  ات المتحدة فرض الوصا طلبت الوال

ة الوســــائل الســــلم ن تنفيذه  ل تعمل على تنفيذه عن طر قواتها وأن إســــرائي، م
  . المسلحة 
انت قد تقدمت   ة المســــلحة  ـــالة إلى ، ولكن القوات اإلســــرائيل ووجهت رسـ

ــيلة الوحيدة التي اعتقدت ، مجلس األمن تبلغه فيها بتقدمها ــ ــ انت هذه هي الوســ و
ة  ـــا ـــعها ان تتهرب فيها من مجلس الوصــــ ة. أن في وســــ ــا ـــت الوصـــــ ــ ، وقد رفضــ

ةوأكدت أن قواته ــا ـــ ـــلحة قادرة على أن تهزم اقتراح فرض الوصــــ ــ وأعلنت ، ا المســــ
ة  ــــي في إقامة الدولة اليهود ـــرارها على المضــــ ــ ــ ــت قدمًا في تنفيذ . أصـ ــــ وقد مضــ

ة في مجلس األمن ، مخططها ات المتحدة األمر أقوال وفد الوال ه  دون أن تأ
ام ة ا، وعندما مضت في هذا العمل، في تلك األ عة أن وجدت الجيوش العر لس

ن إنقاذه منها  م ــطين إلنقاذ ما  نت هذه . واجبها يدعوها إلى دخول فلســ وقد تم
شـــون حتى يومنا  ع ضـــعة مئات من األلوف من الناس الذين  الجيوش من إنقاذ 

ا لهذا الشعب اليوم. هذا  قا ان ثمة  عود إلى دخول ، وٕاذا  فإن الفضل في ذلك 
عة امله ،التي لوال دخولها، الجيوش الســ ادة الشــعب  ن اإلســرائيليون من إ ، لتم

لها إلى أنقاض من مخلفات التدمير واإلحراق  ل البالد    . ومن تحو
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قة في أقوال الســــيدة    ه للحق ــير إلى أخطر تشــــو وهنا ال بد لي من أن أشــ
قولها 11فقد تحدثت عن الفقرة (. ماير إلى هذه اللجنة  . ) من القرار المعروف 

 . .  
ـــا تتحــــدث عن ، تحــــدث الفقرة عن ح الالجئين في العودةال ت (   وٕانمـ

  .  )احتمال سماح إسرائيل لهم بها 
ـــيدة ماير    ـــها من الخطاب عن هذه . ولكن الســ تحدثت في الصـــــفحة نفســ

أنها  م  (الفقرة فوصفتها    .  )فقرة وحيدة من قرار قد
ــخرة ، الها من مهزلة حقاً    ــ ــــ ــ ــ الكفر والسـ ون ال. تنط  حديث عن فعندما 

ــرور ، حقوق الالجئين في فقرة ــ ــ س من الضـ تاب ، فل ون هذا الحديث في  أن 
مجموعة، أكمله ارهم، أو فصــل  ح في ، إذ أن ح الالجئين في العودة إلى د

ـــاطة ـــــ ــــ ســ س إال ، منتهى ال ه في فقرة واحدة ل ن النص عل م أنها . و أما القول 
م  ـــد من. فقرة وحيدة في قرار قد ــ عد لها وجود، هفإنما القصــ إذ ، أن هذه الفقرة لم 

ماً  ات قد أو ، وهنا البد لي من القول ان األمم المتحدة ال تمثل مقبرة، أن القرار 
مة ـــرحة ندفن فيها القرارات القد ــــ ــ ــ ع الحقوق التي تنص عليها هذه ، أضـــ فيها جم

م قد مات. القرارات  ان ثمة من قرار قد جب فان هناك قرارا اقدم منه ي، وٕاذا 
موت ـــرائيل 1947هو قرار عام ، ان  ـــــ ــ انت حقوق الالجئين . الذ أقام إســ وٕاذا 
ـــرائيل نفســـــه يجب ، 1948الن القرار قد صـــــدر في عام ، قد ماتت فان وجود إســ

ون قد مات ـــاب أ في عام ، أن  ـــدر في وقت ســـ ه قد صـــ الن القرار الخاص 
ح محتما على إسرائيل أن تخرج من األمم الم. .  1947   . تحدة واص
ـــيدة ماير   ـــفة السـ بل هذا . واني ألقول انها تفتقر إلى الفلســــفة ، هذه هي فلسـ

ل منط . هو منط السيدة ماير  فتقر إلى    . وٕاني ألقول انه 
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ان من المدهش حقا   ة إلى هذه الفقرة، و ــ ــ ــــ النسـ فقد . ان تختلف األقوال 
ــيدة ماير وتعددت له  ـــيرات الســـــ ــلح مع فهي تتحدث أوال . اختلفت تفســــ ــ عن الصـــ

ــــرائيــل ـــ ــــ ــ ــارة ، إسـ ح لهــذا الفقرة فــان ع ـــح ــ ــ ــ ــــ ـــير صـ ــــ ــ ــ ــان ثمــة من تفســـ   ولكن إذا 
ه على اإلطالق )إسرائيل(   إذ نصت على ما يلي : ، لم ترد ف

أمان  (  ش  ارهم ,الع ــماح لالجئين الراغبين في العودة إلى د ــ يجب الســـ
ن ، فيها مع جيرانهم    .). . بذلك في اقرب موعد عملي مم

لها )إسرائيل(ص على أهناك ن   ر لها ، في الفقرة  نت أيتها . أو ذ وٕاذا 
ا ما تشـــائين من تفســـيرات لها ، فان في وســـعى أن أســـألك، الســـيدة تردين اســـتن

لها ؟أنها ال تظهر فيها ــرائيل في الفقرة  ــ ارة إســـ إذ ال وجود لها على ، أين هي ع
ــ. اإلطالق  ـــ ــــلح مع إســـ ــ ارة الصــ ــــــتورد ع ن لنا أن نســ م يف  في الوقت ، رائيلو

لها  ــرائيل في الفقرة  ــــ ــ ــ ل ما تقوله هو وجود . الذ ال وجود إلســــ ـــماح (و ـــ ــــ الســــ
ــــالم مع جيرانهم ــــ ــ ــ ســ ش  ـــارهم والع ـــالعودة إلى د .  )جـــارتهم(ال مع  )لالجئين 

سالم مع جيرانهم ال مع سادتهم  شوا  ع عودون إلى وطنهم ل . فالالجئون العرب 
ة عشرة  سالم مع هذا هو نص الفقرة الحاد شوا  ع وهو واضح في أن عليهم ان 

أما اآلن فان إســرائيل تود ان تفرض نفســها ســيدا على . ال مع ســادتهم ، جيرانهم
ادة غير موجودة ال في نص الفقرة وال في روحها، الالجئين ـــــ ــ ــ ال ، ولكن هذه الســـ

ــون . في مبناها وال في معناها  ــ شـــــ ع ــــرائيليين الذين  ــــ اإلسـ واني ألقول انه جدير 
ــالم مع جيرانهم في ، اآلن في إســـرائيل سـ شـــوا  ع قة ل ارهم الســـا عودوا إلى د أن 

ــون في  ــ ــــ ــــ شـ ع انوا  ــــا واألرجنتين وغيرها من الدول المختلفة التي  ــ ــ ــــ ا وفرنسـ ألمان
ارها    . الساب في د
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ـــيدة ماير   ه الســـ ـــير التي تقدمت  ـــمد للتحليل حقا،  ولكن هذا التفســـ ــ صـ ، ال 
ر هنا ح ، فإسرائيل. لتي عقدتها إسرائيل نفسها حتى على ضوء االتفاقات ا تن

ــذا الح. الالجئين في العودة  س منحـــة من األمم المتحـــدة ، لكن هـ فنحن . ل
ــــحاب الح ــ اه هللا *انه الح الذ خولنا . الن الح إلى جانبنا ، أصــــ وأقول ، إ

ا ة إل **خولتنا ، هذا لكل من يؤمن  ـــــ ــ ــ النســـ عة وأقول هذا  اه الطب ل من إ ى 
عــة  ــالطب س منحــة من األمم المتحــدة . يؤمن  ــــعــب . أن هــذا الح ل ــ ــ ــــ فنحن شــ

ــطين ــطين هي وطننا، فلســ ــواء أرادت إســــرائيل أم لم ترد، وفلســ وقد أعلنا نحن ، ســ
ه ، حقنا م لم تمنحونا هذا الح. واعترفتم انتم  ــان ، ان ــ ــ م انتم أ إنســـ منح ولم 

م  ــان ا. حقكم في وطن ــــ م إنسـ منح ــاء اجل لم  ــــ م لقضـ لح في العودة إلى بالد
ه   . إذ أن هذا هو حقكم ،   عيد الميالد ف

أكثر من إعالن ح العودة    . ومن هنا يتبين لكم أن األمم المتحدة لم تقم 
س من ابتكارها وال من خلقها  ــيل قائم. ان هذا الح ل ــ ـــــ س في ، انه ح أصــ ول

ــعنا أن نجلس هنا ــــ ـــيدة ماير وهي ت، وسـ ــــتمع إلى الســــ ــ قول ان علينا أن نطلب نسـ
ارنا ع العودة إلى د ـــتط ـــرائيل لكي نسـ ـــطين. اإلذن من إسـ قبل وجود ، نا في فلسـ

ـــرائيل  ـــ ــــرائيل، اجل وجدنا فيها. إسـ ــ ال من وجود إسـ بل قبل ، ألنها وطننا قبل أج
ســـب وجود إســـرائيل، قرون وقرون  ون ، ان حقنا في الوجود  وعلى وجودها أن 

ع ــتندا إلى وجودنا وتا ه قرار األمم المتحدة ، ا لهمسـ عن وأنا ال اعرض . وهذا ما 
حقوق شــــعب فلســــطين وارادته، موقفنا، هنا ــرائيل مشــــرو  إذ ، القومي فوجود إســ

ال وقرون  أج   . وقرون ، أن هذا الشعب موجود قبل وجود إسرائيل 
                                                           

 .في األصل ( خولناه ) *

 في األصل ( خولتنا ) . **
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قة    عد . وأمامي اآلن وث ما  قة وقعتها إسرائيل. وسأحدثكم عنها ف ، إنها وث
ع عنهاب التوق قة ، ل ممثلها المخول    … وهذا هو نص الوث

ـــطين( انت لجنة التوفي لفلســـ ـــــرع وقت ، لما  ة في ان تحق في أسـ راغ
ن ــر من، مم ة العامة في الحاد عشـــ انون  األهداف المتوخاة من قرار الجمع
ســــمبر)  أول  ة إلى الالجئين، 1948عام  (د انة ، واحترام حقوقهم، النســــ وصــــ
ة وغيرها، لكاتهمممت م ا اإلقل ــا ــــ ــ ــ ــــافة إلى القضـــــ ــــ ــ ــ فقد اقترحت على وفد ، اإلضـــ

ـــرائيل ـــ ة، إســــ ة، وعلى وفود الدول العر ط قة التخط الملحقة بهذه ، أن تكون الوث
قة   . أساسا في مناقشات اللجنة ، الوث

ة على هذا االقتراح( ان ما سيجر ، وقد وافقت الوفود المعن مع تفهمها 
ـــادل في ا ــيؤثر على ، آلراء من جـــانـــب اللجنـــة مع الطرفين المعنيينمن ت ــــ ــــ ســــ

ة الالزمة لتحقي األهداف المشار إليها أعاله  م   .  )التعديالت اإلقل
ول لوزان   قة المعروفة ببروتو وقد وقعتها إســرائيل اجل وقعها ، هذه هي الوث

ع التوق حقوق الالجئين في العودة وفي، وفدها المخول  ة  وقد اعترف فيها  حما
ان هذه الحقوق هي الهدف من المحادثات ما اعترف    . ممتلكاتهم 

ة   ــــرائيل على الدخول في محادثات مع لجنة التوفي الدول ــ ــ ــــ ، وافقت إســ
ورة انة ممتلكاتهم ، وهي احترام حقوق الالجئين، لتحقي هذه األهداف المذ وصـــــ

ــرائيل  ــــ قة وقعتها إسـ ـــت هذه وث ــ ســ س هذا اعترافا م. أو ل ح ؟أو ل ـــرائيل  ــ ن إســ
ـــه  س هـــذا هو الهـــدف الـــذ أقرت  الالجئين في العودة وفي ممتلكـــاتهم ؟ أو ل

قة ؟ ومع هذا فان زميلنا ، لجنة التوفي عها على الوث ـــرائيل بتوق ــ ــ ــ ــــ ه إسـ وأقرت 
ــــي قــدمــا في ، ممثــل ليبيرــا، المحترم ــ ــ ــ ــاح أن نمضــــ ــ ــ ــــ ــ ــ قترح علينــا في هــذا الصــ

ـــات ــــ ــــ يف ، المفاوضـ ــــح لي  ـــ ــ ــ ــــعك أن توضـ ــــ ن التفاوض على حقوق أفي وســــ م
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ان هذا االعتراف قد  وقع فعال ــرائيل بها ؟ وٕاذا  ــ ــــ ــــ عد أن اعترفت إســ ، الالجئين 
ـــد وقع ـــه، وق ــاوض عل ــة إلى التفـ ــة من حـــاجـ س ثمـ ان حقوق الالجئين في ، فل

عها ـــرائيل وأقرته بختمها وتوق ــــ ه إسـ انة الممتلكات هدف وافقت عل ـــــ ــ ، العودة وصـ
ــــــدقائنا، اجل أقرته مع لجنة التوفي قوم في هذه القاعة ، ومع ذلك نر أحد أصـــ

قترح أن ، الن اقتراحه يواف إســـرائيل، عد أرعة عشـــر عاما من إقرار إســـرائيل ف
ــدي، ان هذه الحقوق . نتفاوض على حقوق الالجئين  ــ ال تقبل النقاش ، أيها الصــ

س في وســـعنا أن نتفاوض عليها، والتفاوض اءت وٕاذا شـــ، فقد قبلتها إســـرائيل، ول
ــا عهــــ ر توق ـــا، هي اآلن أن تن أن حقوق ، وان تقول، وان تتراجع عن موقفهـــ

ست حقوقا اتها ، الالجئين ل مشيئة إسرائيل ورغ ا  ح ره ص له  فان الموضوع  
ـــــحي من واجبنا أن نتفاوض في ميدان ، وتغدو عودتنا متوقفة على أهوائها ــ ــ ضـــ و

ار والتراجع  اإلن ـــراف   1949عام  أن هذا الح قد قبل في. حافل   ــ ـــــ تحت إشــ
ح ه  ــرائيل ووقعت على إقرارها  ــــ ـــرورة ، لجنة التوفي وأقرته إســ ضـــــ ما أقرت 

انة ممتلكات الالجئين هذا، ص ن أن نتفاوض على موضوع  م يف    . ف
رة التفــاوض   ــوع قــابــل للحوار ، أن هنــاك خالفــا، وتحمــل ف ــ ــــ ــ ــ وان الموضــ

ار قبل الحوار ولذا فنحن نرفض التفا، والنقاش والشـــك واإلن وض على شـــيء ال 
ـــار فقـــد قبلـــت بهـــا األمم ، أن حقوقنـــا ال تقبـــل الجـــدل والحوار، والنقـــاش أو اإلن

ـــرائيل، 1948المتحدة منذ عام  ــ ــ ــ ن والحالة ، ما قبلت بها إســــ م ف  عها ف بتوق
قبــل  ون إال على مــا  هــذه أن تطلبوا إلينــا التفــاوض عليهــا ؟ ان التفــاوض ال 

ة المبدأ، النقاش الخالفو ، الجدل والحوار اء المقبولة ممن ناح ــ ينها ، أما األشـ و
ن التفاوض عليها، قرارات األمم المتحدة م وهنا البد لي من أن نشـــير إلى ، فال 

قة الواقعة د حقوق الالجئين، الحق وقد ، وهي أن ثمة قرارا من األمم المتحدة يؤ
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ة تأكيد هذا الح عد، اعادت المنظمة الدول ــــر ، آخر عاما  ــــ ــ ــــــة عشــ ــ ــ طيلة خمســ
ـــــوعا للتفاوض ، عاما ــ ـــماء أن تجعلوا من هذا القرار موضـــ ــــ ح الســـ ن  م يف  ف

جعل  ير يجعل من األمم المتحدة طرفا في التفاوض ,و والنقاش ؟ ان مجرد التف
األمم المتحدة . من قرارها موضـــــوعا للنقاش  ــخرة  ــ ـــع سـ س مثل هذا الوضــ أو ل

التفاوض  م ان تطالبوا  ع التي سب ؟ففي وسع في أ موضوع إال تلك المواض
ــان ثمــة قرار، لألمم المتحــدة أن حلتهــا ن التفــاوض ، فــإذا  م فــالحــل موجود وال 

ــه إطالقــا  ــا التي لم تقررهــا األمم . ع ــا ــــ ــ ـــ ــ ــ ون إال على القضـ أن التفــاوض ال 
عد   . . المتحدة 

المعالجة. وقد جرت عادة األمم المتحدة    ـــوع  ــ أن  ،عند تناولها أ موضـ
ة أوال  فإذا فشل . التفاوض على ما بينها من خالف . تطلب إلى األطراف المعن

وأمامنا اآلن ، وجدت األمم المتحدة نفسها مضطرة إلى اتخاذ القرار، هذا االقتراح
نتنـا أن نتفـاوض على قرار قـائم ، قرار من األمم المتحـدة ان مجرد . فهـل في م

ــل من األمم المت ير في هــــذا يجعــ ــاالتف لهــ ــا في التفــــاوض . حــــدة  ولكن . طرفــ
ـــت طرفا ســــ ة ل ن التفاوض على قرار ، المنظمة الدول م يف  ـــاكل . اذن  ــ فالمشــ

لة فان ، التي لم تحل هي التي يجر التفاوض عليها ــ ــ ــــ ــ ــ أما عندما تحل أ مشــ
ون موجودا ـــوع، الحل  ل ما في الموضـــــ لة، وهذا هو  ـــــ ة مشـــ فان الحل ، أن أ

وأال ، أن الحل ال يخضع للتفاوض، ل ما في الموضوعوهذا هو ، ون موجودا
ـــــخرة  لها للهزء والسـ ــــنا األمم المتحدة  ــخرة بهذه . عرضــ ــ ان البد من الســ وٕاذا 

ــائها ووفودها، المنظمة ــ ـــدر عن أعضــ وانما يجب أن ، فان من الواجب أن ال تصـــ
ــوا فيها ــ ــت عضـ ســـ ـــدر عن جهة أخر ل ان لها في مبناها، تصــ وال تؤلف ، وال م



  

-220-  

ـــــائهامجم ـــب لألمم المتحدة أن ، وعة من أعضــ ة ســــ ـــــ طلبون التفاوض على قضــ
  . حلتها 
م أن تفهموا هذه النقطة تمام الفهم     روا فيها، واني ألرجو يرا ، وان تف تف

رامة األمم المتحدة نفســها  قا حرصــا على  فمن الهدم لكرامة األمم . رصــينا وعم
إذ أن الواجب يدعو أعضــاءها ، هاأن نطلب التفاوض على قرارات، المتحدة نفســها

ادرة إلى تنفيذ أ حل تضعه ه ، إلى الم   . ال إلى التفاوض عل
قة عندما تحدثت عن    ه ضـــــخم للحق ــو ــيدة ماير إلى تشـــ ـــارت الســـ وقد أشــ

في  16.5فقد زعمت أن أمالك الالجئين ال تؤلف اكثر من ، ممتلكات الالجئين
ــر  طرة إســـ ــ ـــي الواقعة تحت ســـ ـــهل على المرء أن ، ائيلالمائة من األراضــ ومن الســ

ــــاء من أرقام شـ ر ما  ان الواقع ال يدعمها، يذ ـــيدة ، إذا  تر من أين جاءت الســ
ان  يف تسنى لها أن تصل إلى هذا االستنتاج القائل  ماير بهذه اإلحصاءات ؟و

ون ، في المــائــة ؟ تر لم هــذا الرقم 16.5ممتلكــات الالجئين ال تعــدو  ولم ال 
في المــائــة ؟ ولم لم تنف أن لالجئين ممتلكــات في المنــاط  20أو  17أو  15

ــيدة في  ــ ــ يف وجدت الســ ه هذا الرقم ؟ و ــاس الذ قام عل ــ المحتلة ؟ ما هو األســــ
ــها الجرأة لتزعم أن ممتلكات العرب ال تعدو  ــ في المائة ؟ أمامي اآلن  16.5 نفسـ

ـــه ــها، اعتراف من بن جورون نفســــ ســـــ ــيدة ماير ورئ م الســـــ ـــا و، وهو زع ســـ ان رئ
ر المصـدر ،   انه اعتراف موجز، لوزراء إسـرائيل سـنوات عدة وعندما أتحدث اذ

ه ــتند إل ـــدر ، الذ اســــ ــــيدة فال تســــــتند إلى أ مصـــ وانما ، أما عندما تتحدث الســ
  . تختل األكاذيب 

ــدر    ــ ـــــجالت األمم المتحدة ووثائقها، هذا هو مصـــــ ان بود أن تأتى ، ســــ و
أرقام مستمدة من وثائقها وسجالتها السيدة ماير إلى األمم المت   . حدة 
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فلســـــطين    ة الخاصـــــة  ــرة من تقرر اللجنة الدول عة عشـــ ـــا ـــفحة الســ ففي الصــ
نص على أن بن جورون قـــال للجنـــة أن ، وهي لجنـــة من لجـــان األمم المتحـــدة

ملكون  ملكون  94العرب    . في المائة  6في المائة من األرض وان اليهود 
في هذا لتبد   في هذا الدليل إلظهار أال  ــيدة ماير ؟ أو ال  ــ ــ ة الســــــ يد أكذو

قة ه للحق وما لم تستند السيدة في ، ما في خطاب السيدة ماير من تضليل وتشو
ــاالتهــا ــاءاتهــا وأرقــامهــا على تقــارر لجــان األمم المتحــدة وو ــ ــ ــــ ــ ــ فــان هــذه ، إحصــ

عثون    . اإلحصاءات التي توردها ستظل أكاذيب إلى يوم ي
ادة وانتقل اآلن   ـــــ ــ ـــوع الســ ــــ لها ، إلى موضــ ــــــيتها  ــيدة ماير قضـــ ــ فقد بنت الســـــ

ادة ــ ة إلى ممتلكات الالجئين على حجة الســ ــ واني ألعرف أن هذه الحجة ، النســ
ـــاء في األمم المتحدة ـــتهو الدول األعضـــ ل وفد من الوفود ، تســـ فقد التفتت إلى 

ة في هذه القاعة ــتر ــ ــــحة ، المشـ ارة واضـ ع ـــأله  خال في أو تقبل تد. . وراحت تســ
م وحدها ة تخص بالد ة داخل ــك في ، قضـــ وتقع ضـــمن صـــالحيتها ؟ وأنا ال اشـ

ـــــرائيل تفتقر إلى  ــــ ـــلب ولكن إســـ ــ ــ ــ الســـ ون دائما  ـــــ ــ ــ ــؤال ســـ ــ ــ ــــ أن الرد على هذا الســ
ة ــالح ة إلى ممتلكات الالجئين، الصــ ــ النســ ة  ـــالح ة صـ ســــت لها أ وأنا ال ، اذ ل

ـــوص القانون الدولي في هذهالق ــــ قا في نصـــ ةأود الخوض عم ـــــ ــ ــ إذ أن وزر ، ضـ
قوله القانون الدولي الذ  م ما  ــامع ــ ــــ ة األردن المحترم قد عرض على مسـ خارج

ل من في هذه القاعة ، تجسده األمم المتحدة وقراراتها . فقد سألت السيدة ما ير 
عا .  ان الرد ط ادتها ؟و ــ ة وفي ســ ات بالدك الداخل هل تقبل تدخال في صــــالح

س إال    . السلب لسبب واحد ل
ــو في األمم المتحدة   ــ ل دولة عضـ ة إلى  ــ ــ النسـ ادة  هي التعبير عن ، فالســـــ

ــعبها ــ ــــ ادة، إرادة شــــ ـــــ ـــــ ـــعب ، هي من خل الدولة، إذ أن هذه الســ ــ ــ ومة والشـــــ والح
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ة دولة من الدول، فلكل ممثل هنا، والدســتور دســتوره في بالده الذ وضــعته ، أل
استثناء إسرائيل  ة هناك  ة الوطن مم المتحدة هي التي صاغت إذ أن األ. الجمع

ـــتورها ادتها، لها دســــ ــ ــ س ثمة من دولة في األمم المتحدة، وســـ تولت المنظمة ، ول
ة  ـــتورها قرار الجمع ــاغ لها دســـ ــ ـــرائيل التي صــ ـــتورها إال إســـ اغة دســـ ــ ــ ة صــ العالم

ـــغيرا ، وهذا القرار، 1947العامة في عام  ا صـــ تي ه القرارات . يؤلف  ــ ــ شــ انه ال 
ــــع فقراتالتي ال تعد، األخر  ــ ــ ــ ضــــ ــم ، و في العادة مجرد  ــ ــــ ــ ــ ضــ امل  تيب  انه 

ة  ة والتنفيذ ـــرع ــ ات التشـ ــالح ـــب لي ان رأيت األمم المتحدة تأخذ . الصــــ ســـ ولم 
ة ة والتنفيذ ات التشــــرع أنها دولة فوق ، في أ قرار ســــاب، لنفســــها الصــــالح و

م لعام ، دولة الذات وفي قرار التقســـ ســـب وقد ، 1947اال في موضـــوع إســـرائيل 
ــيدة ماير انها، للســـــ ـــرائيل قد قبلت ، وفي هذه القاعة، أن أعلنت هنا في ب ان إســــ

  . 1947قرار األمم المتحدة لعام 
القرار   ــيدة ماير قد قبلت  ــــ ــــ ا ســــ نت  القواعد ، وٕاذا  فانك وال رب قد قبلت 

ه الفصــــــالن األوالن من ذلك  ــتور الذ نص عل ـــمنها الدســــ ة التي تضـــ ــ ــ ــاســ ــ األســ
ــلين لن أ. القرار  ــ ــــوص هذين الفصــ م نصــ ــامع ـــ وانما أود أن اوجه . تلو على مسـ

م إلى فقرة واحدة في القسم ( جــ) من ذلك القرار فقد قررت األمم المتحدة ، أنظار
 .  

جب  ( ة للدولة و أن الشـرو التي تضـمنها اإلعالن تعتبر قوانين أسـاسـ
ــرو ــــ ــــمي مع هذه الشــ ــ عترض أن ، اال يتعارض أ قانون أو نظام أو عمل رســ

حظر تغليب أ قانون أو نظام أو عمل رسمي عليها، سبيلها   .  )ما 
ـــرائيل   ــــ ــ ــ ة العامة قد أبلغت إســـ ذا فان الجمع ـــورة ، وه ــــ ــــ ــ انت صـ انه مهما 

ل األعمال التي تقوم بها، التشـــارع التي تتخذها ان شـــ فان أ تشـــرع ، ومهما 
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ــتو  ة التي يتحتم على دســــ ــ ــ ـــاســ اد األســـ ــرائيل ان يجب اال يتغلب على الم ــ ر إســ
ـــمنها  ــ ة حقوق العرب . يتضـــ ة لحما اف ـــرو  ــ ـــوص الجوهرة شـــ ــ وفي هذه النصـــ

ة مين داخل الدولة اليهود ـــرع أ قانون ، المق س من ح إســـــرائيل أبدا أن تشــ ول
ـــــواء أكان هذا اإلجراء إدارا أم غير إدار ، أو تتخذ أ إجراء ــ ــ ر لحقوق ، ســ يتن

تغلب عليها    . الالجئين و
ـــح لك    تضـ ــرو و قيود وشــ ـــرائيل محدد  ــتور إسـ ادة . . م من هذا أن دســ فســــ

ة العامة قرار عام ، إســـرائيل خاضـــعة لنصـــوص قرارات الجمع نتم قد قبلتم  وٕاذا 
اتكم، 1947 م قد قبلتم بتحديد صــــالح ادتكم، فإن القيود تفرض على ســــ ، وقبلتم 

ـــة العـــامـــة قرارات الجمع م أن تلتزموا  م ، تي خلقتكمألنهـــا هي ال، وتحتم عل إن
م 1947وقرار عام ، المولود الذ ولدته األمم المتحدة ـــهادة ميالد س ، هو شـــ ول

م أن تتجاوزوا حدود هذه الشهادة أو تتحدوها    . في وسع
ة العامة   ـــرع أو ، وقد نص قرار الجمع ــ ــ ــــ س من ح أ تشـــ على أن ل

ــطين  ــ ــ ر لحقوق العرب في فلســ ــرائيلي أن يتن ــ ــــتور . عمل إســــ ــ ل انه ح دســ  و
عتبر خروجا على الدســـــتور ــــرائيل  ــــرع من جانب إسـ ـــتورا، عمل أو تشـ . وال دســ

ــوع ــــ ــــ ــ ـل مـا في الموضــ س  ـة العـامـة لم تكتف بهـذا الحـد وتقف ، وهـذا ل فـالجمع
رت في فقرة أخر من القرار نفسه ما نصه :، عنده   فقد ذ

ــــلين األولين( ـــوص الواردة في الفصـ ــمن األمم المتحدة النصــ ــتضـــ ــ من  وسـ
ـــة العـــامـــة لألمم ، ناإلعال ــة الجمع ن إدخـــال إ تغيير فيهـــا دون موافقـ م وال 

ــو في األمم المتحدة. المتحدة  ــــ ــــ ل دولة عضـ ة  ،ومن ح  أن تلفت نظر الجمع
ــرو  ــــ ـــ ــ ــ ــة . العــامــة إلى أ انحراف أو خطر انحراف عن هــذه الشـ وعلى الجمع
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ات التي تراها مناســ ان، العامة في مثل هذه الحالة التوصــ ة لمواجهة هذه تتقدم 
  . )الظروف

ــطين ؟انها تعهدت    ــعب فلســــ ــ ة العامة على حقوق شــ اذن أو لم تنص الجمع
ـــمـانتهـا ــــ ــ ــ ضـــ ــــاء ، ـان تكون هـذه الحقوق  ــــ ــ ــ ـل دولـة من الـدول األعضـــ وخولـت 

ة فيها ــتر ما ، الح في أن تلفت نظرها إلى أ انحراف عن هذه الحقوق ، المشـ
طرأ عليها من إسرائيل أو  موافقة األمم المتحدة حظرت أ تعديل  من غيرها إال 

ــدرته إســــرائيل من تشــــرعات عن ممتلكات .  ل ما أصــ ــح لكم ان  ومن هذا يتضــ
اطلة ة و ض وذلك ألنها تعتبر انتهاكا ، الالجئين الغ ــ ــ إذ أنها تنهار إلى الحضــــ
ة العامة  اه . لقرار الجمع ــاء ان تلفت انت ل دولة من الدول األعضـــ ومن واجب 

ة الع انة حقوق الجمع ـــــ ــ ــــــرائيل عن صـ انحراف إســ امة إلى أ انحراف أو خطر 
م وهذا هو حقنا . شعب فلسطين    . هذا هو واج

ــب   ــ ــ ـــ ــ ادة فحسـ ـــــ ــ ــ ة العامة بتحديد هذه الســـ تف قرار الجمع بل جاءت ، ولم 
رة لها عرف ان إسرائيل طرف في هذه االتفاقات التي ، اتفاقات الهدنة من لكم  و
ة وقعتهــا والتي تنص الفق ــور ــــ ــــ ــة من اتفــاق الهــدنـة الســــ ــة من المــادة الثــان رة الثــان

ة وهو اتفاق واحد منها عقد في العشرن من  ، 1949عام  (يوليو) تموزاإلسرائيل
  على ما يلي : 

ة وحدها نصــوص هذا االتفاق(    اســ رة ال الســ ارات العســ  )وقد أملت االعت
قوة اتفاقات اله ونقول هذه االتفاقات ، دنةوقد قامت إســـــرائيل هناك على األرض 

ة اس ة س ة أهم س لنصوصها أ ارات ، أن ل إذ انها جاءت نتيجة امالءات االعت
رة ــ ـــها، العســـ رة هي التي تفرضــ ــ انت االمالءات العســـ ــرائيل ال ، وٕاذا  ــ فان إسـ

ادة ة ســ ما أن التشــرع اإلســرائيلي الذ اســتخدم في ســرقة ، تملك والحالة هذه أ
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عتبر عمال يخالف روح اتفاقات الهدنة وميثاق األمم المتحدة  ممتلكات الالجئين
 .  

ة قرارات ، وأنا ال أعرب هنا عن رأيي الخاص   وانما أناقش الموضوع من زاو
ــرائيل ، األمم المتحدة ــ ــــ ــ ــ ة إلى المناط التي احتلتها إســ ـــــ ــ ــ ــــ النسـ تر ما الموقف 

م ـــــ ــ ــ ــــ ـــروع التقسـ ــــ ــــ ــ موجب مشـ ة  ذه المناط فه، والخارجة عن حدود الدولة اليهود
ة أثمرت فتحها لها وعلى هذا األساس ات حر س ، تحتلها إسرائيل نتيجة عمل فل

ــع  ــــ س من حقها أن تضـــ ة ول ات قانون ــالح ــ ــــ ة صـ ــرائيل في هذه المناط أ ـــــ إلســ
م  ضــا إلى منطقة القدس. تشــرعات للمناط الخارجة عن حدود التقســ ، ونعود أ

ــة الفقــه وانمــا ، وهنــا أنــا ال أود اإلعراب عن رأيي ـــوع من نــاح ـــــ ــــ ــاقش الموضــ أن
مـــا تاله من قرارات أن 1947فقـــد قررتم في عـــام . القـــانوني لألمم المتحـــدة  وف

ـــــلة ــ ــ ــــ ل، تكون القدس وحدة منفصـ س ، فرض عليها نظام التدو عني هذا أن ل و
ــرع في القدس ــ ــرائيل ح التشـــ ــ ادة عليها ، إلســـ ــــــ ة سـ ـــت لها أ ــ ســ إذ أن هذه . ول

ادة م في عهدة األمم المتحدة موجب قرار الت، الســـ م . قســـ وٕاني ألناقش هنا قرار
ة ـــــ ــ ـــ ــ ـــــلة في ظل ، ال الموقف الذ أقفه من القضـ ــــ ــ انت القدس وحدة منفصــ فإذا 

ــرائيل ـــــ ادة عليها تكون لألمم المتحدة ال إلســــ ــ ــ ــــ م الدولي فإن الســـ انت ، الح وٕاذا 
عض مناط القدس خالفا لقرار األمم المتحدة ادتكم وخالفا لســ، إســرائيل تشــرع ل

ا ، على المدينة ون عملها الغ ادتكم وال بد أن  عملها هذا تعتد على س فإنها 
اطال   . و
تاب    ــوع ممتلكات الالجئين في  نبي عند معالجته موضــــ ــتاذ تو ــ قول األســ و

ة( طان تاب غير حديث جدا ، 1959لعام  )دائرة المعارف البر ما ترون  وهو 
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ع زميلنا المحترم ــتط ــ ــ ــــ ســــ حجة ، حيث ال  ا تبرر عدم قراءته له  مندوب برطان
تاب حديث ما نصه :    انه 

ــطينيين العرب (     ــ ان ان الالجئين الفلســـ عض األح قد فقدوا ، لقد قيل في 
ـــــرائيلي من خ الهــدنــة ــــ ــ ــ ، حقوقهم في ممتلكــاتهم الموجودة في الجــانــب اإلسـ

ة في عام  ات الحر ـــــبب خروجهم من بيوتهم أثناء العمل ــــ ــــ كن ول.  1948سـ
ــر ، هــذا الرأ مرفوض ــــ ــــ ن قبولــه في العــالم المتحضــــ م ــان في . وال  ولو 

ان قبول هذا الرأ ـــــتنتج أن من ح النازين أن ، اإلم ــــ ـــح لنا أن نســـــ ــ ـــ ــ ــ لصــ
عـــد النظر الفرار من  ــبوا أمالك اليهود الـــذين أتـــاحـــت لهم الفرص و ــــ ـــــ غتصـــ

ا   .  )ألمان
ـــأترك هذا القول دون تعلي    ــــ ــ ــرائيل إذ انه ينط من ذاته ب، وســ ــ ـــــ إدانة إســ

  . على ما اقترفته من أعمال تجاه ممتلكات الالجئين 
ماتهم ، ولعل ما هو أهم من هذا   ــــون في مخ ــ ــ ــ شــــ ع هو أن الالجئين الذين 

ل يوم، عبر خطو الهدنة ــمس في  ــــ ــ ـــهدون عند مطلع الشــــ ــ ــ ــ ها ، شـــ وعند غرو
أنفســـهم  اتهم التي زرعوها  ــاتين حمضـــ سـ عون الوصـــول . أراضـــيهم و ســـتط وال 

عض ثمارها، إليها ــهم أن يجتازوا الخطو لقطف  ــولت لهم أنفســــــ ــ ــ فانهم ، ولو ســ
ــون للموت  ــ ــ ـــر. يتعرضــــ ــ ــ ، هذه هي الحادثة األولى من نوعها في العالم المتحضـــ
ــان قتل اإلنســ قترب من ممتلكاته، حيث  واني ألقول هذا ألنني عثرت في ، ألنه 

ــون عن  ــ ـــينســـ ـــتر هتشــــ ة  (تاب المســــ ـــها من  على فقرة )الهدنة الدام ــ ـــتخلصــ ــ اســ
ة سا للجنة الهدنة المشتر عمل رئ ان  لة عند ما    وهذا نصها : ، تجاره الطو



  

-227-  

اء ( ــ ــ عض األشــ ــــتخالص  حاولون اســ وقد قتل الكثيرون من العرب وهم 
قة ــا ــــ ــ ــ ملكونها يوما ما في ، من بيوتهم الســ انوا  ـــي التي  ــ ــــ ــ أو جني ثمار األراضـ

  .  )فلسطين
حرمون من حقهم في ممتلكاتهم فحسبأن العرب ال، ومن هذا يتبين لكم     ،

حاولون الدنو منها قتلون عندما  ســت هذه حالة فردة من نوعها في ،  بل و أو ل
حاول االقتراب من داره؟إنني اترك لكم  قتل اإلنســــان ألنه  العالم المتمدين حيث 

م على هذا    . الح في الح
موجــ   ــــاع الالجئين تتطلــب العمــل  ــ ــ ـــ ــــ ب ميثــاق تحرم واني العتقــد أن أوضـ

ة ادة الجماع ة من هذا الميثاق في معرض تعرفها ، اإل ـــت المادة الثان ــ ــــ فقد نصــ
ة على ما يلي :    لهذه العمل

ـــة( ــاع ـــادة الجمـ ــال التي تقترف ، تعني اإل ـــأ عمـــل من األعمـ ــام  ـ الق
ة ة جماعة دين م أ ــد تحط ة، أو عنصــــرة، قصــ ة أو قوم ا ، أو عرف ل ما  تحط

ا  ة  . .أو جزئ ات ـــاع ح ــــ ــــورة متعمدة في أوضـ ــ صــ ــع هذه الجماعة  ــــ وحظر وضــ
ا ة ، قصد منها القضاء عليها قضاء فعل ة أو جزئ ل   .  )صورة 

ة    ادة الجماع ة اإل   . هذا هو التعرف الذ وضعته جمعيتكم العامة لعمل
م   فيز في تقرره المقـدم إل ــتر د ـــ ــــ ــ ــ قول المسـ أن األلوف تلو األلوف من ، و

ا ـــور جوعاالناس  ــ ــ ـــين اآلن للتضـ ــــ ــــيرة ، توا معرضـ ــ عة آالف رجل من عشــ ــ ــ فالســــ
عون ، العزازمة ــتط ــ ــ ســــ ـــرون ألفا من الناس الذين ال  ــ ــ ــــة وعشـــ ــ ــ والثالثمائة والخمســ

الة الغوث الن تعرف الالجئين ال ينطب  ـــــاعدات من و ــ ــ ـــول على المســ ــ ــــ الحصــ
ة ان القر األمام عا للتضــــور جوعا، عليهم ألنهم من ســــ وهذه ، معرضــــون جم

عينها ه ة  ادة الجماع م إلى هذا العمل. ي اإل اه اكم ، وٕاني أللفت انت ا إ مطال



  

-228-  

اره، بوقفة سير سبيل عودة الشعب الفلسطيني فورا إلى د ع ت نا ال نستط ، وٕاذا 
ة ادة الجماع ال عن طر ، فان علينا على األقل أن نتجنب اقتراف جرمة اإل

عد تســجيلهم ما تقدمونه لهؤالء الناس من غوث ال  عدو الســتة ســنتات في اليوم 
فيز ـــتر د ــيهم، على قوائم المسـ ــماح لهم بزارعة أراضــ ش ، بل عن طر الســ والع

دهم وجهدهم ــــيهم ,، على  ــــ رمة على رع أراضــــ اة  اة ح وممتلكاتهم التي  والح
  . اغتصبتها إسرائيل وسرقتها منهم 

ش في ســـالم تحت شـــعار    الع طالبنا  ش الســـلمي(ونحن نســـمع من   )التعا
ـــــلمي ش ســ ون هناك تعا ا، ولكن لن  ـــروعا وقانون ــ ش مشــ ون الع ، إال عندما 

ش بين اللص وضحيته ون ثمة تعا ن أن  م بل بين المضطهد الغاضب ، فال 
م أن ترفعوا االضطهاد أوال، وفرسته ة، عل قبل ، وان تقفوا على آثار اللصوص

ـــلمي ش الســ ة أن ولكن ل، أن تحققوا التعا ــح م ان تطلبوا إلى الضـــ ـــع س في وســ
ا مع المجرم الذ جعله ضحيته  ش سلم   . يتعا

ارة ، ونجد في الفقرة الثالثة من مقدمة الميثاق الدولي    ــان الع ــ ــــ ــــ لحقوق اإلنســ
ة :    التال
ــرور جدا (   ــ ــان ، ومن الضـــ ــ ة متجهة إلى عدم إرغام اإلنســـ انت الن إذا 

ـــيلة أخيرة، على اللجوء ــ ـــطهادإلى الث، وســ ان واالضــــ ة ، ورة على الطغ إلى حما
م القانون  ة عن طر ح   .  )الحقوق اإلنسان

ة فان في    ة الحقوق اإلنســــان م القانون هو الذ يتولى حما ون ح فعندما 
ش الســـلمي التعا طالب  قوم مع ، وســـع المرء أن  ن أن  م ش ال  لكن هذا التعا

ــ ان هذا العدوان غزوا عســ عتبر مثل هذا . . را أو احتالال العدوان ســــواء  وال 
ا شا سلم ا، الوضع تعا ة ، بل نه   . وامتهانا للكرامة اإلنسان
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ة في احترام  (   مقراط اد الد ر للم ــأت الحروب من جراء التن ــ ــــ ــــ وقد نشــ
ادلة والمتكافئة بين الناس    .  )رامة اإلنسان والحقوق المت

قتين     قة أو دق ـــمحوا لي بدق ــــ ــــ ألخص فيهما رأينا وموقفنا فهذا ، واآلن  اســـ
ــعبنا ة عن شـــ ا ـــات ن وان من واجبي ، هو خطاب وفد األخير في ختام المناقشــ

ة لة الفلسطين ض للمش لة الالجئين الفلسطينيين ، عد هذا العرض المستف ولمش
ة :  ارات التال الع   الذات أن ألخص موقفنا 

ــــر ودون ، أوال : العودة ح لنا     إذ أنها عودة إلى ، تحفدون قيد أو شـــ
ائنا وأجدادنا ، وطننا فلسطين   . وارض آ

ا :      حث موضوع الالجئين -ثان ة ، على األمم المتحدة إذا أرادت  وقض
ــعب فلســــطين، فلســــطين في مجموعها ــعب هو ، أن تتحدث إلينا نحن شــ فهذا الشــ

ة  ـــطين ــــ لة الفلســ ــ ــ س في المشـــــ م وا. الطرف الرئ ح ة مرغمة  جبها والدول العر
ـــــائل المتوافرة لها ــبل والوســـ ــــ مختلف الســ ـــيتنا  لكن ، القومي على الدفاع عن قضـــــ

ــعبنا ــ ــير النهائي لشـ ــ ـــعب فلســـــطين ومســـــتقبل بالدنا، المصـ ــيئة هذا ، شــ ــ مشـ رهن 
  . فنحن الذين في وسعنا ان نقبل وان نرفض ، الشعب
ة  –ثالثا      طلب التفاوض بين الدول العر س ثمة من جدو أل قرار  ل

ـــر  ــــ ــــ ة ، إذ أن مثل هذا القرار يوجه إلى الفر غير المعني، ائيلوٕاســـ فالدول العر
ة إلى حقوق الالجئين ــ النســ ة مفاوضــــات  ــرعي المعنى في أ ســــت الفر الشــ ، ل

ة لشعب فلسطين  س من ح هذه الدول أن تتفاوض في الحقوق الوطن   . ول
ا ســـيد   ــبيل الصـــالح، ضـــاف إلى هذا  ســـت السـ ــات ل في  ان المفاوضـ

ــطين في مجموعها لة فلســــ ــ لة الالجئين أو في مشــــ ــ ــ لة ، مشــ ن حل مشــــــ م وال 
العودة   . ال التفاوض ، الالجئين إال 
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ة في مجملها     ــطين ة الفلســ ــ ة إلى القضــ النســــ فان إعادة النظر فيها ، أما 
لهــا، ال التفــاوض لــة  ــــــ ــــ ــ جــب أن تكون إعــادة النظر هــذه، هي مفتــاح المشــ ، و

ـــس جدي، جذرة ــ ــــ ــ ــ قرار عام ، دةوعلى أسـ ه  1947ال عالقة لها  وملما ترتب عل
ـــة ، وقد أثبتت الفروض التي قام عليها هذا القرار. من إجراءات  ــ ـــــ ــــ طيلة الخمسـ

ة ــ ــ ــر عاما الماضــــ ــ ــاس، عشــــ وان األهداف التي توخاها لم ، انها تفتقر إلى األســــــ
قم ــالم لم  ــ ـــــ  بل وفي العالم، وان الخطر الذ يهدده في المنطقة، تتحق وان الســ

فيز في تقرره، أسره   . قائم وقرب ، ما قال المستر د
عا    ــطين الشــــرعي  –را ح شــــعب فلســ يتمثل الحل الوحيد في االعتراف 

رامة وحرة ش في وطنه  ع ة ، في ان  ادته الوطن س   . متمتعا 
ــا    ــــ ــة التقاعس والتخاذل  –خامســ ــــ اســ ــ ـــ ــلت األمم المتحدة ســـ ــــ أما إذا واصــ

ـــمرت في تجاهلها ــ ــــ ة الستعادة حقوقناو ، واست ة محاولة جد أ فإننا شعب ، لم تقم 
افة السبل والوسائل، فلسطين ارنا، سنعمل  يوتنا ، على استعادة وطننا ود   . و
لة فلســـطين   ن حل مشـــ م لة اســـتعمارة، وال  إال على النحو ، وهي مشـــ

لة الجزائر ــ ــ ــــ ــ ــ ه مشــ ة ، الذ حلت  عرف معنى الحل الجزائر من البدا لكم  و
ة إ ة تحررة. لى النها ــرع في حر ــرور أن نشــــ ــ غدو من الضــ وعلى مثل ، فقد 

قوم ش للتحرر يجــب أن  ــة أن تعتمــد على ج ــارة، هــذه الحر هــذه الع أنهي ، و
اني إلى لجنتكم الموقرة    .ب
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